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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assal a mu al ai ku m Warah matu llah i Wabarakatu h

Alhamdulillahi rabbil 'alamin dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT,
Pemerintah Provins¡ DKI Jakarta dapat menyelesaikan Penyusunan Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2022-
2042 dengan baik.

Penyusunan KLHS pada Kelompok Kerja ll berdasarkan Keputusan Gubernur
Nomor 764 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Dokumen Integrasi Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi DKI Jakarta telah berusaha untuk menelaah kebijakan, perencanaan, dan
program dalam dokumen integrasi RZWP3K ke dalam RTRW menjadi Raperda RTRW
Jakarta 2022-2042.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini mengacu kepada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 69 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang
memiliki tujuan utama untuk memastikan agar seluruh proses pekerjaan penyusunan KLHS
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2022-2042 telah melalui mekanisme yang
telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku agar seluruh kebijakan,
perencanaan, dan program selaras serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
Pembangunan Berkelanjutan.

Akhir kata, semoga dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2022-2042 dapat memberikan gambaran seluruh
proses rangkaian kegiatan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi DKI
Jakarta.

Wa ssa I a mu al a i ku m Wara h matu I I a h i Wa barakatu h

rta, 20 Juni 2022

Daerah Khusus
Jakarta,

Baswedan, Ph.D
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pendahuluan 

Mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2022-2042 dengan mengintegrasikan RTRW dan RZWP3K Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka proses ini wajib didampingi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS). Pelaksanaan KLHS bertujuan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari Rencana Tata Ruang Wilayah 

Jakarta 2022-2042 dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RTRW tersebut sebagai 

dasar bagi penyusunannya. KLHS ini dilakukan setelah draf Ranperda (versi 3.0) telah selesai, dengan demikian 

KLHS ini bersifat ex-ante. KLHS ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dampak, melalui tahapan-

tahapan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 13 PermenLHK No. 69 Tahun 2017 yang meliputi: (1) pengkajian 

pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan 

Berkelanjutan; (2) perumusan alternatif penyempurnaan KRP; dan (3) penyusunan rekomendasi perbaikan untuk 

pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup 

Sesuai denga ketentuan Pasal 7, PP 46/2016, pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan 

pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan tahapan: (1) identifikasi dan perumusan isu pembangunan 

berkelanjutan; (2) identifikasi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan 

hidup dan pembangunan berkelanjutan; dan (3) analisis pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. 

Isu Paling Strategis. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan diawali dengan penjabaran 

wilayah perencanaan dan penentuan wilayah fungsional. Selanjutnya, karakteristik wilayah dijabarkan dalam 

lingkup wilayah perencanaan dan wilayah fungsional untuk memberi gambaran kondisi lingkungan hidup. 

Identifikasi isu strategis dilakukan berdasarkan sejumlah sumber yang relevan, termasuk studi literatur, 

serangkaian FGD dengan pemangku kepentingan terkait (unsur pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dunia usaha, 

dan tokoh masyarakat), serta konsultasi publik. Daftar isu-isu pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk 

mendapatkan Isu PB Paling strategis yang menjadi dasar pengkajian pengaruh. Identifikasi isu strategis dari 

berbagai sumber menginvetarisasi sejumlah 38 isu pembangunan berkelanjutan. Dengan proses mind-mapping 

dan diskusi dengan penyusun kebijakan dan para pakar, maka diperoleh 4 (empat) isu paling strategis, yaitu: (1) 

Kesenjangan Kehidupan Masyarakat, (2) Keberlanjutan Sumber Daya Alam, (3) Risiko Kebencanaan tinggi, dab 

(4) Tata Kelola pemanfaatan ruang. Keterkaitan antar berbagai isu strategis daftar panjang yang kemudian 

mengerucut pada identifikasi isu paling strategis dapat dilihat pada Gambar berikut ini. 
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Gambar RE 1. Mind-map Perumusan Isu Paling Strategis 

 

Materi Muatan KRP Berpengaruh. Identifikasi muatan KRP dilakukan dengan menelaah materi muatan KRP 

yang terkandung dalam Ranperda RTRW Provinsi DKI Jakarta 2022-2042 (versi 3.0 28 Februari 2022) dan materi 

teknisnya, yang didahului dengan telaah berbagai kebijakan nasional dan regional yang relevan dengan penataan 

ruang Provinsi DKI Jakarta, termasuk: RTRWN (ditetapkan tahun 2017), RPJMN 2005-2015, Rencana Tata Ruang 

Laut Nasional (ditetapkan tahun 2019), RTR KSN Jabodetabekpunjur (ditetapkan tahun 2020), Draft RZ KSN  

Jabodetabekpunjur, Rencana Induk Perikanan Nasional, RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, dan UU No. 3 

Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dari hasil telaah, materi muatan KRP yang berpotensi pengaruh terhadap 

isu paling strategis disajikan dalam tabel di bawah. 

Tabel RE 1. Muatan KRP berpotensi pengaruh terhadap Isu Strategis 

Isu Paling Strategis Muatan KRP berpengaruh Bab, Bagian, atau Pasal dan Ayat terkait 

Kesenjangan 
Penghidupan 
Masyarakat 

1. Performa dan kriteria teknis pemukiman masih 
diseragamkan untuk pemukiman di darat dan di 
pulau.  

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang 
Pasal 8 Ayat 1 Huruf d 

2. Kewajiban adanya hunian berimbang di pusat 
pelayanan berpotensi menimbulkan konflik sosial 

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang 
Pasal 8 Ayat 1 Huruf d 

3. Alokasi pengembangan rumah susun umum 
untuk MBR di pesisir yang terletak di daerah 
dengan daya dukung terlampaui 

• Bagian Kedua Kebijakan Penataan 
Ruang, Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 5 

• Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang, 
Pasal 8 Ayat 1, Pasal 12 Ayat 2 

Keberlanjutan 
Sumber Daya Alam 

1. Pemanfaatan air tanah masih diakomodir di 
dalam KRP 

Paragraf 1 Sistem Penyediaan Air Minum 
Pasal 45 Ayat 1 

2. Sistem pengelolaan persampahan di pulau – 
FPSA mikro hanya 1 di Pulau Pramuka. 

Pasal 10 Ayat 3, penjabaran strategi 
penataan ruang untuk kebijakan 3, Tujuan 3 

3. Pengelolaan sampah di daratan (main land) 
akan dibuat 4 FPSA makro dengan 42 FPSA 
mikro di setiap kecamatan dan 1899 TPS di tiap 
RW 

Pasal 10 Ayat 3, penjabaran strategi 
penataan ruang untuk kebijakan 3, Tujuan 3. 
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Isu Paling Strategis Muatan KRP berpengaruh Bab, Bagian, atau Pasal dan Ayat terkait 

4. Pemanfaatan ruang pada obyek strategis yang 
berpotensi menimbulkan pencemaran (PLTD, 
Pelabuhan Tj Priok – Reception Facility, 
Kawasan industry di pesisir dan penambangan di 
perairan) 

Pasal 11 Ayat 1,2, dan 3 

Tingginya Risiko 
Bencana 
 
 

1. Pengendalian banjir rob didalam RTRW baru 
mencakup wilayah pesisir teluk Jakarta, 
sementara Banjir rob juga terjadi di pulau-pulau  

Pasal 10 Ayat 2, Huruf D. 

2. Penerapan rekayasa teknologi dalam 
pengendalian banjir melalui system drainase 
vertikal  

Pasal 40 Ayat 9 

3. Intensifikasi ruang dengan pengembangan 
secara vertikal pada wilayah DKI Jakarta dengan 
D3TLH air telah terlampaui dan potensi 
peningkatan amblesan 

Pasal 7 Ayat 1 

4. Pengendalian bencana kebakaran masih 
berorientasi reaktif, pada Paragraf 3 Ketentuan 
Khusus yaitu ketentuan yang mengatur kegiatan 
pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi khusus 
dan memiliki aturan tambahan yang bertampalan 
dengan Kawasan peruntukan utama yaitu masuk 
ke dalam Kawasan Rawan Bencana. 
Implikasinya adalah sistem jaringan 
pengendalian bencana kebakaran tidak termuat 
dalam Rencana Struktur Ruang 

Pasal 7 Ayat 3, Pasal 8 Ayat 1 huruf D 

Tata Kelola 
Pemanfaatan Ruang 

1. Pemanfaatan ruang terutama di pesisir, (dengan 
adanya 16 KSN) terjadi tumpang tindih 
pengelolaan antara pusat dan daerah 

Pasal 7 Ayat 5 dan 6 

2. Pengembangan kawasan pusat dan sub pusat 
oleh pengelola kawasan berpotensi 
menimbulkan konflik kepentingan 

Pasal 7 Ayat 1 

3. Peruntukan ruang untuk ketentuan khusus 
berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan 

Pasal 171 Ayat 2 

 

Kajian Pengaruh KRP. Selanjutnya, dilakukan kajian potensi pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup 

dengan mengkaji keterkaitan muatan KRP terhadap empat isu pembangunan berkelanjutan paling strategis yang 

telah ditetapkan dan ditinjau dari aspek-aspek 6 (enam) muatan KLHS yang memiliki relevansi terhadap isu. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP 46 tahun 2016, enam muatan kajian yang dimaksud adalah: (a) kapasitas 

daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan 

risiko Lingkungan Hidup; (c) kinerja layanan atau jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 

(e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (f) tingkat ketahanan dan potensi 

keanekaragaman hayati. Hasil kajian pengaruh disajikan dalam tabel di bawah.  

Tabel RE 2. Kajian Pengaruh Muatan KRP terhadap Isu PB Paling Strategis 

Muatan KRP berpengaruh Analisis Pengaruh terhadap Isu PB Paling Strategis 

1. Performa dan kriteria teknis 
pemukiman masih diseragamkan 
untuk pemukiman di darat dan di 
pulau.  

• Penetapan sub pusat untuk melayani seluruh pulau-pulau yang 
dihubungkan oleh laut akan memiliki tingkat kesulitan aksesibiltas 
yang lebih tinggi dibandingkan jangkauan pelayanan di wilayah 
darat 

• kepadatan transportasi tinggi yang berakibat pada polusi udara; 
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Muatan KRP berpengaruh Analisis Pengaruh terhadap Isu PB Paling Strategis 

• kepadatan penduduk dan jumlah serta mobilitas manusia yang 
tinggi yang mengakibatkan adanya limbah (padat dan cair) 
bervolume besar serta kekumuhan;  

• terancamanya kehati terutama di Kepualauan Seribu (sebagai 
TN) 

• Bencana banjir rob akibat penurunan muka tanah 

2. Kewajiban adanya hunian berimbang 
di pusat pelayanan berpotensi 
menimbulkan konflik sosial 

• kecemburuan sosial apabila tempat-tempat hunian penduduk 
berpenghasilan rendah tersebut tidak disediakan utilitas 
pemenuhan kebutuhan dasar dan keperluan hidup yang terjangkau 

• menimbulkan masalah sosial baru seperti kecemburuan dan konflik 
sosial yang dapat berakibat pada tindakan kriminalitas 

3. Alokasi pengembangan rumah 
susun umum untuk MBR di pesisir 
yang terletak di daerah dengan 
daya dukung terlampaui 

• pengembangan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan 
intensitas bangunan → berada pada wilayah D3TLH terlampaui → 
penurunan muka tanah 

• peningkatan kebutuhan dasar dan potensi pencemaran (sampah 
dan air limbah) 

4. Pemanfaatan air tanah masih 
diakomodir di dalam KRP 

• Penyediaan utilitas dasar bagi seluruh masyarakat → potensi 
terciptanya wilayah kumuh dan Kesehatan masyarakat rendah 
karena keterbatasan kesediaan air. 

• lokasi pengembangan pusat pelayanan  terletak pada Zona Rawan, 
Zona Kritis dan Zona Rusak berdasarkan Peta Konservasi Air 
Tanah (BKAT ESDM)  

• Penurunan muka tanah → Banjir 

• Koordinasi antar pemerintah daerah dalam penyediaan air perlu 
diperhatikan 

5. Sistem pengelolaan persampahan 
di pulau – FPSA mikro hanya 1 di 
Pulau Pramuka. 

• Potensi pencemaran mengakibatkan penurunan kualitas hidup 
masyarakat pulau  

• Pencemaran akibat tidak terkelolanya sampah akan mengancam 
keberlanjutan kehati di Kepualaun Seribu 

6. Pengelolaan sampah di daratan 
(main land) akan dibuat 4 FPSA 
makro dengan 42 FPSA mikro di 
setiap kecamatan dan 1899 TPS di 
tiap RW 

• Efektivitas rencana pengelolaan sampah untuk menangani 
timbulan sampah di DKI Jakarta yang cukup besar 

• Kesesuaian terhadap rencana pengelolaan sampah di DKI Jakarta 
(RIPS) 

• Pemenuhan terhadap ketentuan ruang dalam penyediaan sarana 
prasarana persampahan (Permen PU 3/2013) 

• Kerjasama pengelolaan sampah dengan daerah lain (lokasi TPST 
bantargebang di Bekasi) 
 

7. Pemanfaatan ruang pada obyek 
strategis yang berpotensi 
menimbulkan pencemaran (PLTD, 
Pelabuhan Tj Priok – Reception 
Facility, Kawasan industry di pesisir 
dan penambangan di perairan) 

Obyek strategis banyak yang berada pada wilayah pesisir → Potensi 
pencemaran tinggi→ mengancam kehati 
  

8. Pengendalian banjir rob didalam 
RTRW baru mencakup wilayah 
pesisir teluk Jakarta, sementara 
Banjir rob juga terjadi di pulau-
pulau  

Banjir rob di Kepulauan Seribu kerap terjadi merugikan masyarakat 
setempat 
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Muatan KRP berpengaruh Analisis Pengaruh terhadap Isu PB Paling Strategis 

9. Penerapan rekayasa teknologi 
dalam pengendalian banjir melalui 
system drainase vertikal  

sumur resapan dan lubang biopori meskipun secara konsep mampu 
untuk meningkatkan resapan air, namun berpotensi menjadi kurang 
efektif jika diterapkan di wilayah DKI Jakarta yang karakteristik 
ecoregionnya sebagian besar (lebih dari 50%) bercirikan sulit 
menyerapkan air, mudah tergenang dan memiliki kerawanan banjir 

10. Intensifikasi ruang dengan 
pengembangan secara vertikal 
pada wilayah DKI Jakarta dengan 
D3TLH air telah terlampaui dan 
potensi peningkatan amblesan 

• pengembangan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan 
intensitas bangunan → berada pada wilayah D3TLH terlampaui → 
penurunan muka tanah 

• peningkatan kebutuhan dasar dan pencemaran 

11. Pengendalian bencana kebakaran 
masih berorientasi reaktif 

• Kejadian kebakaran sering terjadi terutama di wilayah padat 
penduduk dan kumuh 

12. Pemanfaatan ruang terutama di 
pesisir, (dengan adanya 16 KSN) 
terjadi tumpang tindih pengelolaan 
antara pusat dan daerah 

Pengelolaan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengelolaan 
KSN 

13. Pengembangan kawasan pusat 
dan sub pusat oleh pengelola 
kawasan berpotensi menimbulkan 
konflik kepentingan 

Pengawasan pada pembangunan dan pengelolaan Kawasan pusat 
pelayanan perlu memenuhi kriteria teknis dan performa minimal 

14. Peruntukan ruang untuk ketentuan 
khusus berpotensi menimbulkan 
konflik pemanfaatan 

Ketentuan khusus merupakan ketentuan yang mengatur kegiatan 
pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan 
tambahan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama 
(overlay) → potensi konflik pemanfaatan dengan polar uang utama 
nya. 

 

 

Perumusan Alternatif/Mitigasi Penyempurnaan KRP dan Penyusunan Rekomendasi KLHS  

Perumusan mitigasi/alternatif penyempurnaan KRP dilakukan atas dasar telaah hasil pengkajian pengaruh KRP 

terhadap kondisi lingkungan hidup. Dari potensi dampak negatif KRP terhadap kondisi lingkungan hidup 

diidentifikasi alternatif dan/atau mitigasi untuk menanggulangi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

KRP. Berdasarkan berbagai alternatif/mitigasi penyempurnaan KRP tersebut kemudian disusun rekomendasi 

perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tabel 

di bawah menyajikan hasil perumusan Alternatif/Mitigasi Penyempurnaan KRP dan Penyusunan Rekomendasi 

KLHS. 
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Isu Muatan KRP Berpengaruh Alternatif/Mitigasi Perbaikan Rekomendasi 

1.
 K

es
en

ja
ng

an
 P

en
gh

id
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an
 M

as
ya

ra
ka

t  1.1 Performa dan kriteria teknis 
pemukiman masih 
diseragamkan untuk 
pemukiman di darat dan di 
pulau.  

1.1.1 khusus untuk kabupaten kepulauan seribu perlu diatur dalam pasal dan ayat 
khusus terkait pengaturan performa dan kriteria teknis permukiman disana, 
terutama tentang luasan kawasan permukiman dan ketinggian bangunan 

R.1.1. Pengaturan kriteria teknis dan performa 
minimum untuk sistem pusat pelayanan 
di Kepulauan seribu perlu diatur tersendiri 
dalam Ranperda dengan 
mempertimbangkan daya dukung dan 
daya tampung pulau terutama untuk 
pulau berpenghuni dan menjaga 
keberlanjutan ekosistem di Kepulauan 
seribu (potensi blue economy terumtama 
di taman nasional) 

 

1.1.2 memastikan program-program terkait dengan isu ini dialokasikan dana 
secara memadai pula dalam penyusunan RPJMD, RKPD dan Renstra 
masing-masing dinas terkait, dan pelaksanaannya perlu dimonitor dan 
dievaluasi secara seksama  

1.2 Kewajiban adanya hunian 
berimbang di pusat pelayanan 
berpotensi menimbulkan 
konflik sosial 

1.2.1 penyediaan berbagai sarana dan utilitas yang terjangkau oleh kelompok 
masyarakat berpenghasilan rendah  

R.1.2. penataan ruang harus lebih memihak ke 
MBR dan kelompok termarjinalkan yang 
telah dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana dasar yang terjangkau 

 
 

1.2.2 penataan ruang harus lebih memihak kepada masyarakat berpenghasilan 
rendah dan kelompok termarginalkan, prioritas untuk mendesain program 

1.2.3 memastikan program-program terkait dengan isu ini dialokasikan dana 
secara memadai pula dalam penyusunan RPJMD, RKPD dan Renstra 
masing-masing dinas terkait, dan pelaksanaannya perlu dimonitor dan 
dievaluasi secara seksama  

1.3 Alokasi pengembangan 
rumah susun umum untuk 
MBR di pesisir yang terletak di 
daerah dengan daya dukung 
terlampaui 

1.3.1  pembangunan rumah susun umum untuk MBR di wilayah ini perlu perhatian 
khusus, terutama tentang tinggi bangunan, dan memenuhi kriteria teknis 
gedung dilokasi rawan bencana  

R.1.3. pembangunan rumah susun MBR harus 
memperhatikan kriteria teknis yang telah 
dilengkapi dengan ketersediaan sarana 
dan prasarana dasar dengan 
memperhatikan karakteristik 
wilayah/kawasan serta kerawanan 
bencana (banjir) 

1.3.2 memastikan penyediaan utilitas umum di rumah susun umum untuk MBR 
(sanitasi, persampahan dan air bersih non air tanah) 
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 2.1 Pemanfaatan air tanah masih 
diakomodir di dalam KRP 

2.1.1 • monitoring pengawasan dan penegakan hukum penggunaan air tanah  

• moratorium pengambilan air tanah  

• penegakan hukum dan monitoring melalui KAD terkait penyediaan air, 
pengendalian pencemaran sungai, banjir dan sampah dan 
penyelenggaraan penataan ruang  

R.2.1.a Menjamin pemenuhan kebutuhan air 
bersih 100% antara lain melalui 
perbaikan kualitas air permukaan sebagai 
sumber air baku, penerapan rekayasa 
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2.1.2 memastikan kawasan yang terindikasi status D3TLH air terlampaui, 
berkewajiban menyediakan penampung air hujan non sumur resapan 
dengan memperhatikan karakteristik tanah yaitu dataran fluviomarin  

teknologi dan peningkatan kemampuan 
meresapkan air ke dalam tanah 

 
R.2.1.b. Monitoring pengawasan dan penegakan 

hukum  pemanfaatan air tanah serta 
pemberlakuan moratorium untuk daerah 
yang berada pada zona rusak sesuai 
peta konservasi air tanah 2017 dan rawan 
bencana (banjir, penurunan muka tanah 
dan likuifaksi) 

R.2.1.c Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 
(KAD) untuk pengendalian banjir dan 
penyediaan air baku melalui mekanisme 
Payment Ecosystem Services (PES).  

 
R.2.1.d Pemulihan dan peningkatan kemampuan 

meresapkan air ke dalam tanah sesuai 
dengan karakteristik ekoregion DKI 
Jakarta 

2.1.3 memastikan penerapan dan pemanfaatan rekayasa teknologi untuk 
penyediaan air bersih yaitu dengan recycle water di kawasan perkantoran 
baik swasta maupun pemerintahan  

2.1.4 perbaikan kualitas sumber air permukaan yang potensial di Jakarta  

2.1.5 memastikan kebutuhan air minum 100% terlayani dan tercukupi oleh 
penyedia air minum  

2.2 Sistem pengelolaan 
persampahan di pulau – 
FPSA mikro hanya 1 di Pulau 
Pramuka. 

2.2.1 disusun masterplan pengelolaan sampah pulau (ada 11 pulau yang 
berpenduduk) yang fokus penyelesaian penanganan sampah di Pulau 
dengan meminimalisir transportasi sampah residual untuk dibawa ke TPA  

R.2.2.a Meminimalkan transportasi sampah 
residual ke TPST Bantargebang melalui 
upaya pengurangan sampah (3R) untuk 
diolah di TPS3R pada pulau berpenghuni 

R.2.2.b Mensinkronkan upaya penanganan 
sampah dengan masterplan pengelolaan 
sampah terkini yang sudah ada 

R.2.2.c Pemanfaatan sampah yang sudah 
terpilah melalui kolaborasi dengan 
pemangku kepentingan yang relevan baik 
di daratan maupun pesisir untuk 
mencapai circular ekonomi 

R.2.2.d pengawasan dan pengendalian 
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk pengelolaan 
sampah 

2.2.2 memastikan penanganan sampah yang terkendali pada setiap kawasan 
wisata di pulau oleh pengelola kawasan  

2.2.3 berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam 
penanganan sampah plastik di pesisir khususnya pencegahan sampah 
terbuang ke laut untuk mencapai circular economy  

2.2.4 memastikan pemanfaatan sampah-sampah yang sudah terpilah sesuai 
dengan kategor daur ulang melalui rantai pasok eksisting untuk mencapai 
circular economy  

2.2.5 pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk pengelolaan sampah  
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2.3 Pengelolaan sampah di 
daratan (main land) akan 
dibuat 4 FPSA makro dengan 
42 FPSA mikro di setiap 
kecamatan dan 1899 TPS di 
tiap RW 

2.3.1 memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah di RTRW sesuai dengan 
Jakstrada (Pergub No. 108/2019) 

R.2.3. a. Mensinkronkan upaya penanganan 
sampah dengan masterplan pengelolaan 
sampah terkini dan Jakstrada (Pergub 
108/2019) yang sudah ada 

R.2.3.b Pemanfaatan sampah yang sudah 
terpilah melalui kolaborasi dengan 
pemangku kepentingan yang relevan baik 
di daratan maupun pesisir untuk 
mencapai circular ekonomi 

R.2.3.c Penegakan hukum pembuangan sampah 
ke badan air untuk menjaga 
keberlanjutan sumber daya air 

R.2.3.d pengawasan dan pengendalian 
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk pengelolaan 
sampah 

2.3.2 memastikan fasilitas pengelolaan sampah yang ada di perencaan tersedia 
dan mampu menangani 100% timbulan sampah  

2.3.3 mengoptimalkan penegakan aturan pembuangan sampah ke badan air 
untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air  

2.3.4 memastikan pemanfaatan sampah-sampah yang sudah terpilah sesuai 
dengan kategori daur ulang melalui rantai pasok eksisting untuk mencapai 
circular economy  

2.3.5 pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk pengelolaan sampah  

2.4 Pemanfaatan ruang pada 
obyek strategis yang 
berpotensi menimbulkan 
pencemaran (PLTD, 
Pelabuhan Tj Priok – 
Reception Facility, Kawasan 
industry di pesisir dan 
penambangan di perairan) 

2.4.1 pengaturan khusus arahan pengendalian ruang untuk objek strategis untuk 
meminimalisr pencemaran terhadap sumber daya alam 

R.2.4.a. Memastikan penerapan standar mutu 
lingkungan bagi obyek strategis (PLTD, 
Pelabuhan Tj Priok, kawasan industry di 
pesisir dan penambangan di perairan) 
yang menimbulkan pencemaran untuk 
menuju keberkelanjutan 

R.2.4.b. Memastikan adanya kesepakatan antara 
pemerintah pusat dan Provinsi DKI 
Jakarta terhadap upaya mitigasi 
pengendalian pencemaran akibat 
kegiatan dari obyek strategis  

 

2.4.2 penerapan kewajiban bagi obyek strategis yang menimbulkan pencemaran 
untuk memenuhi standar mutu lingkungan  

2.4.3 arahan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan operasional 
pelabuhan mengacu pada standar eco port dengan penyediaan fasilitas 
pengelolaan limbah untuk memastikan tidak terjadi pencemaran  

2.4.4 arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan industri dengan penetapan 
penerapan eco industrial park/estate 

2.4.5 penambahan fasilitas IPAL untuk industri dan domestik  

2.4.6 memastikam adanya kesepakatan antara pemerintah pusat dan Provinsi 
DKI Jakarta terhadap upaya mitigasi pengendalian pencemaran akibat 
kegiatan dari obyek strategis  
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i 3.1 Pengendalian banjir rob 

didalam RTRW baru 
mencakup wilayah pesisir 
teluk Jakarta, sementara 

3.1.1 perlu memuat ketentuan-ketentuan khisis mengenai mitigasi bencana banjir 
rob di pulau-pulau kecil  

R.3.1. Pengembangan jaringan pengendalian 
banjir di pulau-pulau di kabupaten 
kepulauan seribu dengan pendekatan 
struktur dan non struktur sesuai dengan 

3.1.2 penetapan wilayah sempadan pantai teluk jakarta diikuti dengan arahan 
pemanfaatan dan pemantauan secara ketat untuk tetap menjamin fungsi 
konservasi kawasan (penanaman dan pengembangan mangrove) 
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Banjir rob juga terjadi di pulau-
pulau  

karakteristik masing-masing pulau dan 
telah dilakukan kajian yang komprehensif 

3.2 Penerapan rekayasa 
teknologi dalam pengendalian 
banjir melalui system drainase 
vertikal  

3.2.1 untuk wilayah bagian tengah dan utara DKI Jakarta, perlu penerapan 
rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang 
cenderung sulit menyerap air  

R.3.2. Menyusun rencana mitigasi bencana oleh 
multi pihak dari wilayah hulu ke hilir 
secara kolaboratif antara lain dengan 
penerapan rekayasa teknologi sesuai 
karakteristik wilayah 3.2.2 memastikan pengendalian banjir dilakukan melalui kolaborasi multi pihak 

dari wilayah hulu ke hilir  

3.2.3 menyusun rencana mitigasi bencana oleh multi pihak dari wilayah hulu ke 
hilir secara kolaboratif  

3.3 Intensifikasi ruang dengan 
pengembangan secara 
vertikal pada wilayah DKI 
Jakarta dengan D3TLH air 
telah terlampaui dan potensi 
peningkatan amblesan 

3.3.1 moratorium pengambilan air tanah di wilayah dengan D3TLH air telah 
terlampaui 

R.3.3 a. Memastikan ketinggian bangunan yang 
diperbolehkan (KLB) memenuhi kriteria 
aman berdasarkan kemampuan tanah  

R.3.3.b Memastikan jaminan ketersediaan air 
baku bersumber dari air permukaan untuk 
seluruh keperluan 

3.3.2 memastikan jaminan ketersediaan air baku bersumber dari air permukaan 
untuk seluruh keperluan terkait dengan bangunan-bangunan vertikal  

3.3.3 memastikan ketinggian bangunan yang diperbolehkan (KLB) memenuhi 
kriteria aman berdasarkan kemampuan tanah  

3.4 Pengendalian bencana 
kebakaran masih berorientasi 
reaktif,  

3.4.1 memastikan lokasi-lokasi fasilitas pemadam kebakaran dapat menjangkau 
seluruh wilayah DKI Jakarta, dan berfungsi dengan baik serta terintegrasi 
pada RDTR  

R.3.4.Memastikan arahan pemanfaatan dan 
zonasi pada kawasan permukiman telah 
mempertimbangkan upaya-upaya mitigasi 
bencana kebakaran serta fasilitas 
pendukung pemadaman kebakaran yang 
terintegrasi pada RDTR 

3.4.2 memastikan jaringan hydrant kebakaran menjangkau seluruh wilayah 
terutama pada pemukiman padat berfungsi dengan baik serta terintegrasi 
pada RDTR  

3.4.3 memastikan arahan pemanfaatan dan zonasi pada kawasan permukiman 
telah mempertimbangkan upaya-upaya mitigasi bencana kebakaran  

4.
 T

at
a 

K
el

ol
a 

P
em

an
fa

at
an

 

R
ua

ng
 4.1 Pemanfaatan ruang terutama 

di pesisir, (dengan adanya 16 
KSN)  terjadi tumpang tindih 
pengelolaan antara pusat dan 
daerah 

4.1.1 memastikan terdapat kesepakatan tertulis antara pemerintah pusat dan 
provinsi terkait kewenangan pemanfaatan ruang untuk KSN di pesisir  

R.4.1. Memastikan terdapat kesepakatan tertulis 
antara pemerintah pusat dan provinsi terkait 
kewenangan pemanfaatan ruang KSN termasuk 
penguatan kerjasama antardaerah dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga 
keberlanjutan sumber daya alam melalui 
Payment Ecosystem Services (PES) 

4.1.2 memastikan implementasi program-program di 16 KSN terkoordinasikan 
dan sinkron antara pemerintah pusat dan provinsi  

4.1.3 penguatan kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat dalam rangka 
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang baik di darat maupun 
di laut untuk meminimalisir terjadinya pencemaran di wilayah pesisir serta 
menjaga keberlanjutan SDA  

4.1.4 penerapan payment ecosystem services antara Jakarta dengan daerah 
penyangga dalam hal ini Kab Bogor dan Cianjur dalam proses pengendalian 
banjir antara hulu dan hilir  
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4.2 Pengembangan kawasan 
pusat dan sub pusat oleh 
pengelola kawasan 
berpotensi menimbulkan 
konflik kepentingan 

4.2.1 memastikan pengelola kawasan memenuhi semua performa teknis dalam 
pengembangan dan pengelolaan untuk kepentingan umum di kawasan 
berorientasi transit  

R.4.2.a Pelarangan/pembatasan pemanfaatan air 
tanah pada kawasan berorientasi transit. 

R.4.2.b Pemberian insentif untuk konservasi 
sumber daya air terutama terkait dengan 
pelestarian CAT dan air permukaan. 

R.4.2.c memastikan pengawasan dan 
pengendalian kegiatan pembangunan 
memenuhi performa teknis terutama terkait 
penerapan PERGUB No. 93 tahun 2021 
tentang zona bebas air tanah dan kawasan 
rawan banjir 

4.2.2 memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan 
memenuhi performa teknis terutama terkait penerapan PERGUB No. 93 
tahun 2021 tentang zona bebas air tanah dan kawasan rawan banjir  

4.3 Peruntukan ruang untuk 
ketentuan khusus berpotensi 
menimbulkan konflik 
pemanfaatan 
Kawasan dengan ketentuan 
khusus: 
a. Kawasan Keselamatan 

Operasional 
Penerbangan (KKOP); 

b. kawasan rawan 
bencana; 

c. kawasan cagar budaya; 
d. kawasan sempadan; 
e. ruang dalam bumi; 
f. kawasan pertahanan 

dan keamanan; dan 
g. alur migrasi biota laut 

4.3.1 Memastikan pemanfaatan ruang pada kawasan ketentuan khusus berfungsi 
secara optimal dan sesuai dengan pola ruangnya. 

.4.3.a Memastikan pemanfaatan ruang pada 
kawasan ketentuan khusus berfungsi secara 
optimal dan sesuai dengan pola ruangnya, 
melalui: 

- menjaga kelestarian budaya  
- kesesuaian zonasi KKOP 
- kesesuaian dengan kondisi wilayah 

rawan bencana 
- penyesuaian pemanfaatn ruang 

berdasarkan zonasi wilayah sempadan 
sungai dan pantai 

- penyusunan rencana mitigasi bencana 
untuk alur migrasi biota laut pada 
Kawasan budidaya (Kawasan 
pertambangan)  

R.4.3.b Menetapkan kriteria teknis dan performa 
kawasan minimal pemanfaatan Ruang dalam 
bumi 

4.3.2 Memastikan adanya upaya-upaya menjaga kelestarian budaya untuk 
menghindari pergeseran kepentingan dalam pemanfaatan Kawasan 
pemukiman, jasa dan komersial, yang nantinya dapat berpotensi sebagai 
tempat wisata budaya.  

4.3.3 Memastikan arahan pemanfaatan ruang untuk KKOP memiliki kesesuaian 
dengan zonasinya (radius terhadap landasan terbang) baik secara 
horizontal maupun vertikal yang akan diatur dalam RDTR  

4.3.4 Memastikan adanya jalur evakuasi bencana pada bangunan di Kawasan 
perkantoran, jasa dan komersial 

4.3.4 Memastikan rehabilitasi sempadan pantai dan sungai sebagai upaya 
pencegahan bencana melalui pelibatan masyarakat 

4.3.5 Memastikan adanya rencana mitigasi bencana pada Kawasan budidaya 
(Kawasan pertambangan) untuk menjaga alur migrasi biota laut tidak 
terganggu bila terjadi kebocoran/kecelakan/tumpahan minyak di kawasan 
pertambangan tersebut 
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Pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke Dalam KRP 

Tabel di bawah menyajikan hasil integrasi rekomendasi KLHS yang telah dilakukan pada Raperda versi 27 Mei 

2022. Secara keseluruhan, dari 27 rekomendasi yang dihasilkan oleh KLHS seluruhnya telah terakomodir dan/atau 

terintegrasi dalam Ranperda. Beberapa rekomendasi KLHS yang sebenarnya telah diakomodir dalam Ranperda 

versi awal (28 Februari 2022) dan banyak pula hasil rekomendasi yang memperkaya substansi KRP yang 

tercermin dalam Ranperda versi 27 Mei 2022. Rekomendasi KLHS yang telah terakomodir pada Ranperda versi 

28 Februari 2022 sebagai acuan dalam pengkajian, dapat dilihat secara lebih rinci pada sub bab 4.1.2.  

Tabel RE 3. Integrasi Rekomendasi KLHS 

Rekomendasi Integrasi Pada Ranperda 27 Mei 2022 

1. Kesenjangan Penghidupan Masyarakat 

R.1.1. Pengaturan kriteria teknis dan performa minimum untuk 
sistem pusat pelayanan di Kepulauan seribu perlu diatur 
tersendiri dalam Ranperda dengan mempertimbangkan 
daya dukung dan daya tampung pulau terutama untuk 
pulau berpenghuni dan menjaga keberlanjutan 
ekosistem di Kepulauan seribu (potensi blue economy 
terumtama di taman nasional) 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG - 
Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan 
 

R.1.2. penataan ruang harus lebih memihak ke MBR dan 
kelompok termarjinalkan yang telah dilengkapi dengan 
sarana dan prasarana dasar yang terjangkau 

BAB VI RENCANA POLA RUANG, Bagian 
Ketiga Kawasan Budidaya, Paragraf 9 
Kawasan Permukiman 
- 

R.1.3. pembangunan rumah susun MBR harus memperhatikan 
kriteria teknis yang telah dilengkapi dengan ketersediaan 
sarana dan prasarana dasar dengan memperhatikan 
karakteristik wilayah/kawasan serta kerawanan bencana 
(banjir) 

BAB VI RENCANA POLA RUANG, Bagian 
Ketiga Kawasan Budidaya, Paragraf 9 
Kawasan Permukiman 
 

BAB IX. ARAHAN PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG, Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Zonasi, Paragraf 14 
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang 
- 

2. Keberlanjutan Sumer Daya Alam 

R.2.1.a Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih 100% 
antara lain melalui perbaikan kualitas air permukaan 
sebagai sumber air baku, penerapan rekayasa teknologi 
dan peningkatan kemampuan meresapkan air ke dalam 
tanah 

 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 2 Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) 

R.2.1.b Pemulihan dan peningkatan kemampuan meresapkan 
air ke dalam tanah sesuai dengan karakteristik ekoregion 
DKI Jakarta 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG , 
Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber 
Daya Air, Paragraf 3 Bangunan 
Pengendalian Banjir 

R.2.1.c. Monitoring pengawasan dan penegakan hukum  
pemanfaatan air tanah serta pemberlakuan moratorium 
untuk daerah yang berada pada zona rusak sesuai peta 
konservasi air tanah 2017 dan rawan bencana (banjir, 
penurunan muka tanah dan likuifaksi) 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 2 Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) 

R.2.1.d Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk 
pengendalian banjir dan penyediaan air baku melalui 
mekanisme Payment Ecosystem Services (PES).  

BAB IX ARAHAN PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG, Bagian Keempat 
Ketentuan Insentif dan Disinsentif, Paragraf 2 
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif 
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R.2.2.a Mensinkronkan upaya penanganan sampah dengan 
masterplan pengelolaan sampah terkini yang sudah ada 

 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG,, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 5 Sistem Jaringan Persampahan 

R.2.2.b Meminimalkan transportasi sampah residual ke TPST 
Bantargebang melalui upaya pengurangan sampah (3R) 
untuk diolah di TPS3R pada pulau berpenghuni 

 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG,, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 5 Sistem Jaringan Persampahan  

R.2.2.c Pemanfaatan sampah yang sudah terpilah melalui 
kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang relevan 
baik di daratan maupun pesisir untuk mencapai circular 
ekonomi 

 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG,, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 5 Sistem Jaringan Persampahan  
- 

R.2.2.d pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi 
ramah lingkungan yang telah teruji untuk pengelolaan 
sampah 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG,, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 5 Sistem Jaringan Persampahan 
- 

R.2.3. a. Mensinkronkan upaya penanganan sampah dengan 
masterplan pengelolaan sampah terkini dan Jakstrada 
(Pergub 108/2019) yang sudah ada 

 

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN 
STRATEGI PENATAAN RUANG, Bagian 
Kedua Kebijakan Penataan Ruang 
- 

R.2.3.b pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi 
ramah lingkungan yang telah teruji untuk pengelolaan 
sampah 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG,, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 5 Sistem Jaringan Persampahan 
- 

R.2.3.c Penegakan hukum pembuangan sampah ke badan air 
untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air 

 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG,, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 5 Sistem Jaringan Persampahan 
 
- 

R.2.3.d Pemanfaatan sampah yang sudah terpilah melalui 
kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang relevan 
baik di daratan maupun pesisir untuk mencapai circular 
ekonomi 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG,, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 5 Sistem Jaringan Persampahan 
 
- 

R.2.4.a. Memastikan penerapan standar mutu lingkungan bagi 
obyek strategis (PLTD, Pelabuhan Tj Priok, kawasan 
industry di pesisir dan penambangan di perairan) yang 
menimbulkan pencemaran untuk menuju 
keberkelanjutan 

BAB VI RENCANA POLA RUANG, Bagian 
Ketiga Kawasan Budi Daya, Paragraf 7 
Kawasan Peruntukan Industri 

R.2.4.b. Memastikan adanya kesepakatan antara pemerintah 
pusat dan Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya mitigasi 
pengendalian pencemaran akibat kegiatan dari obyek 
strategis  

 

BAB IX ARAHAN PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG  
Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi, 
Paragraf 13 Ketentuan Umum Zonasi 
Kawasan Budi Daya 
- 

3. Risiko Bencana Tinggi 

R.3.1. Pengembangan jaringan pengendalian banjir di pulau-
pulau di kabupaten kepulauan seribu dengan 
pendekatan struktur dan non struktur sesuai dengan 
karakteristik masing-masing pulau dan telah dilakukan 
kajian yang komprehensif 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG, 
Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi, 
Paragraf 2 Jaringan Pengendalian Banjir 
- 

R.3.2. Menyusun rencana mitigasi bencana oleh multi pihak dari 
wilayah hulu ke hilir secara kolaboratif antara lain 

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN 
STRATEGI PENATAAN RUANG, Bagian 
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dengan penerapan rekayasa teknologi sesuai 
karakteristik wilayah 

Ketiga Strategi Penataan Ruang, Paragraf 3 
Strategi Penataan Ruang dan Pelayanan 
Kota Berketahanan dan Terintegrasi dengan 
Wilayah Sekitar Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi, Puncak, dan Cianjur 
- 
- 

R.3.3.b Memastikan jaminan ketersediaan air baku bersumber 
dari air permukaan untuk seluruh keperluan 

 

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN 
STRATEGI PENATAAN RUANG, Paragraf 
2 Strategi Penataan Ruang Hunian Layak 
Huni dan Berkeadilan, serta Lingkungan 
Permukiman Mandiri 
 
BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 2 Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) 
- 

R.3.3 b. Memastikan ketinggian bangunan yang diperbolehkan 
(KLB) memenuhi kriteria aman berdasarkan kemampuan 
tanah  

 

BAB VI RENCANA POLA RUANG, Bagian 
Ketiga Kawasan Budidaya, Paragraf 9 
Kawasan Permukiman 
 

BAB IX. ARAHAN PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG, Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Zonasi, Paragraf 14 
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang 
- 

R.3.4.Memastikan arahan pemanfaatan dan zonasi pada 
kawasan permukiman telah mempertimbangkan upaya-
upaya mitigasi bencana kebakaran serta fasilitas 
pendukung pemadaman kebakaran yang terintegrasi pada 
RDTR 

BAB IX ARAHAN PENGENDALIAN 

PEMANFAATAN RUANG, Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Zonasi 

4. Tata Kelola Pemanfaatan Ruang 

R.4.1. Memastikan terdapat kesepakatan tertulis antara 
pemerintah pusat dan provinsi terkait kewenangan pemanfaatan 
ruang KSN termasuk penguatan kerjasama antardaerah dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga keberlanjutan 
sumber daya alam melalui Payment Ecosystem Services (PES) 
 

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN 
STRATEGI PENATAAN RUANG, Bagian 
Ketiga Strategi Penataan Ruang, Paragraf 3 
Strategi Penataan Ruang dan Pelayanan 
Kota Berketahanan dan Terintegrasi dengan 
Wilayah Sekitar Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi, Puncak, dan Cianjur 

 
BAB IX ARAHAN PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG, Bagian Keempat 
Ketentuan Insentif dan Disinsentif, Paragraf 
2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif 

R.4.2.a Pelarangan/ pembatasan pemanfaatan air tanah pada 
kawasan berorientasi transit. 

 

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG, 
Bagian Ketujuh Infrastruktur Perkotaan, 
Paragraf 2 Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) 

R.4.2.b Pemberian insentif untuk konservasi sumber daya air 
terutama terkait dengan pelestarian CAT dan air 
permukaan. 

Pasal 1 ayat 126 tentang Zona konservasi Air 
Tanah adalah zona atau daerah yang 
ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi 
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R.4.2.c memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan 

pembangunan memenuhi performa teknis terutama terkait 
penerapan PERGUB No. 93 tahun 2021 tentang zona 
bebas air tanah dan kawasan rawan banjir 

daya dukung air tanah, kesamaan tingkat 
kerusakan air tanah dan kesamaan 
pengelolaannya 

R.4.3.a Memastikan pemanfaatan ruang pada kawasan 
ketentuan khusus berfungsi secara optimal dan sesuai dengan 
pola ruangnya, melalui: 
- menjaga kelestarian budaya  
- kesesuaian zonasi KKOP 
- kesesuaian dengan kondisi wilayah rawan bencana 
- penyesuaian pemanfaatn ruang berdasarkan zonasi wilayah 

sempadan sungai dan pantai 
- penyusunan rencana mitigasi bencana untuk alur migrasi 

biota laut pada Kawasan budidaya (Kawasan 
pertambangan)  

 

BAB IX ARAHAN PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG, Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Zonasi Paragraf 14 
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang  

R.4.3.b Menetapkan kriteria teknis dan performa kawasan 
minimal pemanfaatan Ruang dalam bumi 

BAB IX ARAHAN PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG, Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Zonasi Paragraf 14 
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang 

 

Agar lebih menjamin terlaksananya RTRW untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, KLHS ini juga 

menggaris bawahi beberapa tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta antara lain yaitu 

a) Pengkinian data D3TLH Provinsi DKI Jakarta wilayah daratan  dan pembuatan kajian D3TLH wilayah lautan (11 

pulau berpenghuni); b) Penetapan status D3TLH daratan dan lautan; c) Penetapan wilayah ekoregion DKI Jakarta; 

d) Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan atau Keputusan Gubernur; e) 

Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) melalui Peraturan atau 

Keputusan Gubernur; f) Peninjauan kembali terhadap Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) DKI Jakarta 

dengan penyesuaian terhadap Ranperda RTRW DKI Jakarta 2022-2042; g) Penyusunan dan penetapan zona 

konservasi air tanah DKI Jakarta; h)  Pembaharuan secara bertahap SK Gubernur tentang zona bebas air tanah 

dengan mempertimbangkan zona konservasi air tanah dan realisasi jaringan air bersih perpipaan; h) Membuka 

peluang kolaborasi dengan dalam satu wilayah fungsional untuk meningkatkan ketersediaan air dan jasa ekositem 

pengatur air terutama dengan wilayah hulu yang mempunyai jasa ekosistem penyedia dan pengatur air sangat 

tinggi melalui mekanisme imbal jasa (PES); i) Dalam hal Provinsi DKI Jakarta akan membentuk POKJA KLHS, 

perlu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Lampiran III PermenLHK 69/2017, yang menyatakan 

adanya kriteria eselonisasi bagi ketua maupun anggota POKJA; j) Arahan pemanfaatan sistem jaringan energi 

(pembangkit listrik) dan pelabuhan pengelolaanya didasarkan pada praktik yang berkelanjutan / ramah lingkungan;  

k) Penjelasan TPST yang letaknya sebagain besar di daerah pesisir perlu menjadi perhatian untuk spesifikasi dan 

karakter yg tidak akan memperburuk kondisi lingkungna hidup di daerah pesisir; k) Alternatif perbaikan KRP yang 

belum terwujud sebagai rekomendasi dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pada penyusunan dokumen 

perencanaan yang relevan dan turunannya  
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Cepatnya laju perkembangan pembangunan dan urbanisasi dalam beberapa dekade terakhir di DKI Jakarta 

berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan ruang dan sumber daya alam serta risiko terhadap lingkungan 

hidup. Tingkat penggunaan ruang dan eksploitasi sumber daya alam serta aktivitas yang tinggi tercatat di DKI 

Jakarta diantaranya penggunaan air tanah, pembuangan sampah dan limbah serta emisi gas rumah kaca yang 

telah melampaui kemampuan lingkungan untuk memulihkan diri ke kondisi semula. Hal ini berakibat pada kondisi 

lingkungan yang buruk dan menurunnya kualitas hidup penduduk di kawasan tersebut. 

Permasalahan yang sama dapat ditemukan di berbagai kawasan di Indonesia. Orientasi pembangunan yang 

hanya memperhatikan aspek ekonomi dan kepentingan kelompok tertentu menyebabkan timbulnya berbagai 

masalah lingkungan dan konflik sosial. Pencemaran, kerusakan ekosistem, terancam punahnya spesies rentan 

sampai kepada dampak perubahan iklim menjadi isu strategis yang tidak dapat diabaikan lagi. Konflik sosial yang 

terjadi juga dapat mengancam keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan wilayah. 

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan dengan menggunakan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak 

Lingkungan) sebagai instrumen kajian lingkungan menghadapi keterbatasan karena cakupannya yang sempit dan 

hanya terfokus pada mitigasi dampak proyek yang dikaji. Instrumen AMDAL tidak dapat menjadi alat pencegahan 

kerusakan lingkungan yang berakar dari arahan kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan yang 

kurang memperhatikan aspek lingkungan. 

Pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan 

sosial, muncul berbagai upaya untuk mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan ke dalam 

perumusan KRP.  

Pelaksanaan KLHS secara umum memiliki tujuan sebagai berikut (Koesrijanti et al. 2007b; Sadler 1998):   

1. Memberi kontribusi dalam proses pengambilan keputusan agar berorientasi pada prinsip keberlanjutan, 

melalui: 

a. analisa dampak lingkungan dan sosial yang akan timbul; 

b. peringatan dini atas dampak kumulatif dan risiko global yang akan muncul; 

c. pertimbangan alternatif-alternatif yang mengaplikasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

2. Memperkuat dan memfasilitasi pelaksanaan AMDAL di atas proyek atau rencana usaha/kegiatan, melalui: 

a. identifikasi dini lingkup dan dampak potensial serta kebutuhan informasi; 

b. identifikasi isu-isu dan pandangan-pandangan strategis yang terkait dengan justifikasi proyek atau 

rencana usaha/kegiatan. 

3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, 

melalui: 

a. integrasi pertimbangan ilmiah dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses pengambilan 

keputusan; 

b. dialog dan diskusi terbuka dengan para pihak yang berkepentingan serta penyelenggaraan konsultasi 

publik. 

Pelaksanaan KLHS dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan mutu kebijakan, rencana dan 

program yang dihasilkan, karena pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penyusunan KRP telah 

memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, berdasarkan data akurat, serta telah melibatkan para pihak yang 
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berkepentingan dan masyarakat publik. Selain itu, penyelenggaraan KLHS juga dapat menjadi proses 

pembelajaran bersama bagi seluruh pihak yang terlibat, agar memahami pentingnya apresiasi lingkungan hidup 

dalam setiap pengambilan keputusan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Penyusunan dan 

pelaksanaan KLHS mengacu pada PP No. 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri LHK No. 69 Tahun 2017 terkait 

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari Rencana Tata Ruang Wilayah 

Jakarta 2040 dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam KRP tersebut sebagai dasar 

bagi penyusunannya. 

Tujuan dilakukannya kajian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam hubungannya dengan 

RTRW Integrasi RTRW-RZWP3K Provinsi DKI Jakarta dikaitkan dengan tujuan pembangunan 

berkelanjutan; 

2. Mengidentifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) RTRW Integrasi RTRW-

RZWP3K Provinsi DKI Jakarta yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; 

3. Menganalisis pengaruh materi muatan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) RTRW Integrasi RTRW-

RZWP3K Provinsi DKI Jakarta terhadap lingkungan hidup; 

4. Mengidentifikasi dan menganalisis alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) 

RTRW Integrasi RTRW-RZWP3K Provinsi DKI Jakarta; dan 

5. Merumuskan rekomendasi perbaikan/penyempurnaan untuk diintegrasikan dalam Kebijakan, Rencana 

dan Program (KRP) RTRW Integrasi RTRW-RZWP3K Provinsi DKI Jakarta. 

 

1.3. Landasan Hukum 

Dasar hukum dari Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tara Ruang dan Wilayah 

Jakarta Tahun 2040 meliputi: 

1. Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)  

2. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5941); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 33, Tambahhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635) 

14. Peraturan Presiden No 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur  

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 

Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang; dan 

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. 

 

1.4. Metodologi 

KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta dilakukan setelah draf Ranperda (versi 3.0) telah ada. Maka dengan demikian, 

KLHS ini bersifat ex-ante. Metodologi yang digunakan dalam KLHS ini yaitu dengan pendekatan dampak.  

1.5. Tahapan Pelaksanaan KLHS 

Penyelenggaraan KLHS RTRW Jakarta Tahun 2022-2042 dilakukan berdasarkan mekanisme pembuatan dan 

pelaksanaan KLHS sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13 PermenLHK No.69 tahun 2017 yang meliputi: 

1. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan 

Pembangunan Berkelanjutan 
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2. perumusan alternatif penyempurnaan KRP; dan  

3. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan.   

Mekanisme lebih rinci tahapan proses penyelenggaraan KLHS RTRW Jakarta Tahun 2022-2042 diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Persiapan Pelaksanaan KLHS 

Tahap persiapan KLHS RTRW Jakarta Tahun 2022-2042 diawali dengan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) 

KLHS melalui surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 764 Tahun 2021. Selanjutnya, 

POKJA KLHS menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai perencanaan dan pengaturan penggunaan 

sumber daya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 PermenLHK No. 69 Tahun 2017.   

2. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan 

Perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui berbagai metodologi dan mekanisme 

konsultasi dengan pemangku kepentingan yang telah teridentifikasi sebelumnya serta asistensi dengan KLHK.  

Konsultasi publik menghasilkan 10 (sepuluh) isu strategis pembangunan berkelanjutan yang kemudian dikaji lebih 

lanjut melalui 6 (enam) unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Ayat 2 PermenLHK no. 69 tahun 2017 

yaitu:  

1) Karakteristik wilayah 

2) Tingkat pentingnya potensi dampak dan risiko 

3) Keterkaitan antar isu strategis 

4) Keterkaitan dengan muatan RTRW 

5) Muatan RPPLH 

6) Hasil KLHS lainnya yang harus diacu 

Hasil kajian 6 (unsur) di atas menghasilkan 4 (empat) isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis. 

Penetapan isu paling strategis telah melalui konsultasi intensif dengan KLHK yang hasilnya dituangkan dalam 

berita acara. 

3. Identifikasi Muatan KRP Yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan 

Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan; 

Identifikasi dan analisis kerangka kebijakan makro yang relevan dengan RTRW dab RZWP3K dilakukan untuk 

menemukenali kebijakan-kebijakan tingkat provinsi serta nasional yang perlu dijadikan rujukan untuk 

mendapatkan konteks dan fokus strategis dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS. 

4. Analisis Pengaruh KRP Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan; 

Analisis dilakukan untuk mengkaji pengaruh KRP terhadap isu PB paling strategis dan kondisi lingkungan hidup 

yang antara lain termuat dalam 6 (enam) muatan KLHS sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 23 Ayat 4 

PermenLHK no. 69 tahun 2017.  

5. Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP 

Tujuan perumusan alternatif KRP untuk mengembangkan berbagai alternatif muatan KRP dan menjamin 

pembangunan berkelanjutan. Dari perumusan alternatif perbaikan kebijakan, rencana, dan/atau program lalu 

dilakukan pembahasan dalam FGD Pokja KLHS. 
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6. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana Dan/Atau 

Program 

Penyusunan rekomendasi perbaikan muatan kebijakan, rencana, dan/atau program berdasarkan hasil perumusan 

alternatif, serta memformulasikan tindak lanjut pendukung sebagai konsekuensi dilaksanakannya KRP. Dalam 

tahapan ini juga dilakukan pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam KRP untuk memastikan bahwa hasil 

KLHS benar-benar menjadi bagian dari KRP. 

7. Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian 

Penjaminan kualitas dan pengintegrasian hasil KLHS RTRW Jakarta Tahun 2022-2042 dilakukan dengan 

penilaian mandiri oleh Penyusun KRP, yang disahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan 

untuk pendokumentasian, tahapan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS telah dibuatkan notulensi 

dan Berita Acara (sesuai kebutuhan) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya; seperti Undangan, 

Foto, dan Daftar Hadir. 

Dalam rangka percepatan dan pemenuhan kualitas proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW Provinsi 

DKI Jakarta tahun 2022-2042, telah dilakukan konsultasi intensif dengan KLHK. 

8. Validasi 

Pelaksanaan validasi dilakukan terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS. Validasi KLHS RTRW Jakarta Tahun 

2022-2042 ini dilaksanakan secara sekaligus pada tahap akhir. Validasi KLHS dilakukan dengan mengirimkan 

permintaan surat permohonan validasi dari Gubernur DKI Jakarta ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan – RI.
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BAB 2 PENGKAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN RENCANA DAN 

PROGRAM (KRP) TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP 

Berdasarkan Pasal 7, PP 46/2016, pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap kondisi 

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan tahapan: 

a. identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan; 

b. identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap 

kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan; dan 

c. analisis pengaruh. 

 

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan diawali dengan pemjabaran wilayah Perencanaan 

dan penentuan wilayah fungsional. Selanjutnya, karakteristik wilayah dijabarkan dalam lingkup wilayah 

Perencanaan dan wilayah fungsional untuk memberi gambaran kondisi lingkungan hidup. Identifikasi isu strategis 

dilakukan berdasarkan sejumlah sumber yang relevan sebagaimana yang dijelaskan pada sub bab 2.1.3. Daftar 

isu-isu pembangunan berkelanjutan dirumuskan untuk mendapatkan Isu PB Paling strategis yang menjadi dasar 

pengkajian pengaruh. Sementara itu, identifikasi muatan KRP dilakukan untuk melihat KRP mana saja yang 

memberikan dampak dan atau resiko lingkungan hidup yang berkaitan dengan Isu paling strategis.  

 

2.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan 

2.1.1 Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional (Wilayah Ekologis) 

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terbentang antara 106°19‘30“ dan 106°58’18” Bujur Timur, serta antara 5°10‘00“ 

dan 6°23’54” Lintang Selatan. Provinsi DKI Jakarta memiliki luas daratan sebesar 669,64 km², termasuk sekitar 

109 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan penambahan luas daratan sekitar 7,31 km2 yang 

berupa lahan hasil reklamasi dan perluasan daratan, serta luas lautan sebesar 6.998 km². 

Wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri dibagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, yaitu: 

• Kota Administrasi Jakarta Pusat, 

• Kota Administrasi Jakarta Utara, 

• Kota Administrasi Jakarta Barat, 

• Kota Administrasi Jakarta Selatan, 

• Kota Administrasi Jakarta Timur, dan 

• Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 

Wilayah pesisir Provinsi DKI Jakarta terletak pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta baik wilayah daratan dan perairan ditunjukan pada Tabel 

beikut.  
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Tabel 2-1. Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta 
Batas Wilayah 

Sebelah Utara Laut Jawa 

Sebelah Timur Laut Jawa, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi 

Sebelah Selatan Kota Depok, Kabupaten Bogor  

Sebelah Barat Perairan Provinsi Lampung, Kabupaten Tangerang 

Batas wilayah administrasi DKI Jakarta dapat dilihat di Gambar berikut. 

 

Gambar 2-1. Peta Jakarta (daratan dan perairan 

Sumber: (RTRW 2020-2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta) 
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Sementara itu, luasan kabupaten dan kota administasi di Provinsi DKI Jkarta adalah sebagai berikut. 

Tabel 2-2. Luas setiap wilayah kabupaten/kota di DKI Jakarta 

Kabupaten / Kota Administrasi Luas Daratan (km²) 

Kepulauan Seribu 8,7 

Jakarta Utara 153,97 

Jakarta Timur 188,03 

Jakarta Pusat 48,13 

Jakarta Barat 129,54 

Jakarta Selatan 141,27 

Total 669,64 
Sumber: Keputusan Gubernur DKI Jakarta 171/2007 

Berdasarkan UU Ciptaker dan PP 21/2021, wilayah RTRW provinsi merupakan integrasi dari wilayah daratan 

(RTRW) dan wilayah perairan dalam RZWP3K.
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Gambar 2-2. Ilustrasi Integrasi Wilayah Daratan dan Perairan 

Sumber: (RTRW 2020-2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta) 



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-2042  
 

 

 

2-2 

Wilayah Fungsional  

Lingkup KLHS tidak hanya melihat dan mempertimbangkan wilayah administrasi tetapi juga wilayah fungsional 

dalam mengkaji dan melakukan analisa kondisi lingkungan hidup terutama daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup. Wilayah fungsional ini didasari atas data Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 

Cekungan Air Tanah (CAT) yang mempengaruhi kondisi perairan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, wilayah 

fungsional juga mempertimbangkan ecoregion darat-laut, wilayah pengelolaan perikanan dan wilayah 

perencanaan JABODETABEKPUNJUR. Berdasarkan system wilayah sungai, DKI Jakarta masuk kedalam wilayah 

sungai (WS) Ciliwung-Cisadane yang terbagi dalam dua Water District (WD) Ciliwung dan WD Cisadane Hulu Bd 

Pasarbaru. Sedangkan untuk DAS, DKI Jakarta dilalui oleh 7 DAS yaitu, Cisadane, Kali Angke Pesanggrahan, 

Kali Krukut, Ciliwung, Kali Sunter, Kali Buaran dan Kali Cakung.  

Untuk wilayah ecoregion, wilayah DKI Jakarta masuk kedalam 6 kelas ecoregion yang akan sangat berpengaruh 

dalam menentukan kinerja jasa lingkungan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk wilayah 

perairan laut, DKI Jakarta masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712, yang memiliki potensi 

perikanan tinggi serta habitat karang dan lamun yang cukup luas. Sehingga dalam penentuan wilayah fungsional 

perlu mempertimbangkan WPP 712 sebagai wilayah perairan provinsi DKI Jakarta.   

Secara wilayah administrasi, DKI Jakarta masuk kedalam Rencana Tata Ruang (RTR) KSN 

JABODETABEKPUNJUR. Oleh karena itu, wilayah perencanaan RTR KSN JABODETABEKPUNJUR akan sangat 

mempengaruhi perencanaan tata ruang DKI Jakarta, baik secara wilayah perencanaan, konektivitas antar wilayah, 

dan juga kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam menentukan wilayah fungsional, tidak hanya 

mempertimbangkan Wilayah Sungai, DAS, CAT, Ekoregion dan WPP 712 di wilayah administrasi DKI Jakarta 

tetapi juga mempertimbangkan wilayah RTR JABODETABEKPUNJUR untuk wilayah darat dan laut, yang akan 

mempengaruhi kondisi tata ruang DKI Jakarta. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh wilayah fungsional 

yang terdiri dari 7 administrasi kota dan 5 kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Secara 

spasial wilayah fungsional DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2-3.  
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Gambar 2-3. Wilayah Fungsional DKI Jakarta  

Sumber: Analisa 2022 
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2.1.2 Karakteristik Wilayah  

2.1.2.1 Karakteristik Biogeofisik Lingkungan  

 Ekoregion  

Ekoregion Darat 

Mengacu pada SK Menteri LHK Nomor 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion 

Wilayah Indonesia dan SK Menteri LHK Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan 

Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000, Pada 

wilayah fungsional terdapat 35 kelas ecoregion, dengan 19 kelas bentang lahan. Pada wilayah fungsional terdapat 

ecoregion dataran fluvio vulkanik yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebagai peresapan untuk 

mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir. Dengan memiliki ecoregion tersebut secara fungsi alami, wilayah 

fungsional DKI Jakarta memiliki kemampuan yang tinggi terhadap pengaturan air dari hulu hingga ke hilir. Namun, 

saat ini dengan berkembangnya jumlah penduduk dan perkotaan terutama wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota 

Negara, menyebabkan bentang lahan tersebut dialihfungsikan untuk pemanfaatan lahan terbangun yang 

berdampak pada pengurangan kinerja jasa lingkungan hidup. Selain ecoregion dataran fluvio vulkanik, ada 24 

kelas ecoregion lain yang terdapat di wilayah fungsional. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 2-3 dan Gambar 

2-4. 

Tabel 2-3. Ekoregion di DKI Jakarta 

Bentang Lahan Ekoregion 
Dataran fluvial bermaterial aluvium Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai 

malar hijau 

Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar 

Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai 

Dataran fluviomarin bermaterial aluvium Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi mangrove 

Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi mangrove monsun 

Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah 
(non dipterokarpa) 

Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air 
tawar 

Dataran marin berpasir bermaterial aluvium Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa 
monsun 

Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen 
karbonat 

Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar 
bervegetasi mangrove 

Dataran organik koralian berombak-bergelombang 
bermaterial batuan sedimen karbonat 

Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat 
bervegetasi hutan pamah monsun malar hijau 

Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen 
karbonat 

Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat 
bervegetasi hutan pamah monsun malar hijau 

Dataran vulkanik bermaterial piroklastik Dataran vulkanik bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah 
monsun merangas 

Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial 
batuan beku luar 

Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar 
bervegetasi terna rawa air tawar 

Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial 
piroklastik 

Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik 
bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) 

Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik 
bervegetasi hutan pamah monsun merangas 

Lembah sungai bermaterial aluvium Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non 
dipterokarpa) 

Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar 

Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan 
beku luar dan piroklastik 

Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan 
piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial 
campuran batuan beku luar dan piroklastik 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan 
beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) 



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-2042  
 

 

 

2-5 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan 
beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan 
beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial 
campuran batuan beku luar dan piroklastik 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran 
batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan batugamping pamah 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran 
batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non 
dipterokarpa) 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran 
batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran 
batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran 
batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan subalpin 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial 
campuran batuan beku luar dan piroklastik 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran 
batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non 
dipterokarpa) 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran 
batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas 

Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran 
batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah 

Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan 
beku luar dan piroklastik 

Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan 
piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) 

Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan 
piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah 

Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan 
piroklastik bervegetasi terna rawa air tawar 

Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen 
karbonat 

Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat 
bervegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst 

Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen 
karbonat 

Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat 
bervegetasi hutan batugamping pamah 

Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku 
dalam 

Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam 
bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) 

Sumber: Data Ekoregion KLHK Skala 1:250.000 
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Gambar 2-4. Ekoregion Wilayah Fungsional DKI Jakarta  

Sumber: Analisa 2022 
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Mengacu pada UU No. 32/2009, ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri 

iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas 

sistem alam dan lingkungan hidup. UU No. 32/2009 secara eksplisit mengamanatkan pentingnya pendekatan 

batas ekoregion sebagai asas dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, UU No. 26/2007 juga menegaskan 

pentingnya penggunaan ekoregion sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah. 

Ekoregion ditetapkan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, 

iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup 

(Pasal 7 ayat 2, UU No. 32/2009). Dalam hal ini, ekoregion dipahami sebagai konsep unit karakter lahan yang 

berperan sebagai penciri sifat dan potensi lahan serta sebagai pembatas dalam pengelolaan lahan. 

Mengacu pada SK Menteri LHK Nomor 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion 

Wilayah Indonesia dan SK Menteri LHK Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan 

Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000, DKI 

Jakarta memiliki 5 (lima) ekoregion dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Secara spasial distribusi 

sebaran keenam ekoregion tersebut dapat dilihat pada Gambar 2-5: 

Berdasarkan data ekoregion DKI Jakarta dari KLHK, diklasifikasikan menjadi enam tipologi dataran sebagai 

berikut:  

a. Dataran Fluvio - marin: dataran ini terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai). Kondisi 

hidrologi satuan ini dibangun oleh material aluvium yang mampu membentuk akuifer yang potensial. 

b. Dataran Fluvio - vulkanik: dataran yang berasal dari proses fluvial yang bermaterial utama piroklastik, seperti 

abu, pasir, kerikil, dan bongkahan batuan yang terbawa aliran air pada saat hujan berlangsung.  

c. Dataran Fluvial: dataran yang terbentuk dari hasil proses aliran sungai. Secara genetik material penyusun 

umumnya berupa aluvium dengan komposisi pasir, debu dan lempung relatif seimbang dengan sumber sangat 

bergantung kepada kondisi geologi daerah hulu, yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan sungai.  

d. Dataran Organik Koralian: Dataran yang terbentuk melalui proses penguraian materi organik dan batuan 

karang yang bermaterlial atuan sedimen karbonat 
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Gambar 2-5.  Ekoregion Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: SK Menteri LHK Nomor 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 
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Pada tahun 2014, Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah melakukan kajian penetapan 

ekoregion dalam Laporan Akhir Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap 

II. Ekoregion darat dideliniasi berdasarkan kesamaan dalam karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, 

iklim serta batas administrasi (kecamatan). Dalam kajian tersebut Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) 

ekoregion dalam konteks pengelolaan air permukaan. Informasi ke enam ekoregion tersebut ditampilkan dalam 

peta dibawah ini: 

a. Dataran Pasang Surut Berlumur 

Dataran pasang surut berlumpur berada di sebagian Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, 

Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Cilincing. Dataran pasang surut berlumpur 

merupakan bentuk lahan (landform) dataran yang terbentang sepanjang garis pantai. Terbentuk oleh proses 

pengendapan marin (gelombang), yaitu penaikan dan penurunan permukaan air laut (efek gravitasi bulan-

matahari), diiringi dengan aliran sungai (fluvial) yang bermuara ke laut. Secara umum, dataran ini tersusun atas 

endapan pematang pantai dan tuf banten (BPLHD, 2013). 

Kondisi hidrologi pada dataran ini dikontrol oleh aliran sungai-sungai dengan debit aliran dan beban sedimen 

tinggi. Karakteristik litologinya berupa endapan aluvial laut; endapan aluvial estuarin baru; lunak. Material 

penyusun pada wilayah ini adalah aluvial lempung, yang membentuk jenis tanah berupa bahan induk endapan 

liat dan endapan liat-pasir. Sementara, pada daerah yang tersusun atas endapan pematang pantai umumnya 

tanah dengan tekstur pasiran halus-kasar dan kurang subur. Dilihat dari vegetasi alaminya, kawasan ini terdiri dari 

kawasan mangrove, nipah dan jenis bakau lainnya, pandanus, rumput-rumputan, kaktus, vegetasi air masin, 

vegetasi air masin pamah, vegetasi monsun air pamah. 

b. Dataran Beting-Gisik dan Lembah Antar Gisik 

Dataran beting-gisik (beachridges) dan lembah antar beting-gisik (swales) merupakan bentuk lahan (landform) 

marin. Beting-gisik terlihat sebagai timbunan pasir berbentuk punggungan (beting) yang memanjang sejajar garis 

pantai. Punggungan ini semula terbentuk di dasar laut dangkal tepi pantai sebagai hasil deposisi dari sedimen 

terangkut di dasar air laut oleh arus laut sepanjang pantai (longshore current) dan gelombang menuju ke pantai 

(littoral drift). Punggungan-punggungan ini terbentuk berulang dan berjajar dengan pola sejajar garis pantai. Pada 

saat air laut turun atau daratan terangkat, maka beting ini muncul ke permukaan membentuk beting-gisik. 

Cekungan memanjang di antara dua beting-gisik disebut swale. Material yang umum menyusun beting-gisik ini 

adalah pasir, sedangkan pada swale lebih bertekstur halus karena merupakan lokasi pengendapan lokal 

permukaan lahan di sekitarnya (BPLHD, 2014). 

Karakteristik dasar dari hidrologi, jenis tanah, dan ekosistem alaminya serupa dengan Dataran Pasang Surut 

Berlumpur. Hanya saja kemiringan pada wilayah ini adalah 0-3% (secara umum) dan 3-8% (beberapa titik). 

Vegetasi di wilayah ini tidak memiliki ekosistem hutan mangrove. Pemanfaatan lahan yang mendominasi masih 

sebagai peruntukan permukiman dan usaha (industri, pergudangan, perikanan, perdagangan, perkantoran, jasa, 

pelayanan, dan perhotelan). 

Mengingat karakteristik dasar yang serupa dengan Dataran Pasang Surut Berlumpur, maka secara umum peran 

wilayah dan identifikasi awal jasa lingkungan hidupnya pun sama (BPLHD, 2013). Pada referensi lain mengatakan 

karakteristik dataran beting – gisik relatif aman dari genangan/banjir, kelembaban tanah rendah, dan sesuai untuk 

kawasan permukiman dan kawasan budidaya lainnya. Sementara, dataran lembah antar beting – gisik memiliki 

kelembaban tanah tinggi, rentan terhadap terjadinya genangan, dan sesuai untuk pertanian sawah dan tambak 

(BPLHD, 2014). 
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c. Dataran Rawa 

Dataran Rawa banyak ditemukan di Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Cakung, dan sedikit ditemukan di 

kecamatan lainnya. Dataran ini terbentuk dari hasil proses deposisi fluvial (seperti banjir) yang meninggalkan suatu 

dataran dengan cekungan-cekungan kecil yang tersebar secara acak. Material penyusunnya berupa aluvium 

lempungan, dengan komposisi lempung, laman, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah yang seimbang, terbentuk 

akibat aktivitas pengendapan aliran sungai. 

Material aluvium pada dataran ini mampu membentuk akuifer yang potensial sehingga cadangan atau 

ketersediaan air tanah dangkal sangat potensial. Dataran ini berpotensi membentuk reservoir air tanah atau 

cekungan hidrogeologi. Cekungan-cekungan ini sesuai dengan sifatnya mudah menampung air, sehingga di 

dataran ini wajar banyak terdapat rawa-rawa. Material aluvium akan berkembang menjadi tanah dengan solum 

sangat tebal didukung dengan ketersediaan air menjadikan tanah ini sangat subur. 

Vegetasi pada dataran rawa ditumbuhi oleh jenis tanaman budidaya semusim (pertanian), vegetasi monsun rawa 

air tawar, vegetasi rawa air tawar pamah. Habitat yang cocok untuk wilayah ini merupakan jenis fauna katak, ikan 

air tawar dan burung. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dataran ini memiliki peran sebagai berikut: 

✓ Memiliki kelembaban tanah tinggi dan kesuburan yang cukup baik untuk pengembangan lahan-lahan 

pertanian tanaman semusim dengan irigasi intensif. 

✓ Sebagai reservoir air tanah sekaligus dapat dikembangkan sebagai lokasi budidaya ikan. 

✓ Dataran ini rentan terjadi luapan aliran sungai (penggenangan). 

✓ Daerah dengan ketersediaan air tinggi pun potensial untuk permukiman dan kegiatan perekonomian 

komersial, hal ini memicu alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. 

✓ Memerlukan investasi tinggi untuk penimbunan tanah jika wilayah ini dikonversikan menjadi lahan terbangun. 

d. Dataran Banjir 

Dataran Banjir terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai) berada dalam lembah sungai (river 

valley). Dataran ini selalu tergenang banjir jika terjadi perluapan air sungai (debit meningkat) terutama di musim 

hujan. Kondisi hidrologi pada wilayah ini mampu membentuk akuifer potensial didukung dengan morfologi datar 

menyebabkan cadangan atau ketersediaan air tanah dangkal sangat potensial. 

Dataran banjir tersusun dari material aluvium yang mudah mengalami pengikisan oleh aliran sungai. Aliran sungai 

cenderung mengalir sepanjang tahun dengan debit yang relatif besar. Vegetasi yang tumbuh di area ini berupa 

vegetasi monsun rawa air tawar dan vegetasi rawa air tawar pamah. Sifat tanah aluvium akan berkembang menjadi 

tanah dengan solum sangat tebal disertai ketersediaan air yang melimpah menjadikan tanah ini sangat subur, 

potensial untuk pertanian. Sayangnya, sebagian besar dataran banjir ini telah terkonversi menjadi lahan 

permukiman atau kegiatan usaha (komersial, industri, perdagangan, dan lainnya). Meskipun ditemukan sejumlah 

area-area peruntukan hijau dan lahan kosong di sepanjang aliran sungai. Sementara itu, hanya beberapa titik area 

kecamatan yang terlihat masih memanfaatkan dataran banjir untuk kegiatan tegalan/ladang atau sawah yaitu di 

Makasar, Cakung, Duren Sawit, Cilincing, dan Cipayung. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dataran banjir memiliki peran sebagai berikut: 

✓ Memiliki kelembaban tanah tinggi dan kesuburan yang cukup baik untuk pengembangan lahan-lahan 

pertanian tanaman semusim. 

✓ Sebagai reservoir air tanah dan cekungan hidrologi. 

✓ Dataran ini rentan terjadi luapan aliran sungai (penggenangan). 
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✓ Dalam jangka panjang aktivitas perkotaan lambat laun menyebabkan degradasi lingkungan (pencemaran 

badan air). 

✓ Memerlukan investasi tinggi untuk penimbunan tanah jika wilayah ini dikonversikan menjadi lahan terbangun. 

e. Dataran Fluvio-Marin 

Dataran ini terbentuk oleh gabungan proses fluvial dan marin, seperti delta sungai atau dataran estuarin lain 

dimana terbentuknya dipengaruhi oleh dua jenis proses geomorfik, yaitu aliran sungai dan arus/gelombang laut. 

Lokasi dari bentuk lahan ini biasanya sedikit agak jauh dari garis pantai atau berada di belakang dataran 

pasangsurut berlumpur. Pengaruh proses marin pasang-surut masih dapat dirasakan, namun jika pertumbuhan 

garis pantai (akresi) relatif cepat, maka pengaruh pasang-surut semakin kecil. 

Secara genetik, material penyusun pada dataran ini umumnya berupa aluvium lempungan, dengan komposisi 

lempung, laman, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah yang seimbang, yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan 

aliran sungai. Memiliki karakteristik dasar yang sama dengan dataran rawa maupun dataran banjir. Maka, hasil 

identifikasi awal jasa lingkungan hidup di dataran ini pun sama dengan dataran rawa dan dataran banjir. Secara 

umum peranan dataran fluvio-marin sesuai untuk pengembangan budidaya tambak atau pertanian sawah karena 

tanahnya bersifat gembur dan agak subur. Namun demikian, perlu diwaspadai bahwa area ini rentan terhadap 

genangan, banjir dan rob. 

f. Dataran Fluvio-Vulkanik 

Dataran yang berasal dari proses fluvial yang bermaterial utama piroklastik, seperti abu, pasir, kerikil, dan 

bongkahan batuan yang terbawa aliran air pada saat hujan berlangsung. 
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Gambar 2-6.  Ekoregion Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2014 
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Ekoregion Laut 

Berdasarkan data Ekoregion Jakarta (BPLHD, 2014), kawasan ekoregion laut DKI Jakarta dapat dibagi menjadi 

5, yaitu: Ekoregion Pesisir Utara Jawa, Ekoregion Dangkalan Utara Jawa, Ekoregion Alur Utara Jawa, Ekoregion 

Perairan Kepulauan Seribu, dan Ekoregion Dangkalan Lampung, 

Gambar 2-7 Ekoregion Laut DKI Jakarta 

Sumber: BPLHD 2014 

Karakteristik masing-masing sub ekoregion tersebut diuraikan sebagai berikut:  

1. Ekoregion Pesisir Utara Jawa  
Ekoregion ini meliputi perairan Teluk Jakarta yang mencakup Pulau Rambut, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelor, 
Pulau Onrus, Pulau Kayangan dan Pulau Laki. Ekoregion ini memiliki kedalaman laut berkisar antara 0 – 18 m. 
Morfologi pantai di sepanjang Teluk Jakarta sangat beragam. Ongkosongo (1981) membagi pantai Jakarta yang 
terbentuk secara alami ke dalam tiga jenis pantai yakni pantai landai (kemiringan lereng 0° - 5°), pantai miring 
(kemiringan lereng 5° - 15°) dan pantai terjal (kemiringan lereng 15° – 90°).  
Pantai landai terbentuk pada lingkungan pantai yang ditumbuhi vegetasi mangrove. Akar tumbuhan bakau dapat 

berfungsi menjerat material sedimen dan membentuk rataan lumpur. Pantai demikian dapat ditemukan di daerah 
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Kamal dan Angke. Pantai miring dijumpai pada daerah pantai yang tersusun oleh material pasir dengan energi 

gelombang yang cukup besar. Jenis pantai demikian dapat dijumpai di sepanjang pantai Marunda - Segara 

Makmur. Pantai terjal terjadi pada wilayah pantai yang sekarang mengalami erosi. Lereng-lereng terjal sebenarnya 

merupakan bekas erosi terutama pada dataran pantai yang tersusun oleh material lempung membentuk gerongan. 

Jenis pantai demikian dijumpai di sepanjang pantai Cilincing hingga Marunda.  

Oleh karena kawasan ekoregion ini merupakan perairan teluk yang menjadi muara dari 13 sungai yang mengalir 

melewati metropolitan Jakarta dan daerah padat di belakangnya, tingkat pencemaran di ekoregion laut ini menjadi 

sangat tinggi, baik oleh limbah padat maupun limbah cair yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Dapat 

dikatakan bahwa karena kedekatannya dengan Jakarta, pantai dan pulau-pulau di ekoregion ini juga paling banyak 

mengalami degradasi habitat akibat kegiatan manusia. Beberapa pulau telah lenyap atau hampir lenyap akibat 

penambangan pasir dan karang yang tak terkendali. Perubahan geomorfologi juga terjadi di pantai daratan 

Jakarta, yang juga sering mengalami banjir rob. Sumber air tawar di pulau-pulau kecil di teluk ini umumnya telah 

dieksploitasi berlebihan hingga menjadi payau atau asin karena intrusi air laut. Eksploitasi sumber daya hayatinya 

pun sudah demikian parah hingga banyak jenis biota perairan yang dulunya umum terdapat di perairan ini, 

sekarang sudah jarang atau tak dijumpai lagi. Di beberapa pulau, penduduk setempat telah mengalihkan mata 

pencahariannya dari semula sebagai nelayan kemudian ke aktivitas yang terkait dengan pariwisata. Namun 

pengelolaan menuju pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) tampaknya masih menghadapi berbagai 

kendala.  

2. Ekoregion Dangkalan Utara Jawa  
Perairan ekoregion Dangkalan Utara Jawa merupakan peralihan antara perairan pesisir utara Jawa yang dangkal 
dan keruh dibagian selatan dan perairan dalam alur laut utara Jawa. Berdasarkan Peta Sedimen Permukaan Dasar 
Laut wilayah ekoregion ini mempunyai sedimen dasar laut berupa lumpur (63,14%) dan pasir dan lanau (36, 86%) 
dengan kedalaman laut berkisar antara 5 – 45 m.  
Ekoregion ini meliputi perairan Laut Jawa termasuk di dalamnya perairan sekitar Pulau Damar Besar, Pulau Damar 

Kecil, Pulau Bokor, Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang Kecil. Ekoregion ini terletak tepat di sebelah utara 

dari ekoregion Pesisir Utara Jawa hingga degradasi lingkungan serta akibatnya pun sedikit lebih kecil, meskipun 

masalah utamanya masih hampir sama. Beberapa pulau yang terletak di ekoregion ini tidak berpenghuni, karena 

berfungsi sebagai cagar alam (Pulau Bokor) atau hanya dihuni oleh petugas mercu suar (Pulau Damar Besar) 

hingga pengaruh kegiatan manusia pun lebih kecil. Meskipun demikian, beberapa pulau kecil di ekoregion ini 

dilaporkan telah lenyap atau mengalami perubahan geomorfologi yang parah.  

Pulau yang berpenghuni hanyalah Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang Kecil. Sampah yang tak putus-

putusnya hanyut dalam jumlah besar dari daratan Jakarta yang terdampar di pulau ini merupakan masalah yang 

mengganggu lingkungan dan kegiatan nelayan. Pada musim barat, bagan apung penangkap ikan dipindahkan 

lokasinya ke sebelah selatan pulau, sedangkan pada musim timur bagan-bagan itu dipindahkan ke utara untuk 

menghindari tekanan sampah dari Jakarta yang sangat mengganggu. Tampaknya belum ada solusi terbaik untuk 

menangani masalah sampah kiriman ini. Penduduk Pulau Lancang mulai mengalihkan mata pencaharian mereka 

ke kegiatan pariwisata, misalnya dengan mengelola rumah singgah (home stay) tidak saja di pulau ini tetapi juga 

di pulau lainnya di luar ekoregion ini, seperti di Pulau Pari. 

3. Ekoregion Alur Utara Jawa  
Ekoregion ini terletak di sebelah Utara dari ekoregion Dangkalan Utara Jawa. Ekoregion ini meliputi tiga pulau 
besar yaitu Pulau Tidung, Pulau Payung dan gugus Pulau Pari yang didelineasi berdasarkan parameter batimetri. 
Perairan ekoregion ini merupakan perairan dalam, berkisar antara 30 – 90 m, dan dapat dikatakan sebagai 
“pemisah” antara perairan pesisir Laut Jawa dengan perairan Teluk Jakarta.  
Ekoregion ini terletak lebih jauh ke utara dari metropolitan Jakarta, dan karenanya pula dampaknya terhadap 

ekoregion laut ini lebih kecil. Adanya alur laut dalam di sisi menyebabkan pengaruh daratan Jakarta hampir tidak 

dirasakan di ekoregion ini. Sebagai contoh, kondisi terumbu karang di wilayah ekoregion ini tidak mendapat 

pengaruh sedimentasi dari daratan Jakarta, dibandingkan dengan pulau Lancang (Ekoregion Dangkalan Utara 
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Jawa) dan pulau Onrust (Ekoregion Pesisir Utara Jawa) yang telah mengalami kerusakan. Pulau Tidung dan Pulau 

Payung, yang dipisahkan oleh perairan dalam dengan Gugus Pulau Pari, Pulau Kongsi, Pulau Tengah, dan Pulau 

Burung memiliki kesamaan dalam hal keragaman hayatinya.  

Meskipun demikian telah terdeteksi terjadinya pencemaran air, dan perubahan komposisi dan tutupan karang 

keras seiring dengan berjalannya waktu. Pulau berpenghuni antara lain Pulau Pari, Pulau Tidung dan Pulau 

Payung. Perkembangan penduduk di pulau-pulau ini telah menyebabkan masalah ketersediaan air tawar terutama 

di musim kemarau, sedangkan di perairan pantai telah menunjukkan adanya pencemaran. Penduduk pulau-pulau 

ini semula adalah nelayan penangkap ikan, namun setelah berkembangnya budidaya rumput laut, penduduk 

mengalihkan mata pencahariannya ke budidaya rumput laut. Tetapi keberhasilan budidaya ini kemudian tumbang 

setelah terserang penyakit. Kini sebagian besar penduduk beralih profesi dengan keterlibatan dalam aktivitas 

pariwisata. Di pihak lain muncul pihak tertentu yang mendirikan resort di dalam gugus Pulau Pari, yang melakukan 

pembangunan konstruksi pantai dan dermaga dengan penggalian karang dan pembendungan pantai yang 

merusak lingkungan tanpa adanya kontrol yang memadai dari pihak berwajib. Hal ini menunjukkan terjadinya 

konflik pemanfaatan ruang dan lemahnya penegakan hukum.  

4. Ekoregion Perairan Kepulauan Seribu  
Ekoregion ini memiliki kedalaman laut berkisar antara 0 - 40 m. Untuk kelerengan dasar laut ekoregion ini 

mempunyai kelerengan dasar laut berkisar antara 0,35° - 0,64° dan 0,64°-1,8°. Sebagian wilayah lain mempunyai 

kelerengan antara 0,06° - 0,17°, serta sebagian kecil wilayah mempuyai kelerengan antara 0° – 0,06°. Kelas 

lereng pada ekoregion ini sebagian berkelas datar-agak miring dan sebagian berkelas miring (Sulistyo dan Triyono, 

2009). Berdasarkan Peta Sedimen Permukaan Dasar Laut wilayah ekoregion EL 6.3.3 ini mempunyai sedimen 

dasar laut berupa lumpur (70,90%) dan pasir dan lanau (29,10%).  

Ekoregion ini memiliki pulau terbanyak yang masuk dalam zona Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS) dan 

dideliniasi berdasarkan parameter batimetri dan keanekaragaman hayati. . Seperti halnya ekoregion laut lainnya, 

ketersediaan air tawar di pulau-pulau ini dan pencemaran antropogenik merupakan masalah tersendiri, terlebih 

dengan semakin pesatnya kegiatan pariwisata. 

TNKS berada di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta namun pengelolaan TNKS berada di bawah 

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kondisi ini berkontribusi timbulnya tantangan dan kendala dalam 

kordinasinya. Keterbatasan & kapasitas TNKS dalam melakukan kontrol wilayah mengakibatkan kurang 

maksimalnya dalam pengawasan. 

Wilayah TNKS ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002 tanggal 13 Juni 

2002 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Perairan TNKS. Pembagian zonasi ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PHKA) dengan SK No 05/IV-KK/2004 tanggal 27 Januari 

2004 tentang Zonasi Pengelolaan TNKS (Taman Nasional Kep.Seribu, 2013).  

Pertumbuhan pariwisata di ekoregion ini dikhawatirkan telah mencapai kapasitas lebih (over capacity). Eksploitasi 

sumber daya hayati laut secara berlebihan telah mengancam kelestarian berbagai jenis ikan, termasuk ikan-ikan 

hias. Potensi pencemaran tidak saja bersumber dari kawasan pemukiman dan pariwisata, tetapi juga risiko 

buangan dari kapal tanker yang lalu lalang di sekitar wilayah ini yang melepas limbah cucian air balastnya berupa 

minyak mentah dalam bentuk gumpalan (tar ball) yang akhirnya terdampar dan mencemari pantai. Pencemaran 

tar ball ini dilaporkan telah beberapa kali terjadi dan melanda pulau-pulau di kawasan ekoregion ini. Dalam 

pengembangan pariwisata, resort telah banyak yang dibangun tetapi acapkali menimbulkan konflik dengan 

nelayan setempat, karena dirasakan membatasi kegiatan penangkapan ikan setempat. Masalah lain yang 

dihadapi oleh nelayan setempat adalah konflik dengan nelayan pendatang dari luar yang membawa alat 

tangkapnya yang merusak lingkungan seperti jaring muroami.  
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5. Ekoregion Dangkalan Lampung  
Ekoregion ini ini memilki kedalaman laut berkisar antara 5 - 30 m. Kelerengan dasar laut ekoregion ini sebagian 
besar berkisar antara 0°-0,06°, sebagian lagi antara 0,06°-0,17° dan 0,17°-0,35°, serta sebagian kecil 0,35°-
0,64°. Kelas lereng pada ekoregion ini seluruhnya berkelas datar-agak miring. Berdasarkan Peta Sedimen 
Permukaan Dasar Laut, wilayah ekoregion ini mempunyai sedimen dasar laut berupa lumpur (55,24 %) dan pasir 
dan lanau (44,76%).  
Ekoregion ini meliputi sebagian perairan Laut Jawa dan hanya mencakup satu pulau saja yaitu Pulau Sebira (8 

ha) dengan jumlah penduduk sekitar 500 jiwa. Pulau ini merupakan bagian paling utara dari gugus Kepulauan 

Seribu. Pulau ini, telah berada di luar Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan bercirikan dengan adanya mercu 

suar yang vital untuk navigasi pelayaran. Pulau kecil dan sangat terpencil ini menyebabkan masalah lingkungan 

yang timbul di pulau ini juga minim. Kondisi terumbu karangnya masih dalam keadaan baik. Penduduk setempat 

bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Karena tekanan penduduk terhadap lingkungan masih kecil, 

masyarakat belum merasakan ketersediaan air tawar sebagai masalah yang mengkhawatirkan. Sesekali terjadi 

konflik dengan nelayan pendatang yang membawa alat tangkap yang merusak seperti muroami. Dekat pulau 

Sebira terdapat tambang migas lepas pantai yang dioperasikan oleh CNOOC (China National Offshore Oil 

Corporation), yang dapat berpotensi menimbulkan pencemaran atau blowout yang bisa berimbas ke pulau ini. 

 

 Topografi  

Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 m di atas permukaan laut. Sekitar 

40% wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 m di bawah muka laut 

pasang. Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam satuan morfologi dengan kemiringan lereng 0-0,5% dan ketinggian 

kurang dari 10 meter di daerah pantai hingga 70 meter di bagian selatan Jakarta mendekati Bogor. Ragam elevasi 

wilayah Provinsi DKI Jakarta ditampilkan pada Gambar 2-8. 

 
Gambar 2-8. Ketinggian lahan wilayah Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: DEMNAS, 
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Ditinjau dari data kontur, meskipun sebagian besar wilayah Provinsi DKI Jakarta dikatakan relatif datar, akan tetapi 

terdapat beberapa titik wilayah yang memiliki kontur bergelombang. Kondisi ini erat kaitannya dengan potensi 

bencana banjir/genangan air. Wilayah-wilayah dengan kontur bergelombang tentunya memerlukan rekayasa 

saluran air maupun pompa air yang memadai sehingga aliran air dapat diarahkan ke laut. Beberapa titik wilayah 

yang diperkirakan memiliki kontur bergelombang tersebar di Jakarta Pusat (Kecamatan Gambir, Menteng, Tanah 

Abang, dan Senen), Jakarta Selatan (Kecamatan Setiabudi, Pancoran, Mampang, Cilandak, Kebayoran Lama, 

dan Kebayoran Baru), Jakarta Barat (Kecamatan Grogol Petamburan, Kembangan, Tambora, dan Cengkareng), 

Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pulo Gadung, dan Makasar-HLP) dan Jakarta Utara (Kecamatan 

Pademangan, Kelapa Gading, Penjaringan dan Cilincing). 

Namun demikian, seperti disinggung pada subbab 2.1.2.1.1, pengelolaan lingkungan hidup seyogyanya dapat 

dilakukan dengan pendekatan batas ekoregion meskipun pelaksanaannya tetap diselenggarakan sesuai batas 

administrasi suatu wilayah. Memahami konsep ini, maka pada dasarnya pembahasan daya dukung dan daya 

tampung air di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat lepas dari peranan wilayah hulu dan hilir mencakup daerah 

penyangga ibukota yaitu Bodetabekjur (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur). 

Mengidentifikasi peranan wilayah hulu dan hilir sangat penting dilakukan sebagai dasar menentukan kerangka 

pikir analisis, salah satunya untuk melihat peranan dari kabupaten/kota di sekitar Provinsi DKI Jakarta. Gambaran 

peranan hulu dan hilir salah satunya dapat diidentifikasi dari topografi wilayah seperti ditampilkan pada peta 

berikut.   

 
Gambar 2-9. Ketinggian lahan wilayah Jabodetabek 

Sumber: DEMNAS, http://tides.big.go.id/DEMNAS/ 

 

Dari peta di atas, untuk lingkup Provinsi DKI Jakarta, bagian selatan dari Kota Administrasi Jakarta Selatan dan 

Jakarta Timur (warna gradasi hijau hingga biru muda, ditunjukkan pada lingkaran merah) memiliki peran penting 

sebagai wilayah hulu. Ditandai dengan warna gradasi biru tua menunjukkan hampir sebagian besar area tengah 

dan utara Provinsi DKI Jakarta diidentifikasi sebagai wilayah hilir (ditandai dengan lingkaran kuning). Bagian 

tengah merupakan area transisi elevasi yang banyak ditemukan titik-titik kontur bergelombang. Sedangkan, 

BOGOR 

http://tides.big.go.id/DEMNAS/
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pada bagian utara relatif datar dan landai, area ini hampir terbiasa dengan kondisi genangan air karena pada 

dasarnya muka air laut pasang lebih tinggi dibandingkan permukaan tanahnya. 

Dalam cakupan yang lebih luas, kondisi topografi Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok menunjukkan 

elevasi yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi DKI Jakarta maupun daerah Bekasi dan Tangerang. Kabupaten 

Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok memiliki peranan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu yang alirannya 

bermuara ke Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Terdapat juga dua area konservasi taman nasional yang 

sebagian kawasannya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur yaitu Taman Nasional 

Gunung Halimun Salak dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Secara tidak langsung, keberadaan 

kawasan ini turut mempengaruhi pengaturan tata air dan iklim berkaitan dengan intensitas hujan di DKI Jakarta. 

Keterkaitan antara daerah sebelah barat dan timur Provinsi DKI Jakarta diidentifikasi sebagai penyangga kegiatan 

perekonomian. Daerah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi berperan sebagai penyangga penyediaan 

bahan-bahan pertanian dan lahan untuk industri. Sedangkan, Kota Bekasi tepatnya di Kecamatan Bantar Gebang 

berperan sebagai penyedia lahan pembuangan akhir. Meskipun lahan TPA di kecamatan tersebut telah menjadi 

milik DKI Jakarta, tetapi proses pengangkutan sampah dari DKI Jakarta menuju TPA Bantar Gebang telah 

memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar rute pengangkutan dan pembuangan akhir. Maka, menjadi 

penting melakukan identifikasi keterkaitan antar daerah sebagai sebuah ekosistem, setidaknya dengan 

memperhatikan peran wilayah Bodetabekjur terhadap DKI Jakarta. 

 
Gambar 2-10. Peta Indeks Resiko Bencana Provinsi DKI Jakarta 2018 

Sumber: BNPB, IRBI 2018 

 

Dalam siklus 5-6 tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002, 2007 dan tahun 

2013, 2014 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula. 
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Sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia terbentuk dari sejarah peninggalan atau pemekaran wilayah yang 

sudah ada. DKI Jakarta termasuk salah satu kota yang terbentuk dari sejarah peninggalan yang berkembang 

secara massif. Penataan kota di DKI Jakarta tidak dapat dilakukan secara optimal karena sebagian besar area-

area pemukiman dan fasilitas kota sudah terbangun sejak lama. Hal tersebut menyebabkan penataan sistem tata 

air/drainase dan jalan disesuaikan dengan kondisi penataan eksisting. 

 Klimatologi 

Jakarta termasuk dalam wilayah iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober 

hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Puncak musim penghujan di DKI Jakarta 

terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujandan hari hujan tertinggi pada bulan Januari dan 

bulan Februari, seperti terlihat pada Tabel 2-4  berikut: 

Tabel 2-4 Curah Hujan dan Hari Hujan Provinsi DKI Jakarta 

No. Bulan 2017 2018 2019 2020 

Curah 
Hujan 
(mm2) 

Banyaknya 
Hari Hujan 

Curah 
Hujan 
(mm2) 

Banyaknya 
Hari Hujan 

Curah 
Hujan 
(mm2) 

Banyaknya 
Hari Hujan 

Curah 
Hujan 
(mm2) 

Banyaknya 
Hari Hujan 

1 Januari 214,10 19 215,1 23 383,9 25 504 25 

2. Februari 520,80 24 431,2 24 270,1 16 763,7 25 

3. Maret 138,70 15 188,6 22 327,3 23 220,6 19 

4. April 156,50 16 159,1 16 194,6 19 110,6 10 

5. Mei 135,00 10 16,7 5 47,8 6 52,5 11 

6. Juni 138,50 11 12,6 5 23,1 2 63,3 9 

7. Juli 119,90 7 14,5 1 0 0 99,9 9 

8. Agustus 0,80 1 33 1 0 0 77,9 5 

9. September 165,80 7 62 7 1 0 131,9 8 

10. Oktober 112,40 12 133,8 6 1 1 101,7 12 

11. November 195,30 17 140,9 11 50,1 8 111,2 15 

12. Desember 254,10 12 52,3 13 263,8 17 244,2 21 

Cuaca di DKI Jakarta dipengaruhi angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam, 

dengan rata-rata temperatur terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan tertinggi pada bulan 

Oktober dan November. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Perubahan suhu 

udara di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, melainkan oleh 

perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada daerah pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya 

relatif tidak berubah, baik pada siang maupun malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta 

sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2-5 berikut: 

Tabel 2-5 Data Cuaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020 
No. Bulan 2017 2018 2019 2020 

Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) Suhu Udara (°C) 

Max Min Rerata Max Min Rerata Max Min Rerata Max Min Rerata 

1. Januari 34,40 24,00 28,20 33,80 23,00 27,70 34,00 23,60 27,90 34,4 24 28,02 

2. Februari 32,40 23,40 27,20 32,40 23,40 27,20 34,00 24,00 28,20 34,6 24 27,72 

3. Maret 34,40 24,00 28,10 34,20 23,80 27,90 34,80 23,80 28,10 34,6 25 28,6 

4. April 34,20 24,80 28,50 34,40 24,00 28,70 35,20 24,80 28,80 34,8 25 29,08 

5. Mei 35,00 25,00 29,00 34,60 25,00 29,40 35,00 25,00 29,60 35,6 24,8 29,58 

6. Juni 35,20 24,00 28,70 35,00 24,00 28,90 34,40 24,40 29,20 35 24,4 29,49 

7. Juli 34,60 24,00 28,50 34,20 24,00 28,20 34,00 24,00 28,70 34,2 24,2 28,93 

8. Agustus 34,40 24,00 28,70 34,20 23,00 28,20 33,60 24,00 28,20 34,8 24 29,12 

9. September 35,00 24,00 28,80 35,40 24,20 28,60 35,00 24,00 28,80 35 24 29,29 
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10. Oktober 34,20 23,00 28,90 35,20 24,00 29,30 35,00 24,60 29,40 34,6 24 28,83 

11. November 34,40 24,20 28,20 36,60 24,40 28,90 34,60 25,00 29,50 35,2 25 29 

12. Desember 34,80 24,00 28,20 35,40 24,40 28,70 33,80 24,80 28,40 34,8 24,2 28,15 

 

 Hidrogeologi  

Wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta berada dalam wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta yang terbentang 

antara 106°36’32.54“ dan 107°4‘4.78“ Bujur Timur serta antara 6°0’43.50“ dan 6°26’58.23“ Lintang Selatan. CAT 

Jakarta dengan luas wilayah 1.439 km² ini merupakan CAT lintas provinsi yang sebarannya mencapai Kota 

Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor (Permen ESDM no. 2 

tahun 2017). Secara geologis, wilayah cekungan air tanah ini dibatasi oleh lapisan kedap air dari kala Miosen yang 

naik ke permukaan di kawasan Tangerang, Depok dan Bekasi (Delinom 2008). Gambar 2.5 menunjukkan batasan 

wilayah CAT Jakarta beserta batasan daerah imbuhan dan lepasannya. 

  

 

Gambar 2-11. Cekungan Air Tanah Jakarta (warna kuning) 

Sumber: Permen ESDM no. 2 tahun 2017 

CAT Jakarta terdiri dari beberapa lapisan akuifer dengan kedalaman yang berbeda-beda. Setiap lapisan akuifer 

dibatasi oleh lapisan akuitar yang memiliki permeabilitas air rendah. Berdasarkan satuan hidrogeologi dan 
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kedalamannya, lapisan akuifer CAT Jakarta secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 4 

zona (Herlambang und Indriatmoko 2005; Tirtomihardjo 2014; Setyawan et al. 2015): 

1. Kelompok akuifer dangkal/tidak tertekan dengan kedalaman sampai 40 m (zona 1). Lapisan akuifer ini disusun 
oleh lapisan tanah berjenis lempung, lempung pasiran, lempung pasir tufaan, pasir lempungan, pasir dan 
kerikil. 

2. Kelompok akuifer dalam/tertekan dengan kedalaman lebih dari 40 m, yang dapat dibagi menjadi 3 zona: 
a. Zona 2: akuifer tertekan atas yang diapit oleh dua lapisan akuitar dengan kedalaman mencapai 150 m. 

Lapisan akuifer ini terdiri dari 4 satuan lapisan tanah yang berbeda. Lapisan pertama dan kedua terdiri 
dari lempung keras, lempung pasiran, pasir, kerikil batu pasir dan konglomerat. Lapisan ketiga dan 
keempat terdiri dari lempung, lempung pasiran, pasir kuarsa dan lempung keras. 

b. Zona 3: akuifer tertekan tengah yang berada di bawah kelompok akuifer tertekan atas dan juga diapit 
oleh dua lapisan akuitar dengan kedalaman mencapai 250 m. Lapisan akuifer ini tersusun atas lempung 
pasiran, pasir lempungan, pasir kuarsa, kerikil dan lempung. 

c. Zona 4: akuifer tertekan bawah yang diapit oleh lapisan akuitar dan lapisan batuan dasar dari kala Miosen 
dengan kedalaman di bawah 250 m. Lapisan akuifer ini tersusun atas lempung pasiran, lempung 
berkerikil, dan konglomerat. Umumnya akuifer ini tidak produktif. 

Skema sederhana lapisan akuifer Jakarta dapat dilihat di Gambar 3.6. Lapisan-lapisan akuifer ini tidak merata 

tersebar di seluruh kawasan Jakarta. Kedalaman setiap lapisan pun dapat berbeda-beda, tergantung dari lapisan 

dan jenis tanah penampungnya. Kerumitan sistem akuifer di CAT Jakarta serta pemetaan geologi yang belum 

menyeluruh membuat pendeskripsian letak akuifer secara tepat dan rinci sulit dilakukan. Dalam pengembangan 

rencana pemanfaatan ruang yang lebih konkrit, kajian lebih lanjut mengenai daerah yang terdampak perlu 

dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap kondisi akuifer CAT Jakarta. 

Gambar 2-12. Skema Sederhana Penampang Cekungan Air Tanah Jakarta dari Selatan ke Utara 

Sumber: http://geomagz.geologi.esdm.go.id/air-tanah-dan-pembangunan-bawah-tanah-jakarta/ 

Sebagai cekungan air tanah yang terdapat di kawasan pantai, lapisan akuifer di Jakarta, terutama lapisan akuifer 

tidak tertekan, bersinggungan langsung dengan air laut di kawasan utara. Dalam keadaan alami, terdapat gradien 

hidrolik yang umumnya mengarah ke laut, sehingga air tawar dalam akuifer mengalir ke arah laut dan air laut tidak 

serta-merta masuk ke dalam lapisan akuifer. Hanya di daerah transisi, tempat persinggungan antara akuifer dan 

air laut, air tanah berubah menjadi air payau karena adanya proses pencampuran. 
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Potensi Air Tanah CAT Jakarta 

Berdasarkan potensi tanah untuk menyimpan air, wilayah DKI Jakarta pada dasarnya memiliki potensi tinggi untuk 

menyimpan air tanah di akuifer dangkal. Selama pengambilan air tanah tidak melebihi tingkat regenerasinya, 

keberadaan air tanah dalam akuifer dangkal dapat terjaga. Namun, dengan semakin meningkatnya luas lahan 

yang terbangun dan yang dipadatkan, lahan yang mampu menyerap air hujan semakin sedikit sehingga tingkat 

regenerasi akuifer dangkal pun semakin menurun. 

Menurut Seizarwati et al. (Seizarwati et al. 2017), potensi imbuhan air tanah dangkal di wilayah CAT Jakarta di 

tahun 2014 telah menurun drastis dibandingkan dengan kondisi tahun 1900 dan tahun 1990. Faktor utama 

penyebab penurunan potensi imbuhan ini adalah perubahan penggunaan lahan dari lahan tidak kedap menjadi 

lahan kedap. Pada tahun 1900 wilayah CAT Jakarta masih didominasi oleh lahan dengan potensi imbuhan > 750 

mm/tahun, di tahun 1990 lahan potensi imbuhan > 750 mm/tahun hanya di kawasan timur dan selatan CAT 

Jakarta. Hasil perhitungan tahun 2014 menunjukkan potensi imbuhan air tanah semakin berkurang. Hampir 

seluruh wilayah CAT Jakarta telah didominasi oleh lahan kedap dengan potensi imbuhan < 250 mm/tahun. Gambar 

3.7 menunjukkan persebaran potensi imbuhan air tanah dangkal CAT Jakarta pada tahun 1900, 1\990 dan 2014. 

 

Gambar 2-13. Peta Potensi Imbuhan Air Tanah Dangkal CAT Jakarta Tahun 1900, 1990, 2014                                                    
(Sumber: (Seizarwati et al. 2017) 

Berbeda halnya dengan akuifer dalam, wilayah DKI Jakarta hampir secara keseluruhan merupakan daerah 

lepasan air tanah dalam. Penelitian yang dilakukan oleh Delinom (Delinom 2008) menunjukkan bahwa daerah 

imbuhan akuifer tertekan baru dapat ditemukan di batas selatan DKI Jakarta (lihat juga Gambar 3.5 dan Gambar 

3.6). Adanya lapisan akuitar yang menjadi pembatas atas akuifer tertekan menyulitkan air hujan untuk bisa masuk 

ke lapisan akuifer tersebut. Simulasi yang dilakukan oleh Djaeni dan Schmidt et al (Djaeni et al. 1986; Schmidt et 

al. 1990) juga menunjukkan rendahnya tingkat regenerasi akuifer tertekan yang terjadi dalam wilayah DKI Jakarta. 

Konduktivitas vertikal akuifer tertekan hanya mencapai 0,02% dari konduktivitas horizontal rata-rata yang berkisar 

1,3 m/hari, sehingga regenerasi air tanah dalam di kawasan DKI Jakarta dapat dikatakan hampir tidak terjadi. 

Sementara, regenerasi air tanah dalam dari kawasan imbuhan di selatan diperkirakan mencapai sebesar 15 juta 

m³/tahun (Djaeni et al. 1986; Geyh und Söfner 1989; Schmidt et al. 1990). 

 Hidrologi 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan 

Penetapan Wilayah Sungai, wilayah daratan DKI Jakarta terletak dalam Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane, 

sedangkan wilayah Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai Wilayah Sungai Kepulauan Seribu. 
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WS Ciliwung-Cisadane merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang pengelolaannya berada di bawah 

wewenang dan tanggung jawab Menteri, namun dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air kawasan. 

Sementara WS Kepulauan Seribu merupakan wilayah sungai dalam satu kabupaten yang kewenangan 

pengelolaannya seharusnya jatuh kepada Bupati. Namun, karena kewenangan otonomi DKI Jakarta berada di 

tingkat provinsi, maka tanggung jawab pengelolaan jatuh kepada Gubernur. 

Wilayah Sungai yang termasuk dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi lagi menjadi beberapa Daerah Aliran 

Sungai (DAS). Berdasarkan Data DAS Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, WS Kepulauan Seribu 

terbagi menjadi 106 DAS dan WS Ciliwung-Cisadane yang ada dalam wilayah daratan DKI Jakarta terbagi menjadi 

9 DAS. Daerah Aliran Sungai yang terdapat dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta dirinci dalam Tabel 2-6 dan 

Gambar 2-14. 

Tabel 2-6. Nama Daerah Aliran Sungai dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta 
DAS di Wilayah Sungai Kepulauan Seribu 

1 PULAU TIDUNG BESAR 54 PULAU BOKOR 

2 PULAU PARI 55 PULAU PABELOKAN BESAR 

3 PULAU SEBARU BESAR 56 PULAU PANGGANG 

4 PULAU RAMBUT 57 PULAU PELANGI 

5 PULAU UNTUNG JAWA 58 PULAU PANTARA TIMUR 

6 PULAU BIRA BESAR 59 PULAU JUKUNG 

7 PULAU PANJANG BESAR 60 PULAU RENGAT 

8 PULAU GENTENG BESAR 61 PULAU MELINJO 

9 PULAU DAMAR BESAR 62 PULAU PANTARA BARAT 

10 PULAU LANCANG BESAR 63 PULAU OPAK BESAR 

11 PULAU PAYUNG BESAR 64 PULAU KELAPA 2 

12 PULAU KELAPA 1 65 PULAU PUTRI BARAT 

13 PULAU PENJALIRAN BARAT 66 PULAU TENGAH 

14 PULAU KOTOK BESAR 67 PULAU JAGUNG 

15 PULAU PRAMUKA 68 PULAU BIRA KECIL 

16 PULAU PENJALIRAN TIMUR 69 PULAU ONRUS 

17 PULAU LAKI 70 PULAU KARYA 

18 PULAU MELINTANG BESAR 71 PULAU PAPATHEO 

19 PULAU TIDUNG KECIL 72 PULAU NYAMPLUNG 

20 PULAU LANCANG KECIL 73 PULAU PUTRI TIMUR 

21 PULAU PAMEGARAN 74 PULAU MELINTANG KECIL 

22 PULAU SEBARU KECIL 75 PULAU SEMUT BESAR 

23 PULAU SATU 76 PULAU KALIAGE BESAR 

24 PULAU SEPA BARAT 77 PULAU BIDADARI 

25 PULAU YU TIMUR 78 PULAU ANYER 

26 PULAU BUNDER 79 PULAU AYER 

27 PULAU PENIKI 80 PULAU MACAN BESAR MATAHARI 

28 PULAU KELOR TIMUR 81 PULAU LIPAN 

29 PULAU KARANG BERAS 2 82 PULAU YU BARAT 

30 PULAU TONGKENG 83 PULAU GENTENG KECIL 

31 PULAU KELAPA DUA 84 PULAU PANJANG 

32 PULAU CINA 85 PULAU KOTAK KECIL 

33 PULAU BURUNG 86 PULAU KAYANGAN 

34 PULAU KONGSI 87 PULAU PETELORAN BARAT 

35 PULAU PERAK 88 PULAU OPAK KECIL 

36 PULAU KELOR BARAT 89 PULAU TIKUS 

37 PULAU SEPA TIMUR 90 PULAU KAYU ANGIN BIRA 

38 PULAU BULAT 91 PULAU KONGSI TIMUR 
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39 PULAU GOSONG RENGAT 92 PULAU DAMAR KECIL 

40 PULAU ROSE 93 PULAU KAYU ANGIN PUTERI 

41 PULAU KARANG BONGKOK 94 PULAU SEMAK DAUN 

42 PULAU PANJANG KECIL 95 PULAU SEMUT KECIL 

43 PULAU KELOR 96 PULAU KONGSI TENGAH 

44 PULAU GOSONG PRAMUKA 97 PULAU MACAN KECIL 

45 PULAU BELANDA 98 PULAU KALIAGE KECIL 

46 PULAU KAYUANGIN MELINTANG 99 PULAU GOSONG SEKATI 

47 PULAU GOSONG CONGKAK 100 PULAU KARANG BERAS 1 

48 PULAU GUDUS TINGGI 101 PULAU SEMUT 

49 PULAU PERAWAN 102 PULAU GENTENG 

50 PULAU MACAN GUNDUL 103 PULAU KAPAS 1 

51 PULAU PAYUNG KECIL 104 PULAU NYAMUK KECIL 

52 PULAU GOSONG KEROYA 105 PULAU LAGA 

53 PULAU PARI 1 106 PULAU PETELORAN TIMUR 

DAS di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 

1 CISADANE 

2 KALI ANGKE PESANGGRAHAN 

3 CILIWUNG 

4 KALI KRUKUT 

5 KALI SUNTER 

6 KALI CAKUNG 

7 KALI BUARAN 

8 PULAU REKLAMASI 1 

9 PULAU REKLAMASI 2 

Sumber: Permen PUPR nomor 04/PRT/M/2015 dan Data DAS KLHK 
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Gambar 2-14. Daerah Aliran Sungai dalam WS Kepulauan Seribu dan WS Ciliwung-Cisadane 

Sumber: Permen PUPR nomor 04/PRT/M/2015  
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Terdapat 13 sungai lintas provinsi yang mengalir di wilayah Jakarta. Sungai-sungai ini membawa air dari daerah 

hulu ke daerah hilir di Teluk Jakarta. Ketigabelas sungai tersebut yaitu Ciliwung, Kalibaru Barat, Kalibaru Timur, 

Krukut, Cipinang, Sunter, Grogol, Pesanggrahan, Angke, Mookervart, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Selain 

ketigabelas sungai ini terdapat banyak anak-anak sungai yang lebih kecil dan beberapa kanal buatan yang 

mengalir dalam wilayah daratan Jakarta. Informasi mengenai 13 sungai besar dan beberapa saluran makro lainnya 

dapat dilihat dalam Tabel xxx 

Secara alami, dataran rendah Jakarta merupakan dataran banjir bagi sungai-sungai besar yang ada, sehingga 

kerawanan terhadap banjir bukanlah hal yang baru. Sungai-sungai besar di Jakarta secara alami akan meluap 

dan menggenangi daerah sekitarnya bila curah hujan di wilayah hulu sungai maupun dalam wilayah DKI Jakarta 

sedang tinggi. Peningkatan pemanfaatan lahan di kawasan rawan banjir yang tidak memperhatikan kondisi alami 

inilah yang menyebabkan permasalahan banjir yang dihadapi Jakarta tiap tahunnya. Selain itu, peningkatan 

intensitas guna lahan dan punutupan lahan dengan lapisan kedap air semakin memperparah kerawanan banjir 

karena air limpasan yang seharusnya dapat diserap oleh tanah mengalir di permukaan. 

Tabel 2-7.Tiga Belas Sungai Lintas Provinsi Dan Beberapa Saluran Makro Yang Berada Di Wilayah DKI Jakarta 

 
No. 

 
Sungai/Kanal 

Panjang 
(km) 

Luas 
permukaan 

(ha) 

Kedalaman 
(m) 

Debit 
aliran 

(m³/set) 

Peruntukan Sungai* 

1 Ciliwung 46,2 115,5 2,4 28 - 62 Usaha Perkotaan 

2 Kali Grogol 23,6 16,5 - - Perikanan 

3 Sunter 37,25 108 - - Usaha Perkotaan 

4 Krukut 28,75 17,25 1,1 4,6 -14 Air Baku Air Minum 

5 Cakung 20,7 41,4 1,1 4,6 -14 Usaha Perkotaan 

6 Kalibaru Timur 39,2 39,3 0,85 2,3 - 3,7 Usaha Perkotaan 

7 Kalibaru Barat 17,7 17,7 0,45 0,02 - 2,2 Air Baku Air Minum 

8 Kali Angke 12,81 53,8 2,2 7,4 – 27 Usaha Perkotaan 

9 Kali Pesanggrahan 27,3 25,5 2,6 10 - 22 Perikanan 

10 Cipinang 27,35 46,5 1,4 3,3 - 3,5 Usaha Perkotaan 

11 Buaran 7,9 15,8 1,3 0,4 - 5,9 Usaha Perkotaan 

12 Mookervart 7,3 23,4 2,34 1,3 - 2,5 Air Baku Air Minum 

13 Jati Kramat 3,8 1,9 - - Usaha Perkotaan 

14 Banjir Kanal Barat 12,85 77,1 - - Usaha Perkotaan 

15 Banjir Kanal Timur 23 138 - - Perikanan 

16 Cengkareng Drain 7,6 38 - - Usaha Perkotaan 

17 Cakung Drain 11,2 67,2 - - Usaha Perkotaan 

18 Kali Cideng 17,8 28,5 - - Usaha Perkotaan 

19 Ancol 8,3 24,1 - - Usaha Perkotaan 

20 Sekretaris 12,6 8,8 - - - 

*Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 582 tahun 1995 

Sumber: Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2030 (2011), BPS Jakarta Dalam Angka 2017, Dokumen IKPLHD 

DKI Jakarta 2016 

Dari data sungai yang tersedia nampak bahwa sungai-sungai besar di Jakarta termasuk dangkal dengan 

kedalaman rata-rata tidak lebih dari 2,5 m. Penyebab pendangkalan utama adalah tingginya tingkat sedimentasi 

lumpur yang terbawa dari daerah hulu. Selain itu, sampah dan air limbah yang dibuang secara sembarangan ke 

dalam badan sungai juga merupakan salah satu faktor yang memperparah pendangkalan. Akibatnya, kapasitas 

tampung dan kapasitas aliran sungai menurun. 

Upaya normalisasi dan pembersihan sungai dan kanal yang dilakukan secara teratur di beberapa tahun terakhir 

telah mampu meningkatkan kembali kapasitas sungai yang ada. Sayangnya, tidak ada pendataan secara 
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menyeluruh mengenai kapasitas tampung maupun kapasitas aliran dari saluran drainase yang ada, sehingga sulit 

untuk menyebutkan besarnya peningkatan kapasitas tampung setelah dilaksanakan normalisasi dan pembersihan 

tersebut. 

Dalam kondisi hujan lebat, kapasitas sungai dan kanal yang ada untuk mengalirkan air ke laut dapat terlampaui 

sehingga limpasan air hujan tidak cukup cepat dapat dialirkan dan sungai pun meluap. Oleh karena itu, 

keberadaan wadah parkir air (retention basin) sangat diperlukan untuk menampung limpasan air hujan dan 

mengurangi beban kanal dan sungai secara sementara. Wadah parkir air tersebut dapat berupa waduk, situ 

maupun embung. 

Wadah parkir air yang selalu digenangi air juga dapat memiliki fungsi lainnya, seperti fungsi sebagai penampung 

air cadangan (reservoir) di masa kering, sehingga ketersediaan sumber daya air tetap terjaga. Keberadaan wadah 

air terbuka juga mempengaruhi suhu ambien di sekelilingnya karena air mampu menyerap panas lebih besar 

dibandingkan dengan permukaan jalan, gedung ataupun tanah, sehingga dapat menjadi penyeimbang suhu 

perkotaan. Kawasan sekitar wadah parkir air yang ditata dengan baik juga dapat menjadi lokasi rekreasi 

masyarakat dan penyangga ekosistem kota. Dari data yang diperoleh, diketahui terdapat 58 wadah tampungan 

air yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4. Selain 58 wadah parkir 

air permanen ini, terdapat sekitar 23 lokasi rencana pengembangan waduk baru. 

Tabel 2-8 Wadah Parkir Air Eksisting Dan Luasnya 

No Nama Waduk/Situ/Parkir Air Luas (ha) No Nama Waduk/Situ/Parkir Air Luas (ha) 

Jakarta Selatan Jakarta Utara 

1 Babakan 32 1 Cendong  

2 Bonbin Ragunan 10 2 Don Bosco 2 

3 Mangga Bolong 13 3 Kemayoran 11,3 

4 Pancoran / MBAU 2 4 Muara Angke 0,5 

5 Pertanian 3,7 5 Pegangsaan Dua 2,1 

6 Ragunan 1 11 6 Pluit 80 

7 Ragunan 2 4,5 7 Rawa Kendal 27,5 

8 Setiabudi Barat 4 8 Sunter Selatan 4,3 

9 Setiabudi Timur 4 9 Sunter Timur 3 13 

10 Sigura-gura 1 10 Sunter Timur 1 A 7 

11 TMP Kalibata 0,5 11 Sunter Timur 1 B 8 

12 UI 7 12 Sunter Utara 32 

13 Walikota Jakarta Selatan  13 Teluk Gong 2,1 

Jakarta Timur Jakarta Pusat 

1 Aneka Elok 3,8 1 Lembang 1 

2 Ceger Bambu Apus 2,1 2 Melati 3,5 

3 Ceger TMII  3 Taman Ria Senayan 6 

4 Cibubur Baru 8 Jakarta Barat 

5 Cilangkap 1 (Agrowisata) 4,7 1 Cengkareng 2 

6 Cilangkap 2 (Kebun Bibit) 6,4 2 Grogol 2,4 

7 Cimanggis 4,7 3 Hankam 1 

8 Halim I 7 4 Jelambar 1,5 

9 Halim II 12 5 Kalideres 2 

10 Munjul 5 6 KFT 2 

11 Pacuan Kuda Pulo Mas 3,1 7 Rawa Kepa 0,5 

12 Rawa Badung 4,8 8 Tomang 6 

13 Rawa Dongkal 12 9 Wijaya kusuma 2,5 

14 Rawa Gelam 3    

15 Rawa Kelapa Dua Wetan 4,5    
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No Nama Waduk/Situ/Parkir Air Luas (ha) No Nama Waduk/Situ/Parkir Air Luas (ha) 

16 Rawa Penggilingan     

17 Rawa TMII 3    

18 Ria Rio 9    

19 Sunter Hulu 11    

20 Taman Modern 3,1    

Sumber: Naskah Akademis RTRW DKI 2030 (2011), Materi Teknis RDTR-PZ DKI Jakarta 2014, BPS 2017 

 Pola Penggunaan Lahan dan Penutupan Lahan  

Kawasan Hutan 

Melihat status dan kondisi Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan kota metropolitan sudah dapat 

disimpulkan bahwa status kawasan, didominasi oleh Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luas 65,310.57 Ha. 

Namun luasan tersebut merupakan luas pada wilayah daratan, sedangkan DKI Jakarta juga memiliki wilayah 

kepualauan dan juga wilayah laut, yang sebagian besar wilayah laut dan kepulauannya memiliki status sebagai 

kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dengan luasan 104.080.96 yang menjadi 

luasan paling luas dalam status kawasan hutan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu untuk kawasan konservasi di 

wilayah DKI Jakarta, adalah Cagar Alam Pulau Bokor dengan luas 19.26 Ha, Suaka Margasatwa Muara Angke 

dan Suaka Margasatwa Pulau Rambut dengan luasan 188.09 Ha dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dengan 

luasan 102.06 Ha. Sedangkan untuk kawasan hutan lain di DKI Jakarta ada hutan lindung dengan luas 51.12 Ha 

dan hutan produksi seluas 158.74 Ha. Secara spasial, distribusi kawasan hutan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini:  
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Gambar 2-15. Peta Kawasan Hutan Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: SK Menhut No. 220 Tahun 2000 
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Penutupan lahan 

Pesatnya perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai dengan semakin luasnya lahan terbangun. 

Kecenderungan tersebut mengindikasikan ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi 

pembangunan Provinsi DKI Jakarta, pola perubahan penggunaan lahan dililustrasikan sejak tahun 1972 hingga 

2014. 

 
Gambar 2-16. Pola Perluasan Perkotaan Tahun 1972-2014 

Ilustrasi pada gambar di atas, menunjukkan perluasan perkotaan (ditandai dengan warna hitam) yang cenderung 

semakin massif dan padat, lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Sebagai Daerah Khusus Ibukota, 

Jakarta memposisikan wilayahnya sebagai provinsi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Saat ini, populasi 

Jakarta telah berkembang menjadi lebih dari 10 juta, dari hanya sekitar 3 juta pada awal 1960-an. Seiring dengan 

pertumbuhan ini, DKI Jakarta telah mengalami ekspansi ruang yang luas. 

Mencermati data spasial penggunaan lahan (penutupan lahan) pada tahun 2020, pemanfaatan lahan DKI Jakarta 

didominasi oleh penutupan permukiman sebesar 89,27% (59.182.09Ha). Lahan hunian termasuk guest house, 

paviliun, rumah, panti dan asrama. Terlihat dari peta penutupan lahan tahun 2020, menunjukkan seluruh wilayah 

DKI Jakarta dipenuhi dengan warna merah muda yang merepresentasikan peruntukan permukiman semakin padat 

dan luas. Penggunaan lahan perkotaan telah meningkat sebesar 276% selama empat dekade terakhir, 

memanfaatkan 565 km2 dari 674 km2 ruang yang tersedia, yaitu lebih dari 83%. 
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Gambar 2-17. Peta Penutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 

Sumber: KLHK 2020 
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Gambar 2-18. Peta Penggunaan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 

Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
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Karena pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk hunian, hampir dapat dipastikan bahwa DKI 

Jakarta tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi alam dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan air. 

Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup (hulu-hilir) dilakukan dengan upaya kebijakan 

kerjasama antar daerah dan upaya rekayasa teknologi. 

 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup 

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup di Wilayah Fungsional 

Berdasarkan analisa dan kajian yang dilakukan terhadap wilayah fungsional provinsi DKI Jakarta, terdapat 4 

kinerja jasa lingkungan hidup yang berhasil diindentifikasi berdasarkan isu ketersediaan air, pengendalian bencana 

banjir dan kualitas udara di DKI Jakarta. Keempat jasa lingkungan hidup tersebut adalah: 

1. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air 

2. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air 

3. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara 

4. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Banjir. 

Keempat jasa lingkungan hidup tersebut akan sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan air, kualitas udara 

dan juga pengaturan air terhadap mitigasi banjir di DKI Jakarta dan wilayah fungsionalnya. Jasa lingkungan hidup 

ini dianalisa berdasarkan skala Nasional karena luas wilayah fungsional merupakan wilayah antar provinsi yang 

terdiri dari provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat 

dilihat secara spasial jasa lingkungan penyedia air dan pengaturan air didominasi oleh kelas sangat rendah sampai 

dengan sangat tinggi dengan rentang nilai indeks 0 – 5 untuk jasa lingkungan penyedia dan pengaturan air. Secara 

spasial distrubusi indeks jasa lingkungan hidup penyedia air dan pengaturan air dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Gambar 2-19. Distribusi Spasial Jasa Lingkungan Penyedia Air (a), Pengaturan Air (b), Pengaturan Udara (c) dan 

Mitigasi  Banjir (d) Wilayah Funggsional Tahun 2020 

Sumber: Hasil Analisa 2022 

Sedangkan untuk jasa lingkungan pengaturan kualitas udara di wilayah fungsional DKI Jakarta, didominasi oleh 

kelas tinggi ±75% dari luasan total, yang menggambarkan bahwa kondisi lingkungan hidup eksisting dapat 

membantu dalam pengaturan udara, namun dengan syarat tidak boleh melibihi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan serta tidak merubah penutupan lahan yang ada diwilayah fungsional. Untuk jasa lingkungan hidup 

pengaturan mitigasi banjir didominasi oleh kelas sangat tinggi diwilayah Kota dan Kabupaten Bogor, sedangkan 

untuk wilayah Jakarta didominasi oleh kelas tinggi menuju rendah. Hal tersebut berarti dapat diindikasikan bahwa 

wilayah Jakarta saat ini sangat bergantung pada wilayah hulu untuk memitigasi bencana banjir karena, melihat 

kondisi jasa lingkungan hidup di wilayah Jakarta mulai menuju ke angka rendah. Dari 4 jenis jasa lingkungan yang 

telah dipetakan, kinerja jasa lingkungan di wilayah fungsional dan sekitarnya dianalisis untuk mengetahui jasa 

lingkungan dominan di setiap wilayah sungai. Jasa lingkungan dominan dinilai dari perkalian antara luas satu unit 

spasial, yaitu luas wilayah sungai di wilayah fungsional dengan nilai indeks jasa lingkungan hidup. Dari hasil 

perkalian akan diperoleh satu nilai maksimum dari 4 jenis jasa lingkungan yang dihasilkan, dan nilai maksimum 

inilah yang menunjukkan jenis jasa lingkungan hidup yang dominan di setiap wilayah sungai.  

Kinerja Jasa Lingkungan

Sangat Rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi

(c) (d) 
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Gambar 2-20. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup di Wilayah Funggsional Tahun 2020 

Sumber: Hasil Analisa 2022 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat dilihat bahwa di Wilayah Sungai Cidanau Ciujung-Cidurian 

dan WS Ciliwung-Cisadane menunjukan bahwa kinerja jasa lingkungan hidup yang paling dominan adalah jasa 

lingkungan hidup pengaturan mitigasi banjir. Untuk wilayah WS Ciliwung-Cisadane memiliki nilai kinerja jasa 

lingkungan hidup terbesar dibandingkan dengan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian, karena wilayah WS Cidanau-

Ciujung-Cidurian pada wilayah fungsional, memiliki luasan yang lebih kecil dibandingkan WS Ciliwung-Cisadane.  

Dengan nilai kinerja jasa lingkungan hidup penggaturan mitigasi banjir yang dominan diwilayah fungsional, maka 

diindikasikan bahwa dengan status kinerja jasa lingkungan hidup saat ini, dapat memitigasi bencana banjir melalui 

pengaturan air yang tersedia diwilayah fungsional, dengan syarat tidak ada gangguan atau perubaan terhadap 

kondisi penutupan lahan yang ada di wilayah fungsional agar tidak menurunkan kinerja jasa lingkungan hidup 

eksisting. 

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup di DKI Jakarta 

Berdasarkan analisa yang dilakukan pada tahun 2020, identifikasi kinerja jasa lingkungan di wilayah provinsi DKI 

Jakarta akan menitikberatkan pada 4 jasa lingkungan hidup, yaitu: Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air, 

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air, Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara, dan 

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir. Berikut penjelasan tentang kinerja jasa 

lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta. 

A. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air 

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air DKI Jakarta menunjukkan dominasi kelas kinerja rendah (warna 

orange), sangat rendah (warna merah), dan sedang (warna kuning). Sebaran kinerja rendah membentang 

dari selatan hingga ke tengah wilayah Jakarta. Sementara, dari tengah hingga utara wilayah Jakarta 

didominasi oleh kinerja sangat rendah. Hal ini mengindikasikan fungsi penyediaan air di wilayah Jakarta 

secara keseluruhan memang sudah rendah. Wilayah yang berpotensi krisis terhadap penyediaan air berada 

di area utara Jakarta. Tidak lain kondisi ini terjadi diakibatkan dari besarnya alokasi penggunaan lahan berupa 

permukiman/lahan terbangun. Meskipun memiliki akses air bersih, pada kenyataannya masyarakat di wilayah 

utara lebih memilih menggunakan air isi ulang karena kualitas air yang didistribusikan melalui perpipaan 

kurang memuaskan dengan debit yang terlalu kecil. Terlebih kualitas air tanahnya yang sudah tercemar berat 

di 9 kelurahan3 dalam lima kecamatan mencakup Kecamatan Cilicing, Koja, Pademangan, Tanjung Priuk 

dan Penjaringan. 
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Gambar 2-21. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 

Sumber: Dokumen Kajian D3TLH Penyedia Air DKI Jakarta Tahun 2019 
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B. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air 

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air kelas rendah (warna orange) mendominasi 86,17% wilayah DKI 

Jakarta. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air merupakan representasi fungsi tata air seperti untuk  

infiltrasi dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berkaitan dengan fungsi peresapan, sementara 

pelepasan air berkaitan dengan fungsi tata alir air dan discharge. Dalam peta penggunaan 

lahan/pemanfaatan lahan skala detil tahun 2018, diperkirakan DKI Jakarta telah memanfaatkan 78% 

wilayahnya untuk pengembangan perkotaan sebagai lahan terbangun. Artinya, fungsi sebagai area resapan 

berkurang namun fungsi sebagai tata air melalui fasilitas drainase masih cukup baik. Meskipun sebagian 

besar wilayah DKI Jakarta dimanfaatkan sebagai lahan terbangun, tidak serta merta membuat kinerja 

pengaturan airnya pada kelas sangat rendah. Sebagian wilayah di perbatasan timur Jakarta menunjukkan 

kinerja tinggi dan sangat tinggi karena wilayah tersebut masih berupa sawah/kebun campur. Sementara itu, 

area sawah/kebun campur tersebut berpotensi akan mengalami alih guna lahan mengingat pola ruang di 

wilayah yang sama telah dialokasikan sebagai perumahan/permukiman. Tentu hal tersebut akan memicu 

penurunan kelas kinerja pengaturan air yang berdampak pada fungsi sediaan air. 
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Gambar 2-22. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 
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Sumber: Dokumen Kajian D3TLH Penyedia Air DKI Jakarta Tahun 2019 

C. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara 

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara sangat erat kaitannya dengan ketersediaan ruang 

hijau. Ruang hijau ini dimaksudkan sebagai taman, hutan kota, hutan wisata, atau fungsi lain seperti kebun 

binatang atau taman makam. Keberadaan ruang-ruang tersebut menjamin teralokasinya sebagian wilayah 

untuk pertumbuhan tanaman, dalam rangka mendukung keberlangsungan siklus pemulihan kualitas udara 

secara alami. Pada kenyataannya, saat ini ruang penggunaan lain yang teralokasi untuk ruang hijau, danau, 

kebun, rawa, situ dan lainnya hanya 14,59% dari luas wilayah DKI Jakarta. Bahkan persentase luasan 

tersebut berpotensi menurun ke depannya karena rencana pola ruang DKI Jakarta hanya mengalokasikan 

13,55% dari luas wilayah DKI Jakarta untuk ruang penggunaan lain. 

Sejalan dengan pernyataan di atas, peta di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Kinerja Jasa 

Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara DKI Jakarta didominasi kelas sangat rendah (warna merah) dan 

rendah (warna orange). Sebaran kinerja sangat rendah dan rendah membentang hampir sama rata membagi 

wilayah selatan – tengah dan tengah – utara Jakarta. Pada dasarnya, tipologi penutup lahan dari selatan ke 

utara tidak berbeda yakni untuk perumahan atau lahan terbangun. Namun demikian, perbedaan kinerja 

antara selatan dan utara terlihat karena batasan bentang alam, yang mana di bagian selatan lebih banyak 

berupa dataran fluviovulkanik dan fluvial. Tipologi bentang alam ini hanya dapat mendukung tipe vegetasi 

terna yang fungsi pengatur kualitas udaranya jauh lebih rendah dibandingkan vegetasi hutan. 
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Gambar 2-23. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 

Sumber: Dokumen Kajian D3TLH Penyedia Air DKI Jakarta Tahun 2019 
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D. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Banjir 

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir erat kaitannya dengan fungsi pengaturan air, namun 

lebih condong pada peran wilayah sebagai resapan. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir 

di DKI Jakarta juga didominasi kelas rendah (warna orange) dan sangat rendah (warna merah). Sebaran 

kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir sangat rendah menghampar di tengah dan 

sepanjang aliran sungai. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tipologi bentang alam. Tipologi bentang alam 

berupa dataran fluvial landai, dataran fluvial sangat landai, dan dataran banjir merupakan dataran yang riskan 

terhadap luapan air sungai. Oleh karena itu, kinerja pengaturan mitigasi banjir pada wilayah ini dinilai sangat 

rendah. Berbeda halnya dengan wilayah selatan Jakarta, dataran fluviovulkanik menghampar di bagian 

selatan yang secara alami memiliki potensi resapan yang lebih baik dibandingkan tipologi dataran lain. 

Sebenarnya dataran fluviovulkanik ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai peresapan untuk 

mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir. Sayangnya, area selatan ini sudah teralihkan hampir merata untuk 

perumahan/lahan terbangun. Inilah yang menyebabkan nilai kinerja pengaturan mitigasi bencana banjir 

menjadi rendah. 
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Gambar 2-24. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2019 

Sumber: Dokumen Kajian D3TLH Penyedia Air DKI Jakarta Tahun 2019 
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 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 

D3TLH Wilayah Fungsional (D3TLH Nasional) 

Perkembangan pemanfaatan lahan Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, bahkan 

terhitung pada tahun 2014 penggunaan lahan perkotaan telah meningkat sebesar 276% selama empat dekade 

terakhir, memanfaatkan 565 km2 dari 674 km2 ruang yang tersedia, yaitu lebih dari 83% (Garschagen, Matthias 

et.al, 2018). Hal ini secara langsung dan tidak langsung turut mempengaruhi kemampuan lingkungan hidup dalam 

memberikan fungsi dan manfaat kepada manusia. Tentunya kondisi tersebut dapat berimbas pada penurunan 

daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah.  

Oleh karena itu, memahami kondisi lingkungan hidup suatu wilayah menjadi sangat penting terutama dalam hal 

melakukan perencanaan pembangunan dan evaluasinya. Sejak awal, Jakarta dijadikan sebagai Ibukota Negara 

Republik Indonesia agar dapat menjadi kota indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa 

Indonesia. Implikasi dari keputusan ini mengarahkan Jakarta sebagai sentral kegiatan nasional sehingga memiliki 

daya tarik migrasi masuk yang besar. 

Tekanan jumlah penduduk yang besar tentu akan berbanding lurus dengan upaya pemanfaatan sumber daya 

alam. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam seperti air bersih, 

pangan, dan lahan untuk bermukim. Dalam hal ini, DKI Jakarta memiliki keterbatasan ruang dan kebijakan yang 

dinamis untuk memenuhi kebutuhan dasar utamanya terkait air bersih dan pangan secara berkelanjutan. Bahkan, 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipandang secara politis dengan 

melibatkan banyak pihak dan daerah sekitarnya dalam rangka mewujudkan kesetimbangan daya dukung 

lingkungan hidup 

Dalam rangka melakukan analisa daya dukung lingkungan hidup terhadap penyedia air, KLHS memanfaatkan 

hasil-hasil studi yang tersedia untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi lingkungan hidup di 

Provinsi DKI Jakarta.  Berdasarkan cakupan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), DKI Jakarta memiliki keterikatan 

ekosistem dengan wilayah Bodetabek-Punjur. Selain berkaitan dengan wilayah Bodetabek-Punjur, wilayah 

Provinsi DKI Jakarta juga sangat bergantung pada Wilayah Sungai Citarum, karena sebagian besar ketersediaan 

air di Jakarta sangat bergantung pada kondisi ketersediaan air di WS Citarum (waduk Jatiluhur). Sehingga, 

walaupun wilayah fungsional DKI Jakarta hanya mencangkup dua wilayah sungai yaitu WS Cidanau-Ciujung-

Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane, namun untuk melihat kondisi ketersediaan air perlu memperhitungkan 

kondisi ketersediaan WS Citarum, yang juga mempenggaruhi ketersediaan air Jakarta. 

Dapat dilihat dari gambar dibawah ini, ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi 7 WD pada 3 wilayah 

sungai yaitu Wilayah Sungai Cidanau Ciujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane dan WS Citarum, yang mencakup 

lintas administrasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Lima WD meliputi WD Cidanau-

Ciujung-Cidurian, WD Ciliwung-Cisadane, WD Ciliwung, WD Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru, WD Citarum 

Tengah dan WD Kepulauan Seribu. Data debit air dari KemenPU pada tahun 2016 menunjukkan WD Cisadane 

Hilir Bendung Pasarbaru memiliki ketersediaan air permukaan paling banyak (lihat Tabel 2-9). 

Tabel 2-9 Jumlah Ketersediaan Air (m3/tahun) pada wilayah fungsional DKI Jakarta Untuk Tiap WD 

 WD Ketersediaan Air (m3/tahun) 
WD Cidanau-Ciujung-Cidurian 2.065.825.816 
WD Ciliwung Cisadane 1.890.981.644 
WD Ciliwung 1.650.778.439 
WD Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru 432.605.843 
WD Kepulauan Seribu 2.678.700 
WD Citarum Tengah 3.344.259.984 
WD Citarum Hilir 1.890.981.644 
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Total Ketersediaan Air 6 WD 10.586.690.442 
Sumber: KemenPU, 2016  

 

 

Gambar 2-25. Ketersediaan Air di Wilayah Funggsional Tahun 2020 

Sumber: Hasil Analisa 2022 

Data di atas digunakan sebagai informasi dasar untuk membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air sehingga 

dapat diketahui dimana wilayah-wilayah yang diindikasikan telah melampaui daya dukung air. Berdasarkan analisa 

yang telah dilakukan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air, diperoleh 

hasil sebagai berikut: 
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Gambar 2-26. Peta D3TLH Penyedia Air di Wilayah Funggsional Tahun 2019 

Sumber: SK MenLHK No. 297 Tahun 2019 dan Hasil Analisa Tim Tahun 2022 
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Berdasakan pada peta diatas menunjukan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di 

wilayah fungsional Jakarta didominasi oleh status terlampaui. Hal tersebut karena pada wilayah tersebut telah 

menjadi lahan terbangun ataupun wilayah pertanian. Indikasi tersebut dapat dibuktikan seperti pada contoh 

diwilayah Jakarta yang lebih dari 90% dari luasan total, memiliki status terlampaui akibat penggunaan lahannya 

merupakan lahan terbangun yang juga berbanding lurus dengan padatnya penduduk Jakarta sebagai ibu kota 

negara. Begitu pula diwilayah perkotaan seperti diwilayah kota Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor serta 

Kabupaten Bekasi dan Tangerang yang sebagian besar wilayahnya memiliki status daya dukung penyedia air 

yang telah terlampaui. Hal ini menunjukan air permukaan pada wilayah tersebut tidak mampu menampung 

kebutuhan air baik untuk kegiatan domestic ataupun kegiatan pertanian. Dampak dari hal ini pula yang bisa 

menyebabkan wilayah Jakarta dan sekitarnya akan mengalami krisis air bersih.  

Gambaran data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air pada wilayah fungsional diatas 

menunjukan bahwa kondisi status wilayah fungsional saat ini secara keseluruhan memiliki potensi sangat kecil 

untuk mendukung kebutuhan air bagi masyarakat serta mendukung wilayah didalamnya termasuk Provinsi DKI 

Jakarta. Namun, hal ini masih perlu ditindaklanjuti dengan mendetailkan skala data untuk melakukan analisa daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) terhadap penyedia air pada Provinsi DKI Jakarta. Skala 

data yang digunakan dalam menilai status D3TLH pada wilayah fungsional menggunakan skala 1:500.000 yang 

bersumber dari SK MenLHK No. 297 Tahun 2019 dan digunakan sebagai data nasional. Oleh karena itu, perlu 

melakukan pendetailan skala data untuk menilai kondisi D3TLH penyedia air Provinsi DKI Jakarta secara 

komprehensif sesuai kondisi saat ini. 

D3TLH Wilayah Perencanaan 

Dalam analis D3TLH penyedia air pada wilayah fungsional menyatakan bahwa lebih dari 90% wilayah DKI Jakarta 

diindikasikan telah melampaui daya dukung air (ditandai dengan warna merah). Maka untuk melakukan analisa 

secara komprehensif terhadap D3TLH penyedia air DKI Jakarta, maka dilakukan Kembali analisa D3TLH terhadap 

wilayah DKI Jakarta menggunakan skala data 1:250.000 dan mempertimbangkan tekanan jumlah penduduk, 

ketersediaan air di wilayah DKI Jakarta serta kebutuhan air baik untuk kegiatan domestic atau pertanian. 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, kondisi D3TLH penyedia air provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada 

peta dibawah ini: 



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-2042  
 

 

 

2-47 

 
Gambar 2-27 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: (DLH, 2019) 
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Status indikatif terlampaui menunjukkan bahwa kemampuan fungsi lingkungan DKI Jakarta dalam menyediakan 

air permukaan belum mampu memenuhi kebutuhan air baik untuk kegiatan domestik dan lahan di provinsi 

tersebut. Jumlah ketersediaan air jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air DKI Jakarta. Tidak 

mengherankan, apabila DKI Jakarta perlu melakukan distribusi air dari luar daerah untuk mendapatkan sumber-

sumber air baku demi memenuhi kebutuhan air di dalam wilayah provinsi. Terlebih kondisi kualitas air sungai di 

Provinsi DKI Jakarta dalam status cemar sedang dan berat sehingga kurang layak dimanfaatkan sebagai sumber 

air baku. 

Metodologi perhitungan daya dukung air memanfaatkan pendekatan jasa lingkungan hidup penyedia air dengan 

bantuan distribusi spasial sistem grid 5’x5’ dalam model close system. Indikasi daya dukung air terlampaui 

ditentukan berdasarkan selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air dalam satu wilayah seperti disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 2-10 Rekap Hasil Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 

Sumber: (DLH, 2019) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa daya dukung seluruh kota dan kabupaten administrasi di Provinsi DKI 

Jakarta diindikasikan terlampaui. Selain keterikatan ekosistem, penentuan 5 (lima) wilayah DAS sebagai wilayah 

fungsional yang mempengaruhi ketersediaan air di DKI Jakarta didasarkan pada pertimbangan pengambilan 

sumber air baku DKI Jakarta yang sebagian besar berasal dari Waduk Jatiluhur, IPA Cikokol dan IPA Serpong.  

Meskipun DKI Jakarta didukung dari lima sisi wilayah DAS, tidak serta merta menjadikan wilayah provinsi memiliki 

surplus ketersediaan air permukaan. Berdasarkan modeling spasial, dari total ketersediaan air permukaan 5 (lima) 

wilayah DAS sebanyak 6.042.870.443 m3/tahun hanya sekitar 4,69% atau 283.250.615 m3/tahun air yang 

terdistribusi ke wilayah DKI Jakarta. Sementara, kebutuhan air Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 diperkirakan 

mencapai 1.650.486.049 m3/tahun dengan proporsi peruntukan 92,61% digunakan untuk memenuhi kegiatan 

domestik dan 7,39% digunakan untuk memenuhi kegiatan ekonomi berbasis lahan. Selisih kesetimbangan 

ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan nilai minus, yang mengartikan bahwa air di DKI Jakarta akan terus 

mengalami defisit kuantitas jika dimanfaatkan tanpa melakukan upaya recharge ataupun alternatif lain. Selain itu, 

jumlah penduduk yang sudah mencapai ±10,5 juta jiwa juga diperkirakan telah melebihi daya tampung populasi 

yang dapat didukung oleh ketersediaan air lokal yaitu hanya ±1,94 juta jiwa. Inilah yang mendasari seluruh wilayah 

Provinsi DKI Jakarta diindikasikan telah melampaui daya dukung dan daya tampung air. 
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Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Ekosistem di Kepulauan Seribu 

Penentuan Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kepulauan Seribu belum dilakukan. Untuk 

dapat menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tamping di Kepulauan Seribu, digunakan data 

kecenderungan perubahan ekosistem. Perubahan kondisi ekosistem yang memiliki kecenderungan semakin 

terdegradasi mencerminkan bahwa daya dukung dan daya tamping cenderung terlampaui. Menurunnya fungsi 

lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam mengakibatkan adanya perubahan kondisi alami di 

wilayah tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 2.1.5 Keanekaragaman Hayati, terdapat 2 (dua) 

ekosistem yang ada di wilayah dan pesisir, yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem perairan laut dangkal 

(terumbu karang dan padang lamun). Oleh karenanya, dalam pembahasan ini, dilakukan analisis untuk melihat 

kecenderungan perubahan kondisi ekosistem alami yang ada di wilayah pesisir dan dan pulau-pulau kecil yang 

besar kaitannya dengan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

A. Ekosistem Terumbu Karang 

Kecenderungan perubahan kondisi ekosistem terumbu karang di Kepualuan Seribu dianalisis berdasarkan 

persentase tutupan karang hidup berdasarkan data series yang tersedia. Data dan informasi tutupan karang 

disadur dari Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019 dari Dinas Kelautan, 

Perikanandan Ketahanan Pangan. Dari data tersebut menunjukan bahwa secara umum kondisi tutupan karang 

hidup di 19 pulau dari 114 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu cenderung mengindikasi kondisi yang memburuk. 

Hal ini terlihat dari penurunan tutupan karang hidup dari tahun awal yang teridentifikasi hingga tahun terakhir 

updating data yang tersedia, meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa pulau. Dari 19 pulau, 11 diantaranya 

menunjukan kecenderungan yang menurun.  

Tabel di bawah ini menunjukan perubahan persentase tutupan karang hidup di 19 pulau dari tahun 2003 hingga 

2019. Meskipun setiap pulau memiliki ketersediaan tahun data yang sangat beragam namun dapat disimpulkan 

kecenderungannya dengan melihat kondisi awal dan kondisi akhir dari data tersebut.  

Tabel 2-11. Kecenderungan Persentase Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Kepulauan Seribu  
No Pulau % Tutupan Karang Hidup Kecende-

rungan 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Gugus Pulau 
Pari* 

     
40,6 

  
20,1 

  
30 26,3 

 

 

2 Pulau Payung 
Besar* 

12,9 24,6 24,7 
      

28,1 
  

2,7 
 

 

3 Pulau Payung 
Kecil* 

3,4 10,6 18,3 
      

28,1 
 

44,5 13,5 
 

 

4 Pulau Tidung* 
  

68,2 
     

52,7 
  

48 32,8 
 

 
5 Pulau Pramuka* 34,7 16 34,6 31,4 9,2 

  
39,4 

  
47,7 

 
25,8 

 

 
6 Gosong 

Pramuka* 

    
17,6 

  
30,7 

   
40 40 

 

 

7 Pulau 
Panggang* 

 
42,8 32,5 35,7 35,1 

  
55,6 

    
48,4 

 

 

8 Pulau Harapan* 42,7 26,4 48,6 38,6 63 
  

53,7 
   

38 26 
 

 
9 Pulau Panjang 60,5 11,9 9,4 

 
7,5 

  
28,5 

    
30,3 

 

 
10 Genteng Besar 

      
33,6 

      
28,0 

 
11 Macan Besar  

      
44,7 

      
61,8 

 
12 Sepa Timur  

      
20,5 

      
46,2 

 
13 Sepa Barat  

      
28,2 

      
28,9 

 
14 Jukung  

      
6,36 

      
28,1 

 
15 Melinjo  

      
30,5 

      
28,9 

 
16 Semut Besar  

      
20 

      
2,61 

 
17 Semut Kecil  

      
35,9 

      
36,8 

 
18 Satu  

      
16,4 

      
7,65 

 
19 Lipan  

      
72,3 

      
20,3 
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No Pulau % Tutupan Karang Hidup Kecende-
rungan 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 : Membaik               

 
 : Menurun               

  : Tidak ada data               
 * : Pulau Berpenghuni               

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan 

 
Gambar 2-28. Persentase Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Kepulauan Seribu 

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Dari 19 pulau di atas, Pulau Panjang memiliki kecenderungan menurun yang paling besar yaitu sekitar 30,2%. 

Pada tahun 2003, persentase tutupan karang hidup di Pulau Panjang mencapai 60,5% sementara pada tahun 

2018 mencapai 30,3%. Meskipun demikian, angka penurunan ini tidak dapat dibandingkan secara langsung 

dengan pulau lain yang memiliki perbedaan tahun data. Pada dasarnya, Persentase penutupan karang keras di 

Pulau Panjang memiliki penutupan yang cukup tinggi dan termasuk dalam kriteria sedang dengan penutupan 

sebesar 30,3%. Namun, melihat dari kecenderungan yang menurun dalam 15 tahun terakhir di Pulau Panjang, 

mengindikasikan adanya kegiatan bawah laut yang merusak tutupan karang. Penurunan karang hidup disebabkan 

oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti pengeboman masih terjadi. Nilai Indeks Mortalitas Karang 

(IMK) di Pulau Panjang mendekati angka 1, yaitu 0,655, sehingga dapat diartikan bahwa perubahan karang hidup 

menjadi karang mati sangat berarti.  

Berdasarkan data dari DKPKP, 2020, terdapat 11 pulau berpenghuni yaitu: Pulau Sabira, Pulau Harapan, Pulau 

Kelapa Dua, Pulau Kelapa, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Payung, Pulau Pari, Pulau 

Lancang, dan Pulau Untung Jawa. Jika melihat dari Tabel 2-11 di atas, terdapat 8 pulau yang berpenghuni 

(ditandai dengan *) dimana sebagian besar memiliki kecenderungan yang menurun. Hal ini menandakan bahwa 

kegiatan manusia berpengaruh buruk bagi keberadaan terumbu karang.  

B. Ekosistem Padang Lamun 

Ekosistem Padang Lamun termasuk dalam ekosistem perairan laut dangkal. Padang lamun yang tumbuh rapat 

dengan subratnya merupakan habitat bagi algae dan hewan laut lainnya. Tempat berlindung dan habitat dari 

beberapa organisme merupakan peran yang penting dari padang lamun. Pada setiap bagian lamun yaitu daun, 

rimpang dan akar akan memiliki perbedaan keragaman biota. Hal ini akan berdampak pada peningkatan 

keragaman dari fauna, walaupun kenyataannya fauna tersebut tidak secara langsung memakan lamun 
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(Azkab,2014). Lebih lanjut Kikucbi (1974) mengatakan bahwa pada padang lamun yang kepadatannya tinggi 

akan memperlambat gerakan air yang diakibatkan oleh arus dan gelombang. Hal ini menyebabkan tingginya 

keragaman fauna mysid, hydromedusa dan juvenil ikan yang memang menyukai daerah perairan tenang. 

Keadaan perairan yang tenang ini juga mengakibatkan mineral dan organik terlarut mudah mengendap di padang 

lamun.  

Perairan di Wilayah DKI Jakarta khususnya di Kepulauan 

Seribu memiliki sebaran padang lamun dengan kategori 

jarang hingga sedang. Pengamatan kondisi padang lamun 

berdasarkan Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah 

Laut tahun 2018 dan 2019, DKPKP dilakukan untuk 66 

Pulau di Kepulauan Seribu. Sebagian Pulau juga 

teridentifikasi tidak memiliki tutupan padang lamun seperti 

Pulau Pulau Panjang Besar, Panjang Kecil, Karang 

Baronang, Bulat, Kayu Angin Bira, Kayu Angin Genteng, 

Macan Kecil, Kayu Angin Putri, Kayu Angin Melintang, Dua 

Timur dan Pulau Sabira. 

Status kondisi lamun di Kepulauan Seribu ditentukan 

berdasarkan KepmenLH No. 200 tahun 2004 tentang 

Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status 

Padang Lamun. Secara umum, padang lamun di 

Kepulauan Seribu memiliki status miskin dengan kondisi 

rusak dengan persentase tutupan total lamun kurang dari 

≤ 29,9%. Hal ini mendakan bahwa kondisi padang lamun 

di Kepulauan Seribu sangatlah buruk sehingga diperlukan 

upaya konservasi ekosistem padang lamun yang cukup 

intensif. 

 

 

 

Tabel 2-12. Tutupan dan Status Kondisi Padang Lamun di Kepulauan Seribu. 
No Pulau Tutupan Total 

Lamun % 
Kategori. Status berdasarkan Kepmen LH No. 200 tahun 2004 

2018 2019 

1 Gugus Pulau Pari* 38,95 
 

Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

2 a. Pulau Tidung Besar* 21,32 
 

Jarang. Dengan status miskin  
b. Pulau Tidung Kecil* 22,12 

 
Jarang. Dengan status miskin 

3 Pulau Payung* 41,62 
 

Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

4 Pulau Pramuka* 34,55 
 

Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

5 Gosong Pramuka* 13,03 
 

Jarang. Dengan status miskin 

6 Pulau Karya 42,61 
 

Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

7 Pulau Panggang* 38,64 
 

Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

8 Pulau Harapan* 29,09 
 

Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

9 Pulau Kelapa 13,86 
 

Jarang. Dengan status miskin 

10 Pulau Panjang* 27,42 
 

Jarang. Dengan status miskin 

11 Pulau Panjang Besar     Tidak ditemukan padang lamun 

12 Panjang Kecil     Tidak ditemukan padang lamun 

Gambar 2-29. Manfaat dan Fungsi Padang Lamun 
Sumber: KKP,2020 (https://kkp.go.id/djprl/artikel/5140-

manfaat-dan-fungsi-padang-lamun) 
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No Pulau Tutupan Total 
Lamun % 

Kategori. Status berdasarkan Kepmen LH No. 200 tahun 2004 

2018 2019 

13 Pamegaran 
 

61,6 Padat. Dengan status sehat 

14 Karang Baronang     Tidak ditemukan padang lamun 

15 Bulat     Tidak ditemukan padang lamun 

16 Bira Kecil 
 

45,8 Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

17 Kuburan Cina 
 

12 Jarang. Dengan status miskin 

18 Bira Besar 
 

37 Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

19 Kayu Angin Bira     Tidak ditemukan padang lamun 

20 Kayu Angin Genteng     Tidak ditemukan padang lamun 

21 Genteng Kecil 
 

12,6 Jarang. Dengan status miskin 

22 Genteng Besar  
 

23,4 Jarang. Dengan status miskin 

23 Macan Besar 
 

20,6 Jarang. Dengan status miskin 

24 Macan Kecil     Tidak ditemukan padang lamun 

25 Macan Gundul 
 

20,6 Jarang. Dengan status miskin 

26 Putri Barat 
 

33,6 Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

27 Putri Timur 
 

9,6 Jarang. Dengan status miskin 

28 Tongkeng 
 

4 Jarang. Dengan status miskin 

29 Kayu Angin Putri     Tidak ditemukan padang lamun 

30 Panjang 
 

5 Jarang. Dengan status miskin 

31 Melintang Kecil 
 

15 Jarang. Dengan status miskin 

32 Kayu Angin Melintang     Tidak ditemukan padang lamun 

33 Melintang Besar 
 

7,8 Jarang. Dengan status miskin 

34 Sepa Timur 
 

35,6 Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

35 Sepa Barat 
 

22,4 Jarang. Dengan status miskin 

36 Papatheo 
 

67 Padat. Dengan status sehat 

37 Pelangi 
 

2 Jarang. Dengan status miskin 

38 Perak 
 

16 Jarang. Dengan status miskin 

39 Jukung 
 

3,2 Jarang. Dengan status miskin 

40 Melinjo 
 

0,8 Jarang. Dengan status miskin 

41 Cina 
 

0,2 Jarang. Dengan status miskin 

42 Semut Besar 
 

0,2 Jarang. Dengan status miskin 

43 Semut Kecil 
 

52,5 Padat. Dengan status sehat 

44 Kelor Barat 
 

3,6 Jarang. Dengan status miskin 

45 Kelor Timur 
 

2 Jarang. Dengan status miskin 

46 Satu 
 

18,8 Jarang. Dengan status miskin 

47 Yu Barat 
 

2,8 Jarang. Dengan status miskin 

48 Yu Timur 
 

2 Jarang. Dengan status miskin 

49 Karang 
  

Jarang. Dengan status miskin 

50 Pantara Barat 
 

3,2 Jarang. Dengan status miskin 

51 Pantara Timur 
 

2,8 Jarang. Dengan status miskin 

52 Bunder 
 

2,2 Jarang. Dengan status miskin 

53 Kapas 
 

2 Jarang. Dengan status miskin 

54 Lipan 
 

1,6 Jarang. Dengan status miskin 

55 Sebaru Kecil 
 

2 Jarang. Dengan status miskin 

56 Nyamplung 
 

2,8 Jarang. Dengan status miskin 

57 Sebaru Besar 
 

30,2 Sedang. Dengan status  kurang  kaya   atau kurang sehat 

58 Rengat 
 

2 Jarang. Dengan status miskin 

59 Jagung 
 

5,8 Jarang. Dengan status miskin 
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No Pulau Tutupan Total 
Lamun % 

Kategori. Status berdasarkan Kepmen LH No. 200 tahun 2004 

2018 2019 

60 Pateloran Barat 
 

3,6 Jarang. Dengan status miskin 

61 Penjaliran Barat 
 

2 Jarang. Dengan status miskin 

62 Penjaliran Timur 
 

2,6 Jarang. Dengan status miskin 

63 Pateloran Timur 
 

3 Jarang. Dengan status miskin 

64 Dua Barat 
 

4 Jarang. Dengan status miskin 

65 Dua Timur     Tidak ditemukan padang lamun 

66 Pulau Sabira*     Tidak ditemukan padang lamun 

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan 

Melihat kondisi ekosistem lamun yang secara umum buruk, tentunya akan mengakibatkan berkurangnya 

kenaekaragaman hayati di wilayah tersebut, termasuk produksi ikan dan hewan laut lainnya sebagai sumber mata 

pencaharian nelayan. Hal ini juga berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup  di wilayah perairan. 

Oleh karenanya, diperlukan beberapa upaya dalam mempertahankan dan memperbaikin ekosistem lamun 

melalui: 

1. Rehabilitasi ekosistem lamun melalui metode yang sesuai, seperti pembibitan/pembenihan (seeding), sprig 

dengan jangkar, plug, dll..  

2. Membuat Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) untuk ekosistem lamun.  

3. Mengatur pemanfaatan di sekitar ekosistem lamun, seperti budidaya rumput laut,tambat kapal, karamba ikan, 

wisata, lalu lintas perahu, dll..  

 

C. Ekosistem Mangrove 

Ekosistem Mangrove sebagai ekosistem daratan pesisir di wilayah DKI Jakarta memegang peranan penting 

dalam menjaga keanekaragaman hayati dan menopang daya dukung lingkungan hidup di wilayah tersebut. 

Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di wilayah ekosistem mangrove dapat dilihat dari kecenderungan 

perubahan tutupan lahan hutan mangrove dalam periode waktu tertentu. Dalam analisis ini, digunakan peta 

penutup lahan skala 1:250.000 pada tahun 2009 dan 2018 dari KLHK untuk melihat perubahan yang terjadi pada 

hutan mangrove. Peta penutup lahan ini bersumber dari kajian D3TLH Provinsi DKI Jakarta 2019.  
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Gambar 2-30. Perubahan Tutupan Lahan Hutan Mangrove 2009 – 2018. 

Sumber: Analisis lanjutan dari kajian D3TLH Provinsi DKI Jakarta 2019 

Secara umum, sebaran tutupan hutan mangrove berada pada Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan 

Kepulauan Seribu. Gambar 2-30 di atas hanya menunjukkan hutan mangrove pada Kecamatan Penjaringan, 

karena berdasarkan peta penutup lahan yang digunakan (skala 1:250.000) , perubahan tutupan hutan mangrove 

menjadi tutupan lainnya berada pada Kecamatan Penjaringan. Berikut ini merupakan perubahan tutupan lahan 

hutan mangrove di DKI Jakarta. 

Tabel 2-13. Perubahan Tutupan Lahan Hutan Mangrove di DKI Jakarta 2009 – 2018. 

Kab/Kota Administratif/ Tutupan Lahan Luas Tutupan Lahan (Ha) 

2009 2018 

Jakarta Utara  
 

Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan 91,19 74,31 

Permukiman / Lahan terbangun  16,87 

Kepulauan Seribu   

Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan 169,77 169,77 

Total Tutupan Mangrove 260,96 244,08 

Sumber: Analisis lanjutan dari kajian D3TLH Provinsi DKI Jakarta 2019 

Dalam kurun waktu 2009 – 2018 terjadi perubahan hutan mangrove menjadi pemukiman di wilayah Jakarta Utara 

(Kecamatan Penjaringan). Disisi lain, tidak ada perubahan hutan mangrove di Kepulauan Seribu. Perubahan ini 

tentunya perlu dilihat lebih rinci mengingat bahwa peta penutup lahan yang digunakan berada pada skala besar, 

sementara wilyaha Kepulauan Seribu dengan banyak pulau-pulau kecil memerlukan identifikasi penutup lahan 
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yang lebih rinci untuk melihat perubahan yang terjadi. Untuk melihat kondisi eksisting penutupan mangrove dan 

kondisinya pada 56 pulau yang diidentifikasi di Kepulauan Seribu disajikan pada Tabel 2-14 di bawah ini.  

Tabel 2-14. Luasan Kategori dan Total Mangrove Kepulauan Seribu 2019 
No Pulau  Kategori (ha) Total Ha 

Jarang Sedang Lebat 

1 Pulau Panjang Besar 0,22 0,01 0,04 0,27 

2 Panjang Kecil 0,02 - - 0,02 

3 Pamegaran 1,54 0,17 0,51 2,22 

4 Karang Baronang - - - - 

5 Bulat 0,02 0,01 0,02 0,04 

6 Bira Kecil - - - - 

7 Kuburan Cina - - - - 

8 Bira Besar 0,03 0,02 0,03 0,08 

9 Kayu Angin Bira - - - - 

10 Kayu Angin Genteng - - - - 

11 Genteng Kecil - - - - 

12 Genteng Besar  - - - - 

13 Macan Besar - - - - 

14 Macan Kecil 0,02 0,01 0,01 0,03 

15 Macan Gundul 0,13 0,02 0,01 0,16 

16 Putri Barat 1,11 0,18 0,52 1,8 

17 Putri Timur - - - - 

18 Tongkeng 0,36 0,02 0,01 0,39 

19 Kayu Angin Putri - - - - 

20 Panjang - - - - 

21 Melintang Kecil 0,57 0,17 1,14 1,88 

22 Kayu Angin Melintang 0,02 - - 0,02 

23 Melintang Besar 0,35 0,1 0,98 1,44 

24 Sepa Timur - - - - 

25 Sepa Barat - - - - 

26 Papatheo 0,93 0,01 
 

0,94 

27 Pelangi - - - - 

28 Perak - - - - 

29 Jukung - - - - 

30 Melinjo 0,04 - - 0,04 

31 Cina - - - - 

32 Semut Besar - - - - 

33 Semut Kecil 0,49 - - 0,49 

34 Kelor Barat - - - - 

35 Kelor Timur - - - - 

36 Satu 1,63 0,16 0,77 2,56 

37 Yu Barat 0,03 0,01 0,01 0,05 

38 Yu Timur - - - - 

39 Karang - - - - 

40 Pantara Barat 0,26 0,06 0,13 0,44 

41 Pantara Timur - - - - 

42 Bunder 0,17 0,09 0,01 0,26 

43 Kapas 0,01 0 0 0,01 

44 Lipan 0,21 0 0 0,21 

45 Sebaru Kecil 0,19 0,1 0,56 0,84 

46 Nyamplung 0,04 0,01 0,01 0,06 

47 Sebaru Besar 3,74 0,78 6,56 11,08 

48 Rengat 0,43 0,02 0,03 0,48 

49 Jagung 0,38 0,06 0,23 0,67 
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No Pulau  Kategori (ha) Total Ha 

Jarang Sedang Lebat 

50 Pateloran Barat 0,03 0,2 0,03 0,27 

51 Penjaliran Barat 1,84 0,42 5,18 7,44 

52 Penjaliran Timur 3,14 0,46 3,2 6,8 

53 Pateloran Timur - - - - 

54 Dua Barat 0,33 0,1 0 0,43 

55 Dua Timur 0,46 0,63 0,02 1,12 

56 Pulau Sabira 0,13 0,23 0,39 0,75 

Total 18,87 4,05 20,4 43,29 

% 
 

44% 9% 47% 100% 
Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan 

dan Ketahanan Pangan 

Pada Tabel 2-14 terlihat bahwa total tutupan mangrove pada pulau-pulau yang teridentifkasi hanya sekitar 43,29 

Ha dimana kategori yang dominan adalah mangrove lebat (47%) dan jarang (44%). Hal ini mendakan bahwa pada 

dasarnya kondisi mangrove di Kepulauan Seribu dalam kondisi yang cukup baik namun rentan terhadap 

kerusakan.  

 Area Bernilai Konservasi Tinggi 

Nilai Konservasi Tinggi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan baik itu lingkungan maupun 

sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-

nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau 

global. Sedangkan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi adalah suatu area yang memiliki satu atau lebih 

Nilai Konservasi Tinggi (NKT). (Konsorsium Revisi High Conservation Value Toolkit Indonesia, 2008). 

 

Gambar 2-31. Nilai – Nilai yang Terkandung Dalam Sebuah Kawasan dan Dianggap Sangat Penting Disebut Nilai 
Konservasi Tinggi. 

 

Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan Area NKT adalah agar nilainya tetap terjaga dan tidak 

terdegradasi. Maka dari itu, pengelolaan atau manajemen yang semakin baik adalah dengan tetap 

mengacu pada tujuan tersebut diatas. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi yang telah 

diidentifikasi kemudian dikelola dan dipelihara sehingga Nilai-Nilai Konservasi yang terdapat 

didalamnya dapat terjaga, tetap, bertambah, kembali seperti semula. 
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Dalam melakukan penilaian NKT terhadap suatu kawasan, ada enam kategori nilai yang digunakan sesuai dengan 

ketentuan dari High Conservation Value Resource Network, yaitu: 

• NKT 1 Keanekaragaman hayati 

• NKT 2 Ekosistem dan mosaic pada level lanskap 

• NKT 3 Ekosistem dan habitat langka atau terancam punah 

• NKT 4 Jasa Ekosistem 

• NKT 5 Kebutuhan Masyarakat 

• NKT 6 Nilai Kultural 

Bedasarkan hasil analisis dari data yang tersedia, wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki kawasan atau area yang 

bernilai konservasi tinggi. Area NKT yang berada di wilayah DKI Jakarta adalah area NKT 1 yang merupakan 

suatu area yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan NKT 4 yang merupakan suatu area yang memiliki 

tingkat kinerja jasa lingkungan yang tinggi. Pada area yang memiliki NKT 1 di DKI Jakarta, merupakan wilayah 

yang memiliki status sebagai kawasan konservasi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi baik pada 

ekosistem darat dan juga laut. Kawasan konservasi tersebut terdiri dari Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, 

Cagar Alam Pulau Bokor, Suaka Margasatwa Muara Angke, Suaka Margasatwa Pulau Rambut Taman Wisata 

Alam Angke Kapuk dengan luasan total 104,702.3 Ha. Sedangkan, untuk area yang memiliki NKT 4 di DKI Jakarta, 

merupakan wilayah yang memiliki jasa lingkungan hidup tinggi terhadap penyedia dan pengaturan air, dengan 

luasan total 309 Ha. 
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Gambar 2-32. Peta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: Hasil Analisa 2022 
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Berdasarkan data DIKPLHD tahun 2020, pada kawasan yang memiliki NKT 1 di DKI Jakarta memiliki potensi 

KEHATI tinggi. Potensi tersebut antara lain, memiliki spesies dengan status dilindungi berdasarkan PP No. 7 tahun 

1999 sebanyak 71 spesies dan status dilindungi berdasarkan IUCN sebanyak 36 spesies. Selain itu, area NKT 1 

juga berfungsi sebagai tempat persinggahan spesies migrasi Asia Timur – Australia dan berfungsi atau berperan 

sebagai koridor alami berbagai tipe ekosistem. Secara rinci potensi KEHATI pada wilayah NKT 1 dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2-15. Potensi KEHATI DKI Jakarta 

NO Keterangan Suaka Margasatwa 
Pulau rambut 

EL 6.3.1 

CA P.BOKOR 
EL 6.3.2 

Suaka Margasatwa 
Muara Angke 

Taman wisata 
alam angke 

kapuk 

A Luas 90 ha 18 ha 22,05 ha 99,82 ha 

B Spesies endemic/ dilindungi 

1 Ramsar site Ramsar site    

2 Status dilindungi PP 
7/1999 

22 spesies 5 spesies 
 

26 spesies 
 

16 spesies 
 

3 IUCN 
 

Near Threatened 24 
spesies 
Vulnerable 1 
spesies 
Endagered 1 
spesies 
Critically 
Endangered 1 
spesies  

Near Threatened 5 
spesies 
Vulnerable 2 spesies 
 

 2 spesies 
 

4 CITES 
 

Appendix I 3 spesies 
Appendix II 3 
spesies 
 

Appendix II 4 
spesies 
 

Appendix I 1 
spesies 
Appendix II 7 
spesies 
Appendix III 1 
spesies 

 

C TEMPAT 
PERSINGGAHAN 
SPECIES MIGRASI ASIA 
TIMUR - AUSTRALIA 

16 spesies 
 

2 species 15 spesies 
 

3 spesies 
 

D Tipe ekosistem yang 
berfungsi atau berperan 
sebagai koridor alami 
berbagai 

Hutan mangrove 
Hutan dataran 
rendah 
Hutan pantai 

Hutan pantai 
Hutan mangrove 
Hutan dataran 
rendah 
 

Hutan mangrove 
Rawa 
 

Hutan 
mangrove 
 

1 Flora 159 spesies, 31 
tumbuhan eksotik 
 

83 spesies (4 belum 
teridentifikasi), 10 
spesies lainnya 
eksotik 

144 spesies, 61 
spesies eksoitik 
 

160 spesies, 
87 eksotik 
 

2 Fauna 91 spesies : 71 sp 
aves, 1 sp mamalia, 
10 sp reptil, dan 9 sp 
biota laut 
 

38 spesies : 34 sp 
aves, 1 sp primata, 2 
sp reptil 
 

142 spesies : 120 sp 
burung, 9 sp 
mamalia, 13 sp 
reptil dan amphibia 
 

55 spesies : 48 
sp aves, 3 sp 
mamalia, 4 sp 
reptil 
 

Sumber: DIKPLHD, 2020 

Sedangkan untuk kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu yang merupakan salah satu dari 6 Taman Nasional 

laut di Indonesia dan menjadi satu-satunya Taman Nasional yang terletak di Ibukota Negara, memiliki potensi 

KEHATI tinggi yaitu pada ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Ketiga ekosistem tersebut saling 
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berinteraksi dan memiliki konektivitas secara fisik maupun biologi. Padang lamun berfungsi sebagai penyaring 

polutan dari daratan sebelum masuk ke ekosistem terumbu karang. Juga menjadi habitat komoditas hasil laut 

bernilai ekonomi tinggi seperti ikan baronang dan rajungan. Secara fisik ekosistem mangrove berfungsi sebagai 

penahan laju sedimentasi dari daratan, sehingga menjaga kejernihan air. Secara biologi, konektivitas ketiga 

ekosistem dapat dilihat dari habitat sebagai nursery ground. Hasil pengamatan Jaxion-Ham et al. (2012) 

menyimpulkan bahwa ikan juvenil banyak dijumpai di ekosistem lamun dan mangrove, sementara ikan dewasa 

berada di terumbu karang.  Taman Nasional Kepulauan Seribu memiliki luas tutupan mangrove sebesar 51,85 Ha, 

padang lamun seluas 147,26 Ha dan terumbu karang seluas 321,43 Ha. 

Untuk wilayah NKT 4 di DKI Jakarta, merupakan wilayah yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup tinggi sebagai 

penyedia dan pengaturan air. Mengingat isu terhadap ketersediaan air bersih di Jakarta sangat tinggi, sehingga 

wilayah-wilayah yang memiliki jasa lingkungan hidup tinggi, memiliki nilai konservasi tinggi karena fungsi dan peran 

yang penting untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup. 

2.1.2.2 Karakteristik Ekonomi  

 Pertumbuhan PDRB 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar 

harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk 

bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 

Tabel 2-16 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta 

No. Tahun PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 2010 (juta Rupiah) 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  

(juta Rupiah) 

1. 2012 1.222.527.924 1.369.432.639 

2. 2013 1.296.694.573 1.546.876.491 

3. 2014 1.373.389.129 1.762.316.399 

4. 2015 1.454.563.847 1.989.088.747 

5. 2016 1.539.916.881 2.159.073.617 

6. 2017 1.635.359.147 2.365.353.854 

7. 2018 1.736.291.045 2.599.326.206 

8. 2019 1.838.500.708 2.840.827.863 

9 2020 1.792.794.590 2.772.381.120 

Sumber: (BPS, 2021) 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 

1.369 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 2.772 trilun pada tahun 2020 (ADHB). Sedangkan berdasarkan ADHK 

tahun 2010 PDRB Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.792 triliun pada tahun 2020. 

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan secara nominal laju 

pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan mengalami tren yang menurun terutama pada 

kurun 2019-2020 akibat pandemic COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2-33 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: (BPS, 2021) 

Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor pedagang besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor merupakan 3 industri terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 

kontribusi berada pada kisaran 16% selama periode 2012-2020. Sektor ekonomi yang mengalami tren 

peningkatan kontribusi adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa lainnya, transportasi dan 

pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dari enam sektor tersebut 

peningkatan tren paling siginfikan ditunjukkan oleh sektor informasi dan komunikasi. 

Gambar di bawah ini juga memperlihatkan struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta, dimana perekonomian Provinsi 

DKI Jakarta lebih ditunjang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; konstruksi; industry pengolahan, informasi 

dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi DKI 

Jakarta pada saat ini terletak pada kelima sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan 

ekonomi Provinsi DKI Jakarta dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian kelima sektor tersebut. 

 
Gambar 2-34 Struktur Ekonomi Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: (BPS, 2021) 
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 Angka Kemiskinan 

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2020 sebanyak 480,86 ribu orang. Kota administrasi Jakarta Utara 

merupakan wilayah dengan penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 123,59 ribu orang sedangkan Kepulauan 

Seribu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit yaitu sebanyak 3,63 ribu orang. Namun 

demikian, Kepulauan Seribu denan persentase penduduk miskin terbesar di Jakarta. Indikator kemiskinan lainnya 

yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di DKI Jakarta pada September tahun 2020 masing-masing 

sebesar 0,69 persen dan 0,15 persen.  

Tabel 2-17. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 

Kabupaten/ Kota Administratif Jumlah Penduduk Miskin 
(ribu) 

Persentase penduduk 
miskin (%) 

Kepulauan Seribu 3,63 14,87 

Jakarta Selatan 78,09 3,43 

Jakarta Timur 122,73 4,16 

Jakarta Pusat 41,92 4,51 

Jakarta Barat 110,9 4,25 

Jakarta Utara 123,59 6,78 

Provinsi DKI Jakarta 480,86 4,53 

 

 

Gambar 2-35. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 

Sumber: BPS, 2021 

 Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 80,77 persen. DKI Jakarta masih 

menempati peringkat IPM tertinggi dari semua provinsi di Indonesia. Berikut ini disajikan IPM masing-masing 

Kabupaten dan kota Administratif. 
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 Gambar 2-36. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Administasi di Provinsi DKI Jakarta 
2020 

Sumber: (BPS, 2021) 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini DKI Jakarta berada di level 0,409 pada Maret 2021. 

Rasio gini mendekati 0 mengindikasikan semakin terjadinya pemerataan pengeluaran. Sebaliknya jika mendekati 

1, maka ketimpangan pengeluaran masyarakat di suatu wilayah semakin besar. Rasio gini di ibu kota naik 0,009 

poin dari posisi September 2020 yang masih sebesar 0,4. Nilainya juga lebih tinggi dari posisi Maret 2020 yang 

sebesar 0,399. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau Desember 2019, rasio gini di Jakarta tercatat sebesar 

0,391. Turunnya daya beli serta rendahnya produktivitas di beberapa sektor seiring pemberlakuan pembatasan 

sosial berpengaruh terhadap pengeluaran masyarakat.  

2.1.2.3 Karakteristik Sosial Budaya  

 Demografi 

Hingga saat ini, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi etalase Indonesia yang merepresentasikan keragaman etnis 

dan budaya nasional. Bahkan tidak sedikit pendatang internasional yang datang dan tinggal di DKI Jakarta. Ditinjau 

dari sejarah perkembangan kota, DKI Jakarta berawal dari sebuah Bandar kecil bernama Sunda Kelapa.1 Selain 

itu, sudah sejak tahun 1964 DKI Jakarta berperan sebagai hub yang melayani penerbangan internasional.  

Sebagai daerah yang berawal dari sebuah bandar maka wajarlah bila masyarakat Jakarta berasal dari kumpulan 

berbagai etnis dan bahkan berbagai bangsa, dengan latar belakang yang berbeda-beda pula. Namun pergaulan 

dan pembauran antar mereka akhirnya berhasil membentuk masyarakat baru, yang berkebudayaan baru pula. 

Masyarakat ini dikenal sebagai 'Masyarakat Betawi' yang anggotanya adalah 'Orang Betawi'.2 

Perkembangan pembangunan di DKI Jakarta mendapat dorongan faktor anthropogenic, dengan harapan 

modernisasi semakin mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Dari sisi 

kegiatan manusia, proporsi terbesar yaitu pada pembangunan sehingga menjadikan kota ini sebagai kota 

megapolitan, dengan luas pemanfaatan lahan mencapai ± 83% sebagai lahan terbangun. 

 
1  Dikutip dari http://www.tamanmini.com/anjungan/anjungan-dki-jakarta  
2  Dikutip dari http://www.tamanmini.com/anjungan/anjungan-dki-jakarta  
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Mempertimbangkan sejarah dan perkembangannya, walaupun Provinsi Jakarta nantinya tidak menjadi ibu kota 

NKRI lagi, diperkirakan Jakarta tetap menjadi magnet bagi para pendatang atau pengunjung. Arus urbanisasi 

masih akan terjadi walaupun tidak setinggi pada saat menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian serta 

budaya. Heterogennya penduduk yang tinggal di Jakarta menjadikan Provinsi Jakarta berpenduduk sangat 

majemuk dan lebih terbuka terhadap perubahan. 

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.562.088 jiwa. Dilihat dari komposisi 

penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebanyak 5.334.781 

jiwa atau 50,5% dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu 

sebanyak 5.227.307 jiwa atau 49,5%. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 memiliki sex ratio sebesar 102,06 

penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2-18 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2020 

No. Uraian Tahun 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Laki-laki 4.870.938 5.115.357 5.159.683 5.202.815 5.244.690 5.285.321 5.334.781  

2. Perempuan 4.736.849 5.062.567 5.117.945 5.171.420 5.222.939 5.272.489 5.227.307 

3. Jumlah 9.607.787 10.177.924 10.277.628 10.374.235 10.467.629 10.557.810 10.562.088 

4. Pertumbuhan 1,42% 1,09% 1,07% 1,05% 1,07% 1,19% 0,92% 

5. Densitas 

(ribu 

jiwa/km2) 

13,157 15,366 15,517 15,663 15,804 15,900 15,907 

6. Sex Ratio 102,83 101,04 100,8 100,61 100,42 100,24 102,06 

Sumber:  (BPS, 2021) 

 

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Provinsi DKI Jakarta 

memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan 

penduduk 15,90 ribu jiwa/km2 di tahun 2020. 

Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64) sebagaimana 

terlihat pada Gambar 2-37. Pada tahun 2020, penduduk usia produktif tercatat sebanyak  7.224.705  jiwa  atau  

sebesar  68% dari total penduduk. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (dependency ratio) 

DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 46,2% yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan 

menanggung secara ekonomi sebesar 46,2 penduduk usia tidak produktif. Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta 

tahun 2020 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada Gambar 2-37 berikut: 
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Gambar 2-37 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 

Sumber: (BPS, 2021) 

 

 Tingkat Pendidikan dan Kesehatan 

Pada tahun 2020, jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) tidak mengalami perubahan yang berarti 

dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan 

tingkat pendidikanya dijelaskan pada Gambar 2-38 di bawah ini. 

 

Gambar 2-38. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi DK 
Jakarta, 2020 

Sumber: (BPS, 2021) 
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Sementara itu, fasilitas kesehatan di DKI Jakarta mencakup 122 Rumah Sakit, 66 Rumah Sakit Bersalin, 227 

Poliklinik dan 252 Puskesmas dengan rincian tiap Kabupaten/Kota Administratif ebagai berikut. 

No    Kab/Kota Administratif Rumah Sakit Rumah Sakit 
Bersalin 

Poliklinik Puskesmas 

 Kepulauan Seribu 1 – - 6 
 Jakarta Selatan 37 24 58 63 
 Jakarta Timur 28 22 59 65 
 Jakarta Pusat 20 3 31 38 
 Jakarta Barat 20 9 48 49 
 Jakarta Utara 16 8 31 31 
  122 66 227 252 

  Sumber: (BPS, 2021) 

2.1.3 Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan  

2.1.3.1 Identifikasi dan Perumusan Isu Paling Strategis 

Pasal 9 ayat (1) PP 46 tahun 2016 menjelaskan bahwa identifikasi dan perumusan isu paling strategis 

Pembangunan Berkelanjutan mempertimbangkan unsur-unsur berikut ini: 

a. karakteristik wilayah; 
b. tingkat pentingnya potensi dampak; 
c. keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan; 
d. keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; 
e. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau  
f. hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa 

dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung 
 

Dalam memenuhi unsur-unsur di atas, laporan KLHS ini berupaya menjabarkan masing-masing unsur terkait 

sehingga di dapatkan Isu paing strategis pembangunan berkelanjutan. Karakteristik wilayah telah dijabarkan pada 

sub bab 2.1.2 yang mencakup karakteristik biogeofisik, karakteristik ekonomi dan sosial budaya. Hal tersebut akan 

menjadi baseline dalam mendeskripsikan isu paling strategis. Sementara, relevansi isu pembangunan 

berkelanjutan dari dokumen lainnya (KRP, KRP yang relevan, maupun RPPLH atau KLHS) dilakukan melalui 

inventarisasi isu di bawah ini. Selain itu, guna memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (2), identifikasi isu PB juga 

dillakukan melalui konsultasi publik sebagaimana termasuk dalam inventarisasi isu di bawah ini. 
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Gambar 2-39. Perumusan ISu PB Paling Strategis 

 

Identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui kajian terhadap berbagai hasil studi kajian 

lingkungan hidup dan dokumen rencana terkait dengan wilayah DKI Jakarta. Dalam tahapan penyusunan KLHS 

ini juga telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang menjaring masukan dari berbagai pihak terkait 

dengan isu strategis. Isu yang teridentifikasi dari berbagai sumber tersebut kemudian disandingkan untuk 

dilakukan scoping atau pengelompokan pengistilahan untuk dapat dikaji lebih lanjut secara lebih terarah dan focus 

untuk dapat dirumuskan sebagai isu strategis. Pengelompokan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan 

kesamaan isu, keterkaitan antar isu strategis, faktor penyebab utama dan dampak dari isu tersebut terhadap 

pembangunan berkelanjutan. 

Sumber identifikasi isu strategis dilakukan terhadap dokumen-dokumen dan kajian sebagaimana dapat dilihat 

pada Tabel berikut ini:. 

Tabel 2-19. Referensi Dokumen dan/atau KRP untuk Identifikasi Isu 

No. Studi/Kajian Penyusun Tahun Lingkup Wilayah 

1 KLHS Peninjauan Kembali RTRW 
DKI Jakarta 2030 

Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta 

2018 DKI Jakarta 

2 Draft KLHS RZWP3K Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta 

2020 Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
DKI Jakarta 

3 Materi Teknis RTRW Integrasi  Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta 

2021 DKI Jakarta (Darat dan 
Perairan) 

4 Konsultasi Publik KLHS RTRW 
Integrasi 

Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta 

2021 DKI Jakarta (Darat dan 
Perairan) 

5 Draft RPPLH 2022 - 2052 Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta 

2021 DKI Jakarta (Darat dan 
Perairan) 

6 Materi Teknis Perairan DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta 

2022 Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
DKI Jakarta 
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7 Dokumen Informasi Kinerja 
Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI 
Jakarta tahun 2021 

Dinas Lingkungan Hidup 
DKI Jakarta 

2021 DKI Jakarta 

 

Rangkuman isu dari beberapa dokumen sebagai sumber identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan 

dapat dirangkum sebagai berikut: 

Isu RTRW 2022-2042 Isu RZWP3K 

1. Kemacetan dan high cost economy akibat 

mobilitas penduduk yang tidak efisien. 

2. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital 

yang menyebabkan inefisiensi mobilitas dan 

aktivitas penduduk 

3. Squatter and Sprawling 

4. Permasalahan lingkungan (banjir, penurunan 

tanah, pencemaran air dan udara) 

5. Rendahnya kualitas lingkungan perkotaan 

1. Dinamika Perubahan Garis Pantai dan Batas 

Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di 

Laut 

2. Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil 

3. Marjinalisasi dan Kemiskinan Masyarakat Pesisir 

4. Ketimpangan Ekonomi Wilayah Pesisir 

5. Mata Pencaharian Penduduk di Wilayah Pesisir 

6. Bencana Alam dan/atau Bencana Akibat 

Tindakan Manusia 

7. Potensi Sumber Daya Pesisir 

8. Pencemaran 

9. Penurunan Muka Air Tanah 

10. Degradasi Keanekaragaman Hayati 

Draft RPPLH (2022-2052) – Februari 2022 

Isu pokok RPPLH Jangka Pendek (5 tahun), yaitu:  

a. Sistem pengelolaan sampah/tingkat pelayanan 

b. Kualitas air sungai, waduk/situ, laut dan air tanah  

c. Kejadian banjir, banjir rob dan genangan 

d. Kualitas udara 

Isu pokok RPPLH Jangka Menengah (10 tahun berikutnya), yaitu:  

a. Koordinasi pengelolaan LH dengan internal dan eksternal 

b. Dampak perubahan iklim (abrasi, peningkatan muka air laut) 

c. Pengelolaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru dan pulau-pulau kecil 

d. Sistem pengelolaan air limbah domestik dan industri 

Isu pokok RPPLH Jangka Panjang (15 tahun berikutnya), yaitu:  

a. Debit ketersediaan air baku (kontinuitas dan keberlanjutan)  

b. Penurunan muka tanah 

c. Sistem pengelolaan air minum 

Isu hasil konsultasi publik KLHS RTRW 2022-2042 (BA konsultasi publik) 

1. Infrastruktur dan Utilitas Kota 

2. Konektivitas dan Integrasi Transportasi 

3. Koordinasi dan Pembagian Kewenangan 

4. Pengelolaan Sampah 

5. Dampak Pembangunan Pada Wilayah Sekitar 

6. Fasilitas dan Kualitas Pendidikan 

7. Fasilitas dan Jaminan Kesehatan 

8. Pengelolaan Anggaran Daerah 

20. Dampak Pembangunan Pada Wilayah Sekitar 

21. Kebutuhan Ruang Terbuka 

22. Perizinan Pemanfaatan Ruang Darat dan Laut 

23. Intensitas Pemanfaatan Ruang Darat dan Laut 

24. Reklamasi 

25. Sedimentasi Wilayah Pesisir dan Pulau 

26. Tanggul Lepas Pantai (NCICD) 

27. Dampak Perubahan Iklim 
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9. Perizinan Pemanfaatan Ruang Darat dan Laut 

10. Sedimentasi Wilayah Pesisir dan Pulau 

11. Air Baku dan Penyediaan Air Minum 

12. Pariwisata 

13. Keanekaragaman Hayati 

14. Penurunan Muka Air Tanah 

15. Pencemaran Udara 

16. Kerusakan Ekosistem Pesisir 

17. Pencemaran Badan Air 

18. Ekonomi, Kesenjangan dan Lapangan Kerja 

19. Ketahanan Pangan 

28. Abrasi Pantai 

29. Banjir, Genangan dan Rob 

 

 

PRIORITASI ISU: 

1. Infrastruktur dan Tata Kelola 

2. Kesejahteraan Masyarakat 

3. Ekosistem Pesisir dan Laut 

4. Alih Fungsi Lahan 

5. Kebencanaan 

 

Isu strategis di ketujuh dokumen tersebut telah melalui proses scoping dari daftar panjang isu strategis hingga 

mengerucut menjadi isu-isu prioritas. Oleh karenanya dalam kajian ini, perumusan isu strategis akan 

mengkompilasi dan mereview beberapa isu-isu strategis daftar panjang yang menjadi dasar perumusan isu 

strategis daftar pendek untuk menjaring isu-isu penting yang belum tertuang dalam daftar di atas. Kompilasi isu-

isu strategis tersebut dapat di lihat pada Tabel 2-20.  

Tabel 2-20. Proses Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan 

No Isu Strategis Referensi Dokumen dan/atau KRP (Tabel 2-19) ISU STRATEGIS 
Integrasi RTRW 1 2 3 4 5 6 7 

1 Koneksivitas dan integrasi transportasi    √     

2 Infrastruktur dan utilitas kota yang tidak 
memadai 

✓ Keterbatasan pengelolaan 
sampah 

✓ Keterbatasan sarana 
pengelolaan limbah 

✓ Keterbatasan air baku dan 
penyediaan air minum 

√  √ √ 
 

√ 
 
 
 

√ 
 

 
 

√ 
 
 
 

  
 

√ 
 

√ 
 
 
 

√ 

3 Kemacetan   √    √  

4 Inefisiensi  mobilitas   √      

5 Dampak pembangunan pada wilayah 
sekitar 

   √     

6 Keterbatasan RTH    √ √  √  

7 Reklamasi    √     

8 Tanggul    √     

9 Ketimpangan sosial-ekonomi terutama 
masyarakat pesisir 

√ √ 
 

 √  √   √ 

10 Marjinalisasi dan kemiskinan 
masyarakat pesisir 

 √     √   

11 Squatter dan Sprawling (permukiman 
kumuh illegal dan penjalaran 
permukiman ke arah luar wilayah) 

  √      

12 Kebutuhan rumah layak huni       √  

13 Terbatasnya prasarana permukiman di 
pesisir dan pulau berpenghuni 
terutama persampahan dan air bersih 

 √       

14 Fasilitas dan kualitas Pendidikan    √     

15 Fasilitas dan kualitas Kesehatan    √     

16 Ketahanan Pangan    √     

17 Mata pencaharian penduduk di wilayah 
pesisir 

     √   
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No Isu Strategis Referensi Dokumen dan/atau KRP (Tabel 2-19) ISU STRATEGIS 
Integrasi RTRW 1 2 3 4 5 6 7 

18 Dampak Perubahan iklim √   √ √  √ √ 

19 Pencemaran lingkungan terutama di 
badan air dan pencemaran udara 

√ √ √ 
 

√   √ √ √ √ 

20 Degradasi SDA Pesisir dan Pulau      √   

21 Degradasi keanekaragaman hayati 
(kerusakan ekosistem mangrove, 
terumbu karang dan ekosistem 
perairan lainnya) 

 √  √  √ √ √ 

 Sedimentasi pesisir, sungai  dan 
muara 

 √  √   √ √ 

 Abrasi pantai    √     

 Instrusi air laut         

 Penggunaan air tanah berlebih         

22 Banjir, banjir rob dan genangan   √ √ √  √ √ 

23 Penurunan muka tanah   √ √ √ √ √ √ 

26 Kesiapan Mitigasi bencana     √    

29 Bencana Alam      √   

30 Potensi sumberdaya Pesisir      √   

31 Kerawanan air bersih     √  √  

32 Penyebaran wabah penyakit       √  

33 Koordinasi dan pembagian 
kewenangan 

   √ √ √   

34 Pengelolaan anggaran daerah         

35 Izin pemanfaatan ruang darat dan laut         

36 Intensitas guna lahan yang tinggi dan 
inefisiensi pemanfaatan lahan 

√  √ √ √   √ 

37 Tingginya intensitas pemanfaatan 
ruang laut dan keterbatasan 
kewenangan pengelolaan SDA laut 

 √  √ √ √  √ 

38 Dinamika perubahan garis pantai      √   

          

 

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, hasil identifikasi isu strategis DKI Jakarta baik di wilayah darat maupun 

perairan dari berbagai dokumen dan kegiatan FGD memiliki kesamaan. Permasalahan atau isu utama dapat 

teridentifikasi yaitu   

1. Keterbatasan infrastruktur dan utilitas kota,  
2. Ketimpangan sosial-ekonomi terutama masyarakat pesisir terkait dengan tingginya kemiskinan, 

rendahnya keterjangkauan terhadap sarana prasarana kota, maupun hunian layak.  
3. Degradasi lingkungan terutama di wilayah pesisir, yang dari tabel di atas mecakup pencemaran badan 

air, pencemaran udara, degradasi keanekaragaman hayati pesisir dan laut, terjadinya abrasi, sedimentasi 
dan lain sebagainya 

4. Tingginya resiko bencana seperti banjir, rob, genangan, penurunan muka tanah, kerawanan air bersih 
serta penyebaran wabah penyakit 

5. Tingginya kompleksitas kewenangan dalam tata Kelola ruang di DKI Jakarta yang mencakup baik multi 
hirarki pemerintahan, multi sektor dan multi aktor 

 

Jika dikaji lebih lanjut bahwa isu keterbatasan infrastruktur dan utilitas kota merupakan substansi utama dalam 

materi Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu pada bagian Rencana Struktur Ruang. Selain itu, isu keterbatasan 
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infrastruktur dan utilitas kota juga sebenarnya merupakan bagian dampak dari adanya isu tata kelola pemanfaatan 

ruang.  Keterbatasan infrastruktur dan utilitas kota dapat dipengaruhi oleh tinggi tingkat kebutuhan infrastruktur 

dan utilitas kota karena 1) tingginya intensitas kegiatan multi level pemerintahan, multi sector dan multi actor serta 

jumlah penduduk yang harus dilayani atau 2) keterbatasan sumberdaya finansial, SDM dan teknologi yang dimiliki, 

yang keduanya merupakan bagian dari isu Tata Kelola Pemanfaatan Ruang. 

Agar kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) ini pada akhirnya akan mengarah pada rekomendasi terkait 

substansi tersebut, maka isu keterbatan infrastruktur dan utilitas kota tidak termasuk dalam kajian sebagai isu 

strategis pembangunan berkelanjutan, meskipun dalam kajian setiap isu hal tersebut akan termasuk dalam 

pembahasan. Isu paling strategis dalam KLHS ini memfokuskan pada kajian terkait butir 2, 3, 4 dan 5 yang 

selanjutnya dirumuskan sebagai berikut: 

1. Kesenjangan Kehidupan Masyarakat.  

2. Keberlanjutan Sumber Daya Alam 

3. Risiko Kebencanaan tinggi 

4. Tata Kelola pemanfaatan ruang  

Isu paling strategis disepakai dalam berita acara sebagaimana terdapat pada lampiran 4. Keterkaitan antar 

berbagai isu strategis daftar panjang yang kemudian mengerucut pada identifikasi isu paling strategis dapat dilihat 

pada Gambar berikut ini. 
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Gambar 2-40. Mind Map Isu Paling Strategis 
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2.1.3.2 Deskripsi Isu Paling Strategis 

 Kesenjangan Penghidupan Masyarakat 

Isu paling strategis Kesenjangan Penghidupan (Livelihood) Masyarakat terdiri atas sejumlah isu pembangunan 

berkelanjutan yang menjadi penyebab terjadinya isu kesenjangan penghidupan masyarakat. Isu-isu pembangunan 

berkelanjutan ini meliputi: kemiskinan perkotaan, marginalisasi di wilayah pesisir, terdapatnya wilayah-wilayah 

kumuh, masih terdapatnya kasus-kasus stunting, permasalahan sanitasi dan air limbah, keterbatasan 

ketersediaan air bersih, dan permasalahan pengelolaan sampah perkotaan. 

Karakteristik Ekonomi  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari sudut pandang ekonomi makro, PDRB Provinsi DKI Jakarta 

mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 1.369 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 2.772 trilun pada tahun 2020 

atas dasar harga berlaku (ADHB). Sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 PDRB Provinsi DKI 

Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.792 triliun pada tahun 2020. Apabila dilihat dari laju 

pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi 

DKI Jakarta atas dasar harga konstan mengalami tren yang menurun terutama pada kurun 2019-2020 akibat 

Pandemi COVID-19. Dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, sektor pedagang besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor merupakan 3 industri terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 

kontribusi berada pada kisaran 16% selama periode 2012-2020. Sektor ekonomi yang mengalami tren 

peningkatan kontribusi adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa lainnya, transportasi dan 

pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dari enam sektor tersebut 

peningkatan tren paling siginfikan ditunjukkan oleh sektor informasi dan komunikasi. 

Angka Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2020 sebanyak 480,86 ribu orang. Dari jumlah 

penduduk miskin itu, sejumlah 123,59 ribu orang (25.7%) berdomisili di Kota administrasi Jakarta Utara yang 

sebagian besar wilayahnya (lima dari enam kecamatan) merupakanwilayah pesisir. Dilihat dari prosentase jumlah 

penduduk miskin, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki prosentase tertinggi, yaitu sebesar 14.87% penduduknya 

merupakan penduduk miskin. Sedangkan prosentase penduduk miskin di Jakarta Utara mencapai 6.78% dari 

jumalah penduduknya, prosentasi terbesar kedua setelah Kepulauan Seribu. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa 

sebagian besar penduduk miskin tinggal di wilayah pesisir, terutama di kantong-kantong wilayah kumuh.  

Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 80,77 

persen. DKI Jakarta masih menempati peringkat IPM tertinggi dari semua provinsi di Indonesia. Namun demikian, 

IPM di wilayah pesisir DKI Jakarta relatif rendah dibandingkan dengan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, 

Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki IPM terendah, yaitu 71.63 dan kota 

Administratif Jakarta Utara (5 dari 6 kecamatannya merupakan wilayah pesisir) memiliki IPM terendah kedua, yaitu 

80.29. Sedangkan wilayah administrasi lainnya nilai IPM-nya di atas rata-rata DKI Jakarta. 

Karakteristik Sosial Budaya  

Demografi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.562.088 jiwa. Dilihat dari 

komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebanyak 

5.334.781 jiwa atau 50,5% dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk 

perempuan yaitu sebanyak 5.227.307 jiwa atau 49,5%. Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan 

provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15,90 ribu jiwa/km2 di tahun 2020. 

Tingkat Pendidikan dan Kesehatan. Tingkat pendidikan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sudah tinggi 

apabila dilihat dari: (a) jumlah sekolah; dan (b) Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). 

Demikian juga dengan tingkat kesehatan, fasilitas kesehatan di DKI Jakarta telah meliputi 122 Rumah Sakit, 66 



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-2042  
 

 

 

2-74 

Rumah Sakit Bersalin, 227 Poliklinik dan 252 Puskesmas, namun seberan di tiap Kabupaten/Kota Administratif 

belum seimbang. Sebagai contoh, di Kabupaten Kepulauan Seribu hanya terdapat 1 rumah sakit dan 6 

Puskesmas, dan belum ada Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik. Salah satu masalah kesehatan yang masih 

dihadapi oleh DKI Jakarta adalah gizi buruk yang berakibat pada stunting, walaupun sudah ada kecenderungan 

menurun. Data Kemenkes 2017 dan 2021 menunjukkan angka penurunan stunting di DKI Jakarta dari 23.45 

menjadi 16,8, sudah di bawah standar WHO (20%). Namun demikian, Gubernur menginginkan agar angka stunting 

menjadi 0% (cnnindonesia.com). 

Sanitasi dan Air bersih. Menurut data BPS DKI Jakarta 2018, lebih dari 90% rumah tangga di DKI Jakarta telah 

menggunakan tangki/saluran pembuangan akhir limbah (SPAL) sebagai tempat pembuangan limbah manusia. 

Namun, masih ada rumah tangga yang melakukan pembuangan akhir tidak secara sehat yaitu melakukannya di 

sungai, kebun, lubang tanah, dan sebagainya. Juga, masih banyak rumah tangga yang jarak antara tempat 

penampungan limbah dengan sumber air kurang lebih 10 meter (statistik.jakarta.go.id). Hal-hal seperti ini 

berdampak negatif terhadap kesehatan seperti stunting, diare dan masalah kesehatan lainnya. Pada 2015, 

persentase rumah tangga dengan akses air layak pakai di DKI Jakarta mencapai 93 persen, tertinggi dibandingkan 

provinsi lainnya di Indonesia (databoks.katadata.co.id). Namun, Jakarta masih memiliki persoalan dalam 

memperluas jaringan air bersih bagi masyarakat di daerah urban slum dengan status tanah tidak jelas yang 

ditinggali masyarakat (Bisniscom). 

Persampahan. DKI Jakarta masih menghadapi masalah persampahan yang belum selesai. LPPM ITB 

menemukan bahwa di TPST Bantar Gebang 45.5 persen sampahnya merupakan sampah rumah tangga, hal mana 

sejalan dengan data bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta yang mencapai 10.6 juta, dan 30 juta orang di 

Jabodetabek, pada tahun 2020. Data dari Dinas Lingkungan Hidup juga menunjukkan bahwa jumlah timbulan 

sampah di TPST Bantar Gebang terus meningkat, dari 5.665 ton/ hari pada 2014 menjadi 7.424 ton/hari pada 

2020, atau naik 30 persen dalam 5 tahun (megapolitan.kompas.com). 

Dari data dan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun kondisi penghidupan dan kehidupan di DKI 

Jakarta secara keseluruhan dalam keadaan baik, namun ternyata masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan 

penghidupan dan kehidupan masyarakat tertutama terjadi di tempat-tempat kumuh dan di wilayah pesisir, yaitu 

di Kabupaten Kepulauan Seribu dan di lima dari enam kecamatan di Jakarta Utara (Penjaringan, Pademangan, 

Tanjung Priok, Koja, dan Cilincing). 

 Keberlanjutan Sumber Daya Alam 

Isu paling strategis Keberlanjutan Sumber Daya Alam terdiri atas sejumlah isu pembangunan berkelanjutan yang 

menjadi penyebab terjadinya isu keberlanjutan sumberdaya alam terutama di Kawasan pesisir. Isu-isu 

pembangunan berkelanjutan ini meliputi: degradasi keanekaragaman hayati ekosistem pesisir, dan degradasi SDA 

pesisir.  Ekosistem tersebut sebagian besar menjadi bagian dari Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) yang 

terletak kurang lebih 45 km dari Ibukota Provinsi DKI Jakarta dengan koordinat 5°23’ - 5°40’ LS, 106°25’ - 106°37’ 

BT sebelah Utara Jakarta. Secara administratif kawasan TNKpS berada dalam wilayah Kecamatan Kepulauan 

Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terdiri dari wilayah perairan laut seluas 107.489.ha 

(22,65% dari luas perairan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu).  

Keberlanjutan Sumber Daya Air  

Keberlanjutan sumber daya air di DKI Jakarta berada dalam posisi yang rentan. Hal ini ditunjukan melalui analisis 

daya dukung dan daya tampung air yang telah di bahas pada sub bab 2.1.2.1.8. Kondisi sumber daya air terutama 

di wilayah daratan 98% wilayahnya berada pada status telah terlampaui. Sementara di Kepaulauan Seribu, secara 

agregat ketersediaan air juga belum mampu mencukupi kebutuhan domestik.  

Ketersediaan air di DKI Jakarta didukung oleh wilayah lain. Sebanyak 81 persen air baku berasal dari Waduk 

Juanda Jatiluhur, 16 persen berasal dari pembelian air curah PDAM Kabupaten Tangerang, dan 3 persen berasal 
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dari sungai-sungai di Jakarta3. Hal ini menandakan bahwa wilayah fungsional sangat berperan penting untuk 

menjaga keberlanjutan sumber daya air di DKI Jakarta. Padahal, kondisi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup di wilayah fungsional Jakarta didominasi oleh status terlampaui. 

Degradasi Keanekaragaman Hayati Ekosistem Pesisir 

Ekosistem wilayah pesisir termasuk pulau-pulau kecil terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu ekosistem mangrove, terumbu 

karang dan padang lamun. 

Ekosistem Mangrove 

Ekosistem mangrove di wilayah DKI Jakarta terdapat di wilayah pesisir Teluk Jakarta dan di wilayah Kepulauan 

Seribu. Saat ini sebaran ekosistem mangrove di DKI Jakarta hanya menyisakan sedikit hutan mangrove primer 

dan sebagian besar merupakan hutan mangrove sekunder hasil kegiatan rehabilitasi.  

Dari Tabel Sebaran Mangrove di DKI Jakarta Tahun 2019 dan 2021 dapat diketahui bahwa telah terjadi degradasi 

terhadap luasan Mangrove dan/atau prosentase tutupan mangrove. Secara umum, penurunan luasan mangrove 

terjadi di wilayah pulau-pulau di Kepulauan Seribu, sementara hutan mangrove di wilayah pesisir daratan memiliki 

luasan yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun intensitas kegiatan lebih tinggi di wilayah daratan, 

penerapan pengendalian pemanfaatan ruang lebih dilakukan. Sementara, degradasi mangrove ditinjau dari 

kerapatannya terjadi di SM Pulau Rambut dan SM Muara Angke. Menurut Onrizal (2005) ada tiga faktor utama 

penyebab kerusakan mangrove, yaitu (1) pencemaran, (2) konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan 

faktor lingkungan dan (3) penebangan yang berlebihan.  

Tabel 2-21. Kondisi Tutupan Mangrove  

Lokasi Wilayah 
Administrasi 

Tahun 2019 Tahun 2021 
Luas 
(ha) 

Presentase 
Tutupan 

(%) 

Kerapatan 
(Pohon/Ha) 

Luas 
(ha) 

Presentase 
Tutupan 

(%) 

Kerapatan 
(Pohon/Ha) 

CA 
Pulau 
Bokor 

Kel. PuIau Pari, 
Kel. Pulau 
Seribu Selatan, 
Kab. Adm. Kep. 
Seribu 

18 92,41 - 0,5 

 

100 

 

- 

SM 
Pulau 
Rambut 

Kel. Pulau 
Untung Jawa, 
Kee. Pulau 
Seribu Selatan, 
Kab. Adm. Kep. 
Seribu 

90 90,78 - 22,7 

 

76,56 

 

822 

SM 
Muara 
Angke 

Kel. Kapuk 
Muara, Kee. 
Penjaringan, 
Kata Adm 
Jakarta Utara 

25,0
2 

70,18 - 25,0
2 

43,72 

 

- 

TWA 
Angke 
Kapuk 

Kel. Kamal 
Muara, Kee. 
Penjaringan, 

99,8
2 

41,85 - 99,8
2 

46,46 

 

978 

 
3 https://kilasdaerah.kompas.com/dki-jakarta/read/2019/11/09/19110001/pemprov-dki-pastikan-ketersediaan-air-bersih-bagi-

warga-jakarta- 
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Lokasi Wilayah 
Administrasi 

Tahun 2019 Tahun 2021 
Luas 
(ha) 

Presentase 
Tutupan 

(%) 

Kerapatan 
(Pohon/Ha) 

Luas 
(ha) 

Presentase 
Tutupan 

(%) 

Kerapatan 
(Pohon/Ha) 

Kata Adm 
Jakarta Utara 

Hutan 
Lindung 
Angke 
Kapuk 

Kel. Kamal 
Muara, Kee. 
Penjaringan, 
Kata Adm 
Jakarta Utara 

44,7
6 

52,8 - 44,7
6 

79,56 

 

440 

TN 
Kepulau
an 
Seribu 

 51,8
5 

- - 42,7
3 

 

100 3000 

Keterangan: (-) = tidak dilakukan pengukuran 

Sumber: Balai Konservasi SDA Provinsi DKI Jakarta dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Provinsi DKI 

Jakarta diambil dari DIKPLHD DKI Jakarta tahun 2019 dan 2021. 

Ekosistem Padang Lamun 

Kawasan atau ekosistem padang lamun umumnya berada di daerah pesisir pantai dengan kedalaman kurang dari 

5 m saat pasang, kawasan ini biasanya terletak di antara ekosistem mangrove dan terumbu karang atau terletak 

di dekat pantai berpasir dan hutan pantai (Rahmawati, et.al.,2014). Dalam ekosistemnya, padang lamun memiliki 

fungsi sebagai media filtrasi perairan laut dangkal, tempat tinggal dan tempat mencari makan berbagai biota laut, 

hingga berperan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hingga saat ini, di luasan padang lamun di DKI 

Jakarta mencapai 533,96 Ha yang banyak tersebar di Kepulauan Seribu. Terdapat 10 segmentasi padang lamun 

yang tersebar sebagai zona perlindungan bahari, zona inti, ataupun zona pemanfaatan wisata. Segmen 3 yang 

terdiri atas Pulau Macan Besar, Macan Kecil, Macan Gundul, Putri Barat dan Putri Timur memiliki persentase 

luasan padang lamun paling tinggi, yaitu 48%. 

Kondisi tutupan lamun yang terdapat di perairan Teluk Jakarta adalah dari jarang hingga rapat. Kondisi padang 

lamun dengan kerapatan tinggi terdapat di Pulau Genteng Besar, P.Kelapa dan P.Panggang. Adapun kondisi 

kerapatan lamun dari jarang hingga sedang terdapat di P.Jukung, P.Putri, P.Sepa, P.Bira Besar, P.Kotok Besar, 

P.Harapan, P.Tidung Kecil dan P.Pari. 

Dari hasil pengamatan, terdapat 12 pulau yang tidak memiliki lamun yaitu Pulau Panjang Besar, Panjang Kecil, 

Karang Baronang, Bulat, Kayu Angin Bira, Kayu Angin Genteng, Macan Kecil, Macan Besar, Kayu Angin Putri, 

Kayu Angin Melintang, Karang, Dua Timur dan Sebira. Pulau Pamegaran dan Papatheo memiliki nilai tutupan 

lamun yang paling tinggi dan termasuk ke dalam kategori kaya dan padat. Jenis-jenis lamun yang ditemukan ada 

6 jenis yaitu:  Cr = Cymodoceae rotundata; Cs = Cymodoceae serrulata; Ea = Enhalus acoroides; Th = Thalassia 

hemprichii; Ho = Halophila ovalis; dan Hu = Halodule uninervis. 

Data secara lengkap terkait dengan Kondisi ekosistem Padang Lamun belum tersedia, namun untuk menunjukkan 

masih terdapatnya isu degradasi ekosistem lamun digunakan data dari dokumen DIKLH DKI Jakarta tahun 2019 

dan 2020. Data tahun 2021 hanya menunjukkan sebaran luasan mangrove di wilayah kecamatan Kepulauan 

Seribu Utara tepatnya di Kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. 

Tabel 2-22. Luas dan Kerusakan Padang Lamun 
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Zona Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 
Luas % Area 

Kerusakan 
Luas (ha) % Area 

Kerusakan 

Inti Penjaliran Timur - - 1,83 2 

Peteloran Timur - - 0,19 0 

Pemanfaatan 
Wisata I 

Bira Besar - 20,86 12,9 16,2 

Bira Kecil - 11,7 0,87 6,06 

Genteng Besar - 8 11,09 3,6 

Jukung - 0 1,75 19,33 

Kelor Timur - 0 0,46 0 

Kuburan Cina - 0 1,11 4 

Melintang Besar - 12,58 7,16 5,13 

Nyamplung - 0 0,83 0 

Putri Barat - 22 9,81 2 

Semut Kecil - 31,08 6,31 26,93 

Pemanfaatan 
Wisata II 

Pamegaran - 18,96 42,41 11,8 

Perlindungan 
Bahari 

Dua Barat - 0 0,43 0 

Dua Timur - 0 1,12 1,3 

Jagung - 0 0,97 17 

Keterangan = (-) tidak dilakukan pengukuran 

Sumber: Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 

 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 

 

Data di atas belum menunjukkan kondisi keseluruhan sebaran padang lamun yang dilaporkan memiliki luas 533,96 

ha dimana 164,99 termasuk dalam TN Kepulauan Seribu. Berdasarkan DIKPLHD 2021, sebanyak 44 pulau di 

Kepulauan Seribu memiliki ekosistem padang lamun, namun belum seluruhnya dilakukan pendataan 

kerusakannya.  Berdasarkan data di atas, kerusakan padang lamun cenderung menurun dari tahun 2019 – 2021, 

kecuali di Jukung dan Kuburan Cina yang termasuk dalam zona Pemanfaatan I. Diperkirakan kerusakan padang 

lamun ini disebabkan karena pencemaran dan/atau aktivitas manusia seperti pariwisata yang tidak dikendalikan. 

Ekosistem Terumbu Karang 

Ekosistem Terumbu Karang di Teluk Jakarta terdapat di hampir semua paparan pulau (Island Shell) di Kepulauan 

Seribu, dengan kondisi rusak sampai sedang (Bapedalda, 2001).  Kondisi yang masih baik terdapat di P. Kayu 

Angin Bira dan P. Melintang.  Berdasarkan pengamatan selama kurun waktu 22 tahun, tercatat sebanyak 68 

genera dan sub-genera dengan 134 spesies terumbu yang ada di Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Teluk 

Jakarta.  Luas terumbu karang di Kepulauan Seribu, khususnya P.Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara 

mencapai 1.130,5 ha (Ruyani, 2003).  Melihat luas terumbu karang d lokasi ini, maka potensi yang dimiliki cukup 

besar.  Akan tetapi kondisinya secara umum dapat dikategorikan dalam kondisi rusak dan sedang.  Prosentase 

penutupan karang hidupnya hanya berkisar antara 0-25% dan 25-49,9%, selebihnya didominasi oleh unsur abotik 

seperti pasir, pecahan karang, karang mati, dan lainnya. 

Hasil studi oleh Suharsono (1995) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara penutupan karang dengan 

jarak antara lokasi karang dengan daratan utama (mainland), yaitu semakin menjauhi daratan utama maka makin 

tinggi prosentase penutupan karang hidup. Hal ini mengingat ada 13 sungai sumber pencemar dan sumber 

sedimen dari daratan yang bermuara ke perairan Teluk Jakarta hingga mempengaruhi kualitas perairan dan biota 

terumbu karang. 

Berdasarkan hasil pengamatan di 56 pulau di Kepulauan Seribu menunjukkan bahwa terdapat dua pulau yang 

memiliki terumbu karang dengan kategori baik yaitu Pulau Macan Besar dan Bunder, Sebanayak 27 pulau 
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dikategorikan kedalam kategori cukup baik dan sisanya sebanyak 27 pulau dikategorikan kedalam  kategori kurang 

baik. Persentasi tutupan substrat dasar perairan ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 2-23.  Kondisi Tutupan Ekosistem Terumbu Karang 

Nama Pulau % Persentase Tutupan Kategori 

Karang Hidup Karang Mati Abiotik Alga Biota lainnya 

Macan Besar 61,82 16,69 18,83 0,6 2,07 Baik 

Bunder 51,56 3,81 20 19,51 5,1 Baik 

Panjang Besar 30,28 1,47 58,93 8,07 1,25 Cukup Baik 

Bira Besar 34,57 2,69 5895 1,03 2,75 Cukup Baik 

Kayu Angin Bira 28,8 89,3 56,2 0,27 5,8 Cukup Baik 

Kayu Angin 
Genteng 

22,35 12 34 40,76 17,41 7,14 Cukup Baik 

Genteng Kecil 28,71 2,11 65,78 2,65 0,75 Cukup Baik 

Genteng Besar 28,08 7,82 61,18 1,77 1,16 Cukup Baik 

Macan Kecil 36,12 7,62 56,12 - 0,14 Cukup Baik 

Tongkeng 35,22 193 52,97 6,94 2,94 Cukup Baik 

Melintang Kecil 30,97 22,3 36,32 8,14 2,27 Cukup Baik 

Sepa Timur 46,2 1,33 42,73 0,87 8,87 Cukup Baik 

Sepa Barat 28,97 0,14 64,69 3,89 2,32 Cukup Baik 

Pelangi 42,11 25 22 30,35 0,34 1,98 Cukup Baik 

Jukung 28,19 1,7 32,11 33,68 4,32 Cukup Baik 

Melinjo 28,97 26,3 36,32 2,67 5,67 Cukup Baik 

Semut Kecil 36,83 2,25 50,63 6,74 3,54 Cukup Baik 

KelorTimur 42,47 5,8 47,27 2,93 1,53 Cukup Baik 

Yu Barat 34,25 17,82 21,7 22,83 34 Cukup Baik 

Yu Timur 39,33 45 73 3,87 4,67 6,27 Cukup Baik 

Karang 37,33 25,93 28,2 6,67 1,87 Cukup Baik 

Pantara Barat 27,4 7,47 41 23,27 0,87 Cukup Baik 

Pantara Timur 27,59 27,12 32,46 11,22 1,6 Cukup Baik 

Kapas 45,22 19,51 21,98 11,96 1,14 Cukup Baik 

Jagung 26,03 46,19 21,03 6,74 0 Cukup Baik 

Pateloran Barat 39 43 17,28 34,16 8,54 6 Cukup Baik 

Penjaliran Barat 36,41 22,95 29,27 7,24 4,03 Cukup Baik 

PenjaliranTimur 42,6 0 40,47 8,27 2,67 Cukup Baik 

Sebira 36,05 1142 30,57 15,95 6,01 Cukup Baik 

Perak 11,8 19 50,4 18,2 0,6 Kurang baik 

Dua Barat 24,47 18,87 55,93 0,27 0,47 Kurang baik 

Panjang Kecil 19,93 24,44 40,85 7,91 6,86 Kurang baik 

Pamagaran 14,39 - 75,92 0,41 3,27 Kurang baik 

Karang Baronang 16,56 7,54 28,5 36,05 11,35 Kurang baik 

Bulat 6,88 0,07 85,3 6,74 1,02 Kurang baik 

Bira Kecil 23,3 24,55 50 - 2,16 Kurang baik 
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Nama Pulau % Persentase Tutupan Kategori 

Karang Hidup Karang Mati Abiotik Alga Biota lainnya 

Kuburan Cina 2,59 2,38 80,07 14,15 0,82 Kurang baik 

Putri Timur 6,8 19,4 66,13 6,47 1,2 Kurang baik 

Kayu Angin 
Melintang 

10,2 2, 13 73,13 14,07 0,47 Kurang baik 

Cina 6,6 0,61 56,16 35,87 0,75 Kurang baik 

Semut Besar 2,61 14,91 53,14 25,27 4,08 Kurang baik 

Kelor Barat 12,73 17,8 29,53 38,53 1,4 Kurang baik 

Satu 7,65 - 58,5 30,2 3,66 Kurang baik 

Lipan 20,33 3,87 40,53 33,27 2 Kurang baik 

Sebaru Kecil 50,6 2,87 31,27 2,27 13 Kurang baik 

Nyamptung 21,85 42,63 22,46 12,25 0,81 Kurang baik 

Sebaru Besar 10,6 27 56,93 5,07 0,4 Kurang baik 

Rengat 8,71 15,4 62,32 12,02 1,55 Kurang baik 

PateloranTimur 5,67 2,33 45,5 44,7 1,8 Kurang baik 

Macan Gundul 4 1,27 92,8 1,2 0,73 Kurang baik 

Putri Barat 24,22 10,14 63,38 2 0,27 Kurang baik 

Kayu Angin Putri 2,14 0,27 64,42 33,04 0,13 Kurang baik 

Panjang 27,5 25,14 44,43 1,38 1,55 Kurang baik 

Melintang Besar 10,41 33,56 54,9 0 1,13 Kurang baik 

Papatheo 8,16 0,68 89,93 0,41 0,82 Kurang baik 

Dua Timur 17,82 28,17 52,47 1,54 0 Kurang baik 

Rata- rata 24,96 57,19 85,19 43,55 3,33   

Sumber: Buku Saku Kelautan 2020 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa lokasi terumbu karang tersebar di 56 pulau di Kepulauan Seribu. Namun 

demikian, dari ke 56 pulau tersebut, hanya di 2 (dua) terumbu karang dalam kondisi yang Baik. Terumbu Karang 

di masing-masing 17 pulau dalam Kondisi Cukup Baik dan Kurang Baik. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi 

degradasi ekosistem terumbu karang. 

Dari data dan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa ekosistem pesisir berupa manrove, padang lamun dan 

terumbu karang masih terdapat di wilayah DKI Jakarta terutama di wilayah pesisir Kabupaten kepulauan Seribu. 

Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa kondisi ekosistem wilayah pesisir mengalami degradasi. Upaya 

perbaikan dan pengendalian kerusakan yang dilakukan belum sebesar kerusakan yang terjadi setiap tahunnya. 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kerusakan ekosistem pesisir ini dapat dikarenakan adanya pencemaran 

perairan, dan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali termasuk alih fungsi lahan. Pengendalian kegiatan di 

pesisir, perairan dan pulau-pulau seperti kegiatan permukiman, pariwisata maupun kegiatan ekonomi lainnya perlu 

dilakukan agar ekosistem pesisir dapat terjaga. 

Kerusakan ekosistem pesisir akan sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati biota laut. Sebagai suatu 

ekosistem yang khas wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki fungsi ekologis penting terhadap terhadap siklus 

ekologi laut sebagai dasar dari rantai makanan yang kompleks, tempat memijah, tempat asuh bagi larva berbagai 

biota, menyaring polusi, menjaga kestabilan dari substrat mangrove dan menjaga pantai dari erosi (Riley, 2001). 

Selain berfungsi sebagai penyaring bahan nutrien dan penghasil bahan organik, mangrove juga berfungsi sebagai 

daerah penyangga antara daratan dan lautan dan penstabil bagi habitat satwa liar serta sebagai sumber produk 

perikanan dan sumber fotosintesis yang besar. Perairan mangrove merupakan daerah asuhan berbagai jenis ikan 
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dan udang. Bagi manusia, manfaat langsung yang dapat dirasakan sebagai penghasil kayu, bahan obat-obatan, 

dan hasil-hasil hutan lainnya. Demikian pula ekosistem Padang Lamun dan Terumbu Karang berperan penting 

dalam mempertahankan keberlangsungan sector perikanan maupun keanekaragaman hayati. 

Degradasi Sumber Daya Alam Pesisir 

Sumberdaya alam pesisir mencakup sumber daya air dan lahan. Degradasi sumberdaya alam pesisir termasuk 

menjadi isu strategis antara lain ditunjukkan dari ekoregion dan status daya dukung sebagaimana diuraikan pada 

sub bab sebelumnya. Empat pesisir yaitu kecamatan Koja, Penjaringan, Tanjung Priok dan Cilincing berdasarkan 

karakteristiknya termasuk dalam ekoregion Dataran Fluvial yaitu dataran yang terbentuk karena proses 

sedimentasi dari sungai dan dataran Fluvio-marin yaitu Dataran ini terbentuk oleh gabungan proses fluvial dan 

marin, seperti delta sungai atau dataran estuarin lain dimana terbentuknya dipengaruhi oleh dua jenis proses 

geomorfik, yaitu aliran sungai dan arus/gelombang laut.. Pengaruh proses marin pasang-surut masih dapat 

dirasakan, namun jika pertumbuhan garis pantai (akresi) relatif cepat, maka pengaruh pasang-surut semakin kecil. 

Dengan karakter tersebut, dataran fluavial dan fluvio-marin biasanya memiliki tanah gembur dan agar subur, 

Rentan terhadap genangan, banjir dan rob, sesuai untuk pengembangan budidaya tambak atau pertanian sawah 

dan sering kali dilakukan penimbunan dan rentan terhadap konversi lahan. Proses pembentukan daratan di 

Wilayah DKI Jakarta ini dapat terjadi karena wilayah ini merupakan muara dari banyak sungai dan pengaruh dari 

arus/gelombang laut. Di bagian utara DKI Jakarta terbangun oleh material alluvium dan mampu membentuk akuifer 

yang potensial. Namun demikian, Kawasan ini memiliki beberapa keterbatasan pengembangan antara lain sangat 

dimungkinkan terjadinya intrusi air laut, perluasan daratan karena sedimentasi yang berlangsung terus menerus, 

adanya kecenderungan tergenang karena tanah berlempung yang sulit menyerapkan air. 

Secara umum, kondisi daya dukung daya tampung di bagian Utara (wilayah pesisir) DKI Jakarta memiliki kondisi 

jasa lingkungan yang lebih rendah dibanding wilayah bagian Selatan.  Secara rinci, wilayah pesisir DKI Jakarta 

memiliki  

• kondisi jasa lingkungan penyedia Air rendah dan beberapa titik sangat rendah 

• Kondisi jasa pengaturan air rendah dan beberapa titik sangat rendah 

• Kondisi jasa pengaturan udara sebagian besar sangat rendah, beberapa titik sedang 

• Kondisi mitigasi banjir sebagian besar sangat rendah dan beberapa titik sedang 

Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat rentan untuk terdegradasi 

maupun rentan bencana.  

Degradasi sumberdaya alam pesisir dapat ditunjukkan antara lain oleh gambaran tentang pencemaran perairan, 

abrasi dan sedimentasi, land subsidence, dan intrusi air laut.  

Pencemaran perairan 

Pencemaran perairan yang menjadi isu strategis terutama di wilayah pesisir dapat bersumber baik kegiatan di 

darat maupun kegiatan di perairan itu sendiri. Pencemaran dari darat disebabkan secara geografis, wilayah 

perairan teluk Jakarta merupakan muara dari 13 sungai yang mengalir dari wilayah hulu melewati wilayah DKI 

Jakarta. Kondisi sungai-sungai tersebut mengalami pencemaran yang tinggi baik oleh limbah padat maupun 

limbah cair yang mungkin beracun dan berbahaya, yang kesemuanya akan terakumulasi di wilayah pesisir laut 

DKI Jakarta.  Sebagaimana dilaporkan dalam DIKPLHD 2020, pertumbuhan industri serta perumahan di DKI 

Jakarta sebagai imbas perkembangan ekonomi tentunya memberikan dampak pada pembuangan limbah baik 

secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat memengaruhi kualitas air di DKI Jakarta. Berdasarkan Dinas 

Lingkungan Hidup DKI Jakarta diperkirakan bahwa limbah cair yang dihasilkan dari sektor industri dan pemukiman, 

baik dari sumber bergerak ataupun sumber tidak bergerak mencapai 135.728 m3/hari pada tahun 2020. Melalui 
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data dari PTSP DKI Jakarta, tingkat pelayanan air limbah untuk kegiatan domestik, niaga, dan institusi pada tahun 

2020 hanya mencapai 7,40%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 92,6% lainnya tidak terkelola dengan baik dan 

dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, terkhusus badan air. 

Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah Provinsi DKI Jakarta mencapai 3,05 juta ton pada 

tahun 2020 (8.369 ton/hari). Hal ini didukung dengan adanya peningkatan komposisi sampah plastik dan sampah 

kertas/karton sebagai imbas maraknya belanja secara daring. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 

Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017-2022 diketahui bahwa pelayanan sampah masih sebesar 83,78%. 

Sebesar 16,22% lainnya memiliki potensi untuk dibuang secara sembarang dan bahkan mencemari badan air di 

DKI Jakarta. 

Sementara limbah yang bersumber dari kegiatan di perairan itu sendiri dapat berasal dari: 

• Tumpahan /ceceran minyak dari kapal 

• Tumpahan/ceceran minyak dari anjungan/sumur/pipa bocor 

• Sampah laut dari kegiatan di perairan 

Kualitas air laut salah satunya ditunjukan dengan nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai bagian dari Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kajian ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. IKAL 

dihitung dari 5 (lima) parameter pencemaran dengan hasil total untuk 24 titik pengamatan di Teluk Jakarta sebagai 

berikut. 

Tabel 2.10. Kandungan Parameter Pencemaran di Teluk Jakarta 2020 

No. Parameter  Kandungan mg/L 

1 TSS 18,8 

2 DO 7,4 

3 NH3-N 0,016 

4 O-PO4 0,24 

5 Minyak Lemak 0,2 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2020 

Dari hasil pengamatan tersebut, nilai IKAL pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 59,95 (DLH, 2020). Angka 

tersebut meningkat dari tahun 2019 sebesar 53,71. Meskipun air laut masih menunjukkan kategori kualitas sedang 

tetapi peningkatan IKAL menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan di wilayah pesisir. Meskipun 

demikian, pelaksanaan pemantauan air laut memang masih terbatas pada wilayah Teluk Jakarta yang berfungsi 

sebagai muara seluruh sungai dari wilayah daratan dan kegiatan pelayaran. Namun pemantauan air laut di wilayah 

teluk merupakan hal yang tepat untuk mewakili kualitas perairan DKI Jakarta yang terdampak paling banyak 

kegiatan pembangunan fisik dan perekonomian masyarakat. 

Abrasi dan sedimentasi 

Pantai bersifat dinamis, perubahan bentuk pantai akibat pengaruh dari laut ke darat ataupun dari darat ke laut. 

Salah satu proses yang terjadi di pantai adalah transpor sedimen sejajar pantai, dapat mengakibatkan perubahan 

garis pantai seperti erosi. Erosi berdampak pada mundurnya garis pantai (abrasi), atau menyebabkan 

pendangkalan yang berakibat pada majunya garis pantai (akresi) yang disebabkan oleh penumpukan sedimen. 

Pada kenyataan hampir 90 %, perubahan bentuk pantai atau morfologi pantai ditentukan oleh gelombang. 

Indonesia dicirikan oleh iklim monsoon yang berubah arah dua kali dalam setahun sehingga arah dan besar 

gelombang yang terjadi juga berubah secara drastis yaitu dalam dua arah yang berlawanan. 

Dalam buku Perubahan Garis Pantai Pulau Jawa (Saraswati dan Abubakar, 2020), hasil pengolahan digitasi citra 

Google Earth pada tahun 2000. 2005. 2010 dan 2015 terhadap Kecamatan Penjaringan ditemukan bahwa telah 
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terjadi perubahan garis pantai akibat abrasi dan akresi. Pada muara dan daerah sekitarnya terjadi pengendapan 

sedimen dari sungai dan adanya penumpukan sedimen dari arah laut. Sementara itu di lokasi lain terjadi abrasi. 

Perubahan yang terjadi di sepanjang pantai Penjaringan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Tahun Panjang Garis 

Pantai (km) 

Periode tahun Luas Abrasi 

(ha) 

Luas Akresi 

(ha) 

2000 21,7 2000-2005 21,7 33,6 

2005 26,4 2005 - 2010 31,8 17,4 

2010 27,5 2010 - 2015 9 47.3 

2015 28    

Sumber, Saraswati dan Abubakar, 2020) 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2000 – 2005 dan 2010 – 2015 terjadi proses akreasi 

(atau sedmentasi) lebih besar dibandingkan abrasi. Panjang garis pantai juga mengalami perubahan dari tahun 

ke tahun. Abrasi dan akresi juga terjadi di pulau-pulau Kepulauan Seribu. Penelitian di Pulau Untung Jawa, 

menunjukkan bahwa rata-rata abrasi sebesar 1547,27 m2/tahun dan akreasi sebesar 766,68 m2/tahun (Setyowati, 

2016).  Secara umum abrasi justru lebih banyak terjadi di pulau-pulau dibandingkan akresi, sementara di wilayah 

pesisir Jakarta lebih banyak terjadi akresi. Penelitian Arifin dkk (2020) menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel    Luas Abrasi dan Akresi garis pantai Provinsi DKI Jakarta 

Tahun Wilayah Abrasi (ha) Akresi (ha) 

2009 - 2019 Pantai Utara Jakarta 50,485 187,087 

2009 - 2019 Kepulauan Seribu 144,026 100,462 

Sumber: Arifin, 2020 

Kondisi ini menunjukkan kerentanan yang sangat tinggi terhadap abrasi yang terjadi di pulau-pulau 

berpenghuni di Kepulauan Seribu. Pengkikisan pantai akan makin menyebabkan keterbatasan lahan 

bagi penghidupan masyarakat. 

Land Subsidence dan Penurunan Muka Tanah 

Pada tahun 2014, Dinas Perindustrian dan Energi melakukan pemetaan terhadap Muka Air Tanah Akifer 

0 – 40 DKI Jakarta. Hasil pemetaan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa 

wilayah Jakarta bagian utara mengalami penurunan air tanah sehingga membentuk kerucut penurunan 

5 – 10 meter di bawah permukaan air laut. Kondisi penurunan air tanah ini menyebabkan terjadinya 

masalah instrusi air laut. Makin ke selatan kondisi penurunan muka air tanah makin baik.  
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Tabel 2-24.  Peta Muka Air Tanah (MAT) Akifer 0 – 40 m DKI Jakarta 

 

Penyebab penurunan muka tanah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Whittaker dan Reddish, 1989, 

diambnil dari Yuwono dkk, 2013, penurunan muka tanah dapat disebabkan oleh: 

✓ Penurunan muka tanah alami karena berlangsungnya proses geologi 

✓ Penurunan muka tanah yang disebabkan pengambilan bahan cair dalam tanah seperti air tanah atau 

minyak bumi 

✓ Penurunan muka tanah yang disebabkan oleh adanya beban-beben berat di atasnya seperti struktur 

bangunan 

✓ Penurunan muka tanah akibat pengambilan bahan padat dari tanah misal aktivitas penambangan atau 

pembuatan konstruksi bawah tanah 

 

Permasalahan penurunan muka tanah di DKI Jakarta tersebut juga dipengaruhi oleh karakteristik ekoregion 

terutama dikaitkan dengan kondisi N – SPT tanah ata ukuran konsistensi atau density tanah. Data dari Dinas 

Pertambangan dan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta menunjukkan N – SPT di wilayah DKI yang relative 

rendah karena batuannya terbentuk karena sedimentasi dan masih muda. Hal ini menyebabkan sifat muka tanah 

yang lunak dan mudah dipengaruhi oleh beban. Gambar sebaran N – SPT di DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2-41. Sebaran Klasifikasi Tanah berdasarkan N – SPT 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah DKI Jakarta terutama di bagian utara 

merupakan soft soil dengan N – SPT < 15. Kondisi N-SPT ini menyebabkan tanah sangat peka terhadap 

beban.  

Permasalahan intrusi air laut pada air tanah dapat diidentifikasi dengan mengukur DHL (Daya Hantar 

Listrik). Air yang banyak mengandung garam akan mempunyai DHL tinggi. Pengukurannya dengan alat 

Electric Conductivity Meter (EC Meter), yang satuannya adalah mikromhos/cm atau μmhos/cm atau 

μsiemens/cm sering ditulis μS/cm. Air tanah pada umumnya mempunyai harga 100 – 5000 μmhos. 

Besaran DHL dapat dikonversikan menjadi jumlah garam terlarut (mg/l), yaitu: 10 m3 μmhos/cm = 640 

mg garam/l atau 1 mg/l = 1,56 mmhos/cm (1,56 μS/cm). Dengan menggunakan klasifikasi Davis dan 

DeWiest, kualitas air dapat dikategorikan sebagai berikut:  

Tabel 2-25. Klasifikasi Air Berdasarkan Jumlah Garam Terlarut 

Jumlah garam 
terlarut (mg/l) 

Macam Air 

 
< 1000 Tawar 

1000 – 10.000 Payau  (brackish) 

10.000 – 100.000 Cukup asin (moderate  saline) 

> 100.000 Asin sekali (briny) 
Sumber: Davis dan DeWiest, 1966 
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Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Energi mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori 

yaitu Daerah Aman (DHL < 1000µS/cm), Daerah Rawan (DHL 1000 – 1500µS/cm) dan Daerah Kritis 

(DHL > 1500µS/cm). Daerah kritis berdasarkan klasifikasi di atas sudah termasuk air payau (brackish) 

yang berarti telah terjadi intrusi air laut. Gambar 2.6. menunjukkan hasil pemetaan kondisi kualitas air 

tanah berdasarkan DHL pada kedalaman 0-40 m dan 40 – 300 m. 

  

Gambar 2-42. Peta Kerawanan Kualitas Air Tanah Berdasarkan DHL pada Akuifer 0 – 40 m dan 40 – 30 m 

 

Data lain bersumber dari Badan Geologi menunjukkan kondisi Cekungan Air Tanah DKI Jakarta mengalami 

kekritisan dan rusak. Sebagian besar wilayah Jakarta Utara mengalami perluasaan dari kondisi Rawan menjadi 

Kritis dan wilayah yang Rusak relative tetap. Kondisi Air Tanah yang rusak terjadi di Kecamatan Kalideres, Cilincing 

Cengkareng, Penjaringan, Grogol Petamburan, Tambora, Taman sari, Sawah Besar, Pademangan, Senen, 

Kemayoran Johar Baru, Cempaka Putih, Tanjung Priok, Cakung , Gambir dan Kelapa Gading.  

Gambar 2-43. Kondisi degradasi Air Tanah 2013 -2017 di CAT Jakarta 
Sumber: BKAT 

 

 

 

2017 
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Tabel 2-26. Klasifikasi Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta Tahun 2017 
Zona Keterangan Penggunaan Luas 

DAERAH 
IMBUHAN AIR 
TANAH 

Daerah imbuhan air tanah , dilarang melakukan 
kegiatan penggalian dan pengeboran air tanah, 
kecuali untuk keperluan pokok sehari-hari 
perorangan masih diizinkan. 

  32,004.16 

ZONA AMAN Zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik 
<40% dari kedudukan awalnya, penggunaan air 
tanah 

Air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari perorangan 
dan pertanian rakyat masing2 diizinkan dengan debit 
maksimum 100 m3/KK 

28,955.77 

ZONA KRITIS zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik 
60-80% dari kedudukan muka piezometrik awal dan 
nilai dhl 1500-500 mikromhos/cm 

Air tanah baru untuk berbagai keperluan selain 
kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan 
pertanian rakyat tidak diizinkan. Untuk kebutuhan pokok 
maksimum 100 m3/bln/kk 

38,468.74 

ZONA RAWAN zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik 
40-60% dari kedudukan muka piezometrik awal dan 
nilai dhl 1000-1500 mikromhos/cm 

Air tanah untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari 
bagi perorangan dan pertanian rakyat dizinkan dengan 
debit maksimum 100 m3/bulan/kk. 

32,536.51 

ZONA RUSAK sub zona ini ditandai oleh penurunan muka 
piezometrik 80% dari kedudukan muka piezometrik 
awal dan nilai dhl >5000 mikromhos/cm, penurunan 
tanah lebih dari 100 cm/thn 

Air tanah baru untuk pelbagai keperluan tidak diizinkan, 
kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi 
perorangan, dbit pengambilan air tanah yang diizinkan 
<100 m3/bln/kk 

13,950.94 

TOTAL 145,916.11 

Sumber: BKAT, ESDM 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada zona kritis dan zona rusak pada zona konservasi air tanah, 

disebutkan bahwa penggunaan air tanah di wilayah tersebut sudah tidak diizinkan untuk pemanfaatan baru dan 

dibatasi penggunaan air ≤100 m3/bln/kk untuk keperluan sehari-hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan 

yang terjadi pada data zona konservasi air tanah antara tahun 2013 dan tahun 2017. Dapat dilihat pada Gambar 

2-41terjadi perubahan antara tahun 2013 dan 2017 dari zona aman menjadi zona rawan dan kritis, bahkan pada 

wilayah utara Jakarta pada tahun 2017 beberapa wilayah sudah masuk kedalam zona kritis dan rusak. Perubahan 

tersebut diindikasikan terjadi akibat perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan kondisi air tanah. 
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Gambar 2-44. Pola Ruang 2012 dan Kondisi Zona Konservasi Air Tanah 2017 
Sumber: BKAT dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Berdasarkan peta diatas, menunjukan bahwa rencana pola ruang di tahun 2012 memberikan dampak yang cukup 

signifikan terkait penurunan kondisi zona air tanah. Sebagian besar arahan ruang yang berdampak pada kondisi 

air tanah baik terhadap zona kritis dan zona rusak adalah kawasan permukiman. Arahan permukiman yang 

memberikan dampak pada penurunan kondisi zona konservasi air kearah rusak memiliki luasan sebesar 5,584.24 

Ha, sedangkan arahan kawasan permukiman yang memberikan dampak terhadap penurunan kondisi zona 

konservasi air tanah kearah kritis memiliki luasan sebesar 6,795.09 Ha. Dengan kondisi seperti ini, pengembangan 

kawasan permukiman yang direncanakan diasumsikan masih memanfaatkan air tanah untuk memenuhi 

kebutuhan domestik masyarakat. Dengan asumsi penggunaan air tanah pada kawasan permukiman berdasarkan 

arahan rencana pola ruang tahun 2012, zona konservasi air tanah antara tahun 2013-2017 (4 tahun) berubah 

cukup signifikan terutama pada zona aman menjadi rawan atau kritis. Hal ini menunjukan bahwa dalam waktu 4 

tahun dengan penggunaan air tanah dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan. 

Selain arahan kawasan perumahan, arahan pola ruang tahun 2012 yang memberikan dampak terhadap 

perubahan zona konservasi air tanah adalah jasa komersial dan kawasan peruntukan industri. Dengan adanya 

perubahan yang cukup signifikan akibat beberapa arahan dalam rencana pola ruang hal tersebut juga akan 

mendorong terjadinya penurunan muka tanah. 
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Gambar 2-45. Draft Pola Ruang 2022-2042 dan Kondisi Zona Konservasi Air Tanah 2017 
Sumber: BKAT dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta 

Jika melihat draft pola ruang yang tersedia berdasakan proses revisi RTRW DKI Jakarta yang sedang berjalan, 

arahan ruang yang akan mempengaruhi menurunnya status zonasi konservasi air tanah adalah kawasan 

perumahan, kawasan perkantoran, dan kawasan peruntukan industry. Dalam 20 tahun kedepan ketiga arahan 

ruang tersebut diindikasikan dapat mempengaruhi kondisi air tanah di DKI Jakarta. Selain itu, berdasarkan data 

dari PAM jaya, saat ini fasilitas SPAM Jakarta baru dapat melayani sekitar 65% dari kebutuhan dasar masyarakat, 

karena pengembangan jaringan air baku masih terus dilakukan sampai saat ini dengan mengedepankan prinsip 

4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan). Informasi tersebut, dapat menjadi acuan bahwa 35% 

kebutuhan yang belum terlayani masih tetap akan menggunakan air tanah terutama pada kawasan perumahan 

dan kawasan perkantoran. Dengan kondisi zona konservasi air tanah dan juga arahan ruang yang ada saat ini 

maka potensi terjadinya land subsidence masih cukup tinggi.  

Permasalahan land subsidence dan intrusi air laut sangat terkait erat dengan pola konsumsi masyarakat serta 

kemanpuan pemerintah dalam penyediaan air bersih. Hingga saat ini penyediaan air jaringan perpipaan di DKI 

Jakarta masih rendah. Berdasarkan Kementerian PUPR (2020), rumah tangga pengguna SPAM bukan jaringan 
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perpipaan di DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 56,6% dimana salah satu sumber paling banyak dimanfaatkan 

adalah melalui penggunaan sumur yang memanfaatkan kapasitas air tanah. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, 

penggunaan air tanah di pada Januari-September tahun 2019 telah mencapai 6.693.949 m3 (DIKPLHD, 2021). 

Sementara itu, Kementerian ESDM mengeluarkan peta zona konservasi Air Tanah CAT Jakarta sebagaimana gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 2-46. Zona Konservasi Air Tanah 

 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa di zona kritis tidak direkomendasikan lagi adanya pengambilan air tanah. 

Sebagai konsekuensi adalah penyediaan air minum jaringan perpipaan sudah menjadi suatu keharusan dan 

melakukan pembatasan pengambilan air tanah. 

Berdasarkan uraian di atas, degradasi lingkungan baik terhadap keanekaragaman hayati maupun sumber daya 

alam di DKI Jakarta merupakan isu yang sangat strategis, terutama jika dikaitkan pada tingginya intensitas 

pemanfaatan ruang yang ada maupun direncanakan. 

 Tingginya Resiko Kebencanaan 

Banjir adalah bencana alam yang paling sering terjadi di Jakarta. Genangan dalam jumlah besar dapat 

melumpuhkan Ibukota dan menimbulkan dampak yang cukup besar karena banyak kegiatan ekonomi yang 

terganggu.  Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (delta city) yaitu kota yang berada 

pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan 

iklim, terutama terkait banjir (BPLHD, 2013). DKI Jakarta yang terletak di pesisir bagian barat laut dan letak muara 

Sungai Ciliwung di Teluk Jakarta, berada di dataran rendah. Dipicu oleh perubahan iklim dan pembangunan yang 

sangat pesat, DKI Jakarta memiliki potensi bencana banjir dan bencana hidrometerologis lain yang cukup tinggi. 

Selain itu berdasarkan penelitian, DKI Jakarta juga berpotensi terhadap ancaman bencana Gempabumi. 

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2018 (BNPB, IRBI 2018), Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks 

risiko 72,12 (sedang) sepert ditampilkan dalam bentuk peta risiko bencana di bawah ini. Berdasarkan peta risiko 

bencana ini akan memberikan pertimbangan kebijakan untuk pengurangan bencana, untuk DKI Jakarta khususnya 

bencana banjir. 
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Gambar 2-47. Peta Indeks Resiko Bencana Provinsi DKI Jakarta 2018 

Sumber: BNPB, IRBI 2018 

Dalam siklus 5-6 tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002, 2007 dan tahun 

2013, 2014 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula (RPJMD DKI Jakarta, 2018). 

Berdasarkan data genangan banjir BNPB tahun 2019-2020, menunjukan bahwa sekitar 27% dari wilayah DKI 

Jakarta atau seluas 18.184,41 Ha terjadi genangan banjir dalam rentang dua tahun tersebut. Data tersebut 

menunjukan genangan banjir pada wilayah perkotaan DKI Jakarta, sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu 

diindikasikan tidak terjadi genangan banjir. Berdasarkan pembagian wilayah perkotaan DKI Jakarta, wilayah kota 

di Provinsi DKI Jakarta yang mengalami genangan banjir terbesar ada di wilayah kota Jakarta Timur dengan 

persentase genangan sebesar 8,53% atau 5.642,77 Ha dari luasan total Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan wilayah 

yang mengalami genangan paling rendah di tahun 2019-2020 ada pada kota Jakarta Pusat dengan luas genangan 

487,15 Ha atau 0,74% dari luasan total DKI Jakarta. Secara rinci, sebaran genangan banjir pada tahun 2019-2020 

di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2-48. Peta Genangan Banjir Provinsi DKI Jakarta 2019-2020 
Sumber: Data Genangan Banjir BNPB tahun 2019-2020 

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia terbentuk dari sejarah peninggalan atau pemekaran wilayah yang 

sudah ada. DKI Jakarta termasuk salah satu kota yang terbentuk dari sejarah peninggalan yang berkembang 
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secara massif. Penataan kota di DKI Jakarta tidak dapat dilakukan secara optimal karena sebagian besar area-

area pemukiman dan fasilitas kota sudah terbangun sejak lama. Hal tersebut menyebabkan penataan sistem tata 

air/drainase dan jalan disesuaikan dengan kondisi penataan eksisting. 

Sementara itu, Kawasan pesisir DKI Jakarta khusunya Jakarta Utara penyebab banjir ada 3 yaitu : (i) hujan yang 

turun di hulu melimpas dari aliran sungai yang membelah Jakarta, (ii) banjir akibat hujan lokal di wilayah tertentu, 

dan (iii) banjir akibat meluapnya air laut (rob). Data dibawah ini menunjukan lokasi sebaran Rob di Pantai Utara 

Jakarta. 

Tabel 2-27. Lokasi Sebaran rob di Pantai Utara Jakarta 
No Desa Pantai Kecamatan Bencana 

Rob 

Karakteristik Tinggi Rob Keterangan 

Tinggi Air 

Pasang 

Tahun 

2008 (m) 

Tinggi 

Gelombang 

Tahun 2008 

(m) 

Penurunan 

Tanah 

Tahun 2007-

2008 (m) 

Kenaikan 

Muka 

Laut s/d 

Tahun 

2030 (m) 

Total 

1 Kamal 

Muara 

Penjaringan Terkena 0,70 2,86 0,08 0,15 3,79 Bangunan yang ada 

kurang memadai 

2 Kapuk 

Muara 

Penjaringan Bebas 0,70 2,86 0,08 0,15 3,79 Terdapat hutan 

mangrove 

3 Pluit Penjaringan Terkena 0,70 2,86 0,03 0,15 3,74 Bangunan tanggul 

yang ada kurang tinggi 

4 Penjaringan Penjaringan Terkena 0,70 2,86 0,03 0,15 3,74 Bangunan tanggul 

yang ada kurang tinggi 

5 Ancol Pademangan Hampir 0,70 2,86 0,09 0,15 3,80 Bangunan krib yang 

ada kurang panjang/ 

banyak 

6 Tj. Priok Tj. Priok Bebas 0,70 2,86 0,09 0,15 3,80 Ada bangunan 

peredam gelombang 

7 Koja Koja Bebas 0,70 2,86 0,09 0,15 3,80 Ada bangunan 

peredam gelombang 

8 Kalibaru Cilincing Terkena 0,70 2,86 0,08 0,15 3,79 Belum ada Prasarana 

9 Cilincing Cilincing Terkena 0,70 2,86 0,08 0,15 3,79 Bangunan yang ada 

kurang memadai 

10 Marunda Cilincing Terkena 0,70 2,86 0,08 0,15 3,79 Bangunan yang ada 

kurang memadai 

Sumber : Geodessy Reaseach Division ITB, 2010 

Keterangan : Data Ketinggian telah disesuaikan dengan MSI/Peil Tangjung Priok 

Wilayah yang menjadi daerah rawan genangan banjir di kawasan Pantai Utara Jakarta antara lain : Kapuk Kamal 

Muara, Kapuk Kamal, Kapuk Muara Teluk Gong, Pluit, Pedemangan Barat, Pademangan Timur, Sunter Agung, 

Rawa Badak, Tugu, Lagoa, Tugu Utara, Perum Walikota Jakarta Utara, Kebon Bawang, Warakas, Sungai Bambu 

dan sebagainya. 

Pada  umumnya kejadian rob di pantai Utara Jakarta terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari setiap 

tahunnya. Bulan-bulan tersebut merupakan musim angin musim Barat dimana angin bertiup dari arah Barat Laut 

dengan kecepatan 8,21-10,62 knot.  Beberapa wilayah yang terkena dampak rob adalah Kamal Muara, Pluit, 

Penjaringan, Ancol, Kalibaru, Cilincing dan Marunda. 

Berdasarkan data terbaru (November 2020) dari laman website BPBD DKI Jakarta, kejadian banjir rob terjadi di 4 

Kecamatan yaitu: Kecamatan Kalideres, Penjaringan, Pademangan dan CIlincing. Dimana rata-rata ketinggian 

banjir berkisar antara 10-70 cm. Lokasi terparah terjadinya banjir rob terjadi di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan 
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Penjaringan Jakarta Utara. Gambar di bawah ini merupakan kejadian banjir rob pada November 2020 berdasarkan 

laporan UPT Pusdatin BPBD DKI Jakarta. 

 

Gambar 2-49. Peta Wilayah Banjir Rob 17 November 2020 
Sumber: UPT Pusdatin BPBD DKI Jakarta 

Badai 

Badai adalah cuaca ekstrem yang merupakan siklus tropis yang berasal dari samudra yang hangat. Kemungkinan 

terjadi banjir dari laut yang disebabkan oleh badai di Jakarta Utara relatif bisa dikesampingkan.  Tidak ada badai 

besar terjadi di Laut Jawa sehingga membuat bahaya banjir dari laut karena badai menjadi terbatas.  Tinggi 

permukaan maksimum yang disebabkan oleh kombinasi laut pasang, anomali permukaan laut dan gelombang 

badai hanya 1,09 m di atas permukaan laut.   

BNPBD DKI Jakarta mengkategorikan bencana yang terjadi di Jakarta tidak terbatas pada bencana banjir, Data 

tahun 2017 menunjukkan paling tidak terdapat 7 (tujuh) kategori bencana yaitu banjir, longsor, kebakaran, konflik 

social, kejadian luar biasa, pohon tumbang dan baliho roboh. Sementara di tahun 2020, bencana yang terjadi 

banjir, angin kencang, tanah longsor, kebakaran, pohon tumbang, konflik sosial dan kejadian bencana lainnya.  

Dari data kejadian bencana dua tahun tersebut memiliki kesamaan adalah bahwa jenis bencana yang paling 

banyak kejadiannya adalah bencana kebakaran. Di tahun 2017, kejadian bencana kebakaran adalah sejumlah 

698 kejadian, sementara di tahun 2020 sebanyak 543 kejadian. Penyebab kebakaran paling banyak karena 

korsleting listrik, diikuti berturut turut tabung gas, pembakaran sampah, lilin dan sebab lainya. Melihat penyebab 

terjadinya kebakaran, selain karena factor manusia sebagai pemanfaat ruang dan fasilitasnya, juga menunjukkan 

bahwa infrastruktur kota juga mempengaruhi seperti kualitas jaringan listrik, sistem pengelolaan  sampah kota, 

Selain  kepadatan bangunan juga menjadi penyebab meluasnya dampak.  



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-2042  
 

 

 

2-94 

Perubahan Iklim 

Iklim di Indonesia pada umumnya beriklim tropis begitu juga dengan Provinsi DKI Jakarta dengan karakteristik 

musim hujan yang berlangsung pada bulan oktober sampai dengan bulan maret, sedangkan musim kemarau 

terjadi pada bulan april hingga bulan september. Peta curah hujan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 

2.58. Suhu udara rata-rata harian 26 – 28oC, namun untuk saat ini karena pemanasan global rata-rata suhu harian 

bisa diatas 28oC. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil, perubahan suhu udara di 

kawasan Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian wilayah. Kondisi iklim di Provinsi DKI Jakarta 

pada saat ini sangat tidak menentu, dari tahun ke tahun cukup bervariasi. Berdasarkan data dari Badan 

Meteorologi dan Geofisika, Provinsi DKI Jakarta memiliki curah hujan bulanan antara 50 mm hingga lebih dari 300 

mm. Fenomena pemanasan global yang terjadi di dunia juga sedikit banyak berpengaruh pada Indonesia 

khususnya Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya pemanasan global tersebut mengakibatkan perubahan iklim 

serta kenaikan frekuensi atau intensitas cuaca yang ekstrim. Dilihat dari analisis proyeksi perubahan suhu 

kenaikan suhu pada daerah utara Jakarta lebih hangat 0,2oC daripada wilayah selatan. Kenaikan suhu bersifat 

naik turun, batas bawah (rata-rata menimum suhu harian) selalu naik 0,1oC hingga 1oC dari pada tahun-tahun 

sebelumnya. Ketika suhu naik, evaporasi meningkat dikhawatirkan mempengaruhi ketersediaan air bersih (debit 

andalan sungai khususnya daerah hulu). Jika pasokan air bersih tidak terpenuhi, masyarakat akan kembali 

mengekstraksi air tanah. Waspada kenaikan muka air laut akibat kenaikan suhu, ditambah trend curah hujan yang 

meningkat 10-20 tahun yang akan datang yaitu bahaya banjir. 

Fenomena perubahan iklim diproyeksikan menyebabkan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem lebih tinggi dan 

lebih cepat terjadi. Herizal mengatakan dari pengkajian data historis curah hujan harian BMKG selama 150 tahun 

(1866-2015), terdapat tren semakin seringnya kejadian hujan ekstrem tahunan, peningkatan 2-3% probabilitas bila 

dibandingkan dengan kondisi iklim 100 tahun lalu. BNPB mencatat, curah hujan di Jakarta pada awal Januari 

tahun 2020 menjadi curah hujan tertinggi dalam 1,5 abad. Berdasarkan data BNPB, curah hujan mencapai 377 

mm/hari. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari curah hujan tahun 2016 yang mencapai 100-150 mm/hari. 

Kota Jakarta termasuk pada kota delta (delta city) atau dapat disebut dengan kota yang berada pada muara sungai 

yang umumnya berada dibawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Dampak nyata dari 

perubahan iklim yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat adalah bencana banjir yang sedikit banyak 

terpengaruh dari adanya perubahan iklim. Dibawah ini merupakan gambaran dampak dari perubahan iklim yang 

terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu dampak dari perubahan iklim global adalah kenaikan suhu. Kenaikan 

suhu pada permukaan laut dapat mengakibatkan naiknya tinggi muka air laut, sementara pengaruhnya pada 

daratan salah satunya adalah potensi kekeringan. 
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Gambar 2-50. Peta Curah Hujan Tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta 
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Sumber: Hasil Analisa 2022 

Merujuk pada data SIDIK (Sistem Informasi Data indeks Kerentanan) tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta memiliki 

tingkat kerentanan sangat rendah serta didominasi kelas sedang pada wilayah main land dan Kepulauan Seribu 

(data skala kota/kabupaten). Hal tersebut menunjukan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki resiko rendah-sedang 

terhadap kerentanan akibat perubahan iklim dengan nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) 0.303 – 0.498 

dan nilai Indeks Kemampan Adaptif (IKA) dengan rentang nilai 0.453 – 0.664. Dengan nilai IKA DKI Jakarta yang 

relatif tinggi, menunjukan kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah. Sedangkan untuk indeks resiko 

kekeringan, DKI Jakarta memiliki klasifikasi resiko sangat-sangat rendah menuju ke rendah, yang didominasi oleh 

kelas rendah di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Untuk 

kelas sangat-sangat rendah berada di Jakarta Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki 

kerentanan rendah terhadap bencana kekeringan.  

 
Gambar 2-51. Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim DKI Jakarta 

Sumber: Portal SIDIK, KLHK 

 
Gambar 2-52. Kerentanan Terhadap Bencana Kekeringan DKI Jakarta 

Sumber: Portal SIDIK, KLHK 
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Fenomena perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi kondisi kelembapan udara, suhu udara, serta curah hujan, 

tetapi juga kondisi suhu permukaan. Perubahan kondisi permukaan terjadi akibat lahan yang didominasi oleh lahan 

terbangun. Pada wilayah perkotaan, dimana permukaan bangunan gedung-gedung lebih banyak menyerap energi 

panas daripada memantulkannya, sehingga mengakibatkan naiknya suhu di wilayah sekitar gedung. Kondisi 

tersebut jika terus meningkat akan menimbulkan adanya fenomena Urban Heat Island(UHI). UHI merupakan 

fenomena yang teradi di sebuah kota atau wilayah metropolitan yang secara signifikan lebih panas dibandingkan 

sekitarnya, akibat dari aktivitas yang lebih besar di wilayah tersebut. 

Fenomena Urban Heat Island tidak bisa lepas dari kondisi provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu kota 

dengan status kota metropolitan dengan dominasi lahan terbangun. Dengan status tersebut, maka provinsi DKI 

Jakarta berpotensi mengalami kenaikan suhu permukaan karena didominasi oleh lahan terbangun dan sedikit 

lahan bervegetasi. Berdasarkan data citra landsat 8 antara tahun 2018 – 2021 yang digunakan untuk melakukan 

monitoring suhu permukaan, menunjukan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan suhu permukaan di beberapa 

wilayah DKI Jakarta, walaupun terjadinya kenaikan tidak terlalu signifikan dari tahun awal. 

 

Gambar 2-53. Monitoring Perubahan Suhu Permukaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021 
Sumber: Citra Landsat 8 dan Hasil Analisa Tahun 2022 
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Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menggunakan data landsat, menunjukan bahwa suhu permukaan rata-

rata di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi dalam rentang 4 tahun untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta 

Timur dan Jakarta Selatan. Pada tahun 2018, beberapa lokasi pada 3 wilayah perkotaan tersebut, mengalami 

peningkatan suhu tertinggi mencapai 390C, sedangkan untuk tahun 2019 - 2021 cenderung menurun secara 

fluktuatif, yaitu 370C, 350C, dan 360C. Meningkatnya suhu permukaan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan 

Jakarta Selatan di beberapa lokasi dikarenakan factor lahan yang didominasi oleh lahan terbangun yang 

cenderung menyerap panas dibandingkan vegetasi yang memantulkan panas. Hal ini menjadi sebuah permasalah 

lingkungan akibat perubahan iklim dan akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dimasa yang akan datang.  

 Tata Kelola Pemanfaatan Ruang 

Berdasarkan hasil telaah akademis dan diskusi dengan perwakilan publik diperoleh temuan bahwa Tata Kelola 

menjadi salah satu isu yang dinilai paling strategis dalam merumuskan kebijakan kemudian menetapkan institusi 

dan melaksanakan implementasi dari kebijakan pembangunan di wilayah pembangunan Jakarta.  

KRP RTRW DKI Jakarta 2022-2042 merupakan integrasi Antara produk peraturan RTRW 2030 dan rancangan 

Perda RZWP3K sebagaimana diatur dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU 26/2007 tentang 

Penataan Ruang serta secara sektoral diatur dalam PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

Implikasi dari perubahan tersebut maka sektor penataan ruang menjadi terintegrasi antara pengaturan ruang darat 

dan ruang laut yang selama ini produk perencanaannya terpisah pada institusi bidan penataan ruang dan institusi 

bidang kelautan dan perikanan. Dengan kata lain, saat ini produk rencana tata ruang mencakup rencana multi 

sektor.  

Untuk Provinsi DKI Jakarta, produk rencana tata ruang juga perlu disinkronisasikan dengan produk rencana 

hierarki di atasnya. Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur juga 

diatur penataan ruangnya dalam Peraturan Presiden No 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perkotaan Jabodetabekpunjur. Sebagai implikasinya, RTRW DKI Jakarta harus merujuk struktur, pola ruang dan 

arah pemanfaatan ruang yang di atur dalam Perpres tersebut untuk kepentingan Jabodetabekpunjur.  

Perkembangan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan pusat perekonomian Indonesia memberikan 

konsekuensi banyaknya kegiatan skala nasional yang berlokasi di provinsi ini, yang kewenangan pengaturan dan 

pengelolaan pemanfaatan ruangnya tidak merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja. Sebagai 

contoh, kawasan pemerintahan pusat melibatkan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.  

Kawasan pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh PT. Pelindo di bawah tanggung jawab Kementerian 

Perhubungan, kewenangan pengaturan dan pengelolaan pemanfaatan ruangnya melibatkan Kementerian 

Perhubungan, PT. Pelindo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional 

Kepulauan Seribu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berbeda dengan 

provinsi lain karena merupakan daerah khusus ibukota yang produk hukumnya hanya diatur di tingkat provinsi, 

sementara di tingkat kota administrasi dan kabupaten tidak memiliki produk hukum. Oleh karenanya, RTRW 

Provinsi DKI Jakarta memiliki skala pengaturan yang lebih detil hingga ke skala kelurahan. Tata kelola 

pelaksanaan rencana tata ruang tersebut menjadi sangat penting agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan program 

oleh institusi di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, institusi antar sektor di tingkat provinsi maupun 

kota/kabupaten dan pelibatan pemangku kepentingan lain di luar pemerintahan, sekaligus koordinasi pelaksanaan 

program dengan pemerintah pusat multi sektor maupun pemerintah daerah dalam lingkup Jabodetabekpunjur. 
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Isu tata kelola menjadi isu paling strategis karena mencakup kewenangan lintas hierarki pemerintahan, lintas 

sektor, lintas wilayah dan lintas waktu perencanaan.  

2.2 Identifikasi Muatan Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) 

2.2.1 Kerangka Kebijakan 

Undang- Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), telah merombak sejumlah ketentuan 

dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Total ada 38 pasal aturan Tata Ruang yang diubah, 

dihapus, maupun ditambahkan4. Implikasi dari UU Cipta Kerja salah satunya terhadap penataan ruang yaitu 

berupa integrasi penataan ruang darat dan laut.  UU Cipta Kerja mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana 

zonasi agar pengelolaan darat dan laut terpadu dan terintegrasi sehingga tidak ada pemisah antara Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K). Ketentuan dalam 

Pasal 17 UU CK menjelaskan bahwa penataan rulang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, 

ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Hal ini diperjelas melalui Pasal 

13 PP No. 21 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi muatan pengaturan 

Perairan Pesisir. 

Dalam menerapkan pada permasalahan penataan ruang di DKI Jakarta yang melibatkan instrument RTRWN, 

RTRW Provinsi DKI Jakarta, dan RZWP3K Nasional maka kemudian dapat dijabarkan dalam suatu ilustrasi 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2-54. Kerangka Kebijakan Penerapan KLHS untuk Penataan Ruang Integrasi (RTRW dan RZ) 

 

2.2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)  

RTRWN ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Berdasarkan PP tersebut, 

penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan: 

a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 
b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 

 
4 https://bisnis.tempo.co/read/1393602/5-aturan-tata-ruang-yang-berubah-akibat-berlakunya-omnibus-law/full&view=ok 
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c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 
d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam 
f. rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat 

pemanfaatan ruang; 
g. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 
h. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; 
i. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan 
j. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. 

Perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang dijelaskan pada gambar berikut. 

 

Gambar 2-55. Rencan Pola Ruang dan Struktur Ruang RTRWN 

Sumber: Sitarunas Kementrian ATR/BPN (https://tataruang.atrbpn.go.id/sitarunas/rtrwn/database?id=24), 

diakses Februari 2022 

Adapun alokasi ruang dalam RTRWN yang melingkupi wilayah DKI Jakarta adalah sebagai berikut. 

Tabel 2-28.  Rencana Pemanfaatan Ruang RTRWN di wilayah DKI Jakarta 

NO Pemanfaatan Ruang 

Sistem Perkotaan Nasional  

1 PKN: Kawasan Perkotaan Jabodetabek 

Jalan Bebas Hambatan 

1 Antar Kota: Jakarta - Cikampek 

2 Antar Kota: Jakarta - Cikampek II Elevated 

3 Dalam Kota: Jakarta - Tangerang  

4 Dalam Kota: Jakarta - Tangerang II Elevated 

5 Dalam Kota: Jakarta Outer Ring Road I: (Pondok Pinang Taman Mini,Taman Mini IC - Hankam Raya, Hankam 
Raya-Cikunir, Cikunir -Cakung, Pondok Pinang - Ulujami) 

6 Dalam Kota: Jakarta Outer Ring Road I: (Ulujami - Kebon Jeruk, Cakung - Cilincing, Kebon Jeruk Penjaringan) 

https://tataruang.atrbpn.go.id/sitarunas/rtrwn/database?id=24
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NO Pemanfaatan Ruang 

7 Dalam Kota: Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi) 

8 Dalam Kota: Jakarta Outer Ring Road II: Cenglareng - Batu CePer Kunciran, Kunciran - SerPong, Serpong - 
Cinere, Cinere Cimanggis, Cimanggis - Cibitung, Cibitung – Cilincing 

Pelabuhan 

1 Pelabuhan Utama : Tanjung Priok 

2 Pelabuhan Pengumpul:  Kalibaru 

3 Pelabuhan Pengumpul:  Marunda 

4 Pelabuhan Pengumpul:  Sunda Kelapa 

Bandaran Pengumpul 

1 Halim Perdana Kusuma 

Kawasan Lindung 

1 Cagar Alam Pulau Bokor 

2 Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Perairan dsk 

3 Suaka Margasatwa Muara Angke 

4 Taman Wisata Alam Angke Kapuk 

5 Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu 

6 Taman NAsional Kepulauan Seribu 

Kawasan Andalan 

1 Kawasan Perkotaan Jakarta 

2 Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu 

Kawasan Strategis Nasional  

1 Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu 
(Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) 

 

2.2.1.2 Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 

Berdasarkan Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 - 2025, Visi pembangunan nasional 

adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Sementara itu, Arah Pembangunan Jangka 

Panjang yang terkait dengan wilayah pesisir, pulau dan perairan sebagai batasan integras RTRW dan RZWP3K 

disebutkan sebagai berikut:  

1. … Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh diarahkan pada pemanfaatan potensi 
sumberdaya melalui (a) peningkatan dan pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi di 
masingmasing wilayah, termasuk potensi maritim dan kelautan…..…[………] 

2. … Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi regional pada wilayah wilayah strategis dan cepat tumbuh 
dilakukan melalui pengembangan sistem jaringan transportasi (darat, laut,udara)….. …[………] 

3. … Kejahatan sumber daya alam kelautan akan ditangani fungsi keamanan dan penegakan hukum di laut. 
Pembangunan keamanan untuk mencegah tindak kejahatan sumber daya alam kelautan ditekankan pada 
upaya pembinaan keamanan laut dan melakukan penegakan pelaksanaan konvensi-konvensi internasional 
dalam bidang kelautan yang telah diratifikasi. …[………] 

4. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan yang terutama digunakan untuk mendukung industrialisasi dan 
infrastruktur harus ditingkatkan efisiensi dan daya saingnya, guna menurunkan tingkat eksploitasi 
sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, dan mengurangi ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang 
tingkat kerusakannya sudah parah. Perhatian khusus diberikan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang 
masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, seperti sumberdaya laut, sehingga terjadi 
keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang ada, antara daratan dan lautan. Pemanfaatan 
sumberdaya kelautan harus diikuti dengan dukungan kebijakan nasional, inovasi teknologi dan peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia. …[………] 

5. ……transportasi darat dan jaringan transportasi antarpulau belum terpadu transportasi antarpulau yang 
belum terpenuhi, baik dengan pelayanan angkutan laut maupun penyeberangan…..…[………] 

6. …Sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini karena beberapa hal, antara lain, (1) 
belum adanya penataan batas maritim; (2) adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut; (3) belum adanya 
jaminan keamanan dan keselamatan di laut; (4) adanya otonomi daerah menyebabkan belum ada 
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pemahaman yang sama terhadap pengelolaan sumber daya kelautan; (5) adanya keterbatasan kemampuan 
sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan (6) belum adanya dukungan riset dan 
ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan…[………] 

7. … Potensi dan ancaman konflik berintensitas rendah yang didukung dengan perkembangan metode dan alat 
teknologi tinggi diperkirakan akan makin meningkat pada masa mendatang. Potensi dan ancaman tersebut 
adalah terorisme, konflik komunal, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara terutama di 
wilayah yurisdiksi laut Indonesia dan wilayah perbatasan, serta berkembangnya variasi tindak kriminal 
konvensional…..[……….] 

8. .. Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan 
nasional. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah 
bukan untuk memeratakan pembangunan fisik di setiap daerah, terutama untuk mengurangi kesenjangan 
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing- masing daerah maupun antardaerah. Dalam 
kaitan itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari  keunggulan sumber daya alam 
kelautan yang selama ini belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di dalam 
setiap wilayah… [H.Wilayah dan Tata Ruang]   

9. ….Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas 
bumi yang sekaligus memperbesar penerimaan devisa, memperbanyak infrastruktur energi untuk 
memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan 
meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi 
(geothermal), energi matahari, arus laut, dan tenaga angin……[I.Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup] 

10. …. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, 
pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi tantangan yang 
perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa depan bangsa. Sumbangan sumber daya kelautan 
terhadap perekonomian nasional yang cukup besar merupakan urutan kedua setelah jasa-jasa. Bahkan, 
terdapat kecenderungan daya saing industri pada saat ini telah bergeser ke arah industri berbasis 
kelautan. Pembangunan kelautan pada masa mendatang memerlukan dukungan politik dan pemihakan 
yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantangan seluruh komponen 
bangsa…..……[I.Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup]  

11. …..Wilayah Indonesia, yang dideklarasikan pada tanggal 13 Desember 1957 dan diterima menjadi bagian 
dari hukum laut internasional (UNCLOS, 1982), menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 
wilayah laut terluas, jumlah pulau terbanyak, dan pantai terpanjang kedua di dunia…..[Modal Dasar] 

12. ….Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut, udara dan dirgantara terbatas 
jumlahnya sehingga pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggungjawab untuk kemakmuran 
rakyat….…..[Modal Dasar] 

13. …..keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta 
pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga 
ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan 
lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara……[Bab III Visi dan 
Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025] 

14. …Mewujudkan Indonesia  menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan 
nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan 
Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan 
melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk 
mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu 
dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan….[Bab III Visi dan Misi 
Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025, Misi ke 8] 

15. ….Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi…Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Mengurangi dampak bencana pesisir dan 
pencemaran laut…[Bab IV Arah Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, Sasaran Pokok huruf 
G] 
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16. ……Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penegakan hukum di 
laut secara terus-menerus harus ditingkatkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-
undangan nasional dan hukum internasional…… [[Bab IV. 1.3 Mewujudkan Indonesia yang Demokratis 
Berdasarka Hukum] 

17. …Arah pembangunan ke depan perlu memerhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang 
sangat luas. Dengan cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, arah pemanfaatannya 
harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan 
konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam 
pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan 
dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan 
lingkungan. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan 
antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan nasional sehingga kekuatan 
darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa…[Bab IV.1.6 Mewujudkan 
Indonesia yang Asri dan Lestari]  

18. …Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan 
berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber 
daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, 
dan teknologi.. [Bab IV.1.7 Mewujudkan  Indonesia  Menjadi  Negara  Kepulauan  Yang Mandiri, Maju, Kuat 
Dan Berbasiskan Kepentingan Nasional]  

19. …..Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif 
dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor 
jasa...[RPJM ke 4 – 2020-2024] 

 

2.2.1.3 Rencana Tata Ruang Laut Nasional 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut yang harus 

dirujuk dalam perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta dalam menentukan arahan 

pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta di Laut 

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan yaitu:  
a. Peningkatan akses pelayanan pusat pertumbuhan Kelautan yang efisien dan berdaya saing  dengan strategi 

sebagai berikut : 

1) mewujudkan keterkaitan antar pusat pertumbuhan Kelautan;  

2) menumbuhkan pusat pertumbuhan Kelautan baru di wilayah yang belum terlayani; 

3) mendorong pusat pertumbuhan ekonomi Kelautan untuk  mempercepat pembangunan industry 

Perikanan nasional, usaha Pergaraman, industri bioteknologi, Industri Maritim, dan jasa maritim;  

4) mengarahkan dan mengendalikan perkembangan kota pantai; dan  

5) mendorong kawasan pusat pertumbuhan ekonomi Kelautan agar lebih kompetitif dan lebih efektif 

dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. 

b. Penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut 

yang berupa tatanan kepelabuhanan secara terpadu dan merata, strategi yang diterapkan yaitu: 

1) meningkatkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin 

efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah 

yang berwawasan nusantara; 

2) meningkatkan peran pelabuhan Perikanan guna menunjang akti vitas Perikanan dalam kegiatan 

pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Ikan mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, 

pengolahan, pemasaran ikan, dan pengawasan Sumber Daya Ikan; 

3) menetapkan peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan Laut dan pelabuhan Perikanan; 

4) menyelaraskan fungsi kegiatan kepelabuhanan dengan fungsi kegiatan pada Kawasan Pemanfaatan 

Umum dan/atau Kawasan Konservasi secara optimal. 
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Pemerintah Pusat menetapkan Kawasan Konservasi untuk : 

a) Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (suaka pesisir, suaka Pulau Kecil, taman pesisir; dan taman 

Pulau Kecil)  

b) Kawasan Konservasi maritim; 

c) Kawasan Konservasi perairan; dan 

d) Kawasan Konservasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan sebagai beberapa lokasi peruntukan sesuai RTRL (PP32/2019) yang termuat 

pada Lampiran 1-12, diringkaskan pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 2-29. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya di Jakarta Utara 

Lampiran 1 Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya  Jakarta Utara 

Lampiran 2 Sentra Industri Bioteknologi Kelautan à Jakarta Utara 
Sentra Industri Maritim à Jakarta Utara 

Lampiran 3 Pelabuhan Perikanan Samudera à Nizam Zachman Jakarta, Jakarta Utara 

Lampiran 4  

Lampiran 5 Lokasi Kawasan Konservasi Laut Lainnya à Taman Nasional Kepulauan Seribu 

Lampiran 6 - 

Lampiran 7 KSNT yang terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Daerah Cadangan Karbon 
Biru → Kepulauan Seribu, DKI Jakarta 

Lampiran 8 Pola Ruang RTRLN, di wilayah pesisir dan perairan DKI Jakarta terdapat alokasi ruang 
sebagai berikut: 
1. Kawasan Konservasi di Kepulauan Seribu  
2. KSNT Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Daerah Cadangan Karbon Biru di 

Kepulauan Seribu 
3. Alur Laut: (3a) Alur Pelayaran; (3b) Pipa Bawah Laut; (3c) Kabel bawah laut; (3d) Alur 

Migrasi Biota Penyu 
Pola Ruang RTRLN terdapat pada Gambar 2-56 di bawah ini. 
 

Lampiran 9 Proyek Strategis Nasional à Inland Waterways/ CBL Cikarang Bekasi- Laut Provinsi Jawa, DKI 
Jakarta: Tanggul Laut, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional à Pulau Seribu; Pembangkit 
Tenaga  Listrik di Kota Jakarta Utara; Pembangkit Tenaga  Listrik di Kepulauan Seribu; 
Interkoneksi Kabel Laut /Overhead Kepulauan Seribu 

Lampiran 10 Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi  Kawasan Perkotaan 
Jabodetabek-Punjur Perkotaan 

Lampiran 11 Lokasi Kawasan Antar wilayah à Laut Jawa yang di DKI Jakarta 

Lampiran 12 - 
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Gambar 2-56. Pola Ruang Rencana Tata Ruang Laut Nasional  

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut 

2.2.1.4 RTR KSN Jabodetabekpunjur 

Peraturan Presiden No 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur, yang erat kaitannya dengan wilayah DKI Jakarta yaitu: 

1) Penetapan wilayah DKI Jakarta sebagai kawasan perkotaan inti dalam konstelasi Kawasan Metropolitan 
Jabodetabekpunjur dengan kawasan perkotaan sekitarnya yang mencakup kawasan perkotaan a) Kota 
Bogor; b) Cibinong dan Cileungsi, Kabupaten Bogor; c) Depok dan Cinere, Kabupaten Bogor; d) kota 
Tangerang; e) Balaraja dan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang; f) Ciputat, kota Tangerang Selatan; g) Kota 
Bekasi; dan h) Cikarang, Kabupaten Bekasi. Implikasinya adalah bahwa di wilayah DKI Jakarta sebagai 
Kawasan Perkotaan Inti ditetapkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan 
kawasan perkotaan sekitarnya yang pada akhirnya menjadi magnet yang berpotensi meningkatkan intensitas 
kegiatan. Pusat kegiatan di DKI Jakarta meliputi (Pasal 21 ayat 2): 

a) pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik;  
b) pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; 
c) pusat pelayanan pendidikan tinggi; 
d) pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional; 
e) pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; 
f) pusat kegiatan industri kreatif; 

1 

2 

(1) 

(2) 

(3a) 
(3b

) (3c) 

(3d

) 
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g) pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; 
h) pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional; 
i) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 
j) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 
k) pusat kegiatan pariwisata; dan 
l) pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya. 

 
2)  Beberapa pasal yang terkait dengan rencana sistem jaringan prasarana yaitu: 

a) Situ, danau, embung atau waduk di DKI Jakarta ditetapkan untuk dimanfaatkan sebagai: 

i. salah satu sumber air berupa air permukaan (pasal 44 ayat 4 huruf c) 

ii. salah satu sistem pengendali banjir (pasal 44 ayat 7 huruf a) 

b) sistem pengendalian banjir dan rob berupa kanal ditetapkan antara lain di 1) Banjir Kanal Barat di DAS 

Ciliwung dan DAS Krukut pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan 

Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 2). Cengkareng Drain di DAS Angke pada Kota 

Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 3). Banjir Kanal 

Timur di DAS Sunter, DAS Cakung dan DAS Blencong pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota 

Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta; 4).Cakung Drain di DAS Cakung pada Kota Administrasi 

Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;…. 

c) sistem pengendalian banjir dan rob berupa kolam retensi ditetapkan di Kawasan dataran tinggi yang 

dilalui arus banjir dan di kawasan pesisir; 

d) sistem pengendalian banjir dan rob berupa tanggul pantai ditetapkan di seluruh pantai Kawasan 

Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang terintegrasi dengan sistem pengaman pantai, serta pengembangan 

tanggul laut di lepas pantai (Pasal 44 ayat 7)i;  

e) Penetapan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul dalam Tatanan Kepelabuhan Nasiobal yang 

mencakup: 

i. Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di kecamatan Tanjung Priok, Kota 

Administrasi Jakarta Utara sebagai satu sistem dengan Terminal Peti Kemas Kalibaru di 

kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara (pasal 38, ayat 2 huruf a.) 

ii. Pelabuhan Pengumpul ditetapkan di Pelabuhan Sunda Kelapa, kecamatan Pademangan; 

Pelabuhan Muara Baru, kecamatan Penjaringan; Pelabuhan Marunda sebagai satu sistem 

dengan Terminal KCN Marunda dan Pelabuhan Marunda Center (Pelabuhan Tegar Indonesia) 

di kecamatan Cilincing Jakarta Utara (Pasal 38, ayat 2 huruf b.) 

f) Pelabuhan penyeberangan ditetapkan di: (a) Pelabuhan Kali Adem Muara Angke di Kecamatan 

Penjaringan dan Pelabuhan Marina Ancol di Kecamatan; (b). Pelabuhan Pulau Pramuka di Kecamatan 

Kepulauan Seribu Selatan; dan 

g) Lintas angkutan penyeberangan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dalam wilayah DKI Jakarta 

terdiri atas: (a) lintas angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Kali Adem di dalam dan/atau ke luar 

Kawasan Jabodetabek-Punjur; (b). lintas angkutan penyeberangan dari Pelabuhan Marina Ancol di dalam 

dan/atau ke luar Kawasan JabodetabekPunjur; 

2.2.1.5 Draft RZ KSN Jabodetabekpunjur 

Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur terdapat dalam PP 32 tahun 2019 

tentang RTRLN (lampiran X). Sehingga berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perencanaan RZ 

KSN termasuk dalam Perencanaan Zonasi Kawasan Laut. Draf Rencana Zonasi KSN Kawasan Perkotaan 

Jabodetabek-Punjur ditetapkan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang dinamis berbasis ekonomi kelautan 

dan berdaya saing global;dan kawasan perkotaan yang memiliki keterpaduan dalam pengelolaan Sumber Daya 

Kelautan secara optimal dan berkelanjutan denganm emperhatikan daya dukung lingkungan. Draf RZ KSN ini  
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dituangkan dalam Materi Teknis Perairan Provinsi DKI Jakarta yang  disetujui oleh  Kementerian Kelautan dan 

Perikanan untuk diintegrasikan dalam RTRW DKI Jakarta 2022-2042. Peta arahan Pola Ruang dan Struktur ruang 

Draf RZ KSN adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2-57. Rencana Struktur Ruang Laut 

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 
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Gambar 2-58. Rencana Pola Ruang Laut 

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 
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2.2.1.6 Rencana Induk Perikanan Nasional 

Lokasi pelabuhan perikanan yang tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sesuai 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer 45/KEPMEN-KP/2014, yang terletak di DKI Jakarta yaitu: 

Tabel 2-30. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan di DKI Jakarta 

NAMA PELABUHAN KOTA/ 
KABUPATEN 

5 TAHUN 10 TAHUN 20 TAHUN 

2015-2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 

PP. Cilincing Jakarta  Utara PPI PPI PPI PPI 

PP. Kalibaru Jakarta  Utara PPI PPI PPI PPI 

PP. Kamal Muara Jakarta Utara PPI PPI PPI PPI 

PP. Muara Angke Jakarta Utara PPI PPI PPI PPI 

PP. Nizam Zachman 
Jakarta 

Jakarta  Utara PPS PPS PPS PPS 

PP. Kali Adem Jakarta Utara PPI PPI PPI PPI 

PP. Pulau Pramuka Kab. 
Kepulauan 
Seribu 

PPI PPI PPI PPI 

Sumber:: Permen KKP 45/KEPMEN-KP/2014 

 

2.2.1.7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 

Visi dan Misi yang terdapat dalam RPJPD DKI 2005 -2025 adalah sebagai berikut: 

Visi :  

“Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, berkelanjutan 

dan Berdaya Saing Global” 

 

Misi :  

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan 

mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan 

mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat 

2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan 

memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing 

global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

kesejahteraan masyarakat 

3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangundan mengembangkan 

kemampuan dalam membentuk kehidupan social budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan 

lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera 

4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan 

manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang 

5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan 

mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI 

Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
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6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai 

tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta. 

 

2.2.1.8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 

Berdasarkan UU Nomer 3 tahun 2022 tentang ibu kota Negara ini ditetapkan bahwa Ibu Kota Nusantara adalah 

sebagai Ibu Kota Negara. Meskipun demikian, dalam Pasal 39 Bab X Ketentuan Peralihan dinyatakan bahwa 

kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negera tetap berada di Provinsi Daerahj khusus Ibukota Jakarta sampai 

dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu kota Negara dari provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. 

Penetapan pemindahan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden. Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden 

tersebut maka ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-undang 

Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Seperti diketahui Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 29 tahun 2007 mengatur tentang Kedudukan, Fungsi dan 

Peran DKI Jakarta yang secara rinci menyatakan bahwa: 

Pasal 3. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 4. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. 

Pasal 5. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 

kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. 

Implikasi dari terbitnya Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota nantinya adalah bahwa DKI Jakarta tidak 

lagi berfungsi dan berperan sebagai Ibukota Negara, tidak lagi memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan 

tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tidak lagi berperan sebagai tempat 

kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan Lembaga internasional. Fungsi yang akan tetap 

adalah bahwa Jakarta akan tetap sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. 

Perubahan kedudukan, fungsi dan peran tersebut akan mempengaruhi pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta 

saat ini. Pasal 22 UU No 3 tahun 2022 mengatur: 

1. Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi dan peran secara bertahap di 

Ibu Kota Nusantara. 

2. Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, 

Lembaga Pemerintah lainnya dan ASN yang tidak dipindahkanke Ibu kota Negara 

3. Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/Lembaga internasional akan berkedudukan di ibu 

Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan 

perwakilan organisasi/ Lembaga internasional tersebut.  

Luas Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara termuat dalam Pasal 6 UU No 3 tahun 2022 dengan luas 

total sebesar 324,331 ha yang terdiri dari wilayah darat seluas kurang lebih 256,142 ha dan wilayah perairan 

seluas kurang lebih 68,189 ha. Wilayah daratan meliputi 2 sub wilayah yaitu: 

1. Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seluas kurang 

lebih 56.180 ha, dengan perincian KIKN seluas 56.180 ha dan KIPP seluas 6.671 ha dan 

2. Kawasan Pengembangan Ibu kota Nusantara (KPIKN) seluas kurang lebih 199.962 ha 
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Peta Deliniasi KSN Ibu Kota Negara sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 dapat dilihat pada Gambar berikut 

ini: 

 

Gambar 2-59. Peta Deliniasi KSN IKN 

Secara lebih rinci, pembagian wilayah Kawasan IKN termasuk kawasan inti dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 

 
Gambar 2-60.Peta Pembagian Wilayah KIKN dan KIPP 
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Berdasarkan Rencana Induk sebagaimana menjadi Lampiran 2 UU Nomor 3 tahun 2022. Pengembangan IKN 

dimulai pada tahun 2022 dan dalam periode perencanaan IKN jangka Panjang, diproyeksikan sampai dengan 

tahun 2045. Secara garis besar pembangunan IKN dibagi menjadi 5 (lima) tahap, sebagai berikut: 

a. Tahap 1 (2022 – 2024) 

Pengembangan Kawasan Tahap 1 berlokasi di sebagian KIPP tahap 1A Sub-BWP I berupa Zona Mixed Use 
dengan tipologi Pemerintahan Pusat, Smart Government, Kawasan Perkantoran dan Kawasan Permukiman. 

b. Tahap 2 (2025 – 2029) 

Pengembangan Kawasan Tahap 2 berlokasi di 3 (tiga) kawasan yaitu KIPP tahap 1A dan sebagian 1B Sub 
BWP I, Kawasan IKN Barat dan Kawasan IKN Timur. Pembangunan berupa zona Mixed Use dengan tipologi 
Pemerintahan Pusat, Smart Government, Kawasan Perkantoran, Kawasan Bisnis, Hotel Bisnis dan MICE, 
Industri 4.0 centre of excellence, Riset dan pengembangan talenta, Universitas Unggulan , Pariwisata 
Kesehatan dan Kebugaran (RS Internasional), Hotel dan Eco Resort dan Kawasan Industri. 

c. Tahap 3 (2030 – 2034) 

Pengembangan Kawasan Tahap 3 berlokasi di 3 (tiga) kawasan yaitu KIPP tahap 1B Sub BWP I dan 
sebagian 2A Sub BWP II, Kawasan IKN Barat dan Kawasan IKN Timur. Pembangunan berupa zona Mixed 
Use dengan tipologi Pemerintahan Pusat, Smart Government, Kawasan Perkantoran, Kawasan bisnis, Hotel 
bisnis dan MICE, Industri 4.0 centre of excellence, Riset dan pengembangan talenta, Universitas Unggulan , 
Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (RS Internasional), Hotel dan Eco Resort dan Kawasan Industri. 

d. Tahap 4 (2035 – 2039) 

Pengembangan Kawasan Tahap 4 berlokasi di 4 (empat) kawasan yaitu KIPP 2A dan sebagian tahap 2B 
Sub BWP II, Kawasan IKN Barat, Kawasan IKN Timur dan Kawasan IKN Utara. Pembangunan berupa zona 
Mixed Use dengan tipologi Pemerintahan Pusat, Smart Government, perluasan Kawasan Perkantoran, 
perluasan Kawasan bisnis, perluasan Hotel bisnis dan MICE, , Industri 4.0 centre of excellence, Riset dan 
pengembangan talenta, Universitas Unggulan , Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (RS Internasional), 
Hotel dan Eco Resort dan Kawasan Industri. 

e. Tahap 5 (2020 – 2045) 

Pengembangan Kawasan Tahap 5 berlokasi di 4 (empat) kawasan yaitu KIPP 2B Sub BWP II dan Tahap 3A 
dan 3B Sub BWP III, Kawasan IKN Barat, Kawasan IKN Timur dan Kawasan IKN Utara. Pembangunan 
berupa zona Mixed Use dengan tipologi Pemerintahan Pusat, Smart Government, perluasan Kawasan 
Perkantoran, perluasan Kawasan bisnis, perluasan Hotel bisnis dan MICE, Industri 4.0 centre of excellence, 
Riset dan pengembangan talenta, Universitas Unggulan , Pariwisata Kesehatan dan Kebugaran (RS 
Internasional), Hotel dan Eco Resort dan Kawasan Industri. 
 

Skenario pemindahan Kementerian/Lembaga ke IKN terbagi juga dalam 5 klaster sebagaimana dapat dilihat pada 

Gambar berikut ini:  

 



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-2042  

2-113

Gambar 2-61.    Asesmen Skenario Pemindahan Kementerian / Lembaga 

Sementara itu kedudukan perwakilan negara asing (PNA), termasuk organisasi internasional (OI) yang berada di 

Jakarta, harus turut pindah ke IKN di komplek diplomatik (diplomatic compound) dengan menyesuaikan tahapan 

dan lini masa yang telah disusun. Jangka waktu perpindahan PNA dan OI ke IKN baru diharapkan berlangsung 

dalam jangka waktu 10 tahun setelah tanggal penetapan status IKN. 

Tindak lanjut dari ditetapkannya UU No. 3/2022 tentang IKN ini secara hukum adalah akan berubahnya UU no 29 

tahun 2007. Beberapa hal yang penting dari diberlakukannya UU IKN ini dan diperkirakan signifikan terhadap 

penataan ruang adalah  

1) Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta ke IKN Nusantara dengan keputusan presiden (pasal 39 ayat 1, UU No. 3/2022)

2) Menurut rencana ibu kota negara Nusantara mulai berfungsi ditandai dengan upacara 17 Agustus tahun

2024.

3) Dengan ditetapkannya keputusan presiden tersebut maka fungsi provinsi Jakarta sebagai daerah khusus

tidak lagi berlaku dan hanya tinggal sebagai daerah otonom (Pasal 41 ayat 1).

4) Keputusan presiden ini ditetapkan paling lama 2 tahun setelah ditetapkan UU No. 3/ 2022 pada 15

Pebruari 2022.

5) Untuk keberlanjutan provinsi kota Jakarta sebagai daerah otonom maka perlu disusun UU baru atau

revisi dari UU No.39/2007 untuk daerah otonom Jakarta. Diharapkan sebelum ditetapkan Keputusan

Presiden, sebagaimana Pasal 39 ayat 1 di atas.

2.2.2 Muatan RTRW Jakarta 2022-2042 

Dalam rangka menjalankan amanah UU No. 11 tahun 2020 dan PP No. 21 tahun 2021, pengintegrasian muatan 

RZWP3K kedalam  RTRW DKI Jakarta dilakukan dengan menerjemahkan nomenklatur alokasi struktur dan pola 
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ruang RZWP3K ke dalam nomenklatur penataan tata ruang  sesuai dengan PP No. 21 tahun 2021 sebagaimana 

gambar di bawah ini. 

Gambar 2-62. Mindmap Integrasi Materi RTRW dan RZWP3K DKI Jakarta 

Sumber: Paparan Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Februai 2022 

Muatan KRP RTRW DKI Jakata untuk Kebijakan diidentifikasi berdasarkan Ranperda versi 3.0 tanggal 28 Februari 

2022. Sementara untuk Rencana Struktur dan Pola Ruang digunakan data yang diterima hingga tanggal 31 Maret 

2022. 

2.2.2.1 Kebijakan 

Dari telaah Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda) tentang Rencana Tata Ruang Jakarta, yang dimaksud 

kebijakan meliputi visi dan misi yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan, kebijakan, dan strategi sebagaimana 

disajikan di bawah. 

 Visi dan Misi 

Visi: Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai Kota Berketahanan yang 

berbasis transit dan digital 

Misi: Misi pembangunan daerah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan produktivitas kota melaui perwujudan ruang dan pelayanan kota yang adaptif dan

inklusif; dan

b. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
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Tabel 2-31. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi  RTRW DKI Jakarta 2022-2042 

Tujuan Kebijakan Strategi 

1. Terciptanya
pembangunan kota
yang berorientasi
transit dan digital

a. Pemusatan kegiatan
dan 70% penduduk di
sekitar titik transit

a. Memaksimalkan pembangunan di sekitar titik transit angkutan umum massal untuk mencapai 70% penduduk
tinggal di sekitar transit (People Near Transit)

b. Menjadikan seluruh kawasan sekitar titik transit sebagai pusat-pusat pengembangan hunian baru
c. Menjadikan kawasan-kawasan di sekitar simpul perpindahan antar moda sebagai kawasan-kawasan

berorientasi transit berbasis performa, yang detail penataan ruangnya disusun dalam dokumen perencanaan
kawasan dan dilakukan secara partisipatif dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat di dalam kawasan

d. Menjadikan kawasan-kawasan di sekitar simpul perpindahan antar moda sebagai kawasan-kawasan
berorientasi transit berbasis performa, yang detail penataan ruangnya disusun dalam dokumen perencanaan
kawasan dan dilakukan secara partisipatif dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat di dalam kawasan;

e. Mewajibkan setiap kawasan dalam Kawasan berorientasi transit berbasis performa sebagaimana dimaksud
huruf b untuk memenuhi kriteria teknis sesuai tipologi dan performa kawasan minimal berupa pengembangan
fasilitas perpindahan antarmoda (intermodal interchange facilities); peningkatan konektivitas dan permeabilitas
kawasan pembangunan pedestrian dan jalur sepeda; penciptaan Kawasan mixed-use dengan densitas tinggi;
penyediaan minimal 20% unit rumah susun umum terjangkau dari total unit hunian; penyediaan ruang untuk
UMKM dan sektor informal dalam kawasan; pencapaian Indeks Ruang Hijau setara dengan 30% RTH;
pencapaian zero delta Q; pengurangan emisi kawasan; akses air bersih 100%; penyediaan sistem pengolahan
limbah dan persampahan kawasan; kelengkapan infrastruktur digital; penyediaan instruktur gas;
pengembangan infrastruktur dan bangunan yang adaptif terhadap bencana; penerapan konsep bangunan
gedung hijau (green building); penyediaan ruang publik multifungsi yang terintegrasi dengan jalur evakuasi
bencana; desain kawasan yang selaras pada kawasan cagar budaya (heritage); pengembangan desain
kawasan yang ramah terhadap umur, gender, dan kaum difabel serta meminimalisir peluang kriminalisasi;
serta perencanaan kawasan dengan prinsip partisipatif; dan performa-performa lain yang ditetapkan kemudian
oleh Gubernur

f. Menetapkan sistem penyelenggaraan perencanaan kawasan berorientasi transit berbasis performa
sebagaimana dimaksud poin b untuk menjadi acuan bagi pengelola kawasan dan/atau unsur pemerintah
daerah dalam pembangunan dan pengelolaan

b. Perwujudan 55%
perjalanan penduduk
menggunakan
transportasi publik

a. Mengembangkan sarana angkutan umum massal sebagai struktur utama pengembangan kota dan mobilitas
warga;

b. Meningkatkan keterpaduan sistem transportasi antar moda dan antar skala pelayanan;
c. Menyediakan angkutan pengumpan (feeder) yang menjangkau seluruh wilayah provinsi, yang terintegrasi

secara hierarkis dengan angkutan umum massal, sebagai sarana perjalanan first mile and last mile;
d. Meminimalisasi jarak dan waktu tempuh pejalan kaki dan pesepeda pada kawasan-kawasan di dalam

Kawasan sekitar titik transit angkutan umum massal dengan peningkatan permeabilitas kawasan,
pengembangan public easement, dan pembangunan trotoar serta jalur sepeda;

e. Menyediakan jalur pedestrian dan pesepeda yang aman dan nyaman di seluruh jaringan jalan arteri dan
kolektor lingkungan yang pengembangannya disesuaikan dengan hirarki jalan;
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f. Membatasi penggunaan kendaraan bermotor secara bertahap dalam rangka pengurangan rata-rata harian
jumlah kendaraan bermotor;

g. Menyediakan fasilitas parkir perpindahan moda (parkand ride) pada simpul angkutan massal di wilayah
perbatasan.

c. Pergeseran pola
mobilitas dan aktivitas
kota ke arah digital

a. Mengembangkan jaringan dan infrastruktur digital mutakhir dan berkualitas yang terjangkau dan melayani
seluruh wilayah Jakarta;

b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas bekerja,
pendidikan, hiburan, dan ekonomi digital;

c. Mendorong fleksibilitas pemanfaatan ruang dan bangunan yang antisipatif terhadap perubahan pola aktivitas
berbasis digital

d. Mengembangkan digital hub secara hirarkis
2. Terciptanya hunian

yang layak huni
dan berkeadilan,
serta lingkungan
permukiman yang
mandiri

a. Peningkatan kuantitas

dan kualitas hunian

vertical yang layak

dan terjangkau

perkotaan;

a. Membangun hunian vertikal terjangkau berupa rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah
sampai menengah;

b. Meningkatkan standar kualitas unit hunian vertical terjangkau secara bertahap; dan
c. Membatasi secara ketat pengembangan perumahan horizontal

b. Peningkatan kualitas
kawasan
perkampungan
dengan prinsip
partisipatif;

a. Memperbaiki hunian dan peningkatan kualitas Kawasan perkampungan dengan prinsip partisipatif dengan
pendekatan in-situ dan ex-situ; dan

b. Identifikasi kawasan dan arahan pengembangan perkampungan dalam sistem penataan ruang

c. Penyediaan sarana
prasarana dan utilitas
secara terintegrasi di
setiap lingkungan
permukiman

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan penyediaan
sarana, prasarana, dan utilitas kota di setiap lingkungan permukiman yang sekurang-kurangnya mencakup
pelayanan air bersih, limbah, drainase, persampahan, energi, pendidikan, kesehatan, peribadatan,
perdagangan, ruang usaha terjangkau, serta kebudayaan dan rekreasi; dan

b. Mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud huruf a hingga 100% pada
seluruh wilayah Jakarta

3. Terwujudnya
ruang dan
pelayanan kota
yang berketahanan
dan terintegrasi
dengan wilayah
sekitar
Bodetabekpunjur

a. Perwujudan kota hijau
yang berkontribusi
terhadap penanganan
perubahan iklim untuk
mencapai
pengurangan gas
rumah kaca sejumlah
30% dari basis 2020;

a. Membatasi  pembangunan  area  perkotaan  baru  pada wilayah di luar koridor transit angkutan umum massal
dan mendorong penciptaan RTH baru;

b. Mewujudkan RTH 30% luas wilayah Jakarta atau ekuivalensinya dalam bentuk Ruang Hijau dengan
pendekatan  mempertahankan  RTH eksisting, pengetatan pemenuhan Koefisien Dasar Hijau, penciptaan
RTH baru, dan penerapan konsep ruang hijau pada bangunan gedung;

c. Menerapkan konsep bangunan gedung hijau minimal pada bangunan gedung baru maupun bangunan
eksisting yang dikenakan persyaratan bangunan gedung hijau;

d. Mengembangkan   sarana   prasarana   pendukung kendaraan listrik dan membatasi kendaraan bermotor
hanya   untuk   spesifikasi   minimal   yang   memenuhi standar ramah lingkungan;
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e. Membatasi   pengembangan   industri   hanya   untuk industri ramah lingkungan;
f. Mengoptimalkan  mekanisme  insentif  dan  disinsentif atas imbalan jasa ekologis daerah sekitar DKI Jakarta.

b. Perwujudan kota yang
adaptif terhadap
sumber daya air (water
adaptive city) menuju
bebas banjir dan
berbasis pelestarian
sumber daya air serta
Kerjasama antar
daerah
Bodetabekpunjur;

a. Mewajibkan  penerapan  kebijakan  zero  delta  Q  pada kavling bangunan gedung;
b. Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sistem drainase, sungai, serta situ, waduk, embung, dan danau

hingga mampu menampung curah hujan periode 100 tahun;
c. Membangun sistem polder di 79 lokasi;
d. Membangun infrastruktur pengendali banjir rob di sepanjang garis pantai guna mengantisipasi kenaikan air

laut;
e. Memastikan 100% wilayah Jakarta terlayani akses air bersih perpipaan disertai pelarangan/pembatasan

penggunaan air tanah;
f. Mengembangkan  sarana  dan  prasarana  konservasi sumber daya air dan daur ulang air di setiap atau

kumpulan beberapa bangunan gedung;
g. Memastikan 100% wilayah Jakarta terlayani jaringan saluran drainase dan saluran air limbah yang terpisah;
h. Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di setiap atau kumpulan bangunan gedung;
i. Membangun 14 (empat belas) zona instalasi pengolahan air limbah  kota  dan  instalasi  pengolahan  limbah

komunal;
j. Mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar dalam hal pengendalian banjir dan pasokan air

bersih dari hulu.

c. Perwujudan
pengelolaan sampah
yang berkelanjutan
melalui pengurangan
30% sampah di
sumber dengan
melakukan
pembatasan,
pemanfaatan dan
pendauran ulang
sampah;

a. Membangun  4  (empat)  Fasilitas  Pengolahan  Sampah Antara (FPSA) skala provinsi dan Fasilitas
Pengolahan Sampah Antara (FPSA) skala mikro di setiap kecamatan

b. Menyediakan paling sedikit 1 (satu) fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan di setiap Kecamatan yang
terintegrasi dengan sarana prasarana pengelolaan sampah;

c. Membangun sistem pengurangan, pemilahan sampah dan pengangkutan sampah terjadwal dari sumber
dengan cakupan seluruh wilayah Jakarta;

d. Mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk optimalisasi TPA Bantar Gebang
melalui rekayasa teknis dan pengoperasian PLTSa.

d. Peningkatan
ketahanan pangan
dengan ketersediaan
pangan lokal;

a. Memanfaatkan ruang terbuka publik baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau menjadi
pertanian kota;

b. Mengembangkan   sentra-sentra   perikanan   di   utara Jakarta;
c. Mendorong pemilik lahan dan bangunan gedung untuk menjalankan pertanian kota;
d. Memperkuat kerja sama dengan daerah penyangga yang merupakan daerah sentra pangan melalui Sistem

Informasi Ketahanan Pangan (SIKP).



KLHS RTRW Jakar ta  2040  

2-118

Tujuan Kebijakan Strategi 

e. Peningkatan
ketahanan kota atas
bencana dan
penyebaran wabah
penyakit

a. Menerapkan     prinsip     adaptasi     bencana     dalam pengembangan lingkungan dan bangunan;
b. Mengembangkan jalur evakuasi dan ruang multifungsi yang dapat dimanfaatkan untuk evakuasi bencana;
c. Membangun  sistem  pendeteksi  dini  bencana  yang terintegrasi melalui sistem teknologi informasi dengan

sistem dan sarana prasarana peringatan dini, mitigasi, dan evakuasi bencana;
d. Memberikan kemudahan akses bagi respon gawat darurat terutama di kawasan permukiman padat;
e. Menerapkan standar ruang yang sesuai dengan standar kesehatan pada area perkantoran, perdagangan dan

jasa, transportasi publik, rekreasi, fasilitas umum dan sosial, serta area publik lainnya.

4. Terciptanya
penataan ruang
yang mendukung
peran Jakarta
sebagai kota
bisnis berskala
global

a. Peningkatan daya
saing bisnis dan
investasi Jakarta
sebagai kota bisnis
berskala global; dan

a. Mendukung  dan  mengoptimalkan  peran  Pelabuhan internasional sebagai hub ekonomi regional dan global;
b. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan Central Business District sebagai pusat ekonomi jasa

perkotaan berskala global;
c. Mengembangkan  pusat-pusat  UMKM  berbasis  digital dengan skala pelayanan internasional;
d. Mengembangkan sistem perizinan tata ruang yang cerdas, cepat dan transparan

b. Pengembangan sistem
logistik kota yang
efisien dan terkoneksi
secara optimal dengan
sistem logistic
regional/internasional

a. Mengembangkan     dan     memusatkan     pusat-pusat distribusi logistik di kawasan pelabuhan internasional,
b. Mengembangkan konektivitas pusat-pusat distribusi logistik sebagaimana dimaksud huruf a dengan jaringan

transportasi dan sistem logistik regional/internasional;
c. Mengembangkan  sistem  interkoneksi  antara  pusat- pusat distribusi logistik sebagaimana dimaksud huruf a

dengan  sistem  distribusi  logistik  dalam  kota melalui sistem angkutan pengumpan (feeder)

5. Terwujudnya
pengembangan
kawasan pesisir,
perairan dan
Kepulauan Seribu
yang berkelanjutan
dan berkeadilan

a. Peningkatan
konektivitas dan
dukungan sarana
prasarana serta utilitas
kawasan pesisir dan
Kepulauan Seribu yang
terintegrasi dengan
daratan Jakarta;

a. Meningkatkan   konektivitas   di   dalam   dan   menuju kawasan pesisir melalui penyediaan transportasi publik
dan jalur pejalan kaki serta pesepeda;

b. Mengembangkan sarana dan prasarana Pelabuhan dan dermaga angkutan regular yang menghubungkan
kawasan pesisir dengan seluruh pulau dan antar pulau permukiman dan pariwisata di Kepulauan Seribu;

c. Menyediakan  sarana  prasarana  dan  utilitas  untuk kepentingan publik di Kawasan Pantai dan Kepulauan
Seribu yang mandiri dan berkeadilan;

d. Memaksimalkan akses publik terhadap pantai pada kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu, dengan
pengecualian pada kawasan untuk kepentingan nasional.

b. Pengembangan dan
penyediaan ruang hidup
serta akses nelayan
terhadap laut dalam
meningkatkan kualitas
hidup nelayan;

a. Menyediakan    fasilitas    pelabuhan    dan    dermaga perikanan serta tambatan kapal nelayan di kawasan
pesisir dan Kawasan Pantai;

b. Merevitalisasi dan menyediakan permukiman nelayan yang layak huni di kawasan pesisir dan Kawasan
Pantai.

c. Pemulihan kawasan
pesisir dan Kepulauan
Seribu dengan

a. Merehabilitasi  seluruh  pantai,  pulau,  dan  perairan yang terdegradasi baik pada pulau dengan fungsi
lindung/konservasi maupun pulau-pulau dengan fungsi budidaya;
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mempertimbangkan 
kualitas lingkungan 
yang berkelanjutan; 

b. Mempertahankan keberlangsungan dan mengembalikan fungsi ekosistem mangrove, suaka alam, dan
margasatwa di kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu.

d. Pengembangan
kawasan sebagai pusat
ekonomi biru;

a. Mengembangkan  sentra  industri  perikanan  inklusif berskala global di kawasan pesisir utara Jakarta;
b. Mengembangkan  industri  berbasis  sumber  daya  dan jasa perairan yang berwawasan lingkungan;
c. Mengembangkan   kawasan   pertambangan   perairan berkelanjutan;
d. Mengembangkan infrastruktur bawah laut;
e. Mengembangkan   sistem   logistik   perairan   berskala global.

e. Pengembangan
pariwisata maritim
berkelanjutan berskala
global;

a. Mengembangkan dan mengoptimalkan destinasi wisata sejarah, bentang laut, pesisir, dan pulau-pulau secara
terpadu berbasis lingkungan dan sosial budaya setempat;

b. Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi pariwisata;
c. Mengembangkan amenitas, akomodasi, dan kegiatan penunjang pariwisata berbasis masyarakat

f. Peningkatan

kelembagaan dan

kualitas SDM pesisir dan

Kepulauan Seribu.

a. Mengoptimalkan  pelaksanaan  kebijakan,  tata  kelola kelembagaan, dan pelibatan pemangku kepentingan
dalam pengelolaan serta pembangunan pesisir, perairan, dan Kepulauan Seribu;

b. Mengoptimalkan  pengelolaan  dan  koordinasi  dalam pemanfaatan ruang perairan Taman Nasional
Kepulauan Seribu dengan Pemerintah;

c. Menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang antar pemilik, pengguna, dan pengelola sumber daya;
d. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi yang relevan dan terpadu untuk kepentingan pengelolaan

pesisir dan Kepulauan Seribu; dan
e. Meningkatkan   peran   dan   kualitas   SDM   dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

6. Terciptanya
penataan ruang
yang mendukung
peran Jakarta
sebagai pusat
pemerintahan dan
kebudayaan

a. Pengembangan dan
peningkatan mutu
kawasan khusus untuk
mendukung peran
Jakarta sebagai bagian
dari jaringan kota-kota
internasional

a. Mendukung      kegiatan      pemerintahan      nasional, perwakilan negara-negara sahabat, dan lembaga- 
lembaga internasional dengan penyediaan transportasi publik serta sarana, prasarana, dan utilitas pendukung;
dan

b. Mendukung fungsi khusus pertahanan dan keamanan, serta penyediaan infrastruktur kota yang mendukung
fungsi tersebut.

b. Pelestarian dan
peningkatan fungsi
cagar budaya;

a. Melestarikan     bangunan     cagar     budaya    beserta lingkungannya; dan
b. Menetapkan standar bangunan di kawasan strategis kepentingan sosial budaya dan di sekitar bangunan cagar

budaya yang mendukung kelestarian dan keserasian kawasan.

c. Pengembangan pusat
budaya perkotaan.

a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang menawarkan keunikan pengalaman kehidupan urban dan budaya
Jakarta;

b. Mengembangkan    dan    mengoptimalkan    pariwisata berbasis MICE (Meeting, Incentive, Conference,
Exhibition); dan

c. Mengembangkan pusat olahraga bertaraf internasional sebagai destinasi wisata olahraga.
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2.2.2.2 Rencana  

Rencana Struktur Ruang 

Rencana struktur ruang wilayah DKI Jakarta meliputi rencana system pusat pelayanan, rencana system jaringan 

transportasi, rencana system jaringan energi, rencana system jaringan telekomunikasi, rencana system jaringan 

sumber daya air, dan rencana infrastruktur perkotaan, yang telah mengintegrasikan rencana struktur ruang daratan 

dan rencana struktur ruang wilayah laut (berdasarkan RZWP3K DKI Jakarta) sesuai dengan amanat PP No. 21 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selain itu, rencana pola ruang juga mengintegrasikan 

rencana tata ruang Nasional, rencana tata ruang laut nasional, kebijakan level nasional dan proyek strategis 

nasional.  

A. Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan merupakan kawasan pusat-pusat pelayanan pada radius 800 meter di simpul transit 

perpindahan antar angkutan umum massal yang dikembangkan dengan prinsip pembangunan berbasis transit 

secara berjejaring dan berjejaring dan berhierarki. Sistem pusat pelayanan dioptimalkan pembangunannya 

sebagai kawasan kompak dengan densitas dan intensitas lebih tinggi untuk menunjang pemusatan tempat tinggal 

dan aktivitas penduduk di sekitar titik transit angkutan umum massal yang terintegrasi dengan sarana prasarana 

dan utilitas yang memadai. 

Pengembangan kawasan sistem pusat pelayanan hanya dapat dilakukan pada kawasan titik transit angkutan 

umum massal yang sudah ada atau sedang dalam proses pembangunan. Berdasarkan hal tersebut tipologi system 

pusat pelayanan dalam rencana struktur ruang wilayah DKI Jakarta meliputi pusat pelayanan kota, pusat 

pelayanan sub kota dan pusat pelayanan lingkungan. Secara total pengembangan system pusat pelayanan di 

wilayah DKI Jakarta berjumlah 50 titik dengan 7 sebagai pengembangan eksisting dan 43 merupakan rencana 

pembangunan. Secara detail distribusi spasial rencana struktr ruang system pusat pelayanan dapat dilihat pada 

peta dibawah ini: 
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Gambar 2-63. Peta Rencana Struktur Ruang untuk Sistem Pusat Pelayanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022-
2042 

Sumber: Ranpeda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta 2022-2042 
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B. Rencana Sistem Transportasi

Rencana sistem transportasi terdiri dari rencana infrastruktur dan rencana jaringan transportasi. Tipologi rencana 

sistem transportasi di wilayah DKI Jakarta terdiri atas  

• Sistem jaringan jalan

• Sistem jaringan kereta api

• Sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan

• Sistem jaringan transportasi laut

• Bandar udara umum dan khusus

Rencana sistem tranpsortasi diarahkan untuk meningkatkan mobilitas perkotaan dan perairan serta aksesibilitas 

kawasan serta dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi publik. Berdasarkan sistem transportasi eksisting dan 

yang direncanakan, dan mengingat status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga menjadi kawasan 

berorientasi transit, sistem transportasi di DKI Jakarta sudah saling terhubung antar sistem pusat pelayanan baik 

di wilayah darat maupun laut. Secara detail kondisi rencana struktur ruang untuk sistem transportasi dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2-64. Peta Rencana Struktur Ruang untuk Sistem Transportasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2042 
Sumber: Ranpeda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta 2022-2042 
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C. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan sistem jaringan energi ditujukan untuk menjamin keandalan dan kesinambungan penyediaan 

pasokan energi bagi kebutuhan rumah tangga, jasa, perdagangan, industry, dan transportasi dengan 

memperhatikan factor konservasi dan diversifikasi energi. Factor konservasi energi dalam pengembangan sistem 

jaringan energi memperhatikan aspek mitigasi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Pengembagan 

sistem jaringan energi di wilayah DKI Jakarta berpusat pada rencana sistem ketenagalistrikan dan sistem 

prasarana bahan bakar minyak dan gas.  

Rencana pengembangan ketenagalistrikan terdiri dari infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana 

pendukung dan jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. Infrastruktur pembangkitan tenaga 

listrik di DKI Jakarta baik secara eksisting dan rencana, diarahkan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), 

pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan gardu listrik. Secara eksisting 

untuk wilayah daratan, sistem ketenagalistrikan sudah mendukung seluruh kebutuhan listrik di DKI Jakarta, 

sedangkan untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baru sebagian yang sudah berjalan (eksisting) sebagian 

lainnya masih dalam bentuk rencana untuk 20 tahun kedepan.  

Untuk pengembangan sistem prasarana bahan bakar minyak dan gas terdiri dari infrastruktur bahan bakar minyak 

dan gas bumi dan jaringan pipa bahan bakar minyak dan gas bumi. Rencana pengembangan sistem prasarana 

bahan bakar minyak dan gas seluruhnya berada di wilayah perairan DKI Jakarta dengan sebagian besar sudah 

berjalan dan ada yang masih dalam bentuk rencana. Rencana ini telah mengintegrasikan kondisi rencana struktur 

ruang wilayah nasional, dan RZWP3K, yang kemudian akan terhubung dengan pengembangan rencana pola 

ruang untuk pertambangan minyak dan gas bumi. Untuk lebih jelasnya, distribusi spasial rencana pengembangan 

sistem jaringan energi dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2-65. Peta Rencana Struktur Ruang untuk Sistem Jaringan Energi DKI Jakarta Tahun 2022-2042 
Sumber: Ranpeda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta 2022-2042 
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D. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan komunikasi public yang efektif, 

serta ketersediaan dan keterjangkauan informasi secara merata dalam rangka mendukung pembangunan Jakarta 

berbasis teknologi digital. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Jakarta diarahkan untuk jaringan tetap 

dan jaringan bergerak. Untuk jaringan tetap sendiri dikembangkan untuk jaringan kabel serat optic yang dilakukan 

diwilayah perairan Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu menuju utara, Kepulauan Seribu bagian barat dan Kepulauan 

Seribu selatan menuju barat dan timur. Sedangkan untuk pengembangan jaringan bergerak diarahkan untuk 

jaringan seluler dan jaringan satelit. 

Pembagian arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Jakarta, pada wilayah daratan akan 

menggunakan jaringan bergerak seluler dan pada wilayah kepulauan menggunakan jaringan tetap. Berdasarkan 

kondisi eksisting saat ini sistem jaringan telekomunikasi sudah mencangkaup keseluruh wilayah Jakarta sehingga 

tidak ada kesenjangan komunikasi di wilayah daratan atau di kepulauan. Hal tersebut dapat dilihat pada peta 

dibawah ini: 
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 Gambar 2-66. Peta Rencana Struktur Ruang untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi DKI Jakarta Tahun 2022-2042 

Sumber: Ranpeda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta 2022-2042 
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E. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang direncanakan di Jakarta merupakan sistem pengendalian 
banjir yang meliputi jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir. Pengembangan jaringan 
pengendalian banjir dilaksanakan melalui: 

• revitalisasi kanal

• normalisasi dan naturalisasi sungai

• pengembangan tanggul pantai di sepanjang garis pantai utara Jakarta

• pengembangan sistem dan jaringan drainase ditetapkan di seluruh wilayah Jakarta

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada wilayah daratan dengan infrastruktur jaringan 

pengendalian banjir berjumlah 184, 49 rencana dan 135 dengan status eksisting. Sistem jaringan sumber daya air 

baik eksisting dan rencana sudah melingkupi seluruh daratan Jakarta, karena isu bencana banjir yang sangat 

tinggi. Hal tersebut dapat dilihat secara detail pada gambar peta dibawah ini: 
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 Gambar 2-67. Peta Rencana Struktur Ruang untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Alam DKI Jakarta Tahun 2022-

2042 

Sumber: Ranpeda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta 2022-2042 
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F. Rencana Infrastruktur Perkotaan

Pengembangan infrastruktur perkotaan di wilayah Jakarta diarahkan untuk pengembangan: 

• Sistem penyediaan air minum

• Sistem pengolahan air limbah

• Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

• Sistem jaringan persampahan

• Sistem jaringan evakuasi bencana

• Sistem drainasae

• Jalur sepada

• Jaringan pejalan kaki

Sistem penyediaan air minum yang dikembangkan terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. 

Jaringan perpipaan yang bangun adalah unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan. Unit air 

baku dikembangkan diseluruh perkotaan Jakarta namun belum direncakan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu. 

Begitu pula pengembangan jaringan air baku baik dalam kondisi eksisting atau rencana sudah mencangkup 

seluruh wilayah daratan Jakarta. Sedangkan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan 

dikembangkan untuk sumur pompa, terminal air, sistem daur ulang air dan bak penampungan air hujan. Namun 

untuk sumur pompa direncanakan untuk dialihkan menjadi sistem perpipaan untuk keberlanjutan cadangan air 

tanah Jakarta.  

Sistem pengelolaan air limbah diarahkan untuk pengelolaan air limbah non domestic dan limbah domestic. Sistem 

pengelolaan air limbah domestic diarahkan untuk pengembangan sistem air limbah domestic terpusat dan 

setempat. Sistem pengelolaan air limbah direncanakan untuk seluruh wilayah perkotaan Jakarta. Rencana 

infrastruktur selanjutnya adalah sistem pengelolaan limbah B3 yang terdiri atas kegiatan pengurangan, 

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan. Sistem 

pengelolaan air limbah B3 diarahkan untuk seluruh wilayah Jakarta. 

Infrastruktur perkotaan selanjutnya yang direncanakan di Jakarta adalah pengembangan sistem jaringan 

persampahan, yang terdiri dari a) Stasiun Peralihan Antara; b) Tempat Pengelolaan Sampah 3R; c) Tempat 

Penampungan Sementara; d) Tempat Pemrosesan Akhir; dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. Pada Pasal 

51 ditetapkan bahwa Stasiun Peralihan Antara terdiri dari skala makro dan mikro. Stasiun Peralihan Antara skala 

makro dikembangkan di 5 (lima) lokasi yaitu Kecamatan Cakung, Kecamatan Tanjung Priok; Kecamatan Cilincing, 

Kecamatan Tebet dan Kecamatan Pesanggrahan. Sementara yang berskala mikro dibangun di setiap kecamatan 

termasuk pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Penetapan instalasi sistem jaringan persampahan 

sebagai salah satu muatan materi Rencana Struktur, berbeda dengan apa yang tertuang dalam Strategi untuk 

mewujudkan Tujuan 3 Kebijakan huruf c perwujudan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui 

pengurangan 30% sampah di sumber dengan melakukan pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang 

sampah. Strategi kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui:  

• Membangun 4 (empat) Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) skala provinsi dan Fasilitas

Pengolahan Sampah Antara (FPSA) skala mikro di setiap kecamatan

• Mengoptimalkan Kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk optimalisasi TPA Bantar Gebang

melalui rekayasa teknis dan pengoperasian PLTSa

Perbedaan ada pada nomenklatur FPSA, dan apabila yang dimaksud FPSA dalam Strategi adalah sama dengan 

Stasiun Peralihan Antara, maka terdapat perbedaan pada jumlah lokasi. Dalam Peta Rencana Struktur Sistem 

Jaringan Persampahan teridendentifikasi pengembangan tempat penampungan sementara (TPS) yang 

direncanakan berjumlah 1.889 titik yang mencankup seluruh wilayah perkotaan Jakarta.  
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Untuk mendukung penanggulangan bencana, dalam rencana infrastruktur perkotaan direncanakan 

pengembangan tempat evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana. Lokasi ruang evakuasi bencana utama 

diarahkan di Kawasan Monumen Nasional, Gelora Bung Karno Senayan, Ancol, Kawasan Islamic Centre, Taman 

Mini Indonesia Indah, Taman Margasatwa Ragunan, Hutan Kota Srengseng, Taman Kampung Sawah/ Taman 

Catleya, Halim Perdana Kusuma, Taman BMW, Kebon Pisang, TPU Tegal Alur, TPU Tanah Kusir, kawasan pusat 

pemerintahan, kawasan pemakaman, dan kawasan rekreasi lainnya. Seluruh jalur evakuasi bencana diarahkan 

menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama dan menuju fasilitas vital, yaitu Pelabuhan 

Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Pengembangan jaringan evakuasi bencana bertujuan untuk 

menanggulanggi kebencanaan yang terjadi di Jakarta terutama bencana banjir yang setiap tahun selalu terjadi.  

Untuk mendukung penanggulangan bencana banjir direncanakan pengembangan sistem dan jaringan drainase 

meliputi sistem dan jaringan drainase makro, sistem dan jaringan drainase sub makro dan sistem dan jaringan 

drainase mikro. System jaringan drainase makro dikembangkan dengan kala ulang 25 – 100 tahun. System 

jaringan drainase sub makro dikembangkan dengan kala ulang 10 - 20 tahun dan system jaringan drainase mikro 

dikembangkan dengan kala ulang 5 – 10 tahun. 

Untuk mendukung aktivitas masyarakat Jakarta, pengembangan infrastruktur perkotaan juga diarahkan untuk 

pengembangan jalur sepeda dan jaringan pedestrial.  Pengembangan jalur sepeda dan jaringan pedestrial dalam 

20 tahun diarahkan di seluruh wilayah perkotaan Jakarta. Secara detail seluruh rencana pengembangan 

infrastruktur perkotaan Jakarta dapat dilihat pada peta dibawah ini: 
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Gambar 2-68. Peta Rencana Struktur Ruang untuk Sistem Infrastruktur Perkotaan DKI Jakarta Tahun 2022-2042 

Sumber: Ranpeda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta 2022-2042 
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Rencana Pola Ruang 

Rencana pola ruang wilayah DKI Jakarta meliputi rencana kawasan lindung dan budidaya yang telah 

mengintegrasikan rencana ruang wilayah daratan dan rencana ruang wilayah laut (berdasarkan RZWP3K DKI 

Jakarta) sesuai dengan amanat PP No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Hasil 

integrasi tersebut menghasilkan rencana ruang untuk kawasan lindung dengan luasan 125,162.6 Ha dan untuk 

kawasan budidaya seluas 534,313.3 Ha. 

A. Kawasan Lindung

Berdasarkan hasil integrasi yang telah dilakukan antara rencana ruang darat dan wilayah laut, menghasilkan 

arahan kawasan lindung di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 10 kelas pola ruang, yaitu kawasan hutan 

lindung, ruang terbuka hijau, cagar alam, cagar alam laut, suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, taman 

nasional, taman wisata alam, kawasan konservasi perairan dan badan air. Lebih dari 90% dari kawasan lindung 

merupakan integrasi dari rencana pola ruang nasional yaitu untuk kawasan konservasi dan hutan lindung dengan 

luasan 111,202.8 Ha. Sedangkan untuk kawasan lindung lain masuk kedalam kelas pola ruang badan air, 

pemakaman dan ruang terbuka hijau yang direncanakan berdasarkan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta 

dengan luasan 13,303.75 Ha. Sisa luasan dari kawasan lindung diluar kawasan konservasi, kawasan hutan 

lindung, pemakaman, badan air dan ruang terbuka hijau, merupakan kelas pola ruang kawasan konservasi 

perairan, yang diarahkan karena merupakan kawasan pencadangan kawasan konservasi perairan dengan luasan 

total 656,05 Ha, yang terdiri dari: 

1) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Damar Kecil (PKK-01);

2) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Pari (PKK-02);

3) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Pari (PKK-03);

4) Kawasan Konservasi di perairan Barat Daya Pulau Payung Besar (PKK-04);

5) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Payung Kecil (PKK-05);

6) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Tidung Kecil (PKK-06);

7) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Tidung Kecil (PKK-07);

8) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Tidung Kecil (PKK-08);

9) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Tidung Kecil (PKK-09);

10) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Tidung Besar (PKK-10);

11) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Karang Beras (PKK-11);

12) Kawasan Konservasi di perairan Pulau Air (PKK-12);

Secara detail distribusi kawasan lindung dapat dilihat pada peta dibawah ini: 
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Gambar 2-69. Peta Rencana Pola Ruang untuk Kawasan Lindung Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2042 
Sumber: Ranpeda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 dan Materi Teknis Perairan DKI Jakarta 2022-2042 



KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2040  

2-139

B. Kawasan Budidaya

Berdasarkan hasil integrasi yang telah dilakukan antara rencana ruang darat dan wilayah laut, menghasilkan 

arahan kawasan budidaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 14 kelas yaitu kawasan hutan produksi, 

kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, kawasan pertambangan 

minyak dan gas bumi, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, 

kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas social, kawasan campuran, kawasan perdagangan dan 

jasa, kawasan transportasi dan kawasan pertahanan dan keamanan. Arahan kawasan budidaya juga telah 

mengakomodir rencana pola ruang nasional (baik darat dan laut), kebijakan nasional dan proyek strategis 

nasional,  

Beberapa kelas pola ruang pada kawasan budidaya yang telah mengintegrasikan antara rencana ruang darat dan 

laut meliputi kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, kawasan transportasi, kawasan 

pariwisata, kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan fasilitas umum dan fasilitas social, dan 

kawasan pertahanan dan keamanan. Sebagian besar integrasi kawasan budidaya antara rencana ruang darat dan 

laut berada diwilayah pesisir, termasuk 5 kecamatan pesisir diwilayah Jakarta yaitu pada Kecamatan Penjaringan, 

Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Cilincing. Sementara 

untuk wilayah laut DKI Jakarta, rencana pola ruang untuk kawasan budidaya mengacu pada rencana zonasi 

RZWP3K. secara detail distribusi spasial kawasan budidaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2-70. Peta Rencana Pola Ruang untuk Kawasan Budidaya Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2042 
Sumber: Ranpeda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta 2022-2042 
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Kawasan Khusus dan Kawasan Strategis 

Untuk mendukung fungsi sebagai pusat pemerintahan Nasional, RTRW DKI 2040 menetapkan Kawasan Khusus 

pusat pemerintahan nasional yang pengelolaannya dapat langsung dilakukan oleh Pemerintah atau dikelola 

bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kawasan khusus pemerintahan tersebut adalah Kawasan 

Medan Merdeka yang mencakup Kawasan Taman Monas, Isatana Presiden dan Istana Wakil Presiden di 

Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat. 

Selain Kawasan khusus, RTRW DKI Jakarta juga memuat Penetapan kawasan strategis yang didasarkan pada 

besar peran dan/atau pengaruh strategis yang diberikan kawasan tersebut terhadap pembangunan yang dilihat 

berdasarkan kepentingan social budaya, ekonomi, dan lingkungan DKI Jakarta. Kawasan Strategis di DKI Jakarta 

terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi. KSN yang berlokasi di DKI 

Jakarta meliputi (Pasal 102): 

1) Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.

2) Pelabuhan Nasional Tanjung Priok;

3) Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman;

4) Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Muara Karang;

5) Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Tanjung Priok;

6) Industri maritim di Teluk Jakarta;

7) Industri maritim di Marunda;

8) Pertambangan minyak bumi di Pulau Pabelokan;

9) Pertambangan minyak bumi di perairan Kepulauan Seribu Utara;

10) Pertahanan dan keamanan di Pondok Dayung Tanjung Priok;

11) Pertahanan dan keamanan di sebelah barat perairan Kepulauan Seribu;

12) Pertahanan dan keamanan di sebelah barat Pulau Tidung Besar;

13) Pertahanan dan keamanan pembuangan amunisi di Pulau Pari;

14) Penggunaan gabungan di sebelah barat perairan Teluk Jakarta;

15) Zona Inti Taman Nasional Kepulauan Seribu;

16) Cagar Alam Pulau Bokor; dan

17) Suaka Margasatwa Pulau Rambut.

Hampir seluruh KSN tersebut terletak di wilayah Pesisir, Perairan dan Pulau – Pulau DKI Jakarta, hanya KSN

Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur yang tidak spesifik berlokasi di Kepulauan Seribu, meskipun juga

termasuk dalam cakupan rencana tata ruang KSN Jabodetabekpunjur.

Penamaan KSN terhadap 17 kawasan tersebut kurang tepat karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 tahun 2017 tentang RTRWN, Kawasan Strategis Nasional di wilayah DKI Jakarta adalah hanya Kawasan 

Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu. Dalam RTRWN 

lampiran IV dan VIII bahwa: 

a. Pelabuhan Tanjung Priok (Provinsi DKI Jakarta) dalam satu sistem dengan Kalibaru, Bojonegara (Provinsi

Banten), Banten (Provinsi Banten) dan Pelabuhan Jawa Barat Utara (Provinsi Jawa Barat) adalah Pelabuhan

Utama dalam Simpul Transportasi Laut Nasional

b. Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Marunda, Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai Pelabuhan Pengumpul dalam

Simpul Transportasi Laut Nasional

c. Suaka Margasatwa Muara Angke sebagai Kawasan Lindung Nasional

d. Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Perairan sekitarnya sebagai Kawasan Lindung Nasional

e. Cagar Alam Pulau Bokor sebagai Kawasan Lindung Nasional
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f. Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Lindung Nasional

g. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Lindung Nasional

h. Taman Wisata Alam Angke Kapuk sebagai Kawasan Lindung Nasional

Sementara dalam Rencana Struktur Ruang Laut Materi Teknis Pesisir Perairan DKI Jakarta dinyatakan bahwa: 

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Pusat

Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan merupakan daerah yang berperan sebagai sentra produksi bahan

baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang meliputi kegiatan usaha pergaraman, perikanan

tangkap dan/atau perikanan budidaya. Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan di DKI Jakarta adalah:

Tabel 2-32. Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan di DKI Jakarta 

No Pusat Pertumbuhan Lokasi 

1 Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Nizam Zachman dan 
Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Angke 

2 Sentra kegiatan perikanan budidaya Sea Farming Kepulauan Seribu 

3 Sentra kegiatan perikanan tangkap Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu 

4 Destinasi pariwisata Kepulauan Seribu 

5 Pengembangan Energi PLTU-PLTGU Muara Karang, Tanjung Priok, Muara 
Tawar 

6 Industri pengolahan ikan Muara Baru 

b. Tatanan Kepelabuhan Nasional yang dikelola oleh Pemerintah Pusat di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017, terdiri dari:

Pelabuhan Utama : 

Pelabuhan Pengumpul : 1. Marunda
2. Sunda Kelapa
3. Muara Baru

Pelabuhan Pengumpan Regional : 1. Muara Angke
2. Kalibaru
3. Pulau Pramuka

Pelabuhan Pengumpan Lokal : 4. Pangkalan Pasir Kalibaru
5. Cakung Drain Cilincing
6. Marina Ancol
7. Muara Kamal
8. Pantai Mutiara
9. Pulau Untung Jawa
10. Pulau Lancang
11. Pulau Pari
12. Pulau Payung
13. Pulau Tidung
14. Pulau Kelapa
15. Pulau Harapan
16. Pulang Panggang
17. Pulau Sebira
18. Pulau Kelapa Dua
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Gambar 2-71. Peta Lokasi KSN dan PSN Provinsi DKI Jakarta 
Sumber: Ranpeda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta 2022-2042 
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Dalam RTRW 2040, Kawasan strategis provinsi terdiri dari; Kawasan strategis kepentingan ekonomi; Kawasan 

strategis kepentingan sosial budaya; dan Kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup. 

Kawasan strategis ekonomi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: memiliki skala pelayanan ekonomi 

nasional dan global; memiliki konektivitas ekonomi dengan kawasan lainnya baik dalam wilayah DKI Jakarta, 

regional, nasional, maupun global; didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang ekonomi; memiliki 

perputaran nilai ekonomi harian tinggi yang berskala nasional dan global; dan kelembagaan pengelolaan kawasan 

dan sektor bisnis yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan. Lokasi kawasan 

strategis ekonomi meliputi: 

a. Kawasan Segitiga Emas Setiabudi sebagai kawasan bisnis terpadu berskala global; dan
b. Kawasan Tanah Abang sebagai pusat grosir dan perdagangan jasa berskala global.

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di
daratan dan/atau di perairan;

b. Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan
situs cagar budaya;

c. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
d. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
e. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
f. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
g. Hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda budaya kota;
h. Tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan social budaya lokal kota;
i. Terdapat dalam arah kebijakan daerah;
j. Dapat menjadi pusat kegiatan sosial budaya masyarakat;
k. Memiliki signifikansi ekonomi terhadap kawasan sekitar; dan/atau
l. Berpotensi dikembangkan sebagai pusat pariwisata berbasis sosial budaya.

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya meliputi Kawasan Menteng; Kawasan Kebayoran Baru; Kawasan 

Taman Ismail Marzuki (TIM); Kawasan Jatinegara; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan; 

Kawasan Pelestarian Budaya Betawi Condet; Kawasan Wisata Pesisir; dan Kawasan Jakarta International 

Stadium (JIS). 

Kawasan strategis lingkungan hidup merupakan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta. Penetapan kawasan 

strategis lingkungan hidup Pesisir Pantai Utara Jakarta dimaksudkan untuk mewujudkan Kawasan Pesisir Pantai 

Utara Jakarta yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai kawasan perlindungan terhadap bencana dan 

perubahan iklim yang pengembangannya berorientasi pada konsep kota tepi laut (waterfront city) dengan tetap 

mempertahankan karakter kawasan pesisir dan memperhatikan kualitas lingkungan. 
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Gambar 2-72. Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2042 

Sumber: Ranpeda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta 2022-2042 
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Kawasan dengan Ketentuan Khusus 

Ketentuan khusus merupakan ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi khusus 

dan memiliki aturan tambahan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama (overlay). Ketentuan khusus 

mengatur ketentuan terhadap: 

a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
b. kawasan rawan bencana;
c. kawasan cagar budaya;
d. kawasan sempadan;
e. ruang dalam bumi;
f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
g. alur migrasi biota laut.

Adapun Peta Kawasan Ketentuan Khusus di bawah ini berdasarkan draft peta Kawasan dengan Ketentuan Khusus 

yang diterima pada tanggal 14 April 2022. 
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Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); Kawasan Rawan Bencana; 
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Kawasan Cagar Budaya; Kawasan Sempadan 
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Ruang Dalam Bumi; Alur Migrasi Biota Laut 

Gambar 2-73. Kawasan dengan Ketentuan Khusus
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2.2.2.3 Program 

Program yang telah diidentifikasi merupakan program dalam RTRW versi 2.0 yang saat ini masih dalam proses 

pembahasan menuju versi 3 sebagaimana tujuan, kebijakan, strategi dan rencana ruang dalam Raperda (yang 

telah diperoleh oleh Tim KLHS sampai dengan 28 Februari 2022). Program yang teridentifikasi termuat dalam 

Lampiran 3. 



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-  2042 

2-152

2.3 Analisis Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup 

Pada Sub Bab ini diuraikan hasil analisis pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis. Kajian dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antara materi muatan KRP dengan isu paling 

strategis pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati berdasarkan Berita Acara Hasil Asistensi Tanggal 2 

Maret 2022. Skema Analisis Pengaruh KRP dsajikan pada Gambar 2-74. 

Gambar 2-74. Proses Analisis Pengaruh KRP 

Sumber: Ilustrasi Tim 

Isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis untuk KLHS RTRW DKI Jakarta 2040 meliputi: 
1. Kesenjangan penghidupan masyarakat
2. Keberlanjutan sumber daya alam
3. Resiko Kebencanaan Tinggi
4. Tata Kelola Pemanfaatan Ruang

Pada saat disusunnya KLHS RTRW DKI Jakarta 2040 ini, dokumen dan materi muatan RTRW 2040 masih dalam 

proses rancangan sehingga analisis dilakukan secara iteratif. Materi muatan yang dianalisis akan difokuskan pada 

materi terkait Tujuan, Kebijakan dan Strategi meskipun dalam proses analisis juga mempertimbangkan antara 

lain materi Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Kawasan Khusus dan Strategis, Arahan pemanfaatan 

ruang serta pengaturan lainnya sebagaimana termuat dalam Ranperda RTRW DKI Jakarta sampai dengan tanggal 

28 Februari 2022.   

Visi dan Misi yang termuat dalam Raperda tersebut tidak secara spesifik dianalisis keterkaitannya dengan isu 
pembangunan berkelanjutan paling strategis dengan pertimbangan bahwa: 

• Visi dan misi bukan merupakan materi wajib dari RTRW Provinsi sebagaimana diatur dalam PP 21
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,

• Dalam Pasal 3 Raperda RTRW Jakarta 2040 menyatakan bahwa RTRW Provinsi DKI Jakarta memuat
a) Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; b) rencana struktur ruang; c) rencana polar uang; d)
penetapan dan arahan Kawasan strategis; e) arahan pemanfaatan ruang; dan f) ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah. Tidak menyebutkan bahwa visi dan misi merupakan muatan RTRW.

• Visi dan misi tidak secara langsung mencerminkan bagaimana ruang direncanakan, dimanfaatkan dan
dikendalikan pemanfaatannya. Penataan ruang DKI Jakarta yang direncanakan dapat terlihat dari tujuan,
kebijakan yaitu arahan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan, dan strategi yaitu langkah-
langkah penataan dan pengelolaan wilayah yang perlu dilakukan.



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-  2042 

2-153

Dalam Raperda RTRW DKI Jakarta 2040, Tujuan Penataan Ruang termuat dalam Pasal 6 yang meliputi 6 (enam) 

Tujuan. Masing-masing Tujuan dijabarkan dalam beberapa kebijakan dan masing-masing kebijakan memiliki 

beberapa strategi. Kebijakan Penataan Ruang termuat dalam Pasal 7 sebanyak 6 ayat, sementara Strategi 

termuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13. Struktur materi dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 2-75. Struktur Materi Muatan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2040 

Secara garis besar, rangkuman masing-masing Tujuan, Kebijakan serta Strategi yang berpotensi berimplikasi 

pada kondisi lingkungan hidup dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Tujuan 1. Terciptanya pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital 

Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan Tujuan 1, secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Kebijakan 1 adalah pemusatan kegiatan dan 70% penduduk di sekitar titik transit. Secara ringkas strateginya

adalah:
o memaksimalkan pembangunan di sekitar titik transit angkutan umum
o pusat-pusat pengembangan hunian baru di sekitar titik transit
o pengembangan Kawasan berorientasi transit berbasis performa, dan partisipatif
o Performa yang diwajibkan adalah memenuhi kriteria teknis dan performa minimal sesuai dengan tipologi
o Performa tersebut menjadi acuan bagi pengelola Kawasan dan/atau unsur pemerintah daerah dalam

pembangunan dan pengelolaan Kawasan



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-  2042 

2-154

KRP pemusatan ini dapat berdampak positif terutama di Kawasan – Kawasan tersebut dengan prasyarat 

performa yang diatur dapat dipenuhi secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitasnya. Pengembangan 

bangunan secara vertical dan massif di lokasi-lokasi tertentu perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan 

karakteristik wilayah. Penata-kelolaan Kawasan-kawasan membuka peluang pad banyaknya pengelola-

pengelola dalam suatu wilayah sehingga perlu adanya pengaturan penata kelolaan (governance) yang 

mendudukkan Pemerintah DKI Jakarta sebagai pemangku kebijakan utama. 

2. Perwujudan 55% perjalanan penduduk menggunakan transportasi public. Secara umum kebijakan ini akan
membawa dampak positif terhadap lingkungan hidup. Hal yang perlu dijamin adalah terkait inklusifitas
pengguna terutama terkait dengan keterjangkauan secara ekonomi, dan prioritas terhadap masyarakat
rentan (gender, anak, lansia, disabilitas)

3. Pergeseran pola mobilitas dan aktivitas kota ke arah digital. Secara umum kebijakan ini akan membawa
dampak positif, namun perlu dicermati terkait operasionalisasi strategi tersebut dalam rencana struktur ruang
terutama di sistem jaringan

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas hunian vertical yang layak dan terjangkau perkotaan. Secara umum,
kebijakan pembangunan hunian secara vertical merupakan hal yang tidak bisa dihindari untuk wilayah DKI
Jakarta yang sudah memiliki masalah keterbatasan lahan. Strategi untuk kebijakan ini sudah mengatur
tentang inklusifitas bagi MBR, dan penetapan standar kualitas hunian. Di lain pihak, strategi untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk terutama in-migrasi belum terlihat dalam KRP ini, karena
pengembangan Kawasan-kawasan non hunian yang cenderung memiliki daya tarik tinggi bagi in-migrasi
masih mewarnai muatan KRP. Selain itu, pengembangan hunian vertical terjangkau berupa rumah susun
umum MBR dialokasikan di pusat-pusat pelayanan yang mungkin berpotensi menimbulkan konflik social dan
di pesisir DKI Jakarta yang merupakan kawasan rawan bencana rob.

5. Peningkatan kualitas Kawasan perkampungan dengan prinsip partisipatif. Secara umum, kebijakan ini
berdampak positif terhadap perbaikan Kondisi Kawasan perkampungan, namun pendekatan ex-situ perlu
dilakukan dengan tanpa menimbulkan konflik social.

6. Penyediaan sarana prasarana dan utilitas secara terintegrasi di setiap lingkungan permukiman. Kebijakan ini
akan membawa dampak positif pada kualitas lingkungan permukiman yang ada di wilayah ini karena standar
pelayanan minimal ditetapkan untuk seluruh wilayah Jakarta. Namun demikian kebijakan dan strategi ini perlu
ditunjang dengan peningkatan kemampuan tata Kelola, kemampuan finansial, serta kemampuan teknologi
yang mampu mempercepat kinerja pemenuhan kebutuhan. Sebagaimana diuraikan pada sub bab
sebelumnya, pencapaian penyediaan beberapa sarana prasarana dan utilitas di DKI masih belum
menjangkau seluruh wilayah. Selain itu dalam penyediaannya, keberhasilan dari KRP ini masih bergantung
pada wilayah di luar wilayah DKI Jakarta, seperti penyediaan air baku bergantung pada Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten dan Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan persampahan juga bergantung pada
kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Tujuan 2. Terciptanya hunian yang layak huni dan berkeadilan, serta lingkungan permukiman yang 

mandiri. 

Kebijakan untuk mewujudkan Tujuan 2 ini sebanyak 3 kebijakan yang masing – masing dijabarkan pada strategi 
– strategi, yang kesemuanya sama (redundant) dengan Kebijakan 4, 5 dan 6 pada Tujuan 1. Didasarkan pada
tujuannya, Kebijakan 4, 5, dan 6 akan mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta, bukan hanya berlaku di pusat-
pusat, oleh karenanya kebijakan tersebut sebenarnya lebih tepat untuk mewujudkan Tujuan 2.

Tujuan 3. Terwujudnya ruang dan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan wilayah 

sekitar Bodetabekpunjur. 

Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan Tujuan 3, secara umu dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
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1. Kebijakan 1 adalah perwujudan kota hijau yang berkontribusi terhadap penanganan perubahan iklim untuk 
mencapai pengurangan gas rumah kaca sejumlah 30% dari basis 2020 dengan cara: 
o Membatasi pembangunan area perkotaan baru selain di koridor transit angkutan umum dan mendorong 

penciptaan RTH baru 
o Mewujudan RTH 30% dengan cara mempertahankan RTH eksisting, pengetatan pemenuhan KDH, 

penciptaan RTH baru dan penerapan konsep ruang hijau pada bangunan Gedung 
o Menerapkan konsep bangunan hijau minimal pada bangunan Gedung baru dan eksisting  
o Mengembangkan sarana prasarana pendukung kendaraan listrik dan membatasi kendaraan bermotor 
o Membatasi pengembangan industry hanya untuk industri ramah lingkungan 
 

Secara umum kebijakan dan strategi ini berpengaruh positif mendukung keberlanjutan SD alam. Namun, 

berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW 2040, luasan Kawasan lindung adalah seluas 125,162.6 Ha atau 

berkisar 19 % luas wilayah. Namun demikian, luasan Kawasan lindung tersebut tidak seluruhnya berupa RTH. 

Hasil penghitungan dengan Arc GIs, luasan RTH yang teridentifikasi direncanakan sampai dengan tahun 2040 

adalah seluas 7811,74 ha atau hanya 11%. Hal ini dapat diartikan bahwa pemenuhan hingga 30% akan 

dipenuhi dari RTH privat serta spot-spot RTH skala lingkungan/Kawasan yang mungkin tidak terpetakan. 

Keberadaan RTH tersebut dalam kaitannya diperkirakan belum mampu mengurangi GRK sebesar 30%. 

Sumber utama GRK menurut berbagai sumber adalah berasal dari penggunaan energi listrik dan sector 

transportasi. Dengan peningkatan jumlah ruang untuk bangunan secara vertical maka diperkirakan energi 

listrik tidak akan berkurang justru akan meningkat, meskipun dalam strategi sudah mencanangkan konsep 

bangunan hijau. Pengurangan pemanfaatan energi di sector transportasi sebagai salah satu upaya 

pengurangan GRK sudah tepat.   

2. Kebijakan 2 yaitu  perwujudan kota yang adaptif terhadap sumber daya air (water adaptive city) menuju 
bebas banjir dan berbasis pelestarian sumber daya air serta Kerjasama antar daerah Bodetabekpunjur 
melalui berbagai strategi yaitu: 
o Penerapan kebijakan zero delta Q pada kavling bangunan Gedung. Strategi ini perlu memperhati 

karakteristik wilayah ecoregion DKI Jakarta yang memiliki kecenderungan sulit meresapkan air dan 
mudah tergenang. 

o Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sistem drainase, sungai serta situ waduk, embung dan danau 
untuk menampung curah hujan periode 100 tahun. Strategi ini perlu didukung dengan adanya kerjasama 
dengan instansi terkait baik di tingkat nasional dan daerah terutama di Kawasan hulu, karena watershed 
management hanya dapat dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.  Secara spesifik, wilayah 
DKI Jakarta juga merupakan hilir DAS yang berfungsi dalam sistem hidrologi DAS sebagai daerah 
pengaliran, oleh karenanya perbaikan dan peningkatan kapasitas ini sebaiknya dikaitkan dengan 
penampungan air sebagai sumber air baku air minum bukan hanya sebagai pengendali banjir.  

o Membangun sistem polder di 79 lokasi. Pembangunan polder sesuai untuk pengendalian banjir, namun 
pada Pasal 40 ayat (7) hanya terdapat rencana pembangunan polder sejumlah 21 polder baru dan ayat 
(8) terdapat rencana revitalisasi polder sebanyak 11 polder.  

o Membangun infrastruktur pengendali banjir rob di sepanjang garis pantai guna mengantisipasi kenaikan 
air laut sudah sesuai untuk pengendalian banjir rob. Belum terlihat adanya rencana pengendalian banjir 
rob di pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Pada pasal 40 ayat 2 hanya menyatakan pengembangan 
tanggul pantai di sepanjang garis pantai utara Jakarta untuk mengatasi rob. Pengembangan tanggul 
pantai ini akan berpotensi mempengaruhi peri kehidupan masyarakat pesisir terutama nelayan dan 
sumberdaya pesisir dan laut.  

o Memastikan 100% wilayah terlayani akses air bersih perpipaan disertai pelarangan/pembatasan 
penggunaan air tanah. KRP ini masih membuka peluang adanya pemanfaatan air tanah, sementara data 
status D3TLH penyedia air menyatakan 98% sudah terlampaui. Pengaturan yang dibutuhkan 
seharusnya adalah pemberhentian penggunaan air tanah. Peluang adanya pemanfaatan air tanah masih 
termuat materi KRP: 
▪ Pasal 44 ayat (2) Pembangunan unit air baku dalam kota yang bersumber dari sumber air 

permukaan, danau/waduk. Situ, cekungan air tanah dan/atau air hujan, dan air laut yang 
memenuhi baku mutu tertentu sebagai air minum, meliputi IPA Taman kota, IPA Buaran II dan IPA 
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Buaran III, IPA Cilandak I dan IPA Cilandak II, IPA Pejompongan dan IPA Pejompongan II dan 
IPA SWRO. 

▪ Pasal 45 ayat (1) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan terdiri dari Sumur 
Pompa, Bak penampungan air hujan dan Terminal air. Penggunaan sumur pompa yang 
bersumber dari air tanah secara bertahap digantikan dengan sistem perpipaan 

 
Hal lain yang perlu dicermati terkait dengan terwujudnya 100% terlayani akses air bersih adalah bahwa 
kontinuitas pasokan air minum masih tergantung pada wilayah di luar DKI Jakarta. Pasal 44 ayat (3) 
menyatakan bahwa kontinuitas pasokan air minum dari wilayah sekitar bersumber dari SPAM Karian- 
Serpoing dan IPA Serpong di kabupaten Lebak Provinsi Banten dan SPAM Regional Jatiluhur 1 dan 2 
Kecamatan Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. 

o Mengembangkan sarana dan prasarana konservasi sumberdaya air dan daur ulang air di setiap atau 
kumpulan beberapa bangunan Gedung merupakan strategi yang berdampak positif terhadap 
permasalahan daya dukung penyedia air yang sudah terlampaui, karena menyebabkan menurunnya 
demand terhadap air. Namun demikian, dalam rencana sistem jaringan sumberdaya air, strategi ini lebih 
diarahkan berkaitan dengan pengendalian banjir bukan pada upaya konservasi sumberdaya air. 

o Memastikan 100% wilayah Jakarta terlayani jaringan saluran drainase dan saluran air limbah yang terpisah. 
Strategi ini akan berdampak positif terhadap lingkungan hidup.   

o Mengembangkan sarana dan prasarana PAL di setiap atau kumpulan bangunan Gedung. Strategi ini akan 
berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Penyedian pada setiap bangunan Gedung dapat dibebankan 
pada pengelola Gedung, namun untuk kumpulan bangunan Gedung perlu diperjelas sebagai kewajiban 
atau tanggung jawab siapa. Untuk pulau permukiman di kepulauan seribu juga sudah diatur yaitu dengan 
penyediaan SPALDT (sistem pengolahan air limbah domestic terpusat) dan untuk setiap pengembangan 
Kawasan pariwisata di pulau pariwisata wajib menyediakan SPALDS ((sistem pengolahan air limbah 
domestic setempat) 

o Membangun 14 zona instalasi pengolahan air limbah kota dan instalasi limbah komunal. Strategi ini akan 
berdampak positif terhap lingkungan hidup jika kapasitas dan keterintegrasiannya sesuai dengan 
kebutuhan dan cakupan layanannya. 

o Mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar dalam hal pengendalian banjir dan pasokan 
air bersih dari hulu. Strategi ini perlu ditindak lanjuti dalam materi muatan seperti pada pengaturan tentang 
mekanisme insentif. Pada pasal 189 telah dimuat Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa pemberian kompensasi, pemberian penyediaan prasarana dan 
sarana, penghargaan; dan/ atau publikasi atau promosi. Pada Pasal 186 ayat (3) mengatur objek 
pemberian insentif dan pada huruf j menyebutkan objek insentif berupa penyediaan fasilitas social, fasilitas 
umum, infrastruktur dan utilitas kota namun tidak secara spesifik menyebutkan penyediaan air baku air 
minum. Untuk pengendalian banjir sudah tersebut pada huruf b.  
 

3. Kebijakan 3 yaitu Perwujudan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui pengurangan 30% sampah di 
sumber dengan melakukan pembatasan, pemanfaatan dan pendaur ulang sampah. Strategi terkait dengan 
pengelolaan sampah yaitu: 
o Membangun 4 (empat) Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) skala provinsi dan Fasilitas 

Pengolahan Sampah Antara (FPSA) skala mikro setiap kecamatan. Strategi ini tepat untuk wilayah darat 
DKI Jakarta, namun mengembangkan FPSA skala mikro di Kepulauan Seribu harus disediakan untuk 
setiap pulau. Dalam Pasal 54 ayat (7) (8) dan (9) mengatur  pengembangan FPSA skala mikro di 
Kepulauan Seribu namun tidak menjelaskan apakan penyediaannya terdapat di setiap pulau atau 
mengikuti aturan pada ayat 1 yaitu di setiap kecamatan. 

o Menyediakan paling sedikit 1 (satu) fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan di setiap kecamatan 
yang terintegrasi dengan sarana prasarana pengelolaan sampah. Strategi dalam materi rencana tidak 
jelas penerapannya. 

o Membangun sistem pengurangan, pemilahan sampah dan pengangkutan sampah terjadwal dari sumber 
dengan cakupan seluruh wilayah Jakarta. Strategi ini berdampak positif terhadap lingkungan hidup, 
namun fakta menunjukkan bahwa pengelolaan sampah hingga saat ini masih meruipakan permasalahan 
yang belum teratasi. Pengaturan tentang persampahan juga belum mengatur kewajiban terkait 
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pengelolaan sampah untuk setiap dan atau kumpulan Gedung terutama Kawasan-kawasan perdagangan 
dan jasa, industry, perkantoran, dan sebagainya 

o Mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk optimalisasi TPA Bantar Gebang 
melalui rekayasa teknis dan pengoperasian PLTSa. KRP ini menunjukkan bahwa keberlangsungan 
lingkungan hidup terkait pengelolaan persampahan DKI Jakarta bergantung pada wilayah sekitar yaitu 
kota Bekasi. Pada Pasal 186 ayat (3) mengatur objek pemberian insentif dan pada huruf j menyebutkan 
objek insentif berupa penyediaan fasilitas social, fasilitas umum, infrastruktur dan utilitas kota. Untuk lebih 
memperjelas, perlu adanya penyebutan PLTSa sebagai salah satu objek insentif meskipun tertuang 
dalam penjelasan. 

4. Kebijakan 4. Peningkatan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan lokal melalui strategi: 
o Pemanfaatan ruang terbuka public baik RTH dan RT non hijau menjadi pertanian kota Pengaturan Ruang 

Terbuka Hijau dalam pasal 74 yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung perlu disusun ulang 
mengingat pasal tersebut menyatakan pada ayat (1) Kawasan RTH meliputi rimba kota; taman kota, 
pemakaman dan jalur hijau. Sementara pada pasal yang sama setelah ayat (8) muncul ayat (1) lagi yang 
menyatakan Ruang terbuka hijau multifungsi memiliki fungsi ruang terbuka non hijau (RTNH) yang kemudian 
di huruf d dan j dinyatakan dapat dikembangkan menjadi pertanian kota. Sementara, jika mengacu pada 
Pasal 88 tentang Kawasan Pertanian jelas dinyatakan bahwa Kawasan pertanian ditetapkan dengan 
ketentuan tidak berlokasi di Kawasan sebagai Kawasan lindung. Artinya pengembangan pertanian kota 
untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan tidak terkategori sebagai sebuah Kawasan Pertanian 
sehingga sifat pengembangan pertanian kota di RTH adalah sebagai suatu pilihan pengembangan bahkan 
berpotensi terjadi perubahan alih fungsi lahan ataupun terakuisisi. 

o Mengembangkan sentra-sentra perikanan di utara Jakarta. Strategi ini perlu diimbangi dengan penerapan 
pembatasan penangkapan sumberdaya perikanan agar tidak terjadi overfishing 

o Mendorong pemilik lahan dan bangunan Gedung untuk menjalankan pertanian kota. Strategi ini berdampak 
positif meskipun mungkin tidak signifikan menjamin ketahanan pangan.  

o Memperkuat Kerjasama dengan daerah penyangga yang merupakan daerah sentra pangan melalui Sistem 
Informasi Ketahanan Pangan (SIKP). Strategi ini lebih tepat untuk diterapkan di DKI Jakarta dan telah 
didukung pula dengan pengaturan tentang Kawasan perdagangan dan jasa yang berperan sebagai bagian 
dari sistem logistic (Pasal 97 ayat 2) 
 

5. Kebijakan 5. Peningkatan ketahanan kota atas bencana dan penyebaran wabah penyakit 
Strategi yang direncanakan adalah 

o Menerapkan prinsip adaptasi bencana dalam pengembangan lingkungan dan bangunan 
o Mengembangkan jalur evakuasi dan ruang multi fungsi yang dapat dimanfaatkan untuk evakuasi 

bencana 
o Membangun sistem pendeteksi dini bencana yang terintegrasi 
o Memberikan kemudahan akses bagi respon gawat darurat terutama di Kawasan permukiman padat 
o Menerapkan standar ruang yang sesuai dengan standar Kesehatan pada area perkantoran, 

perdagangan dan jasa, transportasi public, rekreasi, fasum dan fasos serta area public lainnya 
Secara umum strategi dan rencana yang terkait dengan strategi akan berdampak positif terhadap 

lingkungan hidup, meskipun dalam uraian terkait kebencanaan belum ada yang spesifik untuk diterapkan 

di wilayah pulau-pulau di Kepulauan Seribu.  

Tujuan 4. Terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global 

Kebijakan untuk mewujudkan Tujuan 4 adalah: 
1. peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global yang dilaksanakan 

dengan strategi: 
o Mendukung dan mengoptimalkan peran Pelabuhan internasional sebagai hub ekonomi regional dan 

global 
o Mengembangkan dan mengoptimalkan Kawasan CBD sebagai pusat jasa perkotaan berskala global 
o Mengembangkan pusat-pusat UMKM berbasis digital dengan pelayanan internasional 
o Mengembangkan sistem perizinan tata ruang yang cerdas, cepat dan transparan.  

2. Pengembangan sistem logistic kota yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan sistem logistic 
regional/ internasional dilaksanakan dengan strategi: 
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o Mengembangkan dan memusatkan pusat-pusat distribusi logistic di Kawasan Pelabuhan 
internasional 

o Mengembangkan koneksivitas pusat- pusat distribusi logistic dengan jaringan transportasi dan 
sistem logistic regional/internasional 

o Mengembangkan sistem interkoneksi antara pusat-pusat distribusi logistic dengan sistem 
distribusi logistic dalam kota melalui sistem angkutan pengumpan (feeder) 

Kebijakan dan strategi ini berpotensi berdampak negatif dan positif. Dampak positifnya DKI Jakarta akan tetap 

merupakan pusat perekonomian nasional. Sementara, dampak negative adalah terkait dengan arah kebijakan 

untuk meningkatkan bisnis dan investasi masih pada sector ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan ruang 

untuk usaha, baik ruang untuk pintu gerbang export import maupun ruang usaha pada CBD. Selain itu, tingginya 

intensitas kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok baik sebagai origin maupun destinasi mobilitas angkutan barang 

skala besar skala regional dan global, akan menambah tekanan pada Kawasan Jakarta Utara terutama terkait 

dengan masalah kemacetan, alih fungsi lahan dan pemadatan bangunan serta berpotensi makin 

terpinggirkannya masyarakat nelayan. 

Tujuan 5. Terwujudnya pengembangan Kawasan pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu yang 

berkelanjutan dan berkeadilan 

Kebijakan untuk mewujudkan Tujuan 5 mencakup: 
1. peningkatan koneksivitas dan dukungan sarana prasarana serta utilitas Kawasan pesisir dan Kepulauan 

Seribu yang terintegrasi dengan daratan Jakarta antara lain dengan pengembangan sarana prasarana 
Pelabuhan serta penyediaan sarana, prasarana dan utilitas di Kawasan pantai dan kepulauan yang mandiri 
dan berkeadilan. Kebijakan ini berdampak positif bagi masyarakat Kepulauan Seribu.  

2. Pengembangan dan penyediaan ruang hidup serta akses nelayan terhadap laut dalam meningkatkan kualitas 
hidup nelayan dilakukan melalui penyediaan fasilitas Pelabuhan dan dermaga perikanan serta tambatan 
kapal nelayan serta merevitalisasi dan menyediakan permukiman nelayan yang layak huni. Materi yang 
belum diatur adalah bahwa ruang hidup nelayan adalah juga wilayah perairan yaitu Kawasan perikanan 
tangkap yang perlu dijamin keberlangsungannya. 

3. Pemulihan Kawasan pesisir dan kepulauan seribu dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan  dengan 
merehabilitasi dan mempertahankan keberlangsungan dan mengembalikan fungsi ekosistem mangrove, 
suaka alam dan margasatwa. Kebijakan dan strategi ini berdampak positif terhadap lingkungan hidup.  
Merehabilitasi dapat diartikan sebagai memperbaiki kondisi kawasan yang sudah ditetapkan, sementara 
mengembalikan fungsi ekosistem (restorasi) akan menjadi sulit diukur keberhasilannya karena akan 
dikembalikan seperti kondisi semula di tahun kapan. Atau sebaiknya RTRW menyatakan target tertentu untuk 
perluasan ekosistem yang ditetapkan, sebagaimana hal tersebut juga dinyatakan pada pengaturan materi 
lain, 

4. Pengembangan Kawasan sebagai pusat ekonomi biru antara lain dengan mengembangkan industry 
perikanan inklusif berskala global di pesisir utara Jakarta, industry berbasis sumberdaya dan jasa perairan, 
Kawasan pertambangan perairan, insfrastruktur bawah laur, dan sistem logistic perairan berskala global. 
Rencana pengembangan Kawasan sebagai pusat ekonomi biru dapat berdampak positif apabila manfaat 
pengembangan dapat dirasakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau dan pesisir. Namun 
demikian peningkatan intensitas kegiatan di pesisir dan pulau-pulau dikawatirkan justru mengganggu bahkan 
menurunkan kualitas lingkungan pesisir dan pulau serta perairan. Masyarakat nelayan dikawatirkan akan 
semakin terpinggirkan dalam mengakses ruang hidup baik di darat maupun di perairan 

5. Pengembangan pariwisata maritim berkelanjutan berskala global. Pengembangan pariwisata di kepulauan 
seribu perlu mempertimbangkan daya dukung daya tampung yang dimiliki setiap pulau terutama terkait 
dengan ketersediaan air baku, energi, pengelolaan sampah dan limbah. 

6. Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM pesisir dan Kepulauan Seribu. Pemangku kepentingan dalam 
pemanfaatan ruang pesisir, laut dan pulau mencakup multi sector, dan multi level pemerintahan, namun 
demikian perlu adanya jaminan bahwa penataan ruang pesisir, laut dan pulau mengedepankan kehidupan 
dan penghidupan masyarakat marginal yang menghuni pesisir dan pulau. 
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Tujuan 6. Terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan 

kebudayaan 

Tujuan ini dicapai melalui kebijakan pengembangan dan peningkatan mutu Kawasan khusus, pelestarian dan 
peningkatan fungsi cagar budaya dan pengembangan pusat budaya perkotaan. Kebijakan dan strategi untuk 
mewujudkan tujuan 6 ini dapat berdampak positif pelestarian budaya dan peningkatan pendapatan masyarakat 
setempat. Namun demikian kebijakan ini perlu didukung adanya insentif dan disinsentif terkait dengan upaya 
pelestariannya.  Hal ini sudah termuat dalam pengaturan tentang objek pemberian insentif yaitu pada Pasal 186 
ayat (3) huruf i. 
 
Secara lebih khusus terkait dengan tujuan untuk menciptakan penataan ruang sebagai pusat pemerintahan, 
kebijakan yang ditetapkan adalah pengembangan dan peningkatan mutu kawasan khusus untuk mendukung 
peran Jakarta sebagai bagian dari jaringan kota-kota internasional. Namun demikian dengan telah berlakunya UU 
No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara sebagai ibukota Negara maka 
fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan akan berubah. Perubahan status daerah khusus bagi provinsi kota 
Jakarta akan mempengaruhi fungsi provinsi kota Jakarta. Diperkirakan fungsi khusus sebagai pusat pemerintah 
nasional akan tidak belaku sejak tahun 2024 meskipun perpindahan secara fisik akan dilakukan secara bertahap. 
Berpindah pemerintah nasional ini akan memberi dampak terhadap dinamika perkembangan daerah, setidak-
tidaknya sebagai berikut: 
 

1) Gedung perkantoran milik pemerintah berikut kantong-kantong daerah pemusatan Gedung-gedung 

perkantoran tersebut, seperti di daerah sekitar jalan Merdeka Barat, Utara, Selatan dan Timur sampai 

dengan daerah sepanjang jalan Sudirman dan jalan Rasuna Said.  

2) Berkurangnya tingkat kemacetan dan polusi di daerah kantong-kantong tersebut di atas termasuk jaringan 

jalan menuju tempat tujuan kantong-kantong daerah tadi. Hal ini akan memberikan dampak positif, 

khususnya bagi aspek lingkungan hidup. 

3) Berkurangnya peredaran uang di provinsi kota Jakarta (saat ini diperkirakan sekitar 60%). Hal ini akan 

memberikan dampak berganda bagi perkembangan bisnis dan sosial.  

4) Diperkirakan sekitar 100 ribuan ASN akan pindah ke kantor-kantor pemerintah di IKN Nusantara. Jika 

diasumsikan seorang ASN mempunyai anggota sebagai 3-4 orang maka diperkirakan setidaknya akan ada 

300-400 orang yang akan pindah.Tentunya konsekuensinya pada tempat tinggal yang bersangkutan dan 

juga multiplier effect yang sistemik telah terbentuk sebagai ekosistem kelompok masyarakat tersebut. 

Sampai dengan tahun 2024 dilakukan pemindahan ASN dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 60%.  

Dalam konteks rencana penataan ruang, selain oleh sebab utama berpindahnya pemerintah pusat berikut segala 
komponennya juga akan ada tantangan yang dihadapi yaitu menetapkan fungsi kota Jakarta yang dapat menjadi 
daya tarik kota. Tantangan ini menjadi penting bagi keberlanjutan kota Jakarta. Dalam menetapkan fungsi kota 
tersebut tentu dipahami betul modalitas-modalitas yang dimiliki. Salah satu fungsi yang vital dan bernilai strategis 
bagi kota Jakarta sebagai primate city di Indonesia adalah memperkuat fungsi sebagai pusat bisnis. Namun sangat 
perlu diperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Jakarta sampai saat ini yaitu sumber daya air, ruang 
terbuka hijau dan penanganan lingkungan agar dapat menjadi tempat hidup yang nyaman, aman dalam berbisnis. 
 

 
Dari uraian tersebut di atas dan setelah dilakukan diskusi dengan penyusun KRP serta POKJA KLHS 

sebanyak 2 kali, KRP yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap lingkungan hidup mengerucut pada 

beberapa muatan yaitu: 

1. Pemusatan kegiatan dan 70% penduduk di sekitar titik transit, dengan strategi-strategi yang yang diwujudkan 
dalam materi muatan sebagai berikut: 
✓ Pada pengaturan terkait Rencana Struktur Ruang Rencana, kebijakan tersebut dituangkan dalam 

rencana sistem pusat pelayanan. Yang dimaksud dengan sistem pusat pelayanan dalam KRP ini adalah 
Kawasan pusat-pusat pelayanan berbasis transit pada radius 800 meter di simpul transit perpindahan 
antar angkutan umum massal yang dikembangkan dengan mekanisme perencanaan berbasis performa.  
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✓ Sistem pusat pelayanan yaitu merencanakan sebanyak 50 pusat- pusat pelayanan yang terdiri dari 11 
Pusat Pelayanan Kota; 18 Sub Pusat Pelayanan Kota dan 21 Pusat Pelayanan Lingkungan. Lokasi dari 
ke 50 pusat pelayanan tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini: 

 
Gambar 2-76. Sistem Pusat Layanan 

Sumber: Rencana Struktur Ruang RTRW DKI Jakarta 2040 
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✓ Masing-masing dari pusat pelayanan tersebut direncanakan memiliki radius dari moda transit 800 meter 
yang berarti luasan 1 kawasan pusat pelayanan memiliki luas sekitar 2 km2 atau dengan total 50 pusat 
pelayanan maka total seluas 100 km2 atau sekitar 15% dari total luasan wilayah DKI Jakarta. Dari 
gambar di atas dapat dilihat bahwa beberapa Kawasan saling tumpang tindih dan/atau berdekatan 
memusat di wilayah tengah kota Jakarta. 

✓ Penetapan Pulau Pramuka sebagai salah satu Sub Pusat Pelayanan Kota, dengan kriteria luasan di 
atas, menjadi tidak tepat karena luas pulau Pramuka hanya 16 ha sementara satu Sub Pusat Pelayanan 
Kota sekitar 2 km2. Oleh karenanya, pengaturan Sub Pusat dan kriterianya untuk Kawasan pulau-pulau 
perlu diatur secara terpisah. 

✓ Pada Pasal 8 ayat (1) butir d, strategi untuk melaksanakan kebijakan terkait Tujuan 1 adalah mewajibkan 
setiap Kawasan berorientasi transit berbasis performa untuk memenuhi kriteria teknis sesuai tipologi 
dan performa kawasan. Pada Bab Rencana Struktur Ruang, Bagian Kedua: Sistem Pusat Pelayanan 
Pasal 16 (?) ayat 6, Kriteria Teknis Kawasan yang harus dipenuhi pada setiap tipologi pusat pelayanan. 
Kedua Kriteria Teknis tersebut berbeda materinya, oleh karena agar tidak menimbulkan perbedaan 
interpretasi perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan Bab yang melingkupinya.  

 
Tabel 2-33. Pemetaan Kriteria Teknis Kawasan Berorientasi Transit pada Ranperda RTRW Provinsi DKI Jakarta 2040  

Bab IV Tujuan, Kebijakan dan 
Strategi Penataan Ruang 
Bagian Ketiga: Strategi 

Penataan Ruang 
Pasal 8 ayat (1) butir d Strategi 
untuk melaksanakan kebijakan 

adalah Mewajibkan setiap 
kawasan dalam Kawasan 

berorientasi transit berbasis 
performa untuk memenuhi 

kriteria teknis sesuai tipologi 
dan performa kawasan 

minimal 

Bab V Rencana Struktur Ruang 
Bagian Kedua: Sistem Pelayanan 

Pasal 16 (?) ayat 6 Kriteria teknis yang harus dipenuhi pada setiap tipologi pusat pelayanan 

Pusat Pelayanan Kota 
(butir a) 

Sub Pusat Pelayanan Kota 
(butir b) 

Pusat Pelayanan 
Lingkungan 

(butir c) 

1. pengembangan fasilitas 
perpindahan antarmoda 
(intermodal interchange 
facilities); peningkatan 
konektivitas dan 
permeabilitas kawasan 
pembangunan pedestrian 
dan jalur sepeda; 

2. penciptaan kawasan 
mixed-use dengan 
densitas tinggi; 

3. penyediaan minimal 20% 
unit rumah susun umum 
terjangkau dari total unit 
hunian; 

4. penyediaan ruang untuk 
UMKM dan sektor 
informal dalam kawasan; 

5. pencapaian Indeks 
Ruang Hijau setara 
dengan 30% RTH; 

6. pencapaian zero delta Q; 
pengurangan emisi 
kawasan; 

7. akses air bersih 100%; 
8. penyediaan sistem 

pengolahan limbah dan 
persampahan kawasan; 

Kriteria Teknis sbb: 
1. Merupakan simpul transit 

yang dilayani oleh moda 
transit jarak dekat (internal 
perkotaan) dan moda transit 
jarak jauh (antar provinsi) 
berupa moda angkutan 
massal berbasis rel 
kapasitas tinggi (heavy rail 
transit), moda angkutan 
massal berbasis rel 
kapasitas rendah (light rail 
transit), angkutan umum 
massal berbasis jalan (Bus 
Rapid Transit) Koridor 
Utama, dan/atau angkutan 
sungai jika dimungkinkan; 

2. Rencana/perancangan 
kawasan harus 
mengalokasikan ruang 
untuk pengembangan pola 
jaringan sistem transit yang 
terintegrasi; 

3. Pusat perekonomian fungsi 
primer dan budaya regional; 

4. Minimal aktivitas signifikan 
di kawasan 18 jam; 

Kriteria Teknis sbb: 
1. Merupakan simpul transit 

yang dilayani setidaknya 
oleh moda transit jarak 
dekat (internal perkotaan) 
dan moda transit jarak jauh 
(antar provinsi) berupa 
moda angkutan massal 
berbasis rel kapasitas tinggi 
(heavy rail transit), moda 
angkutan massal berbasis 
rel kapasitas rendah (light 
rail transit) atau moda 
angkutan umum berbasis 
jalan (BRT) koridor utama, 
moda angkutan umum 
berbasis jalan pengumpan 
(BRT feeder) dan/atau 
angkutan sungai jika 
dimungkinkan; 

2. Rencana/perancangan 
kawasan harus 
mengalokasikan ruang 
untuk pengembangan pola 
jaringan sistem transit yang 
terintegrasi; 

Kriteria Teknis: 
1. Merupakan simpul transit 

yang dilayani moda 
transit jarak dekat 
(internal perkotaan) 
berupa moda angkutan 
massal berbasis rel 
kapasitas rendah (light 
rail transit) atau angkutan 
umum berbasis jalan 
(BRT) Koridor Utama 
dan angkutan umum 
berbasis jalan 
pengumpan (BRT 
feeder); 

 
 
 
 
 
2. Rencana/perancangan 

kawasan harus 
mengalokasikan ruang 
untuk pengembangan 
pola jaringan sistem 
transit yang terintegrasi; 



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-  2042 
 

 

2-162 

Bab IV Tujuan, Kebijakan dan 
Strategi Penataan Ruang 
Bagian Ketiga: Strategi 

Penataan Ruang 
Pasal 8 ayat (1) butir d Strategi 
untuk melaksanakan kebijakan 

adalah Mewajibkan setiap 
kawasan dalam Kawasan 

berorientasi transit berbasis 
performa untuk memenuhi 

kriteria teknis sesuai tipologi 
dan performa kawasan 

minimal 

Bab V Rencana Struktur Ruang 
Bagian Kedua: Sistem Pelayanan 

Pasal 16 (?) ayat 6 Kriteria teknis yang harus dipenuhi pada setiap tipologi pusat pelayanan 

Pusat Pelayanan Kota 
(butir a) 

Sub Pusat Pelayanan Kota 
(butir b) 

Pusat Pelayanan 
Lingkungan 

(butir c) 

9. kelengkapan infrastruktur 
digital; 

10. penyediaan infrastruktur 
gas; 

11. pengembangan 
infrastruktur dan 
bangunan yang adaptif 
terhadap bencana; 

12. penerapan konsep 
bangunan gedung hijau 
(green building); 

13. penyediaan ruang publik 
multifungsi yang 
terintegrasi dengan jalur 
evakuasi bencana; 

14. desain kawasan yang 
selaras pada kawasan 
cagar budaya (heritage); 

15. pengembangan desain 
kawasan yang ramah 
terhadap umur, gender, 
dan kaum difabel serta 
meminimalisir peluang 
kriminalisasi; 

16. perencanaan kawasan 
dengan prinsip 
partisipatif; dan 

17. performa-performa lain 
yang ditetapkan 
kemudian oleh Gubernur 

5. Proporsi hunian dan non 
hunian adalah 20-60% : 40-
80%, dengan hunian adalah 
hunian berimbang; 

6. Memiliki minimal 5 jenis 
kegiatan pemanfaatan 
ruang, terdiri atas campuran 
perumahan, komersial skala 
regional, perkantoran, 
budaya atau pusat hiburan, 
dan fasilitas publik lainnya 
baik dalam satu bangunan 
atau bangunan tersendiri 
dalam kawasan; 

7. Memiliki target unit hunian 
8.000 - 30.000 unit dengan 
tipe hunian bangunan tinggi, 
apartemen dengan 
ketinggian sedang, dan 
kondominium, dengan tetap 
memperhatikan aspek 
keadilan social untuk 
mengakomodir keberadaan 
penduduk eksisting; 

8. Target jumlah pekerja 
40.000-150.000; 

9. Memiliki target kepadatan 
populasi >750 jiwa/Ha, 
dengan kepadatan pekerja 
>200 jiwa/Ha; 

10. Mengintegrasikan fungsi 
hunian dan perkantoran 
baru dengan intensitas 
pemanfaatan ruang tinggi 
ke dalam kondisi terbangun 
saat ini; 

11. Pengembangan lingkungan 
yang mengutamakan moda 
transportasi tidak bermotor; 
dan 

12. Ketentuan intensitas 
pemanfaatan ruang dengan 
pola kepadatan tinggi yang 
ditetapkan lebih lanjut 
dalam Peraturan Gubernur 
mengenai Rencana Detail 
Tata Ruang. 

3. Pusat perekonomian 
khususnya fungsi sekunder 
dan budaya regional; 

4. Minimal aktivitas signifikan 
di kawasan 16 jam; 

5. Proporsi hunian dan non 
hunian adalah 30-60% : 40-
70%,, dengan hunian adalah 
hunian berimbang; 

6. Memiliki minimal 4 jenis 
kegiatan pemanfaatan 
ruang, terdiri atas campuran 
perumahan, komersial skala 
regional, perkantoran, 
budaya baik dalam satu 
bangunan atau bangunan 
tersendiri dalam kawasan; 

7. Memiliki target unit hunian 
5.000-15.000 unit dengan 
tipe hunian vertikal dengan 
ketinggian sedang, 
ketinggian rendah, sedikit 
bangunan tinggi, dengan 
tetap memperhatikan aspek 
keadilan social untuk 
mengakomodir keberadaan 
penduduk eksisting; 

8. Target jumlah pekerja 
5.000-30.000; 

9. Memiliki target kepadatan 
populasi >450-1500 jiwa/Ha, 
dengan kepadatan pekerja 
40-200 jiwa/Ha; 

10. Mengintegrasikan fungsi 
hunian dengan intensitas 
pemanfaatan ruang tinggi 
ke dalam hunian dan 
perkantoran terbangun; 

11. Pengembangan lingkungan 
yang mengutamakan moda 
transportasi tidak bermotor; 
dan 

12. Ketentuan intensitas 
pemanfaatan ruang sedang 
sampai tinggi yang 
ditetapkan lebih lanjut 
dalam Peraturan Gubernur 

3. Pusat aktivitas ekonomi 
lokal dan komunitas 
lokal; 
 

4. Dominasi kawasan 
hunian dengan akses 
baik ke regional dan 
subregional; 

5. Minimal aktivitas 
signifikan di kawasan 14 
jam; 

6. Proporsi hunian dan non 
hunian adalah 60-80% 
:20-40%, dengan hunian 
adalah hunian 
berimbang; 

7. Memiliki minimal 2 jenis 
kegiatan pemanfaatan 
ruang, utamanya 
perumahan dengan 
fasilitas penunjang baik 
untuk penduduk yang 
bertempat tinggi maupun 
masyarakat yang 
menggunakan moda 
transportasi umum, serta 
komersial dengan skala 
komunitas dan/atau 
lokal; 

8. Memiliki target unit 
hunian 2.500-10.000 unit 
dengan tipe hunian 
dengan ketinggian 
sedang, ketinggian 
rendah, dengan tetap 
memperhatikan aspek 
keadilan sosial untuk 
mengakomodir 
keberadaan penduduk 
eksisting; 

9. Memiliki target 
kepadatan populasi 
>350-1000 jiwa/Ha, 
dengan kepadatan 
pekerja 12-40 jiwa/Ha; 

10. Memperluas peluang 
retail skala lokal, 
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Bab IV Tujuan, Kebijakan dan 
Strategi Penataan Ruang 
Bagian Ketiga: Strategi 

Penataan Ruang 
Pasal 8 ayat (1) butir d Strategi 
untuk melaksanakan kebijakan 

adalah Mewajibkan setiap 
kawasan dalam Kawasan 

berorientasi transit berbasis 
performa untuk memenuhi 

kriteria teknis sesuai tipologi 
dan performa kawasan 

minimal 

Bab V Rencana Struktur Ruang 
Bagian Kedua: Sistem Pelayanan 

Pasal 16 (?) ayat 6 Kriteria teknis yang harus dipenuhi pada setiap tipologi pusat pelayanan 

Pusat Pelayanan Kota 
(butir a) 

Sub Pusat Pelayanan Kota 
(butir b) 

Pusat Pelayanan 
Lingkungan 

(butir c) 

mengenai Rencana Detail 
Tata Ruang. 

meningkatkan hunian 
kepadatan 
tinggi/vertikal; 

11. Pengembangan 
lingkungan yang 
mengutamakan moda 
transportasi tidak 
bermotor; dan 

12. Ketentuan intensitas 
pemanfaatan ruang 
sedang yang ditetapkan 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Gubernur 
mengenai Rencana 
Detail Tata Ruang. 

  
✓ Pemusatan kegiatan dan 70% penduduk di sekitar tititk pusat pelayanan mengandung makna bahwa 

peruntukan lahan di Kawasan ini adalah untuk non hunian dan untuk hunian. Tabel di atas menunjukkan 
jenis peruntukan untuk masing-masing pusat 

o Pusat Pelayanan Kota : campuran perumahan, komersial skala regional, perkantoran, budaya 
atau pusat hiburan, dan fasilitas publik lainnya. Proporsi Hunian : Non Hunian = 20-60% : 40-
80%, 

o Sub Pusat Pelayanan Kota: campuran perumahan, komersial skala regional, perkantoran, 
budaya. Proporsi Hunian : Non Hunian = 30-60% : 40-70%.  

o Pusat Pelayanan Lingkungan: utamanya perumahan dengan fasilitas penunjang baik untuk 
penduduk yang bertempat tinggi maupun masyarakat yang menggunakan moda transportasi 
umum, serta komersial dengan skala komunitas dan/atau local. Proporsi Hunian : Non Hunian 
= 60-80% :20-40% 

Dari proporsi tersebut dapat dilihat bahwa Pusat Pelayanan Kota dan Sub Pusat Pelayanan Kota 

lebih berpotensi dikembangkan sebagai Kawasan Non Hunian. Sementara pernyataan terkait 

pemusatan 70% penduduk di sekitar titik transit perlu diperjelas karena menimbulkan dua hal yang 

berbeda: 

a. 70% penduduk diartikan sebagai 70% dari seluruh penduduk DKI Jakarta yang diproyeksikan 
sebesar 11,9 juta atau sekitar 8,33 juta atau 

b. 70% penduduk diartikan sebagai 70% dari penambahan penduduk baru yang diproyeksikan 
sebesar 1,4 juta atau sekitar 0,98 juta. 

✓ Salah satu kriteria teknis dan performa dalam Strategi juga menyatakan bahwa wajib penyediaan minimal 
20% unit rumah susun umum terjangkau dari total unit hunian pada setiap Kawasan yang terbangun. 
Berdasarkan kriteria teknis pada Struktur Ruang maka jumlah unit rumah susun umum terjangkau dari 
total unit hunian, maka pada: 

o Pusat Pelayanan Kota dengan total target unit hunian 8000 – 30.000 unit, maka jumlah unit 
rumah susun terjangkau yang wajib disediakan adalah 1600 – 6000 unit. 
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o Sub Pusat Pelayanan Kota dengan total target unit hunian 5000 – 15.000 unit, maka jumlah unit
rumah susun terjangkau yang wajib disediakan adalah 1000 – 12.000 unit

o Pusat Pelayanan Lingkungan dengan total target unit hunian 2500 – 10.000 unit, maka jumlah
unit rumah susun terjangkau yang wajib disediakan adalah 500 – 2000 unit

Tabel 2-34. Kriteria Teknis Sistem Pusat Pelayanan 

Tipologi Jumlah Target Hunian 
Minimal 

Target Hunian 
Maksimal 

Total Hunian 
Minimal 

Total Hunian 
Maksimal 

Pusat 
Pelayanan Kota 

11 8000 30000 88.000 330.000 

Sub Pusat 
Pelayanan Kota 

18 5000 15000 90.000 270.000 

Pusat 
pelayanan 
lingkungan 

21 2500 10000 52.500 210.000 

Total 230.500 810.000 

Sumber: Raperda RTRW Provinsi DKI Jakarta 2040 

Berdasarkan asumsi yang digunakan dalam penyusunan RTRW 2040, kebutuhan penambahan unit 

rumah baru adalah berkisar 720.000 unit untuk kebutuhan proyeksi penduduk dan adanya 320 unit 

backlog. Dari tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa unit-unit hunian yang direncanakan 

dikembangkan di pusat – pusat pelayanan adalah diperuntukkan untuk memenuhi penambahan 

penduduk. Dengan kata lain pernyataan terkait dengan Kebijakan 1 lebih tepat dinyatakan sebagai 

pemusatan 70% penambahan penduduk sampai dengan tahun 2040 atau pemusatan pembangunan 

perumahan baru. 

✓ Target kepadatan penduduk di Kawasan pusat-pusat merupakan kepadatan sangat tinggi jauh lebih
padat dari rata-rata kepadatan Penduduk rata-rata DKI Jakarta saat ini yaitu sekitar 159 jiwa/ha dengan
kepadatan tertinggi Kecamatan Kebayoran Baru sebesar 1.100 jiwa/ha dan kepadatan terendah
Kecamatan Penjaringan sebesar 77 Jiwa/ha.

✓ Pengaturan terkait Kriteria Pusat, dan Sub Pusat Pelayanan Kota serta Pusat Pelayanan Lingkungan
masih berorientasi pada wilayah daratan, kurang tepat untuk diterapkan dalam pengembangan Sub Pusat
di wilayah pulau-pulau yang memiliki karakteristik social ekonomi masyarakat dan fisik yang berbeda
dengan wilayah daratan. Oleh karenanya, pengaturan kriteria Pusat atau sub Pusat untuk wilayah pulau-
pula perlu dilakukan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.

2. Muatan Tujuan, Kebijakan dan Strategi yang terkait dengan penyediaan permukiman layak, termasuk
sarana, prasarana dan utilitas pendukungnya
Secara umum kebijakan, strategi dan rencana penyediaan sarana, prasarana dan utillitas sudah diatur
dalam muatan materi Raperda, bahkan menyatakan target pelayanan menjangkau seluruh wilayah DKI
Jakarta dan/ atau 100% terlayani. Sementara, beberapa kebutuhan terkait dengan air, pengelolaan
sampah, pengendalian banjir, dan ketahanan pangan bagi penduduknya masih memerlukan pasokan
maupun kontribusi dari luar wilayah. Di lain pihak, rencana pengembangan DKI Jakarta yang tercermin
dari Tujuan, Kebijakan, Strategi dan Rencana Struktur maupun Pola Ruang masih mengarah pada
pengembangan sector bisnis yang berbasis keruangan yang ditunjukkan dengan adanya rencana
pengembangan pusat-pusat pelayanan dan optimalisasi Central Business District. Sementara uraian
terkait karakteristik wilayah, status D3TLH DKI hampir seluruhnya sudah terlampaui.
Penyediaan permukiman layak, termasuk sarana, prasarana dan utilitas pendukung di wilayah DKI
Jakarta daratan juga akan sangat berbeda dengan di pulau. Karakteristik wilayah dan masyarakat pesisir
dan pulau berbeda dengan karakteristik daratan Jakarta. Perbedaaan karakteristik tersebut akan
mempengaruhi perbedaan pada kebutuhan untuk penghidupan dan kehidupannya.  Sebagai contoh
dalam hal penyediaan jaringan air bersih, sistem persampahan, sistem pengelolaan air limbah maupun
dalam pengendalian banjir rob. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan
ketahananan pangan dan energi. Seperti telah diuraikan sebelumnya, pulau berpenghuni di Kepulauan
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Seribu terdapat di 11 pulau dengan jarak tempuh yang bervariasi. Pulau Pramuka dalam RTRW 2040 
yang ditetapkan sebagai salah satu Sub Pusat Pelayanan Kota memiliki jarak tempuh berkisar 1,01 – 
35,47 mil. Pemusatan sarana, dan prasarana pada satu pulau menjadi kurang tepat karena jarak, waktu 
tempuh, akses dan ketersediaan sarana angkutan laut yang tidak setiap saat tersedia. Beberapa muatan 
dalam KRP ini masih cenderung menyama-ratakan kebutuhan, sehingga pengaturan-pengaturan dalam 
KRP terkait dengan pengembangan ruang, penyediaan sarana, prasarana dan utilitas untuk pulau-pulau 
Kepulauan Seribu perlu diatur secara terpisah ataupun spesifik.   

Tabel 2-35. Jarak Tempuh antar Pulau di Kepulauan Seribu  ( dalam US. Nautical Mile) 
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Muara 
Angke 

- 9,34 16,39 22,84 19,19 25,58 25,33 26,34 32,67 36,35 62,56 

P.Untung
Jawa

9,34 - 7,73 13,15 9,07 16,64 15,9 16.92 23,33 27,01 53,22 

P.lancang 16,9 7,73 - 7,96 6,84 10,34 12,94 13,67 18,92 20,75 46,96 

P.Payung 22,84 13,15 7,96 - 7,63 3,86 6,74 7,29 13,58 13,53 39,74 

P.Pari 19,19 9,07 6,84 7,63 - 10,24 9,12 10,18 16,1 18,41 44,62 

P. Tidung 25,58 16,64 10,34 3,86 10,24 - 9,2 8,93 13,4 14,75 40,96 

P.Pramuka 25,33 15,9 12,94 6,74 9,12 9,2 - 1,01 6,78 9.26 35.47 

P. 
Panggang 

26,34 16,92 13,67 7,29 10,18 8,93 1,01 - 6,6 9,13 35,33 

P.Kelapa 32, 67 23 ,33 18 ,92 13,58 16,1 13,4 6,78 6,6 - 5,02 31,23 

P.Bira 36,35 27,01 20,75 13,53 18,41 14,75 9,26 9,13 5,02 - 26,21

P.Sebira 62,56 53,22 46,96 39,74 44,62 40,96 35,47 35,33 31,23 26.21 -
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Gambar 2-77. Perkiraan Waktu Tempuh Pulau-pulau Berpenghuni ke Pulau Pramuka sebagai Sub Pusat Pelayanan 
Kota 

Sumber: Hasil Analisa 2022 

1 jam 1 jam 1 jam 
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RTRW ini diharapkan dapat memberi arahan konsep penyediaan permukiman layak, termasuk sarana, 
prasarana dan utilitas yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Jumlah dan proyeksi 
penduduk setiap pulau berpenghuni menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi, 
kapasitas maupun sarana dan prasarana yang disediakan. Sebagai gambaran jumlah dan sebaran 
penduduk di Kepulauan Seribu dapat dilihat pada tabel berikut. Masing-masing kelurahan memiliki jumlah 
penduduk yang jauh lebih kecil dibandingkan kelurahan-kelurahan di wilayah darat, yang berarti jumlah 
penduduk masing-masing pulau juga makin sedikit. 

Tabel 2-36. Jumlah Penduduk di Kepulauan Seribu 

Kecamatan Kelurahan Pulau-pulau 
Berpenghuni 

Jumlah Penduduk 
(jiwa) 

Kepulauan Seribu Utara Pulau Panggang 1. Pulau Panggang
2. Pulau Pramuka

7.081 

Pulau Kelapa 1. Pulau Kelapa
2. Pulau Kelapa Dua

7.174 

Pulau Harapan 1. Pulau Harapan
2. Pulau Sebira

2.672 

Sub Total 16.927 

Kepulauan Seribu 
Selatan 

Pulau Tidung 1. Pulau Payung
2. Pulau Tidung

5.997 

Pulau Pari 1. Pulau Lancang
2. Pulau Pari

3.655 

Pulau Untung Jawa Pulau Untung Jawa 2.521 

Sub Total 12.173 

TOTAL 29.100 

Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, 2020 

Dengan jumlah penduduk setiap pulau yang sedikit dan tersebar di pulau-pulau, maka beberapa performa 
dan kriteria teknis terkait permukiman, sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dituangkan dalam 
Tujuan 1 dan Tujuan 2 beserta kebijakan dan strateginya menjadi tidak feasible diterapkan dalam rencana 
struktur ruangnya terutama terkait dengan rencana sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan. Rencana 
sistem jaringan dan infrastruktur dengan menggunakan pendekatan administrasi, sebagaimana di 
wilayah darat, yaitu per kecamatan atau per kelurahan perlu diubah menjadi pendekatan satuan pulau. 

3. Muatan Tujuan, kebijakan dan Strategi yang terkait dengan pemanfaatan ruang di Kawasan pesisir, laut
dan pulau – pulau kecil.
Kebijakan pengembangan ruang di pesisir DKI Jakarta juga menunjukkan adanya peningkatan intensitas
kegiatan. Kawasan pesisir darat DKI Jakarta juga merupakan area integrasi ruang darat yang di atur
dalam RTRW dan ruang pesisir yang diatur dalam RZWP3K, demikian pula halnya dengan ruang darat
di pulau. Hasil integrasi dokumen rencana tersebut dalam RTRW 2040 ini menunjukkan bahwa 16 dari
Kawasan Strategis Nasional pada pasal 102 (NB: perlu klarisifikasi ketepatan nomenklatur yang
digunakan) berlokasi di pesisir daratan, pulau dan perairan laut. Kegiatan atau obyek vital skala nasional
yang di lokasi ini antara lain terkait dengan Pelabuhan dan alur pelayarannya, pembangkitan tenaga
listrik, pertahanan keamanan, pariwisata, perikanan, industri dan pelestarian lingkungan hidup, yang
kesemuanya memiliki potensi dampak terhadap isu PB paling strategis seperti tingginya resiko
kebencanaan, keberlanjutan sumber daya alam maupun tata Kelola pemanfaatan ruang.
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Keterangan:  Tiga (3) lokasi KSN/PSN tidak ada data yaitu Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pulau Tidung; 
Kawasan Pertahanan dan Keamanan Sebelah Barat Kepulauan Seribu dan Penggunaan Gabungan di Sebelah 
Barat Teluk Jakarta 

Gambar 2-78. Peta Lokasi KSN dan PSN di Kepulauan Seribu 

Sumber: Raperda RTRW DKI Jakarta 2040 (draft 23 Maret 2022) 
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Selain objek vital tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, di wilayah Jakarta Utara juga telah 

berkembang dan atau direncanakan untuk berbagai bangkitan kegiatan yang berimplikasi pada perlunya 

kebutuhan ruang, dan air, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, energi yang kebutuhan lainnya di 

luar kebutuhan yang harus terpenuhi untuk penduduknya. Bangkitan kegiatan di wilayah pesisir darat dan 

pulau-pulau yang ada dan atau direncanakan dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 2-79. Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang DKI Jakarta untuk wilayah Pesisir 

Sumber: Raperda RTRW DKI Jakarta 2040 (draft 23 Maret 2022) 
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Banyaknya bangkitan kegiatan tersebut juga berpotensi menimbulkan pencemaran baik udara maupun 

perairan apalagi di kecamatan Tanjung Priok dan kecamatan Cilincing juga direncanakan sebagai lokasi 

FPSA. FPSA sebagai suatu sistem yang terkontrol mungkin tidak signifikan berdampak negatif, namun 

pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi FPSA tersebut mungkin yang perlu dikaji lebih lanjut agar 

tidak menambah permasalahan lingkungan yang ada.  

.Muatan Tujuan, kebijakan dan Strategi yang terkait dengan pemanfaatan ruang di Kawasan pesisir, laut 

dan pulau – pulau kecil tersebut perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan isu-isu PB paling strategis 

mengingat kawsan ini memiliki karakteristik ecoregion yang paling rentan, D3TLH sudah terlampaui serta 

tingkat resiko kebencanaan tinggi, dan tingkat social ekonomi masyarakat paling rendah diantara kota 

administrasi lainnya. Oleh karenanya, rumusan alternatif dan rekomendasi dengan pendekatan mitigasi 

untuk muatan-muatan KRP terkait dengan Kawasan ini perlu menjadi focus agar permasalahan di wilayah 

ini tidak semakin kompleks. 

Dari uraian di atas dapat dikelompokkan muatan – muatan KRP berpengaruh berdasarkan isu Pembangunan 

Berkelanjutan paling strategis sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2-37. Muatan KRP berpengaruh dalam RTRW DKI Jakarta 2040 (versi 3.0, 28 Februari 2022)* 

Isu PB Paling Strategis Muatan KRP berpengaruh Bab, Bagian, atau Pasal dan Ayat 
terkait 

Kesenjangan 
Penghidupan Masyarakat 

4. Performa dan kriteria teknis 
pemukiman masih diseragamkan 
untuk pemukiman di darat dan di 
pulau.  

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang 
Pasal 8 Ayat 1 Huruf d 

5. Kewajiban adanya hunian 
berimbang di pusat pelayanan 
berpotensi menimbulkan konflik 
sosial 

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang 
Pasal 8 Ayat 1 Huruf d 

6. Alokasi pengembangan rumah 
susun umum untuk MBR di 
pesisir yang terletak di daerah 
dengan daya dukung terlampaui 

• Bagian Kedua Kebijakan Penataan 
Ruang, Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 5 

• Bagian Ketiga Strategi Penataan 
Ruang, Pasal 8 Ayat 1, Pasal 12 
Ayat 2 

Keberlanjutan Sumber 
Daya Alam 

5. Pemanfaatan air tanah masih 
diakomodir di dalam KRP 

Paragraf 1 Sistem Penyediaan Air Minum 
Pasal 45 Ayat 1 

6. Sistem pengelolaan 
persampahan di pulau – FPSA 
mikro hanya 1 di Pulau Pramuka. 

Pasal 10 Ayat 3, penjabaran strategi 
penataan ruang untuk kebijakan 3, Tujuan 
3 

7. Pengelolaan sampah di daratan 
(main land) akan dibuat 4 FPSA 
makro dengan 42 FPSA mikro di 
setiap kecamatan dan 1899 TPS 
di tiap RW 

Pasal 10 Ayat 3, penjabaran strategi 
penataan ruang untuk kebijakan 3, Tujuan 
3. 

8. Pemanfaatan ruang pada obyek 
strategis yang berpotensi 
menimbulkan pencemaran 
(PLTD, Pelabuhan Tj Priok – 
Reception Facility, Kawasan 
industry di pesisir dan 
penambangan di perairan) 

Pasal 11 Ayat 1,2, dan 3 

Tingginya Risiko 
Bencana 
 

5. Pengendalian banjir rob didalam 
RTRW baru mencakup wilayah 
pesisir teluk Jakarta, sementara 

Pasal 10 Ayat 2, Huruf D. 
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Isu PB Paling Strategis Muatan KRP berpengaruh Bab, Bagian, atau Pasal dan Ayat 
terkait 

 Banjir rob juga terjadi di pulau-
pulau  

6. Penerapan rekayasa teknologi 
dalam pengendalian banjir 
melalui system drainase vertikal  

Pasal 40 Ayat 9 

7. Intensifikasi ruang dengan 
pengembangan secara vertikal 
pada wilayah DKI Jakarta dengan 
D3TLH air telah terlampaui dan 
potensi peningkatan amblesan 

Pasal 7 Ayat 1 

4. Pengendalian bencana 
kebakaran masih berorientasi 
reaktif, pada Paragraf 3 
Ketentuan Khusus yaitu 
ketentuan yang mengatur 
kegiatan pemanfaatan ruang 
yang memiliki fungsi khusus dan 
memiliki aturan tambahan yang 
bertampalan dengan Kawasan 
peruntukan utama yaitu masuk 
ke dalam Kawasan Rawan 
Bencana. Implikasinya adalah 
sistem jaringan pengendalian 
bencana kebakaran tidak 
termuat dalam Rencana Struktur 
Ruang 

Pasal 7 Ayat 3, Pasal 8 Ayat 1 huruf D 

Tata Kelola Pemanfaatan 
Ruang 

4. Pemanfaatan ruang terutama di 
pesisir, (dengan adanya 16 KSN)  
terjadi tumpang tindih 
pengelolaan antara pusat dan 
daerah 

Pasal 7 Ayat 5 dan 6 

5. Pengembangan kawasan pusat 
dan sub pusat oleh pengelola 
kawasan berpotensi 
menimbulkan konflik kepentingan 

Pasal 7 Ayat 1 

6. Peruntukan ruang untuk 
ketentuan khusus berpotensi 
menimbulkan konflik 
pemanfaatan 

Pasal 171 Ayat 2 

*data dan informasi yang diterima oleh Tim per tanggal 28 Februari 2022 

Selanjutnya, pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengkaji keterkaitannya 

terhadap empat isu pembangunan berkelanjutan paling strategis yang telah ditetapkan dan ditinjau dari aspek-

aspek 6 (enam) muatan KLHS yang memiliki relevansi terhadap isu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP 46 

tahun 2016, enam muatan kajian yang dimaksud adalah a) kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan 

Hidup untuk pembangunan; b) perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup; c) kinerja layanan atau 

jasa ekosistem; d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi 

terhadap perubahan iklim; dan f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.  
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2.3.1 Pengaruh KRP terhadap Isu Kesenjangan Penghidupan Masyarakat  

Potensi Pengaruh Positif. Dari hasil telaah KRP yang tertuang dalam Ranperda versi 3.0, dari enam tujuan 

penataan ruang terdapat tiga tujuan yang memiliki potensi pengaruh positif secara langsung atau tidak langsung 

terhadap isu kesenjangan penghidupan dan kehidupan masyarakat, yaitu Tujuan 2: Terciptanya hunian yang 

layak huni dan berkeadilan, serta lingkungan permukiman yang mandiri; Tujuan 3: Terwujudnya ruang dan 

pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi dengan wilayah sekitar Bodetabekpunjur; dan Tujuan 5: 

Terwujudnya pengembangan kawasan pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan 

berkeadilan. 

Dalam Tujuan 2 terdapat tiga kebijakan yang kesemuanya mempunyai potensi pengaruh positif secara langsung 

terhadap isu kesenjangan penghidupan dan kehidupan masyarakat, yaitu: (a) Peningkatan kuantitas dan kualitas 

hunian vertical yang layak dan terjangkau perkotaan; (b) Peningkatan kualitas kawasan perkampungan dengan 

prinsip partisipatif; dan (c) Penyediaan sarana prasarana dan utilitas secara terintegrasi di setiap lingkungan 

permukiman. Kebijakan “Peningkatan kualitas kawasan perkampungan dengan prinsip partisipatif” akan dicapai 

melalui strategi: (i) Memperbaiki hunian dan peningkatan kualitas kawasan perkampungan dengan prinsip 

partisipatif dengan pendekatan in-situ dan ex-situ; dan (ii) Identifikasi kawasan dan arahan pengembangan 

perkampungan dalam sistem penataan ruang.  

Dalam tujuan 3 dari lima kebijakan yang kesemuanya memiliki pengaruh positif terhadap isu kesenjangan 

penghidupan dan kehidupan masyarakat. Dua di antara lima kebijakan tersebut memiliki potensi pengaruh positif 

lebih langsung terhadap upaya pengurangan masalah kesenjangan penghidupan dan kehidupan masyarakat. 

Pertama, “Perwujudan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui pengurangan 30% sampah di sumber 

dengan melakukan pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah” yang dijabarkan ke dalam beberapa 

strategi, yaitu: (i) Membangun 4 (empat) Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) skala provinsi dan Fasilitas 

Pengolahan Sampah Antara (FPSA) skala mikro di setiap kecamatan; (ii) Menyediakan paling sedikit 1 (satu) 

fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan di setiap Kecamatan yang terintegrasi dengan sarana prasarana 

pengelolaan sampah; (iii) Membangun sistem pengurangan, pemilahan sampah dan pengangkutan sampah 

terjadwal dari sumber dengan cakupan seluruh wilayah Jakarta; dan (iv) Mengoptimalkan kerja sama dengan 

pemerintah daerah setempat untuk optimalisasi TPA Bantar Gebang melalui rekayasa teknis dan pengoperasian 

PLTSa. Kedua, “Peningkatan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan lokal” yang dijabarkan menjadi 

beberapa strategi, yaitu: (i) Memanfaatkan ruang terbuka publik baik berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka 

non hijau menjadi pertanian kota; (ii) Mengembangkan sentra-sentra perikanan di utara Jakarta; (iii) Mendorong 

pemilik lahan dan bangunan gedung untuk menjalankan pertanian kota; dan (iv) Memperkuat kerjasama dengan 

daerah penyangga yang merupakan daerah sentra pangan melalui Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP). 

Pada Tujuan 5, dari enam kebijakan yang ada terdapat satu kebijakan yang berpotensi pengaruh positif terhadap 

isu ini, yaitu kebijakan “Pengembangan dan penyediaan ruang hidup serta akses nelayan terhadap laut dalam 

meningkatkan kualitas hidup nelayan”. Di dalam kebijakan ini ada dua strategi dan semuanya sesuai dengan isu 

ini, yaitu: (i) Menyediakan fasilitas pelabuhan dan dermaga perikanan serta tambatan kapal nelayan di kawasan 

pesisir dan Kawasan Pantai; dan (ii) Merevitalisasi dan menyediakan permukiman nelayan yang layak huni di 

kawasan pesisir dan Kawasan Pantai. 

Di tingkat program, di bawah tujuan 2 dan tujuan 5 terdapat banyak indikasi program prioritas yang ditujukan untuk 

mengatasi isu kesejangan masyarakat dalam hal permukiman yang meliputi program-program: (a) Pengembangan 

hunian vertikal dengan melalui konsolidasi lahan; (b) Revitalisasi dan perbaikan lingkungan kawasan perumahan 

yang tergolong kumuh; (c) Pengembangan kawasan perumahan dengan konsep pembangunan berorientasi 

transit dan terhubung dengan titik angkutan umum massal; (d) Pengembangan kawasan perumahan campuran 

(mixed use); (e) Pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di Wilayah Pengendalian; (f) Peningkatan 

nilai KDH pada pembangunan baru; (g) Pengembangan perumahan di kawasan pesisir dan perairan; (h) 
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Pengembangan perumahan vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (i) Penyediaan hunian terjangkau 

minimal 20% dari total unit pembangunan hunian vertikal umum; (j) Peningkatan kualitas kampung kota dengan 

mempertimbangkan aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi; (k) Pengembangan program 

peningkatan kualitas kampung kota secara in-situ; (l) Pengembangan program peningkatan kualitas kampung kota 

secara ex-situ; (m) Pemberian pelatihan keterampilan dan lokakarya kepada masyarakat dalam peningkatan 

kualitas kampung kota; (n) Pembentukan kelompok kerja dalam menunjang proses pelaksanaan kampung kota 

yang berkualitas; (o) Pemetaan potensi dan masalah fisik serta sosial kawasan pada kampung kota oleh 

masyarakat dan fasilitator program; dan (p) Pelaksanaan pembangunan fisik berasaskan prinsip kolaboratif. 

Di bawah tujuan 3, telah diindikasikan beberapa program untuk menyediakan pelayanan kota yang berketahanan 

yang berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak dan memperkecil kesenjangan penghidupan dan 

kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah program-program dalam pemanfaatan ruang di kawasan budidaya 

yang meliputi hutan produksi, pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perikanan (perikanan tangkap dan 

perikanan budidaya), pertambangan dan energi, industri, pariwisata, dan perumahan. 

Dari uraian di atas, tampak bahwa pemangku kebijakan di Pemerintah Provinsi DKI telah mempertimbangkan isu 

kesenjangan penghidupan dan kehidupan masyarakat dan telah dengan kesadaran melakukan upaya untuk 

merencanakan kebijakan, rencana, dan program yang berupaya untuk mengatasi kesenjangan masyarakat 

tersebut. 

Potensi Pengaruh Negatif. Walaupun terdapat potensi pengaruh positif beberapa KRP terhadap isu kesenjangan 

penghidupan dan kehidupan masyarkat sebagaimana diuraikan di atas, namun perlu diwaspadai potensi pengaruh 

negatif KRP terhadap isu ini. Sejumlah KRP memiliki potensi pengaruh positif terhadap isu kesenjangan 

penghidupan dan kehidupan masysarakat, namun pada waktu yang bersamaan KRP yang sama dapat memiliki 

potensi pengaruh negatif terhadap isu ini.  

Pertama, ketentuan bahwa di pusat-pusat permukiman di sekitar titik-titik transit berkewajiban memenuhi 

persyaratan untuk menyediakan prosentase tertentu untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 

walaupun bertujuan baik, bisa jadi justru akan menimbulkan masalah-masalah kecemburuan sosial apabila 

tempat-tempat hunian penduduk berpenghasilan rendah tersebut tidak disediakan utilitas pemenuhan kebutuhan 

dasar dan keperluan hidup yang terjangkau, misalnya tempat belanja berbagai kebutuhan dan keperluan hidup 

sehari-hari. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terbiasa tinggal di kawasan permukiman kampung dan 

memiliki akses terhadap pasar tradisional yang menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok dan keperluan 

sehari-hari dengan harga terjangkau. Apabila mereka harus tinggal di pusat perkotaan yang merupakan kawasan 

elite tentu mereka akan kesulitan untuk bersaing dengan kelompok masyarakat kelas menengah apabila tidak 

disediakan akses terhadap utilitas yang terjangkau, bisa jadi justru akan menimbulkan masalah sosial baru seperti 

kecemburuan dan konflik sosial yang dapat berakibat pada tindakan kriminalitas. 

Di bawah disajikan peta kepadatan penduduk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dari peta ini tampak bahwa di 

semua wilayah DKI terdapat kecamatan-kecamatan berkepadatan penduduk tinggi. Di wilayah pesisir, beberapa 

kecamatan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok juga berkepadatan penduduk cukup tinggi. Wilayah pelabuhan 

identik dengan: (a) kepadatan transportasi tinggi yang berakibat pada polusi udara; (b) kepadatan penduduk dan 

jumlah serta mobilitas manusia yang tinggi yang mengakibatkan adanya limbah (padat dan cair) bervolume besar 

serta kekumuhan; dan (c) berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkannya. Wilayah-wilayah inilah yang akan 

merupakan wilayah berpotensi terdampak signifikan oleh KRP RTRW, baik dampak positif maupun dampak 

negatif. 
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Gambar 2-80. Peta Kepadatan Penduduk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Sumber: Hasil Analisis Tim 

Rencana penetapan 1 (satu) sub pusat perkotaan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu di Pulau 

Pramuka, walaupun bertujuan baik untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan, bisa jadi tidak 

akan memiliki manfaat yang signifikan atau bahkan akan menimbulkan masalah baru. Penetapkan sub pusat 

perkotaan di Pulau Pramuka dengan performa dan kriteria yang sama dengan sub pusat pelayanan kota di wilayah 

darat, kurang mempertimbangkan atau kurang selaras dengan karakteristik pulau-pulau. Penetapan satu sub 

pusat untuk melayani seluruh pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut akan memiliki tingkat kesulitan aksesibiltas 

yang lebih tinggi dibandingkan jangkauan pelayanan di wilayah darat, meski memiliki jarak yang sama. Penetapan 

1 sub pusat perkotaan di wilayah kepulauan untuk mengurangi kesenjangan tetap perlu dilakukan, namun 

sebaiknya dengan menggunakan indicator performa dan kriteria teknis yang spesifik sesuai dengan karakteristik 

wilayah. Selain itu, untuk meminimalkan kesenjangan penghidupan masyarakat, pendekatan pengaturan rencana 

pengembangan fasilitas, sarana prasarana dan utilitas pada skala pulau. Seperti dapat dilihat pada tabel penduduk 

kelurahan di Kepulauan Seribu (Tabel 2-36), jumlah penduduk yang dilayani untuk setiap pulau relatif kecil 

sehingga baik kapasitas, dan teknologi yang digunakan pada penyediaan fasilitas, sarana prasarana dan utilitas 

sebaiknya diselaraskan. Upaya pengelolaan permukiman dan lingkungan pulau diupayakan dapat tersedia dan 

terselesaikan pada setiap pulau atau paling tidak di setiap kelurahan atau pulau-pulau terdekat, bukan hanya 

terpusat di Pulau Pramuka.  

Rencana intervensi pengembangan kegiatan ekonomi untuk mendongkrak peri kehidupan masyarakat seperti 

pengembangan kegiatan pariwisata, dan industri perikanan perlu ditekankan untuk tetap berbasis kepentingan 

masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pelibatan masyarakat dalam menjadi sangat penting agar 

dampak positif pengembangan kegiatan tersebut dapat secara langsung bermanfaat bagi peningkatan 

kesejahteraan social ekonomi masyakarat. 

 



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-  2042 
 

 

2-175 

Kedua, KRP yang ternaung dalam tujuan 1, 2, 3, dan 5 bisa jadi justru ibarat pisau bermata dua terhadap kelompok 

masyarakat yang termarjinalkan (kelompok marginal dan rentan). Istilah kelompok marginal sering disandangkan 

antara lain untuk masyarakat miskin, pengamen, gelandangan dan pengemis, pemulung, buruh, pekerja anak, 

penyandang disabilitas, pengidap HIV/AIDS, korban perdagangan manusia, dan masyarakat adat. Pembangunan 

perumahan vertical di kawasan transit dan di wilayah permukiman lainnya yang dimaksudkan antara lain untuk 

membatu masyarakat berpenghasilan rendah bisa jadi justru memiliki potensi secara tidak langsung lebih 

memarjinalkan kelompok marijinal. Mengapa? Pada umumnya, banyak orang dari kelompok marginal ini yang 

sama sekali tidak memiliki akses terhadap permukiman yang disediakan pemerintah provinsi karena keterbatasan 

ekonomi dan finansial mereka – harga beli atau sewa tidak terjangkau. Dengan demikian mereka justru lebih 

termarginalkan. 

Di bawah disajikan peta sebaran kawasan-kawasan kumuh di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dari peta di bawah 

tampak bahwa di semua wilayah DKI terdapat kecamatan-kecamatan yang memiliki kawasan (RW-RW) kumuh. 

Di wilayah sepanjang pesisir Jakarta, terdapat konsetrasi kawasan-kawasan kumuh yang perlu mendapat 

perhatian prioritas. Wilayah-wilayah inilah yang akan merupakan wilayah berpotensi terdampak signifikan oleh 

KRP RTRW, baik dampak positif maupun dampak negatif. 

 

Gambar 2-81. Peta Kawasan Kumuh di DKI Jakarta 
Sumber: Hasil Analisis Tim 

 

Ketiga, potensi-potensi dampak negatif KRP terhadap isu kesenjangan penghidupan dan kehidupan masyarakat 

sebagimana diuraikan di atas memiliki potensi dampak turunan lebih lanjut, seperti: (a) melemahnya minat untuk 

berwirausaha atau wiraswasta; (b) diskriminasi sosial; (c) kecemburuan sosial; (d) pelacuran; (e) kesehatan 

masyarakat dengan meningkatnya prevalensi penyakit menular (ISPA, HIV/AIDS, TBC, dan lainnya; (f) 

meningkatnya perbuatan kejahatan (kriminalitas); dan (g) banyaknya konflik sosial. 
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Di bawah disajikan overlay peta sebaran kepadatan penduduk dan peta sebaran kawasan-kawasan kumuh di 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dari peta di bawah tampak bahwa di semua wilayah DKI terdapat wilayah 

konsentrasi berkepadatan penduduk tinggi sekaligus memiliki banyak kawasan (RW-RW) kumuh. Demikian juga di 

wilayah sepanjang pesisir Jakarta, terdapat konsetrasi wilayah berkepadatan penduduk tinggi sekaligus 

mempunyai banyak kawasan-kawasan kumuh yang perlu mendapat perhatian prioritas tinggi. Wilayah-wilayah 

inilah yang akan merupakan wilayah berpotensi terdampak paling signifikan oleh KRP RTRW, baik dampak positif 

maupun dampak negatif. Apabila permasalahan kemiskinan dan kekumuhan di lokasi-lokasi ini tidak ditangani 

secara komprehansif dan serius, permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada dapat tumbuh 

menjadi masalah sosial yang lebih besar dan meluas. 

 

Gambar 2-82. Peta Kawasan Kumuh dan Berkepadatan Penduduk Tinggi di DKI Jakarta 
Sumber: Hasil Analisis Tim 

2.3.2 Pengaruh KRP terhadap Isu Keberlanjutan Sumber Daya Alam 

Potensi Pengaruh Positif. Dari hasil telaah KRP sebagaimana diuraikan sebelumnya, sebagian besar ke enam 
Tujuan serta Kebijakan dan Strategi dalam Raperda RTRW 2040 semuanya memiliki pengaruh positif terhadap 
keberlanjutan sumberdaya alam. Beberapa muatan KRP yang berpengaruh positif antara lain: 

1. Adanya kebijakan penetapan kriteria dan performa minimal dalam pembangunan Kawasan 
2. Adanya kebijakan untuk mendorong penggunaan transportasi publik 
3. Adanya kebijakan untuk mendorong pola mobilitas ke arah digital 
4. Adanya kebijakan penyediaan sarana prasarana dan utilitas di setiap lingkungan permukiman dengan 

SPM dan jangkauan 100%  
5. Adanya kebijakan perwujudan kota hijau  
6. Adanya kebijakanan perwujudan kota yang adaptif terhadap sumberdaya air 
7. Adanya kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan sampah dengan pengurangan produksi 30% 
8. Adanya kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan terhadap bencana 
9. Adanya kebijakan pemulihan Kawasan pesisir dan kepulauan Seribu 
10. Adanya tujuan dan kebijakan terkait pelestarian budaya 
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Dengan berbagai muatan KRP yang berpotensi positif terhadap keberlanjutan sumberdaya alam tersebut 

diharapkan akan terjadi peningkatan Kondisi D3TLH antara lain Daya Dukung Pengaturan Kualitas Udara yaitu 

dengan adanya kebijakan pengurangan mobilitas dan penggunaan kendaraan pribadi, penambahan RTH dan 

pengurangan produksi sampah. Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh positif karena menunjukkan arah 

kebijakan kepada upaya efisiensi penggunaan sumberdaya alam. 

Di sisi lain, perbaikan ke arah kualitas lingkungan binaan khususnya permukiman juga menjadi dasar dalam 

penyusunan RTRW. Demikian pula, kebijakan tersebut sebetulnya dapat untuk memperbaiki Kondisi daya dukung 

ekosistem pesisir dan perairan termasuk mendukung upaya memperbaiki dan meningkatkan tingkat ketahanan 

dan potensi keanekaragaman hayati. 

Kebijakan peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perwujudan kota yang adaptif akan berpengaruh positif 

dalam mengurangi dampak dan resiko kerusakan lingkungan hidup. Apalagi kebijakan ini didukung dengan 

kebijakan pemulihan Kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu yang mengalami kerusakan ekosistemnya.  

Jika didasarkan pada konsep teoritis terkait daya dukung lingkungan (carrying capacity), kebijakan tersebut 

menunjukkan adanya arah pada pengurangan dari sisi kebutuhan (demand side) sekaligus peningkatan kapasitas 

supply (supply side). Artinya bahwa perwujudan tujuan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi tersebut akan 

memperbaiki Kondisi daya dukung lingkungan DKI Jakarta yang saat ini sudah terlampaui. 

Potensi pengaruh negatif.  Potensi positif dari KRP ternyata tidak dibarengi dengan upaya kebijakan untuk 

mengendalikan peningkatan intensitas pemanfaatan ruang beserta sumberdaya alamnya. Berdasarkan asumsi 

yang digunakan dalam proses perencanaan, DKI Jakarta masih menggunakan proyeksi peningkatan jumlah 

penduduk sebesar 1,4 juta jiwa yang bahkan diakomodir dengan penyediaan ruang-ruang hunian. Selain dari itu, 

ruang-ruang non hunian juga bertambah dan makin dioptimalkan bahkan pengembangan baru, sebagaimana 

termuat dalam Tujuan 4 yaitu terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis 

berskala global dan Tujuan 1 dengan memusatkan dan memaksimalkan pembangunan di sekitar titik transit untuk 

sebagian besar untuk kegiatan non hunian. 

Pengaruh negatif terhadap pemanfaatan ruang ini secara 2 dimensi dalam Peta Rencana Pola Ruang tidak secara 

jelas terlihat. Hasil perbandingan peta penggunaan lahan dan peta Rencana Pola Ruang RTRW 2040 tidak 

terdapat banyak perubahan dalam hal proporsi luasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan yang dilakukan 

adalah dengan meningkatkan intensitas bangunan, terutama terkait dengan aturan Koefisien Lantai Bangunan. 

Peningkatan bangunan secara vertical sangat jelas dinyatakan dalam KRP baik untuk hunian maupun non Hunian 

Tabel 2-38. Penggunaan Lahan Eksisting (2018) dan Pola Ruang dalam Raperda RTRW 2040 

 

  Penggunaan lahan 
Eksisting 

RANPERDA RTRW 2040 

Luas % Luas % 

Hutan lindung 89.42 0.15% 50.7 0.01% 

Kawasan Perlindungan Setempat     157.66 0.02% 

RTH 3947.16 6.75% 5125.67 0.79% 

Kawasan Konservasi     111,496.64 17.16% 

Kawasan Ekosistem Mangrove 421.67 0.72% 51.04 0.01% 

Badan Air 711.07 1.22% 1,586.67 0.24% 

Kawasan Hutan Produksi     134.09 0.02% 

Kawasan Pertanian 1,660.84 2.84% 28.17 0.00% 

Kawasan Perikanan 148.69 0.25% 369,211.79 56.82% 

Kawasan Pertambangan dan Energi 80.1 0.14% 94,163.85 14.49% 
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  Penggunaan lahan 
Eksisting 

RANPERDA RTRW 2040 

Luas % Luas % 

Kawasan Peruntukan Industri 4,773.27 8.17% 9,604.21 1.48% 

Kawasan Pariwisata 1,793.24 3.07% 1,921.62 0.30% 

Kawasan Permukiman 36,880.94 63.10% 40,061.41 6.17% 

Kawasan Perkantoran 3,448.78 5.90% 576.54 0.09% 

Kawasan Perdagangan dan Jasa 2,503.86 4.28% 10,531.06 1.62% 

Kawasan Transportasi 1,118.61 1.91% 3,328.05 0.51% 

Kawasan Pertanahan dan Keamanan 872.73 1.49% 1,751.90 0.27% 

TOTAL 58,450.38 100% 649,781.07 100% 

Keterangan : Hasil perhitungan dengan Arc GIS, perlu konfirmasi kembali dengan pembuat KRP 

*Hanya wilayah daratan 

Sumber: Hasil Analisis Tim 

Pemadatan permukiman, yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan hunian vertical, dapat ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini dengan menggunakan pengklasifikasian kepadatan penduduk sebagai berikut: 

i. Kepadatan Rendah <150 jiwa/ha 
ii. Kepadatan Sedang 151 – 200 jiwa/ha 
iii. Kepadatan Tinggi 201 – 400 jiwa/ha 
iv. Kepadatan Sangat Tinggi > 400 jiwa/ha 
 

Gambar 2-83 menunjukkan kepadatan penduduk saat ini yang dihitung berdasarkan a) jumlah penduduk per luas 

kecamatan dan b) jumlah penduduk per luas Kawasan permukiman di masing-masing kecamatan. 

  
(a) (b) 

Gambar 2-83. Kepadatan Penduduk DKI Jakarta (a) per luas kecamatan (b) per luas Kawasan permukiman di  
kecamatan 

 

Pada banyak dokumen data statistic DKI Jakarta tahun 2019 dilaporkan bahwa rata-rata penduduk DKI Jakarta 

adalah sekitar 200 jiwa/ha, yang berarti bahwa masih termasuk klas kepadatan Sedang. Namun demikian jika 

kepadatan penduduk dihitung hanya berdasarkan luasan permukiman (gambar kanan) maka akan terlihat bahwa 

di seluruh kecamatan memiliki kepadatan permukiman yang Tinggi (antara 201 – 400 jiwa/ha) dan Sangat Tinggi 

( > 400 jiwa/ha). Pada RTRW 2040, kepadatan penduduk berdasarkan rencana luasan permukiman dapat dilihat 

pada Gambar 2-84 di bawah ini. Pada Gambar tersebut dapat terlihat bahwa pemadatan penduduk makin terpusat 

di tengah wilayah DKI Jakarta, hal ini terkait dengan pengembangan Pusat dan Sub Pusat yang memang 

cenderung memusat . 
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Gambar 2-84. Kepadatan Penduduk DKI Jakarta berdasarkan luas wilayah Pemukiman 

 

Berdasarkan hal tersebut, KRP ini akan berpotensi juga menimbulkan pemusatan kebutuhan pelayanan dasar, 

sarana dan prasarana bagi penduduk sekaligus pemusatan limbah maupun bangkitan kegiatan di pusat kota. 

Untuk itu, rencana pengembangan penyediaan sistem sarana prasarana dalam RTW harus sejalan dengan 

distribusi penduduk tersebut. 

Dari sisi penggunaan sumberdaya alam terutama air dan energi, maupun penyediaan sarana, dan prasarana 

seperti pengelolaan sampah dan limbah, perhitungan kebutuhan adalah bukan berdasarkan luasan tapak 

bangunan, melainkan berdasarkan luasan total bangunan yang sangat bergantung pada ketinggian bangunan. 

Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada perhitungan jumlah unit hunian yang dibangun pada pusat pelayanan kota, 

sub pusat pelayanan dan pusata pelayanan lingkungan. Konsep pemusatan tersebut secara keruangan memang 

menunjukkan adanya efisiensi pemanfataan lahan, namun secara ekologis dampak yang ditimbulkan akan 

menjadi berlipat karena beban lingkungan yang ditimbulkan oleh sejumlah manusia dengan kepadatan tinggi dan 

intensitas kegiatan tinggi harus didukung dan ditampung oleh luasan areal yang kecil. Secara teoritis, tingginya 

beban tersebut memang dapat dikurangi atau diminimalkan melalui penerapan teknologi, dukungan finansial untuk 

pengembangan sarana dan prasarana, serta pengurangan konsumsi per kapitanya. Oleh karenanya, penerapan 

kriteria teknis, dan performa yang diatur dalam KRP ini harus dijamin pelaksanaannya dan didukung oleh adanya 

jaminan pasokan supply SDA dari luar wilayah, sebagaimana masuk dalam muatan KRP. 

Pemusatan kegiatan pelayanan di 50 titik apabila tidak didukung dengan pelaksanaan secara konsisten kriteria 

teknis dan performa yang sudah ditetapkan, akan berpotensi negative bagi lingkungan hidup baik pada titik-titik 

pusat tersebut, maupun dapat mempengaruhi Kondisi lingkungan DKI secara menyeluruh. Gambar di bawah ini 

menunjukkan persebaran 50 titik pusat pelayanan dengan asumsi radius 800 meter secara melingkar. Dapat dilihat 

bahwa pemusatan kegiatan tidak saja terjadi di dalam Kawasan titik – titik transit sebagaimana diatur dalam 

Raperda, namun juga terjadi pemusatan di bagian pusat kota DKI Jakarta. Jika dioverlay dengan D3TLH maka 
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penetapan pusat-pusat tersebut harus dapat menjamin Kondisi D3TLH air tidak semakin menurun. Dengan kata 

lain peraturan terkait kriteria teknis dan performa harus benar-benar ditegakkan secara konsisten. Pemenuhan 

kebutuhan SDA di titik-titik pusat tersebut akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di 

Kawasan tersebut (dapat dilihat pada Gambar peningkatan kepadatan di Kawasan - kawasan tersebut) dan 

peningkatan kegiatan non hunian yang proporsi luasannya lebih besar dari hunian.  

 

Gambar 2-85. Peta Sistem Pusat Pelayanan dan Daya Dukung dan Daya Tampung Air  

Sumber: Hasil Analisis Tim 

KRP RTRW 2040 juga masih membuka peluang dimanfaatkannya air tanah sebagai salah satu sumber air bersih 

di DKI Jakarta. Salah satu strategi Tujuan 3 menyatakan bahwa “ memastikan 100% wilayah Jakarta terlayani 

akses air bersih perpipaan disertai pelarangan/ pembatasan penggunaan air tanah”.  Di beberapa pasal 
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selanjutnya, kata pembatasan juga digunakan berulang seperti pada pengaturan performa minimal yang harus 

dipenuhi Pusat atau sub Pusat pelayanan. Bahkan secara jelas Pasal 44 terkait Sistem Penyediaan Air Minum 

menyatakan bahwa “Pembangunan unit air baku dalam kota yang bersumber dari sumber air permukaan, …….., 

cekungan air tanah dan/ atau ……..”. Pasal 45 juga mengatur di ayat (1) bahwa Sumur pompa merupakan salah 

alternatif sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan, dan di ayat (2) menyatakan bahwa “penggunaan 

sumur pompa yang bersumber dari air tanah dikembangkan di seluruh wilayah DKI Jakarta dan secara bertahap 

digantikan dengan sistem perpipaan.  

Rencana pemanfaatan akuifer diatur juga dalam Rencana Pola Ruang, karena akuifer diklasifikasikan sebagai 

salah satu kawasan lindung yaitu berupa Badan Air (pasal 70).  Pemanfaatan dan pengelolaan akuifer diatur dalam 

Pasal 71 ayat (3) yang mengamanatkan: 

a. peningkatan kemampuan akuifer; 
b. penetapan zona konservasi air tanah berdasarkan kajian komprehensif kondisi dan potensi air tanah; 
c. pemulihan dan peningkatan kemampuan meresapkan air ke dalam tanah; 
d. pemberian disinsentif untuk kegiatan yang menggunakan air tanah;  
e. pemberlakuan syarat yang ketat atas pemberian izin pemanfaatan air tanah; serta 
f. pembuatan alat atau bangunan pengimbuh buatan (artificial recharge) untuk memperbesar volume 

infiltrasi dan perkolasi air permukaan ke dalam lapisan tanah. 
Terkait dengan pengaturan huruf c, DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2021 

tentang Zona Bebas Air Tanah yang sebenarnya dapat ditingkatkan legalitasnya menjadi Peraturan Daerah dalam 

hal ini Perda RTRW. Dalam Peraturan Gubernur tersebut memang belum seluruh wilayah DKI dinyatakan sebagai 

zona bebas air tanah, padahal jika mengacu pada status D3TLH seharusnya pengambilan air tanah di DKI Jakarta 

sudah memerlukan pelarangan. Zona Bebas Air Tanah sebagaimana diatur dalam PerGub No 93 tahun 2021 

dapat dilihat pada Gambar di bawah ini: 

 

Gambar 2-86. Zona Bebas Air Tanah DKI Jakarta 

Sumber: Lampiran PerGub DKI Jakarta No 93 tahun 2021 

Jika dikaitkan dengan Peta Penurunan Muka Tanah, penetapan zona bebas air tanah tersebut belum sejalan 

dengan tingkat penurunan muka tanah serta karakteristik ecoregion DKI Jakarta. Jika mempertimbangkan hal 

tersebut, wilayah Jakarta Utara seharusnya perlu ditetapkan sebagai zona bebas air tanah apalagi di kawasan ini 

direncanakan pengembangan berbagai kegiatan skala regional yang pasti memerlukan penyediaan air yang besar 
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untuk mendukung kegiatan tersebut sementara penyediaan jaringan perpipaan belum terpenuhi, sehingga di 

kawasan ini akan berpotensi tetap menggunakan air tanah. 

Sebagai ilustrasi, Gambar di bawah ini menunjukkan rencana lokasi Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kota serta 

Pusat Pelayanan Lingkungan berdasarkan zona konservasi air DKI Jakarta.  Dapat dilihat pada Gambar tersebut 

sebagian besar lokasi pengembagan terletak pada Zona Rawan, Zona Kritis dan Zona Rusak yang seharusnya 

sudah dilakukan pelarangan pengambilan air tanah. 

 

Gambar 2-87. Kawasan Konservasi Air Tanah DKI Jakarta 

Sumber: BKAT ESDM 

Implikasi dari adanya pemanfaatan ruang baik darat, laut, udara dan dalam bumi pasti akan membutuhkan 

sumberdaya alam terutama lahan dan air untuk mendukung kegiatan, dan menghasilkan buangan atau limbah 
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sebagai hasil sampingan dari bangkitan kegiatan.  Buangan atau limbah tersebut bukan sesuatu yang menjadi 

masalah apabila dilakukan pengelolaan sehingga tidak mencemari lingkungan ataupun menyebabkan degradasi 

sumberdaya alam. Meskipun dalam KRP sudah direncanakan bagaimana pengelolaan sampah dan limbah akan 

dilakukan sampai dengan tahun 2040 dan diimbangi dengan upaya penurunan produksi di sumbernya, KRP ini 

perlu didukung dengan pentahapan pelaksanaan dan target yang ingin dicapai termasuk didalamnya penyediaan 

pendanaan, terbukanya peluang skema pembiayaan serta penanggung jawab pelaksanaannya.  

Penjabaran lebih lanjut Tujuan 4 dan 5 Penataan Ruang dalam RTRW 2040, yaitu Terciptanya penataan ruang 

yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global dan Terwujudnya pengembangan kawasan 

pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan, ke dalam pengaturan Penataan 

Ruang berkaitan erat dengan pemanfaatan ruang di wilayah Pesisir, perairan laut dan pulau-pulau.  Intensifikasi 

kegiatan di wilayah ini sudah pasti akan menimbulkan atau meningkatkan buangan atau limbah kegiatan. Oleh 

karenanya, pengaturan di KRP ini perlu menjamin penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pengelolaan buangan 

dan limbah, dan di sisi lain Pemerintah DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mengatur melalui arahan 

pemanfaatan ruang yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat umum, pemerintah, instansi atau badan usaha  

lainnya sebagai pemanfaat ruang untuk penyediaan sarana, prasarana dan utilitas secara mandiri menuju 

tercapainya zero waste pada setiap pulau dan zona-zona pemanfaatan di wilayah pesisir.  

Selain itu, pengembangan potensi keanekaragaman hayati perairan Kepulauan Seribu untuk kegiatan Pariwisata 

agar dapat berkelanjutan perlu mempertimbangkan daya dukung ekosistem pesisir dan pulau untuk menerima 

beban wisatawan. Daya dukung kawasan ekowisata pesisir memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan 

lingkungan dan kegiatan ekowisata. Daya dukung memberikan batasan populasi yang berkunjung ke suatu 

ekowisata pesisir agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya berlebihan yang dilakukan oleh wisatawan (E. 

Yudhistira dan N. Komarudin, 2021). Lingkungan yang tidak mampu menopang beban dari kegiatan dan 

kebutuhan manusia akan menyebabkan kualitasnya menurun. Pada akhirnya upaya pengembangan wisata untuk 

peningkatan kesejahteraan justru akan berbalik berdampak negatif bagi kesejahteraan manusia 

2.3.3 Pengaruh KRP terhadap Isu Tingginya Resiko Kebencanaan  

Potensi pengaruh positif. Berdasarkan uraian dan kajian terhadap Tujuan, Kebijakan dan Strategi RTRW 2040 

DKI Jakarta, beberapa muatan KRP sudah mengarahkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebencanaan. 

Muatan materi yang berpotensi berpengaruh positif antara lain adalah sudah adanya kebijakan peningkatan 

ketahanan kota atas bencana dan penyebaran wabah penyakit (Tujuan 3 Kebijakan 5).  Bahkan salah satu butir 

landasan sosiologis adalah bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada dalam kota delta (delta city) 

sehingga pengarusutamaan tantangan dan kendala daerah delta melalui pengelolaan tata air, analisa risiko 

bencana, dan perbaikan ekosistem, harus menjadi perhatian utama dalam penataan ruang (Menimbang huruf d). 

Landasan Raperda tersebut menunjukkan bahwa kebencanaan yang terjadi di DKI Jakarta adalah berkaitan 

dengan masalah banjir dan banjir rob terutama di wilayah daratan. Muatan materi pengaturan terutama bagi 

perwujudan rencana struktur ruang (sistem pusat pelayanan dan infrastruktur perkotaan) seluruhnya harus 

mempertimbangkan untuk tidak pada Kawasan rawan bencana. Lokasi ruang-ruang evakuasi bencana utama juga 

ditetapkan yaitu Kawasan Monumen Nasional, Gelora Bung Karno Senayan, Ancol, Kawasan Islamic Centre, 

Taman Mini Indonesia Indah, Taman Margasatwa Ragunan, Hutan Kota Srengseng, Taman Kampung Sawah/ 

Taman Catleya, Halim Perdana Kusuma, Taman BMW, Kebon Pisang, TPU Tegal Alur, TPU Tanah Kusir, 

kawasan pusat pemerintahan, kawasan pemakaman, dan Kawasan rekreasi lainnya, yang kesemuanya memiliki 

jalur evakuasi menuju fasilitas vital yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana Kusuma. 

Pasal 86 juga telah mengatur bahwa dalam hal Wilayah Pengembangan bertampalan dengan kawasan rawan 

bencana perkotaan, pembangunan dilakukan dengan syarat yang terdiri atas a) Pembangunan infrastruktur 

mitigasi sesuai dengan jenis bencana kawasan; b) Melakukan kajian geoteknis dan/atau kajian pendukung 

kemampuan lahan serta rekayasa teknologi sesuai dengan jenis bencana kawasan; dan c) Mengikuti ketentuan 

umum zonasi yang disesuaikan dengan jenis bencananya. 
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Pengaturan terkait dengan Kawasan Rawan Bencana secara khusus di atur dalam Pasal 173. Jenis bencana yang 

dimaksud dalam Raperda ini adalah Kawasan rawan banjir, Kawasan rawan penurunan muka tanah dan likuifaksi 

dan standar ruang tanggap wabah atau bencana Kesehatan. 

Arahan pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan banjir yaitu:  

a. kegiatan yang didorong meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, 
pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana; 

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, 
mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur 
evakuasi bencana serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam banjir; 

c. melaksanakan penerapan prinsip Zero Delta Q Policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun; 
d. penyediaan ruang terbuka hijau multifungsi yang memiliki peran sebagai kolam retensi pada saat musim 

penghujan; dan 
e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1). penyediaan saluran drainase yang 

memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/ sub sistem daerah pengaliran; 2) penanganan 
sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; 3) dilengkapi dengan 
prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana wilayah; dan 4) penyediaan lokasi dan jalur 
evakuasi bencana banjir. 

 

Arahan huruf yaitu terkait dengan sumur resapan dan lubang biopori meskipun secara konsep mampu untuk 

meningkatkan resapan air, namun berpotensi menjadi kurang efektif jika diterapkan di wilayah DKI Jakarta yang 

karakteristik ecoregionnya sebagian besar (lebih dari 50%) bercirikan sulit menyerapkan air, mudah tergenang 

dan memiliki kerawanan banjir. Sumur resapan kemungkinan dapat efektif jika dibangun pada ecoregion fluvio 

vulkanik yaitu di bagian selatan wilayah DKI Jakarta 

 Arahan pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan penurunan muka tanah dan likuifaksi juga telah diatur yaitu: 

a. melaksanakan penerapan prinsip Zero Delta Q terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang 
diajukan ijinnya dengan memperhatikan aspek social dan ketersediaan air bersih perpipaan; 

b. melarang pengambilan air tanah pada kawasan rawan penurunan tanah; 
c. mengatur dan memperketat pembangunan Gedung gedung tinggi sesuai dengan hasil kajian geoteknik; 
d. dan 
e. melakukan mitigasi penurunan tanah permukaan berdasarkan hasil pemantauan, pengukuran dan evaluasi 

penurunan permukaan tanah. 
 

Mengingat Kondisi D3TLH dan adanya bencana penurunan muka tanah yang makin meningkat, pelarangan 

pengambilan air tanah sebaiknya tidak hanya pada Kawasan rawan penurunan tanah, namun pada seluruh CAT 

Jakarta. Konsekuensinya adalah penyediaan air baku perlu diupayakan seluruhnya bersumber dari air permukaan 

termasuk air hujan dan air laut. 

Potensi Pengaruh Negatif. Di sisi lain KRP RTRW 2040 juga mengarahkan pada pengoptimalan bahkan 

memaksimalkan pemanfaatan ruang. Hal ini ditunjukkan dari arahan pengembangan secara vertical baik untuk 

hunian maupun non hunian yang sebagian terletak di Kawasan rawan bencana. Gambar di bawah ini menunjukkan 

pusat-pusat pelayanan terletak di Kawasan yang merupakan Kawasan rawan bencana banjir, sementara kawasn 

tersebut akan dikembangkan dengan intensitas tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat resiko terhadap 

bencana banjir. Pengertian dari resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada 

suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa 

aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (BNPB). Resiko bencana 

itu sendiri dipengaruhi oleh ancaman Kawasan, kerentanan dan kapasitas dengan rumus sebagai berikut: 
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Oleh karenanya, selain kapasitas yaitu kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan pengurangan 

tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana harus ditingkatkan, kerentanan yaitu suatu Kondisi dari suatu 

komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana 

harus diminimalkan. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui intervensi teknologi dan rekayasa Teknik 

lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Raperda ini. Namun, penurunan tingkat kerentanan masyarakat juga 

perlu menjadi pertimbangan terutama terkait adanya rencana pengembangan pusat-pusat secara berimbang 

dengan mewajibkan 20% hunian untuk MBR. 

 

Gambar 2-88. Peta Sistem Pusat Pelayanan dan Indeks Bahaya Bencana Banjir  

Sumber: Hasil Analisis Tim 
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Selain dari itu, rencana terkait dengan kerawanan bencana dalam Ranperda RTRW 2040 ini belum secara nyata 

menyadari bahwa pulau-pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu juga memiliki resiko bencana yang mungkin jauh 

lebih tinggi, terutama sulitnya akses ke ruang-ruang evakuasi bencana. Penyediaan ruang evakuasi bencana di 

pulau-pulau ini juga mungkin menjadi kurang tepat mengingat sebagian pulau terkategori sebagai pulau kecil. 

Terkait dengan perubahan iklim, wilayah Kepulauan Seribu merupakan Kawasan yang akan berdampak besar, 

sementara akses untuk evakuasi juga tidak semudah di wilayah daratan, artinya kapasitas yang dimiliki Kawasan 

ini relatif lebih kecil. Dengan rendahnya kapasitas yang dimiliki maka risiko terhadap bencana di pulau – pulau 

menjadi besar. Berkaitan dengan hal tersebut, agar arahan pemanfaatan ruang dapat diatur secara lebih spesifik, 

ada baiknya jika pulau-pulau berpenghuni dimasukkan dalam pengaturan tentang jenis – jenis kawasan bencana 

sebagaimana diatur pada Pasal 173 Kawasan Rawan Bencana yang menyatakan di ayat (2) bahwa Kawasan 

rawan bencana hanya terdiri atas a) Kawasan rawan banjir; b) Kawasan rawan penurunan muka tanah dan 

likuifaksi; dan 3) Standar ruang tanggap wabah atau bencana Kesehatan, belum atau tidak termasuk Pulau-pulau 

berpenghuni di Kepulauan Seribu. 

2.3.4 Pengaruh KRP terhadap Isu Tata Kelola Pemanfaatan Ruang  

Potensi pengaruh positif.  Pemanfatan ruang di wilayah DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan 

perekonomian nasional membawa konsekuensi adanya ruang-ruang yang dikelola oleh Pemerintah baik 

kementerian maupun Lembaga. Secara umum, pengaturan terkait dengan Kawasan Strategis Nasional sudah 

termuat dalam Raperda RTRW 2040 pada Bab VII tentang Kawasan Khusus dan Kawasan Strategis.  Kawasan 

khusus di DKI Jakarta adalah Kawasan khusus pemerintahan dengan lokasi di Kawasan Medan Merdeka  yang 

meliputi Kawasan Taman Monas, Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden di Kecamatan Gambir, Kota 

Administrasi Jakarta Pusat. Sebagai sebuah Kawasan khusus pemerintahan Kawasan ini harus memiliki performa 

yang sangat baik. Oleh karenanya sarana, prasarana dan utilitas perlu tersedia dengan kualitas yang prima. Dalam 

Ranperda ini, pengelolaan Kawasan khusus dapat langsung dilakukan oleh Pemerintah atau dapat dikelola 

bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam Raperda ini tidak diatur lebih lanjut 

secara lebih rinci arahan pemanfaatan ruangnya, karena akan diatur dalam Peraturan Gubernur. 

Sementara KSN yang ada di DKI Jakarta, hampir seluruhnya terletak di pesisir dan perairan Kepulauan Seribu. 

KSN yang mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta adalah Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan 

Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu yang penataan ruangnya memiliki kekuatan hukum Peraturan 

Presiden. Meski dalam penyusunan RTRW DKI Jakarta akan menemui berbagai kendala dengan sudah 

ditetapkannya berbagai peraturan ruang, adanya Peraturan Presiden ini berpengaruh positif dalam mempercepat 

perwujudkan penataan ruang terutama terkait dengan pengendalian banjir, terintegrasinya transportasi dan 

infrastruktur wilayah lainnya. 

Tujuan Penataan Ruang yang memperkuat fungsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian 

nasional juga akan berdampak positif dalam menarik investasi terutama dari pihak badan usaha pemerintah 

maupun swasta. Raperda RTRW 2040 DKI Jakarta juga membuka peluang pelibatan masyarakat secara mandiri 

dalam mewujudkan tujuan penataan ruang untuk meningkatkan kualitas permukiman baik daratan maupun pulau 

berpenghuni. Inklusivitas pemangku kepentingan dalam pembangunan ini perlu diatur penata kelolaannya agar 

hasil dan manfaat pembangunan dapat sesuai dengan target dan memprioritaskan kepentingan masyarakat 

marginal 

Potensi pengaruh negatif.  Tujuan penataan ruang yang memperkuat fungsi DKI Jakarta sebagai pusat 

pemerintahan dan pusat bisnis skala global, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat pula berpengaruh 

negatif dalam penata kelolaan pemanfaatan ruang. Semakin banyak kepentingan, akan semakin kompleks penata 

kelolaan yang perlu diatur, terutama kepentingan pasar (swasta), maka perlu safe guard (peraturan pengaman) 

yang dapat mengontrol dan mengendalikan agar tetap sesuai dengan arah pemanfaatan ruang yang dicita-citakan. 

Pengaturan pengendalian penataan ruang baik berupa peraturan zonasi, insentif dan diinsentif serta sanksi perlu 

dipahami semua pihak, dilaksanakan dan ditegakkan.   



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-  2042 
 

 

2-187 

Tujuan 1, 2, 3,4,5,6 dengan strategi dan rencananya ada yang mempunyai keterkaitan erat dengan peningkatan 

status terlampui daya dukung daya tampung ketersediaan air, sehingga sangat membutuhkan kepatuhan 

penegakan hukum terhadap pelarangan atas pemanfaatan dan penggunaan air tanah. Merujuk pada Gambar 2-

60 Peta Sistem Pusat Pelayanan dan Daya Dukung Daya Tampung Air, terlihat dengan jelas pusat pelayanan 

kota berada pada Kawasan yang telah terlampui semuanya. Bila pengawasan terhadap penggunaan air tanah 

tidak dilakukan secara Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung 

jawab), Independence (kemandirian), dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran), maka KRP tersebut akan 

memperburuk kondisi lingkungan hidup. 

Monitoring atas izin pemanfaatan air tanah yang telah dikeluarkan akan berperan sebagai garda terdepan dalam 

menerapkan governance yang bersih bertanggungjawab. Sinergitas antara instansi pelaksana dengan pengawas 

dapat membuakan hasil yang baik atau bahkan sebaliknya.  

Selain itu, banyaknya obyek vital berskala nasional di wilayah ini yang melibatkan banyak sektor berpotensi 

terjadinya benturan pengaturan atau justru sebaliknya kekosongan pengaturan. Oleh karenanya, RTRW DKI 

Jakarta perlu mengatur arahan pemanfaatan ruang secara rinci pada setiap Kawasan lokasi objek – objek vital 

tersebut agar landasan filosofis, dan sosiologis disusunnya RTRW ini dapat diwujudkan. Landasan filosofis dan 

sosiologis tersebut tertuang dalam unsur Menimbang pada Ranperda RTRW DKI Jakarta 2040 ini.  

Terkait dengan penyediaan air bersih dan sarana/fasilitas pengelolaan persampahan, DKI Jakarta bergantung 

pada dukungan Sumber Daya Alam wilayah pendukung di sekitarnya. Penjaminan terhadap keberlangsungan 

pengelolaan bersama ini menjadi sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan DKI Jakarta. Oleh karenanya 

RTRW ini perlu menyatakan bentuk-bentuk insentif atau bentuk kompensasi Kerjasama lainnya yang diberikan 

kepada wilayah-wilayah penyangganya
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BAB 3 PERUMUSAN ALTERNATIF 

Tujuan perumusan alternatif Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk mengembangkan berbagai alternatif 

muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Setelah dilakukan 

kajian maka dihasilkan beberapa alternatif muatan suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk dapat 

mengatasi isu strategis pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Selain itu, alternatif juga disusun setelah 

disepakati bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dikaji berpotensial memberikan dampak negatif 

pada pembangunan berkelanjutan, maka dilakukan pengembangan satu atau beberapa alternatif baru untuk 

menyempurnakan rancangan atau merubah Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang ada. Berbagai 

kemungkinan pengembangan alternatif (opsi alternatif) berdasarkan hasil kajian telaahan pengaruh Kebijakan, 

Rencana, dan/atau Program. 

 

Gambar 3-1. Skema Perumusan Alternatif 

Sumber: Ilustrasi Tim 

Perumusan Alternatif dirumuskan berdasarkan pada KRP yang paling berpengaruh sebagaimana yang telah 

diidentifikasi pada sub bab 2.3. KRP paling berpengaruh yang berada pada tingkat tujuan, kebijakan dan strategi 

penataan ruang kemudian diidentifikasi alokasi ruangnya dalam rencana struktur dan pola ruang. Analisis spasial 

dan non-spasial dilakukan dengan pertimbangan kondisi wilayah sebagaimana yang telah diidentifikasi pada bab 

2, termasuk pertimbangan kebijakan lain yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perumusan 

alternatif dilakukan secara tepat.  

Perumusan Alternatif ditunjukan pada Tabel 3-1 di bawah ini.  
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Tabel 3-1. Rumusan Alternatif/mitigasi Perbaikan KRP 

No Isu PB 
Strategis 

Muatan KRP berpengaruh Alternatif/Mitigasi Perbaikan 

1 2 3 4 5 

1 

K
es

en
ja

ng
an

 P
en

gh
id

up
an

 M
as

ya
ra

ka
t 1. Performa dan kriteria teknis 

pemukiman masih 
diseragamkan untuk 
pemukiman di darat dan di 
pulau.  

Khusus untuk Kabupaten 
Kepulauan Seribu perlu 
diatur dalam pasal dan ayat 
khusus terkait pengaturan 
performa dan kriteria teknis 
permukiman di sana, 
terutama tentang luasan 
kawasan permukiman dan 
ketinggian bangunan 

  Memastikan program-
program terkait 
dengan isu ini 
dialokasikan dana 
secara memadai pula 
dalam penyusunan 
RPJMD, RKPD, dan 
Renstra masing-
masing dinas terkait, 
dan pelaksanaannya 
perlu dimonitor dan 
dievaluasi secara 
seksama 
 

  

2. Kewajiban adanya hunian 
berimbang di pusat 
pelayanan berpotensi 
menimbulkan konflik sosial 

Penyediaan berbagai sarana 
dan utilitas yang terjangkau 
oleh kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah 

Penataan ruang harus 
lebih memihak kepada 
masyarakat 
berpenghasilan rendah 
dan kelompok 
termarginalkan. prioritas 
untuk mendesain 
program-program yang 
dikhususkan bagi 
penghapusan 
kemiskinan dan 
program-progam 
perbaikan kawasan 
kumuh 

  

3. Alokasi pengembangan 
rumah susun umum untuk 
MBR di pesisir yang 
terletak di daerah dengan 
daya dukung terlampaui 

Pembangunan rumah susun 
umum untuk MBR di wilayah 
ini perlu perhatian khusus, 
terutama tentang tinggi 
bangunan, dan memenuhi 
kriteria teknis gedung dilokasi 
rawan bencana  

Memastikan 
penyediaan utilitas 
umum di rumah susun 
umum untuk 
MBR(sanitasi, 
persampahan dan air 
bersih non air tanah) 
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No Isu PB 
Strategis 

Muatan KRP berpengaruh Alternatif/Mitigasi Perbaikan 

1 2 3 4 5 
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) 1. Pemanfaatan air tanah 
masih diakomodir di dalam 
KRP 

Monitoring, pengawasan dan 
penegakan hukum 
penggunaan air tanah 
 
Moratorium pengambilan air 
tanah 
 
Penegakan hukum dan 
monitoring melalui KAD 
terkait penyediaan air, 
pengendalian pencemaran 
sungai, banjir, sampah) dan 
penyelenggaraan penataan 
ruang 

Memastikan kawasan 
yang terindikasi status 
D3TLH air terlampaui, 
berkewajiban 
menyediakan 
penampung air hujan 
non sumur resapan 
(memperhatikan 
karakteristik tanah yaitu: 
dataran fluviomarin*)  
 
 

Memastikan 
penerapan dan 
pemanfaatan 
rekayasa teknologi 
untuk penyediaan air 
bersih yaitu dengan 
recycle water di 
kawasan perkantoran 
baik swasta maupun 
pemerintahan. 
 
 

Memastikan kebutuhan air minum 
100% terlayani dan tercukupi oleh 
penyedia air minum (PDAM) 
 
 
 

Perbaikan kualitas 
sumber Air 
permukaan yang 
potensial di 
Jakarta (13 sungai, 
108 embung, situ 
dan waduk) agar 
layak diolah 
menjadi air baku 
dengan 
memanfaatkan 
rekayasa dan 
inovasi teknologi 
 
Pada RTR 
Jabodetabekpunjur 
sumber air dapat 
digunakan, baik 
sebagai 
pengendali 
banjir, sumber air 
baku dan sistem 
pengamanan 
pantai. 
 
Sementara dalam 
struktur ruang 
RTRW DKI 
Jakarta, terdapat 
181 titik situ, 
embung dan 
waduk hanya 
sebagai 
pengendali banjir. 
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No Isu PB 
Strategis 

Muatan KRP berpengaruh Alternatif/Mitigasi Perbaikan 

1 2 3 4 5 

2. Sistem pengelolaan 
persampahan di pulau – 
FPSA mikro hanya 1 di 
Pulau Pramuka. 

Disusun Masterplan 
pengelolaan sampah pulau 
(ada 11 pulau yang 
berpenduduk) yang fokus 
pada penyelesaian 
penanganan sampah di 
Pulau dengan meminimalisir 
transportasi sampah residual 
untuk di bawa ke TPA 

Memastikan 

penanganan sampah 

yang terkendali pada 

setiap kawasan wisata 

di pulau oleh pengelola 

kawasan. 

  

  

  

  

Berkolaborasi dengan 
pemangku 
kepentingan yg 
relevan dalam 
penanganan sampah 
plastik di pesisir 
(marine debris) 
khususnya 
pencegahan sampah 
terbuang ke laut untuk 
mencapai circular 
economy 

Memastikan pemanfaatan 
sampah-sampah yang sudah 
terpilah sesuai dengan kategori 
daur ulang (recyclables material) 
melalui rantai pasok existing 
untuk mencapai circular economy  

Pengawasan dan 
pengendalian 
pemanfaatan 
teknologi ramah 
lingkungan yang 
telah teruji untuk 
pengelolaan 
sampah.  

3. Pengelolaan sampah di 
daratan (main land) akan 
dibuat 4 FPSA makro 
dengan 42 FPSA mikro di 
setiap kecamatan dan 1899 
TPS di tiap RW 

Memastikan bahwa system 
pengelolaan Sampah di 
RTRW sesuai dengan 
Jakstrada (pergub No. 
108/2019) 
  

Memastikan fasilitas 
pengelolaan sampah 
yang ada di 
perencanaan tersedia 
dan mampu menangani 
100% timbulan sampah 
  
   

Mengoptimalkan 
penegakan aturan 
pembuangan sampah 
ke badan air untuk 
menjaga 
keberlanjutan sumber 
daya air. 
  
  

Memastikan pemanfaatan 
sampah-sampah yang sudah 
terpilah sesuai dengan kategori 
daur ulang (recyclables material) 
melalui rantai pasok existing 
untuk mencapai circular economy  

Pengawasan dan 
pengendalian 
pemanfaatan 
teknologi ramah 
lingkungan yang 
telah teruji untuk 
pengelolaan 
sampah.  

4. Pemanfaatan ruang pada 
obyek strategis yang 
berpotensi menimbulkan 
pencemaran (PLTD, 
Pelabuhan Tj Priok – 
Reception Facility, 
Kawasan industry di pesisir 
dan penambangan di 
perairan) 

Pengaturan khusus arahan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang untuk objek strategis 
untuk meminimalisir 
pencemaran terhadap 
sumber daya alam.   
Penerapan kewajiban bagi 
obyek strategis yang 
menimbulkan pencemaran 
untuk memenuhi standar 
baku mutu lingkungan 

Arahan pemanfaatan 
Ruang untuk 
pembangunan dan 
operasional Pelabuhan 
mengacu pada standar 
Eco-port dengan 
penyediaan fasilitas 
pengolahan limbah 
(sampah, air ballast, dll) 
untuk memastikan tidak 
terjadi pencemaran. 

Arahan pemanfaatan 
Ruang untuk kawasan 
industry dengan 
penerapan eco-
industrial park/estate 
(EIE) 

Penambahan fasilitas IPAL  untuk 
industry dan domestik. 

Memastikan 
adanya 
kesepakatan 
antara pemerintah 
pusat dan provinsi 
DKI Jakarta 
terhadap upaya 
mitigasi 
pengendalian 
pencemaran akibat 
kegiatan dari 
obyek strategis 
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No Isu PB 
Strategis 

Muatan KRP berpengaruh Alternatif/Mitigasi Perbaikan 

1 2 3 4 5 
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i 1. Pengendalian banjir rob 
didalam RTRW baru 
mencakup wilayah pesisir 
teluk Jakarta, sementara 
Banjir rob juga terjadi di 
pulau-pulau  

Perda RTRW perlu memuat 
ketentutan-ketentuan khusus 
mengenai mitigasi bancana 
banjir rob di pulau-pulau kecil 

Penetapan wilayah 
sempadan pantai teluk 
Jakarta diikuti dengan 
arahan pemanfaatan 
dan pemantauan secara 
ketat untuk tetap 
menjamin fungsi 
konservasi kawasan 
(penanaman dan 
pengembangan 
mangrove) 

  .  

2. Penerapan rekayasa 
teknologi dalam 
pengendalian banjir melalui 
system drainase vertikal  

Untuk wilayah bagian tengah 
dan utara DKI Jakarta, perlu 
penerapan rekayasa 
teknologi yang sesuai 
dengan karateristik wilayah 
(tanah liat) yang cenderung 
sulit menyerap air 

Memastikan 
pengendalian banjir 
dilakukan melalui 
kolaborasi multi pihak 
dari wilayah hulu ke hilir 

Menyusun Rencana 
mitigasi bencana oleh 
multi pihak dari 
wilayah hulu ke hilir 
secara kolaboratif 

  

3. Intensifikasi ruang dengan 
pengembangan secara 
vertikal pada wilayah DKI 
Jakarta dengan D3TLH air 
telah terlampaui dan 
potensi peningkatan 
amblesan 

Moratorium pengambilan air 
tanah di wilayah dengan 
D3TLH air telah terlampaui 

Memastikan jaminan 
ketersediaan air baku 
bersumber dari air 
permukaan untuk 
seluruh keperluan 
terkait dengan 
bangunan-bangunan 
vertikal 

Memastikan 
ketinggian bangunan 
yang diperbolehkan 
(KLB) memenuhi 
kriteria aman 
berdasarkan 
kemampuan tanah 
  

  

4. Pengendalian bencana 
kebakaran masih 
berorientasi reaktif, pada 
Paragraf 3 Ketentuan 
Khusus yaitu ketentuan 
yang mengatur kegiatan 
pemanfaatan ruang yang 
memiliki fungsi khusus dan 
memiliki aturan tambahan 
yang bertampalan dengan 

Memastikan lokasi-lokasi 
fasilitas pemadam kebakaran 
dapat menjangkau seluruh 
wilayah DKI Jakarta, dan 
berfungsi dengan baik serta 
terintegrasi pada rencana 
tata ruang yang lebih detail 
(RDTR) 

Memastikan jaringan 
hydrant kebakaran 
menjangkau seluruh 
wilayah terutama pada 
pemukiman padat 
berfungsi dengan baik 
serta terintegrasi pada 
rencana tata ruang 
yang lebih detail 
(RDTR) 

Memastikan arahan 
pemanfaatan dan 
zonasi pada kawasan 
pemukiman telah 
mempertimbangkan 
upaya-upaya mitigasi 
bencana kebakaran 

  



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-  2042 
 

 

3-6 

No Isu PB 
Strategis 

Muatan KRP berpengaruh Alternatif/Mitigasi Perbaikan 

1 2 3 4 5 

Kawasan peruntukan 
utama yaitu masuk ke 
dalam Kawasan Rawan 
Bencana. Implikasinya 
adalah sistem jaringan 
pengendalian bencana 
kebakaran tidak termuat 
dalam Rencana Struktur 
Ruang 

  5. Pengendalian banjir rob 
didalam RTRW baru 
mencakup wilayah pesisir 
teluk Jakarta, sementara 
Banjir rob juga terjadi di 
pulau-pulau 

Perda RTRW perlu memuat 
ketentutan-ketentuan khusus 
mengenai mitigasi bancana 
banjir rob di pulau-pulau kecil 
  

Penetapan wilayah 
sempadan pantai teluk 
Jakarta diikuti dengan 
arahan pemanfaatan 
dan pemantauan secara 
ketat untuk tetap 
menjamin fungsi 
konservasi kawasan 
(penanaman dan 
pengembangan 
mangrove) 

    

4 
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 1. Pemanfaatan ruang 

terutama di pesisir, 
(dengan adanya 16 KSN)  
terjadi tumpang tindih 
pengelolaan antara pusat 
dan daerah 

Memastikan terdapat 
kesepakatan tertulis antara 
pemerintah pusat dan 
provinsi terkait kewenangan 
pemanfaatan ruang untuk 
KSN di pesisir 

Memastikan 
implementasi program-
program di 16 KSN 
terkoordinasikan dan 
sinkron antara 
pemerintah pusat dan 
provinsi DKI Jakarta 
  

Penguatan Kerjasama 
antar daerah 
(jabodetabekpunjur) 
dan pemerintah pusat 
dalam rangka 
pemanfaatan dan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
baik di darat maupun 
di laut untuk 
meminimalisir 
terjadinya 
pencemaran di 
wilayah pesisir serta 
menjaga 
keberlanjutan SDA. 

Penerapan payment ecosystem 
services antara DKI dengan 
daerah Penyangga dalam hal ini 
Kabupaten/kota Bogor dan 
Cianjur dalam proses 
pengendalian banjir antara hulu 
dan hilir (konservasi Wilayah 
Sungai Ciliwung-Cisadane) 

Pemanfaatan 
ruang terutama di 
pesisir, (dengan 
adanya 16 KSN)  
terjadi tumpang 
tindih pengelolaan 
antara pusat dan 
daerah 
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No Isu PB 
Strategis 

Muatan KRP berpengaruh Alternatif/Mitigasi Perbaikan 

1 2 3 4 5 

2. Pengembangan kawasan 
pusat dan sub pusat oleh 
pengelola kawasan 
berpotensi menimbulkan 
konflik kepentingan 

Memastikan pengelola 
kawasan memenuhi semua 
performa teknis dalam 
pengembangan dan 
penggelolaan untuk 
kepentingan umum di 
Kawasan berorientasi transit 

Memastikan 
Pengawasan dan 
pengendalian kegiatan 
pembangunan 
memenuhi performa 
teknis terutama terkait 
penerapan PERGUB no 
93 tahun 2021 tentang 
zona bebas air tanah 
dan Kawasan rawan 
banjir.  

    Pengembangan 
kawasan pusat 
dan sub pusat oleh 
pengelola 
kawasan 
berpotensi 
menimbulkan 
konflik 
kepentingan 

3. Peruntukan ruang untuk 
ketentuan khusus 
berpotensi menimbulkan 
konflik pemanfaatan 

Kawasan dengan ketentuan 
khusus: 
h. Kawasan Keselamatan 

Operasional Penerbangan 
(KKOP); 

i. kawasan rawan bencana; 
j. kawasan cagar budaya; 
k. kawasan sempadan; 
l. ruang dalam bumi; 
m. kawasan pertahanan dan 

keamanan; dan 
n. alur migrasi biota laut 

• Memastikan 
pemanfaatan ruang 
pada kawasan 
ketentuan khusus 
berfungsi secara optimal 
dan sesuai dengan pola 
ruangnya. 

• Memastikan adanya 
upaya-upaya menjaga 
kelestarian budaya 
untuk menghindari 
pergeseran kepentingan 
dalam pemanfaatan 
Kawasan pemukiman, 
jasa dan komersial, 
yang nantinya dapat 
berpotensi sebagai 
tempat wisata budaya.  

 
 

Memastikan arahan 
pemanfaatan ruang 
untuk KKOP memiliki 
kesesuaian dengan 
zonasinya (radius 
terhadap landasan 
terbang) baik secara 
horizontal maupun 
vertikal yang akan 
diatur dalam RDTR 

Memastikan adanya 
jalur evakuasi 
bencana pada 
bangunan di Kawasan 
perkantoran, jasa dan 
komersial 

• Memastikan rehabilitasi 
sempadan pantai dan sungai 
sebagai upaya pencegahan 
bencana melalui pelibatan 
masyarakat 

• Memastikan adanya rencana 
mitigasi bencana pada 
Kawasan budidaya (Kawasan 
pertambangan) untuk menjaga 
alur migrasi biota laut tidak 
terganggu bila terjadi 
kebocoran/kecelakan/tumpahan 
minyak di kawasan 
pertambangan tersebut 

Menetapkan 
kriteria teknis 
dan performa 
kawasan minimal 
pemanfaatan 
Ruang dalam 
bumi 
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3.1 Kesenjangan Penghidupan dan Kehidupan Masyarakat 

Dari hasil identifikasi KRP dan analisis potensi pengaruh KRP terhadap isu kesenjangan penghidupan dan 

kehidupan masyarakat, diupayakan untuk mengidentifikasi alternatif untuk mengoptimalkan potensi pengaruh 

positif dan mitigasi untuk meminimalkan potensi pengaruh negatif. Hasil identifikasi alternatif dan/atau mitigasi 

disajikan sebagai berikut. 

Pertama, didapati bahwa pengaturan performa dan kriteria teknis permukiman masih seragam antara permukiman 

di daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil. Kabupaten Kepulauan Seribu terdiri atas perairan dan pulau-pulau 

kecil. Pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang berbeda dan jauh lebih rentan dibanding dengan pulau besar. 

Oleh karenanya, khusus untuk Kabupaten Kepulauan Seribu Pemangku KRP perlu menyusun pasal dan ayat 

khusus terkait pengaturan performa dan kriteria teknis permukiman di sana, terutama tentang luasan kawasan 

permukiman dan ketinggian bangunan. 

Kedua, seperti disebut di atas, pengaturan bahwa adanya kewajiban untuk menciptakan hunian berimbang di 

pusat-pusat dan sub-sub pusat pelayanan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karenanya, untuk 

memitigasi potensi konflik sosial tersebut Penyusun KRP perlu mengupayakan langkah-langkah pencegahan, 

seperti misalnya penyediaan berbagai sarana dan utilitas yang terjangkau oleh kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

Ketiga, telah menjadi diketahui bahwa D3TLH pesisir utara Pulau Jawa di wilayah DKI Jakarta telah terlampaui, 

maka perlu pengaturan yang lebih ketat terkait alokasi pengembangan rumah susun umum untuk MBR di wilayah 

ini. Intensitas pemanfaatan ruang di kawasan ini sangat tinggi – selain padat penduduk, belasan KSN 

terkonsentrasi di kawasan ini dan menyebabkan terlampauinya D3TLH. Oleh karena itu, pembangunan rumah 

susun umum untuk MBR di wilayah ini perlu perhatian khusus. Pemangku KRP perlu memastikan pengaturan 

tentang tinggi maksimal bangunan dan ketersediaan utilitas umum terutama: sanitasi, persampahan, dan air bersih 

non air tanah. Hal ini penting untuk memperlambat terjadinya penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan 

amblesan akibat tingginya bangunan. 

Keempat, dapat diperkirakan bahwa dengan upaya-upaya yang telah direncanakan dalam KRP permasalahan 

permukiman untuk MBR belum akan selesai pada akhir masa RTRW, karena masih akan terdapat kelompok 

pendukuk yang tidak mampu untuk mengakses permukiman yang layak. Oleh karena itu, KRP penataan ruang 

harus mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi lapisan penduduk kurang mampu. 

Penataan ruang harus lebih memihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok termarginalkan. 

Bagaimana caranya? Harus ada prioritas untuk mendesain program-program yang dikhususkan bagi 

penghapusan kemiskinan dan program-progam perbaikan kawasan kumuh. Program-program terkait dengan 

pengembangan perumahan vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan revitalisasi dan perbaikan 

lingkungan kawasan perumahan yang tergolong kumuh dan program-program semacamnya perlu dilakukan 

secara komprehensif dan mendapat prioritas tertinggi dalam penyusunan RPJM Provinsi dan dokumen 

perencanaan turunannya. 

 

Kelima, walaupun telah disusun KRP (tujuan, kebijakan, strategi, dan program serta arahan) yang secara umum 

sudah sejalah dengan isu kesenjangan penghidupan dan kehidupan masyarakat, namun belum ada jaminan 

bahwa KRP tersebut akan terlaksana secara komprehensif. Untuk memastikan bahwa isu kesenjangan ini 

tertangani secara memadai, perlu dipastikan bahwa program-program terkait dengan isu ini dialokasikan dana 

secara memadai pula dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra masing-masing dinas terkait, dan 

pelaksanaannya perlu dimonitor dan dievaluasi secara seksama. 
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Di bawah disajikan tumpang susun (overlay) peta kepadatan penduduk dan kawasan kumuh di DKI Jakarta. Peta 

ini hendaknya dapat digunakan sebagai informasi awal dalam menyusun prioritas pelaksanaan program-program 

rumah susun umum dan peningkatan kualitas kawasan perkampungan dengan prinsip partisipatif. Peningkatan 

kualitas Kawasan perkampungan dapat difikuskan pada pemukiman kumuh sebagaimana tercantum pada 

Gambar 2-80.  

3.2 Keberlanjutan SDA (Sumber Daya Alam) 

Berdasarkan hasil identifikasi KRP dan analisis potensi pengaruh KRP terhadap isu keberlanjutan Sumber Daya 

Alam (SDA), upaya yang dilakukan untuk alternatif/mitigasi antara lain : 

1. Pengaturan tentang pemanfaatan air tanah masih diakomodir di dalam KRP 

Berdasarkan RANPERDA RTRW Provinsi DKI Jakarta, masih terdapat KRP tentang pemanfaatan air tanah, 

salah satunya adalah rencana pembangunan dan pengembangan unit air baku yang salah satu sumbernya 

berasal dari air tanah. Jika kita merujuk dari hasil kajian D3T Penyedia air yang telah dilakukan pada tahun 

2019, wilayah Jakarta sebagian besar telah terlampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

terhadap penyedia air. Terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air di 

wilayah DKI Jakarta mencapai 98% dari luasan total Jakarta.  Berdasarkan hal tersebut, maka hasil kajian 

merekomendasikan bahwa penggunaan air tanah harus di hentikan untuk keberlanjutan sumber air tanah di 

masa yang akan datang. Namun, dengan KRP pembangunan air baku yang masih menjadikan air tanah 

sebagai sumber air baku, maka dibutuhkan monitoring pengawasan dan penagakan hukum tentang 

penggunaan air tanah dan melakukan moratorium pengambilan air tanah.  Hal ini perlu dilakukan untuk 

mempertahankan keberadaan air tanah di Jakarta sebagai sumber yang dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan dimasa depan. Dalam proses monitoring juga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap 

penggunaan air tanah serta melakukan monitoring melalui KAD terkait penyedian air, pengendalian 

pencemaran sungai, banjir, sampah dan penyelenggaraan penataan ruang diwilayah sumber—sumber air di 

Jakarta untuk menjaga keberlanjutan sumber air pengganti air tanah.  

Selain melakukan monitoring, perlu memastikan kawasan yang terindikasi status D3TLH air terlampaui, wajib 

menyediakan penampungan air hujan non sumur resapan dengan memperhatikan karakteristik tanah. 

Karakteristik tanah perlu diperhatikan karena wilayah DKI Jakarta memiliki wilayah dataran fluvio-marin, yang 

merupakan dataran bertekstur pasir berlempung, yang cocok dimanfaatkan sebagai wilayah pertanian, 

permukiman, dan tambak. Namun hal ini perlu menjadi perhatian karena dataran fluvio-marin sangat rentan 

terhadap genangan, banjir dan banjir rob karena kemampuan dataran ini yang sulit menyerap air. 
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Gambar 3-1 Lokasi Dataran Fluviomarin di Provinsi DKI Jakarta 
Sumber: Hasil Analisa 2022 

Berdasarkan peta diatas dapat dilihat bahwa dataran fluvio-marin tersebar pada wilayah utara DKI Jakarta, 

wilayah timur dan barat serta wilayah Jakarta pusat. Wilayah tersebut perlu menjadi perhatian dalam 

menyediakan penampung air sebagai sumber yang dapat dimanfaatkan, karena pada wilayah tersebut 

sangat rawan terjadinya banjir dan genangan. 

Untuk menggatur pemanfaatan air tanah sebagai langkah untuk keberlanjutan Sumber Daya Alam di Jakarta 

dengan memastikan penerapan dan pemanfaatan rekayasa teknologi untuk penyediaan air bersih, yaitu 

dengan recycle water di kawasan perkantoran baik swasta maupun pemerintahan serta kawasan fasilitas 



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-  2042 
 

 

3-11 

umum dan fasilitas sosial. Jika melihat fasilitas umum dan sosial serta kawasan perkantoran di DKI Jakarta 

yang direncanakan pada RTRW, maka dapat dilihat bahwa kawasan fasilitas umum dan sosial serta 

perkantoran berada pada wilayah yang telah terlampaui daya dukung dan daya tampungnya terhadap 

penyedia air seperti dijelaskan pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3-2 Peta D3T Penyedia Air Terhadap Lokasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Provinsi DKI Jakarta 
Sumber: Hasil Analisa 2022 

Dengan melihat gambar peta diatas, maka alternatif pemanfaatan rekayasa teknologi untuk penyediaan air 

dengan memanfaatkan teknologi recycle water perlu diterapkan di seluruh wilayah fasilitas umum dan sosial 

serta kawasan perkantoran untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam terutama sumber daya air. 
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Keberlanjutan sumber daya alam terutama air sangat penting dalam mendukung kehidupan makhluk hidup 

dan seluruh masyarakat berhak mendapatkan air bersih sebagai kebutuhan dasar. Oleh karena itu, dalam 

pengaturan pemanfaatan air tanah, perlu memastikan bahwa kebutuhan air minum 100% terlayani dan 

tercukupi oleh penyedia air minum (PDAM) tanpa memanfaatkan air tanah.  

Berdasarkan data struktur ruang, telah dibangun jaringan air baku sebanyak 235.662 jaringan dan 4 jaringan 

akan direncanakan untuk dibangun dalam kurun waktu kedepan, dengan saluran yang tersambung pada 

wilayah luar Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 3-3 Peta Lokasi Rencana Jaringan Air Baku DKI Jakarta 

Sumber: Hasil Analisa 2022 

Dapat dilihat pada gambar diatas, bahwa dengan telah dibangunnya jaringan air baku di hampir seluruh 

wilayah Jakarta, dapat diasumsikan bahwa kebutuhan air minum masyarakat bisa terpenuhi secara 100%.  
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Namun berdasarkan data PAM Jaya, pada tahun 2021 kebutuhan air masyarakat baru bisa terlayani 

mencapai angka 65% walaupun jaringan air baku sudah tersebar di hampir wilayah Jakarta, kecuali wilayah 

Kepualauan Seribu. Hal tersebut diperkuat berdasarkan data PAM Jaya bahwa DKI Jakarta secara sumber 

air memiliki 181 sumber air baik berupa waduk, embung dan sungai (lokasi dapat dilihat pada peta dibawah 

ini).  

 
Gambar 3-4 Peta Lokasi Sumber Air DKI Jakarta 

Sumber: Hasil Analisa 2022 

Berdasarkan 181 sumber air yang ada, hanya 6% yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku, karena 

banyak sumber air yang tidak bisa dimanfaatkan karena tercemar oleh sampai atau pun zat kimia. Oleh 

karena itu diperlukan perbaikan kualitas umber air permukaan yang potensial (181 titik) untuk dapat 

dimanfaatkan melalui pemanfaatan rekayasa inovasi teknologi yang teruji untuk memperbaiki kualitas air 

yang tercemar. Selain itu, dari 181 titik sumber air yang ada di DKI Jakarta seluruhnya telah diatur sebagai 

bangunan pengendalian banjir didalam RANPERDA RTRW, sehingga terjadi ketidaksesuaian terhadap 

target rencana 100% masyarakat terlayani oleh air bersih. Sehingga arahan terhadap 181 titik sumber air 
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perlu ditambahkan dengan pemanfaatan bangunan pengendali banjir sebagai sumber air untuk memenuhi 

target 100% masyarakat terlayani oleh air bersih. 

2. Pengaturan tentang system pengelolaan persampahan di pulau 

Untuk mendukuung pengaturan tentang system pengelolaan persampahan di pulau, dibutuhkan masterplan 

pengelolan sampah pulau (ada 11 pulau yang berpenduduk di Kepulauan Seribu) yang focus pada 

penyelesaian penanganan sampah di Pulau dengan meminimalisir transportasi sampah residual untuk 

dibawah ke TPA. Namun saat ini, merujuk pada RANPERDA RTRW untuk KRP penanganan sampah 

cenderung menyamaratakan kondisi di main land dengan di wilayah kepulauan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari rencana pembangunan FPSA yang hanya 1 di Pulau Pramuka sebagai pusat pelayanan di Kepulauan 

Seribu. Hal tersebut tidak mempertimbangkan kondisi jarak pulau yang cukup jauh dan membutuhkan biaya 

dalam mengirim sampah ke Pulau Pramuka (kondisi jarak telah dijelaskan pada BAB II). Oleh karena itu 

untuk mendukung pengelolaan persampahan di pulau saat ini, dibutuhkan kolaborasi antara pemangku 

kepentingan yang rerlevan dalam penanganan sampah di wilayah pesisir (marine debris) khususnya 

pencegahan terhadap pembuangan sampah ke laut. 

Pengawasan dan pengendalian juga perlu dilakukan terhadap pemanfaatan teknologi ramah lingkungan 

yang telah terjuji untuk pengelolaan sampah serta memastikan pemanfaatan sampah-sampah yang sudah 

terpilah sesuai dengan kategori daur ulang (recyclables material) melalui rantai pasok eksisting untuk 

mencapai circular economy. 
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Gambar 3-5 Peta Rencana Pembangunan dan Pengembangan TPS(Tempat Pembuangan Sementara) DKI Jakarta 

Sumber: Hasil Analisa 2022 

Untuk mendukung pengaturan tentang sistem pengelolaan persampahan dipulau, juga perlu memastikan 

penanganan sampah yang terkendali pada setiap kawasan wisata di Pulau oleh pengelola kawasan. 

Berdasarkan data struktur ruang, dapat dilihat bahwa terdapat 1899 TPS yang ada di Jakarta (dapat dilihat 

pada Gambar 3-6).  Namun hal tersebut belum mendukuung sistem pengelololaan persampahan di pulau, 

karena rencana pembangunan dan pengembangan TPS hanya berada pada wilayah dataran besar, 

sedangkan di Pulau tidak ada rencana pembangunan TPS. Oleh karena itu melalui memastikan penanganan 

sampah yang terkendali pada setiap kawasan wisata di Pulau oleh pengelola kawasan akan membantu 

dalam pengelolaan sampah dipulau sebelum sampah tersebut dikirim ke Pulau Pramuka. 

3. Pengelolaan sampah di daratan (main land) akan dibuat 4 FPSA makro dengan 42 FPSA mikro di setiap 

kecamatan dan 1899 TPS di tiap RW 

Dalam pengelolaan sampah di daratan Jakarta, KRP diatas jelas sangat mendukung kegiatan pengelolaan 

sampah. Tetapi faktanya saat ini dari 5 FPSA(4 FPSA makro dan 1 FPSA mikro) yang akan dikembangkan 
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atau dibangun di daerah Tanjung Priok, Cilincing, Cakung, Tebet, dan Pesanggerahan, belum ada yang 

beroperasi. Saat ini yang beroperasi hanya 1899 TPS yang tersebar diseluruh RW di wilayah dataran Jakarta. 

Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, maka perlu memastikan bahwa sistem 

pengelolaan sampah di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta sesuai dengan Jakstrada 

(PERGUB No. 108/2019) dan memastikan fasilitas pengelolaan sampah yang di perencanaan tersedia dan 

mampu menangani 100% timbulan sampah.  

Pada PERGUB tersebut, telah dipaparkan bahwa rencana pengelolaan sampah di DKI Jakarta meliputi 

pembangunan TPS3R, FPSA, TPS, Bank sampah, Recycling Center, dan peneraan insentif di RW dalam 

penerapan 3R. Arahan Jakstrada penting untuk diintegrasikan kedalam RTRW sebagai arahan dalam 

pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Dengan pengelolaan sampah yang baik juga akan turut membantu 

dalam keberlanjutan SDA untuk sumber air, karena berdasarkan data PAM Jaya banyak sumber air di Jakarta 

yang tercemar sehingga tidak bisa dimanfaatkan, salah satunya tercemar karena masalah persampahan. 

Oleh karena itu untuk mendukung keberlanjutan sumber daya air dan memperbaiki mutu sumber air yang 

ada, perlu melakukan optimalisasi penegakan aturan pembuanggan sampah ke badan air untuk menjaga 

keberlanjutan sumber daya air. Melalui alternatif tersebut dapat mendorong keberlanjutan sumber air akibat 

pencemaran sampah. 

Memastikan pemanfaatan sampah-sampah yang sudah terpilah sesuai dengan kategori daur ulang 

(recyclables material) melalui rantai pasok existing untuk mencapai circular economy. Alternatif ini juga dapat 

membantu dalam pengelolaan sampah dan mendukung program sampah 3R (Reuse, Reduce and Recycle) 

yang dicanangkan melalui PERGUB No. 108/2019. Selain itu dalam pengelolaan sampah, tidak hanya 

dibutuhkan sarana dan prasaran pendukung serta pemanfaatan teknologi di DKI Jakarta, tetapi juga 

dibutuhkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan sampah dan 

melakuan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah. 

 

4. Pemanfaatan ruang pada obyek strategis yang berpotensi menimbulkan pencemaran (PLTD, Pelabuhan Tj. 

Priok, Reception Facility, Kawasan Industry di pesisir dan Penambangan) 

Untuk meminimalisir dampak pencemaran dari pemanfaatan ruang pada obyek strategis, dibutuhkan 

pengaturan khusus arahan pengendalian pemanfaatan ruang untuk objek strategis dalam meminimalisir 

pencemaran terhadap sumber daya alam. Pengaturan khusus tersebut dapat berupa penerapan kewajiban 

bagi obyek strategis yang menimbulkan pencemaran untuk memenuhi standar baku mutu lingkungan. Selain 

itu dalam pemanfaatan ruang sekitar pelubahan dalam hal ini Pelabuhan Tj. Priok yang memiliki status 

sebagai Pelabuhan utama, dibutuhkan arahan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan operasional 

Pelabuhan yang mengacu pada standar Eco-port dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah (sampah, 

air ballast, dll) untuk memastikan tidak terjadi pencemaran. Begitu juga untuk kawasan industry, untuk 

meminimalisir pencemaran dibutuhkan arahan pemanfaatan ruang untuk penerapan eco industrial 

park/estate (EIE). 

Untuk mendukung penurunan pencemaran yang dihasilkan akibat kegiatan pemanfaatan ruang untuk obyek 

strategis, maka perlu dilakukan penambahan rencana pembangunan IPAL untuk industry dan domestic yang 

ada di DKI Jakarta. Berdasarkan rencana struktur ruang RTRW DKI Jakarta, dapat dilihat bahwa rencana 

IPAL yang dibangun adalah untuk sistem IPAL domestic yang berjumlah 16 untuk seluruh wilayah DKI 

Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3-6 Peta Lokasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan IPAL Domestik DKI Jakarta 

Sumber: Hasil Analisa 2022 

Pada peta diatas dapat dilihat untuk meminimalisir dampak pencemaran di wilayah DKI Jakarta hanya 

direncanakan dibangun 16 IPAL domestik secara sistem komunal. Tetapi ke 16 tersebut belum cukup untuk 

mendukung kebutuhan penampungan limbah di DKI Jakarta, apalagi di setiap wilayah Industri hanya terdapat 

satu IPAL dan bahkan di wiilayah Jakarta Pusat sama sekali tidak ada rencana pembangunan IPAL. Oleh 

karena itu dibutuhkan penambahan rencana penambahan pembangunan IPAL di DKI Jakarta terutama pada 

lokasi obyek strategis. Selain IPAL pengelolaan limbah B3 juga belum tergambar di rencana struktur ruang 

tetapi pada dokumen RANPERDA telah tercantum rencana pengembangan pengelolaan limbah B3 diseluruh 

wilayah DKI Jakarta. Maka perlu ditambahkan lokasi sistem pengelolaan limbah B3 di dalam Struktur ruang 

untuk menilai kapasitasnya dalam mendukung kebutuhan pengelolaan limbah B3 di Jakarta. 

Selain memastikan sarana dan prasarana terpenuhi untuk meminimalisir pencemaran yang terjadi di Jakarta 

terutama akibat pemanfaatan ruang pada obyek strategis, maka dibutuhkan juga kesepakatan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta untuk berupaya dalam melakukan mitigasi pengendalian 

pencemaran akibat adanya kegiatan dari obyek strategis  
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3.3 Tingginya Risiko Kebencanaan  

Dari hasil analisis pengaruh KRP, terutama peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, terhadap isu tingginya 

kebencanaan di DKI Jakarta dapat diajukan beberapa upaya pencegahan dan/atau mitigasi sebagai berikut. 

Pertama, didapati bahwa belum ada pengaturan khusus mengenai pengendalian banjir rob di pulau-pulau kecil. 

Wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Seribu keseluruhannya merupakan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap 

peningkatan permukaan air laut akibat dari perubahan iklim. Dalam hal sebuah pulau yang sebagian besar atau 

keseluruhannya terancam oleh potensi banjir rob, penanganannya belum jelas – apakah warga terdampak 

dievakuasi ke pulau lain yang lebih tinggi, atau dibuatkan pusat evakuasi di pulau tersebut berupa rumah 

panggung/susun, atau pembangunan rumah penduduk diarahkan ke rumah panggung, misalnya. Oleh karena itu, 

Perda RTRW perlu memuat ketentutan-ketentuan khusus mengenai mitigasi bancana banjir rob di pulau-pulau 

kecil. Selain itu, Pemangku KRP juga perlu menetapkan wilayah sempadan pantai Teluk Jakarta dan diikuti dengan 

penyusunan arahan pemanfaatan (misalnya, penanaman dan pengembangan mangrove) dan pemantauan secara 

ketat untuk tetap menjamin fungsi konservasi Kawasan ini. 
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Gambar 3-7 Potensi Banjir Rob di Wilayah Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 
Sumber: Hasil Analisa 2022 

Kedua, oleh karena ekoregion sebagian besar (lebih dari 50%) wilayah DKI Jakarta memiliki karakteristik atau ciri 

sulit menyerapkan air, mudah tergenang, dan memiliki kerawanan banjir maka sumur resapan kemungkinan hanya 

dapat efektif jika dibangun pada ekoregion fluvio vulkanik yaitu di bagian selatan wilayah DKI Jakarta. Untuk 

wilayah bagian tengah dan utara DKI Jakarta, maka, beberapa alternatif penanganannya perlu perlu 

dipertimbangkan, seperti: (a) menerapkan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karateristik wilayah (tanah liat) 

yang cenderung sulit menyerap air; (b) memastikan bahwa pengendalian banjir dilakukan melalui kolaborasi multi 

pihak dari wilayah hulu ke hilir; dan (c) menyusun Rencana Mitigasi Bencana oleh multi pihak dari wilayah hulu ke 

hilir secara kolaboratif. 
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Gambar 3-8 Lokasi Dataran Fluviomarin di Provinsi DKI Jakarta 
Sumber: Hasil Analisa 2022 

Ketiga, tampak dengan jelas terdapat KRP yang akan meningkatkan intensitas bangunan vertical di lokasi-lokasi 

tertentu yang berpotensi meningkatkan kebutuhan air melalui yang pemanfaatan air tanah secara berlanjut yang 

berpotensi mengakibatkan terjadinya ablesan. Maka, Pemangku KRP perlu segera untuk: (a) memberlakukan 

moratorium pengambilan air tanah di wilayah dengan D3TLH air telah terlampaui; (b) menjamin ketersediaan air 

baku untuk air bersih (non air tanah) untuk seluruh keperluan terkait dengan bangunan-bangunan vertical; dan (c) 
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memastikan ketinggian maksimal bangunan yang diperbolehkan (KLB) memenuhi kriteria aman berdasarkan 

kemampuan tanah. 

 

Gambar 3-9 Zona Konservasi Air Tanah 
Sumber: BKAT, 2017 

Keempat, hasil telaah Ranperda RTRW 2040 menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan tentang 

pengendalian bencana kebakaran dari sisi preventif; upaya-upaya mitigasi bencana masih terfokus pada upaya-

upaya penanganan bencana kebakaran apabila sudah terjadi. Di struktur ruang pun belum terpetakan fasilitas-

fasilitas pemadam kebakaran. Perlu dipertimbangkan beberapa alternatif untuk mengurangi terjadinya bencana 

kebakaran, yaitu: (a) memastikan bahwa lokasi-lokasi fasilitas pemadam kebakaran dapat menjangkau seluruh 

wilayah DKI Jakarta, dan berfungsi dengan baik serta terintegrasi pada rencana tata ruang yang lebih detail 

(RDTR); (b) memastikan bahwa jaringan hydrant kebakaran menjangkau seluruh wilayah terutama pada 
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pemukiman padat dan berfungsi dengan baik serta terintegrasi pada rencana tata ruang yang lebih detail (RDTR); 

dan (c) memastikan adanya aturan untuk mencegah terjadinya kebakaran. 

3.4 Tata Kelola Pemanfaatan Ruang 
Dari hasil analisis pengaruh KRP, terutama pemanfaatan ruang, terhadap isu tata Kelola pemanfaatan ruang di 

wilayah DKI Jakarta didapatkan beberapa alternatif upaya pencegahan dan/atau mitigasi untuk dampak negatif 

terhadap kondisi lingkungan sebagai berikut: 

1. Pengaturan pemanfaatan ruang terutama di pesisir, dengan adanya 16 KSN terjadi tumpang tindih 

pengelolaan antara pusat dan daerah 

Dalam pengaturan pemanfaatan ruang pada 16 KSN, perlu memastikan terdapat kesepakatan tertulis antara 

pemerintah pusat dan provinsi terkait kewenangan pemanfaatan ruang untuk KSN di pesisir serta 

memastikan implementasi program-program di 16 KSN terkoodinasikan dan sinkron antara pemerintah pusat 

dan pemerintah DKI Jakarta. Namun saat ini ada beberapa KSN dalam daftar RANPERDA belum masuk ke 

dalam polar uang atau bahkan kawasan strategis, seperti kawasan hankam di Pulau Tidung, dan 

penggunaan gabunggan di sebelah barat Teluk Jakarta. Sedangkan pada RZ KSN menyebutkan beberapa 

daftar KSN yang ada di RANPERDA disebut sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itu perlu memastikan 

setiap program baik program nasional atau daerah bisa terintegrasi didalam dokumen RTRW. 

Masifnya pembangunan perkotaan akan berdampak pada pencemaran di wilayah darat dan juga laut. Oleh 

karena itu untuk meminimalisir hal tersebut, dibutuhkan penguatan Kerjasama antar daerah (dalam 

jabodetabek punjur) dan pemerintah pusat dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 

baik di darat maupun di laut untuk meminimalisir terjadinya pencemaran di wilayah pesisir serta menjaga 

keberlanjutan SDA. Beberapa Kerjasama antar daerah yang sudah terjalin di DKI Jakarta adalah Kerjasama 

penanganan sampah melalui TPST Bantar Gebang Bersama Pemkot Bekasi dan penyediaan air dari Waduk 

Jatiluhur- Bersama Pemprov Jabar 

Selain penguatan kerjasama, untuk menjaga wilayah DKI Jakarta dari dampak negative lingkungan, 

dibutuhkan penerapan Payment Ecosystem Services (PES) antara DKI dengan daerah Penyangga seperti 

pada penerapan PES antara DKI Jakarta dan Kabupaten/kota Bogor dalam proses pengendalian banjir 

antara hulu dan hilir (konservasi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane). Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane 

merupakan wilayah sungai yang masuk kedalam wilayah fungsional DKI Jakarta 
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Gambar 3-10 Peta WS Ciliwung-Cisadane Pada Wilayah Fungsional DKI Jakarta 

Sumber: Hasil Analisa 2022 

Merujuk pada wilayah fungsional DKI Jakarta yang meliputi WS Ciliwung-Cisadane dan WS Cidanau-

Ciujung-Cidurian, maka penerapan PES perlu dilakukan diseluuruh wilayah yang mencangkup wilayah 

fungsional DKI Jakarta melalui penerapan insentif dan disinsentif antara pemerintah DKI Jakarta dan juga 

pemerintah lain yang masuk dalam wilayah fungsional, untuk menjaga keberadaan SDA dan menjaga dari 

dampak negatiif terhadap lingkungan. 

2. Pengembangan Kawasan pusat dan sub pusat oleh pengelola Kawasan berpotensi terjadinya konflik 

kepentingan 

Untuk meminimalisir konflik kepentingan dalam pengembangan kawasan pusat dan sub pusat maka 

memastikan pengelola kawasan memenuhi semua performa teknis kawasan dalam mengembangkan dan 

mengelola kawasan kepentingan umum dan kawasan berorientasi transit menjadi hal mutlak yang perlu 

dilakukan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang. Hal tersebut perlu dilakukan karena sampai saat ini 

belum ada kepastian terhadap penanggung jawab pengelolaan pada kawasan pusat dan sub pusat yang 

akan dibangun dengan menggunakan skema Transit Oriented Development. Selain memastikan tidak 
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terjadinya konflik pemanfaatan ruang, dalam pengembangan TOD juga perlu memastikan terhadap kondisi 

zona konservasi air tanah yang diatur dalam PERGUB 93 Tahun 2021 tentang zona bebas air Tanah. Hal 

tersebut penting menjadi pertimbangan agar pembangunan kawasan pusat dan sub pusat tidak berdampak 

buruk bagi keberadaan sumber air. Rencana pembangunan kawasan pusat dan sub pusat terhadap zona 

konservasi air tanah dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3-11 Peta Lokasi Pengembangan TOD Terhadap Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta 
Sumber: BKAT, ESDM  

Pada peta diatas dapat dilihat bahwa sebagian pembangunan kawasan pusat dan sub pusat berada pada 

zona aman dan zona rawan berdasarkan lokasi dan radius pengembangan seluas 800 m2. Sebagian lain 

berada pada zona kritis, yang perlu menjadi perhatian dan menggunakan konsep kehati-hatian dalam 

pembangunan kawasan pusat dan sub pusat. Ada 12 lokasi pembangunan kawasan dan sub pusat yang 

berada pada zona rusak yaitu Rawa Buaya, Pesing, Angke, Jakarta Kota, Rajawali, Kemayoran, Ancol, 

Sunter, Harmoni, Djuanda, Pasar Senen dan Cakung. Pada 12 kawasan ini dibutuhkan kehati-hatian 

dalam melakukan pembangunan serta dibutuhkan rekayasa teknologi untuk tetap mempertahankan kondisi 

air agar tetap terjaga keberadaannya hingga 20 tahun kedepan. 

3. Peruntukan ruang untuk ketentuan khusus berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan 

Kawasan dengan ketentuan khusus berdasarkan Ranperda RTRW terdiri dari: 
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a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); 
b. kawasan rawan bencana; 
c. kawasan cagar budaya; 
d. kawasan sempadan; 
e. ruang dalam bumi; 
f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan 
g. alur migrasi biota laut  

 

Oleh karenanya untuk meminimalisir kejadian konflik tersebut maka usulan alternatif perbaikan KRP yaitu: 

• Memastikan pemanfaatan ruang pada kawasan ketentuan khusus berfungsi secara optimal dan sesuai 
dengan pola ruangnya. 

• Memastikan adanya upaya-upaya menjaga kelestarian budaya untuk menghindari pergeseran 
kepentingan dalam pemanfaatan Kawasan pemukiman, jasa dan komersial, yang nantinya dapat 
berpotensi sebagai tempat wisata budaya.  

• Memastikan arahan pemanfaatan ruang untuk KKOP memiliki kesesuaian dengan zonasinya (radius 
terhadap landasan terbang) baik secara horizontal maupun vertikal yang akan diatur dalam RDTR 

• Memastikan adanya jalur evakuasi bencana pada bangunan di Kawasan perkantoran, jasa dan komersial 

• Memastikan rehabilitasi sempadan pantai dan sungai sebagai upaya pencegahan bencana melalui 
pelibatan masyarakat 

• Memastikan adanya rencana mitigasi bencana pada Kawasan budidaya (Kawasan pertambangan) untuk 
menjaga alur migrasi biota laut tidak terganggu bila terjadi kebocoran/kecelakan/tumpahan minyak di 
kawasan pertambangan tersebut Menetapkan kriteria teknis 

• dan performa kawasan minimal pemanfaatan Ruang dalam bumi 
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BAB 4 PENYUSUNAN REKOMENDASI  

4.1 Rekomendasi dan Integrasi 

Penyusunan rekomendasi perbaikan KRP dilakukan melalu serangkaian proses yang secara umum dilakukan 

secara iterative. Hal ini dilakukan karena proses penyusunan KLHS bersamaan dengan proses penyusunan 

RTRW DKI Jakarta, sehingga draft rancangan KRP mengalami perubahan dariwaktu ke waktu. Perubahan 

tersebut juga berpengaruh pada proses integrasi rekomendasi KLHS yang dilakukan beberapa tahap. Secara lebih 

rinci, proses perumusan integrasi dan rekomendasi dilakukan sebagaimana Gambar 4-1 di bawah ini. 

 

Gambar 4-1. Perumusan Rekomendasi dan Integrasi  KLHS 
 

Perumusan rekomendasi didasari atas alternatif-alternatif yang dihasilkan pada bab 3. Kemudian dilakukan diskusi 

iterative dengan penyusun KRP untuk menyempurnaan muatan KRP sehingga alternatif yang dihasilkan dapat 

diakomodir dalam BAB, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat-ayat pada Ranperda. Hal ini menghasilkan rumusan 

rekomendasi yang tepat dan sesuai pembahasannya.  

Setelah dilakukan diskusi iterative terhadap Ranperda, rekomendasi dirumuskan. Rekomendasi ini kemudian 

diintegrasikan oleh penyusun KRP ke dalam Raperda. Raperda hasil integrasi ditelaah oleh POKJA KLHS untuk 

memastikan bahwa hasil rekomendasi benar-benar terintegrasi dalam KRP. Namun demikian, didapat beberapa 

rekomendasi yang belum terintegrasi serta catatan-catatan penajaman atas Ranperda RTRW. Catatn ini menjadi 

input kembali kepada penyusun KRP agar dapat diintegrasikan ke dalam Raperda. Proses iterative ini dilakukan 

pada penelaahan untuk draf Raperda tanggal 20 April 2022, 28 April 2022, 19 Mei 2022, 27 Mei 2022 yang 

didokumentasikan pada Lampiran 7.  

4.1.1 Rekomendasi 

27 Rekomendasi  KLHS dihasilkan berdasarkan 4 (empat) Isu PB paling strategis yaitu Kesenjangan Kehiudpan 

Masyarakat, Keberlanjutan Sumber Daya Alam, Resiko Bencana Tinggi dan Tata Kelola Pemanfaatan Ruang 

sebagaimana  Tabel 4-1 di bawah ini.
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Tabel 4-1. Rekomendasi KLHS 

Isu PB 
Paling 

Strategis 

Muatan KRP Berpengaruh Alternatif/ Mitigasi Perbaikan Rekomendasi 

1.
 K

es
en

ja
ng

an
 P

en
gh

id
up

an
 M

as
ya

ra
ka

t  1.1 Performa dan 
kriteria teknis 
pemukiman masih 
diseragamkan untuk 
pemukiman di darat 
dan di pulau.  

1.1.1 khusus untuk kabupaten kepulauan 
seribu perlu diatur dalam pasal dan 
ayat khusus terkait pengaturan 
performa dan kriteria teknis 
permukiman disana, terutama 
tentang luasan kawasan 
permukiman dan ketinggian 
bangunan 

R.1.1. Pengaturan kriteria teknis dan 
performa minimum untuk 
sistem pusat pelayanan di 
Kepulauan seribu perlu diatur 
tersendiri dalam Ranperda 
dengan mempertimbangkan 
daya dukung dan daya 
tampung pulau terutama untuk 
pulau berpenghuni dan 
menjaga keberlanjutan 
ekosistem di Kepulauan seribu 
(potensi blue economy 
terumtama di taman nasional) 

 

1.1.2 memastikan program-program 
terkait dengan isu ini dialokasikan 
dana secara memadai pula dalam 
penyusunan RPJMD, RKPD dan 
Renstra masing-masing dinas 
terkait, dan pelaksanaannya perlu 
dimonitor dan dievaluasi secara 
seksama  

1.2 Kewajiban adanya 
hunian berimbang 
di pusat pelayanan 
berpotensi 
menimbulkan 
konflik sosial 

1.2.1 penyediaan berbagai sarana dan 
utilitas yang terjangkau oleh 
kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah  

R.1.2. penataan ruang harus lebih 
memihak ke MBR dan 
kelompok termarjinalkan yang 
telah dilengkapi dengan sarana 
dan prasarana dasar yang 
terjangkau 

 
 

1.2.2 penataan ruang harus lebih 
memihak kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah dan 
kelompok termarginalkan, prioritas 
untuk mendesain program 

1.2.3 memastikan program-program 
terkait dengan isu ini dialokasikan 
dana secara memadai pula dalam 
penyusunan RPJMD, RKPD dan 
Renstra masing-masing dinas 
terkait, dan pelaksanaannya perlu 
dimonitor dan dievaluasi secara 
seksama  

1.3 Alokasi 
pengembangan 
rumah susun umum 
untuk MBR di 
pesisir yang terletak 
di daerah dengan 
daya dukung 
terlampaui 

1.3.1  pembangunan rumah susun umum 
untuk MBR di wilayah ini perlu 
perhatian khusus, terutama tentang 
tinggi bangunan, dan memenuhi 
kriteria teknis gedung dilokasi 
rawan bencana  

R.1.3. pembangunan rumah susun 
MBR harus memperhatikan 
kriteria teknis yang telah 
dilengkapi dengan 
ketersediaan sarana dan 
prasarana dasar dengan 
memperhatikan karakteristik 
wilayah/kawasan serta 
kerawanan bencana (banjir) 

1.3.2 memastikan penyediaan utilitas 
umum di rumah susun umum untuk 
MBR (sanitasi, persampahan dan 
air bersih non air tanah) 
 
 
 
 

2.
 

K
eb

er
l

an
ju

ta n 

S
um

er
 

D
ay

a 

A
la

m
 2.1 Pemanfaatan air 

tanah masih 
2.1.1 • monitoring pengawasan dan 

penegakan hukum penggunaan 
air tanah  

R.2.1.a Menjamin pemenuhan 
kebutuhan air bersih 100% 
antara lain melalui perbaikan 
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Isu PB 
Paling 

Strategis 

Muatan KRP Berpengaruh Alternatif/ Mitigasi Perbaikan Rekomendasi 

diakomodir di dalam 
KRP 

• moratorium pengambilan air 
tanah  

• penegakan hukum dan 
monitoring melalui KAD terkait 
penyediaan air, pengendalian 
pencemaran sungai, banjir dan 
sampah dan penyelenggaraan 
penataan ruang  

kualitas air permukaan sebagai 
sumber air baku, penerapan 
rekayasa teknologi dan 
peningkatan kemampuan 
meresapkan air ke dalam 
tanah 

 
R.2.1.b. Monitoring pengawasan dan 

penegakan hukum  
pemanfaatan air tanah serta 
pemberlakuan moratorium 
untuk daerah yang berada 
pada zona rusak sesuai peta 
konservasi air tanah 2017 dan 
rawan bencana (banjir, 
penurunan muka tanah dan 
likuifaksi) 

 
R.2.1.c Peningkatan Kerjasama Antar 

Daerah (KAD) untuk 
pengendalian banjir dan 
penyediaan air baku melalui 
mekanisme Payment 
Ecosystem Services (PES).  

 
R.2.1.d Pemulihan dan peningkatan 

kemampuan meresapkan air 
ke dalam tanah sesuai dengan 
karakteristik ekoregion DKI 
Jakarta 

 

2.1.2 memastikan kawasan yang 
terindikasi status D3TLH air 
terlampaui, berkewajiban 
menyediakan penampung air hujan 
non sumur resapan dengan 
memperhatikan karakteristik tanah 
yaitu dataran fluviomarin  

2.1.3 memastikan penerapan dan 
pemanfaatan rekayasa teknologi 
untuk penyediaan air bersih yaitu 
dengan recycle water di kawasan 
perkantoran baik swasta maupun 
pemerintahan  

2.1.4 perbaikan kualitas sumber air 
permukaan yang potensial di 
Jakarta  

2.1.5 memastikan kebutuhan air minum 
100% terlayani dan tercukupi oleh 
penyedia air minum  

2.2 Sistem pengelolaan 
persampahan di 
pulau – FPSA mikro 
hanya 1 di Pulau 
Pramuka. 

2.2.1 disusun masterplan pengelolaan 
sampah pulau (ada 11 pulau yang 
berpenduduk) yang fokus 
penyelesaian penanganan sampah 
di Pulau dengan meminimalisir 
transportasi sampah residual untuk 
dibawa ke TPA  

R.2.2.a Meminimalkan transportasi 
sampah residual ke TPST 
Bantargebang melalui upaya 
pengurangan sampah (3R) 
untuk diolah di TPS3R pada 
pulau berpenghuni 

R.2.2.b Mensinkronkan upaya 
penanganan sampah dengan 
masterplan pengelolaan 
sampah terkini yang sudah ada 

R.2.2.c Pemanfaatan sampah yang 
sudah terpilah melalui 
kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan yang relevan baik 
di daratan maupun pesisir 
untuk mencapai circular 
ekonomi 

R.2.2.d pengawasan dan 
pengendalian pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan 

2.2.2 memastikan penanganan sampah 
yang terkendali pada setiap 
kawasan wisata di pulau oleh 
pengelola kawasan  

2.2.3 berkolaborasi dengan pemangku 
kepentingan yang relevan dalam 
penanganan sampah plastik di 
pesisir khususnya pencegahan 
sampah terbuang ke laut untuk 
mencapai circular economy  

2.2.4 memastikan pemanfaatan sampah-
sampah yang sudah terpilah sesuai 
dengan kategor daur ulang melalui 
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Isu PB 
Paling 

Strategis 

Muatan KRP Berpengaruh Alternatif/ Mitigasi Perbaikan Rekomendasi 

rantai pasok eksisting untuk 
mencapai circular economy  

yang telah teruji untuk 
pengelolaan sampah 

  2.2.5 pengawasan dan pengendalian 
pemanfaatan teknologi ramah 
lingkungan yang telah teruji untuk 
pengelolaan sampah  

2.3 Pengelolaan 
sampah di daratan 
(main land) akan 
dibuat 4 FPSA 
makro dengan 42 
FPSA mikro di 
setiap kecamatan 
dan 1899 TPS di 
tiap RW 

2.3.1 memastikan bahwa sistem 
pengelolaan sampah di RTRW 
sesuai dengan Jakstrada (Pergub 
No. 108/2019) 

R.2.3. a. Mensinkronkan upaya 
penanganan sampah dengan 
masterplan pengelolaan 
sampah terkini dan Jakstrada 
(Pergub 108/2019) yang sudah 
ada 

R.2.3.b Pemanfaatan sampah yang 
sudah terpilah melalui 
kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan yang relevan baik 
di daratan maupun pesisir 
untuk mencapai circular 
ekonomi 

R.2.3.c Penegakan hukum 
pembuangan sampah ke 
badan air untuk menjaga 
keberlanjutan sumber daya air 

R.2.3.d pengawasan dan 
pengendalian pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk 
pengelolaan sampah 

2.3.2 memastikan fasilitas pengelolaan 
sampah yang ada di perencaan 
tersedia dan mampu menangani 
100% timbulan sampah  

2.3.3 mengoptimalkan penegakan aturan 
pembuangan sampah ke badan air 
untuk menjaga keberlanjutan 
sumber daya air  

2.3.4 memastikan pemanfaatan sampah-
sampah yang sudah terpilah sesuai 
dengan kategori daur ulang melalui 
rantai pasok eksisting untuk 
mencapai circular economy  

2.3.5 pengawasan dan pengendalian 
pemanfaatan teknologi ramah 
lingkungan yang telah teruji untuk 
pengelolaan sampah  

2.4 Pemanfaatan ruang 
pada obyek 
strategis yang 
berpotensi 
menimbulkan 
pencemaran (PLTD, 
Pelabuhan Tj Priok 
– Reception Facility, 
Kawasan industry di 
pesisir dan 
penambangan di 
perairan) 

2.4.1 pengaturan khusus arahan 
pengendalian ruang untuk objek 
strategis untuk meminimalisr 
pencemaran terhadap sumber daya 
alam 

R.2.4.a. Memastikan penerapan 
standar mutu lingkungan bagi 
obyek strategis (PLTD, 
Pelabuhan Tj Priok, kawasan 
industry di pesisir dan 
penambangan di perairan) 
yang menimbulkan 
pencemaran untuk menuju 
keberkelanjutan 

R.2.4.b. Memastikan adanya 
kesepakatan antara 
pemerintah pusat dan Provinsi 
DKI Jakarta terhadap upaya 
mitigasi pengendalian 
pencemaran akibat kegiatan 
dari obyek strategis  

 

2.4.2 penerapan kewajiban bagi obyek 
strategis yang menimbulkan 
pencemaran untuk memenuhi 
standar mutu lingkungan  

2.4.3 arahan pemanfaatan ruang untuk 
pembangunan dan operasional 
pelabuhan mengacu pada standar 
eco port dengan penyediaan 
fasilitas pengelolaan limbah untuk 
memastikan tidak terjadi 
pencemaran  

2.4.4 arahan pemanfaatan ruang untuk 
kawasan industri dengan penetapan 
penerapan eco industrial 
park/estate 

2.4.5 penambahan fasilitas IPAL untuk 
industri dan domestik  
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Isu PB 
Paling 

Strategis 

Muatan KRP Berpengaruh Alternatif/ Mitigasi Perbaikan Rekomendasi 

2.4.6 memastikam adanya kesepakatan 
antara pemerintah pusat dan 
Provinsi DKI Jakarta terhadap 
upaya mitigasi pengendalian 
pencemaran akibat kegiatan dari 
obyek strategis  
 

3.
 R

is
ik

o 
B

en
ca

na
 T

in
gg

i 3.1 Pengendalian banjir 
rob didalam RTRW 
baru mencakup 
wilayah pesisir teluk 
Jakarta, sementara 
Banjir rob juga 
terjadi di pulau-
pulau  

3.1.1 perlu memuat ketentuan-ketentuan 
khisis mengenai mitigasi bencana 
banjir rob di pulau-pulau kecil  

R.3.1. Pengembangan jaringan 
pengendalian banjir di pulau-
pulau di kabupaten kepulauan 
seribu dengan pendekatan 
struktur dan non struktur 
sesuai dengan karakteristik 
masing-masing pulau dan telah 
dilakukan kajian yang 
komprehensif 

3.1.2 penetapan wilayah sempadan 
pantai teluk jakarta diikuti dengan 
arahan pemanfaatan dan 
pemantauan secara ketat untuk 
tetap menjamin fungsi konservasi 
kawasan (penanaman dan 
pengembangan mangrove) 

3.2 Penerapan 
rekayasa teknologi 
dalam pengendalian 
banjir melalui 
system drainase 
vertikal  

3.2.1 untuk wilayah bagian tengah dan 
utara DKI Jakarta, perlu penerapan 
rekayasa teknologi yang sesuai 
dengan karakteristik wilayah yang 
cenderung sulit menyerap air  

R.3.2. Menyusun rencana mitigasi 
bencana oleh multi pihak dari 
wilayah hulu ke hilir secara 
kolaboratif antara lain dengan 
penerapan rekayasa teknologi 
sesuai karakteristik wilayah 

3.2.2 memastikan pengendalian banjir 
dilakukan melalui kolaborasi multi 
pihak dari wilayah hulu ke hilir  

3.2.3 menyusun rencana mitigasi 
bencana oleh multi pihak dari 
wilayah hulu ke hilir secara 
kolaboratif  

3.3 Intensifikasi ruang 
dengan 
pengembangan 
secara vertikal pada 
wilayah DKI Jakarta 
dengan D3TLH air 
telah terlampaui 
dan potensi 
peningkatan 
amblesan 

3.3.1 moratorium pengambilan air tanah 
di wilayah dengan D3TLH air telah 
terlampaui 

R.3.3 a. Memastikan ketinggian 
bangunan yang diperbolehkan 
(KLB) memenuhi kriteria aman 
berdasarkan kemampuan 
tanah  

R.3.3.b Memastikan jaminan 
ketersediaan air baku 
bersumber dari air permukaan 
untuk seluruh keperluan 

 

3.3.2 memastikan jaminan ketersediaan 
air baku bersumber dari air 
permukaan untuk seluruh keperluan 
terkait dengan bangunan-bangunan 
vertikal  

3.3.3 memastikan ketinggian bangunan 
yang diperbolehkan (KLB) 
memenuhi kriteria aman 
berdasarkan kemampuan tanah  

3.4 Pengendalian 
bencana kebakaran 
masih berorientasi 
reaktif,  

3.4.1 memastikan lokasi-lokasi fasilitas 
pemadam kebakaran dapat 
menjangkau seluruh wilayah DKI 
Jakarta, dan berfungsi dengan baik 
serta terintegrasi pada RDTR  

R.3.4.Memastikan arahan 
pemanfaatan dan zonasi pada 
kawasan permukiman telah 
mempertimbangkan upaya-
upaya mitigasi bencana 
kebakaran serta fasilitas 
pendukung pemadaman 

3.4.2 memastikan jaringan hydrant 
kebakaran menjangkau seluruh 
wilayah terutama pada pemukiman  
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Isu PB 
Paling 

Strategis 

Muatan KRP Berpengaruh Alternatif/ Mitigasi Perbaikan Rekomendasi 

padat berfungsi dengan baik serta 
terintegrasi pada RDTR  

kebakaran yang terintegrasi 
pada RDTR 

3.4.3 memastikan arahan pemanfaatan 
dan zonasi pada kawasan 
permukiman telah 
mempertimbangkan upaya-upaya 
mitigasi bencana kebakaran   

4.
 T

at
a 

K
el

ol
a 

P
em

an
fa

at
an

 R
ua

ng
 4.1 Pemanfaatan ruang 

terutama di pesisir, 
(dengan adanya 16 
KSN)  terjadi 
tumpang tindih 
pengelolaan antara 
pusat dan daerah 

4.1.1 memastikan terdapat kesepakatan 
tertulis antara pemerintah pusat dan 
provinsi terkait kewenangan 
pemanfaatan ruang untuk KSN di 
pesisir  

R.4.1. Memastikan terdapat 
kesepakatan tertulis antara 
pemerintah pusat dan provinsi terkait 
kewenangan pemanfaatan ruang KSN 
termasuk penguatan kerjasama 
antardaerah dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang untuk menjaga 
keberlanjutan sumber daya alam 
melalui Payment Ecosystem Services 
(PES) 

4.1.2 memastikan implementasi program-
program di 16 KSN 
terkoordinasikan dan sinkron antara 
pemerintah pusat dan provinsi  

4.1.3 penguatan kerjasama antar daerah 
dan pemerintah pusat dalam rangka 
pemanfaatan dan pengendalian 
pemanfaatan ruang baik di darat 
maupun di laut untuk meminimalisir 
terjadinya pencemaran di wilayah 
pesisir serta menjaga keberlanjutan 
SDA  

4.1.4 penerapan payment ecosystem 
services antara Jakarta dengan 
daerah penyangga dalam hal ini 
Kab Bogor dan Cianjur dalam 
proses pengendalian banjir antara 
hulu dan hilir  

 

4.2 Pengembangan 
kawasan pusat dan 
sub pusat oleh 
pengelola kawasan 
berpotensi 
menimbulkan 
konflik kepentingan 

4.2.1 memastikan pengelola kawasan 
memenuhi semua performa teknis 
dalam pengembangan dan 
pengelolaan untuk kepentingan 
umum di kawasan berorientasi 
transit  

R.4.2.a Pelarangan/pembatasan 
pemanfaatan air tanah pada 
kawasan berorientasi transit. 

R.4.2.b Pemberian insentif untuk 
konservasi sumber daya air 
terutama terkait dengan 
pelestarian CAT dan air 
permukaan. 

R.4.2.c memastikan pengawasan dan 
pengendalian kegiatan 
pembangunan memenuhi 
performa teknis terutama terkait 
penerapan PERGUB No. 93 
tahun 2021 tentang zona bebas 
air tanah dan kawasan rawan 
banjir 

 

4.2.2 memastikan pengawasan dan 
pengendalian kegiatan 
pembangunan memenuhi performa 
teknis terutama terkait penerapan 
PERGUB No. 93 tahun 2021 
tentang zona bebas air tanah dan 
kawasan rawan banjir  

4.3 Peruntukan ruang 
untuk ketentuan 
khusus berpotensi 

4.3.1 Memastikan pemanfaatan ruang 
pada kawasan ketentuan khusus 
berfungsi secara optimal dan sesuai 
dengan pola ruangnya. 

R.4.3.a Memastikan pemanfaatan 
ruang pada kawasan ketentuan 
khusus berfungsi secara optimal dan 
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Strategis 
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menimbulkan 
konflik pemanfaatan 
Kawasan dengan 
ketentuan khusus: 
o. Kawasan 

Keselamatan 
Operasional 
Penerbangan 
(KKOP); 

p. kawasan 
rawan 
bencana; 

q. kawasan cagar 
budaya; 

r. kawasan 
sempadan; 

s. ruang dalam 
bumi; 

t. kawasan 
pertahanan 
dan keamanan; 
dan 

u. alur migrasi 
biota laut 

4.3.2 Memastikan adanya upaya-upaya 
menjaga kelestarian budaya untuk 
menghindari pergeseran 
kepentingan dalam pemanfaatan 
Kawasan pemukiman, jasa dan 
komersial, yang nantinya dapat 
berpotensi sebagai tempat wisata 
budaya.  

sesuai dengan pola ruangnya, 
melalui: 

- menjaga kelestarian budaya  
- kesesuaian zonasi KKOP 
- kesesuaian dengan kondisi 

wilayah rawan bencana 
- penyesuaian pemanfaatn 

ruang berdasarkan zonasi 
wilayah sempadan sungai 
dan pantai 

- penyusunan rencana mitigasi 
bencana untuk alur migrasi 
biota laut pada Kawasan 
budidaya (Kawasan 
pertambangan)  

R.4.3.b Menetapkan kriteria teknis 
dan performa kawasan minimal 
pemanfaatan Ruang dalam bumi 

4.3.3 Memastikan arahan pemanfaatan 
ruang untuk KKOP memiliki 
kesesuaian dengan zonasinya 
(radius terhadap landasan terbang) 
baik secara horizontal maupun 
vertikal yang akan diatur dalam 
RDTR  

4.3.4 Memastikan adanya jalur evakuasi 
bencana pada bangunan di 
Kawasan perkantoran, jasa dan 
komersial 

4.3.4 Memastikan rehabilitasi sempadan 
pantai dan sungai sebagai upaya 
pencegahan bencana melalui 
pelibatan masyarakat 

4.3.5 Memastikan adanya rencana 
mitigasi bencana pada Kawasan 
budidaya (Kawasan pertambangan) 
untuk menjaga alur migrasi biota 
laut tidak terganggu bila terjadi 
kebocoran/kecelakan/tumpahan 
minyak di kawasan pertambangan 
tersebut 

4.3.6 Menetapkan kriteria teknis 
dan performa kawasan minimal 
pemanfaatan Ruang dalam bumi 
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4.1.2 Integrasi  

Penelaahan hasil integrasi dilakukan secara iteratif. Penelaahan pada 20 April 2022, 28 April 2022 terdapat pada lampiran 7. Sementara itu, Tabel 4-2 di bawah ini menunjukan 

hasil integrasi yang telah dilakukan pada Raperda versi 27 Mei 2022 terhadap Ranperda 28 Februari 2022. Tabel tersebut menunjukan bahwa terdapat beberapa rekomendasi 

KLHS yang sebenarnya telah diakomodir dalam Ranperda versi awal (28 Februari 2022) dan banyak pula hasil rekomendasi yang memperkaya substansi KRP yang tercermin 

dalam Ranperda versi 27 Mei 2022.  Secara keseluruhan, dari 27 rekomendasi yang dihasilkan oleh KLHS seluruhnya telah terakomodir dan/atau terintegrasi dalam Ranperda. 

Tabel 4-2. Penelaahan Integrasi KLHS dalam KRP 

Rekomendasi RANPERDA 28 Febuari 2022 RANPERDA 27 Mei 2022 

1. Kesenjangan Penghidupan Masyarakat 

R.1.1. Pengaturan kriteria teknis dan 
performa minimum untuk 
sistem pusat pelayanan di 
Kepulauan seribu perlu diatur 
tersendiri dalam Ranperda 
dengan mempertimbangkan 
daya dukung dan daya 
tampung pulau terutama 
untuk pulau berpenghuni dan 
menjaga keberlanjutan 
ekosistem di Kepulauan 
seribu (potensi blue economy 
terumtama di taman nasional) 

Belum Diatur dalam RANPERDA 1. Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1), meliputi: 
a. Sistem pusat pelayanan di wilayah daratan; dan 
b. Sistem pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Kepulauan 

Seribu. 
2. Sistem pusat pelayanan daratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan kawasan pusat-pusa pelayanan 
berbasis transit pada radius 800 (delapan ratus) meter di 
simpul transit perpindahan antar angkutan umum massal yang 
dikembangkan dengan mekanisme perencanaan berbasis 
performa. 

3. Sistem pusat pelayanan yang berlokasi di Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan kawasan pusat pemerintahan, 
permukiman dan pariwisata 
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R.1.2. penataan ruang harus lebih 
memihak ke MBR dan 
kelompok termarjinalkan yang 
telah dilengkapi dengan 
sarana dan prasarana dasar 
yang terjangkau 

 
 

Telah terakomodir dalam: 
 
Pasal 93,: 
(4) Prinsip pengembangan kawasan untuk mendukung 
lingkungan permukiman yang layak huni dan mandiri, meliputi: 
j. lingkungan permukiman inklusif yang responsif dan ramah 
terhadap segala kalangan umur, gender, dan kaum difabel, 
serta berketahanan terhadap bencana alam/manusia/kesehatan 
 
(5) Perwujudan lingkungan permukiman yang mandiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Jakarta untuk 
menciptakan kawasan perumahan yang dilengkapi dengan 
utilitas dasar serta fasilitas sosial dan fasilitas umum skala 
lingkungan 

- 
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R.1.3. pembangunan rumah susun 
MBR harus memperhatikan 
kriteria teknis yang telah 
dilengkapi dengan 
ketersediaan sarana dan 
prasarana dasar dengan 
memperhatikan karakteristik 
wilayah/kawasan serta 
kerawanan bencana (banjir) 

Terakomodir dalam: 
1. Pasal 94, ayat 1: f.pemanfaatan dan pengelolaan kawasan 

perumahan dalam rangka mempertahankan kelestarian 
lingkungan dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat 
dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan 

2. Pasal 173, rawan Bencana: (4) Kawasan rawan likuifaksi 
dan penurunan muka tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan arahan meliputi : 
a. melaksanakan penerapan prinsip Zero Delta Q 

terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang 
diajukan ijinnya dengan memperhatikan aspek sosial 
dan ketersediaan air bersih perpipaan;  

b. melarang pengambilan air tanah pada kawasan 
rawan penurunan tanah; 

c. mengatur dan memperketat pembangunan gedung 
gedung tinggi sesuai dengan hasil kajian 
geoteknik; dan 

d. melakukan mitigasi penurunan tanah permukaan 
berdasarkan hasil pemantauan, pengukuran dan 
evaluasi penurunan permukaan tanah 

- 

2. Keberlanjutan Sumer Daya Alam 

R.2.1.a Menjamin pemenuhan 
kebutuhan air bersih 100% 
antara lain melalui perbaikan 
kualitas air permukaan 
sebagai sumber air baku, 
penerapan rekayasa teknologi 
dan peningkatan kemampuan 
meresapkan air ke dalam 
tanah 

 

Rekomendasi yang telah diakomodir dalam RANPERDA 
1. untuk mendukung jaminan pemenuhan kebutuhan air bersih 

rekomendasi ini telah diakomodir pada pasal 46 ayat 1, 
yaitu jaringan air bersih meliputi: 

a. Unit air baku 
b. Unit produksi 
c. Unit distribusi 
d. Unit pelayanan 

2. Unit air baku seperti dijelaskan pada pasal 46 untuk 
mengakomodir rekomendasi ini, meliputi: 
Pasal 46 Ayat 3 

a.  IPA Taman Kota di Kecamatan Cengkareng pada Kota 
Administrasi Jakarta Barat; 

1. Penambahan ayat pada pasal 43 tentang lokasi potensial untuk 
SDA 

2. Penambahan Pasal 43 ayat 4, Jaringan Pengendalian Banjir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: 
pengembangan tanggul pantai di sepanjang garis Pantai Utara 
Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Utara dan di pulau-pulau di 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan pendekatan 
struktur dan/atau non struktur yang sesuai dengan karakteristik 
masing-masing pulau dan telah dilakukan kajian komprehensif; 

3. Reformulasi kalimat dan penambahan lokasi unit air baku pada 
Pasal 46 ayat 3, Unit air baku meliputi 
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b. IPA Buaran II dan IPA Buaran III di Kecamatan Duren 
Sawit, IPA Condet di Kecamatan Kramat Jati, serta IPA 
Pulo Gadung di Kecamatan Cakung pada Kota 
Administrasi Jakarta Timur; 

c. IPA Cilandak I dan IPA Cilandak II di Kecamatan Pasar 
Minggu pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; 

d. IPA Pejompongan dan IPA Pejompongan II di 
Kecamatan Tanah Abang pada Kota Administrasi 
Jakarta Pusat;  

e. IPA Pulogadung pada Kecamatan Administrasi Jakarta 
Timur; dan 

f. IPA Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di 
Kepulauan Seribu. lokasi instalasi pengolahan air laut 
menjadi air bersih dapat diletakkan pada areal pinggir 
pantai atau di dalam garis sempadan pantai (GSP) 
dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai 
kawasan perlindungan setempat. IPA SWRO 
dikembangkan di seluruh pulau permukiman dan pulau 
wisata di Kepulauan Seribu; 

3. Pasal 46 ayat 5: 
Kontinuitas pasokan air minum dari wilayah sekitar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari 
SPAM meliputi : 
a. SPAM Karian-Serpong dan IPA Serpong pada 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten;  
b. SPAM Regional Jatiluhur 1 dan 2 di Kecamatan 

Jatiluhur pada Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa 
Barat;  

c. SPAM Buaran 3 pada Kota Administrasi Jakarta 
Timur; 

d. SPAM Ciliwung pada Kota Administrasi Jakarta 
Selatan; 

e. SPAM Hutan Kota pada Kota Administrasi Jakarta 
Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara; 

a. SPAM Regional Karian - Serpong pada Kota Administrasi 

Jakarta Barat; 

b. SPAM Kali Cengkareng Drain pada Kota Administrasi 

Jakarta Barat; 

c. SPAM Sungai Mookervart pada Kota Administrasi Jakarta 

Barat; 

d. SPAM Ciliwung pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; 

e. SPAM Juanda pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; 

f. SPAM Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta 

Selatan; 

g. SPAM Sungai Krukut pada Kota Administrasi Jakarta 

Selatan; 

h. SPAM Kali Baru Barat pada Kota Administrasi Jakarta 

Selatan; 

i. SPAM Jatiluhur II pada Kota Administrasi Jakarta Timur; 

j. SPAM Buaran III pada Kota Administrasi Jakarta Timur; 

k. SPAM Kali Banjir Kanal Timur pada Kota Administrasi 

Jakarta Timur; 

l. SPAM Serpong pada Kota Administrasi Jakarta Barat dan 

Kota Administrasi Jakarta Selatan; 

m. SPAM Jatiluhur 1 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan 

dan Kota Administrasi Jakarta Timur; 

n. SPAM Hutan Kota pada Kota Administrasi Jakarta Barat 

dan Kota Administrasi Jakarta Utara; 

o. SPAM Pejompongan I dan II pada Kota Administrasi 

Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kota 

Administrasi Jakarta Pusat; 

p. SPAM Kali Banjir Kanal Barat pada Kota Administrasi 

Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota 

Administrasi Jakarta Pusat; dan 
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f. SPAM Juanda pada Kota Administrasi Jakarta 
Selatan; dan 

g. SPAM Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta 
Selatan;  

4. Pasal 46 ayat 9: 
Pembangunan Unit Distribusi dan Unit Pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d yang 
berada pada kelurahan di luar wilayah krisis jaringan air 
perpipaan dilakukan pada kawasan yang belum terlayani 
untuk mencapai 100% (seratus persen) cakupan 
pelayanan air bersih perpipaan. 

5. Pasal 45 ayat : 
Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf b 
terdiri dari : 
a. Sumur Pompa; 
b. Bak Penampungan Air Hujan; dan 
c. Terminal Air termasuk penyediaan penampungan air 

komunal lainnya seperti kios air. 
6. Pasal 45 ayat 3 

Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan sistem pengolahan air hujan 
yang dikembangkan di seluruh wilayah DKI Jakarta. 

7. Pasal 45 ayat 4 
Terminal Air termasuk penampungan air komunal lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 
dikembangkan di seluruh wilayah DKI Jakarta dan secara 
bertahap digantikan dengan sistem perpipaan. 

8. Pasal 45 ayat 5 
Bak Penampungan Air Hujan dan Terminal Air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c  
disediakan di seluruh wilayah Jakarta pada setiap 
lingkungan hunian yang belum terlayani sistem perpipaan 
sebagai program percepatan pelayanan air bersih. 

q. SPAM Sungai Angke pada Kota Administrasi Jakarta Barat 

dan Kota Administrasi Jakarta Utara. 
4. Reformulasi kalimat dan penambahan lokasi unit air baku pada 

Pasal 46 ayat 4, Unit air baku meliputi: 
a. IPA Pejompongan II pada Kota Administrasi Jakarta Pusat; 

b. IPA Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Pompa Ancol 

dan Kamal Muara pada Kota Administrasi Jakarta Utara; 

c. IPA Sunter Selatan pada Kota Administrasi Jakarta Utara; 

d. IPA Taman Kota pada Kota Administrasi Jakarta Barat; 

e. IPA Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Waduk Tomang 

Barat, Gaga Rawa Kompeni dan Rawa Melati - Tegal Alur 

pada Kota Administrasi Jakarta Barat; 

f. IPA Setu Babakan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan; 

g. IPA Cilandak I dan II pada Kota Administrasi Jakarta 

Selatan; 

h. IPA Baran II dan III pada Kota Administrasi Jakarta Timur; 

i. IPA Condet pada Kota Administrasi Jakarta Timur; 

j. IPA Pulogadung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; 

dan 

IPA Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Kepulauan Seribu. 
lokasi instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih dapat 
diletakkan pada areal pinggir pantai atau di dalam garis sempadan 
pantai (GSP) dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai 
kawasan perlindungan setempat. IPA SWRO dikembangkan di 
seluruh pulau permukiman dan pulau wisata di Kepulauan Seribu. 
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R.2.1.b Pemulihan dan peningkatan 
kemampuan meresapkan air 
ke dalam tanah sesuai 
dengan karakteristik 
ekoregion DKI Jakarta 

Belum diakomodir Perubahan Pasal 43 Ayat 10 
Pengembangan drainase vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10) meliputi sumur resapan, lubang biopori dan/atau jenis lainnya 
yang dilakukan sesuai dengan kajian komprehensif. 

R.2.1.c. Monitoring pengawasan dan 
penegakan hukum  
pemanfaatan air tanah serta 
pemberlakuan moratorium 
untuk daerah yang berada 
pada zona rusak sesuai peta 
konservasi air tanah 2017 dan 
rawan bencana (banjir, 
penurunan muka tanah dan 
likuifaksi) 

Pasal 62 Ayat 3 
Akuifer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dilaksanakan melalui: 

1. peningkatan kemampuan akuifer; 
2. penetapan zona konservasi air tanah berdasarkan 

kajian komprehensif kondisi dan potensi air tanah; 
3. pemberian disinsentif untuk kegiatan yang 

menggunakan air tanah;  
4. pemberlakuan syarat yang ketat atas pemberian izin 

pemanfaatan air tanah; dan 
5. pembuatan alat atau bangunan pengimbuh buatan 

(artificial recharge) untuk memperbesar volume 
infiltrasi dan perkolasi air permukaan ke dalam lapisan 
tanah. 

Penambahan Pasal 45 Ayat 2 
Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
bersumber dari air tanah dikembangkan di seluruh wilayah Jakarta 
sesuai dengan memperhatikan kajian konservasi air tanah dan 
secara bertahap digantikan dengan sistem perpipaan. 
- 

R.2.1.d Peningkatan Kerjasama Antar 
Daerah (KAD) untuk 
pengendalian banjir dan 
penyediaan air baku melalui 
mekanisme Payment 
Ecosystem Services (PES).  

Belum di Akomodir 1. Penambahan pasal 177 ayat 3 tentang obyek pemberian 
insentif, yaitu: 
a. transportasi; 

b. pengendalian banjir; 

c. perbaikan kualitas lingkungan di Pesisir Pantai Utara dan 

Kepulauan Seribu; 

d. pembangunan rumah susun dan perbaikan kawasan 

permukiman padat; 

e. penyediaan RTH; 

f. pemanfaatan ruang privat untuk kepentingan publik 

termasuk ruang udara dan/atau ruang bawah tanah; 



 KLHS RTRW Provinsi  DKI  Jakar ta  2022-  2042 
 

 

4-14 

Rekomendasi RANPERDA 28 Febuari 2022 RANPERDA 27 Mei 2022 

g. pemanfaatan ruang untuk penghubung menuju stasiun 

dan/atau terminal; 

h. penyediaan kebutuhan ruang UMKM; 

i. pelestarian kawasan dan pemugaran bangunan cagar 

budaya; 

j. penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, infrastruktur 

dan utilitas kota; 

k. pelestarian cekungan air tanah dan permukaan; 

l. naturalisasi sungai, waduk dan situ; dan/atau 

m. penerapan bangunan gedung dan lingkungan hijau. 

2. Penambahan pasal 180 tentang pemberian insentif dari 
pemerintah daerah kepada pemerintah daerah dan dari 
pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap pengelolaan 
kawasan yang masuk dalam obyek pemberian insentif 

- 

R.2.2.a Mensinkronkan upaya 
penanganan sampah dengan 
masterplan pengelolaan 
sampah terkini yang sudah 
ada 

 

1. Pasal 52 ayat 1 dan 2 tentang pengembangan sistem 
jaringan persampahan DKI Jakarta 

 

1. Penambahan Pasal 50 ayat 1, Pengembangan sistem jaringan 
persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, 
meliputi: 
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); 
b. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle 

(TPS3R); 
c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); 
d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).  

 
2. Penambahan Pasal 50 Ayat 4, Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu (TPST) skala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c dikembangkan pada lokasi: 
a. Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; 
b. Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta 

Utara; 
c. Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; 
d. Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta 

Utara; dan 
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e. Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta 
Selatan   

3. Penambahan Pasal 50 Ayat 4, Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu (TPST) skala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c dikembangkan pada lokasi: 
a. Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta Timur; 
b. Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi Jakarta 

Utara; 
c. Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta Utara; 
d. Kecamatan Penjaringan pada Kota Administrasi Jakarta 

Utara; dan 
e. Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi Jakarta 

Selatan   
Penambahan Pasal 50 Ayat 5 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf memanfaatkan fungsi 
TPA Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, 
Provinsi Jawa Barat   

R.2.2.b Meminimalkan transportasi 
sampah residual ke TPST 
Bantargebang melalui upaya 
pengurangan sampah (3R) 
untuk diolah di TPS3R pada 
pulau berpenghuni 

 

1. Pasal 92 ayat 4 huruf a nomor 7 tentang pengembangan 
Kawasan Pantai mengutamakan kemandirian dan tidak 
membebani daratan dalam hal penyediaan prasarana tata 
air, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, 
sistem pengerukan kanal, serta mengembangkan fasilitas 
publik pada lahan kontribusi melalui penyediaan rumah 
susun untuk MBR, pasar tematik dan restoran ikan, 
prasarana ibadah, kantor pemerintah, dermaga dan 
prasarana umum lainnya 

 

Penambahan Pasal 51 ayat 1-6 
1. Pengembangan prasarana dan sarana Tempat Pengolahan 

Sampah (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 
(TPST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dan 
huruf d dikembangkan sebagai suatu sistem multi simpul yang 
terbagi dalam beberapa kawasan atau zona pelayanan, 
sehingga dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan 
pelayanan pengelolaan sampah serta mengurangi volume 
sampah yang harus dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir 
(TPA) 

2. Pengembangan prasarana dan sarana Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
50 ayat (1) huruf d, diarahkan untuk menggunakan teknologi 
tepat guna dan ramah lingkungan. 

3. Pengembangan prasarana dan sarana Tempat Pengolahan 
Sampah (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
(1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan peningkatan 
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fungsi menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, 
Recycle (TPS3R). 

4. Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (1) juga dikembangkan pada drainase, 
situ, danau, embung, waduk dan teluk untuk membersihkan 
badan air dari sampah dan mencegah sampah menumpuk di 
daerah hilir dan Teluk Jakarta.  

5. Pengembangan prasarana dan sarana sampah spesifik 
dikembangkan pada fasilitas pengelolaan persampahan 
ditujukan untuk mencegah pencemaran udara, tanah, dan air 
serta meningkatkan kualitas lingkungan. 

6. Pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu dilaksanakan 
melalui penyediaan 11 (sebelas) Tempat Pengolahan Sampah 
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) yang bertujuan untuk 
mengoptimalkan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan 
sampah di pulau serta untuk meminimalisir transportasi 
sampah residual yang akan dibawa menuju Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA). 

 

R.2.2.c Pemanfaatan sampah yang 
sudah terpilah melalui 
kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan yang relevan baik 
di daratan maupun pesisir 
untuk mencapai circular 
ekonomi 

 

1. Pasal 104 ayat 4 huruf a tentang pengembangan kawasan 
strategis ekonomi dilengkapi dengan utilitas dasar 
pengelolaan sampah 

2. Pasal 51 ayat 1 tentang kerjasama pengembangan sistem 
jaringan persampahan antar daerah 

 

- 

R.2.2.d pengawasan dan 
pengendalian pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk 
pengelolaan sampah 

1. Pasal 90 ayat 3 huruf a nomor 5 tentang penyediaan utilitas 
dasar seperti pengelolaan sampah dan air limbah, 
penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi serta 
jaringan energi dan gas 

- 

R.2.3. a. Mensinkronkan upaya 
penanganan sampah dengan 

1. Pasal 7 ayat 3 huruf c tentang perwujudan pengelolaan 
sampah yang berkelanjutan melalui pengurangan 30% (tiga 

- 
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masterplan pengelolaan 
sampah terkini dan Jakstrada 
(Pergub 108/2019) yang 
sudah ada 

 

puluh persen) sampah di sumber dengan melakukan 
pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah 

2. Pasal 154 ayat 4 tentang ketentuan pengembangan sarana 
dan prasarana sampah lingkungan yang ditujukan untuk 
mengurangi volume sampah dan mengangkut sampah yang 
berasal dari masyarakat 

3. Pasal 154 ayat 5-7 tentang ketentuan pengembangan 
sarana dan prasarana TPST, TPS dan TPS3R 

4. Pasal 169 ayat 5 tentang ketentuan intesitasa peruntukan 
perdagangan dan jasa harus memperhatikan ketersediaan 
sarana dan prasarana serta utilitas dasar, dalam hal ini 
persampahan 

R.2.3.b pengawasan dan 
pengendalian pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk 
pengelolaan sampah 

1. Pasal 41 ayat 3 huruf c tentang pemanfaatan sampah 
sebagai pengembangan sumber energi pembangkit tenaga 
listrik alternatif 

2. Pasal 51 ayat 5 tentang Pengembangan prasarana dan 
sarana sampah spesifik dikembangkan pada fasilitas 
pengelolaan persampahan ditujukan untuk mencegah 
pencemaran udara, tanah, dan air serta meningkatkan 
kualitas lingkungan. 

3. Pasal 154 ayat 3 tentang prasarana dan sarana TPST dan 
TPA dikembangkan untuk mengolah sampah menjadi 
sumber energi pembangkit listrik alternatif dan 
pengomposan (composting) serta menjadi produk-produk 
bermanfaat lainnya yang memungkinkan. 

- 

R.2.3.c Penegakan hukum 
pembuangan sampah ke 
badan air untuk menjaga 
keberlanjutan sumber daya air 

 

1. Pasal 51 ayat 4 tentang sistem pengelolaan persampahan 
dikembangkan untuk membersihkan badan air dari sampah 

2. Pasal 171 ayat 3 huruf c tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan perikanan budidaya yaitu 
pembuangan sampah dan/atau limbah, baik padat dan/atau 

- 
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cair, ke perairan atau dipendam dalam tanah secara 
langsung tanpan melalui proses pengolahan limbah terlebih 
dahulu 

R.2.3.d Pemanfaatan sampah yang 
sudah terpilah melalui 
kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan yang relevan 
baik di daratan maupun 
pesisir untuk mencapai 
circular ekonomi 

1. Pasal 51 ayat 1 tentang kerjasama pengembangan sistem 
jaringan persampahan antar daerah 

 

- 

R.2.4.a. Memastikan penerapan 
standar mutu lingkungan bagi 
obyek strategis (PLTD, 
Pelabuhan Tj Priok, kawasan 
industry di pesisir dan 
penambangan di perairan) 
yang menimbulkan 
pencemaran untuk menuju 
keberkelanjutan 

1. Pasal 10 ayat 1 tentang Strategi untuk melaksanakan 
kebijakan perwujudan kota hijau yang berkontribusi 
terhadap penanganan perubahan iklim untuk mencapai 
pengurangan gas rumah kaca sejumlah 30% (tiga puluh 
persen) 

2. Pasal 52 ayat 1 dan 2 tentang pengembangan sistem 
jaringan persampahan DKI Jakarta 

3. Pasal 92 ayat 4 huruf a nomor 7 tentang pengembangan 
Kawasan Pantai mengutamakan kemandirian dan tidak 
membebani daratan dalam hal penyediaan prasarana tata 
air, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan 
sampah, sistem pengerukan kanal, serta mengembangkan 
fasilitas publik pada lahan kontribusi melalui penyediaan 
rumah susun untuk MBR, pasar tematik dan restoran ikan, 
prasarana ibadah, kantor pemerintah, dermaga dan 
prasarana umum lainnya 

4. Pasal 169 ayat 2 huruf d no 6 tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada derah kerja Pelabuhan yaitu 
melakukan pembuangan sampah dan/atau limbah, baik 
padat dan/atau cair 

5. Pasal 7 ayat 3 huruf c tentang perwujudan pengelolaan 
sampah yang berkelanjutan melalui pengurangan 30% 
(tiga puluh persen) sampah di sumber dengan melakukan 
pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah 

1. Reformulasi kalimat pada pasal 75 ayat 2 huruf e, industri 
besar yang tidak ramah lingkungan secara bertahap didorong 
untuk dikembangan di luar daerah melalui koordinasi dan 
kerjasama dengan kawasan Bodetabek 

2. Reformulasi kalimat pada pasal 92 ayat 4 nomor 10, 
pengembangan kawasan industri dan pergudangan skala 
besar dan menengah yang ramah lingkungan diarahkan ke 
kawasa industri di Kawasan Berikat Marunda dengan 
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup dan zona konservasi air tanah 

3. Reformulasi kalimat pada pasal 75 ayat 2 huruf e, Industri 
Besar yang tidak ramah lingkungan dan/atau tidak memenuhi 
ketentuan perizinan tidak dapat memperpanjang izin 
operasionalnya 

4. Penambahan pasal 1 ayat 112 tentang industri ramah 
lingkunggan adalah industri yang dalam proses produksinya 
mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan 
sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu 
menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian 
fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi 
masyarakat 

5. Reformulasi kalimat pada pasal 92 ayat 4 huruf a nomor 10 
tentang pengembangan kawasan industrii dan pergudangan 
skala besar dan menengah yang ramah lingkungan diarahkan 
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6. Pasal 75 Ayat 2 huruf b tentang pengembangan kawasan 
industry dibatasi hanya untuk jenis industri yang hemat 
penggunaan lahan, air, dan energi, tidak berpolusi, 
memperhatikan aspek lingkungan dan menggunakan 
teknologi tinggi 

7. Pasal 45 ayat 7 tentang sistem daur ulang air limbah perlu 
disediakan pada seluruh bangunan gedung serta kawasan 
industri dan pergudangan 

8. Pasal 92 ayat 4 huruf a nomor 10 tentang arahan kawasan 
strategis provinsi tentang daya dukung lingkungan hidup 
untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan 
skala besar dan menengah yang ramah lingkungan 
diarahkan ke kawasan industri di kawasan berikat 
Marunda. 

9. Pasal 163  ayat 1 tentang kegiatan yang diperbolehkan 
pada kawasan peruntukan industry 
 

ke kawasan industri di Kawasan Berikat Marunda dan 
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup dan zona konservasi air tanah 

 

R.2.4.b. Memastikan adanya 
kesepakatan antara 
pemerintah pusat dan Provinsi 
DKI Jakarta terhadap upaya 
mitigasi pengendalian 
pencemaran akibat kegiatan 
dari obyek strategis  

 

1. Pasal 104 ayat 4 huruf a tentang pengembangan kawasan 
strategis ekonomi dilengkapi dengan utilitas dasar 
pengelolaan sampah 

2. Pasal 90 ayat 3 huruf a nomor 5 tentang penyediaan utilitas 
dasar seperti pengelolaan sampah dan air limbah, 
penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi serta 
jaringan energi dan gas 

3. Pasal 154 ayat 4 huruf j tentang pengembangan sarana dan 
prasarana pengelolaan sampah lingkungan menjadi 
tanggung jawab pengelola kawasan komersial dan industry 
secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

4. Pasal 169 ayat 5 huruf c tentang ketentuan intesitas 
peruntukan perdagangan dan jasa yang harus 
mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana dan 
utilitas dasar persampahan 

 
 

- 
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3. Risiko Bencana Tinggi 

R.3.1. Pengembangan jaringan 
pengendalian banjir di pulau-
pulau di kabupaten kepulauan 
seribu dengan pendekatan 
struktur dan non struktur 
sesuai dengan karakteristik 
masing-masing pulau dan 
telah dilakukan kajian yang 
komprehensif 

Terakomodir dalam Ranperda: 
1. Pasal 7, Ayat 3: 
b.perwujudan kota yang adaptif terhadap sumber daya air (water 
adaptive city) menuju bebas banjir dan berbasis pelestarian 
sumber daya air serta kerjasama antar daerah Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur 
 
2. Pasal 12, Ayat 3: 
Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemulihan kawasan 
pesisir dan Kepulauan Seribu dengan mempertimbangkan 
kualitas lingkungan yang berkelanjutan: 
b. Mempertahankan keberlangsungan dan mengembalikan 
fungsi ekosistem mangrove, suaka alam, dan margasatwa di 
kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu 

- 

R.3.2. Menyusun rencana mitigasi 
bencana oleh multi pihak dari 
wilayah hulu ke hilir secara 
kolaboratif antara lain dengan 
penerapan rekayasa teknologi 
sesuai karakteristik wilayah 

Terakomodir dalam Ranperda 
1. Pasal 10, Ayat 2: Strategi untuk melaksanakan kebijakan 

perwujudan kota yang adaptif terhadap sumber daya air 
(water adaptive city) menuju bebas banjir dan berbasis 
pelestarian sumber daya air serta kerjasama antar daerah 
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, 
meliputi: 
a. mewajibkan penerapan kebijakan zero delta Q pada 
kavling bangunan gedung yang dikenakan persyaratan 
bangunan gedung hijau" 
 

2. Pasal 40 
(10) Pembangunan bangunan pengendalian banjir lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi rumah 
pompa, pintu air, drainase vertikal, dan prasarana pengendalian 
banjir lainnya. 

- 
- 
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R.3.3.b Memastikan jaminan 
ketersediaan air baku 
bersumber dari air permukaan 
untuk seluruh keperluan 

 

Terakomodir dalan RANPERDA 
1. Pasal 10 Ayat 2, 

Strategi :  
e. Memastikan 100% wilayah Jakarta terlayani akses air 
bersih perpipaan disertai  pelarangan/pembatasan 
penggunaan air tanah; 

2. Pasal …, ayat (8) --> performa minimal kawasan pusat 
pelayanan, huruf m 
m. penyediaan akses air bersih perpipaan dan pembatasan 
penggunaan air tanah 

 

- 

R.3.3 b. Memastikan ketinggian 
bangunan yang diperbolehkan 
(KLB) memenuhi kriteria 
aman berdasarkan 
kemampuan tanah  

 

Terakomodir dalam Ranperda: 
1. Pasal 173: 

(4) Kawasan rawan likuifaksi dan penurunan muka tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 
berdasarkan arahan meliputi : mengatur dan memperketat 
pembangunan gedung gedung tinggi sesuai dengan hasil 
kajian geoteknik 

2. Pasal 9 Ayat 3: 
Strategi untuk melaksanakan kebijakan penyediaan sarana 
prasarana yang terintegrasi dan utilitas yang memadai di 
setiap lingkungan permukiman : 
b. mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal 
sebagaimana dimaksud huruf a hingga 100% 

3. Pasal 71, ayat 3   
Pemanfaatan dan pengelolaan Akuifer sebagaimana 
dilaksanakan melalui: 
a. Pelarangan atau pembatasan penggunaan air tanah 

pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan 
muka tanah 

4. Pasal 140, Ayat 2: 
Kegiatan yang tidak diperbolehkan berada pada kawasan 

- 
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pusat pelayanan  
a. kegiatan dengan ekstraksi air tanah tinggi. 

5. Pasal 144, Ayat 2), huruf d: Jaringan SDA 
Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri: 
1. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis 
air tanah, rawan penurunan muka tanah dan sudah terlayani 
sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas 
yang sesuai standar; 
2. kegiatan yang mencemari air permukaan dan sumber air 
tanah; dan 
3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sumber daya air 
permukaan dan sumber air tanah 

R.3.4.Memastikan arahan 
pemanfaatan dan zonasi pada 
kawasan permukiman telah 
mempertimbangkan upaya-
upaya mitigasi bencana 
kebakaran serta fasilitas 
pendukung pemadaman 
kebakaran yang terintegrasi 
pada RDTR 

Sarana pemadam kebakaran terdapat dalam: 
- Pasal 141, Ayat 8: Kawasan Transportasi 
- Pasal 157, ayat 3: RTH 
- Pasal 163, ayat 7: Kawasan Industri 
- Pasal 164, Ayat 3: Kawasan Pariwisata 
- Pasal 166, Ayat 11: Kawasan Perumahan 
- Pasal 167, Ayat 6: Kawsan Fasum Fasos 
- Pasl 168, Ayat 9: Kawasan Perkantoran 
- Pasal 169, Ayat 16: Kawasan Perdagangan Jasa 

 

4. Tata Kelola Pemanfaatan Ruang 

R.4.1. Memastikan terdapat 
kesepakatan tertulis antara 
pemerintah pusat dan provinsi terkait 
kewenangan pemanfaatan ruang 
KSN termasuk penguatan kerjasama 
antardaerah dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang untuk menjaga 
keberlanjutan sumber daya alam 
melalui Payment Ecosystem Services 
(PES) 
 

- 1. Penambahan Pasal 10 ayat 1 huruf f, mengoptimalkan 
mekanisme insentif dan disinsentif atas imbalan jasa ekologis 
daerah sekitar Provinsi Jakarta 

2. Penambahan Pasal 19 ayat 2 huruf d, tentang pelaksanaan 
tugas dan wewenang pengelola kawasan, dapat mengusulkan 
insentif dan disinsentif dalam rangka perwujudan kawasan 

3. Penambahan pasal 177 ayat 3 tentang obyek pemberian 
insentif, yaitu: 
a. transportasi; 

b. pengendalian banjir; 
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c. perbaikan kualitas lingkungan di Pesisir Pantai Utara dan 

Kepulauan Seribu; 

d. pembangunan rumah susun dan perbaikan kawasan 

permukiman padat; 

e. penyediaan RTH; 

f. pemanfaatan ruang privat untuk kepentingan publik 

termasuk ruang udara dan/atau ruang bawah tanah; 

g. pemanfaatan ruang untuk penghubung menuju stasiun 

dan/atau terminal; 

h. penyediaan kebutuhan ruang UMKM; 

i. pelestarian kawasan dan pemugaran bangunan cagar 

budaya; 

j. penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, infrastruktur 

dan utilitas kota; 

k. pelestarian cekungan air tanah dan permukaan; 

l. naturalisasi sungai, waduk dan situ; dan/atau 

m. penerapan bangunan gedung dan lingkungan hijau. 

4. Penambahan pasal 180 tentang pemberian insentif dari 
pemerintah daerah kepada pemerintah daerah dan dari 
pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap pengelolaan 
kawasan yang masuk dalam obyek pemberian insentif 

 

R.4.2.a Pelarangan/ pembatasan 
pemanfaatan air tanah pada 
kawasan berorientasi transit. 

 

1. Pasal 10 ayat 2 huruf e tentang strategi memastikan 100% 
wilayah Jakarta terlayani akses air bersih perpipaan disertai 
pelarangan/pembatasan penggunaan air bersih 

2. Pasal 16 ayat 10 tentang performa minimal pusat 
pelayanan melalui penyediaan akses air bersih perpipaan 
dan pembatasan penggunaan air tanah 

3. Pasal 139 ayat 1 huruf  c tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan pusat pelayanan adalah 
kegiatan dengan ekstraksi air tanah tinggi 

1. Penambahan Pasal 234 huruf c terkait larangan pemanfaatan 
ruang yang tidak sesuai, yaitu melakukan pemanfaatan air 
tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan muka 
tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan air minum dengan 
kualitas dan kuantitas yang sesuai standar 

2. Penambahan pasal 10 ayat 1 huruf, mengoptimalkan 
mekanisme insentif dan disinsentif atas imbalan jasa ekologis 
daerah sekitar Provinsi Jakarta 
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4. Pasal 149 ayat 6 huruf c tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada sistem jaringan sumber daya air 

5. Pasal 151 ayat 1 huruf c tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada sistem penyediaan air minum 

6. Pasal 160 ayat 1 huruf c tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada Badan air terutama menggunakan air 
tanah pada daerah krisis air tanah dan rawan penurunan 
muka tanah 

7. Pasal 163 ayat 3 huruf c tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan peruntukan industri terutama 
kegiatan ekstraksi air tanah tinggi dan/atau melebihi 
ketentuan dalam kajian lingkungan hidup 

8. Pasal 164 ayat 2 huruf c tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan pariwisata terutama kegiatan 
ekstraksi air tanah tinggi 

9. Pasal 166 ayat 3 huruf e tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan perumahan terutama kegiatan 
ekstraksi air tanah tinggi 

10. Pasal 168 ayat 3 huruf e tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan perkantoran terutama 
kegiatan ekstraksi air tanah tinggi 

11. Pasal 169 ayat 3 huruf e tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan perdagangan dan jasa 
terutama kegiatan ekstraksi air tanah tinggi 

12. Pasal 173 ayat 4 huruf b tentang pelarangan pengambilan 
air tanah pada kawasan rawan penurunan tanah untuk 
kawasan rawan bencana 

3. Penambahan pasal 18 ayat 2 huruf d pengelola kawasan dapat 
mengusulkan insentif dan disinsentif dalam rangka perwujudan 
kawasan 
- 

R.4.2.b Pemberian insentif untuk 
konservasi sumber daya air 
terutama terkait dengan 
pelestarian CAT dan air 
permukaan. 

 

1. Pasal 62 ayat 3 tentang penetapan zona konservasi air 
tanah berdasarkan kajian komprehensif kondisi dan potensi 
air tanah 

2. Pasal 154 ayat 1 huruf c tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada sistem jaringan persampahan terutama 
menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah dan 
rawan penurunan muka tanah 

Penambahan pada pasal 1 ayat 126 tentang Zona konservasi Air 
Tanah adalah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan 
kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat 
kerusakan air tanah dan kesamaan pengelolaannya 
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R.4.2.c memastikan pengawasan 
dan pengendalian kegiatan 
pembangunan memenuhi 
performa teknis terutama terkait 
penerapan PERGUB No. 93 
tahun 2021 tentang zona bebas 
air tanah dan kawasan rawan 
banjir 

 

R.4.3.a Memastikan pemanfaatan 
ruang pada kawasan ketentuan 
khusus berfungsi secara optimal dan 
sesuai dengan pola ruangnya, 
melalui: 
- menjaga kelestarian budaya  
- kesesuaian zonasi KKOP 
- kesesuaian dengan kondisi 

wilayah rawan bencana 
- penyesuaian pemanfaatn ruang 

berdasarkan zonasi wilayah 
sempadan sungai dan pantai 

- penyusunan rencana mitigasi 
bencana untuk alur migrasi biota 
laut pada Kawasan budidaya 
(Kawasan pertambangan)  

 

1. Pasal 172 ayat 1-9 tentang aturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) 

2. Pasal 173 ayat 1-10 tentang aturan pemanfaatan ruang 
pada kawasan ketentuan khusus rawan bencana 

3. Pasal 173 ayat 1-14 tentang aturan pemanfaatan ruang 
pada kawasan ketentuan khusus cagar budaya 

4. Pasal 174 ayat 1-5 tentang aturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan ketentuan khusus sempadan 

5. Pasal 177 ayat 1-3 tentang aturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan ketentuan khusus migrasi biota laut 

 

- 

R.4.3.b Menetapkan kriteria teknis 
dan performa kawasan minimal 
pemanfaatan Ruang dalam bumi 

1. Pasal 175 ayat 1 -3 tentang aturan pemanfaatan ruang 
pada kawasan ruang dalam bumi 

 

- 
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4.2 Tindak Lanjut 

Serangkaian proses KLHS hingga integrasi pada KRP telah dilakukan. Beberapa tindak lanjut yang diperlukan 

adalah sebagai berikut: 

a) Pengkinian data D3TLH Provinsi DKI Jakarta wilayah daratan yang pengkajiannya telah dilakukan pada 
tahun 2019 namun, data yang digunakan untuk persediaan air yaitu data nasional pada tahun 2016. 

b) Pembuatan kajian D3TLH wilayah lautan (11 pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu). 11 pulau 
berpenghuni ini, meliputi: Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau 
Pramuka, Pulau Tidung Besar, Pulau Payung Besar, Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang 
Besar dan Pulau Sebira.  

c) Penetapan status D3TLH daratan dan lautan 
d) Penetapan wilayah ekoregion DKI Jakarta 
e) Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan atau Keputusan Gubernur  
f) Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) melalui Peraturan 

atau Keputusan Gubernur 
g) Peninjauan kembali terhadap Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) DKI Jakarta dengan 

penyesuaian terhadap Ranperda RTRW DKI Jakarta 2022-2042 
h) Penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah DKI Jakarta. 
i) Pembaharuan secara bertahap SK Gubernur tentang zona bebas air tanah dengan mempertimbangkan 

zona konservasi air tanah dan realisasi jaringan air bersih perpipaan.   
j) Membuka peluang kolaborasi dengan dalam satu wilayah fungsional untuk meningkatkan ketersediaan 

air dan jasa ekositem pengatur air terutama dengan wilayah hulu yang mempunyai JE penyedia dan 
pengatur air sangat tinggi melalui mekanisme imbal jasa (PES) 

k) Sebagai arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang terutama untuk Kawasan industri, setelah 
mempertimbangkan status D3TLH Provinsi DKI tahun 2019, industri besar eksisting yang sangat 
potensial memberikan dampak negative terhadap lingkungan dan lahap kebutuhan air, tidak akan 
diperpanjang perizinan di kawasan industri terkati dan secara bertahap diarahkan untuk melakukan 
kegiatan operasionalnya ke kawasan yang masih mempunyai status D3TLH yang belum terlampui dan 
melakukan upaya rekayasa teknologi untuk pemenuhan baku mutu lingkungan serta peraturan 
perundangan lainnya 

l) Dalam hal Provinsi DKI Jakarta akan membentuk POKJA KLHS, perlu mengikuti ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam Lampiran III PermenLHK 69/2017, yang menyatakan adanya kriteria eselonisasi bagi 
ketua maupun anggota POKJA.  

m) Arahan pemanfaatan sistem jaringan energi (pembangkit listrik) dan pelabuhan pengelolaanya 
didasarkan pada praktik yang berkelanjutan / ramah lingkungan. 

n) Penjelasan TPST yang letaknya sebagain besar di daerah pesisir perlu menjadi perhatian utk spesifikasi 
dan karakter yg tidak akan memperburuk kondisi lingkungna hidup di daerah pesisir. 

o) Alternatif perbaikan KRP yg belum terwujud sebagai rekomendasi dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 
pada penyusunan dokumen perencanaan yang relevan dan turunannya. 
 
 

4.3 Penjaminan Kualitas Penyusunan KLHS 

Penjaminan kualitas dilakukan melalui penilaian mandiri oleh penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program 

yang termuat dalam POKJA Integrasi untuk memastikan bahwa proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS 

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program, Gubernur dibantu oleh POKJA RTRW Integrasi yang 

dikepalai oleh OPD bidang urusan perencanaan yaitu Bapppeda. Dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS, 

Gubernur dibantu oleh Kepala Bapppeda dan kepala OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup yaitu Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH). 
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Pelaksanaan FGD tentang penjaminan kualitas dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022 dengan agenda 

menyepakati penilaian penjaminan kualitas oleh POKJA KLHS dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada 

kesempatan tersebut dilakukan pula kesepakatan integrasi KLHS dan penjaminan kualitas dengan berita acara 

dan notulensi lengkap termuat pada Lampiran 8 dan 9.  

 

Penilaian: Desain Proses KLHS 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan 

proses perencanaan KRP?  

- Bila “Ya” lanjutkan ke c  

- Bila “Tidak” lanjutkan ke a, lalu b dan c  

Tidak KLHS ini disusun sebagai salah satu pemenuhan 

persyaratan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi DKI Jakarta 2022-2042 yang mengintegrasikan 

matra darat dan laut. 

KLHS ini dilakukan  terpisah dengan proses perencanaan 

KRP. 

 

a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim 

perencana dengan kelompok kerja KLHS? 

 

Ya 

POKJA KLHS ditetapkan sebagaimana SK Gubernur DKI 

Jakarta No.764/2021 tentang Tim Penyusun Dokumen 

Integrasii Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil ke dalam RTRW DKI Jakarta, dimana POKJA 

KLHS termuat sebagai Kelompok Kerja II, sebagaimana 

tercantum pada lampiran 1. 

 

Penyusun KRP dilibatkan secara intensif dan proses 

komunikasi penyampaian usulan alternatif, rekomendasi 

bersifat iteratif dalam berbagai FGD dan pertemuan 

terbatas yang telah didokumentasikan pada lampiran 9.  

Hal ini menandakan bahwa baik penyusun KRP maupun 

POKJA KLHS yang didampingi oleh Tenaga Ahli memiliki 

komunikasi yang kuat selama proses penyusunan KLHS 

b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS 

didiskusikan dengan pembuat KRP? 

c. Apakah disampaikan secara jelas siapa 

penyusun KLHS? (SDM internal institusi 

pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk 

sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, 

perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk 

oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya) 

Ya Telah termuat dalam SK Gubernur DKI Jakarta 

No.764/2021 dan kompetensi tenaga ahli ada dalam 

lampiran 10 

Ringkasan Kesimpulan:  

Penyusunan KLHS dilakukan oleh POKJA KLHS yang berasal dari unsur OPD dengan ketua POKJA KLHS adalah Kepala Bidang 

Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. 

POKJA KLHS (pokja II) yang merupakan bagian dari POKJA RTRW Integrasi telah dikukuhkan pada  SK Gubernur DKI Jakarta 

No.764/2021, yang berkaitan dengan KLHS diketuai/dikooridnasikan setingkat kepala bidang. Hal ini mempunyai keterbatasan 

dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis seperti diamanatkan oleh KLHS. 

 

 

Penilaian: Laporan KLHS 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Apakah Laporan KLHS telah memuat : X Belum lengkap 

√ Lengkap  

TS Terpenuhi sebagian  

TR Tidak bisa dilakukan penilaian (dijelaskan dalam 

Keterangan) 
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Penilaian: Laporan KLHS 

Kriteria Penilaian Keterangan 

1.  Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu 

dilengkapi KLHS 

√ Terdapat pada sub bab 1.1. latar belakang 

2.  Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah 

dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap 

kondisi lingkungan hidup dan pembangunan 

berkelanjutan 

√ Dijelaskan dalam sub bab 1.4 metodologi dan sub bab 

1.5. Tahapan Pelaksanaan KHS. 

 

Selain itu, penjelsan lebih rinci tahapan pengkajian 

dijelaskan dalam sub bab 2.1.3 

3.  Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah 

dan hasil perumusan alternatif muatan KRP 

√ Perumusan laternatif berdasarkan hasil pengkajian 

pengaruh pada muatan KRP berdampak menggunakan 

pertimbangan karakteristik wilayah, kondisi lingkungan 

hidup dan KRP lain yang relevan. Proses perumusan 

alternatif dijelaskan pada Bab 3. 

4.  Pertimbangan, muatan dan konsekuensi 

rekomendasi perbaikan untuk pengambilan 

keputusan KRP yang mengintegrasikan 

prinsip Pembangunan Berkelanjutan 

√ Rekomendasi perbaikan KRP dirumuskan berdasrkan 

Isu PB Paling Strategis dan melalui seraingkaian diskusi 

antara POKJA KLHS dan penyusun KRP. Perumusan 

rekomendasi KLHS dijelaskan pada Bab 4.  

5.  Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam 

KRP 

√ Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP 

dijelaskan pada sub bab 4.1.2 pada tabel Tabel 4-2 

6.  Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan 

keterbukaan informasi KLHS 

√ Pada proses KLHS sebelumnya telah dilakukan 

konsultasi publik untuk Isu Pembangunan berkelanjutan 

pada 27 November 2021. Daftar isu PB tersebut 

menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan isu PB 

Paling Strategis sebagaimana dijelaskan pada sub bab 

2.1.3. 

 

7.  Hasil penjaminan kualitas KLHS √ Hasil penjaminan kualitas ditunjukan melalui Berita 

Acara sebagaimana terdapat pada Lampiran 8. 

8.  Ringkasan eksekutif yang menuangkan 

rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk 

pengambil keputusan secara jelas. 

√ Ringkasan eksekutif telah dilengkapi pada laporan 

KLHS 

 

 

Penilaian: Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Nilai: 

• Sudah 

• Belum 

• Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) 

Apakah identifikasi dan perumusan isu-isu 
Pembangunan Berkelanjutan paling strategis 
yang merupakan akar masalah melibatkan 
pemangku kepentingan? 

Sudah Perumusan isu PB paling strategis dilakukan melalui FGD 
dengan POKJA KLHS dan Konsultasi dengan KLHK pada 
2 Maret 2022, dimana disepakati Isu PB Paling Strategis 
yaitu:  

1. Kesenjangan Penghidupan Masyarakat 
2. Keberlanjutan Sumber Daya Alam 
3. Risiko Kebencanaan Tinggi 
4. Tata Kelola Pemanfaatan Ruang 

Isu PB Paling Strategis dirumuskan berdasarkan 
keterkaitan isu menggunakan mind-map sebagaimana 
dijelaskan pada sub bab 2.1.3. 
 

Apakah hasil identifikasi isu Pembangunan 
Berkelanjutan paling strategis dirumuskan 

Sudah  Identifikasi Isu PB didapatkan dari sejumlah pertimbangan 
terkait yang meliputi:  
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berdasarkan prioritas dengan 
mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit: 

1. KLHS Peninjauan Kembali RTRW DKI Jakarta 2030 
2. Draft KLHS RZWP3K 
3. Materi Teknis RTRW Integrasi  
4. Konsultasi Publik KLHS RTRW Integrasi (27 

November 2021) 
5. Draft RPPLH 2022 - 2052 
6. Materi Teknis Perairan DKI Jakarta 
7. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup DKI Jakarta tahun 2021 
8. Hasil diskusi pada saat konsultasi dengan KLHK 

tertanggal 02 Maret 2022 yang telah dilengkapi 
dengan berita acara 
 

Isu PB Paling strategis dirumuskan berdasarkan 
keterkaitan antar isu menggunakan instrument mind-map 
sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.1.3 

1. Karakteristik wilayah 

2. Tingkat pentingnya potensi dampak 

3. Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan 
Berkelanjutan 

4. Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, 
Rencana, dan/ atau Program 

5. Muatan Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; 
dan/atau 

6. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, 
dan/atau Program pada hirarki di atasnya 
yang harus diacu, serupa dan berada pada 
wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki 
keterkaitan dan/ atau relevansi langsung. 

Apakah rumusan isu prioritas sudah 
memperhatikan aspek-aspek berikut: 

Sudah Dalam merumuskan isu PB paling strategis, sejumlah 
pertimbangan digunakan, salah satunya yaitu karakteristik 
wilayah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sub bab 
2.1.2, karakteristik wilayah mencakup karakteristik 
biogeofisik lingkungan, karakteristik ekonomi dan social 
budaya yang mana mencakup aspek 1-10 disamping. 

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup untuk pembangunan. 

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko 
lingkungan hidup 

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem. 

4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana 
alam. 

5. Status mutu dan ketersediaan SDA. 

6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman 
hayati. 

7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap 
perubahan iklim. 

8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin 
atau penghidupan sekelompok masyarakat 
serta terancamnya keberlanjutan 
penghidupan masyarakat. 

9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan 
masyarakat; dan/atau 

10 Ancaman terhadap perlindungan terhadap 
kawasan tertentu secara tradisional yang 
dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat 
hukum adat. 

Apakah lingkup geografis diidentifikasi dengan 
jelas? 

Sudah Lingkup geografis dijelaskan melalui wilayah fungsional 
dimana mempertimbangkan Wilayah Sungai, Daerah 
Aliran Sungai (DAS) dan Cekungan Air Tanah (CAT), 
Ekoregion darat-laut, wilayah pengelolaan perikanan dan 
wilayah perencanaan JABODETABEKPUNJUR 
sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.1.1 

Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar 
cakupan KRP? 

Sudah Wilayah fungsional mencakup pula wilayah 
Jabodetabekpunjur 

Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko 
dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?  

Sudah Pada penjelasan Isu PB Paling strategis, dijelaskan 
bahwa pada isu kesenjangan penghidupan masyarakat, 
pihak yang berpotensi terkena dampak KRP merupakan 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama pada 
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal yang sama 
dilakukan dalam menjabarkan isu keberlanjutan sumber 
daya alam, risiko bencana dan tata Kelola penataan 
ruang.  
 

Keterangan Tambahan:  
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Identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui kajian terhadap berbagai hasil studi kajian lingkungan 
hidup dan dokumen rencana terkait dengan wilayah DKI Jakarta. Dalam tahapan penyusunan KLHS ini juga telah dilakukan 
Focus Group Discussion (FGD) yang menjaring masukan dari berbagai pihak terkait dengan isu strategis. Isu yang teridentifikasi 
dari berbagai sumber tersebut kemudian disandingkan untuk dilakukan scoping atau pengelompokan pengistilahan untuk dapat 
dikaji lebih lanjut secara lebih terarah dan focus untuk dapat dirumuskan sebagai isu strategis. Pengelompokan isu strategis 
dilakukan dengan memperhatikan kesamaan isu, keterkaitan antar isu strategis, faktor penyebab utama dan dampak dari isu 
tersebut terhadap pembangunan berkelanjutan. 

 

Penilaian: Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas 

Kriteria Peniilaian Keterangan 

Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu 

prioritas dideskripsikan dengan jelas? 

Ya  

Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi 

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini 

dan/atau kecenderungannya? 

Ya Status daya dukung dan daya tamping dijelaskan 

pada sub bab 2.1.2.1.8 

Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP 

terhadap isu prioritas? 

Ya Pada saat disusunnya KLHS RTRW DKI Jakarta 

2040 ini, dokumen dan materi muatan RTRW 2040 

masih dalam proses rancangan sehingga analisis 

dilakukan secara iteratif. Materi muatan yang 

dianalisis akan difokuskan pada materi terkait Tujuan, 

Kebijakan dan Strategi meskipun dalam proses 

analisis juga mempertimbangkan antara lain materi 

Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, 

Kawasan Khusus dan Strategis, Arahan pemanfaatan 

ruang serta pengaturan lainnya sebagaimana termuat 

dalam Ranperda RTRW DKI Jakarta sampai dengan 

tanggal 28 Februari 2022. 

Analisis dampak terhadap isu PB dianalisis dari 

keseluruhan muatan KRP (Tujuan, Kebijakan, 

Strategi) sebagaimana dilakukan pada lembar kerja 

pengkajian pada lampiran 5, sehingga didapat 

muatan KRP paling berpengaruh.  

 

Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas? Ya 

Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial? Ya Proses analisis juga mempertimbangkan antara lain 

materi Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola 

Ruang, Kawasan Khusus dan Strategis. 

 

Jika “Ya”, apakah dibedakan tingkat kerinciannya? 

Contoh: isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi 

Ya Muatan KRP dalam hal ini adalah RTRW DKI Jakarta 

berada pada lingkup wilayah provinsi DKI Jakarta 

baik di daratan maupun lautan. Keterkaitan dengan 

daerah lain dalam lingkup Jabodetabekpunjur 

sebagai KSN juga dianalisis yang relevan dengan 

DKI Jakarta.  

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang nantinya 

akan dilakukan pemindahan IKN, secara khusus 

dibahas pada sub bab 2.2.1.8. 

 

 

 

Penilaian: Pengkajian 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Hasil analisis memuat kajian:   
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1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung 

Lingkungan Hidup untuk pembangunan. 

Ya Analisis daya dukung dan daya tampung dijelaskan 

pada sub bab 2.1.2.1.8 

2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko 

Lingkungan Hidup 

Ya  

3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem. Ya Kinerja Jasa Lingkungan hidup dijelaskan pada sub 

bab 2.1.2.1.7 

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Ya Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam ditunjukan 

melalui kajian konservasi air tanah sebagaimana 

dibahas pada sub bab 2.3.2 pengaruh KRP 

terhadap Isu Keberlanjutan Sumber Daya Alam 

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi 

terhadap perubahan iklim. 

Ya Kerentanan perubahan iklim menjadi salh satu 

bagian pembahasan dalam sub bab 2.1.3.2.3 Isu 

Tingginya Resiko Bencana 

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman 

hayati. 

Ya 

 

Potensi keanekaragaman hayati dijelaskan melalui 

Area Bernilai Konservasi Tinggi sebagaimana 

terdapat pada sub bab 2.1.2.1.9 

Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif 

dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel? 

Ya Pengkajian yang bersifat kuantitatif didasarkan pada 

kajian lain yang telah dilakukan seperti analisis 

spasial daya dukung dan daya tamping lingkungan, 

kinerja jasa lingkungan, zona konservasi air tanah 

dsb. Analisis spasial menjabarkan besaran luasan 

atas hasil kajian.  

Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, 

acuan/ referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli 

yang jelas? 

Ya Pengkajian dilakukan dengan landasan hukum yang 

terkait dan berdasarkan tata cara penyelenggaraan 

KLHS sebagaimana diatur dalam PP 46/2016 dan 

PermenLHK 69/2017 (sub bab 1.3) 

Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan 

spasial? 

Ya Analisis dilakukan secara spasial dan non spasial. 

Pengkajian pengaruh KRP dilakukan untuk Tujuan, 

Kebijakan dan Strategi RTRW terhadap Isu PB 

Paling Strategis dan melihat kesesuaian Rencana 

Struktur dan Pola Ruangnya terhadap sejumlah 

kajian yang telah dilakukan seperti daya dukung dan 

daya tampung, resiko bencana, zona konservasi air 

tanah dll. 

Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang 

mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan? 

Ya Pengkajian pengaruh KRP dilakukan pada 

Ranperda RTRW versi 3.0 (28 Februari 2022), 

sebagaimana disepakati pada konsultasi dengan 

KLHK tanggal 2 Maret 2022. 

Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas 

telah dianalisis?  

Ya Analisis pengaruh KRP dilakukan dengan melihat 

keseluruhan dampak positif dan negatif untuk Isu PB 

paling Strategis sebagaimana dijelaskan dalam sub 

bab 2.3  

Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif 

sudah dianalisis?  

Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara 

kuantitatif? 

Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk 

perkiraan dampak dan risiko? 

Tidak Tidak dilakukan simulasi berbasis skenario 

Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara 

spasial? 

Ya Dampak dan resiko dijelsakan secara spasial 

misalkan untuk isu nomor 1 Kesenjangan 

Penghidupan Masyarakat, dilengkapi dengan 

sebaran masyarakat kumuh dan kepadatan 

penduduk. Untuk isu 2 Keberlanjutan SDA, muatan 
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KRP dioverlay dengan D3TLH, sementara untuk 

risiko bencana dijelaskan dengan peta rawan 

bencana.  

Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan 

pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup? 

Ya Dalam analisis pengaruh, muatan KRP yang relevan 

dioverlay dengan peta D3TLh seperti contohnya 

yaitu Kawasan pusat pelayanan berbasis transit. 

 

 

 

 

Penilaian: Alternatif dan Rekomendasi 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, 

dan/atau Program? Uraikan dalam bagian-bagian yang 

sesuai di bawah ini: 

  

1. Perubahan tujuan atau target   

2. Perubahan strategi pencapaian target Ya  

3. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan 

lokasi 

Ya Telah dilakukan beberapa penyesuaian lokasi 

terutama diharmonisasikan dengan peraturan 

perundangan yang relevan dan mengikat secara 

hirarki. Misalnya dalam penambahan lokasi 

beberapa waduk/situ dll yang selain sebagai 

pengendali banjir juga difungsikan sebagai 

sumberdaya air permukaan untuk meningkatkan 

suplai ketersediaan air bagi Propinsi DKI. Dapat 

diperiksa pada tabel integrasi yang termuat pada 

sub bab 4.1.2 

4. Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau 

metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

Ya Diuraikan pada sub bab 3.2 terutama alternatif 

perbaikan KRP yang berkaitan dengan Isu paling 

strategis keberlanjutan SDA 

5. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan 

prioritas pelaksanaan 

Ya Dalam hal pemanfaatan air tanah, pengelolaan 

sistem persampahan baik didaratan ataupun di 

kepulauan berpenghungi, Pemanfaatan ruang pada 

obyek strategis yang berpotensi menimbulkan pencemaran 

serta alternatif perbaikan yang menyasar tentang 

tata Kelola pemanfaat ruang telah dielaborasi 

pada sub bab 3.2 dan 3.3 

6. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk 

mempertahankan atau meningkatkan fungsi 

ekosistem; dan/atau 

Ya 

7. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi 

dampak dan risiko Lingkungan Hidup  

Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun 

dan memutuskan alternatif KRP serta 

rekomendasi KLHS? 

Ya Telah divisualkan pada Gambar 3.1 tentang 

skema perumusan alternatif KRP sedangkan 

untuk rekomendasi dijelaskan pada skema 

Gambar 4.1 

Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan 

pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah 

diidentifikasikan dengan jelas? 

Ya Upaya Langkah pencegahan dan pengurangan 

dampak risiko telah dijelaskan pada masing 

masing alternatif perbaikan untuk tiap Isu PB 

Paling strategis dan pembahasan tentang 

dampak/risiko ikutan telah menjadi bahan diskusi 

yang sangat intensif menuju pada 

operasionalisasi. Pembahasan tentang hal ini 

terdapat dalam dokumentasi serangkaian rapat 

Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan 

perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa 

dampak/risiko yang mungkin masih akan 

muncul?  
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dan diskusi baik sesama POKJA KLHS ataupun 

melibatkan OPD kunci penyusun KRP  

Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian 

terutama pengaruhnya pada daya dukung dan 

daya tampung LH diidentifikasikan dengan jelas? 

Ya Pada sub bab 4.1.1, utamanya pada tabel 4.1, 

terdapat 13 rekomendasi yang sangat erat dengan 

keberlanjutan SDA, yang antara lain menegaskan 

tentang pengaruh D3TLH air yang sangat 

signifikan untuk diperhatikan. 

Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan 

sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan 

isu prioritas, pengkajian dan penyusunan 

alternatif? 

Ya Hasil rekomendasi telah relevan sesuai isu PB 

paling strategis dan KRP yang berpengaruh serta 

berdasarkan alternatif yang telah diidentifikasi 

sebelumnya 

Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut 

tambahan sebagai konsekuensi implementasi 

KLHS untuk KRP?  

Ya Rekomendasi tindak lanjut telah diuraikan pada 

subba 4. 

 

 

Penilaian: Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

Kriteria Pemenuhan Keterangan 

Apakah telah terpenuhi : • Sudah 

• Belum 

• Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) 

1. Data pendukung proses dan hasil konsultasi publik 
(foto, absen, berita acara) 

Sudah Dokumentasi keseluruhan kegiatan terdapat 
pada Lampiran 9 

2. Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP 
diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan 
perubahan sebelum dan sesudah 

Sudah Penelaahan terhadap integrasi KLHS terdapat 
pada Tabel 4-2, sementara proses 
pengintegrasian terdapat pada lampiran 7. 

 

3. Dokumen penjaminan kualitas  Sudah Berita Acara Penjaminan Kualitas terdapat pada 
lampiran 8 

4. Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS Sudah Terdapat pda lampiran 10 

5. SK Kelompok Kerja KLHS Sudah  SK POKJA KLHS terdapat pada Lampiran 1 

 

 

Penilaian: Pengintegrasian Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan 

Kriteria Pemenuhan Keterangan 

Apakah telah terpenuhi:   

Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dimasukkan 

materi teknis KRP 

Ya Rekomendasi KLHS termuat dalam Pasal-pasal 

Ranperda (versi 19 Mei 2022) sebagaimana dijelaskan 

pada Tabel 4-2 
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan 

ketentuan pengaturan KRP 

Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/ 

diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa 

peraturan pada KRP 
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Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP 

(tidak ditulis kembali) 

Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus 

mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini? 

Ya Terdapat dalam sub bab 4.2 tindak lanjut 

Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP 

turunannya 

Ya 

Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL 

dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini? 

TR KLHS RTRW DKI Jakarta berada pada tataran strategis, 

bukan teknis.  

 

Penilaian: Partisipasi Pemangku Kepentingan 

Kriteria Peniilaian Keterangan 

Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi 

publik? 

Ya Konsultasi publik dilakukan pada penjaringan isu 

pembangunan berkelanjutan. Kemudian 

diselenggarakan pula penyampaian laporan KLHS 

tanggal 28 April 2022 kepada perwakilan instansti 

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta 

Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS 

disebutkan dengan jelas?  

Ya Terdapat daftar hadir dalam setiap pertemuan 

sebagaimana didokumentasikan pada lampiran 9. 

Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki 

kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? 

Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak 

dilibatkan? 

Ya Pelibatan pemangku kepentingan secara luas 

dilakukan melalui konsultasi public pada tanggal 27 

November 2021. Disamping itu, dilakukan seraingkaian 

kegiatan FGD dengan OPD terkait sebagaimana 

didokumentasikan pada lampiran 9. 

Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik 

selama dan setelah proses KLHS?  

Ya Dokumen dapat diakses oleh public melalui POKJA 

KLHS (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta) 
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GUBERNUR DAERAH KHU$US
IBUKOTA JAKARTA !

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
f

IBUKCITA JAKARTA

NOMOR 764 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INTEGRÁ,SI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECTL KE DAI,AM RENCANA TATA RUANG 1VILAYAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk mengintegrasikan
dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pu1au-Pulau
Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu dibentuk tim untuk mengintegrasikan
dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana dimaksud dalam
huruf a dan hunrf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Tim Penyusun Dokumen Integrasi Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke Dalam Rencana Tata
Ruang \ÄIilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AOT tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO7
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor +7251;

2. Undang-Undang Nomor 27 Ta}run 2OO7 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (læmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2QOT Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4TBg
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2OL4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan
Pulau-Pulau KecÍl (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oL4 Nomor 2, Tambahan Lembararr Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9O);

/4/," ø/(/// iluftett
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Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OOT tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 47a41;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2C-14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Undang-Undang Nornor 3O Tahun 2Ot4 tentang Administrasi
Pemerintahan (l,embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2AL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2t2ô Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202 I Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O2I tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikânârl (Lembaran
Negara Republik Indonesia TaLrun 2021 Nomor 37, Tambahan
I"embaran Negara Republik lndonesia Nomor 6639];

9. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2OI2 tentang Rencana Tata
Ruang lüilayah 2O3O (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2OI2 Nomor 1, Tambahan
læmbaran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Nomor 28);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEI'IYUSUN DOKUMEN
INTEGRASI RENCANA ZONAST WILAYAH PESISTR DAN PULAU-
PULAU KECIL KE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROWNSI DÁ.ERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Membcntuk tim pen¡rusun dokumen integrasi Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke daiam Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan
susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertanggung jawab terhadap proses pen5rusunan dan kualitas
substansi Dokumen Lntegrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Puiau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah,
antara lain:

â, perÐrusunân naskah akademis dan Rancangan Peratr.ran Daerah
yang telah mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam RencanaTata RuangWilayah;

b. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang \Vilayah terintegrasi;

c. konsultasi publik; dan

d. konsultasi dalam rangþ persetr¡iuan substansi ke Kementerian/
In stansi/ Lembaga terkait.

Ketua tim penyusun dapat menyertakan narasumber dan/atau
tenaga ahli yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim
Pen5rusun.

Biaya yang diperlukan unh¡k pelaksanaan tugas Tim sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021

DAERAH KHUSUS
JAKARTA,

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata RuanglKepala Badan Pertanahan Nasional
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspelrtur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

1O. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
12.Pasa Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta



LAMPÍRAN I
KÐ.PIJTUSAN CUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOîA JAKARTA
NOrvfoR 764 ÎAEüH 2021
TENTÅNG
TIM PENYT.JSUN DOKUMEN TNTEGRASI
RENCA,NA ZONÁ.SI üIII,AYAH PESISIR DAN
PUTAU-PULAU KÞCIL KE D.4,I,AM RENCANA
TATÁ. RUANG TtrTLAYAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS TBUKOTA JAKARTA

SUSU}TAN ?IM PENYUSUN DOK{JMEN INTEGRASI RENCANA ZONASI \}VILAY'AT{
PESTSIR DAN pUr,AU-pUr.AU KECIL (RZrüre-S-r¡ KE DALAM RENCANA TATA

RUANG lÃ/Ir,AyAH (RTRWI PROVTNSI DKI JAKARTA

I, Fengarah : 1. Guber¡ur DKl Jakarta
2. I¡t¡akil Guber¡rur DKI Jakarta

Penanggung Jawab

Koordinator:

: Sekretaris Daerah Frovinsi DKI Jalrarta

l. Deputi Gubenrur Pernerintah Provinsi DKI
Jakarta Bidang Tata Ruang dan Linglarngan
Hidup

2. Asisten Pembangunan dan LingkLagan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakartâ

3. Asistcn Perekonomían dsr l(euangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta

IL Tim Fenytrsua Dokumen Integrasi RZWP-3-K - RTRIV

Ketr¡a : Kepala Badan Ferencanaan Pernbangrrrran Dae,rah
,Ffovinsi D,KI Jakarta

\Makil Kehra

Sekretaris

Anggotâ.

Kelomp-ok Kerja I

Ketua

Wåkit Ketua

Sekretaris

: Kepala Dinas K-etahanan Pangan, Kelautan dan
Pertaniaq Provinsi ÐKI Jakarta

: WakiL KeBaXa Badan Perencanaan Pembangunatr
Draerah Prcvinsi DKI Jakarta

: Integras-i RZIÃÍP-S-K - RTRW

Kepala Eidang Ferencanqan Strategis dan Pendanaan
Per¡,rba¡gqnan Badan Perencanaan Pembangunarr
Daerah P¡ovinsi DKI Jakarta

: Kepala Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautarr dan Pertanian Provinsi DKtr Jakar:tâ

1-. Kepata Sub Bidang Ferencanaan Per,nbangunan
Jarrglia Fanjang Badân Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Seksi Tata Kêlola Pesisir Laut dan Pulau-
PUlau Kecil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian Pror¡insi DKI Jakarta
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Anggota

Tim Narasumber/Tenaga dhli

Kelonrpok Kerja II

Ketua

Wakil Ketula

: L. Unsur Badan Ferencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daeratr
Provinsi DKI Jakarta

3. Para Unsur Kota Administrasi Provinsi DKI
Jakarta

4. Unsur Kabupaten Â.dministrasi Kepulauan
Seribu Provinsi DKI Jakarta

5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

6. Unsur Dinas Lingknngan Hidup Provinsi DKI
Jalcarta

7. [.inzur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Peilârnanan dan Hutan Kota

Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Perumahan Raþat dan Kawasan

Permukirnarl Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI

Jakarta
11. Unsur Þinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Safu Pintu Frovinsi DKI Jakarta-
12. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelar¡tan da¡¡.

Pertanian Pr,ovinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
DKI Jakarta

15. Unsur Dinas Tenaga Keija, Transmigrasi dan
Energi P¡ovinsi ÐKtr Jakarta

16. Unst¡r Dinas Kornu¡rikasi, Inforrnatika dan
Statistik Frovinsi DKI Jakarta

17. Llnsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
18, Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI.Iakarta
19. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan

Hidup Setda Provi¡rsi DKI Jakarta
20. Us,sur Eiro flukum Setda Provinsi DIü Jaka¡rta
21.Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

Provinsi DKI Jakarta

: Narasumber/Tenaga Âhli sesuai kebutuha¡r

: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZII/P-
3-K_ RTRW

: Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan
Dinas Lingkr.lngan Hidup Provinsi DKI Jakarta

1. Kepala Bidang Ferencanaan Strategis dan
Pendanaan P,emb4¡rgunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi D,KI Jakarta

2. Kepala Bidang Kelautan Ðinas Ketahanarr
Pangan, Kelautan d.an Pertanian Provinsi DKI
Jakarta
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Sekretaris

Anggota

Tim Narasumberf Tenaga Ahü

m. Sekretariat

Kepala Seksi Perencanaan Teknis Lingkungan dan
Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI
Jakarta

1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta

3. Para Unsur KotaAdministrasi h-ovinsi DKI Jakarta
4. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI

Jakarta
7. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
B. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Perumahan Raþrat dan Kawasan

Permukiman Provinsi DKI Jakarta
1 0. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayânan

Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Perhubungan Frovinsi DKI Jakarta
14. Unsr:r Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Energi Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan

Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

Provinsi DKI Jakarta

Narasumber/ Tenaga Ahli sesuai kebutuhan

l.Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

2-Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian Provinsi DKI Jakarta

3,Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertana-tran Provinsi DKI Jakarta

4. Unsur Dinas Lingþngan Hidup Provinsi DKI Jakarta

KHUSUS
JAKARTA,

KRiiT

Ë.:

BAS\¡/EDAN



LAMPTRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTÁ, JAKARTA
NOMOR 764 TAHtiN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INTEGRAST
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL KE DALAM RENCANA
TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKART,{

TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN TNTEGRASI RENCANA ZONASI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZ\MP-3-A KE DALAM RENCANA TATA

RUANG \^IILAYAH (RTRW) PROVINSI DKI JI\KARTA

L. Pengarah

a. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim
PenSrusun Dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW ; dan

b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim
Pen¡rusun Dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW.

2. PenanggungJawab

a. bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
b. memberikan pertimbangan keputusân dalam proses pen¡rusun dokumen

Integrasi RZWP-3-K-RTRW; dan
c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur DKI

Jakarta.

3. Ketua

a. memimpin Tim Pen¡rusun dalam melakukan pen)rusunan dokumen Integrasi
RZWP-3-K-RTRW;

b. memimpin koordinasi dengan kementerianllembaga terkait;
c. mengajukan Persetrrjuan Substansi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah

ke Kernenterian Agraria, Tata Ruang dan Pertarrahan Republik Indonesia/
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

d, memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun mulai dari tahap persiapan,
pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan
konsep pengintegrasian dokumen RZWP-3-K-RTR\[i hingga ke penyusunan
dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan
Daerah;

e. mengarahkan, melakukan klarifikasi dan memberi alternatif solusi atas
permasalahan dalam proses pengintegrasian dokumen RZWP-3-K-RTRW ;

f. menerbitkan naskah dinas yang diperlukan terkait dengan penyusÌrnan
dokumen Integrasi RZWP-3-K- RTRW ;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun secara berkala kepada
Sekretaris Daerah; dan

h. bertanggung jawab atas pelaksarlaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah
selaku Penanggung Jawab.

4.'ù/akil Ketua

a. membantu pelaksânaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim;
b. mengajukan Persetujuan Substansi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Puiau-Pulau Kecil ke Kementerian Kelautan dan Perikanan;
c. mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
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d. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-
RTRïV yang diberikan oleh Ketua Tim; dan

e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah
selaku Penanggung Jawab.

5. Sekretaris

a, membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil
Ketua Tim;

b. mewakili Ketua mar-rpun Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam
menjalankan tugas;

c. melaksanakan tugas lain terkait penJrusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-
RTR\Ã/ yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim; dan

d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil
Ketua Tim.

6. Kelompok Kerja I: Integrasi RZWP-3-K-RTRW

a. Ketua:

1) memimpin Tim dalam melakukan pen5rusunan dokumen Naskah Akademis
dan Rancangan Peraturan Daerah Integrasi RZWP-3-K-RTRIV;

2)membimbing Tim mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan
informasi, pengolahan dan analisis data, perÐrusunan konsep integrasi
RZWP-3-K-RTRW hingga ke pen¡rusunan dan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah di DPRD;

3)rnengawasi dan mengevaluasi hasil pen¡rusunan dokumen Naskah
Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Integrasi
RZWP-3-K-RTR\Ir¡;

4) mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberi alternatif solusi permasalahan
serta mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses
penyusunan dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah
integrasí RZWP-3-K-RTRW;

S)memimpin rapat pembahasan penyusunan dokumen Naskah Akademis
dan Rancangan Peraturan Daerah Integrasi RZWP-3-K-RTRW;

6) mendampingt Penanggung Jawab/ Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris dalam
pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;

7) melaporkan hasil pen¡rusunan dokirmen Naskah Akademis dan Rancangan
Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW kepada Ketua Tim;

8) melaksanakan tugas lain terkait penyusunan integra.si RZWP-3-K-RTRW
yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan

9)bertanggung jawab atâs pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Vfakil Ketual
Sekretaris.

b. Wakil Ketua:

1) membantu pelaksanâan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja
RZWP-3-K-RTRTV;

2) menghadiri rapat pembahasan penlrusunân Naskah Akademis dan
Rancangan Peraturan Ðaerah Integrasi RZWP-3-K-RTRW;

3)menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas
Ketua Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW;

4) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW;
5J melaksanakan tugas lain terkait Kelompok I(e¡'a RZwp-3-K-RTRw yang

diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja RZWp-S-K-RTRW; dan
6) b-ertanggung jawab atas pelaksanâân tugasnya kepada Ketua Kelompok

Kerja RZWP-3-K-RTR1IV.
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c. Sekretaris:

L) membantu pelaksânaari tugas yang menjadi tugas Ketua dan Wakil Ketua
Kelompok Kerja RZWP-3-K- RTRW;

2) men¡rusun dan menyiapkan rencana kerja Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW;
3)menlrusun dokumen Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan

Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;
4) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja da-lam pelaksanaan tugasnya;
5) menyiapkan dan merumuskan produk hukum sertå surat kedinasan

lainnya yang diperlukan dalam proses penJrusunan Naskah Akademis,
Materí Tela:is dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTR\M;

6) mengolah data dan melakukan analisis atas masukan tim narasumber
integrasi RZWP-3-K-RTRW dan mengakornodirnya ke dalam dokumen
Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah
integrasi RUTVP-3- K-RTRW;

7) melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
penJrusurìan dokumen Naskah Akadernis, Materi Teknis dan Rancangan
Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;

8) menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan yang diperlukan terkait
penyusunan dokumen Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan
Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;

9) melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan instansi terkait
lainnya untuk memperoleh persetujuan substansi pen5rusunan dokumen
integrasi RZWP-3-K-RTRW;

LO) mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan penJrusunârl
dokumen integrasi RZWP-3 -K-RTRW;

11)melaksanakan tugas lain terkait Kelompok Keq'a RZWP-3-K-RTR\M yang
diberikan oleh Ketua/ illlakil Ketua Kelompok Kerja; dan

1 2) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTR\J|/.

d. Anggota:

1) melaksanakan tugas yâng diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris
Kelompok Kerja;

2)mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penJrusrulan dokumen
integrasi RZIYP-3-K-RTR1I[/ muiai dari tahap persiapan, pengumpulan data
dan informasi, pengolahan dan analisis data, pen)rlrsì.rnan konsep
pengintegrasian dokumen RZWP-3-K-RTRW hingga ke penSrusunan dan
pembahasan Rancangari Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan
Daerah;

3)menghadiri rapat pembahasân pen5rusunan Naskah Akademis, Materi
Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasí RZWP-3-K-RTRW;

4)memberikan informasi, data dan materi untuk memperkaya substansi
Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah
Integrasi RZWP-3-K-RTRW; dan

S)memberikan sarâ^n dan masukan secara terlulis dan lisan terhadap
substansi materi Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan
Peraturan Daerah Integrasi RZV/P-3-K-RTRW.

e. Tim Narasumber:

1)memberikan masukan dan pertimbangan serta pengkajian sesuai dengan
bidang keahlian dalam rangka pen¡rusunan Naskah Akademis, Materi
Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;
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2)ikut serta melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan instansi
terkait lainnya untuk memperoleh perserujuan substansi dokumen
integrasi RZ\MP- 3-K-RTRW;

S)mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan pen5¡usunan Naskah
Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi
RZWP-3-K-RTRW mulai dari tahap pengumpulan data dan informasi
sampai dengan tahap pembahasan di tingkat eksekutif maupun legislatif;

4) melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian kepada
Keh-ra Kelompok Keda; dan

5) melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas lainnya yang diberikan
oleh Ketua Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan penlrLrsunan
Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah
integrasi RZWP-3-K-RTRW.

7. Kelompok Kerja II: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP-3-K-RTRW

a. Ketua:

L) mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan rugas Kelompok Kerja
pen5¡usun KLHS RZWP-3-K-RTRW;

2) menyelenggarakan forum, rapat atau pertemu.an yang diperlukan terkait
pen¡rusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW;

3) membantu Gubernur dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS RZWP-
3-K-RTRW;

4) melaksanakan tugas lain terkait penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW; dan
S)melaporkan hasil pelaksanâan penJrusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW ke

Ketua Tim.

b.lü/akil Ketua:

l)membantu mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
Keiompok Kerja pen¡nrsun KLHS RZWP-3-K-RTRIV;

2) menyiapkan materi pendukung yâng diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Ketua Kelompok Keda;

3) melaksanaka¡r tugas lain terkait pen¡rusunan KLHS RZWP-3 -K-RTRW; dan
4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok

Kerja.

c. Sekretaris:

1) men5rusun dokumen KLHS RZWP-3-K-RTRW;
2)membantu pelaksanaan fugas yang menjadi tugas Ketua/Wakil Ketua

Kelompok Kerja;
3) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas;
4) mewakili Ketua atau Wakil Kefua Kelompok Kerja apabila berhalangan

dalam menjalankan tugas;
5) menyiapkan materi pendukungyang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Ketua/Wakil Ketua Kelompok Kerja; dan
6) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sararia bagi pelaksanaan tugas

Ketua/V/akii Ketua Kelompok Kerja.

d. Anggota:

1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris
Kelompok Kerja;

2) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis
dalam rapat pembahasan pen¡rusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW;
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3) membantu Sekretaris Kelompok Kerja dalam menyiapkan data, informasi
dan analisis untuk proses penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW;

4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/wakil
Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja; dan

5) membuat Rencana Program dan bertanggung jawab âtas penyelesaian
laporan KLHS RZWP-3-K-RTRW.

e. Tim Narasumber:

1)memberikan masukan dan pertimbangan serta pengk4iian sesuai dengan
bidang keahlian dalam rangka penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW;

2) ikut serta melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan instansi
terkait lainnya untuk memperoleh validasi dokumen KLHS RZWP-3-K-RTRIV;

3) mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penJrusunan KLHS Rzwp-g-
K-RTRW mulai dari tahap pengumpulan datadan informasi sampai dengan
tahap validasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4) melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian kepada
Ketua Kelompok Kerja; dan

5) melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas lainnya yang diberikan
oleh Ketua Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan pen]rusunan KLHS
RZ\IfP-3-K-RTRW.

8. Sekretariat

l) membantu tugas Ketua, lVakil dan Sekretaris Tim dalam mengoordinasikan
pelaksanaan pen¡rusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW;

2) mendampingr Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim
dalam pembahasan terkait substansi dokumen integrasi RZwp-3-K-
RTRW;

3) menyiapkan materi pendukungyang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Tim;

4) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Tim;

5) melaksanakan pengumpulan, pengolatran, verifikasi dan validasi data
terkait kegiatan pen5rusunan dokumen Integr-asi RZWP- 3 - K-RTRW;

6) melaksanakan tugas administrasi dan surat men¡rurat dalam pelaksanaan
pen5rusunan doku men I ntegrasi RZrv\IP- 3-K-RTRW ;

7) menyiapkan rapat-rapat termasuk bahan dan peralatan termasuk
mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen
Integrasi RZWP-3 -K-RTRW;

8) mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan penJrusunan
dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW;

9)melaksanakan tugas lain terkait pen5rusunan dokumen integrasi RZWP-3-
K-RTRW yang diberikan oleh Sekretaris Tim; dan

1o)bertanggung jawab atas peiaksanaan tugasnya kepada sekretaris Tim.

KHUSUS
JAKARTA,

BASWEDAN
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LAMPIRAN 2. SURAT BALASAN PERMOHONAN VALIDASI KLHK 

  



 
 

 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN 
 WILAYAH DAN SEKTOR 

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 Wing C, Jl. Jendral Gatot Subroto, 
Jakarta Pusat 

Telp/Fax. (021) 5790-2982 

7 Februari 2022 

 

Nomor  :  S.15/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/1/2022                             

Lampiran :  - 

Hal  :  Tanggapan atas Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

     (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta Tahun 2040 

 

Yth.  

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 

2. Pokja KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta 

di  

Tempat 

 

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 33/-1.711.5 

tanggal 06 Januari 2022 yang diterima pada tanggal 13 Januari 2022 Perihal Permohonan Validasi 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 

Tahun 2040, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kronologis proses Validasi KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040 adalah sebagai berikut: 

a. Permohonan Arahan Penyusunan KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040 berdasarkan surat 

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor 19891/1.7.11.5 tanggal 20 Desember 2021 

mengenai Permohonan Arahan Penyusunan KLHS RTRW DKI Jakarta yang ditindaklanjuti 

dengan asistensi bersama Direktorat PDLKWS pada tanggal 21 Desember 2021. 

b. Untuk membantu proses penyusunan KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040, Direktorat 

Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menerima pengajuan 

asistensi guna memfasilitasi percepatan penyelesaian dokumen KLHS tersebut. 

2. Aspek Kualitas Laporan KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040. 

Berdasarkan review atas Laporan KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040, masih ditemukan 

beberapa hal yang harus dilengkapi sebagaimana arahan Direktur Pencegahan Dampak 

Lingkungan  Kebijakan Wilayah dan Sektor pada saat asistensi. Telaahan terkait penguatan 

kualitas laporan adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik Wilayah/Profil Kajian Wilayah 

1) Data informasi yang sudah ada beserta Informasi Geospasial Tematik Lainnya yang 

relevan dapat menjadi acuan untuk menetapkan Wilayah Ekologis KLHS RTRW DKI  

 



 
 

 

 

 

Jakarta Tahun 2040, karena pada Laporan belum dicantumkan penetapan Wilayah 

Ekologis/Wilayah Fungsional dari KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040. 

2) Informasi pada Bab Gambaran Umum agar memuat data dan informasi spasial maupun 

non spasial yang sesuai dengan Walidata Informasi Geospasial Tematiknya, 

sebagaimana poin-poin berikut : 

o Data dan informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 

sebagaimana SK.297/MENLHK/SETJEN/PLA.3/4/2019 tentang Penetapan Status 

Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, serta Pedoman Penentuan Daya 

Dukung dan Daya Tampung Daerah. 

o Data dan informasi Ekoregion sebagaimana SK.1272/MENLHK/SETJEN/ 

PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik 

Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1 :250.000. 

o Peta Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) yang ada di wilayah DKI 

Jakarta. 

o Peta Kawasan Hutan sesuai dengan Data Perkembangan Kawasan Hutan Terbaru, 

misalnya deliniasi Taman Nasional Kepulauan Seribu agar dilengkapi dengan SK 

Penetapan dari Kementerian LHK. 

o Peta Penutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SK Penetapan dari 

Kementerian LHK. 

3) Penyajian informasi peta sudah dilakukan dengan baik dan tepat, sebagaimana lampiran 

album peta. 

b. Identifikasi Isu Strategis 

Identifikasi isu strategis yang dilakukan dari Halaman 91-112 agar mengikuti nomenklatur 

pada PP 46 Tahun 2016, yaitu Isu Paling Strategis bukan Isu PB Prioritas. Dalam proses 

identifikasi isu pembangunan paling strategis, proses identifikasi tidak diuji silang dengan isi 

pasal 9 ayat 2 seperti yang dinyatakan dalam dokumen halaman 204, karena isi pasal 9 ayat 

2 merupakan daftar isu strategis itu sendiri. Berikut cara melakukan identifikasi isu startegis 

pembangunan berkelanjutan berdasarkan PP. 46 tahun 2016. Perumusan isu PB 

sebagimana 2 gambar di bawah ini sesuai dengan amanat Pasal 9 PP Nomor 46 Tahun 

2016, sehingga dapat mendayagunakan secara optimal data informasi yang sudah ada 

pada Bab Gambaran Umum. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Skema Identifikasi Isu-Isu Strategis 

 

Pendetailan Skema Identifikasi Isu-Isu Strategis 

 

Contohnya isu keandalan sumberdaya air, perlu diberikan penguatan berdasarkan data 

informasi supply dan demand sebagaimana arahan SK.297/MENLHK/SETJEN/ 

PLA.3/4/2019 tentang Penetapan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, 

serta Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah, untuk memberikan 

penguatan munculnya isu ini sebagai isu strategis. 

 

 



 
 

 

 

c. Kebijakan, Rencana, dan/Program 

1) Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pada PP 21 Tahun 2021 

berkaitan dengan integrasi RTRW dengan RZWP3K, maka KRP KLHS RTRW DKI 

Jakarta Tahun 2040 tidak hanya memuat KRP dari RTRW namun juga melengkapi 

dengan KRP RZWP3K DKI Jakarta.  

2) Pada Dokumen KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040 halaman 114-127, belum 

ditemukan Peta Integrasi RTRW dengan RZWP3K DKI Jakarta. 

3) Perwujudan pola ruang dan struktur ruang integrasi tersebut dapat dituangkan ke dalam 

Peta Pola Ruang dan Struktur Ruang yang dimuat dalam dokumen Laporan KLHS 

RTRW DKI Jakarta Tahun 2040. 

d. Analisis Pengaruh KRP 

1) Analisis pengaruh KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup agar mengikuti ketentuan 

Pasal 11-13 PP 46 Tahun 2016, dengan memperhatikan relevansi kajian dengan 

konteks isu strategis yang telah dipilih sebagai isu PB paling strategis. 

2) Pada Dokumen KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040, pada halaman 130-139, perlu 

diperbaiki dengan melakukan analisis interaksi antara Materi Muatan KRP dengan Isu-

Isu Strategis dikaji aspek-aspek kapasitas D3TLH, perkiraan mengenai dampak dan 

risiko lingkungan, kinerja Jasa Ekosistem, efisiensi SDA, Adaptasi PI, Kehati (tergantung 

relevansinya). 

3) Terminologi yang digunakan dalam matriks analisis pengaruh adalah bukan Perlu KLHS, 

tetapi perlu dikaji/dianalisis lebih detail pengaruhnya. Analisis Pengaruh berkaitan 

dengan Prakiraan besaran pengaruh (+/-) dan evaluasi tingkat pengaruhnya, yang 

dianalisis dari 6 muatan KLHS yang relevan dan dilakukan secara terintegrasi (Integrated 

assessment) dengan memperhatikan aspek yuridis, teknis dan manajemen. 

e. Alternatif dan Rekomendasi 

Perumusan alternatif dan rekomendasi yang telah memuat perubahan KRP dan/atau arahan 

mitigasi terhadap KRP yang relevan dengan isu pembangunan berkelanjutan strategis. 

Sehingga perlu dilengkapi dengan Peta Hasil KLHS berkaitan dengan perubahan pola dan 

struktur ruang yang telah disempurnakan. 

3. Aspek Teknis dan Administratif Penyelenggaraan KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040, 

perlu dilengkapi dengan: 

a. Penjaminan kualitas KLHS RTRW DKI Jakarta belum dilengkapi dengan tanda tangan 

Kepala Daerah, sebagaimana PermenLHK No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017. 

b. Kesesuaian isi halaman dari daftar isi dan muatan Laporan KLHS RTRW DKI Jakarta 

Tahun 2040. 

 

 



 
 

 

 

c. Perlu dilengkapi dengan softfile kelengkapan dokumen teknis KRP beserta informasi 

spasialnya (dalam bentuk shapefile) baik secara hardfile maupun softcopy 

4. Sehubungan dengan hasil telaahan di atas, dokumen KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040 

belum dapat diproses Validasinya dan kami kembalikan, sehingga agar dilengkapi dan 

dilakukan perbaikan sebagaimana butir-butir di atas. 

5. Dalam rangka percepatan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan 

Sektor menyediakan waktu untuk asistensi secara intensif dalam penyempurnaan muatan 

KLHS RTRW DKI Jakarta Tahun 2040. 

 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  

 
   Direktur, 

  

 

 

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES  

NIP. 19690114 199603 1 001 

Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK;  
2. Gubernur DKI Jakarta. 
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LAMPIRAN 3. INDIKASI PROGRAM RTRW (VERSI 2.0)  



LOKASI SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA
A.

1

1,1 Sistem 
J i

A
1.1.1.1 Pembangunan jalan arteri sekunder Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMD1.1.1.2 Pemeliharaan jalan arteri sekunder Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMD1.1.1.3 Pengembangan complete street di jaringan jalan arteri primer 

d j i j l i k d
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMDB

1.1.1.5 Pembangunan jalan kolektor sekunder Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMD1.1.1.6 Pemeliharaan jalan kolektor sekunder Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMD1.1.1.7 Pengembangan complete street di jaringan jalan kolektor 

i d j i j l k l k k d
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMDC

1.1.1.9 Pembangunan jaringan jalan lokal Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMD1.1.1.10 Pemeliharaan jaringan jalan lokal Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMD1.1.1.11 Pengembangan complete street di jaringan jalan lokal Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMDD

1.1.1.13 Pembangunan jaringan jalan lingkungan Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMD1.1.1.14 Pemeliharaan jaringan jalan lingkungan Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMDE

1.1.1.15 Program pembatasan lalu lintas Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMD1.1.1.16 Pengembangan sistem parkir on street dan off street Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMDF Bandara Soekarno-Hatta, Halim 

Perdanakusuma, Pondok Cabe, 
APBN, APBD, Swasta 
dan/atau Masyarakat

Dinas Perhubungan, Dinas 
Bina Marga, BUMN, BUMD, 

1.1.2
1.1.1.17 Penambahan, pengembangan jalur jaringan jalan khusus 

b j l b /BRT k id
Manggarai - UI (Elevated), Puri 
I d h PIK K A l

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, Dinas 
Bi M BUMN BUMD1.1.1.18 Pemeliharaan jaringan jalur BRT Provinsi DKI Jakarta

1.1.1.19 Pembangunan dan pemeliharaan halte BRT Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /1.1.3

1.1.1.20 Pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan Kalideres, Cakung, Grogol, 
T j P i k C k K

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
P h b BUMN1.1.4 Terminal Barang

1.1.1.21 Pengembangan dan pemeliharaan terminal angkutan barang Terminal Marunda, Terminal 
B P l b T i l

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
P h b BUMN1,2

1.2.1 PT. KAI, Dinas 
P h b Di PU1.2.1.1 Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan 

k i k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /1.2.1.2 Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api 

k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /1.2.1.3 Pembangunan/pengembangan sistem kereta api barang 

k
Lingkar luar Parung Panjang-
Ci N b Cik

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /1.2.1.4 Pengembangan sistem parkir perpindahan moda (park and 

id ) d i k i k b d di
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /

PROGRAM UTAMA
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Transportasi

Pembangunan akses ke pelabuhan dan bandar udara

Jaringan Kereta Api Perkotaan

Jalan Lokal

Jalan Kolektor

Jalan Arteri
1.1.1

Jalan Lingkungan

Sistem Jaringan Kereta Api

Terminal Penumpang

Jalan khusus

Manajemen Lalu Lintas



1.2.2
1.2.1.5 Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan 

k i k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /1.2.1.6 Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api antar 

k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /1.2.1.7 Pembangunan/pengembangan sistem kereta api barang 

k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /1.2.1.8 Pengembangan sistem parkir perpindahan moda (park and 

id ) d i k i k b d di
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /1,3

1.3.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, Dinas 
P h b Di Bi1.3.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
P h b Di Bi1,4

1.4.1
1.4.1.1 Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan utama Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD1.4.1.2 Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul Pelabuhan Marunda, Pelabuhan 

S d K l P l b h M
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD1.4.1.3 Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD1.4.1.4 Pengembangan sistem logistik pada pelabuhan utama, 

l b h l d l b h
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD1.4.1.5 Penyediaan pemeliharaan fasilitas penunjang pelabuhan 

l
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD1.4.1.6 Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan 

d
Pelabuhan Nizam Zachman APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD1.4.1.7 Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan Perairan Pesisir Muara Angke APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD1.4.1.8 Pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan 

l b h ik i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD1.4.1.9 Pelabuhan, pembangunan, dan pemeliharaan pangkalan 

d ik
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD1.4.1.10 Penyediaan fasilitas penunjang dan pemeliharaan pelabuhan 

ik
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD1.4.2

1.4.1.11 Pengembangan manajemen pelayaran pada alur pelayaran di 
l

Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, Dinas 
KPKP BUMN BUMD1.4.1.12 Pengembangan sistem transportasi umum laut dari Jakarta 

k K l S ib
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, Dinas 
KPKP BUMN BUMD1,5

1.5.1 Bandar Udara Halim 
P d k

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /1.5.2 Kepulauan Seribu APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD S d /2 Sistem Jaringan Energi

2,1 Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
2.1.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.1.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.1.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.1.4 Area depo bahan bakar minyak APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.1.5 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.1.6 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.1.7 Kepulauan Seribu APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.1.8 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2,2

2.2.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.2 Kepulauan Seribu APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pembangunan dan pengembangan jaringan kabel listrik bawah laut

Alur Pelayaran di Laut

Bandar Udara Umum

Pembangunan dan pengembangan prasarana pengolahan dan 
i i k d b i hili di K l S ib

Pengembangan dan pembangunan jaringan distribusi minyak dan gas 
b i di b h l t t i t i d i t i l

Penyediaan zona penyangga (bufferzone ) pada depo bahan bakar 
i kPenyediaan prasarana hilir untuk menjamin pasokan bahan bakar 
i k d b iPembangunan dan pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah dan 

i t tilit t d (d ti )

Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)

Pengembangan dan pembangunan sumber daya energi kelistrikan yang 
h li k d f t b i b t b k

Pembangunan dan pengembangan dermaga sungai
Pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan transportasi 

i

Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Jaringan Kereta Api Antarkota

Pelabuhan Laut

Pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Umum
Pengembangan fasilitas air strip di Kepulauan Seribu

Pengembangan dan pembangunan jaringan distribusi minyak dan gas 
b i di d t t i t i d i t i l

Pemeliharaan jaringan distribusi minyak dan gas bumi

Sistem Jaringan Transportasi Laut



2.2.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.4 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.5 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.6 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.7

2.2.8 Muara Karang di Penjaringan, 
T j P i k

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.9 Kebayoran Lama APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.10 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.11 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.12 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.13 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.14 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.15 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M2.2.16 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, Dinas Bina 
M3 Digital Hub DKI Jakarta

3,1 APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Disnakertransgi, 
Di k i f ik3,2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, 
Di k i f ik3,3

3,4 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Disnakertransgi, 
Di k i f ik3,5

3,6 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Disnakertransgi, 
Di k i f ik3,7 APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Disnakertransgi, 
Di k i f ik4

4,1
4.1.1 DAS Ciliwung, DAS Krukut, DAS 

S DAS C k DAS
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, 
K i /L b4.1.2 Kali Semanan, Kali Ciliwung, Kali 

S K li P h K li
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, 
K i /L b4.1.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b4,2 APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Tata Ruang, Dinas 
PU B d P DKI4.2.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b4.2.2

4.2.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, 
K i /L b4.2.4 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b4.2.5 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b4.2.6 Polder Kamal -Tegal Alur, Sunter 

Ti M A k T l k
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, 
K i /L b5

5,1
5.1.1

5.1.1.1 Pembangunan unit air baku dan unit produksi yang 
b b d i b i k d / d k i

IPA Taman Kota, IPA Buaran II, 
IPA Cil d k IPA P j

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, 
K i /L b5.1.1.2 Pembangunan bangunan penampung air dan/atau instalasi 

i i d i di i i
SPAM Karian-Serpong, SPAM 
R i l J il h 1 d 2 SPAM

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, 
K i /L b

Pengembangan pembangkit listrik tenaga gas dan uap

Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap berupa kabel bawah laut

Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital

Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya
Pembangunan dan pengembangan transmisi tenaga listrik
Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik
Pembangunan dan pengembangan transmisi tenaga listrik Saluran 
Ud T Ek t Ti iPembangunan dan pengembangan transminis tenaga listrik Saluran 
Ud T Ti iPembangunan jaringan distribusi tenaga listrik
Pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik

Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap

Infrastruktur Perkotaan

Pembangunan dan pemeliharaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik 
U (SPKLU)Perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang sudah tidak optimal
Pengembangan dan pembangunan prasarana jaringan 
k t li t ik d i t tilit t d (d ti )Pembangunan jaringan ketenagalistrikan untuk disalurkan (distribusi 
li t ik) k h tPenyediaan zona penyangga (bufferzone ) pada infrastruktur 

b kit t li t ik

Pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel

Revitalisasi kanal

Pembangunan dan pengembangan sistem dan jaringan drainase 
b l k b k d ik

Pembangunan drainase vertikal
pengembangan dan pemeliharaan banjir kanal jakarta
Pembangunan dan pengembangan tanggul pantai di sepanjang pesisir 
J k t

Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak terestrial
Pembangunan dan pengembangnan jaringan bergerak seluler berupa menara 
BTSPembangunan dan pengembangan jaringan bergerak satelit
Pengembangan Digital Hub di lingkungan hunian masyarakat
Pengembangan Digital Hub di skala kota

Normalisasi dan naturalisasi sungai

Jaringan pengendalian banjir
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pembangunan dan pengembangan situ, danau, embung, dan waduk
Perluasan area dan kapasitas situ, danau, embung, dan waduk agar 

h h j i d 100 t hPembangunan, pengembangan, dan revitalisasi polder

Bangunan pengendalian banjir

Jaringan perpipaan
Sistem Penyediaan Air Minum



5.1.1.3 Pengembangan sistem penyediaan air minum alternatif Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, 
K i /L b5.1.1.4 Pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi dan 

l i i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b5.1.1.5 Optimalisasi jaringan distribusi untuk mengurangi kebocoran Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b5.1.2 Bukan 

j i
PT. Palyja, Dinas Tata 
R B d P DKI5.1.2.1 Pengembangan penampungan dan pengolahan air hujan Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b5,2 PD. PAL, Bappeda Prov. 
DKI BPLH D h S5.2.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, Dinas Bina 
M5.2.2

Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, Dinas Bina 
M5.2.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, Dinas Bina 
M5.2.4 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, Dinas Bina 
M5.2.5 Integrasi IPLT Duri Kosambi 

d IPLT P l G b
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, Dinas Bina 
M5.2.6 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, Dinas Bina 
M5.2.7 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, Dinas Bina 
M5.2.8 Kepulauan Seribu APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, Dinas Bina 
MProvinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, Dinas Bina 
M5,3 Sistem 

P l5.3.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b5,4 APBN, APBD, Swasta 

d / M k

, ,
Bappeda Prov. DKI, BPLH 

5.4.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b5.4.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b5.4.3

5.4.1.1 Penyediaan fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan 
di i k l h i i d

Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b5.4.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b5.4.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b5.4.4 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b5.4.5

Pembangunan dan pengembangan FPSA dan Recycling 
C D P k S h

Kecamatan Cakung di Jakarta 
Ti K C k di

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L bPenyediaan dan pengembangan Fasilitas Pengolahan 

S h A (FPSA) k l k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L bPengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara skala 

ik
DKI Jakarta dan Kepulauan 
S ib

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b5.4.4 Tempat 

P Pengembangan TPA dengan teknologi tinggi, ramah 
li k d h l h

Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L bPengembangan TPA dengan fasilitas pengolah limbah Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b

5.4.5 APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b5.4.6

Pengembangana prasarana dan sarana sampah spesifik 
d k l i h li k d h l h

Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
K i /L b5,5

pp ,
Daerah, SwastaSistem Jaringan Evakuasi Bencana

Sistem Jaringan 
P h

Pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara 
(TPS)Pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara 
3R (TPS 3R)Penyediaan fasilitas sampah terpilah pada TPS dan TPS-3R
Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA)

Jalur Evakuasi Bencana

Pengembangan IPAL komunal yang melibatkan masyarakat

Pengembangan prasarana sarana pengolahan sampah dengan 
t k l i h li kPengembangan prasarana dan sarana pengangkutan sampah secara 
t il hPrasarana dan sarana pengelolaan sampah lingkungan dan kawasan

Pembangunan dan pengembangan TPS limbah B3 (rumah tangga)

Pemisahan saluran air limbah (eksisting dengan) yang terpisah dari 
l d i

Pembangunan dan pengembangan instalasi SPALDS di pulau 
i i t

Pembangunan dan pengembangan jaringan SPALDT di (Pulau 
P ki ) K l S ib

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pengembangan sistem pengolahan air limbah yang memenuhi baku 
t b i lt tif b iPengembangan saluran air limbah dari rumah tangga ke SPALDT

Pembangunan dan pengembangan jaringan SPALDT berikut prasarana 
d d k

Integrasi IPLT eksisting dengan pengembangan SPALDT
Integrasi SPALDS dengan SPALDT
Perbaikan dan penyediaan instalasi tangki septik konvensional ramah 
li k di k b l t l i l h SPALDT

Pengelolaan sampah drainase/situ/danau/embung/waduk/teluk
Pengelolaan sampah spesifik



Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiPantai Ancol, Tanjung Priok, 

K l S ib j l
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiProvinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiProvinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l Di

Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiProvinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiProvinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiProvinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiKawasan Monumen Nasional, 

G l B K S
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiProvinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiProvinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiProvinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l DiProvinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
S i l Di5,6

5.6.1 Mookervat Canal, Kali Angke, 
K li P h K li G l

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas PU, Dinas Bina Marga, 
K i /L b5.6.2 Kali Sepak, Kali Ulujami, Kali 

M K li M k K li
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas PU, Dinas Bina Marga, 
K i /L b5.6.3 Provinsi DKI Jakarta

5,7 Dinas Perhubungan, Dinas 
PU B d P DKI5.7.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.7.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.7.3 Jl. MT Haryono, Gatot Subroto, 

R S id C bl KH
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.7.4 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.7.5 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.7.6 Titik transit angkutan umum 

l k k
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5,8 Dinas Perhubungan, Dinas 
PU B d P DKI5.8.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.8.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.8.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.8.4 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.8.5 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.8.6 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.8.7 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMD5.8.8 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, BUMN, 
BUMDB.

1
1,1

1.1.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, 
K i /L b

Pengembangan sistem dan drainase sub makro
Pengembangan sistem dan drainase mikro

Jalur Sepeda

Pengintegrasian halte dan/atau stasiun transit angkutan umum masal
Pengembangan jaringan pejalan kaki dengan memperhatikan prinsip 

bilit

Pengembangan jaringan pejalan kaki mempertimbangkan penyediaan 
h d t t h tik t tik k t

Pengintegrasian jalur sepeda dengan halte dan/atau stasiun transit 
k t lPengembangan jaringan menerus dan tidak terputus pada jalur sepeda

Pembangunan complete street pada jalur sepeda
Pembangunan jalur sepeda pada seluruh kawasan pembatasan lalu 
li tPengembangan sistem jalur sepeda dengan prinsip keamanan, 
k l t d k b i dPenyediaan lahan parkir pesepeda

Jaringan Pejalan Kaki

Pengembangan jaringan pejalan kaki dengan pendekatan complete 
t tPembangunan dengan memperhatian keamanan, keselamatan dan 

k j l k kiPembangunan jalur pejalan kaki pada seluruh kawasan pembatasan 
l l li tPembangunan jaringan jalur pejalan kaki pada kawasan perumahan 
d / t h i t it i d t b l jPengembangan jaringan pejalan kaki memperhatikan kebutuhan bagi 

d dif b l

Pengambangan sistem dan drainase makro
Sistem Drainase

Pengembangan sarana prasarana dan utilitas pada jalur evakuasi 
b

Pengembangan jaringan evakuasi bencana yang dapat dijangkau oleh 
k t l

Pengintegrasian jaringan air bersih dengan jaringan hidran kebakaran
Peningkatan kualitas jalan lingkungan perumahan agar dapat dilalui 
k d d k b kTempat Evakuasi Bencana
Pembangunan dan pengembangan ruang evakuasi multifungsi sesuai 
t dPemenuhan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas ruang evakuasi 

b

Pengembangan ruang untuk penampungan sementara evakuasi banjir
Pengoptimalan prasarana dan sarana jalur evakuasi sungai dan udara 

Pengembangan ruang terbuka publik, bangunan fasilitas umum dan 
i l t k t i t h b b i b b ji b iPengembangan ruang isolasi sebagai tempat penampungan penduduk

Pengaturan dan pengendalian kegiatan serta bangunan di kawasan 
k i bPeningkatan prasarana dan sarana pada jalur evakuasi banjir

Pengamanan terhadap instalasi listrik pada kawasan rawan banjir

PERWUJUDAN POLA RUANG
Kawasan Lindung

Badan Air
Peningkatan Kemampuan badan air permukaan untuk menampung dan 

li k i



1.1.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, 
K i /L b1.1.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.1.4 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.1.5 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.1.6 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.1.7 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.1.8 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.1.9 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.1.10 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.1.11 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.1.12 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.1.13 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1,2

1.2.1 Hutan Lindung Angke Kapuk 
K P j i d

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
Di P d1.2.1.1 Pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi dan 

h k l k h li d
Hutan Lindung Angke Kapuk 
K P j i d

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
Di P d1.2.1.2 Pemanfaatan ruang untuk memelihara jenis dan kerapatan 

h iliki f i li d
Hutan Lindung Angke Kapuk 
K P j i d

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
Di P d1.2.1.3 Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah 

b l
Hutan Lindung Angke Kapuk 
K P j i d

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
Di P d1.2.1.4 Penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan 

b i i l k h li d
Hutan Lindung Angke Kapuk 
K P j i d

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Lingkungan Hidup, 
Di P d1.2.2

1.2.2.1 Pemanfaatan kawasan sempadan pantai dengan 
i b k k i i l d k i

Kecamatan Penjaringan, 
K P d

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas SDA, 
K i /L b1.2.2.2 Pengelolaan sempadan pantai dan sempadan sungai pada Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.2.2.3 Perbaikan kualitas air sungai, situ, danau, embung dan 

d k i b k k j i k hid bi i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.2.2.4 Pengelolaan kawasan sempadan sungai untuk menjamin 

id k j di k k di i i i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.2.2.5 Pengelolaan kawasan sekitar sungai melalui Gerakan 

P b M h d S i d P K li B ih
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.2.2.6 Peningkatan keberadaan badan air sebagai penampung 

k l bih i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.2.2.7 Pengelolaan kawasan sekitar dan danau untuk menjamin 

k b l j f i i d d b i k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1.2.2.8 Pengelolaan kawasan sekitar embung dan waduk untuk 

lih f i k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas SDA, 
K i /L b1,3

1.3.1 1.3.1.1 penyediaan RTH privat bersifat publik atau pendekatan ruang 
hij d dik kh i d i

provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Tata Ruang, 
B d P DKI Di1.3.1.2 pengembangan RTH multifungsi dengan pemanfaatan 

k l i i l k i d
provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
 Dinas Tata Ruang, Bappeda P

1.3.1.3 pengembangan jejaring jalur hijau terpadu skala kota (green 
k)

provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Tata Ruang, 
B d P DKI Di1.3.1.4 penyediaan RTH publik secara hirarkis provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Tata Ruang, 
B d P DKI Di1,4

1.4.1
1.4.1.1 penyediaan perlindungan untuk keanekaragaman biota, 

k i d k ik l
kawasan cagar alam pulau bokor, 
k k

APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 
Prov DKI Dinas Kelautan

1.4.1.2 pengembangan pelestarian tumbuhan, satwa, dan ekosistem 
kh b h d hid

kawasan cagar alam pulau bokor, 
k k

APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 
Prov DKI Dinas Kelautan

1.4.1.3 memanfaatkan kawasan terpilih sebagai kawasan pariwsata 
d k i l

kawasan cagar alam pulau bokor, 
k k

APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 
Prov DKI Dinas Kelautan

1.4.2
1.4.2.1 pengembangan wisata bahari dan alam Taman Nasional Kepulauan 

S ib d T Wi Al
APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 

Prov DKI Dinas Kelautan

Perlindungan terhadap biota yang dilindungi
Pencegahan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya 
t li kPengendalian kegiatan yang mengurangi fungsi dan kualitas badan air 

kPelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem
Peningkatan kemampuan akuifer dengan melakukan program dan 
k i t k i t h

Pemulihan dan peningkatan kemampuan media penahan aliran 
k b l t b k l t

Pembuatan alat atau bangunan pengimbuh buatan (artificial recharge) 
Kawasan Perlindungan

Kawasan Perlindungan Daerah Bawahannya

Kawasan Perlindungan Setempat

Ruang Terbuka Hijau

Pemulihan dan peningkatan kemampuan meresapkan air ke dalam 
t hPelarangan atau pembatasan penggunaan air tanah pada daerah krisis 

i t hPelarangan atau pencegahan terjadinya kegiatan yang dapat 
i b h k d k f i k ifPemberian disisentif untuk kegiatan menggunakan air tanah

Pemberlakuan syarat yang ketat atas pemberian izin pemanfaatan air 
t h

Kawasan Konservasi
Kawasan Suaka Alam

Kawasan Pelestarian Alam



1.4.2.2 penyediaan ruang untuk kegiatan budidaya yang diizinkan 
d dil k k h k d d k li

Taman Nasional Kepulauan 
S ib d T Wi Al

APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 
Prov DKI Dinas Kelautan

1.4.2.3 pemberian peringatan atau pelarangan pemanfaatan ruang 
k k i b d b i i

Taman Nasional Kepulauan 
S ib d T Wi Al

APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 
Prov DKI Dinas Kelautan

1.4.3
1.4.3.1 mengembangbiakan habitat dan sumber daya alam Pulau damar kecil, Pulau payung 

b l id k il l
APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 

Prov DKI Dinas Kelautan
1.4.3.2 Pengelolaan budi daya ikan laut Pulau damar kecil, Pulau payung 

b l id k il l
APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 

Prov DKI Dinas Kelautan
1.4.3.3 Pengembangan Kawasan Pesisir pulau Pulau damar kecil, Pulau payung 

b l id k il l
APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 

Prov DKI Dinas Kelautan
1,5

1.5.1 1.5.1.1 pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kegiatan 
li i didik d i i b b i b d

Kawasan kota tua, Kawasan 
k k b

APBN, APBD, dan Swasta Bappeda Prov. DKI Jakarta, 
Di P i i d2

2,1
2.1.1 2.1.1.1 pengembangan kawasan hutan produksi Kecamatan Penjaringan Kota 

d i i i J k U
APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 

Prov DKI Departemen
2.1.1.2 pemanfataan hutan produksi yang berkaitan dengan jenis 

h d k i
Kecamatan Penjaringan Kota 

d i i i J k U
APBN, APBD, dan Swasta Dinas Tata Ruang, Bappeda 

Prov DKI Departemen
2,2

2.2.1
2.2.1.1 Pengembangan Kawasan Lahan Pertanian Pangan 

B k l j (LP2B)
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, 
K i /L b2.2.1.2 Pemberian insentif untuk mempertahankan status dan kondisi 

l h i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, Dinas 
P d H K2.2.2

2.2.2.1 Penyediaan ruang untuk mengembangkan metoda pertanian 
h ik l d k k i ik d

Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas KPKP, Dinas 
P d H K2.2.2.2 Penyediaan dan pengembangan lahan pertanian perkotaan 

k k i li i bibi d
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, Dinas 
P d H K2.2.2.3 Pengembangan teknologi dalam intensifikasi lahan pertanian Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, Dinas 
P d H K2.2.2.4 Pengembangan jenis komoditas Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, Dinas 
P d H K2,3

2.3.1
2.3.1.1 Pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap 

d b did d l k
Pelabuhan/dermaga perikanan, 

ik b did
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas KPKP, 
K i /L b2.3.1.2 Penambahan utilitas dasar mandiri yang mendukung fungsi 

k ik
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, 
K i /L b2.3.1.3 Pengembangan kawasan pasar ikan dan pusat kuliner 

i i b i l h i d i i i i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, 
K i /L b2.3.1.4 Pengembangan prasarana dan sarana perikanan di kawasan 

ik b did
Ciganjur, Kalideres, Ujung 
M Ci P l Tid

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas KPKP, 
K i /L b2.3.1.5 Pengembangan sentra industri perikanan dan kelautan 

i kl if b k l l b l
Kamal Muara, Cilincing, dan 
M d

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas KPKP, 
K i /L b2.3.1.6 Pengembangan pusat pengolahan hasil perikanan ��������	
��	������ APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, 
K i /L b2.3.1.7 Pengembangan pusat promosi perikanan Cengkareng APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, 
K i /L b2.3.1.8 Pengembangan kawasan industri maritim periran Cilincing APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, 
K i /L b2.3.2

2.3.2.1 Pengembangan budi daya balai benih ikan Ciganjur, Kalideres, Ujung 
M Ci d P l

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas KPKP, 
K i /L b2.3.1.2 Pengembangan prasarana budidaya perikanan Muara Baru dan Muara Angke APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas KPKP, 
K i /L b2,4

2.4.1 Kepulauan Seribu, Pademangan, 
C k

APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DPPKUKM, Disnakertransgi, 
Di Bi M2.4.2 Pademangan, Penjaringan, 

K l S ib
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DPPKUKM, Disnakertransgi, 
Di Bi M2,5

2.5.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DPPKUKM, Dinas 
P h b

Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Hortikultura

Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan Cagar Budaya

Pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik
Kawasan Peruntukan Industri

Penataan kawasan industri sebagai bagian integral penataan kawasan 
l b h

Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
Pengembangan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi



2.5.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DPPKUKM, Dinas 
P h b Di Bi2.5.3 Bandara Soekarno Hatta dan 

P l b h T j P i k
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DPPKUKM, Dinas 
P h b Di Bi2.5.4 Cilincing APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DPPKUKM, Dinas Bina 
M DCKTRP2.5.5 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DPPKUKM, Dinas 
Li k Hid2.5.6 Bagian Barat dan Timur Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DPPKUKM, DCKTRP, 
K i /L b2.5.7 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DPPKUKM, Dinas 
P h b Di Bi2.5.8 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DPPKUKM, DCKTRP, 
K i /L b2.5.9 Provinsi DKI Jakarta : tambahkan 

l k i
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DPPKUKM, DCKTRP, 
K i /L b2.5.10 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DPPKUKM, DCKTRP, 
K i /L b2,6

2.6.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.4 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.5 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.6 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.7 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.8 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.9 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.10 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.11 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.12 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.13 Kepulauan Seribu : pulau2nya 

di b k
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.14 Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau 

K l d P l O
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Kebudayaan, 
Di k f2.6.15 Kepulauan Seribu : pulau2nya 

di b k
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Kebudayaan, 
Di k f2,7

2.7.1
2.7.1.1 Pengembangan hunian vertikal dengan melalui konsolidasi 

l h
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perumahan Rakyat 
d K P ki2.7.1.2 Revitalisasi dan perbaikan lingkungan kawasan perumahan 

l k h
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perumahan Rakyat 
d K P ki2.7.1.3 Pengembangan kawasan perumahan dengan konsep 

b b i i i d h b d i ik
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DCKTRP, Dinas Perumahan 
R k d K2.7.1.4 Pengembangan kawasan perumahan campuran (mixed use) Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DCKTRP, Dinas Perumahan 
R k d K2.7.1.5 Pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di 

Wil h P d li
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perumahan Rakyat 
d K P ki2.7.1.6 Peningkatan nilai KDH pada pembangunan baru Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DCKTRP, Dinas Perumahan 
R k d K2.7.1.7 Pengembangan perumahan di kawasan pesisir dan perairan Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perumahan Rakyat 
d K P ki2.7.1.8 Pengembangan perumahan vertikal bagi masyarakat 

b h il d h
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perumahan Rakyat 
d K P ki2.7.1.9 Penyediaan hunian terjangkau minimal 20% dari total unit 

b h i ik l
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perumahan Rakyat 
d K P ki2.7.1.10 Peningkatan kualitas kampung kota dengan 

i b k k fi ik d li k i l
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perumahan Rakyat 
d K P ki2.7.1.11 Pengembangan program peningkatan kualitas kampung kota 

i i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
Li k Hid Di2.7.1.12 Pengembangan program peningkatan kualitas kampung kota 

i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
Li k Hid Di

Pengembangan kawasan industri untuk jenis industri yang hemat 
l h i d i tid k b l iPengembangan industri perakitan

Pengembangan kawasan pergudangan di pinggiran menjadi pusat 
di ib iPenyediaan jalur transportasi antara pusat distribusi dan pusat jaringan 
di t ib iKawasan Pariwisata
Pengembangan inovasi teknologi dalam mendukung pariwisata 
b b i lPengelolaan kawasan pariwisata berbasis pada kelestarian lingkungan 

kit

Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Marunda
Fasilitasi pengolahan limbah dan sarana produksi industri kecil yang 

l kPenataan dan relokasi kegiatan industri manufaktur 
Pengembangan kawasan industri dengan daya dukung 

i d i f k l iPengembangan industri kreatif yang ramah lingkungan dikembangkan di 
l h k li k li d K T b k Hij d

Pengembangan platform digital interaktif 
Optimalisasi ruang untuk kegiatan budaya urban dan pariwisata kuliner, 

i t t / t d k tPengembangan kawasan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata 
d t t j t k b dPengembangan pariwisata berbasis budaya perkotaan berupa kegiatan 
k li i MICE (M ti I ti C fPengembangan pusat olahraga bertaraf internasional sebagai destinasi 

i t l h

Pengemasan beberapa kegiatan pariwisata berbasis kewilayahan dalam 
t k t tikPengembangan produk-produk lokal untuk mendukung kegiatan 
i i tPengemasan objek-objek budaya dan elemen pendukungnya secara 

t dPengembangan jalur wisata melalui optimalisasi dan pembukaan rute 
t t t i blikPenyediaan dan optimalisasi pusat informasi wisatawan atau Tourist 

I f ti C t (TIC) b t f ilit d k

Pengembangan kawasan wisata alam bentang laut pada perairan 
J k tPengembangan kawasan wisata sejarah pada perairan Jakarta
Pengembangan kawasan wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil 

d i J k tKawasan Permukiman
Kawasan Perumahan



2.7.1.13 Pemberian pelatihan keterampilan dan lokakarya kepada 
k d l i k k li k k

Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
Li k Hid Di2.7.1.14 Pembentukan kelompok kerja dalam menunjang proses 

l k k k b k li
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
Li k Hid Di2.7.1.15 Pemetaan potensi dan masalah fisik serta sosial kawasan 

d k k l h k d f ili
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DCKTRP, Dinas Perumahan 
R k d K2.7.1.16 Pelaksanaan pembangunan fisik berasaskan prinsip 

k l b if
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
Li k Hid Di2.7.2

2.7.2.1 Penyediaan sarana kesehatan (puskesmas, apotek, tempat 
k k d k d kli ik b li )

Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Kesehatan, Dinas Bina 
M Di P h2.7.2.2 Penyediaan sarana pendidikan (Taman Bacaan, Sekolah 

D S k l h M h P d S k l h M h
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Pendidikan, Dinas 
P h R k d2.7.2.3 Penyediaan pusat digital (digital hub ) berupat spot wifi dan 

di di i l k l li k h i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Diskominfotik, Dinas 
P h R k d2.7.2.4 Pengembangan ruang publik berupa fasilitas sosial, olahraga, 

b d d k i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Pemuda dan 
Ol h Di2.7.2.5 Penyediaan kantor-kantor pelayanan/administrasi 

i h d k d d k l
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DPMPTSP, 
K i /L b2.7.2.6 Penyediaan sarana peribadatan sesuai dengan standar 

l i i (SPM) J k d
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Sosial, 
K i /L b2.7.2.7 Pengembangan SPM (Standar Pelayanan Umum) di wilayah 

DKI J k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Perumahan Rakyat 
d K P ki2.7.3

2.7.3.1 Pengembangan RTNH dalam bentuk tempat olahraga, 
k i b i bj k didik / li i / l ih

Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DCKTRP, DPPKUKM, Dinas 
T K j d2.7.3.2 Penyediaan fasilitas dasar dan elemen pelengkap untuk 

d k k d k k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Pertamananan dan 
H K2.7.3.3 Penerapan indeks hijau di dalam kawasan melalui 

j i k b i ( bl i )
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Pertamananan dan 
H K2.7.3.4 Pengembangan vegetasi melalui taman vertikal, taman atap, 

i k d / j i hij l i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Pertamananan dan 
H K2.7.3.5 Penyediaan ruang untuk sektor informal dan/atau UMKM di 

k RTNH
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DPPKUKM, Dinas 
P d H2.7.3.6 Pengembangan koridor bangunan, lahan parkir, 

b /b ff d f i l i did dik ik k
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Pertamananan dan 
H K2.7.3.7 Pengembangan kawasan RTNH berbasis bencana sesuai 

d k di i li k b i
Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Pertamananan dan 
H K2.7.3.8 Penyediaan RTNH yang terintegrasi dengan RTH dan RTB Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Pertamananan dan 
H K2,8

2.8.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
P h R k d2.8.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
P h R k d2.8.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
P h R k d2,9

2.9.1 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DCKTRP, DPPKUKM, Dinas 
T K j d2.9.2 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DCKTRP, DPPKUKM, Dinas 
T K j d2.9.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DCKTRP, DPPKUKM, Dinas 
T K j d2.9.4 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DCKTRP, DPPKUKM, Dinas 
T K j d2.9.5 Pasar Induk Kramat Jati di 

K Ci d P
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DCKTRP, DPPKUKM, Dinas 
P h R k d2.9.6 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DCKTRP, Bappeda, 
K i /L b2,10

2.10.1 DLKr/DLKp Pelabuhan APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
P h b Di KPKP2.10.2 muara angke APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
P h b Di KPKP2.10.3 Perairan Pesisir Muara Angke APBN, APBD, Swasta 

d / M k
Dinas Bina Marga, Dinas 
P h b Di KPKP2.10.4 Kawasan Bandar Udara Halim 

P d K di K
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
P h b Di KPKP2.10.5 DEPO kereta api di Pegangsaang 

D di K K l
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Bina Marga, Dinas 
P h b Di KPKP2.10.6 Pelabuhan Tanjung Priok di 

K T j P i k d
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

Dinas Perhubungan, BUMN, 
BUMD

Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Kawasan Campuran
Pengembangan kawasan campuran minimal 3 (tiga) fungsi (campuran 
h i d h i ) dil k i l h dPengembangan kawasan campuran pada titik transit yang merupakan 

t t d k t l

Pemberian insentif yang mendorong pengembangan perkantoran, 
d d j k l k t d k b i t i t itPengembangan sistem logistik berupa prasarana jaringan distribusi 

d k k i l ( i d k)Pembangunan kawasan khusus perwakilan negara/lembaga asing 
d k d h k j k i t h i lKawasan Transportasi
Pemanfaatan transportasi di perairan berupa kawasan operasional 

l b h

Pengembangan kawasan campuran berdampingan dengan kawasan 
ki t k i k tk ti li i f i bKawasan Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa

Pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa yang 
t h b d j i k tPenyediaan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa untuk 

k i t d i t it ti i t i t itPengembangan kawasan perwakilan negara/lembaga asing  di kawasan 
kh did k d k d h k k k

Pemanfaatan transportasi di wilayah kerja dan Wilayah pengoperasional 
l b h ikPemanfaatan Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pemanfaatan transportasi didarat berupa kawasan oparasional bandar 
dPemanfaatan transportasi didarat berupa kawasan oparasional depo 

k t iPemanfaatan transportasi didarat berupa kawasan operasional 
l b h di d t



2,1
2.11.1 Mabes TNI Cilangkap, Halim 

P d K K
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DCKTRP, 
K i /L b2.11.2 Mabes TNI Cilangkap, Halim 

P d K K
APBN, APBD, Swasta 
d / M k

DCKTRP, 
K i /L b2.11.3 Provinsi DKI Jakarta APBN, APBD, Swasta 

d / M k
DCKTRP, Dinas Pertamanan 
d H K

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Penyediaan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemerintah 
d l bid t h d k di il h d t l t dPengembangan kawasan Pertahanan Dan Keamanan untuk militer
Pengembangan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai penyangga 

t k k i t f i t h d k



 

iv 

LAMPIRAN 4. BERITA ACARA ASISTENSI KLHK – ISU PALING 

STRATEGIS 

  



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BERITA ACARA HASIL ASISTENSI
KAJTAN LTNGKUNGAN H|DUP STRATEGTS (KLHS)

RENCANA TATA RUANG WTLAYAH (RTRW) DKt JAKARTA 2040

NOMOR: 3711-1.711.5

Pada hari Rabu tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-03-

2022), telah dilaksanakan Asistensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW DKI Jakarta2040,yang dihadirioleh Kepala

Sub Direktorat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Direktorat Pencegahan Dampak

Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, dan Kelompok Kerja (POKJA) KLHS, sebagaimana terlampir dalam

absensi pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa hal yang dihasilkan dalam

kegiatan ini adalah:

A. Ditetapkan lsu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis untuk KLHS RTRW

DKI Jakarta 2040, meliputi:

(1 ) Kesenjangan Penghidupan Masyarakat

(2) Keberlanjutan Sumber Daya Alam

(3) Risiko Kebencanaan Tinggi

(4) Tata Kelola Pemanfaatan Ruang

B. Deliniasi Wilayah Fungsional dengan tidak memasukan wilayah DAS Citarum.

Terkait informasi DAS Citarum sebagai baseline data.

C. Koreksi wilayah ekoregion dengan memasukan hasil penetapan wilayah

ekoregion berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 8l

MENLHl(/SETJEN/P14.31112018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion

lndonesia dan SK Menteri LHK Nomor 1272|MENLHI(SETJ EN/PLA. 3 I 1212021

tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik VegetasiAlami

Peta Wilayah Ekoregion lndonesia Skala 1:250.000 serta kajian ekoregion

Provinsi DKI Jakarta skala 1:250.000.

D. Dalam analisis pengaruh muatan KRP, menggunakan muatan RTRW DKI

Jakarta 2040 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022



Demikian Berita Acara Asistensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW DKI Jakarta 2Q40 ini dibuat dengan

sebenar-benarnya dan disaksikan oleh peserta Asistensi sebagaimana tercantum

dalam daftar hadir dan dokumentasi yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan
Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi DKI Jakarta
Selaku

Ketua Kelompok Kerja ll

Koordinator Tim Pelaksana Kegiatan

NtP 1 969031 91 993032005

Kepala Sub Direktorat Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Hendaryanto, ST., M.Si

NrP 1 96801 21 1 995031 001

Dr. Triarko Nurlambang. MA
NIP 1 96301 1 21 989031 002

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

nsi DKI Jakarta,

I

I 1998031006
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Lampiran. Notulensi Kegiatan

SDGS HUB UI
Þf f{u{ hnrmr*r@rf0¡

wnircû0r l¡ûrq

Notulensi (MoM)

Sgtr^
æ

Tanggal 2Maret2022

Waktu 09.00 - 11.00

Daftar Hadir l. Triarko Nurlambang - SDGs Hub UI

2. Radhe Ayu - SDGs Hub UI

3. Krisna Kumar - KLHK

4. Hendaryanto - KLHK

5. Siti Muniati - KLHK

6. HavizKurniawan - KLHK

7. Muhammad Aziz Hakim Ramadhan - KLHK

8. Enike Mentari Uli Sinaga - KLHK

9. Eko Widjajanto - KLHK

10. TriaYuliati - KLHK

11. Puspo Dwi Nugroho - KLHK

12. Ashdianna Rahmatasari - DCKTRP Jakarta

13. Cinde Wiyani - DKPKP

14. Khansa Alda - Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta

15. Adi Darmawan - Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta

16.Ir. Erni Pelita Fitratunnis4 ME - Dinas Lingkungan Hidup Prov.

DKI Jakarta

17. Adi Wiyana - DIM

18. Sri Handayani - DIM

19. Fahmi Nur Amalia - DIM

20.Endrawati Fatimah - DIM

ZI.Haditya Pradana - DIM

22.Fandy Rahmat - Bappeda

AGENDA ASISTENSI KLHS RTRW 2O4O
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KARAKTERISTIK BENTANC AIAAA (DIT. PDLKWS.KLHX)
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3) Wilayah integrasi. Fluvial marine memiliki sifat kedap air sehingga akan muncul
isu banjir rob.

,j,'r¡¡lq.. æ.-
WILAYAH INTEGRÁSI

4) Mengapa keberlanjutan sumber daya air tidak masuk ke dalam isu strategis?

Sementara data menunjukkan kesediaan air di Jakarta mencapai darurat.

5) Dalam dokumen, poin-poin analisis muatan KRP diberikan tanda
wilayah/pemetaan.

6) Menyajikan dan menggunakan data: KLHK dijadikan rujukan dan DLH disajikan
- kedua data disandingkan

Respon Tim:
o Respons No.4 tentang pembahasan sumber daya afu level dinaikkan menjadi isu

keberlanjutan'sumber daya pesisir'
o Ibu Fitri DLH: isu pengendalian dan pemanfaatan air bawah tanah (masuk

ke mitigasi)
r Pengambilan air tanah terjadi karena kebutuhan - pengendalian

seharusnya mengatur kegiatan yang memungkinkan harus

diambilnya air tanah.
. Isu strategis diubah menjadi isu 'Keberlanjutan Sumber Daya Alam" yaitu

akan ditambahkan bahasan keterbatasan dan ketersediaan sumber daya air

o Pencemaran dan bencana
o Ditambahkan panah '6pencemaran" dalam isu strategi "Risiko

Kebencanaan Tinggi"



Pak Kumar
1) Membuat peta lebÍh besar dan proporsional
2) Dimasukkan hasil kesepakatan PKSDA (terkait ruang laut) dalam peta

3) Kawasan fungsional, mengapa kawasannya besar?
o Kawasan fungsional menjadi besar karena sumber air DKI Jakarta dari

Jatiluhur (respons tim)
o Ada deliniasi wilayah fungsional, namun data awal bisa menjadi baseline

o Data pasokan air Jakarta 30 tahun ke depan (dalam dokumen RUED) akan

ditanyakan kembali
o Termasuk PLTU di Jakarta

4) Tambahan isu strategis tentang energi: (proyeksi) masing-masing PLTU dari
batu bara akan diganti menjadi gas kemudian kapasitas akan ditingkatkan menjadi
7500-12.000 Megawatt

5) Tentang KRP, perlu ditetapkan cut-off poínt agar bisa dimasukkan ke dalam

dokumen KLHS.
. Sebelumnya, telah ditetapkan akhir Februari (respons tim)
o RTRW masih didominasi oleh wilayah daratan, sebaiknya dari KLHS

perlu ditingkatkan wilayah lautan.

----

HSr

Pak Fand)¡
l) Belum terlihat peta pola ruang untuk kewenangan pengelolaan Taman Nasional

Kepulauan Seribu



. RZ sudah tertuang dan dokumennya sudah terintegrasi dengan RTRW,
namun peta pola ruang daratan RTRW masih disinkronkan dengan RDTR

r (Bu Cinde) Matek Perairan Pesisir 3.0 sudah terintegrasi dengan RTRW.
o Dibutuhkan dokumen peta pola ruang yang sudah terintegrasi

dengan daratan

4. Berita Acara
Substansi:
A. Isu Paling Strategis

o Kesenjangan Penghidupan Masyarakat

o Keberlanjutan Sumber Daya Alam
o Risiko Kebencanaan Tinggi
o TataKelola Pemanfaatan Ruang

B. Deliniasi Wilayah Fungsional dengan tidak memasukkan DAS Citarum. Terkait
informasi DAS Citarum sebagai baseline data.

C. Koreksi Wilayah Ekoregion dengan memasukkan hasil penetapan wilayah
ekoregion berdasarkan SK Menteri LHK Nomor
8/I4ENLHIISETJEN/PLA.3/|/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion

Wilayah Indonesia dan SK Menteri LHK Nomor
1272IIVIENLHIISETJEN/PLA.3I12/202t tentang Penetapan Karakteristik
Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala

1:250.000 I dan SK1272 serta kajian ekoregion Provinsi DKI Jakarta skala

l:250.000
D. Dalam analisis pengaruh muatan KRP, menggunakan muatan RTRW DKI Jakarta

2040 sampai dengan tanggal 28Februaú2022

**Dokumentasi kegiatan asistensi berupa notulensi dan rekaman rapat

5. Dokumen tambahan
. KLHS JabodetabekPunjur
¡ Bahan-bahan mengenai kawasan strategis/ dokumen peta pola ruang dari Bappeda

Rekaman kegiatan dapat didapatkan di link berikut:

https//drive.soosle.com/drive/foldersllqSKxil0qkKSEkJ-VACDtoqdkqvB tDed?uso=sharinq
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LAMPIRAN 5. LEMBAR KERJA PENGKAJIAN PENGARUH  



Tujuan 1: Terciptanya pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital

Deskripsi keterkaitan KRP dan Isu Keberlanjutan Sumber 
Daya Alam

Kesenjangan Penghidupan & 
Kehidupan Masyarakat

Risiko Kebencanaan 
Tinggi

Tata Kelola 
Pemanfaatan Ruang

1.1.1 Memaksimalkan pembangunan di sekitar titik transit angkutan umum massal untuk mencapai 70% 
penduduk tinggal di sekitar transit (People Near Transit);

1.1.2 Menjadikan seluruh kawasan sekitar titik transit sebagai pusat‐pusat pengembangan hunian baru

1.1.3 Menjadikan kawasan‐kawasan di sekitar simpul perpindahan antar moda sebagai kawasan‐kawasan 
berorientasi transit berbasis performa, yang detail penataan ruangnya disusun dalam dokumen 
perencanaan kawasan dan dilakukan secara partisipatif dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat 
di dalam kawasan

1.1.4 Mewajibkan setiap kawasan dalam kawasan berorientasi transit berbasis performa sebagaimana 
dimaksud huruf b untuk memenuhi kriteria teknis sesuai tipologi dan performa kawasan minimal berupa:
‐ pengembangan fasilitas perpindahan antarmoda (intermodal interchange facilities); 
‐ peningkatan konektivitas dan permeabilitas kawasan pembangunan pedestrian dan jalur sepeda; 
‐ penciptaan kawasan mixed‐use dengan densitas tinggi; 
‐ penyediaan minimal 20% unit rumah susun umum terjangkau dari total unit hunian;
‐ penyediaan ruang untuk UMKM dan sektor informal dalam kawasan; 
‐ pencapaian Indeks Ruang Hijau setara dengan 30% RTH; 
‐ pencapaian zero delta Q; 
‐ pengurangan emisi kawasan; 
‐ akses air bersih 100%; 
‐ penyediaan sistem pengolahan limbah dan persampahan kawasan; 
‐ kelengkapan infrastruktur digital; 
‐ penyediaan instruktur gas; 
‐ pengembangan infrastruktur dan bangunan yang adaptif terhadap bencana; 
‐ penerapan konsep bangunan gedung hijau (green building); 
‐ penyediaan ruang publik multifungsi yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana; 
‐ desain kawasan yang selaras pada kawasan cagar budaya (heritage); 
‐ pengembangan desain kawasan yang ramah terhadap umur, gender, dan kaum difabel serta 
meminimalisir peluang kriminalisasi; 
‐ serta perencanaan kawasan dengan prinsip partisipatif; dan 
‐ performa‐performa lain yang ditetapkan kemudian oleh Gubernur;

1.1.5 Menetapkan sistem penyelenggaraan perencanaan kawasan berorientasi transit berbasis performa 
sebagaimana dimaksud poin b untuk menjadi acuan bagi pengelola kawasan dan/atau unsur pemerintah 
daerah dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan.

1.2.1 Mengembangkan sarana angkutan umum massal sebagai struktur utama pengembangan kota dan 
mobilitas warga

1.2.2 Meningkatkan keterpaduan sistem transportasi antar moda dan antar skala pelayanan
1.2.3 Menyediakan angkutan pengumpan (feeder) yang menjangkau seluruh wilayah provinsi, yang terintegrasi

secara hierarkis dengan angkutan umum massal, sebagai sarana perjalanan first mile and last mile

1.2.4 Meminimalisasi jarak dan waktu tempuh pejalan kaki dan pesepeda pada kawasan‐kawasan di dalam 
kawasan sekitar titik transit angkutan umum massal dengan peningkatan permeabilitas kawasan, 
pengembangan public easement, dan pembangunan trotoar serta jalur sepeda;

1.2.5 Menyediakan jalur pedestrian dan pesepeda yang aman dan nyaman di seluruh jaringan jalan arteri dan 
kolektor lingkungan yang pengembangannya disesuaikan dengan hirarki jalan 

1.2.6 Membatasi penggunaan kendaraan bermotor secara bertahap dalam rangka pengurangan rata‐rata 
harian jumlah kendaraan bermotor

1.2.7 Menyediakan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) pada simpul angkutan massal di wilayah 
perbatasan

1.3.1 Mengembangkan jaringan dan infrastruktur digital mutakhir dan berkualitas yang terjangkau dan 
melayani seluruh wilayah Jakarta

1.3.2 Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas bekerja, 
pendidikan, hiburan, ekonomi digital, dan fungsi pelayanan publik 

1.3.3 Mendorong fleksibilitas pemanfaatan ruang dan bangunan yang antisipatif terhadap perubahan pola 
aktivitas berbasis digital; dan

1.3.4 Mengembangkan digital hub secara hierarkis
1.4.1 Membangun hunian vertikal terjangkau berupa rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan 

rendah sampai menengah
1.4.2 Meningkatkan standar kualitas unit hunian vertikal terjangkau secara bertahap; dan
1.4.3 Membatasi secara ketat pengembangan perumahan horizontal.

1.5.1 Memperbaiki hunian dan peningkatan kualitas kawasan perkampungan dengan prinsip partisipatif 
dengan pendekatan in‐situ dan ex‐situ; dan

1.5.2 Identifikasi kawasan dan arahan pengembangan perkampungan dalam sistem penataan ruang.

penataan permukiman 
perkampung 

berpotensi konflik 
masyrakat (terdapat 

ormas2)

pusat pelayanan sebagian besar 
berada di pusat kota dmn 
merupakan area strategis 

(menengah ke atas) kurang 
sesuai untuk MBR karena 

tingginya biaya hidup

pembangunan rumah 
susun di pesisir 

memperparah land 
subsidence

positif pada pengurangan 
pencemaran udara, 

kemacetan

kemudahan akses jaringan 
infrastruktur digital bagi MBR dan 

pulau-pulau (terutama wilayah 
kumuh) perlu diperjelas sehingga 
tidak menimbulkan ketimpangan.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Pemusatan kegiatan dan 70% penduduk 
di sekitar titik transit

Perwujudan 55% perjalanan penduduk 
menggunakan
transportasi publik

Pergeseran pola mobilitas dan aktivitas 
kota ke arah digital

Perlu pendetilan kawasan perkampungan yang dimaksud, 
mengingat sebagian besar wilayah jkt adalah perumahan. Apakah 

yang dimaksud kawasan perkampungan adalah diluar dari 
kawasan pusat‐pusat pelayanan?

Isu PB Paling Startegis

KEBIJAKAN STRATEGI

Peningkatan kuantitas dan kualitas 
hunian vertikal yang layak dan terjangkau 
perkotaan

Peningkatan kualitas kawasan 
perkampungan dengan prinsip 
partisipatif; dan

Pemusatan kegiatan dan 70% penduduk di sekitar titik pusat 
pelayanan  akan membawa konsekuensi pada peningkatan 

kepadatan penduduk di sekitar titik transit. Berdasarkan Rencana 
Struktur Ruang terdapat 11 pusat pelayanan kota, 18 sub Pusat 
pelayanan dan 21 pusat pelayanan lingkungan dengan radius dari 
moda transit 800 m = Luas per kawasan 2 km2 ‐‐>100 km2 = 8,75 
juta ‐‐> kepadatan rata2 875 jiwa/ha ‐‐> kepadatan permukiman ‐‐

> bisa mencapai 2 ‐ 3 x lipat 
‐ Pusat Pelayanan kota ‐> Hunian: Non Hunian = 20‐60% : 40‐80%, 
hunian berimbang, target hunian 8000 ‐ 30.000 unit, target jml 

pekerja 40.000 ‐150.000, target kepadatan populasi > 750 jiwa/ha, 
kepadatan pekerja > 200 jiwa/ha

‐ Sub Pusat Pelayanan kota ‐> Hunian: Non Hunian = 30‐60% : 40‐
70%, hunian berimbang, target hunian 5000 ‐ 15.000 unit, target 
jml pekerja 5.000 ‐30.000, target kepadatan populasi > 450 ‐1500 

jiwa/ha, kepadatan pekerja 40 ‐ 200 jiwa/ha
‐ Pusat Pelayanan Lingkungan ‐> Hunian: Non Hunian = 60‐80% : 
20‐40%, hunian berimbang, target hunian 2.500 ‐ 10.000 unit, 
target jml pekerja ‐  target kepadatan populasi > 350 ‐ 1000 

jiwa/ha, kepadatan pekerja 12‐40 jiwa/ha
Implikasi: 

‐ kebijakan mengarah pada penyediaan ruang untuk kegiatan non 
hunian (komersial) di pusat dan sub pusat 

‐ kebutuhan sarana prasarana terutama air, energi, pengelolaaan 
limbah meningkat dan memusat di pusat‐pusat pelayanan. 
Terjawab dengan adanya pengembangan kawasan berbasis 

performa, kemampuan pemerintah hingga saat ini menunjukkan 
belum memenuhi spm, keterbatasan sumberdaya air (perlu dicek 

terhadap rencana penyediaan air)
‐ tingginya kepadatan memiliki resiko beban terhadap lingkungan 

di titik2 meningkat
‐ potensi konflik ruang, konflik sosial meningkat ‐‐> hunian 

berimbang
‐ potensi ketidak terjangkauan terhadap hunian

‐ resiko kebencanaan banjir (?)
‐ potensi konflik pengelolaan (swasta atau pemerintah), konflik 

peningkatan penggunaan public transport akan berdampak positif 
terhadap pengendalian pencemaran, kemacetan, pemanfaatan 
energi. Ketersediaan baik secara kuantitas dan kualitas serta 
keterjangkauan menjadi faktor penting terhadap pencapaian 

kebijakan 55%.
Pemanfaatan pesepeda adalah untuk kegiatan sehari hari (to 
work) atau untuk fasilitas lainnya, internal kawasan pusat 

pelayanan atau antar kawasan pusat

Pergeseran pola mobilitas dan aktivitas kota ke arah digital 
berdampak positif pada pengurangan pencemaran udara, 

kemacetan dll
‐ perlu didukung rencana pengembangan jaringan komunikasi dan 

infrastruktur digital (sudah ada di bagian kelima)
‐ perlu jaminan keterjangkauan oleh masyarakat marginal atau di 

pulau2
Lokasi Rumah susun umum untuk MBR (masy berpenghasilan 

rendah) berlokasi di
‐ setiap pusat pelayanan/ kawasan berorientasi transit berbasis 
performa, minimal 20% dari total unit hunian adalah unit untuk 

rumah susun umum terjangkau
‐ kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup pesisir pantai 

utara Jakarta
Lokasi di pusat dan sub pusat pelayanan ‐‐> potensi masalah sosial 

karena adanya ketidak terjangkauan untuk akses terhadap 
kebutuhan sehari‐hari

‐ rusun di pesisir ‐‐> terkait land subsidence, banjir rob, akses ke 
pusat pelayanan

ketersediaan SDA (terutama 
air) yang terbatas akan 

semakin tertekan dengan 
adanya pembangunan 

(vertikal)

pembangunan hunian vertikal 
sebagian dialokasikan untuk MBR, 
padahal lokasi pusat pelayanan di 
wilayah menengah ke atas (elit) --> 
meskipun dapat dihuni oleh MBR 

apakah mampu membeli/menyewa 
unit? Keberlanjutan penghidupannya 

dan biaya hidup tdk terjangkau

hunian vertikal 
menambah beban 

permukaan tanah --> 
land subsidence, banjir

provider dalam 
pembangunan  hunian 

apakah pemerintah 
atau swasta? 
Bagaiamana 

menjamin performa 
kawasan minimal 
dapat tercapai, 
apakah secara 
ekonomi dapat 

terpenuhi?

berdampak positif bagi 
pengurangan kemacetan -

-> pencemaran udara

berdampak positif menjamin 
kemudahan akses sarpras 
transportasi untuk semua 

golongan masyarakat



1.6.1 Menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan penyediaan 
sarana, prasarana, dan utilitas kota di setiap lingkungan permukiman yang sekurang‐kurangnya 
mencakup pelayanan:
‐ air bersih, 
‐ limbah, 
‐ drainase, 
‐ persampahan, 
‐ energi, 
‐ pendidikan, 
‐ kesehatan, 
‐ peribadatan, 
‐ perdagangan, 
‐ ruang usaha terjangkau, serta 
‐ kebudayaan dan rekreasi; dan

1.6.2 Mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud huruf a hingga 100% pada 
seluruh wilayah Jakarta.

berdampak positif asalkan 
keterjangkauan bagi MBR 

terjamin

Kerjasama antar 
wilayah untuk 

penyediaan SD air --> 
keberlanjutannya 

seperti apa

Strategi berdampak positif, pencapaian saat ini terutama terkait 
penyediaan air bersih, persampahan, penanganan limbah 

domestik masih belum 100%
Di pusat2 pelayanan yang dikelola pengelola ‐‐> tanggung jawab 

pengelola ? 
Dalam rencana sistem persampahan, kapasitas pengelolaan belum 

menjamin terkelolanya sampah
Dalam rencana penggunaan air tanah masih diperbolehkan dan 

secara bertahap digantikan dengan sistem perpipaan
‐ sumber air baku  ‐‐> IPA 5 buah  (kapasitas)

dari wilayah sekitar untuk kontinuitas : SPAM Karian Serpong dan 
IPA Serpong (Kabupaten Lebak)

SPAM Regional Jatiluhur 1 dan 2 di Kecamatan Jatiluhur 
Kabupaten Purwakarta, Jabar

Penyediaan sarana prasarana dan utilitas 
secara terintegrasi di setiap lingkungan 
permukiman

1.6



Tujuan 2: Terciptanya hunian yang layak huni dan berkeadilan, serta lingkungan permukiman yang mandiri

Keberlanjutan 
Sumber Daya Alam

Kesenjangan 
Penghidupan & 

Kehidupan 
Masyarakat

Risiko Kebencanaan 
Tinggi

Tata Kelola 
Pemanfaatan Ruang

2.1.1 Membangun hunian vertikal terjangkau 
berupa rumah susun umum untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah 
sampai menengah

2.1.2 Meningkatkan standar kualitas unit hunian 
vertikal terjangkau secara bertahap; dan

2.1.3 Membatasi secara ketat pengembangan 
perumahan horizontal.

2.2.1 Memperbaiki hunian dan peningkatan 
kualitas kawasan perkampungan dengan 
prinsip partisipatif dengan pendekatan in-
situ dan ex-situ; dan

2.2.2 Identifikasi kawasan dan arahan 
pengembangan perkampungan dalam 
sistem penataan ruang.

2.3.1 Menyusun dan menetapkan standar 
pelayanan minimal Provinsi DKI Jakarta 
sebagai acuan penyediaan sarana, 
prasarana, dan utilitas kota di setiap 
lingkungan permukiman yang sekurang-
kurangnya mencakup pelayanan:
- air bersih, 
- limbah, 
- drainase, 
- persampahan, 
- energi, 
- pendidikan, 
- kesehatan, 
- peribadatan, 
- perdagangan, 
- ruang usaha terjangkau, serta 
- kebudayaan dan rekreasi; dan

2.3.2 Mewujudkan pemenuhan standar 
pelayanan minimal sebagaimana 
dimaksud huruf a hingga 100% pada 
seluruh wilayah Jakarta.

2.3

KEBIJAKAN STRATEGI Isu PB Paling Startegis

2.1

2.2

Penyediaan sarana prasarana dan 
utilitas secara terintegrasi di setiap 
lingkungan permukiman

Peningkatan kuantitas dan kualitas 
hunian vertikal yang layak dan 
terjangkau perkotaan

Peningkatan kualitas kawasan 
perkampungan dengan prinsip 
partisipatif; dan

Indikasi Program:
 -Penyediaan hunian terjangkau minimal 20% dari total unit pembangunan 

hunian vertikal umum (asimilasi)
 -Pengembangan perumahan vertikal bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah (terjangkau?)
 -Pembatasan pembangunan kawasan perumahan baru di Wilayah 

Pengendalian (tidak mudah)
 -Pengembangan perumahan di kawasan pesisir dan perairan (perairan?)

Indikasi Program:
- Revitalisasi dan perbaikan lingkungan kawasan perumahan yang tergolong 
kumuh
- Pengembangan program peningkatan kualitas kampung kota secara in-situ
- Pengembangan program peningkatan kualitas kampung kota secara ex-situ

Pendekatan ex-situ berpotensi menimbulkan konflik terkait nilai 
kompensasi

Prasarana dan utilitas minimal meliputi: (1) Telekomunikasi dan Digital Hub; 
(2) Ruang Publik; (3) Transportasi dan Hunian; (4) Sarana Kesehatan; (5) 
Sarana Perdagangan dan Niaga; (6) Utilitas dasar (air bersih, air limbah, 
sampah, listrik, migas); (7) Sarana Pendidikan; (8) Sistem Kebencanaan; (9) 
Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Catatan: 
Permasalahan yang persistent al: air bersih, air limbah, sampah

Deskripsi

Ekstraksi air tanah 
berdampak terhadap 
land subsidence dan 
intrusi air laut

positif bagi 
peningkatan kualitas 
kehidupan masyarakat 

Kerjasama antar 
wilayah untuk 

penyediaan SD air --> 
keberlanjutannya 

seperti apa

hunian vertikal 
menambah beban 
tanah --> land 
subsidence

Positif  bagi Kelompok 
terpinggirkan /minoritas

land subsidence, banjir 
rob

Positif bagi Kelompok 
terpinggirkan /minoritas

Pendekatan ex-situ 
berpotensi 

menimbulkan konflik 
terkait nilai kompensasi



Keberlanjutan Sumber Daya Alam Kesenjangan Penghidupan & 
Kehidupan Masyarakat

Risiko Kebencanaan Tinggi Tata Kelola Pemanfaatan Ruang

3.1.1 Membatasi pembangunan  area  perkotaan  baru  
pada wilayah di luar koridor transit angkutan 
umum massal dan mendorong penciptaan RTH 
baru;

1. Basis data GRK 2020? Pada data faksis, data terakhir 
inventarisasi GRK di DKI Jakarta tahun 2017 (sektor energi 
penggunaan listrik sebagai penyumbang terbesar. Tujuan 
pertama yang mengarahkan 70% penduduk tinggal di 
sekitar koridor transit, pencapaian kebijakan pengurangan 
GRK 30% menjadi tantangan besar karena kebutuuhan 
energi masih besar.

Kebijan 3.1 berpengaruh positif mendukung 
pada keberlanjutan sumberdaya alam.

Perlu direncanakan dalam pola ruang 
untuk menambah persentase RTH lebih 
dari 11% (status saat ini)

Pembatasan pembangunan di luar 
koridor transit akan meningkatkan 
kesenjangan kehidupan masyarakat 
termasuk di wilayah Kepulauan Seribu 

3.1.2 Mewujudkan RTH 30% luas wilayah Jakarta atau 
ekuivalensinya dalam bentuk Ruang Hijau dengan 
pendekatan  mempertahankan  RTH eksisting, 
pengetatan pemenuhan Koefisien Dasar Hijau, 
penciptaan RTH baru, dan penerapan konsep 
ruang hijau pada bangunan gedung;

2. Perwujudan RTH 30% dari luas wilayah Jakarta masih 
belum tercapai jika melihat rencana sampai dengan tahun 
2040, berdasarkan data rencana yang ada RTH DKI Jakarta 
berdasarkan pola ruang kawasan lindung hanya mencapai 
11% atau 8.339 Ha dari luasan total DKI, dengan tambahan 
kawasan hutan produksi tetap belum mencapai 30%. 
Begitupun jika di tambah dengan Kawasan hutan lindung 
RTH baru mencapai 12% dari luasan total
Apakah ruang hijau pada bangunan gedung dapat diklaim 
sebagai RTH? karena kepemilikannya bisa saja pihak 
swasta --> kawasan perdagangan jasa

 Strategi mewujudkan RTH 30% akan 
berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK 
di DKI Jakarta yang akan berdampak juga 
terhadap kebencanaan yang dipengaruhi oleh 
perubahan iklim. Namun dalam perencanaan 
yang telah disusun perwujudan RTH 30% masih 
sulit dicapai karena saat ini RTH yang 
direncanakan hanya 11% dari luasan total, 
sehingga resiko kebencanaan masih tetap akan 
sama kondisinya pada tahun 2040 dibandingkan 
dengan saat ini.

Apakah ruang hijau pada bangunan 
gedung dapat diklaim sebagai RTH? 
karena kepemilikan areanya bisa saja 
pihak swasta --> kawasan 
perdagangan jasa. Pemenuhan RTH 
merupakan kewenangan dan 
kewajiban pemerintah provinsi

3.1.3 Menerapkan konsep bangunan gedung hijau 
minimal pada bangunan gedung baru maupun 
bangunan eksisting yang dikenakan persyaratan 
bangunan gedung hijau;

 Konsep bangunan Gedung hijau perlu 
ditentukan nilai KDH untuk setiap gedung 
karena indicator KDH pada setiap gedung pasti 
akan berbeda sehingga menyesuaikan dengan 
tinggi serta luas gedung. Jika strategi ini 
berhasil dilakukan selama 20 tahun akan 
berkontribusi terhadap penyerapan emisi 
sehingga dapat menekan resiko kebencanaan 
akibat perubahan iklim

3.1.4 Mengembangkan   sarana   prasarana   
pendukung kendaraan listrik dan membatasi 
kendaraan bermotor hanya   untuk   spesifikasi   
minimal   yang   memenuhi standar ramah 
lingkungan;

3.1.5 Membatasi   pengembangan   industri   hanya   
untuk industri ramah lingkungan;

Bagaimana dengan programnya? 
Terutama pada wilayah peruntukan 
industry di Jakarta Utara yang berada 
dekat pesisir seperti Kawasan peruntukan 
industry (KPI) Tanjung priok, dan cilincing. 
Keberadaan KPI tersebut akan 
mempengaruhi keberadaan sumber daya 
alam pada wilayah perikanan tangkap teluk 
jakarta

3.1.6 Mengoptimalkan  mekanisme  insentif  dan  
disinsentif atas imbalan jasa ekologis daerah 
sekitar DKI Jakarta.

potensi eksploitasi berlebih pada SDA di 
Jakarta karena dianggap telah di supply 
dari daerah lain.

Perlu melakukan sinkronisasi 
penataan ruang pada wilayah luar DKI 
Jakarta untuk mengoptimalkan 
mekanisme insentif dan disinsentif 
karena keberlanjutan dan 
keberlangsungan DKI bergantung 
pada wilayah luar seperti dijelaskan 
pada wilayah fungsional

3.2.1 Mewajibkan  penerapan  kebijakan  zero  delta  Q  
pada kavling bangunan gedung;

apakah ditunjang dengan sistem 
drainase yang memadai untuk 
penerapan zero delta Q? --> 
kewenangan pemprov

3.2.2 Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas sistem 
drainase, sungai, serta situ, waduk, embung, dan 
danau hingga mampu menampung curah hujan 
periode 100 tahun;

rencana sistem drainase belum tergambar pada rencana 
struktur ruang namun lokasi jaringan drainase telah 
disebutkan didalam RANPERDA pasal 63 dan 64

Meningkatkan kapasitas sistem  sungai, 
situ, waduk embung dan danau akan 
memberikan dampak positif terkait 
keberlanjutan sumberdaya alam terutama 
untuk air, jika dimanfaatkan sebagai 
sumberdaya alam, namun pada rencana 
struktur ruang hanya diarahkan sebagai 
system pengendalian banjir

3.2.3 Membangun sistem polder di 79 lokasi; apakah termasuk bangunan pengendali banjir?
3.2.4 Membangun infrastruktur pengendali banjir rob di 

sepanjang garis pantai guna mengantisipasi 
kenaikan air laut;

 Pembangunan infrastruktur pengendali 
banjir rob disepanjjan garis pantai perlu 
memperhitungkan keberadaan sumberdaya 
pesisir DKI Jakarta

selain oleh pemprov, tanggul pantai 
juga dibangun oleh KEMENPUPR --> 
maintenance setelah tanggul 
dibangun seperti apa, apakah hanya 
pembangunan infrastruktur?

1.        masih ada beberapa wilayah DKI Jakarta yang 
menggunakan air tanah walaupun sangat jelas dilihat pada 
data D3TLH penyedia air, statusnya 98% sudah terlampaui 
sehingga dibutuhkan peraturan terhadap pemberhentian 
penggunaan air tanah

KEBIJAKAN STRATEGI

Tujuan 3: Terwujudnya ruang dan pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi 
dengan wilayah sekitar Bodetabekpunjur

Isu PB Paling Startegis

3.1 Perwujudan kota hijau yang 
berkontribusi terhadap penanganan 
perubahan iklim untuk mencapai 
pengurangan gas rumah kaca 
sejumlah 30% dari basis 2020;

Deskripsi

3.2 Perwujudan kota yang adaptif 
terhadap sumber daya air (water 
adaptive city) menuju bebas banjir dan 
berbasis pelestarian sumber daya air 
serta Kerjasama antar daerah 
Bodetabekpunjur; - 

3.2.5 Memastikan 100% wilayah Jakarta terlayani akses 
air bersih perpipaan disertai 
pelarangan/pembatasan penggunaan air tanah;

Kondisi eksisting penggunaan air tanah 
(krn blm 100% ada jaringan perpipaan) 
mengakibatkan penurunan muka tanah 
(land subsidence). Dibutuhkan peraturan 
terhadap pemberhentian penggunaan air 

Saat ini system perpipaan belum 
tergambar dalam rencana struktur 
ruang. Namun pada pasal 43 
dijelaskan lokasi pengembangagn 
jaringan perpipaan di DKI Jakarta  

positif dalam mengurangi laju land subsidence



2.        system perpipaan masih belum tergambar dalam 
rencana struktur ruang 

Pada rencana struktur ruang jaringan 
sumberdaya air, terdapat 184 titik rencana 
bangunan pengendalian banjir diantaranya 
adalah, waduk, embung, situ dan polder.
Berdasarkan Kebijakan serta turunannya berupa 
strategi dan rencana struktur ruang, maka 
kebijakan ini akan memberikan dampak positif 
untuk menekan bencana banjir di Jakarta. 

3.2.7 Memastikan 100% wilayah Jakarta terlayani 
jaringan saluran drainase dan saluran air limbah 
yang terpisah;

Rencana system drainase belum 
tergambar secara spasial pada rencana 
struktur ruang. Hal ini akan membuat 
pembangunan dan pengembangan saluran 
drainase berpotensi tidak terarah sesuai 
rencana, yang juga akan mempengaruhi 
keberlanjutan sumberdaya alam terutama 
pada wilayah pesisir. 

Pembangunan system jaringan drainase perlu 
diarahkan sesuai rencana untuk menjawab 
strategi yang telah ditetapkan untuk menekan 
potensi kebencanaan terkait pencemaran.

3.2.8 Mengembangkan sarana dan prasarana 
pengelolaan air limbah di setiap atau kumpulan 
bangunan gedung;

3.2.9 Membangun 14 (empat belas) zona instalasi 
pengolahan air limbah  kota  dan  instalasi  
pengolahan  limbah komunal;

14 belas zona instalasi pengelohaan air limbah kota sudah 
direncanakan pada struktur ruang namun jika kebijakan 
pembangunan terpusat pada wilayah koridor transit dengan 
target 70% penduduk, maka pada wilayah koridor transit 
juga perlu penambahan instalasi pngeolahan limbah serta 
limbah komunal

 Apakah cukup dengan 14 titik rencana zona 
instalasi pengolahan air limbah di DKI Jakarta? 
Sementara pembangunan dan peningkatan 
penduduuk akan diarahkan pada wilayah koridor 
transit angkutan massal? Potensi bencana 
pencemaran akan tetap tinggi terutama pada 
wilayah koridor transit

3.2.10 Mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah 
daerah sekitar dalam hal pengendalian banjir dan 
pasokan air bersih dari hulu.

 Perlu melakukan sinkronisasi 
penataan ruang pada wilayah luar DKI 
Jakarta untuk mengoptimalkan 
mekanisme insentif dan disinsentif 
karena keberlanjutan dan 
keberlangsungan DKI bergantung 
pada wilayah luar seperti dijelaskan 
pada wilayah fungsional

3.3.1 Membangun  4  (empat)  Fasilitas  Pengolahan  
Sampah Antara (FPSA) skala provinsi dan 
Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) 
skala mikro di setiap kecamatan

 FPSA belum tergambar pada rencana 
struktur ruang, tetapi didalam 
RANPERDA diatur pada pasal 54. 
Namun, hanya berpusat pada wilayah 
daratan besar Jakarta, bagaimana 
dengan wilayah Kepualauan Seribu?

1.pada rencana eksisting titik tps ada sekitar kurang lebih 
1800 di wilayah daratan namun pada Kabupaten 
Kepualauan Seribu belum ada rencana eksisting untuk 
pembangunan TPS, atau tempat pengelolaan sampah. 
Terlebih lagi Pulau Pramuka di Kabupaten Kepualauan 
Seribu di alokasikan menjadi Sub Pusat pelayanan kota 
sehingga jika melihat strategi pengembangan wilayah pusat 
pelayanan kota maka potensi terjadinya timbulan sampah 
tinggi bisa terjadi sampai dengan 2040.

 Rencana pembanguunan TPS tidak ada di 
Kepulauan Seribu? Kemana sampah di wilayah 
Kepulauaan Seribu akan diolah?

2. melihat kondisi sampai dengan tahun 2020, berdasarkan 
data analisa timbulan sampah jakarta, wilayah kota Jakarta 
Pusat dan Jakarta Barat berpotensi besar terjadi kenaikan 
timbulan sampah pada tahun 2040 karena pada saat ini 
kedua kota tersebut memiliki sebaran timbulan sampah 
yang cukup tinggi sebesar 0.400 - 0.684 ton/hari/ kapita. 
sehingga dalam pengelolaan sampah Jakarta kedua daerah 
ini perlu menjadi perhatian untuk menghindari pencemaran 
akibat timbulan sampah tinggi

Hal ini akan mendorong pencemaran terutama 
pencemaran sampah pada wilayah laut

3.3.3 Membangun sistem pengurangan, pemilahan 
sampah dan pengangkutan sampah terjadwal dari 
sumber dengan cakupan seluruh wilayah Jakarta;

3.3.4 Mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah 
daerah setempat untuk optimalisasi TPA Bantar 
Gebang melalui rekayasa teknis dan 
pengoperasian PLTSa.

 Perlu ada sinkronisasi penataan 
ruang daerah antara DKI Jakarta dan 
daerah setempat untuk mengatur 
insentif dan disinsentif

1. peningkatan ketahanan pangan dengan ketersediaan 
pangan lokal perlu dilakukan dengan menkan laju alih fungsi 
lahan dari kawasan tanaman pangan menjadi non pangan, 
karena kawasan tanaman pangan pada RTRW hanya di 
rencanakan sebesar 154,9 Ha, sementara jumlah penduduk 
DKI jakarta di tahun 2021 mencapai 10.609.681 jiwa.

2. pemanfaatan RTH sebagai menjadi pertanian kota akan 
menimbulkan alih fungsi lahan dari RTH menjadi tanaman 
pangan, hal tersebut akan berdampak target pencapaian 
30% RTH yang tidak tercapai

3.4.2 Mengembangkan   sentra-sentra   perikanan   di   
utara Jakarta;

 Pengembangan sentra perikanan juga 
perlu diimbangi dengan penerapan aturan 
penangkapan sumberdaya perikanan agar 
menjaga keberlanjutan sumber daya 
perikanan.

tanah. Kebijakan ini positif untuk 
mengurangi penggunaan air tanah

tetapi tidak dengan wilayah 
Kepualauan Seribu. Bagaimana 

3.2.6 Mengembangkan  sarana  dan  prasarana  
konservasi sumber daya air dan daur ulang air di 
setiap atau kumpulan beberapa bangunan gedung;

rencana struktur ruang sistem jaringan sumberdaya air lebih 
mengarah kepada pengendalian banjir dibandingkan 
konservasi sumberdaya air. Sedangkan di RANPERDA 
(pasal 40) pun lebih banyak membahas tentang 
pengendalian banjir. Dengan strategi ini sebenarnya mampu 
untuk menjawab kondisi daya dukung dan daya tampung 
penyedia air yang telah terlampaui  sebesar 98% dari 
luasan total.

Pada strategi disebutkan untuk 
mewujudkan kota yang adaptif, perlu 
mengembangkan sarana dan prasarana 
konservasi SD air dan daur ulang air. 
Namun dalam rencana struktur ruang 
hanya disebutkan pengembangan jaringan 
sumberdaya air untuk pengendalian banjir. 
Sehingga, kebijakan ini belum memberikan 
dampak positif terhadap isu keberlanjutan 

3.4.1 Memanfaatkan ruang terbuka publik baik berupa 
ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau 
menjadi pertanian kota;

Peningkatan ketahanan pangan 
dengan ketersediaan pangan lokal;

3.4

3.3 Perwujudan pengelolaan sampah yang 
berkelanjutan melalui pengurangan 
30% sampah di sumber dengan 
melakukan pembatasan, pemanfaatan 
dan pendauran ulang sampah;

3.3.2 Menyediakan paling sedikit 1 (satu) fasilitas 
pengolahan sampah ramah lingkungan di setiap 
Kecamatan yang terintegrasi dengan sarana 
prasarana pengelolaan sampah;

 Perlu mempertimbangkan kembali 
antara fungsi ruang terbuka hijau 
dengan pertanian.akan terjadi 
ketidaksesuaian ruang jika RTH 
dijadikan pertanian kota 

 TPS hanya direncanakan pada 
wilayah daratan Jakarta bagaimana 
dengan Kepulauan Seribu? 
Kesenjangan berpotensi terjadi antara 
masyarakat pesisir dan non pesisir 
akibat pembangunan diutamakan 
hanya di wilayah perkotaan



3.4.3 Mendorong pemilik lahan dan bangunan gedung 
untuk menjalankan pertanian kota;

3.4.4 Memperkuat kerja sama dengan daerah 
penyangga yang merupakan daerah sentra pangan 
melalui Sistem Informasi Ketahanan Pangan 
(SIKP).

3.5.1 Menerapkan     prinsip     adaptasi     bencana     
dalam pengembangan lingkungan dan bangunan;

 Perlu diarahkan terutama pada  wilayah koridor 
transit sebagai pusat pembangunan dan wilayah 
pesisir. Sementara pada wilayah pesisir, 
terutama di Kepulauan Seribu yang tidak diatur 
system jaringan evakuasi bencananya 

3.5.2 Mengembangkan jalur evakuasi dan ruang 
multifungsi yang dapat dimanfaatkan untuk 
evakuasi bencana;

 Perlu digambarkan Kawasan rawan bencana 
pada Kawasan ketentuan khusus untuk 
membantu dalam mengembangkan jalur 
evakuasi bencana

3.5.3 Membangun  sistem  pendeteksi  dini  bencana  
yang terintegrasi melalui sistem teknologi 
informasi dengan sistem dan sarana prasarana 
peringatan dini, mitigasi, dan evakuasi bencana;

3.5.4 Memberikan kemudahan akses bagi respon gawat 
darurat terutama di kawasan permukiman padat;

3.5.5 Menerapkan standar ruang yang sesuai dengan 
standar kesehatan pada area perkantoran, 
perdagangan dan jasa, transportasi publik, 
rekreasi, fasilitas umum dan sosial, serta area 
publik lainnya.

3.5 Peningkatan ketahanan kota atas 
bencana dan penyebaran wabah 
penyakit



Tujuan 4: Terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global

Keberlanjutan Kesenjangan Risiko Kebencanaan Tata Kelola4.1.1 Mendukung dan mengoptimalkan peran Pelabuhan
internasional sebagai hub ekonomi regional dan global

4.1.2 Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan Central
Business District sebagai pusat ekonomi jasa perkotaan
berskala global;

4.1.3 Mengembangkan pusat-pusat UMKM berbasis digital
dengan skala pelayanan internasional

4.1.4 Mengembangkan sistem perizinan tata ruang yang
cerdas, cepat dan transparan

4.2.1 Mengembangkan dan memusatkan pusat-pusat
distribusi logistik di kawasan pelabuhan internasional, 

4.2.2 Mengembangkan konektivitas pusat-pusat distribusi
logistik sebagaimana dimaksud huruf a dengan jaringan
transportasi dan sistem logistik regional/internasional

4.2.3 Mengembangkan sistem interkoneksi antara pusat-
pusat distribusi logistik sebagaimana dimaksud huruf a
dengan sistem distribusi logistik dalam kota melalui
sistem angkutan pengumpan (feeder)

peningkatan investasi 
(pembangunan 

infrastruktur, lalu lintas 
transport logistik) 

mengakibatkan tekanan 
terhadap LH --> 

pencemaran, land 
subsidence. Degradasi 

kehati

positif pada 
peningkatan 
pendapatan 

masyarakat (UMKM), 
negatif krn mengganggu

alur nelayan

resiko banjir dan land 
subsidence akibat 

pembangunan

keweangan nasional 
dan provinsi

STRATEGI Isu PB Paling Startegis

'- semua infrastruktur transportasi menuju ke 
pelabuhan karena pelabuhan merupakan 
gerbang ekonomi regional dan global
- wilayah pesisir kondisi daya dukung lingkungan 
telah terlampaui, 
- terdapat kantong pemukiman nelayan dan 
pemukiman kumuh
- pelabuhan selalu memerlukan tenaga kerja 
yang tidak permanen
- kemacetan

Peningkatan daya saing
bisnis dan investasi
Jakarta sebagai kota
bisnis berskala global;
dan

Pengembangan sistem
logistik kota yang efisien
dan terkoneksi secara
optimal dengan sistem
logistic 
regional/internasional

4.1

4.2

KEBIJAKAN



 Tujuan 5: Terwujudnya pengembangan kawasan pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan berkeadilan

Keberlanjutan Sumber 
Daya Alam

Kesenjangan Penghidupan & 
Kehidupan Masyarakat

Risiko Kebencanaan 
Tinggi

Tata Kelola Pemanfaatan Ruang

5.1.1 Meningkatkan   konektivitas   di   dalam   dan   menuju 
kawasan pesisir melalui penyediaan transportasi 
publik dan jalur pejalan kaki serta pesepeda;

Perlu menata ulang untuk 
membangun ruang bagi jalur 
pejalan kaki dan pesepda, 
terutama di jalan-jalan arteri dan  

5.1.2 Mengembangkan sarana dan prasarana Pelabuhan 
dan dermaga angkutan regular yang menghubungkan 
kawasan pesisir dengan seluruh pulau dan antar 
pulau permukiman dan pariwisata di Kepulauan 
Seribu;

Penetapan lokasi pelabuhan 
dan dermaga menjadi 
pertimbangan untuk 
menghindari intensitas 
pemanfaatan ruang laut5.1.3 Menyediakan  sarana  prasarana  dan  utilitas  untuk 

kepentingan publik di Kawasan Pantai dan Kepulauan 
Seribu yang mandiri dan berkeadilan;

Utilitas apa saja yang akan dibangun 
dan dilokasi mana saja. Bagaimana 
dengan fasilitas?

5.1.4 Memaksimalkan akses publik terhadap pantai pada 
kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu, dengan 
pengecualian pada kawasan untuk kepentingan 
nasional.

Mengapa ada pembatasan pada 
Kawasan untuk kepentingan nasional? 
Apakah bisa maksimal? Bagaimana 
mengukur maksimal tersebut?

5.2.1 Menyediakan    fasilitas    pelabuhan    dan    dermaga 
perikanan serta tambatan kapal nelayan di kawasan 
pesisir dan Kawasan Pantai;

Perlu ditambahkan penjelasan 
untuk kepentingan perkapalan 
(terkait dengan wilayah laut)

5.2.2 Merevitalisasi dan menyediakan permukiman nelayan 
yang layak huni di kawasan pesisir dan Kawasan 
Pantai.

Perlu dipertimbangkan 
perkembangan banjir 
Rob dan kemungkinan 

j di " l "5.3.1 Merehabilitasi  seluruh  pantai,  pulau,  dan  perairan 
yang terdegradasi baik pada pulau dengan fungsi 
lindung/konservasi maupun pulau-pulau dengan 
fungsi budidaya;

Bagaimana sinkronisasi dan sinergi 
dengan strategi pada butir 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.2.1 dan 5.2.2?

5.3.2 Mempertahankan keberlangsungan dan 
mengembalikan fungsi ekosistem mangrove, suaka 
alam, dan margasatwa di kawasan pesisir dan 
Kepulauan Seribu.

Apakah sudah cukup luasan 
Mangrove bagi pantai di 
Teluk Jakarta?

5.4.1 Mengembangkan  sentra  industri  perikanan  inklusif 
berskala global di kawasan pesisir utara Jakarta;

Harus direncanakan dan disusun 
secara hati2 agar tidak 
bertentangan dengan fungsi 
ekosistem seperti pada butir 5.3.1 
dan 5.3.2 

5.4.2 Mengembangkan  industri  berbasis  sumber  daya  
dan jasa perairan yang berwawasan lingkungan;

Harus direncanakan dan disusun 
secara hati2 agar tidak 
bertentangan dengan fungsi 
ekosistem seperti pada butir 5.3.1 
dan 5.3.2 

5.4.3 Mengembangkan   kawasan   pertambangan   
perairan berkelanjutan;

Perlu dijelaskan tambang apa, 
dimana dan bagaimana skala 
eksploitasinya? Bagaimana 
dampak yang ditimbulkan

5.4.4 Mengembangkan infrastruktur bawah laut; Perlu diperhatikan jalur2nya 
agar tidak "tabrakan dengan 
kantung2 biota laut

5.4.5 Mengembangkan   sistem   logistik   perairan   
berskala global.

5.5.1 Mengembangkan dan mengoptimalkan destinasi 
wisata sejarah, bentang laut, pesisir, dan pulau-pulau 
secara terpadu berbasis lingkungan dan sosial 
budaya setempat; 

Masalah pencemaran 
dan persampahan 
merupakan hambatan 
yang bisa semakin 
serius

Apa saja dan dimana saja destinasi 
tersebut dan akan dibangun apa 
dalam area wisata tersebut; 
apakah ada destinasi lain?

5.5.2 Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi 
pariwisata;

Hal ini terkait dengan butir 5.5.1

5.5.3 Mengembangkan amenitas, akomodasi, dan kegiatan 
penunjang pariwisata berbasis masyarakat

Terkait dengan butir 5.5.1

5.6.1 Mengoptimalkan  pelaksanaan  kebijakan,  tata  kelola 
kelembagaan, dan pelibatan pemangku kepentingan 
dalam pengelolaan serta pembangunan pesisir, 
perairan, dan Kepulauan Seribu;

Hal ini dipengaruhi oleh kapabilitas 
dan kapasitas organisasi dan 
SDMnya pengelola wilayah pesisir

5.6.2 Mengoptimalkan  pengelolaan  dan  koordinasi  dalam 
pemanfaatan ruang perairan Taman Nasional 
Kepulauan Seribu dengan Pemerintah;

Lebih pada pengaruh optimalisasi 
organisasi dan SDM dibandingkan 
dengan hasil/outputnya 

KEBIJAKAN STRATEGI Isu PB Paling Startegis

5.6

Peningkatan konektivitas dan 
dukungan sarana prasarana serta 
utilitas kawasan pesisir dan 
Kepulauan Seribu yang terintegrasi 
dengan daratan Jakarta;

Pengembangan dan penyediaan 
ruang hidup serta akses nelayan 
terhadap laut dalam meningkatkan 
kualitas hidup nelayan;

Pemulihan kawasan pesisir dan 
Kepulauan Seribu dengan 
mempertimbangkan kualitas 
lingkungan yang berkelanjutan;

Pengembangan kawasan sebagai 
pusat ekonomi biru;

Pengembangan pariwisata maritim 
berkelanjutan berskala global;

Peningkatan kelembagaan dan 
kualitas SDM pesisir dan Kepulauan 
Seribu.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Deskripsi



5.6.3 Menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang antar 
pemilik, pengguna, dan pengelola sumber daya;

Masalah P4T (Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) 
dan dalam menetapkan peruntukan 
tanah pada RTRW. Harus tersedia 
Pengadilan Pertanahan ?

Masalah hukum pertanahan 
(spatial justice) dan penetapan 
dalam tata ruang dalam konteks 
pengelolaan sumber daya

5.6.4 Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi 
yang relevan dan terpadu untuk kepentingan 
pengelolaan pesisir dan Kepulauan Seribu; dan

Data resmi dapat merujuk pada 
Perpres no.39/2019 tentang Satu 
Data Indonesia

5.6.5 Meningkatkan   peran   dan   kualitas   SDM   dalam 
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

Identifikasi masalah organisasi dan 
SDM, komtensi apa yang 
dibutuhkan untuk pengelolaan 
sumber daya (apa?)

Apa fungsi utama di wilayah perencanaan ini?
Sudah menjelaskan PR (Penataan Ruang) Bagaimana struktur dan pola ruang yang akan dibentuk? Apakah terjadi sinergi antara daratan dan laut?
Perlu penjelasan lebih lanjut terkait PR Simpul2 dan jaringan apa saja yang akan dibangun di wilayah perencanaan ini?

Apakah cukup sumber daya yang dibutuhkan dan tersedia di wilayah ini? 
Bagaimana konsekuensi pembangunan ini terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan?
Apakah nilai strategis keruangan di wilayah perencanaan ini dapat menjadi satu sistem dan bersinergi dengan pembangunan berkelanjutan Kota Metropolitan  Jakarta?



Tujuan 6: Terciptanya penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan

Keberlanjutan Sumber 
Daya Alam

Kesenjangan 
Penghidupan & 

Kehidupan

Risiko Kebencanaan 
Tinggi

6.1.1 Mendukung      kegiatan      
pemerintahan      nasional, 
perwakilan negara-negara sahabat, 
dan lembaga- lembaga 
internasional dengan penyediaan 
transportasi publik serta sarana, 
prasarana, dan utilitas pendukung; 
dan

6.1.2 Mendukung fungsi khusus 
pertahanan dan keamanan, serta 
penyediaan infrastruktur kota yang 
mendukung fungsi tersebut.

6.2.1 Melestarikan     bangunan     cagar   
budaya    beserta lingkungannya; 
dan

6.2.2 Menetapkan standar bangunan di 
kawasan strategis kepentingan 
sosial budaya dan di sekitar 
bangunan cagar budaya yang 
mendukung kelestarian dan 
keserasian kawasan.

6.3.1 Mengembangkan destinasi 
pariwisata yang menawarkan 
keunikan pengalaman kehidupan 
urban dan budaya Jakarta;

6.3.2 Mengembangkan    dan    
mengoptimalkan    pariwisata 
berbasis MICE (Meeting, Incentive, 
Conference, Exhibition); dan

6.3.3 Mengembangkan pusat olahraga 
bertaraf internasional sebagai 
destinasi wisata olahraga.

note: kawasan dengan ketentuan khusus blm tergambar dengan jelas di Rencana Ruang

KEBIJAKAN

tekanan pada pesisir 
dan perairan 

(transportasi laut) --> 
pencemaran, degradasi 

kehati

mengancam 
kelestarian ekosistem, 
potensi pencemaran

mengancam 
kelestarian ekosistem, 
potensi pencemaran

- cagar budaya: Kawasan Kota Tua; b. Kawasan Menteng; c. Kawasan Kebayoran Baru; d. Kawasan Pulau Onrust, Pulau Cipir, 
Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan; f. Kawasan Pelestarian Budaya Betawi 
Condet
- Pusat olahraga bertaraf internasional; Jakarta internasional stadium (kawasan fasilitas umum dan sosial), r. bersebelahan 
dengan FPSA Tanjung Priok (Pasal 54)

Analisis:
- cagar budaya: idem dengan atas
- JIS dibangun didaerah kecamatan tanjung priok dengan status pemukiman kumuh sedang (9 RW). --> dapat berdampak baik 
krn meningkatkan pendapatan masyarakat setempat namun disisi lain potensi makin tingginya ketimpangan sosial jg besar.

STRATEGI Isu PB Paling Startegis

Pengembangan dan peningkatan 
mutu kawasan khusus untuk 
mendukung peran Jakarta sebagai 
bagian dari jaringan kota-kota 
internasional

Pelestarian dan peningkatan fungsi 
cagar budaya;

-Pelabuhan utama dengan fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional: Pelabuhan Tanjung 
Priok (Pasal 26)
- Pengembangan bandar udara umum sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional untuk 
pelayanan pesawat udara dengan rute
penerbangan dalam negeri dan luar negeri, serta berfungsi sebagai pangkalan angkutan udara (LANUD) yang berlokasi di 
Bandar Udara Halim Perdanakusuma (Pasal 27)
- Kawasan khusus merupakan kawasan khusus pemerintahan dengan lokasi
di Kawasan Medan Merdeka yang meliputi Kawasan Taman Monas, Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden di 
Kecamatan Gambir pada Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi: Kawasan Mabes TNI Cilangkap di Kecamatan Cipayung, Kawasan Halim 
Perdana Kusuma di Kecamatan Makasar, Kawasan Marinir Cilandak di Kecamatan Cilandak, dan Kawasan Kopassus Cijantung 
di Kecamatan Pasar Rebo pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan Kawasan instalasi militer lainnya
- Kawasan pertahanan dan keamananyaitu Kawasan Bandar Udara Halim Perdanakusuma dan kawasan perairan Jakarta yang 
memiliki kegiatan pertahanan dan keamanan yang bertampalan (overlay) dengan peruntukan ruang dalam pola ruang 
(Pasal 176)

Analisis:
- Kawasan pertahanan dan keamanan termasuk ke dalam 2 tipologi: pola ruang utama dan peruntukan ruang dengan ketentuan 
khusus, artinya terdapat kawasan yang memang diperuntukan hanya untuk hankam (Kawasan Mabes TNI Cilangkap di 
Kecamatan Cipayung, Kawasan Halim Perdana Kusuma di Kecamatan Makasar, Kawasan Marinir Cilandak di Kecamatan 
Cilandak, dan Kawasan Kopassus Cijantung di Kecamatan Pasar Rebo) dan ketentuan khusus (Bandar Udara Halim 
Perdanakusuma dan kawasan perairan Jakarta) --> perlu di cek pola ruang utama nya apa (terutama perairan).
- Potensi konflik kepentingan dan pemanfaatan ruang

- (Pasal 171)K etentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur 
kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan yang bertampalan dengan kawasan 
peruntukan utama (overlay). mengatur ketentuan terhadap:
a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan
(KKOP);
b. kawasan rawan bencana;
c. kawasan cagar budaya;
d. kawasan sempadan;
e. ruang dalam bumi;
f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
g. alur migrasi biota laut

- Cagar budaya: Kawasan Kota Tua; b. Kawasan Menteng; c. Kawasan Kebayoran Baru; d. Kawasan Pulau Onrust, Pulau Cipir, 
Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari; Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan; f. Kawasan Pelestarian Budaya Betawi 
Condet

Analisis:
- kawasan cagar alam termasuk ke dalam peruntukan dengan ketentuan khusus, artinya tumpang tindih dengan pola ruang 
utamanya. --> potensi konflik lahan dan tata kelola
- kawasan kota tua, menteng, kebayoran baru, condet, setu merupakan kawasan pemukiman. pengembangan kawasan 
pemukiman berpotensi menggeser nilai2 budaya (apalgi ada rencana pengembangan sub pusat pelayanan kota di wilayah 
condet)
- pengembangan cagar budaya (sebagai pariwisata budaya) di pulau seribu berdampak positif bagi masyarakat setempat 
(peningkatan pendapatan), namun disis lain, trafic transportasi llaut yang meningkat mengancam kelestarian ekosistem --> 
penurunan hasil tangkapan nelayan. 
- Sarpras esensial (pengelolaan sampah) di kepulauan seribu belum tersedia (tidak ada rencana TPS di kepsri) --> potensi 
pencemaran

Pengembangan pusat budaya 
perkotaan.

6.1

6.2

6.3

berdampak positif bagi 
masyarakat setempat 
(peningkatan 
pendapatan), 
penurunan tangkapan 
ikan krnn kerusakan 
ekosistem, pergeseran 
nilai budaya

berdampak positif bagi 
masyarakat setempat 

(peningkatan 
pendapatan), 

penurunan tangkapan 
ikan krnn kerusakan 

ekosistem, pergeseran 
nilai budaya, 

ketimpangan sosial 
makin besar
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LAMPIRAN 6. BERITA ACARA ASISTENSI 2 KLHK



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BERITA ACARA HASIL ASISTENSI
KAJTAN LTNGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DKI JAKARTA 2040

NoMoR: Qo44 / Ln <x) 6

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,

telah dilaksanakan Asistensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2040, yang dihadiri oleh Direktorat

Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kelompok Kerja (POKJA) KLHS,

sebagaimana terlampir dalam absensi pelaksanaan kegiatran. Adapun beberapa hal

yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah:

A. Disepakati bahwa lingkup Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau

Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup untuk muatan RTRW DKI Jakarta

ZO4A dalam Raperda RTRW DKI Jakarta meliputi: Tujuan, Kebijakan dan

Strategi sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 serta Rencana Struktur dan

Pola Ruang per tanggal 22Maret20z2.

B. Analisis muatan KRP pada wilayah pesisir dan perairan diperkuat dalam laporan

KLHS.

C. Analisis dilengkapidengan Peta Kawasan Strategis Nasional (KSN)'

D. Perumusan Alternatif dan Rekomendasidifokuskan pada envíronmentalsafeguard

yang dapat berupa arahan pemanfaatan yang terintegrasidalam indikasi program

serta dokumen pengendalian yang relevan.

Demikian Berita Acara Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2A40 ini dibuat dan ditandatangani oleh

KLHK, POKJA KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta 2O4O dan Tenaga Ahl¡.

:.



Dokumentasi kegiatan berupa notulensidan rekaman rapat menjadi bagian dari Berita

Acara ini.

{ Kepala Bidang Tata Lingkungan dan
Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi DKI Jakarta
Selaku

Ketua Kelompok Kerja ll

Koordinator Tim Pelaksana Kegiatan

E.P Dr. Tri Nurlambang, MA
NtP I 969031 91 993032005 NIP 1 96301 1 21 98903 1002

Kepala Sub Direktorat Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Hendaryanto, ST., M.Si

NtP 1 9680121 1995031001

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi DKI Jakarta,

(r-J
Asep Kuswanto, S.E., M.Si.

NrP. 1 97309021 998031 006
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LAMPIRAN 7. TABEL PENELAAHAN INTEGRASI  

Isu PB 
Paling 

Strategis 

Rekomendasi Integrasi (Ranperda versi 20 April 2022) Catatan 

1.
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t  R.1.1. Pengaturan kriteria teknis 
dan performa minimum 
untuk sistem pusat 
pelayanan di Kepulauan 
seribu perlu diatur tersendiri 
dalam Ranperda dengan 
mempertimbangkan daya 
dukung dan daya tampung 
pulau terutama untuk pulau 
berpenghuni dan menjaga 
keberlanjutan ekosistem di 
Kepulauan seribu (potensi 
blue economy terumtama di 
taman nasional) 

 

1. Perubahan pasal untuk performa minimal kawasan dari 
pasal strategi  menjadi pasal-pasal yang menjelaskan 
tentang struktur ruang 
 

2. Penambahan Pasal 16, kriteria teknis dan performa 
minimal kawasan: 

• (8). Kriteria teknis Sub Pusat Pelayanan Kota 
khusus untuk Sub Pusat Pelayanan Kota yang 
berlokasi di Kepulauan Seribu ditetapkan 
berdasarkan fungsi pulau sebagai pusat 
pemerintahan, permukiman dan pariwisata 

• (11) Performa minimal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) khusus untuk Kepulauan Seribu 
memiliki ketentuan sebagai berikut: 
a. pengembangan kawasan dengan prinsip 

partisipatif; 
b. pengembangan kawasan campuran (mixed-

use) dengan densitas tinggi; 
c. penyediaan jalur pedestrian dan pesepeda 

yang menjadi satu kesatuan dalam sirkulasi 
kawasan; 

d. penerapan konsep bangunan hijau untuk 
seluruh bangunan Gedung baru dan bangunan 
Gedung eksisting yang terkena kewajiban 
bangunan hijau; 

e. pembangunan infrastruktur dan bangunan 
yang adaptif terhadap bencana dengan 
memperhatikan kajian kerentanan bencana 
dalam kawasan; 

1. Pasal 15 ayat 1, perlu penambahan definisi sistem 
pusat pelayanan untuk kepulauan seribu perlu 
diatur tersendiri (Pengecualian ketentuan radius 
800 m untuk sistem pusat pelayanan di Kepulauan 
Seribu) 

2. usulan penambahan Kriteria Teknis Sub Pusat 
Pelayanan di Kepulauan Seribu mencakup: 
a. terdapat infrastruktur jalur transportasi laut 

antar pulau 
b. Sebagai Pusat pemerintahan Kabupaten 

Kepulauan Seribu 
c. Proporsi hunian dan non hunian (komersial) 

disesuaikan dengan daya dukung dan daya 
tampung pulau  

d. memenuhi sarana dan prasarana dasar; 
e. memiliki sistem pengelolaan sampah untuk 

meminimalisir residu terangkut ke daratan 
f. memiliki ambang batas kepadatan populasi 

penduduk sesuai dengan daya dukung dan 
daya tampung pulau; 

g. pengembangan transportasi di pulau yang 
mengutamakan moda transportasi ramah 
lingkungan (sepeda, kendaraan listrik, dokar, 
dll) untuk peningkatan perekonomian 
masyarakat setempat sebagai sarana 
pariwisata 

h. pengembangan kawasan pariwisata yang 
ramah lingkungan (mengingat berada di 
Taman Nasional)  
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f. penerapan Indeks Ruang Hijau Biru setara 
dengan 30% RTH dari total luas lahan 
kawasan;  

g. penyediaan ruang publik multifungsi dengan 
prinsip adaptasi dan mitigasi bencana yang 
terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana;  

h. penerapan nol air limpasan (zero delta Q) 
dalam kawasan; 

i. penyediaan kelengkapan infrastruktur digital; 
j. penyediaan akses air bersih perpipaan;  
k. pengurangan emisi kawasan; 
l. penggunaan sumber energi alternatif; 
m. penyediaan sistem pengelolaan limbah; 
n. penyediaan sistem pengelolaan persampahan; 
o. penyediaan ruang untuk UMKM dan sektor 

informal yang  
p. proporsional dengan kawasan komersial yang 

direncanakan; 
q. pembangunan kawasan yang selaras dengan 

karakteristik cagar budaya setempat; 
r. .penyediaan jaringan energi dan gas; 
s. kawasan memiliki prinsip ramah terhadap 

berbagai kalangan usia dan kaum difabel, 
serta responsif gender; dan 

t. desain kawasan menghindari peluang 
kriminalisasi. 

i. penyediaan  RTH pada kawasan pemukiman 
yang mengutamakan perlindungan sempadan 
pantai melalui rehabilitasi dan penanaman 
mangrove dalam rangka upaya 
penanggulangan bencana 

j. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang 
ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan 
Gubernur mengenai Rencana Detail Tata 
Ruang 

3. kriteria teknis pulau yang lebih detil blm diatur 
4. koordinasi dgn TN Seribu untuk jalur pelayaran 

dan pelabuhan 
5. perlu dilakukan kajian daya dukung dan daya 

tampung pulau, khususnya 11 pulau berpenghuni 

R.1.2. penataan ruang harus lebih 
memihak ke MBR dan 
kelompok termarjinalkan 
yang telah dilengkapi 
dengan sarana dan 

Pasal 16 Ayat 10: 
j. penyediaan hunian terjangkau minimal sebesar 20% dari 
total luas lantai yang direncanakan dengan kriteria dapat 
mengakomodir penghuni eksisting yang berada dalam 
setiap kawasan dalam delineasi dan minimal penghasilan 

ok 
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prasarana dasar yang 
terjangkau 

 
 

yang ditentukan dalam Panduan Rancang Kota dengan 
menyesuaikan karakteristik Kawasan 
 
Pasal 78,: 

• (4) Prinsip pengembangan kawasan untuk mendukung 
lingkungan permukiman yang layak huni dan mandiri, 
meliputi: 
j. lingkungan permukiman inklusif yang responsif dan 
ramah terhadap segala kalangan umur, gender, dan 
kaum difabel, serta berketahanan terhadap bencana 
alam/manusia/kesehatan 
(5) Perwujudan lingkungan permukiman yang mandiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum 
Jakarta untuk menciptakan kawasan perumahan yang 
dilengkapi dengan utilitas dasar serta fasilitas sosial 
dan fasilitas umum skala lingkungan 

R.1.3. pembangunan rumah susun 
MBR harus memperhatikan 
kriteria teknis yang telah 
dilengkapi dengan 
ketersediaan sarana dan 
prasarana dasar dengan 
memperhatikan karakteristik 
wilayah/kawasan serta 
kerawanan bencana (banjir) 

3. Penyediaan utilitas dasar terdapat dalam: 

• Pasal 7 Ayat 2, Kebijakan untuk Tujuan 2: hunian 
yang layak huni dan berkeadilan serta lingkungan 
permukiman yang mandiri --> dijelaskan lebih 
lanjut di Pasal 9, ayat 3 

• Pasal 7 Ayat 5, Kebijakan untuk Tujuan 5: 
penataan kawasan pesisir, perairan dan 
Kepulauan Seribu yang berkelanjutan dan 
berkeadilan  --> dijelaskan lebih lanjut di Pasal 12, 
ayat 1 

• Pasal 16, Ayat 1, (1) Sistem pusat pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), 
dioptimalkan pembangunannya sebagai kawasan 
kompak dengan densitas dan intensitas lebih tinggi 
untuk menunjang pemusatan tempat tinggal dan 

Peta kawasan rawan bencana likuifaksi dan penurunan 
muka tanah harus menjadi lampiran yang tidak 
terpisahkan dgn RTRW 
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aktivitas penduduk yang terintegrasi dengan 
sarana prasarana dan utilitas yang memadai. 

• Pasal 77 Ayat 4, utilitas dasar di kawasan 
transportasi 

• Pasal 78, Ayat 5: ulitisa dasar di kawasan 
pemukiman 

• Pasal 97: utilitas dasar di kawasan perdagangan 
jasa 

• Pasal 104:  Arahan pengembangan kawasan 
strategis provinsi dari sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomi  

• Pasal 105: Arahan pengembanganKawasan 
Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Sosial 
Budaya 

• Pasal 107, ayat 1:  Strategi pengelolaan dan 
pengembangan kawasan dalam rangka 
mewujudkan tujuan Kawasan Pesisir Pantai Utara   

• Pasal 140: Sistem Pusat Pelayanan 

• Pasal 150: Sistem Jaringan Evakuasi Bencana 

• Pasal 161: kawasan perikanan 

• Pasal 164: Kawasan Pariwisata 

• Pasal 168: Kawasan perkantoran 

• Pasal 170: Kawasan Hankam 

• Pasal XX: Ketentuan Pemanfaatan Ruang Dalam 
Bumi dan Ruang Udara  

 
4. Pasal 94, ayat 1: f.pemanfaatan dan pengelolaan 

kawasan perumahan dalam rangka mempertahankan 
kelestarian lingkungan dilaksanakan dengan 
pengawasan yang ketat dan tidak menyebabkan 
kerusakan lingkungan 
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5. Pasal 94 ayat 4: b. fleksibilitas zonasi hunian terjangkau 
dapat dibangun di seluruh peruntukan ruang kecuali 
pada kawasan lindung 

6. Pasal 173, rawan Bencana: (4) Kawasan rawan 
likuifaksi dan penurunan muka tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 
berdasarkan arahan meliputi : 
e. melaksanakan penerapan prinsip Zero Delta Q 

terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang 
diajukan ijinnya dengan memperhatikan aspek 
sosial dan ketersediaan air bersih perpipaan;  

f. melarang pengambilan air tanah pada kawasan 
rawan penurunan tanah; 

g. mengatur dan memperketat pembangunan 
gedung gedung tinggi sesuai dengan hasil 
kajian geoteknik; dan 

h. melakukan mitigasi penurunan tanah 
permukaan berdasarkan hasil pemantauan, 
pengukuran dan evaluasi penurunan 
permukaan tanah 
 

2.
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 R.2.1.a Menjamin pemenuhan 

kebutuhan air bersih 100% 
antara lain melalui perbaikan 
kualitas air permukaan 
sebagai sumber air baku, 
penerapan rekayasa 
teknologi dan peningkatan 
kemampuan meresapkan air 
ke dalam tanah 

 

1. Penambahan pada Pasal 44 ayat 2 
(Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan unit air baku dalam kota yang 
bersumber dari sumber air permukaan, danau/waduk, 
situ, cekungan air tanah dan/atau air hujan, dan air laut 
yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air minum. 

2. Pasal 62 Ayat 3 
Huruf d: pemberian disinsentif untuk kegiatan yang 
menggunakan air tanah 
Huruf e: pemberlakuan syarat yang ketat atas 
pemberian izin pemanfaatan air tanah 

1. rekomendasi tindak lanjut: penysunan RISPAM 
yang mengakomodir pelarangan/pembatasan air 
tanah, penyediaan jaringan perpipaan 100%, 
tersedianya air bersih secara kontinyu, 
pemanfaatan alternatif sumber air permukaann in-
situ dengan menggunakan teknologi yang teruji 
serta memenuhi satndar baku mutu air bersih.     

 
2. Huruf c pada Pasal 62 ayat 3 direformulasi 

menjadi --> c.pemulihan dan peningkatan 
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R.2.1.b. Monitoring pengawasan 
dan penegakan hukum  
pemanfaatan air tanah serta 
pemberlakuan moratorium 
untuk daerah yang berada 
pada zona rusak sesuai 
peta konservasi air tanah 
2017 dan rawan bencana 
(banjir, penurunan muka 
tanah dan likuifaksi) 

 
R.2.1.c Peningkatan Kerjasama 

Antar Daerah (KAD) untuk 
pengendalian banjir dan 
penyediaan air baku melalui 
mekanisme Payment 
Ecosystem Services (PES).  

 
R.2.1.d Pemulihan dan peningkatan 

kemampuan meresapkan air 
ke dalam tanah sesuai 
dengan karakteristik 
ekoregion DKI Jakarta 

 

3. penambahan pada Pasal 144 KUZ Sistem Jaringan 
Sumber Daya Air 
(1) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf e 
meliputi: 
a. Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian 
banjir; dan 
b. Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber 
daya air. 

4. penambahan pada pasal 144 ayat 2 huruf c 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri: kegiatan 
yang menggunakan air tanah pada daerah krisis air 
tanah, rawan penurunan muka tanah dan sudah 
terlayani sistem perpipaan air minum dengan kualitas 
dan kuantitas yang sesuai standar; 

kemampuan meresapkan air ke dalam tanah 
sesuai dengan karakteristik ekoregion DKI Jakarta 
 

3. Pasal 144 ayat 2 huruf c seharusnya masuk ke 
dalam semua ketentuan zonasi struktur  dan pola 
ruang sebagai poin kegiatan yang tidak 
diperbolehkan 
 

4. arahan penggunaan air tanah sesuai dengan 
kajian konservasi air tanah" 

 
 
 
 

R.2.2.a Meminimalkan transportasi 
sampah residual ke TPST 
Bantargebang melalui upaya 
pengurangan sampah (3R) 
untuk diolah di TPS3R pada 
pulau berpenghuni 

R.2.2.b Mensinkronkan upaya 
penanganan sampah 

2. Perubahan pada Pasal 10 Ayat 3 Huruf a 
membangun 5 (lima) Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu (TPST) skala makro dan Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu (TPST) skala mikro di setiap 
kecamatan 

3. Penambahan Pasal 16 Ayat 10 
Huruf n: penyediaan sistem pengolahan persampahan 
di Kepulauan Seribu sebagai performa teknis minimal 

1. Bagian 4, perlu dicek kembali tentang nomenklatur 
proses pengelolaan sampah (TPS3R, TPS, TPA, 
dan TPST) 

2. terminologi dan persyaratan untuk fasilitas 
pengelolaan sampah yang digunakan berdasarkan 
PermenPU No. 3/2013. Urutan berdasarkan 
Permen PU 3/2013: TPS, TPS3R, SPA, TPST 
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dengan masterplan 
pengelolaan sampah terkini 
yang sudah ada 

R.2.2.c Pemanfaatan sampah yang 
sudah terpilah melalui 
kolaborasi dengan 
pemangku kepentingan yang 
relevan baik di daratan 
maupun pesisir untuk 
mencapai circular ekonomi 

R.2.2.d pengawasan dan 
pengendalian pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk 
pengelolaan sampah 

  

4. perubahan pada pasal 50 ayat 1 
untuk mengakomodir FPSA pada pasal 50 ayat 1 
menghapus arahan stasiun peralihan antara dan FPSA 
diarahkan menjadi TPST 

5. penambahan pada pasal 50 ayat 2 
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle 
(TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
tersebar di seluruh kecamatan di Provinsi DKI Jakarta 
 

6. penambahan pada pasal 50 
ayat 5 : Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala 
makro; dan  
b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala 
mikro. 
 
ayat 6: 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
dikembangkan pada lokasi: 
a. Kecamatan Cakung pada Kota Administrasi Jakarta 
Timur; 
b. Kecamatan Tanjung Priok pada Kota Administrasi 
Jakarta Utara; 
c. Kecamatan Cilincing pada Kota Administrasi Jakarta 
Utara;  
d. Kecamatan Tebet pada Kota Administrasi Jakarta 
Selatan; dan  
e. Kecamatan Pesanggrahan pada Kota Administrasi 
Jakarta Selatan. 
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ayat 7; 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dikembangkan pada setiap kecamatan di seluruh 
wilayah Provinsi DKI Jakarta. 
 

7. penambahan pasal  51  
Pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu dilaksanakan 
melalui penyediaan 11 (sebelas) Tempat Pengolahan 
Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) dan 1 (satu) 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala 
mikro yang bertujuan untuk mengoptimalkan 
pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah di 
pulau serta untuk meminimalisir transportasi sampah 
residual yang akan dibawa menuju Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA).  

R.2.3. a. Mensinkronkan upaya 
penanganan sampah 
dengan masterplan 
pengelolaan sampah terkini 
dan Jakstrada (Pergub 
108/2019) yang sudah ada 

R.2.3.b Pemanfaatan sampah yang 
sudah terpilah melalui 
kolaborasi dengan 
pemangku kepentingan yang 
relevan baik di daratan 
maupun pesisir untuk 
mencapai circular ekonomi 

R.2.3.c Penegakan hukum 
pembuangan sampah ke 
badan air untuk menjaga 

1. Penambahan pada pasal 149 ayat 1 huruf a 
kegiatan yang diperbolehkan untuk menunjang fungsi 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu skala makro dan 
mikro meliputi penggunaan teknologi tepat guna, teruji 
dan ramah lingkungan untuk pengumpulan, pemilahan, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, 
pemeliharaan fasilitas, industri terkait pengolahan 
sampah, penyediaan zona penyangga, serta sarana 
dan prasarana mitigasi bencana 

2. penambahan pada  pasal 149 
 
ayat 3: 
Prasarana dan sarana Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c dan huruf d, dapat dikembangkan untuk 
mengolah sampah menjadi sumber energi pembangkit 

1. Bagian 4, perlu dicek kembali tentang nomenklatur 
proses pengelolaan sampah (TPS3R, TPS, TPA, 
dan TPST) 

2. terminologi dan persyaratan untuk fasilitas 
pengelolaan sampah yang digunakan berdasarkan 
PermenPU No. 3/2013. Urutan berdasarkan 
Permen PU 3/2013: TPS → TPS3R→ SPA→ 
TPST 

3. RIPS DKI Jakarta tahun 2020:  
- 88 TPS3R (2 lokasi per kecamatan), 

kapasitas @20 tph 
- 4 Intermediate Treatment Facility (ITF) – 

Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA), 
kapasitas total 5800 tph  

- 4 recycling center, kapasitas @100 tph 
- TPST Bantargebang 
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keberlanjutan sumber daya 
air 

R.2.3.d pengawasan dan 
pengendalian pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk 
pengelolaan sampah 

listrik alternatif dan pengomposan (composting) serta 
menjadi produk-produk bermanfaat lainnya yang 
memungkinkan 
 
ayat 4: 
Pengembangan prasarana dan sarana sampah 
lingkungan dan kawasan ditujukan untuk mengurangi 
volume sampah yang dihasilkan, memilah, 
menampung, dan mengangkut sampah yang berasal 
dari kegiatan masyarakat, yang dikembangkan dengan 
ketentuan meliputi: 
a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
menangani sampah dan meningkatkan efektivitas 
program 3R (reuse, reduce, recycle); 

b. tersedianya fasilitas pengolahan sampah ramah 
lingkungan di setiap kelurahan yang terintegrasi 
dengan prasarana persampahan lingkungan 
permukiman; 

c. dapat dijangkau oleh angkutan sampah terpilah; 
d. memperhatikan aspek estetika dan arsitektur 

lingkungan / kawasan; 
e. memperhitungkan volume sampah, jadwal 

pengangkutan sampah terpilah dan jangkauan 
pelayanan; 

f. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, 
mata air dan badan air; 

g. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus dan 
serangga lainnya;\ 

h. memperhitungkan dampak kesehatan terhadap 
lingkungan sekitar;  

- Tidak ada terminology FPSA makro dan mikro 
- Definisi TPS dalam RIPS berbeda-beda: 

b. Tempat Pengumpulan Sampah (Bab 4, 
halaman 14) 

c. Tempat Pemindahan Sampah (Bab 5, 
halaman 23) 

d. Tempat Penampungan Sementara (Bab 
3-12 

➔ huruf a-b tidak sesuai dengan Permen PU 
3/2013 

4. Di Peta Rencana Struktur Ruang terdapat 1899 
TPS (di DKI Jakarta terdapat 2731 RW, 267 
Kelurahan) → TPS manakah yang dimaksud 
berdasarkan huruf a,b,c di poin 3? 
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i. melakukan kerjasama dengan akademisi dalam 
mengembangkan teknologi daur ulang sampah 
skala lingkungan dan kawasan yang ramah 
lingkungan, 

j. penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan 
permukiman, kawasan komersial, kawasan 
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas 
sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian 
sesaat, wajib melaksanakan pengelolaan sampah 
secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;  

k. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
melakukan kegiatan pengurangan dan pengelolaan 
sampah di lingkungan permukiman 

 
ayat 5 
Pengembangan prasarana dan sarana TPS / TPS-3R 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dengan ketentuan meliputi: 
 
a. penyediaan lahan berlokasi di dekat /sekitar 

masyarakat yang dilayani; 
b. penyediaan fasilitas sampah terpilah untuk 

meningkatkan efektivitas program 3R (reuse, 
reduce, recycle); 

c. memperhatikan aspek lingkungan dan estetika; 
d. memperhitungkan volume sampah, jadwal 

pengangkutan sampah terpilah dan jangkauan 
pelayanan; 

e. mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah; 
f. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan 

termasuk untuk zona penyangga (bufferzone); 



 

xvii 

Isu PB 
Paling 

Strategis 

Rekomendasi Integrasi (Ranperda versi 20 April 2022) Catatan 

g. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, 
mata air, dan badan air; 

h. memperhitungkan dampak kesehatan terhadap 
lingkungan sekitar; 

i. melakukan kerjasama dengan akademisi dalam 
mengembangkan teknologi daur ulang sampah di 
TPS/TPS-3R; dan 

j. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, dan 
serangga lainnya. 

 
ayat 6 
Pengembangan prasarana dan sarana Tempat 
Pengolahan Sampah Terpadu skala makro 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
ditetapkan dengan ketentuan meliputi: 
a. mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu dalam wilayah DKI Jakarta untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan 
sampah serta mengurangi ketergantungan DKI 
Jakarta pada wilayah lain dalam penyediaan 
fasilitas persampahan; 

b. dilengkapi dengan teknologi yang tepat guna, 
teruji, dan ramah lingkungan; 

c. dilengkapi dengan fasilitas pengolah air limbah; 
d. dapat dikerjasamakan dengan daerah administrasi 

sekitar; 
e. dapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan 

dan/atau pengoperasian dan pemeliharaan; 
f. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan 

lokasi dan sekitarnya; 
g. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat 

sekitar; 
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h. memaksimalkan kegiatan pengolahan dan/atau 3R 
(reuse, reduce, recycle) sampah yang 
menghasilkan pendapatan (revenue); 

i. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan; 
j. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan 

fasilitas yang ada;  
k. melakukan kerjasama dengan akademisi dalam 

mengembangkan teknologi daur ulang sampah; 
dan 

l. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan 
termasuk untuk zona penyangga (bufferzone) 
 

ayat 7 
Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 
skala mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
huruf b ditetapkan dengan ketentuan berikut: 
a. dilengkapi dengan teknologi tinggi dan modern, 

ramah lingkungan, serta hemat lahan; 
b. dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah; 
c. dilengkapi dengan fasilitas pengolah air limbah; 
d. dapat dikerjasamakan dengan pemerintah pusat; 
e. dapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan 

dan/atau pengoperasian dan pemeliharaan; 
f. dapat melibatkan peran masyarakat dalam 

pengoperasian; 
g. memperhatikan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan melalui kajian teknis dan lingkungan; 
h. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan 

lokasi dan sekitarnya; 
i. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat 

sekitar; 
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j. memaksimalkan kegiatan pengolahan dan/atau 3R 
(reuse, reduce, recycle) sampah yang 
menghasilkan pendapatan (revenue); 

k. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan; 
l. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan 

fasilitas penanganan dan pengangkutan sampah 
terpilah yang ada;  

m. melakukan kerjasama dengan akademisi dalam 
mengembangkan teknologi pengolahan sampah; 
serta 

n. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan 
termasuk untuk zona penyangga (bufferzone). 

 
ayat 8 
sistem pengelolaan persampahan juga dikembangkan 
pada drainase, situ, danau, embung, waduk dan teluk 
untuk membersihkan badan air dari sampah dan 
mencegah sampah menumpuk di daerah hilir dan Teluk 
Jakarta, dengan ketentuan : 
a. memperhatikan volume sampah dan fungsi ruang 

kawasan sekitar; 
b. memperhatikan ketersediaan lahan untuk 

menampung sampah sementara yang memenuhi 
aspek lingkungan dan estetika; 

c. memperhatikan dampak terhadap banjir; 
d. memperhatikan fungsi dan aspek fisik dari badan 

air; dan 
e. memperhatikan aspek aksesibilitas angkutan 

sampah. 

R.2.4.a. Memastikan penerapan 
standar mutu lingkungan 
bagi obyek strategis (PLTD, 

1. Penambahan pada pasal 16 ayat 10  
Huruf m: penyediaan sistem pengolahan persampahan 
di Kepulauan Seribu sebagai performa teknis minimal 

pasal 75 ayat 2, huruf e: e.industri besar yang tidak 
ramah lingkungan secara bertahap diarahkan ke luar 
daerah melalui koordinasi dan kerjasama dengan 
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Pelabuhan Tj Priok, kawasan 
industry di pesisir dan 
penambangan di perairan) 
yang menimbulkan 
pencemaran untuk menuju 
keberkelanjutan 

R.2.4.b. Memastikan adanya 
kesepakatan antara 
pemerintah pusat dan 
Provinsi DKI Jakarta 
terhadap upaya mitigasi 
pengendalian pencemaran 
akibat kegiatan dari obyek 
strategis  

 

2. Penambahan pada pasal 75 ayat 2 huruf f 
industri kecil dikembangkan secara selektif hanya untuk 
industri ramah lingkungan yang didorong untuk 
dikembangkan di seluruh wilayah kecuali pada 
Kawasan Lindung 

kawasan Bodetabekpunjur --> perlu direformulasi 
kalimatnya. 
 
Begitu pula dengan Pasal 163, KUZ Kawasan Industri: 
Kegiatan yang diperbolehkan  
a.sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat 
kawasan untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya 
dan beracun, sementara dilakukan relokasi industri 
besar yang tidak ramah lingkungan secara bertahap 
ke luar daerah Jakarta 

3.
 R

is
ik

o 
B

en
ca

na
 T

in
gg

i R.3.1. Pengembangan jaringan 
pengendalian banjir di pulau-
pulau di kabupaten 
kepulauan seribu dengan 
pendekatan struktur dan non 
struktur sesuai dengan 
karakteristik masing-masing 
pulau dan telah dilakukan 
kajian yang komprehensif 

Pasal 7, Ayat 3: 
b.perwujudan kota yang adaptif terhadap sumber daya air 
(water adaptive city) menuju bebas banjir dan berbasis 
pelestarian sumber daya air serta kerjasama antar daerah 
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur 
 
Pasal 12, Ayat 3: 
Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemulihan kawasan 
pesisir dan Kepulauan Seribu dengan mempertimbangkan 
kualitas lingkungan yang berkelanjutan si: 
b. Mempertahankan keberlangsungan dan mengembalikan 
fungsi ekosistem mangrove, suaka alam, dan margasatwa 
di kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu 
 
Pasal 43, Ayat 4: 
Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a, meliputi: 

perlu penambahan: pengembangan jaringan 
pengendalian banjir di pulau-pulau di kabupaten 
kepulauan seribu dengan pendekatan struktur dan non 
struktur sesuai dengan karakteristik masing-masing 
pulau dan telah dilakukan kajian yang komprehensif 
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a. pengembangan tanggul pantai di sepanjang garis Pantai 
Utara Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Utara dan di 
pulau-pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 

R.3.2. Menyusun rencana mitigasi 
bencana oleh multi pihak dari 
wilayah hulu ke hilir secara 
kolaboratif antara lain 
dengan penerapan rekayasa 
teknologi sesuai karakteristik 
wilayah 

Pasal 143: 
(10) Pembangunan bangunan pengendalian banjir lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi 
rumah pompa, pintu air, drainase vertikal, dan prasarana 
pengendalian banjir lainnya. 
(11) Pengembangan drainase vertikal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (10) meliputi sumur resapan, lubang 
biopori dan/atau jenis lainnya yang dilakukan sesuai dengan 
kajian komprehensif. 
 

ok 

"Pasal 10, Ayat 2: Strategi untuk melaksanakan kebijakan 
perwujudan kota yang adaptif terhadap sumber daya air 
(water adaptive city) menuju bebas banjir dan berbasis 
pelestarian sumber daya air serta kerjasama antar daerah 
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, 
meliputi: 
a. mewajibkan penerapan kebijakan zero delta Q pada 
kavling bangunan gedung yang dikenakan persyaratan 
bangunan gedung hijau" 
 

R.3.3 a. Memastikan ketinggian 
bangunan yang 
diperbolehkan (KLB) 
memenuhi kriteria aman 
berdasarkan kemampuan 
tanah  

R.3.3.b Memastikan jaminan 
ketersediaan air baku 
bersumber dari air 

Pasal 16, ayat (9) --> performa minimal kawasan pusat 
pelayanan, huruf m 
m. penyediaan akses air bersih perpipaan dan pembatasan 
penggunaan air tanah 
 
Pasal 140, Ayat 2: 
Kegiatan yang tidak diperbolehkan berada pada kawasan 
pusat pelayanan  
a. kegiatan dengan ekstraksi air tanah tinggi. 

1. Pasal 16 baru berlaku pada sistem pusat pelayanan 
(hanya 50 titik) 

2. Pasal 144 Ayat 1, a dan b terbalik 
3. perlu adanya sinkronisasi antara Pasal 43 dan 144: 

Pasal 43: sistem jaringan sumber daya air hanya 
berupa prasarana sumber daya air yaitu sistem 
pengendalian banjir. sementara di Pasal 144 KUZ 
prasarana sumber daya air meliputi sistem 
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permukaan untuk seluruh 
keperluan 

 

 
Pasal 144, Ayat 2), huruf d: Jaringan SDA 
Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri: 
1. kegiatan yang menggunakan air tanah pada daerah krisis 
air tanah, rawan penurunan muka tanah dan sudah terlayani 
sistem perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas 
yang sesuai standar; 
2. kegiatan yang mencemari air permukaan dan sumber air 
tanah; dan 
3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sumber daya air 
permukaan dan sumber air tanah 
 
penambahan pada pasal 144 ayat 2 huruf c 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri: kegiatan yang 
menggunakan air tanah pada daerah krisis air tanah, rawan 
penurunan muka tanah dan sudah terlayani sistem 
perpipaan air minum dengan kualitas dan kuantitas yang 
sesuai standar; 

pengendalian banjir dan bangunan sumber daya 
air.  

4. Sistem sumber daya air dapat mengacu pada 
perpres 60/2020 Pasal  44, ayat 4, huruf b 
menyebutkan bahwa wilayah sungai lintas provinsi 
(WS ciliwung cisadane) merupakan sumber air 
permukaan. 
pada huruf c, lokasi sumber air berupa air 
permukaan pada situ, danau, embung atau waduk 
di wilayah DKI Jakarta 

Pasal 9 Ayat 3: 
Strategi untuk melaksanakan kebijakan penyediaan sarana 
prasarana yang terintegrasi dan utilitas yang memadai di 
setiap lingkungan permukiman : 
b. mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal 
sebagaimana dimaksud huruf a hingga 100%  

perlu adanya pasal yang mengatur bagaimana 
penyediaan air di lingkungan kon permukiman dapat 
terjamin ketersediaan air bakunya dari air permukaan.  

Pasal 173: 
Kawasan rawan likuifaksi dan penurunan muka tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 
berdasarkan arahan meliputi : mengatur dan memperketat 
pembangunan gedung gedung tinggi sesuai dengan hasil 
kajian geoteknik 

R.3.4.Memastikan arahan 
pemanfaatan dan zonasi pada 

Pasal 173: 
(7) Pada kawasan rawan bencana kebakaran, dilakukan  
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kawasan permukiman telah 
mempertimbangkan upaya-
upaya mitigasi bencana 
kebakaran serta fasilitas 
pendukung pemadaman 
kebakaran yang terintegrasi 
pada RDTR 

integrasi jaringan air bersih dengan jaringan hidran 
kebakaran yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta sesuai 
dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan lebih 
lanjut dalam Peraturan Gubernur atau rencana sektoral. 
(8) Pada seluruh kawasan rawan bencana, dilakukan 
peningkatan kualitas jalan lingkungan perumahan padat 
agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran 
(9) Pemanfaatan lahan perkantoran milik 
pemerintah/pemerintah daerah, ruang terbuka, serta fasilitas 
sosial dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi 
sementara yang terintegrasi dengan jaringan evakuasi 
bencana. Apabila terjadi bencana gempa bumi, kebakaran 
dan bencana lainnya, maka tempat penampungan 
sementara berada di ruang terbuka serta sarana 
pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga yang 
terdekat dengan lokasi bencana. 
 
Sarana pemadam kebakaran terdapat dalam: 
- Pasal 141, Ayat 8: Kawasan Transportasi 
- Pasal 157, ayat 3: RTH 
- Pasal 163, ayat 7: Kawasan Industri 
- Pasal 164, Ayat 3: Kawasan Pariwisata 
- Pasal 166, Ayat 11: Kawasan Perumahan 
- Pasal 167, Ayat 6: Kawsan Fasum Fasos 
- Pasl 168, Ayat 9: Kawasan Perkantoran 
- Pasal 169, Ayat 16: Kawasan Perdagangan Jasa 
 
Pasal 96 Ayat 1 
Rencana pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, 
meliputi kegiatan  
a. fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai dengan 

1. dibutuhkan dokumen standar pelayanan minimum 
(SPM) Jakarta bidang fasilitas umum dan sosial 
sebagai referensi 

2. SNI 03-1733-2004 yang menyebutkan adanya 
sarana pos pemadam kebakaran pada unit 
kelurahan 

3. pos pemadam kebakaran perlu dijelaskan dalam 
matek RTRW 
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standar pelayanan minimal (SPM) Jakarta berdasarkan 
kebutuhan dan cakupan pelayanan. 

4.
 T

at
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ng
 R.4.1. Memastikan terdapat 

kesepakatan tertulis antara 
pemerintah pusat dan provinsi 
terkait kewenangan pemanfaatan 
ruang KSN termasuk penguatan 
kerjasama antardaerah dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang 
untuk menjaga keberlanjutan 
sumber daya alam melalui Payment 
Ecosystem Services (PES) 

Sudah terdapat Berita Acara kesepakatan tentang 
penggunaan data rencana ruang pada KSN namun belum 
ada kesepakatan pemanfaatan ruangnya 

belum ada integrasi dalam Ranperda RTRW 

 

R.4.2.a Pelarangan/pembatasan 
pemanfaatan air tanah pada 
kawasan berorientasi transit. 

R.4.2.b Pemberian insentif untuk 
konservasi sumber daya air 
terutama terkait dengan 
pelestarian CAT dan air 
permukaan. 

R.4.2.c memastikan pengawasan 
dan pengendalian kegiatan 
pembangunan memenuhi 
performa teknis terutama 
terkait penerapan PERGUB 
No. 93 tahun 2021 tentang 
zona bebas air tanah dan 
kawasan rawan banjir 

 

13. Pasal 62 Ayat 3 
Huruf d: pemberian disinsentif untuk kegiatan yang 
menggunakan air tanah 
Huruf e: pemberlakuan syarat yang ketat atas 
pemberian izin pemanfaatan air tanah 

14. penambahan pada pasal 16  ayat 4 
Pengembangan kawasan pusat pelayanan dilakukan 
pada kawasan di sekitar titik transit angkutan umum 
massal yang sudah ada dan/atau sedang dalam proses 
pembangunan serta sudah termuat dalam rencana 
pembangunan jangka menengah. 

15. penambahan pada pasal 19 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi pembangunan dengan 
mempertimbangkan ketentuan meliputi : 

16. Kesesuaian indikasi program dalam dokumen 
perencanaan kawasan dengan pelaksanaan 
pembangunan; 

1. Penambahan di Pasal 234 huruf c untuk 
pelarangan/pembatasan pemanfaatan air tanah.  

2. penambahan pada insentif untuk konservasi 
sumber daya air terutama terkait dengan 
pelestarian CAT dan air permukaan." 
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17. Pemenuhan performa minimal kawasan dan 
perwujudan kriteria teknis sesuai dengan tipologi yang 
disepakati; dan 

18. Pelibatan masyarakat setempat dalam pembangunan 
kawasan. 

R.4.3.a Memastikan pemanfaatan 
ruang pada kawasan ketentuan 
khusus berfungsi secara optimal 
dan sesuai dengan pola ruangnya, 
melalui: 

- menjaga kelestarian 
budaya  

- kesesuaian zonasi KKOP 
- kesesuaian dengan 

kondisi wilayah rawan 
bencana 

- penyesuaian pemanfaatn 
ruang berdasarkan zonasi 
wilayah sempadan sungai 
dan pantai 

- penyusunan rencana 
mitigasi bencana untuk 
alur migrasi biota laut 
pada Kawasan budidaya 
(Kawasan pertambangan)  

R.4.3.b Menetapkan kriteria teknis 
dan performa kawasan minimal 
pemanfaatan Ruang dalam bumi 

 belum ada integrasi dalam Ranperda RTRW 
belum terinfokan kepada penyusunan KRP (Bappeda) 
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1.
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t  R.1.1. Pengaturan kriteria teknis 
dan performa minimum 
untuk sistem pusat 
pelayanan di Kepulauan 
seribu perlu diatur tersendiri 
dalam Ranperda dengan 
mempertimbangkan daya 
dukung dan daya tampung 
pulau terutama untuk pulau 
berpenghuni dan menjaga 
keberlanjutan ekosistem di 
Kepulauan seribu (potensi 
blue economy terumtama di 
taman nasional) 

 

Belum Diatur dalam RANPERDA Integrasi rekomendasi Dokumen KLHS: 
 
3. Penambahan pada Pasal 15 Ayat 2 

Sistem pusat pelayanan yang berlokasi di 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 
merupakan kawasan pusat pemerintahan, 
permukiman dan pariwisata. 
 

4. Penambahan Pasal 16, kriteria teknis dan 
performa minimal kawasan: 

(7) Kriteria teknis Sub Pusat Pelayanan Kota 
sebagaimana pada ayat (6) huruf b khusus 
untuk Sub Pusat Pelayanan Kota yang berlokasi 
di Kepulauan Seribu ditetapkan berdasarkan 
fungsi pulau sebagai pusat pemerintahan, 
permukiman dan pariwisata dengan ketentuan 
meliputi.  
a. ketersediaan infrastruktur transportasi laut 

antar pulau; 
b. pengembangan kegiatan pemanfaatan 

ruang untuk pemerintahan, permukiman 
dan pariwisata; 

c. proporsi hunian dan non hunian secara 
berimbang dengan memperhatikan daya 
dukung dan daya tampung pulau; 

d. ketersediaan sarana dan prasarana dasar; 
e. memiliki target kepadatan populasi 

penduduk sesuai dengan daya dukung dan 
daya tampung pulau; 

1. Sistem Pusat Pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1), meliputi: 

c. Sistem pusat pelayanan di 
wilayah daratan; dan 

d. Sistem pusat pelayanan di 
wilayah Kabupaten Kepulauan 
Seribu. 

2. Sistem pusat pelayanan daratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a merupakan kawasan 
pusat-pusa pelayanan berbasis 
transit pada radius 800 (delapan 
ratus) meter di simpul transit 
perpindahan antar angkutan umum 
massal yang dikembangkan 
dengan mekanisme perencanaan 
berbasis performa. 

3. Sistem pusat pelayanan yang 
berlokasi di Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kawasan pusat 
pemerintahan, permukiman dan 
pariwisata 
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f. pengembangan lingkungan yang 
mengutamakan moda transportasi tidak 
bermotor; 

g. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang 
sedang yang ditetapkan lebih lanjut dalam 
Peraturan Gubernur mengenai Rencana 
Detail Tata Ruang 
 

(11)Performa minimal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) khusus untuk Kepulauan Seribu 
memiliki ketentuan sebagai berikut: 
1. pengembangan kawasan dengan prinsip 

partisipatif; 
2. pengembangan kawasan campuran (mixed-

use) dengan densitas tinggi; 
3. penyediaan jalur pedestrian dan pesepeda 

yang menjadi satu kesatuan dalam sirkulasi 
kawasan; 

4. penerapan konsep bangunan hijau untuk 
seluruh bangunan Gedung baru dan 
bangunan Gedung eksisting yang terkena 
kewajiban bangunan hijau; 

5. pembangunan infrastruktur dan bangunan 
yang adaptif terhadap bencana dengan 
memperhatikan kajian kerentanan bencana 
dalam kawasan; 

6. penerapan Indeks Ruang Hijau Biru setara 
dengan 30% RTH dari total luas lahan 
kawasan;  

7. penyediaan ruang publik multifungsi dengan 
prinsip adaptasi dan mitigasi bencana yang 
terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana;  
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8. penerapan nol air limpasan (zero delta Q) 
dalam kawasan; 

9. penyediaan kelengkapan infrastruktur 
digital; 

10. penyediaan akses air bersih perpipaan;  
11. pengurangan emisi kawasan; 
12. penggunaan sumber energi alternatif; 
13. penyediaan sistem pengelolaan limbah; 
14. penyediaan sistem pengelolaan 

persampahan; 
15. penyediaan ruang untuk UMKM dan sektor 

informal yang proporsional dengan kawasan 
komersial yang direncanakan; 

16. pembangunan kawasan yang selaras 
dengan karakteristik cagar budaya 
setempat; 

17. penyediaan jaringan energi dan gas; 
18. kawasan memiliki prinsip ramah terhadap 

berbagai kalangan usia dan kaum difabel, 
serta responsif gender; dan 

19. desain kawasan menghindari peluang 
kriminalisasi. 

R.1.2. penataan ruang harus lebih 
memihak ke MBR dan 
kelompok termarjinalkan 
yang telah dilengkapi 
dengan sarana dan 
prasarana dasar yang 
terjangkau 

 
 

Telah terakomodir dalam: 
 
Pasal 93,: 
(4) Prinsip pengembangan kawasan 
untuk mendukung lingkungan 
permukiman yang layak huni dan 
mandiri, meliputi: 
j. lingkungan permukiman inklusif 
yang responsif dan ramah terhadap 
segala kalangan umur, gender, dan 

Integrasi rekomendasi Dokumen KLHS: 
 
Perubahan pada Pasal 16  
(10) performa minimal kawasan 
j. penyediaan hunian terjangkau minimal 
sebesar 20% dari total luas lantai yang 
direncanakan dengan kriteria dapat 
mengakomodir penghuni eksisting yang berada 
dalam setiap kawasan dalam delineasi dan 
minimal penghasilan yang ditentukan dalam 
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kaum difabel, serta berketahanan 
terhadap bencana 
alam/manusia/kesehatan 
 
(5) Perwujudan lingkungan 
permukiman yang mandiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan pemenuhan 
Standar Pelayanan Minimum 
Jakarta untuk menciptakan kawasan 
perumahan yang dilengkapi dengan 
utilitas dasar serta fasilitas sosial dan 
fasilitas umum skala lingkungan 

Panduan Rancang Kota dengan 
menyesuaikan karakteristik Kawasan 
 

R.1.3. pembangunan rumah susun 
MBR harus memperhatikan 
kriteria teknis yang telah 
dilengkapi dengan 
ketersediaan sarana dan 
prasarana dasar dengan 
memperhatikan karakteristik 
wilayah/kawasan serta 
kerawanan bencana (banjir) 

Terakomodir dalam: 
7. Pasal 94, ayat 1: f.pemanfaatan 

dan pengelolaan kawasan 
perumahan dalam rangka 
mempertahankan kelestarian 
lingkungan dilaksanakan dengan 
pengawasan yang ketat dan tidak 
menyebabkan kerusakan 
lingkungan 

8. Pasal 173, rawan Bencana: (4) 
Kawasan rawan likuifaksi dan 
penurunan muka tanah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilaksanakan 
berdasarkan arahan meliputi : 
i. melaksanakan penerapan 

prinsip Zero Delta Q 
terhadap setiap kegiatan 
budi daya terbangun yang 

Integrasi rekomendasi Dokumen KLHS: 
1. Penambahan Pasal 94 ayat 4: b. 

fleksibilitas zonasi hunian terjangkau dapat 
dibangun di seluruh peruntukan ruang 
kecuali pada kawasan lindung 

2. Perubahan pada Pasal 16 Ayat 10 
(10) performa minimal kawasan 
j. penyediaan hunian terjangkau minimal 
sebesar 20% dari total luas lantai yang 
direncanakan dengan kriteria dapat 
mengakomodir penghuni eksisting yang berada 
dalam setiap kawasan dalam delineasi dan 
minimal penghasilan yang ditentukan dalam 
Panduan Rancang Kota dengan 
menyesuaikan karakteristik Kawasan 
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diajukan ijinnya dengan 
memperhatikan aspek sosial 
dan ketersediaan air bersih 
perpipaan;  

j. melarang pengambilan air 
tanah pada kawasan rawan 
penurunan tanah; 

k. mengatur dan 
memperketat 
pembangunan gedung 
gedung tinggi sesuai 
dengan hasil kajian 
geoteknik; dan 

l. melakukan mitigasi 
penurunan tanah 
permukaan berdasarkan 
hasil pemantauan, 
pengukuran dan evaluasi 
penurunan permukaan 
tanah 

 

2.
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 R.2.1.a Menjamin pemenuhan 

kebutuhan air bersih 100% 
antara lain melalui perbaikan 
kualitas air permukaan 
sebagai sumber air baku, 
penerapan rekayasa 
teknologi dan peningkatan 
kemampuan meresapkan air 
ke dalam tanah 

 

Rekomendasi yang telah diakomodir 
dalam RANPERDA 
9. untuk mendukung jaminan 

pemenuhan kebutuhan air bersih 
rekomendasi ini telah diakomodir 
pada pasal 46 ayat 1, yaitu 
jaringan air bersih meliputi: 

e. Unit air baku 
f. Unit produksi 
g. Unit distribusi 
h. Unit pelayanan 

1. Penambahan pasal 10 ayat 2 huruf e 
Memastikan 100%(seratus persen) wilayah 
Jakarta terlayani akses air bersih perpipaan 
disertai pelarangan/ pembatasan air tanah 

2. Penambahan pasal 46 ayat 4 untuk 
mengintegrasikan rekomendasi ini, yaitu: 
Sumber air permukaan, danau/waduk atau 
situ sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
berada pada lokasi yang tercantum pada 
lampiran… yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

5. Penambahan Pasal 43 ayat 4, Jaringan 
Pengendalian Banjir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
meliputi: 
pengembangan tanggul pantai di 
sepanjang garis Pantai Utara Jakarta 
di Kota Administrasi Jakarta Utara 
dan di pulau-pulau di Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu 
dengan pendekatan struktur dan/atau 
non struktur yang sesuai dengan 
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10. Unit air baku seperti dijelaskan 
pada pasal 46 untuk 
mengakomodir rekomendasi ini, 
meliputi: 
Pasal 46 Ayat 3 

a.  IPA Taman Kota di Kecamatan 
Cengkareng pada Kota 
Administrasi Jakarta Barat; 
b. IPA Buaran II dan IPA Buaran 

III di Kecamatan Duren Sawit, 
IPA Condet di Kecamatan 
Kramat Jati, serta IPA Pulo 
Gadung di Kecamatan 
Cakung pada Kota 
Administrasi Jakarta Timur; 

c. IPA Cilandak I dan IPA 
Cilandak II di Kecamatan 
Pasar Minggu pada Kota 
Administrasi Jakarta Selatan; 

d. IPA Pejompongan dan IPA 
Pejompongan II di Kecamatan 
Tanah Abang pada Kota 
Administrasi Jakarta Pusat;  

e. IPA Pulogadung pada 
Kecamatan Administrasi 
Jakarta Timur; dan 

f. IPA Sea Water Reverse 
Osmosis (SWRO) di 
Kepulauan Seribu. lokasi 
instalasi pengolahan air laut 
menjadi air bersih dapat 
diletakkan pada areal pinggir 

3. Penambahan pasal 46 ayat 10: 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum sebagaimana pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 

4. Penambahan pada Pasal 46 ayat 2 untuk 
mengintegrasikan rekomendasi ini, yaitu: 
(Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan unit air baku 
dalam kota yang bersumber dari sumber air 
permukaan, danau/waduk, situ, cekungan 
air tanah dan/atau air hujan, dan air laut 
yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai 
air minum. 

5. Pasal 45 ayat 2 
Sumur Pompa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a bersumber dari air 
tanah dikembangkan di seluruh wilayah DKI 
Jakarta sesuai dengan memperhatikan 
kajian konservasi air tanah dan secara 
bertahap digantikan dengan sistem 
perpipaan. 

 

karakteristik masing-masing pulau 
dan telah dilakukan kajian 
komprehensif; 
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pantai atau di dalam garis 
sempadan pantai (GSP) 
dengan tetap memperhatikan 
fungsinya sebagai kawasan 
perlindungan setempat. IPA 
SWRO dikembangkan di 
seluruh pulau permukiman 
dan pulau wisata di 
Kepulauan Seribu; 

11. Pasal 46 ayat 5: 
Kontinuitas pasokan air minum 
dari wilayah sekitar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
bersumber dari SPAM meliputi : 
h. SPAM Karian-Serpong dan 

IPA Serpong pada 
Kabupaten Lebak Provinsi 
Banten;  

i. SPAM Regional Jatiluhur 1 
dan 2 di Kecamatan 
Jatiluhur pada Kabupaten 
Purwakarta Provinsi Jawa 
Barat;  

j. SPAM Buaran 3 pada Kota 
Administrasi Jakarta Timur; 

k. SPAM Ciliwung pada Kota 
Administrasi Jakarta 
Selatan; 

l. SPAM Hutan Kota pada 
Kota Administrasi Jakarta 
Barat dan Kota Administrasi 
Jakarta Utara; 
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m. SPAM Juanda pada Kota 
Administrasi Jakarta 
Selatan; dan 

n. SPAM Pesanggrahan pada 
Kota Administrasi Jakarta 
Selatan;  

12. Pasal 46 ayat 9: 
Pembangunan Unit Distribusi dan 
Unit Pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dan d yang berada pada 
kelurahan di luar wilayah krisis 
jaringan air perpipaan dilakukan 
pada kawasan yang belum 
terlayani untuk mencapai 100% 
(seratus persen) cakupan 
pelayanan air bersih perpipaan. 

13. Pasal 45 ayat : 
Sistem penyediaan air minum 
bukan jaringan perpipaan 
sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 43 ayat (1) huruf b terdiri 
dari : 
d. Sumur Pompa; 
e. Bak Penampungan Air 

Hujan; dan 
f. Terminal Air termasuk 

penyediaan penampungan 
air komunal lainnya seperti 
kios air. 

14. Pasal 45 ayat 3 
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Bak Penampungan Air Hujan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan 
sistem pengolahan air hujan yang 
dikembangkan di seluruh wilayah 
DKI Jakarta. 

15. Pasal 45 ayat 4 
Terminal Air termasuk 
penampungan air komunal 
lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf c 
dikembangkan di seluruh wilayah 
DKI Jakarta dan secara bertahap 
digantikan dengan sistem 
perpipaan. 

16. Pasal 45 ayat 5 
Bak Penampungan Air Hujan dan 
Terminal Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c  disediakan di seluruh 
wilayah Jakarta pada setiap 
lingkungan hunian yang belum 
terlayani sistem perpipaan 
sebagai program percepatan 
pelayanan air bersih. 

R.2.1.b Pemulihan dan peningkatan 
kemampuan meresapkan air 
ke dalam tanah sesuai 
dengan karakteristik 
ekoregion DKI Jakarta 

Belum diakomodir 

1. Pasal 62 ayat 3 huruf c: 
Pemulihan dan peningkatan kemampuan 
meresapkan air ke dalam tanah sesuai 
dengan karakteristik ecoregion wilayah DKI 
Jakarta 
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R.2.1.c. Monitoring pengawasan 
dan penegakan hukum  
pemanfaatan air tanah serta 
pemberlakuan moratorium 
untuk daerah yang berada 
pada zona rusak sesuai 
peta konservasi air tanah 
2017 dan rawan bencana 
(banjir, penurunan muka 
tanah dan likuifaksi) 

Pasal 62 Ayat 3 
Akuifer sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui: 

6. peningkatan kemampuan 
akuifer; 

7. penetapan zona konservasi 
air tanah berdasarkan kajian 
komprehensif kondisi dan 
potensi air tanah; 

8. pemberian disinsentif untuk 
kegiatan yang 
menggunakan air tanah;  

9. pemberlakuan syarat yang 
ketat atas pemberian izin 
pemanfaatan air tanah; dan 

10. pembuatan alat atau 
bangunan pengimbuh 
buatan (artificial recharge) 
untuk memperbesar volume 
infiltrasi dan perkolasi air 
permukaan ke dalam 
lapisan tanah. 

1. Penambahan pada pasal 139 ayat 6 huruf 
i 
Kegiatan yang menggunakan air tanah 
pada daerah air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah dan sudah terlayani 
sistem perpipaan air minum dengan kualitas 
dan kuantitas yang sesuai standar 

2. Penambahan pasal 142 ayat 1 huruf c  
tidak diperbolehkan melakukan kegiatan 
yang mengganggu kegiatan operasional 
terminal, keamanan dan keselamatan lalu 
lintas, keamanan dan kenyamanan fungsi 
terminal, serta kegiatan yang 
menggunakan air tanah pada daerah krisis 
air tanah dan rawan penurunan muka tanah 
dan sudah terlayani sistem perpipaan air 
minum dengan kualitas dan kuantitas yang 
sesuai standar; 

3. Penambahan pasal 143 ayat 2 huruf b 
kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi 
kegiatan yang mengganggu kegiatan di 
daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan 
(DLKrP) dan Daerah Lingkungan 
Kepentingan Pelabuhan (DLKP) dan 
Wilayah Operasional Pelabuhan 
Perikanan, jalur transportasi laut, kegiatan 
yang menggunakan air tanah pada daerah 
krisis air tanah dan rawan penurunan muka 
tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan 
air minum dengan kualitas dan kuantitas 
yang sesuai standar, dan kegiatan lain 
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yang mengganggu fungsi kawasan 
peruntukan pelabuhan 

4. Penambahan pasal 143 ayat 3 huruf c 
kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam 
stasiun angkutan umum massal meliputi 
kegiatan yang mengganggu keamanan dan 
keselamatan operasi kereta, dan fungsi 
stasiun serta kegiatan yang menggunakan 
air tanah pada daerah krisis air tanah dan 
rawan penurunan muka tanah dan sudah 
terlayani sistem perpipaan air minum 
dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai 
standar; 

5. Penambahan pasal 144 ayat 1 huruf c no 
ketiga 
kegiatan yang menggunakan air tanah pada 
daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah dan sudah terlayani 
sistem perpipaan air minum dengan kualitas 
dan kuantitas yang sesuai standar; 

6. penambahan pada Pasal 139 ayat 6 huruf I 
tentang kegiatan yang tidak diperbolehkan 
dalam KUZ untuk sistem pusat pelayanan 

7. penambahan pada pasal 149 ayat 6 huruf c  
1. kegiatan yang menggunakan air tanah 

pada daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah dan sudah 
terlayani sistem perpipaan air minum 
dengan kualitas dan kuantitas yang 
sesuai standar; 

2. kegiatan yang mencemari air 
permukaan dan sumber air tanah; dan 
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3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi 
sumber daya air permukaan dan 
sumber air tanah. 

8. Penambahan pasal 154 ayat 1 huruf c 
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi 
kegiatan yang membahayakan keamanan 
dan keselamatan manusia serta lingkungan 
sekitarnya dan yang dapat mengganggu 
prasarana dan sarana pengelolaan 
sampah, serta kegiatan yang menggunakan 
air tanah pada daerah krisis air tanah dan 
rawan penurunan muka tanah dan sudah 
terlayani sistem perpipaan air minum 
dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai 
standar. 

9. Penambahan pada pasal 155 ayat 5 huruf a 
kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah 
pemanfaatan tempat evakuasi yang dapat 
mengganggu fungsi evakuasi, serta 
kegiatan yang menggunakan air tanah pada 
daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah dan sudah terlayani 
sistem perpipaan air minum dengan kualitas 
dan kuantitas yang sesuai standar 

10. Penambahan pada pasal 160 ayat 1 huruf c  
kegiatan yang tidak diperbolehkan pada 
badan air meliputi: 
1. kegiatan yang dapat merubah 

bentang alam dan ekosistem;  
2. kegiatan yang menggunakan air 

tanah pada daerah krisis air tanah 
dan rawan penurunan muka tanah 
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dan sudah terlayani sistem 
perpipaan air minum dengan kualitas 
dan kuantitas yang sesuai standar; 
dan 

3. kegiatan yang dapat mencemari, 
membahayakan, dan merusak 
fungsi akuifer. 

11. Penambahan pada pasal 161 ayat 1 huruf c 
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi 
kegiatan yang dapat mengganggu fungsi 
kawasan perlindungan bawahan, kegiatan 
yang menggunakan air tanah pada daerah 
krisis air tanah dan rawan penurunan muka 
tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan 
air minum dengan kualitas dan kuantitas 
yang sesuai standar, serta kegiatan alih 
fungsi lahan terbuka menjadi terbangun. 

12. Penambahan pada pasal 162, 163, 169, 
170, 171, 163, 164, 166, 167, 168, dan 169 
pada KUZ Rencana Pola Ruang tentang 
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi 
kegiatan yang dapat mengganggu fungsi 
kawasan perlindungan bawahan, kegiatan 
yang menggunakan air tanah pada daerah 
krisis air tanah dan rawan penurunan muka 
tanah dan sudah terlayani sistem perpipaan 
air minum dengan kualitas dan kuantitas 
yang sesuai standar, serta kegiatan alih 
fungsi lahan terbuka menjadi terbangun. 
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R.2.1.d Peningkatan Kerjasama 
Antar Daerah (KAD) untuk 
pengendalian banjir dan 
penyediaan air baku melalui 
mekanisme Payment 
Ecosystem Services (PES).  

Belum di Akomodir 

Belum di Akomodir  

R.2.2.a Mensinkronkan upaya 
penanganan sampah 
dengan masterplan 
pengelolaan sampah terkini 
yang sudah ada 

 

2. Pasal 52 ayat 1 dan 2 tentang 
pengembangan sistem jaringan 
persampahan DKI Jakarta 

 

1. Penambahan pada pasal 50 ayat 1 
Pengembangan sistem jaringan 
persampahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 huruf d, meliputi: 
a. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, 

Reduce, Recycle (TPS3R); 
b. Tempat Penampungan Sementara 

(TPS); 
c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan 
d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 

(TPST). 
8. Perubahan pada Pasal 50 ayat 2 

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, 
Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di 
seluruh kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. 

9. Penambahan pasal 51 ayat 1 – 6 tentang 
pengelolaan sampah 

10. Penambahan pasal 9 ayat 3 huruf a 
menyusun dan menetapkan standar 
pelayanan minimal Provinsi DKI Jakarta 
sebagai acuan penyediaan sarana, 
prasarana, dan utilitas kota di setiap 
lingkungan permukiman yang sekurang-
kurangnya mencakup pelayanan air bersih, 
limbah, drainase, persampahan, energi, 

3. Penambahan Pasal 50 ayat 1, 
Pengembangan sistem jaringan 
persampahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, 
meliputi: 
e. Tempat Penampungan 

Sementara (TPS); 
f. Tempat Pengelolaan Sampah 

Reuse, Reduce, Recycle 
(TPS3R); 

g. Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu (TPST); 

h. Tempat Pemrosesan Akhir 
(TPA).  

 

4. Penambahan Pasal 50 Ayat 4, Tempat 
Pengolahan Sampah Terpadu 
(TPST) skala sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dikembangkan pada lokasi: 
f. Kecamatan Cakung pada Kota 

Administrasi Jakarta Timur; 
g. Kecamatan Tanjung Priok pada 

Kota Administrasi Jakarta Utara; 
h. Kecamatan Cilincing pada Kota 

Administrasi Jakarta Utara; 
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pendidikan, kesehatan, peribadatan, 
perdagangan, ruang usaha terjangkau, 
serta kebudayaan dan rekreasi 

11. Penambahan pasal 9 ayat 3 huruf a  

i. Kecamatan Penjaringan pada 
Kota Administrasi Jakarta Utara; 
dan 

j. Kecamatan Pesanggrahan pada 
Kota Administrasi Jakarta 
Selatan   

4. Penambahan Pasal 50 Ayat 4, Tempat 
Pengolahan Sampah Terpadu 
(TPST) skala sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dikembangkan pada lokasi: 
f. Kecamatan Cakung pada Kota 

Administrasi Jakarta Timur; 
g. Kecamatan Tanjung Priok pada 

Kota Administrasi Jakarta Utara; 
h. Kecamatan Cilincing pada Kota 

Administrasi Jakarta Utara; 
i. Kecamatan Penjaringan pada 

Kota Administrasi Jakarta Utara; 
dan 

j. Kecamatan Pesanggrahan pada 
Kota Administrasi Jakarta 
Selatan   

4. Penambahan Pasal 50 Ayat 5 Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA) 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf memanfaatkan fungsi TPA 
Bantar Gebang, Kecamatan Bantar 
Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa 
Barat   

R.2.2.b Meminimalkan transportasi 
sampah residual ke TPST 

2. Pasal 92 ayat 4 huruf a nomor 7 
tentang pengembangan Kawasan 

1. Penambahan Pasal 16 Ayat 10 
Huruf n: penyediaan sistem pengolahan 

Penambahan Pasal 51 ayat 1-6 
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Bantargebang melalui upaya 
pengurangan sampah (3R) 
untuk diolah di TPS3R pada 
pulau berpenghuni 

 

Pantai mengutamakan 
kemandirian dan tidak membebani 
daratan dalam hal penyediaan 
prasarana tata air, penyediaan air 
bersih, pengelolaan limbah dan 
sampah, sistem pengerukan 
kanal, serta mengembangkan 
fasilitas publik pada lahan 
kontribusi melalui penyediaan 
rumah susun untuk MBR, pasar 
tematik dan restoran ikan, 
prasarana ibadah, kantor 
pemerintah, dermaga dan 
prasarana umum lainnya 

 

persampahan di Kepulauan Seribu sebagai 
performa teknis minimal 

2. Penambahan pada pasal 50 ayat 5, 6, 7, 
pasal 51 ayat 1-6 tentang pengaturan TPST 

3. Penambahan pasal 16 ayat 11 tentang 
perfoma minimal untuk kepulauan seribu 
tentang ketentuan penyediaan sistem 
pengelolaan sampah 

7. Pengembangan prasarana dan 
sarana Tempat Pengolahan 
Sampah (TPS) dan Tempat 
Pengolahan Sampah Terpadu 
(TPST) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 huruf b dan huruf d 
dikembangkan sebagai suatu 
sistem multi simpul yang terbagi 
dalam beberapa kawasan atau 
zona pelayanan, sehingga dapat 
meningkatkan kualitas dan 
jangkauan pelayanan pengelolaan 
sampah serta mengurangi volume 
sampah yang harus dikirim ke 
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

8. Pengembangan prasarana dan 
sarana Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu (TPST) 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (1) huruf d, 
diarahkan untuk menggunakan 
teknologi tepat guna dan ramah 
lingkungan. 

9. Pengembangan prasarana dan 
sarana Tempat Pengolahan 
Sampah (TPS) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) 
huruf b dilaksanakan dengan 
melakukan peningkatan fungsi 
menjadi Tempat Pengelolaan 
Sampah Reuse, Reduce, Recycle 
(TPS3R). 
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10. Sistem pengelolaan persampahan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (1) juga 
dikembangkan pada drainase, situ, 
danau, embung, waduk dan teluk 
untuk membersihkan badan air dari 
sampah dan mencegah sampah 
menumpuk di daerah hilir dan 
Teluk Jakarta.  

11. Pengembangan prasarana dan 
sarana sampah spesifik 
dikembangkan pada fasilitas 
pengelolaan persampahan 
ditujukan untuk mencegah 
pencemaran udara, tanah, dan air 
serta meningkatkan kualitas 
lingkungan. 

12. Pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu dilaksanakan melalui 
penyediaan 11 (sebelas) Tempat 
Pengolahan Sampah Reuse, 
Reduce, Recycle (TPS3R) yang 
bertujuan untuk mengoptimalkan 
pemilahan, pengumpulan, dan 
pengolahan sampah di pulau serta 
untuk meminimalisir transportasi 
sampah residual yang akan dibawa 
menuju Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA). 

 

R.2.2.c Pemanfaatan sampah yang 
sudah terpilah melalui 

3. Pasal 104 ayat 4 huruf a tentang 
pengembangan kawasan strategis 
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kolaborasi dengan 
pemangku kepentingan yang 
relevan baik di daratan 
maupun pesisir untuk 
mencapai circular ekonomi 

 

ekonomi dilengkapi dengan utilitas 
dasar pengelolaan sampah 

4. Pasal 51 ayat 1 tentang 
kerjasama pengembangan sistem 
jaringan persampahan antar 
daerah 

 

R.2.2.d pengawasan dan 
pengendalian pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk 
pengelolaan sampah 

 

2. Pasal 90 ayat 3 huruf a nomor 5 
tentang penyediaan utilitas dasar 
seperti pengelolaan sampah dan 
air limbah, penyediaan air minum, 
jaringan telekomunikasi serta 
jaringan energi dan gas 

 

1. Penambahan pasal 93 ayat 1 huruf b 
tentang menyediakan dan memperbaiki 
infrastruktur dan utilitas kawasan pesisir 
secara bertahap meliputi penyediaan air 
bersih, pengolahan air limbah, sarana 
pengelolaan sampah dan lainnya; 

2. Penambahan pasal 10 ayat 3 
Strategi untuk melaksanakan kebijakan 
perwujudan pengelolaan sampah yang 
berkelanjutan melalui pengurangan 30% (tiga 
puluh persen) sampah di sumber dengan 
melakukan pembatasan, pemanfaatan dan 
pendauran ulang sampah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, 
meliputi: 
a. membangun 5 (lima) Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 
skala makro dan Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu (TPST) skala mikro 
di setiap kecamatan; 

b. menyediakan paling sedikit 1 (satu) 
fasilitas pengolahan sampah ramah 
lingkungan di setiap Kecamatan yang 
terintegrasi dengan sarana prasarana 
pengelolaan sampah; 

3.  
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c. membangun sistem pengurangan, 
pemilahan sampah dan pengangkutan 
sampah terjadwal dari sumber dengan 
cakupan seluruh wilayah Jakarta; dan 

d. mengoptimalkan kerja sama dengan 
pemerintah daerah setempat untuk 
optimalisasi TPA Bantar Gebang 
melalui rekayasa teknis dan 
pengoperasian PLTSa. 

R.2.3. a. Mensinkronkan upaya 
penanganan sampah 
dengan masterplan 
pengelolaan sampah terkini 
dan Jakstrada (Pergub 
108/2019) yang sudah ada 

 

5. Pasal 7 ayat 3 huruf c tentang 
perwujudan pengelolaan sampah 
yang berkelanjutan melalui 
pengurangan 30% (tiga puluh 
persen) sampah di sumber dengan 
melakukan pembatasan, 
pemanfaatan dan pendauran 
ulang sampah 

6. Pasal 154 ayat 4 tentang 
ketentuan pengembangan sarana 
dan prasarana sampah lingkungan 
yang ditujukan untuk mengurangi 
volume sampah dan mengangkut 
sampah yang berasal dari 
masyarakat 

7. Pasal 154 ayat 5-7 tentang 
ketentuan pengembangan sarana 
dan prasarana TPST, TPS dan 
TPS3R 

8. Pasal 169 ayat 5 tentang 
ketentuan intesitasa peruntukan 
perdagangan dan jasa harus 
memperhatikan ketersediaan 

1. Penambahan pasal 10 ayat 3 
Strategi untuk melaksanakan kebijakan 
perwujudan pengelolaan sampah yang 
berkelanjutan melalui pengurangan 30% 
(tiga puluh persen) sampah di sumber 
dengan melakukan pembatasan, 
pemanfaatan dan pendauran ulang sampah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(3) huruf c, meliputi: 
a. membangun 5 (lima) Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 
skala makro dan Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu (TPST) skala mikro 
di setiap kecamatan; 

b. menyediakan paling sedikit 1 (satu) 
fasilitas pengolahan sampah ramah 
lingkungan di setiap Kecamatan yang 
terintegrasi dengan sarana prasarana 
pengelolaan sampah; 

c. membangun sistem pengurangan, 
pemilahan sampah dan pengangkutan 
sampah terjadwal dari sumber dengan 
cakupan seluruh wilayah Jakarta; dan 

2.  
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sarana dan prasarana serta utilitas 
dasar, dalam hal ini persampahan 

d. mengoptimalkan kerja sama dengan 
pemerintah daerah setempat untuk 
optimalisasi TPA Bantar Gebang 
melalui rekayasa teknis dan 
pengoperasian PLTSa. 

1. Penambahan Pasal 16 ayat 11 huruf n 
tentang performa minimal untuk Kepulauan 
Seribu terkait penyediaan sistem 
pengelolaan persampahan 

2. Penambahan pada pasal 154 ayat 1 huruf a 
tentang kegiatan yang diperbolehkan pada 
sistem jaringan persampahan 

R.2.3.b pengawasan dan 
pengendalian pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan 
yang telah teruji untuk 
pengelolaan sampah 

4. Pasal 41 ayat 3 huruf c tentang 
pemanfaatan sampah sebagai 
pengembangan sumber energi 
pembangkit tenaga listrik alternatif 

5. Pasal 51 ayat 5 tentang 
Pengembangan prasarana dan 
sarana sampah spesifik 
dikembangkan pada fasilitas 
pengelolaan persampahan 
ditujukan untuk mencegah 
pencemaran udara, tanah, dan air 
serta meningkatkan kualitas 
lingkungan. 

6. Pasal 154 ayat 3 tentang 
prasarana dan sarana TPST dan 
TPA dikembangkan untuk 
mengolah sampah menjadi 
sumber energi pembangkit listrik 
alternatif dan pengomposan 
(composting) serta menjadi 

1. Penambahan pasal 51 ayat 1 tentang 
pengembangan prasarana dan sarana 
tempat pengolahan sampah terpadu 

2. Penambahan pasal 51 ayat 2 tentang 
pengembangan TPST melalui pemanfaatan 
teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. 

 

3.  
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produk-produk bermanfaat lainnya 
yang memungkinkan. 

R.2.3.c Penegakan hukum 
pembuangan sampah ke 
badan air untuk menjaga 
keberlanjutan sumber daya 
air 

 

3. Pasal 51 ayat 4 tentang sistem 
pengelolaan persampahan 
dikembangkan untuk 
membersihkan badan air dari 
sampah 

4. Pasal 171 ayat 3 huruf c tentang 
kegiatan yang tidak diperbolehkan 
pada kawasan perikanan 
budidaya yaitu pembuangan 
sampah dan/atau limbah, baik 
padat dan/atau cair, ke perairan 
atau dipendam dalam tanah 
secara langsung tanpan melalui 
proses pengolahan limbah terlebih 
dahulu 

1. Penambahan pada pasal 51 ayat 6 tentang 
Pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu 
dilaksanakan melalui penyediaan 11 
(sebelas) Tempat Pengolahan Sampah 
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) dan 1 
(satu) Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu (TPST) skala mikro yang bertujuan 
untuk mengoptimalkan pemilahan, 
pengumpulan, dan pengolahan sampah di 
pulau serta untuk meminimalisir transportasi 
sampah residual yang akan dibawa menuju 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  

 

2.  

R.2.3.d Pemanfaatan sampah yang 
sudah terpilah melalui 
kolaborasi dengan 
pemangku kepentingan yang 
relevan baik di daratan 
maupun pesisir untuk 
mencapai circular ekonomi 

2. Pasal 51 ayat 1 tentang 
kerjasama pengembangan sistem 
jaringan persampahan antar 
daerah 

 

  

R.2.4.a. Memastikan penerapan 
standar mutu lingkungan 
bagi obyek strategis (PLTD, 
Pelabuhan Tj Priok, kawasan 
industry di pesisir dan 
penambangan di perairan) 
yang menimbulkan 

10. Pasal 10 ayat 1 tentang Strategi 
untuk melaksanakan kebijakan 
perwujudan kota hijau yang 
berkontribusi terhadap 
penanganan perubahan iklim 
untuk mencapai pengurangan 
gas rumah kaca sejumlah 30% 
(tiga puluh persen) 

1. Penambahan pasal 91 ayat 3 huruf h 
tentang pengembangan kawasan pluit-
muara angke terkait peningkatan 
infrastruktur dasar kawasan terutama 
peningkatan kualitas sistem persampahan 
dan limbah 

2. Penambahan pada pasal 16 ayat 10  
Huruf m dan n: penyediaan sistem 

6. Reformulasi kalimat pada pasal 75 ayat 2 
huruf e, industri besar yang tidak 
ramah lingkungan secara bertahap 
didorong untuk dikembangan di 
luar daerah melalui koordinasi dan 
kerjasama dengan kawasan 
Bodetabek 
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pencemaran untuk menuju 
keberkelanjutan 

11. Pasal 52 ayat 1 dan 2 tentang 
pengembangan sistem jaringan 
persampahan DKI Jakarta 

12. Pasal 92 ayat 4 huruf a nomor 7 
tentang pengembangan 
Kawasan Pantai mengutamakan 
kemandirian dan tidak 
membebani daratan dalam hal 
penyediaan prasarana tata air, 
penyediaan air bersih, 
pengelolaan limbah dan sampah, 
sistem pengerukan kanal, serta 
mengembangkan fasilitas publik 
pada lahan kontribusi melalui 
penyediaan rumah susun untuk 
MBR, pasar tematik dan restoran 
ikan, prasarana ibadah, kantor 
pemerintah, dermaga dan 
prasarana umum lainnya 

13. Pasal 169 ayat 2 huruf d no 6 
tentang kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada derah kerja 
Pelabuhan yaitu melakukan 
pembuangan sampah dan/atau 
limbah, baik padat dan/atau cair 

14. Pasal 7 ayat 3 huruf c tentang 
perwujudan pengelolaan sampah 
yang berkelanjutan melalui 
pengurangan 30% (tiga puluh 
persen) sampah di sumber 
dengan melakukan pembatasan, 

pengolahan persampahan dan limbah di 
Kepulauan Seribu sebagai performa teknis 
minimal 

3. Penambahan pada pasal 75 ayat 2 huruf g 
industri kecil eksisting yang sifatnya 
berkelompok perlu difasilitasi untuk 
pengolahan limbah dan sarana produksinya 

4. Penambahan pasal 163 ayat 3 tentang 
kegiatan yang tidak diperbolehkan pada 
kawasan peruntukan industri 

7. Reformulasi kalimat pada pasal 92 
ayat 4 nomor 10, pengembangan 
kawasan industri dan pergudangan 
skala besar dan menengah yang 
ramah lingkungan diarahkan ke 
kawasa industri di Kawasan Berikat 
Marunda dengan 
mempertimbangkan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan 
hidup dan zona konservasi 
air tanah 
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pemanfaatan dan pendauran 
ulang sampah 

15. Pasal 75 Ayat 2 huruf b tentang 
pengembangan kawasan 
industry dibatasi hanya untuk 
jenis industri yang hemat 
penggunaan lahan, air, dan 
energi, tidak berpolusi, 
memperhatikan aspek 
lingkungan dan menggunakan 
teknologi tinggi 

16. Pasal 45 ayat 7 tentang sistem 
daur ulang air limbah perlu 
disediakan pada seluruh 
bangunan gedung serta 
kawasan industri dan 
pergudangan 

17. Pasal 92 ayat 4 huruf a nomor 
10 tentang arahan kawasan 
strategis provinsi tentang daya 
dukung lingkungan hidup untuk 
pengembangan kawasan industri 
dan pergudangan skala besar 
dan menengah yang ramah 
lingkungan diarahkan ke 
kawasan industri di kawasan 
berikat Marunda. 

18. Pasal 163  ayat 1 tentang 
kegiatan yang diperbolehkan 
pada kawasan peruntukan 
industry 

 



 

xlix 

Isu PB 
Paling 

Strategis 

Rekomendasi RANPERDA 28 Febuari 2022 Integrasi RANPERDA 28 APRIL 2022  Integrasi RANPERDA 19 Mei 2022 

R.2.4.b. Memastikan adanya 
kesepakatan antara 
pemerintah pusat dan 
Provinsi DKI Jakarta 
terhadap upaya mitigasi 
pengendalian pencemaran 
akibat kegiatan dari obyek 
strategis  

 

5. Pasal 104 ayat 4 huruf a tentang 
pengembangan kawasan strategis 
ekonomi dilengkapi dengan utilitas 
dasar pengelolaan sampah 

6. Pasal 90 ayat 3 huruf a nomor 5 
tentang penyediaan utilitas dasar 
seperti pengelolaan sampah dan 
air limbah, penyediaan air minum, 
jaringan telekomunikasi serta 
jaringan energi dan gas 

7. Pasal 154 ayat 4 huruf j tentang 
pengembangan sarana dan 
prasarana pengelolaan sampah 
lingkungan menjadi tanggung 
jawab pengelola kawasan 
komersial dan industry secara 
mandiri sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 

8. Pasal 169 ayat 5 huruf c tentang 
ketentuan intesitas peruntukan 
perdagangan dan jasa yang harus 
mempertimbangkan ketersediaan 
sarana prasarana dan utilitas 
dasar persampahan 

 

1. Penambahan pada pasal 75 ayat 2 huruf f 
industri kecil dikembangkan secara selektif 
hanya untuk industri ramah lingkungan yang 
didorong untuk dikembangkan di seluruh 
wilayah kecuali pada Kawasan Lindung 

 

2.  

3.
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i R.3.1. Pengembangan jaringan 

pengendalian banjir di pulau-
pulau di kabupaten 
kepulauan seribu dengan 
pendekatan struktur dan non 
struktur sesuai dengan 
karakteristik masing-masing 

Terakomodir dalam Ranperda: 
1. Pasal 7, Ayat 3: 
b.perwujudan kota yang adaptif 
terhadap sumber daya air (water 
adaptive city) menuju bebas banjir dan 
berbasis pelestarian sumber daya air 
serta kerjasama antar daerah Bogor, 

Penambahan Pasal 43, Ayat 4: 
Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: 
a. pengembangan tanggul pantai di sepanjang 
garis Pantai Utara Jakarta di Kota Administrasi 
Jakarta Utara dan di pulau-pulau di Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu dengan 
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pulau dan telah dilakukan 
kajian yang komprehensif 

Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, 
dan Cianjur 
 
2. Pasal 12, Ayat 3: 
Strategi untuk melaksanakan 
kebijakan pemulihan kawasan pesisir 
dan Kepulauan Seribu dengan 
mempertimbangkan kualitas 
lingkungan yang berkelanjutan: 
b. Mempertahankan keberlangsungan 
dan mengembalikan fungsi ekosistem 
mangrove, suaka alam, dan 
margasatwa di kawasan pesisir dan 
Kepulauan Seribu 

pendekatan struktur dan/atau non struktur 
yang sesuai dengan karakteristik masing-masing 
pulau dan telah dilakukan kajian komprehensif; 

R.3.2. Menyusun rencana mitigasi 
bencana oleh multi pihak dari 
wilayah hulu ke hilir secara 
kolaboratif antara lain 
dengan penerapan rekayasa 
teknologi sesuai karakteristik 
wilayah 

Terakomodir dalam Ranperda 
3. Pasal 10, Ayat 2: Strategi untuk 

melaksanakan kebijakan 
perwujudan kota yang adaptif 
terhadap sumber daya air (water 
adaptive city) menuju bebas 
banjir dan berbasis pelestarian 
sumber daya air serta 
kerjasama antar daerah Bogor, 
Depok, Tangerang, Bekasi, 
Puncak, dan Cianjur, meliputi: 
a. mewajibkan penerapan 
kebijakan zero delta Q pada 
kavling bangunan gedung yang 
dikenakan persyaratan 
bangunan gedung hijau" 
 

4. Pasal 40 

Penambahan Pasal 43 
(10) Pengembangan drainase vertikal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi 
sumur resapan, lubang biopori dan/atau jenis 
lainnya yang dilakukan sesuai dengan kajian 
komprehensif. 
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(10) Pembangunan bangunan 
pengendalian banjir lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf c meliputi rumah pompa, pintu 
air, drainase vertikal, dan prasarana 
pengendalian banjir lainnya. 

  

 

R.3.3.b Memastikan jaminan 
ketersediaan air baku 
bersumber dari air 
permukaan untuk seluruh 
keperluan 

 

Terakomodir dalan RANPERDA 
1. Pasal 10 Ayat 2, 

Strategi :  
e. Memastikan 100% wilayah 
Jakarta terlayani akses air bersih 
perpipaan disertai  
pelarangan/pembatasan 
penggunaan air tanah; 

2. Pasal …, ayat (8) --> performa 
minimal kawasan pusat 
pelayanan, huruf m 
m. penyediaan akses air bersih 
perpipaan dan pembatasan 
penggunaan air tanah 

 

1. Panambahan pada Pasal 45 ayat 2 
Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a bersumber dari air tanah 
dikembangkan di seluruh wilayah DKI Jakarta 
sesuai dengan memperhatikan kajian konservasi 
air tanah dan secara bertahap digantikan dengan 
sistem perpipaan 
 

 

R.3.3 b. Memastikan ketinggian 
bangunan yang 
diperbolehkan (KLB) 
memenuhi kriteria aman 
berdasarkan kemampuan 
tanah  

 

Terakomodir dalam Ranperda: 
6. Pasal 173: 

(4) Kawasan rawan likuifaksi dan 
penurunan muka tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dilaksanakan 
berdasarkan arahan meliputi : 
mengatur dan memperketat 

1. penambahan pada pasal 144 ayat 2 huruf c 
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri: 
kegiatan yang menggunakan air tanah pada 
daerah krisis air tanah, rawan penurunan 
muka tanah dan sudah terlayani sistem 
perpipaan air minum dengan kualitas dan 
kuantitas yang sesuai standar; 
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pembangunan gedung gedung 
tinggi sesuai dengan hasil kajian 
geoteknik 

7. Pasal 9 Ayat 3: 
Strategi untuk melaksanakan 
kebijakan penyediaan sarana 
prasarana yang terintegrasi dan 
utilitas yang memadai di setiap 
lingkungan permukiman : 
b. mewujudkan pemenuhan 
standar pelayanan minimal 
sebagaimana dimaksud huruf a 
hingga 100% 

8. Pasal 71, ayat 3   
Pemanfaatan dan pengelolaan 
Akuifer sebagaimana 
dilaksanakan melalui: 
e. Pelarangan atau 

pembatasan penggunaan air 
tanah pada daerah krisis air 
tanah dan rawan penurunan 
muka tanah 

9. Pasal 140, Ayat 2: 
Kegiatan yang tidak 
diperbolehkan berada pada 
kawasan pusat pelayanan  
a. kegiatan dengan ekstraksi air 
tanah tinggi. 

10. Pasal 144, Ayat 2), huruf d: 
Jaringan SDA 
Kegiatan yang tidak 
diperbolehkan terdiri: 
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1. kegiatan yang menggunakan 
air tanah pada daerah krisis air 
tanah, rawan penurunan muka 
tanah dan sudah terlayani sistem 
perpipaan air minum dengan 
kualitas dan kuantitas yang sesuai 
standar; 
2. kegiatan yang mencemari air 
permukaan dan sumber air tanah; 
dan 
3. kegiatan lain yang mengganggu 
fungsi sumber daya air 
permukaan dan sumber air tanah 

R.3.4.Memastikan arahan 
pemanfaatan dan zonasi pada 
kawasan permukiman telah 
mempertimbangkan upaya-
upaya mitigasi bencana 
kebakaran serta fasilitas 
pendukung pemadaman 
kebakaran yang terintegrasi 
pada RDTR 

Sarana pemadam kebakaran terdapat 
dalam: 
- Pasal 141, Ayat 8: Kawasan 
Transportasi 
- Pasal 157, ayat 3: RTH 
- Pasal 163, ayat 7: Kawasan Industri 
- Pasal 164, Ayat 3: Kawasan 
Pariwisata 
- Pasal 166, Ayat 11: Kawasan 
Perumahan 
- Pasal 167, Ayat 6: Kawsan Fasum 
Fasos 
- Pasl 168, Ayat 9: Kawasan 
Perkantoran 
- Pasal 169, Ayat 16: Kawasan 
Perdagangan Jasa 

Penambahan Pasal 173: 
(7) Pada kawasan rawan bencana kebakaran, 
dilakukan integrasi jaringan air bersih dengan 
jaringan hidran kebakaran yang tersebar di 
seluruh wilayah Jakarta sesuai dengan standar 
pelayanan minimum yang ditetapkan lebih lanjut 
dalam Peraturan Gubernur atau rencana 
sektoral. 
(8) Pada seluruh kawasan rawan bencana, 
dilakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan 
perumahan padat agar dapat dilalui oleh 
kendaraan pemadam kebakaran 
(9) Pemanfaatan lahan perkantoran milik 
pemerintah/pemerintah daerah, ruang terbuka, 
serta fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai 
tempat evakuasi sementara yang terintegrasi 
dengan jaringan evakuasi bencana. Apabila 
terjadi bencana gempa bumi, kebakaran dan 
bencana lainnya, maka tempat penampungan 
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sementara berada di ruang terbuka serta sarana 
pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan 
olahraga yang terdekat dengan lokasi bencana. 

4.
 T

at
a 

K
el

ol
a 

P
em

an
fa

at
an

 R
ua

ng
 R.4.1. Memastikan terdapat 

kesepakatan tertulis antara 
pemerintah pusat dan provinsi 
terkait kewenangan pemanfaatan 
ruang KSN termasuk penguatan 
kerjasama antardaerah dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang 
untuk menjaga keberlanjutan 
sumber daya alam melalui Payment 
Ecosystem Services (PES) 

 Sudah terdapat Berita Acara kesepakatan 
tentang penggunaan data rencana ruang pada 
KSN namun belum ada kesepakatan 
pemanfaatan ruangnya 

belum ada integrasi dalam Ranperda RTRW 

R.4.2.a Pelarangan/pembatasan 
pemanfaatan air tanah pada 
kawasan berorientasi transit. 

 

19. Pasal 10 ayat 2 huruf e tentang 
strategi memastikan 100% 
wilayah Jakarta terlayani akses 
air bersih perpipaan disertai 
pelarangan/pembatasan 
penggunaan air bersih 

20. Pasal 16 ayat 10 tentang 
performa minimal pusat 
pelayanan melalui penyediaan 
akses air bersih perpipaan dan 
pembatasan penggunaan air 
tanah 

21. Pasal 139 ayat 1 huruf  c tentang 
kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan 
pusat pelayanan adalah kegiatan 
dengan ekstraksi air tanah tinggi 

22. Pasal 149 ayat 6 huruf c tentang 
kegiatan yang tidak 

3. penambahan pada pasal 19 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pembangunan dengan mempertimbangkan 
ketentuan meliputi : 

• Kesesuaian indikasi program dalam 
dokumen perencanaan kawasan 
dengan pelaksanaan pembangunan; 

• Pemenuhan performa minimal 
kawasan dan perwujudan kriteria 
teknis sesuai dengan tipologi yang 
disepakati; dan 

• Pelibatan masyarakat setempat dalam 
pembangunan kawasan. 

• Penambahan pasal 16 ayat 11 tentang 
performa minimal untuk kepulauan 
seribut untuk memanfaatkan sistem air 
perpipaan untuk memenuhi kebutuhan 
air bersih 

4. Penambahan Pasal 234 huruf c terkait 
larangan pemanfaatan ruang yang tidak 
sesuai, yaitu melakukan pemanfaatan air 
tanah pada daerah krisis air tanah dan 
rawan penurunan muka tanah dan 
sudah terlayani sistem perpipaan air 
minum dengan kualitas dan kuantitas 
yang sesuai standar 

5. Penambahan pasal 10 ayat 1 huruf, 
mengoptimalkan mekanisme insentif 
dan disinsentif atas imbalan jasa 
ekologis daerah sekitar Provinsi Jakarta 

6. Penambahan pasal 18 ayat 2 huruf d 
pengelola kawasan dapat mengusulkan 
insentif dan disinsentif dalam rangka 
perwujudan kawasan 
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diperbolehkan pada sistem 
jaringan sumber daya air 

23. Pasal 151 ayat 1 huruf c tentang 
kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada sistem 
penyediaan air minum 

24. Pasal 160 ayat 1 huruf c tentang 
kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada Badan air 
terutama menggunakan air tanah 
pada daerah krisis air tanah dan 
rawan penurunan muka tanah 

25. Pasal 163 ayat 3 huruf c tentang 
kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan 
peruntukan industri terutama 
kegiatan ekstraksi air tanah tinggi 
dan/atau melebihi ketentuan 
dalam kajian lingkungan hidup 

26. Pasal 164 ayat 2 huruf c tentang 
kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan 
pariwisata terutama kegiatan 
ekstraksi air tanah tinggi 

27. Pasal 166 ayat 3 huruf e tentang 
kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan 
perumahan terutama kegiatan 
ekstraksi air tanah tinggi 

28. Pasal 168 ayat 3 huruf e tentang 
kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan 

4. Penambahan pasal 45 ayat 2 tentang 
sistem penyediaan air sumur pompa dari air 
tanah dikembangkan dengan 
memperhatikan kajian konservasi air tanah 
dan secara bertahap digantikan dengan 
sistem perpipaan 

5. Penambahan pasal 139 ayat 6 huruf i 
tentang KUZ sistem pusat pelayanan terkait 
kegiatan yang menggunakan air tanah pada 
daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah dan sudah terlayani 
sistem perpipaan air minum dengan kualitas 
dan kuantitas yang sesuai standar. 

6. Penambahan pasal 142 ayat 1 huruf c 
tentang KUZ pada kawasan terminal 
penumpang dan barang untuk kegiatan 
yang tidak diperbolehkan terutama untuk 
kegiatan penggunaan air tanah pada 
daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah dan sudah terlayani 
sistem perpipaan air minum. 

7. Penambahan pasal 143 ayat 3 huruf c 
tentang KUZ stasiun kereta api, tidak 
diperbolehkan melakukan kegiatan 
mengunakan air tanah pada daerah krisis 
air tanah dan rawan penurunan muka tanah 
dan sudah terlayani sistem perpipaan air 
minum 

8. Penambahan pasal 143 ayat 2 huruf b 
tentang kegiatan yang tidak diperbolehkan 
pada daerah kerja Pelabuhan yaitu 
penggunaan air tanah  
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perkantoran terutama kegiatan 
ekstraksi air tanah tinggi 

29. Pasal 169 ayat 3 huruf e tentang 
kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada kawasan 
perdagangan dan jasa terutama 
kegiatan ekstraksi air tanah tinggi 

30. Pasal 173 ayat 4 huruf b tentang 
pelarangan pengambilan air 
tanah pada kawasan rawan 
penurunan tanah untuk kawasan 
rawan bencana 

9. Penambahan pasal 144 ayat 1 huruf c 
tentang kegiatan yang tidak diperbolehkan 
pada kawasan bandara salah satunya 
adalah pemanfaatan air tanah  

10. Pasal 155 ayat 5 huruf b tentang kegiatan 
yang tidak diperbolehkan pada tempat 
evakuasi bencana terutama menggunakan 
air tanah pada daerah krisis air tanah dan 
rawan penurunan muka tanah 

11. Pasal 161 ayat 1 huruf c tentang kegiatan 
yang tidak diperbolehkan pada kawasan 
perlindungan daerah bawahannya terutama 
menggunakan air tanah pada daerah krisis 
air tanah dan rawan penurunan muka tanah 

12. Pasal 162 ayat 1 huruf d tentang kegiatan 
yang tidak diperbolehkan pada kawasan 
RTH terutama menggunakan air tanah pada 
daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah 

13. Pasal 163 ayat 2 huruf c dan ayat 4 huruf c 
tentang kegiatan yang tidak diperbolehkan 
pada kawasan konservasi terutama 
menggunakan air tanah pada daerah krisis 
air tanah dan rawan penurunan muka tanah 

14. Pasal 169 huruf b tentang kegiatan yang 
tidak diperbolehkan pada kawasan Hutan 
produksi terutama menggunakan air tanah 
pada daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah 

15. Pasal 170 ayat 1 huruf c tentang kegiatan 
yang tidak diperbolehkan pada kawasan 
pertanian terutama menggunakan air tanah 
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pada daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah 

16. Pasal 171 ayat 2 huruf d dan ayat 3 huruf c 
tentang kegiatan yang tidak diperbolehkan 
pada kawasan perikanan tangkap dan 
budidaya terutama menggunakan air tanah 
pada daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah 

17. Pasal 163 ayat 3 huruf d tentang kegiatan 
yang tidak diperbolehkan pada kawasan 
peruntukan industri terutama menggunakan 
air tanah pada daerah krisis air tanah dan 
rawan penurunan muka tanah 

18. Pasal 164 ayat 2 huruf c tentang kegiatan 
yang tidak diperbolehkan pada kawasan 
pariwisata terutama menggunakan air tanah 
pada daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah 

19. Pasal 166 ayat 3 huruf d tentang kegiatan 
yang tidak diperbolehkan pada kawasan 
perumahan terutama menggunakan air 
tanah pada daerah krisis air tanah dan 
rawan penurunan muka tanah 

20. Pasal 167 ayat 3 huruf d tentang kegiatan 
yang tidak diperbolehkan pada kawasan 
fasilitas umum dan fasilitas sosial  terutama 
menggunakan air tanah pada daerah krisis 
air tanah dan rawan penurunan muka tanah 

21. Pasal 168 ayat 3 huruf d tentang kegiatan 
yang tidak diperbolehkan pada kawasan 
perkantoran terutama menggunakan air 
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tanah pada daerah krisis air tanah dan 
rawan penurunan muka tanah 

22. Pasal 169 ayat 3 huruf d tentang kegiatan 
yang tidak diperbolehkan pada kawasan 
perdagangan dan jasa terutama 
menggunakan air tanah pada daerah krisis 
air tanah dan rawan penurunan muka tanah 

23. Penambahan pasal 175 ayat 3 huruf g 
tentang ruang dalam bumi yang tidak 
diperkenankan melakukan kegiatan yang 
menggunakan air tanah pada daerah krisis 
air tanah dan rawan penurunan muka tanah 
dan sudah terlayani sistem perpipaan 

R.4.2.b Pemberian insentif untuk 
konservasi sumber daya air 
terutama terkait dengan 
pelestarian CAT dan air 
permukaan. 

 
R.4.2.c memastikan pengawasan 

dan pengendalian kegiatan 
pembangunan memenuhi 
performa teknis terutama 
terkait penerapan PERGUB 
No. 93 tahun 2021 tentang 
zona bebas air tanah dan 
kawasan rawan banjir 

24. Pasal 62 ayat 3 tentang 
penetapan zona konservasi air 
tanah berdasarkan kajian 
komprehensif kondisi dan potensi 
air tanah 

25. Pasal 154 ayat 1 huruf c tentang 
kegiatan yang tidak 
diperbolehkan pada sistem 
jaringan persampahan terutama 
menggunakan air tanah pada 
daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah 

 

1. Pasal 62 Ayat 3 
Huruf d: pemberian disinsentif untuk 
kegiatan yang menggunakan air tanah 
Huruf e: pemberlakuan syarat yang ketat 
atas pemberian izin pemanfaatan air tanah 

2. Penambahan pasal 234 huruf c nomor 6 
tentang pelarangan pemanfaatan air tanah 
pada daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah dan sudah terlayani 
sistem perpipaan 

 

R.4.3.a Memastikan pemanfaatan 
ruang pada kawasan ketentuan 
khusus berfungsi secara optimal 
dan sesuai dengan pola ruangnya, 
melalui: 

6. Pasal 172 ayat 1-9 tentang 
aturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan keselamatan 
operasional penerbangan 
(KKOP) 

1. Penambahan pasal 172 ayat 5 tentang 
pemanfaatan ruang pada KKOP sesuai 
dengan rencana polar uang pada kawasan 
yang termasuk dalam KKOP 
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Isu PB 
Paling 

Strategis 

Rekomendasi RANPERDA 28 Febuari 2022 Integrasi RANPERDA 28 APRIL 2022  Integrasi RANPERDA 19 Mei 2022 

- menjaga kelestarian budaya  
- kesesuaian zonasi KKOP 
- kesesuaian dengan kondisi 

wilayah rawan bencana 
- penyesuaian pemanfaatn ruang 

berdasarkan zonasi wilayah 
sempadan sungai dan pantai 

- penyusunan rencana mitigasi 
bencana untuk alur migrasi 
biota laut pada Kawasan 
budidaya (Kawasan 
pertambangan)  

 

7. Pasal 173 ayat 1-10 tentang 
aturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan ketentuan khusus 
rawan bencana 

8. Pasal 173 ayat 1-14 tentang 
aturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan ketentuan khusus cagar 
budaya 

9. Pasal 174 ayat 1-5 tentang 
aturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan ketentuan khusus 
sempadan 

10. Pasal 177 ayat 1-3 tentang 
aturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan ketentuan khusus 
migrasi biota laut 

 

2. Penambahan pasal 173 ayat 9 tentang 
pemanfaatan lahan perkantoran milik 
pemerintah /pemerintah daerah, ruang 
terbuka, serta fasilitas sosial dan fasilitas 
umum sebagai tempat evakuasi bencana 
sementara yang terintegrasi dengan 
jaringan evakuasi bencana 

3. Penambahan pasal 173 ayat 12 huruf a 
tentang pelarangan kegiatan yang 
mengganggu kelestarian lingkungan di 
sekitar obyek cagar budaya dan upaya 
pelestarian budaya masyarakat setempat, 
pada kawasan ketentuan khusus social 
budaya 

4. Penambahan pasal 174 ayat 4 tentang 
Pemanfaatan ruang pada pola ruang yang 
termasuk kedalam ketentuan khusus 
kawasan sempadan mengikuti ketentuan 
pemanfaatan ruang khusus kawasan 
sempadan 

5. Penambahan pasal 177 ayat 2 huruf j 
tentang Penyusunan rencana mitigasi 
bencana pada kawasan budidaya yang 
bertampalan dengan alur migrasi biota laut 

 

R.4.3.b Menetapkan kriteria teknis 
dan performa kawasan minimal 
pemanfaatan Ruang dalam bumi 

2. Pasal 175 ayat 1 -3 tentang 
aturan pemanfaatan ruang pada 
kawasan ruang dalam bumi 

 

6. Penambahan pasal 175 ayat 3 huruf g 
tentang tidak diperkenankan melakukan 
kegiatan yang menggunakan air tanah pada 
daerah krisis air tanah dan rawan 
penurunan muka tanah dan sudah terlayani 
sistem perpipaan 

 

7.  
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LAMPIRAN 8.  PENJAMINAN KUALITAS KLHS 

  



!

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

BERITA ACARA

PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG

RENCANA TATA RUANG WTLAYAH (RTRW) JAKARTA 2022-2042

NOMOR 2 TAHUN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua
(09-06-2022), berlempat di Balaikota Provins¡ DKI Jakarta, telah dilakukan penjaminan
kualitas secara mandiriyang dilakukan Tim Penyusun pada Kelompok Kerja ll berdasarkan
Keputusan Gubemur Nornor 764 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Dokumen lntegrasi
Rencana ZonasiWilayah Pesisirdan Pulau-pulau Kecil(RZVVP3K) ke dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2022-2A42.

Dalam menyusun kebijakan, rencana, dan prcgram berupa Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2022-2042
yang terintegrasi dengan tata ruang perairan pesisir, Gubemur dibantu oleh Sekretaris
Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang
Perencanaan (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kelautan (Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian). Dalam rnelakukan peniaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
Gubemur dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Kepala Dinas Lingkungan Hidup).

Penjaminan kualitas secara mahd¡ri ini berdasarkan Lampiran Vlll Tata Cara
Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHt(SetjenlKum.1l12l2017 tentang
Pelaksanaart Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20'16 tentang Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan rincian penilaian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Jakarta 2O22-2M2.

20 Juni 2022t

Khusus
Jakarta,

Tembusan

1. Wakil Gubemur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

an, Ph.D.
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LAMPIRAN 9.  DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

  



NOTULENSI RAPAT DAN ASISTENSI KLHS RTRW 2040 

SDGs Hub UI – PT Dharma Ina Mandiri- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 

 

1. Rapat Awal SDGs Hub UI – DLH DKI Jakarta 

 

 

Notulensi (MoM)  

 

 

Tanggal Selasa,11 Januari 2022 

Waktu 14.30 – 15.00 

Lokasi Zoom  

https://bit.ly/ZoomRecording

KLHS  

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang – SDGs Hub UI 

2. Radhe Ayu – SDGs Hub UI 

3. Hayyu - DLH DKI Jakarta 

4. Ir. Erni Pelita Fitratunnisa, ME - DLH DKI Jakarta 

5. Adi Darmawan – DLH DKI Jakarta 

AGENDA 

Percepatan Pengerjaan KLHS 2040 

 

1. Administrasi 

● Pada Berita Acara, Kontrak, dan dokumen lainnya, termin dapat diterapkan dengan ketentuan 

Termin 1 sebesar 50% dan Termin 2 sebesar 50%, 

● Nota Kesepahaman akan dijadikan sebagai bukti pegangan pelaksanaan pekerjaan yang akan 

dimulai lebih awal pada minggu pertama bulan Januari. Nota Kesepahaman memiliki waktu 

berlaku 5 bulan (terhitung pada tanggal 3 Januari 2021) agar dapat menyesuaikan dengan 

waktu pengerjaan yang berlaku pada Kontrak.  

● Kontrak dan PKS akan ditandatangani pada bulan Januari akhir setelah DPA dikeluarkan, 

● Dokumen-dokumen terkait pengerjaan KLHS 2040 dapat digunakan sebagai referensi dan 

akan diberikan salinannya kepada Tim pelaksana proyek. 

 

https://bit.ly/ZoomRecordingKLHS
https://bit.ly/ZoomRecordingKLHS


 

2. Timeline Pengerjaan Proyek 

● Januari – Pengerjaan Proyek dimulai setelah Nota Kesepahaman diterbitkan, 

● Februari - Proyek (dokumen substansi) harus selesai pada bulan Februari dengan status 

‘Sudah Tervalidasi,’  

● Maret - Setelah dokumen substansi tervalidasi, dengan waktu yang masih tersisa hingga 

tanggal berakhir pada Kontrak, Tim akan melaksanakan perbaikan, High Level Meeting 

dengan pemangku kebijakan terkait (menyampaikan butir-butir temuan sebagai landasan 

pemerintah dalam mengesahkan RTRW DKI Jakarta yang telah terintegrasi dengan RWP3K, 

sekaligus memberikan penjelasan kepada pemerintah terkait pengerjaan proyek) dan 

penyampaian kepada publik, 

● Pada bulan Maret, proyek telah diteruskan kepada DPRD. 

 

3. Status Pengerjaan Proyek per-11 Januari 2022 

● Tim dalam proses penulisan Bab 1 dan Bab 2, 

● Tim dalam proses studi dokumen yang diserahkan oleh DLH DKI sebagai acuan. 

 

4. Tindak Lanjut 

● Rapat Koordinasi Percepatan KLHS 2040 akan dilaksanakan kembali pada 12 Januari 2021 

dengan mengundang DIM dan dilaksanakan pada sore hari waktu Indonesia bagian Barat.  

 

5. Dokumen Pendukung  

● Dokumen Swakelola KLHS : https://bit.ly/Swakelola-KLHS-RTRW 

● Dokumen acuan pengerjaan KLHS 2040 : 

https://drive.google.com/drive/folders/16gjml6iZNH8gwb6pIeayVuqpxEnDl0ln?usp=sh

aring  

 

 

 

 

https://bit.ly/Swakelola-KLHS-RTRW
https://drive.google.com/drive/folders/16gjml6iZNH8gwb6pIeayVuqpxEnDl0ln?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16gjml6iZNH8gwb6pIeayVuqpxEnDl0ln?usp=sharing


2. Rapat Koordinasi 1

Notulensi (MoM) 

Tanggal 12 Januari 2022 

Waktu 12.30-13.30 

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang – SDGs Hub UI

2. Radhe Ayu – SDGs Hub UI

3. Edina Rafi Zamira – SDGs Hub UI

4. Hayyu - DLH DKI Jakarta

5. Ir. Erni Pelita Fitratunnisa, ME - DLH DKI Jakarta

6. Adi Darmawan – DLH DKI Jakarta

7. Sri Handayani - DIM

8. Fahmi Nur Amalia - DIM

AGENDA 

Percepatan Pengerjaan KLHS 2040 

1. Diskusi DLH DKI Jakarta - Bappeda

 Akhir Februari: KLHS sudah selesai

 Maret minggu kedua: proses di KLHK

2. Timeline KLHS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Negosiasi yang telah dilakukan oleh  DLH DKI Jakarta dan KLHK. 

o DLH telah mengajukan permohonan asistensi teknis identifikasi isu terkait pembangunan 

berkelanjutan. 

o Permohonan validasi KLHS (awal) telah dilakukan oleh DLH DKI Jakarta per 6 

Januari 2021. 

o Hasil rekomendasi validasi di atas akan menjadi acuan tim. 

 Konsultasi publik dilakukan sebelum validasi. 

o Minimum dilakukan oleh dua kali terkait penyepakatan isu dan rekomendasi. 

 Validasi Bertahap (umumnya dilakukan dua kali). 

o Validasi I: pengkajian  

o Validasi II: rekomendasi dan integrasi 

 High level meeting.  

o Pertemuan akhir dengan para pimpinan pemerintah daerah (namun bisa juga mengundang 

anggota legislatif).   
 

3. Garis besar dokumen resmi dari DLH DKI Jakarta  

 Ditentukan bahwa proses pengajuan mengikuti asistensi/validasi bertahap  

 Hasil identifikasi dan prioritas isu sebagai berikut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Akan dibuat KLHS yang sudah divalidasi (dengan catatan: terdapat analisis pada KRP yang 

berkaitan dengan lingkungan) 

 Muatan KRP yang telah disusun oleh DLH DKI Jakarta (pola ruang dan struktur atau alasan 

kenapa berpengaruh belum dikaji secara konkret) 

o Perlu dilakukan analisis lebih lanjut  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Administrasi  

 Pemberian amanat dari DLH kepada tim harus dilakukan segera. 

o Waktu mulai dan akhir pengerjaan. 

 

5. Target 

 Tim SDGs Hub UI - DIM menjadi tim reparasi yaitu mengembalikan penyusunan KLHS kepada 

jalur dan peraturan yang benar. 

 Dokumen resmi yang akan diberikan oleh DLH DKI Jakarta 

o Akan diberikan RTRW versi terbaru 

o Dokumen KLHS 

o Dokumen isu pembangunan berkelanjutan 

 Rencana pertemuan minggu depan untuk membahas rencana kerja rinci setelah tim 

pelaksana (SDGs Hub UI dan DIM) mengkaji posisi KLHS. 
 

6. Dokumen Pendukung 

 Dokumen Swakelola KLHS : https://bit.ly/Swakelola-KLHS-RTRW 

 Dokumen acuan pengerjaan KLHS 2040 : 

https://drive.google.com/drive/folders/16gjml6iZNH8gwb6pIeayVuqpxEnDl0ln?usp=shari

ng  

  

 

 

https://bit.ly/Swakelola-KLHS-RTRW
https://drive.google.com/drive/folders/16gjml6iZNH8gwb6pIeayVuqpxEnDl0ln?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16gjml6iZNH8gwb6pIeayVuqpxEnDl0ln?usp=sharing


3. Rapat Koordinasi 2 

 

 

Notulensi (MoM)  

 

 

Tanggal 28 Januari 2022 

Waktu 13.30-14.30 

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang – SDGs Hub UI 

2. Radhe Ayu – SDGs Hub UI 

3. Edina Rafi Zamira – SDGs Hub UI 

4. Hayyu - DLH DKI Jakarta 

5. Adi Darmawan - DLH DKI Jakarta 

6. Khansa Alda Amalia - DLH DKI Jakarta 

7. Adi Wiyana - DIM 

8. Sri Handayani - DIM 

9. Fahmi Nur Amalia - DIM 

10. Endrawati Fatimah - DIM 

11. Haditya Pradana - DIM 

AGENDA 

Pengerjaan KLHS 2040 

1. Progress Administrasi 

 Surat kesediaan sudah aman. 

 Proposal harus di-update. 

 KAK belum ditandatangani secara lengkap. 

 Kontrak belum sampai. 

2. Rapat dengan Pak Kumar 

 Asistensi dilakukan per bab  

 Surat permohonan diperlukan (dibuat rutin satu/minggu atau satu/2 minggu) 

 

3. Timeline KLHS 
 Akhir Februari, KLHS diharapkan sudah selesai. 

o Timeline akan coba dinegosiasikan dan disesuaikan dengan keadaan realistis saat ini. 

 RTRW Maret/April sudah harus disahkan 

 Saat ini, timeline sudah mundur dari jadwal 

o PKS seharusnya selesai 1 atau 2 hari yang lalu  

 

4. Integrasi KLHS dan RAN Perda 

 KLHS awal yang sudah melalui proses validasi:  

o Bappeda memahami bahwa hasil ini memang prosesnya sangat padat dan terbatas. 



o Melalui proses iteratif, bagian alternatif dan rekomendasi terhadap KRP bisa direvisi ke 

depannya. 

 

5. Status KRP  

 RTRW masih berproses di tingkat Bappeda  

 RTRW Versi III baru diberikan minggu lalu 

 Terkait RTRW, awalnya sudah diatur dalam Perda DKI Jakarta No. 1 tahun 2012 - RTRW 

2030 

o Namun, tinjauan peraturan dilakukan secara rutin sehingga revisi dilakukan dan proses 

validasi mulai dari awal kembali 

o RZP3K divalidasi pada 2019, namun belum terbit Perda dan ada perubahan KRP (DLH 

DKI Jakarta) 

o RZP3K belum divalidasi dan diintegrasi (Ibu Handa) 

 

6. Agenda Selanjutnya 

 Dilakukan pemetaan berkas dan data dari DLH DKI Jakarta dan Tim. 

 Jika sudah selesai pemetaan, daftar data yang dibutuhkan perlu disusun. 

 Jadwal rapat rutin perlu direncanakan  

o Rapat bersama semua pemangku kepentingan  

 Pemberian materi teknis untuk integrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Rapat Koordinasi 3 

 

 

Notulensi (MoM)  

 

 

Tanggal 11 Februari 2022 

Waktu 09.00 -10.00 

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang - SDGs Hub UI 

2. Radhe Ayu - SDGs Hub UI 

3. Hayyu - DLH DKI Jakarta 

4. Adi Darmawan - DLH DKI Jakarta 

5. Ir. Erni Pelita Fitratunnisa, ME - DLH DKI Jakarta 

6. Adi Wiyana - DIM 

7. Sri Handayani - DIM 

8. Fahmi Nur Amalia - DIM 

9. Endrawati Fatimah - DIM 

10. Haditya Pradana - DIM 

11. Feirully Irzal - Bappeda 

12. Krisna Kumar - KLHK 

13. Hendaryanto - KLHK 

14. Cinde Wiyani - DKPKP 

AGENDA 

Pengerjaan KLHS 2040 

1. Pengantar 

 KLHS RTRW 2040 menjadi pendukung dalam proses penyusunan RAN Perda RTRW 2040 yang 

diharapkan bisa selesai awal Maret. 

 Pada minggu ke-3 Maret, dokumen ini akan disampaikan kepada DPRD  

 Bulan Agustus 2022, RTRW 2040 idealnya sudah selesai 

 KLHS bergantung KRP RZ dan RTRW sendiri 

o KLHS RZ dan RTRW sudah divalidasi pada tahun 2018 & 2019 

 DLH menggabungkan KLHS dari 2 KRP di akhir Januari 

2. Target Waktu Dokumen  

 Bappeda RTRW sedang menyelesaikan dokumen RAN Perda kemudian akan disempurnakan 

bersama Citata 

o RDTR harus selaras dengan RTRW 

o RDTR akan keluar lebih dahulu 

 RZWP3K sudah mendapat FGD final dan sudah dikirimkan surat permohonan pengajuan teknis 

ke Bapak Menteri. 

o Sedang menunggu jawaban 



 Januari-Maret: penyempurnaan NA dan materi teknis 

 Awal - Tengah Maret: penyelesaian dan validasi KLHS 

 Minggu ke-3 Maret (Akhir Maret): Penyampaian ke DPRD  

o Syarat: dokumen RTRW sudah selaras dengan NA dan materi teknis dan naskah KLHS 

yang divalidasi  

 Awal April: Pembahasan dengan DPRD 

o Tahap pertama 10 hari: menyepakati substansi 

o Persetujuan substansi kementerian ATR  

o Pengembalian ke Tim untuk disempurnakan (Juli-Agustus) 

 Agustus 2022: RTRW 2040 sudah selesai 

 

3. Respons KLHK 

 Review KLHK terhadap KLHS  

o Secara substansial, belum memenuhi regulasi PP 46 dan PP 69  

o KLHK mengembalikan dokumen KLHS sebelumnya 

 KLHS sebagai safeguard proyek-proyek pemerintah ke depannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kondisi eksisting: KRP dibagi menjadi dua sehingga KLHS terpisah pula (RTRW dan RZ) 

 Kondisi ke depan: integrasi KLHS RTRWP dan RZWP3K 

 Kajian teknis terpadu berdasarkan pendekatan ekosistem (coastal-watershed: ICZM-IWM) 

 Menurut PP 46: KLHS adalah wajib untuk rencana tata ruang Jakarta ke depannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Proses Penyelenggaraan KLHS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Respons DLH  

 DLH persiapan-identifikasi isu sudah dilakukan 

o Isu sudah diajukan untuk asistensi (ditunggu review dari KLHK)  

 Apakah proses FGD dan konsultasi publik bisa diperketat mengingat waktu yang terbatas dan 

mengingat juga proses tersebut sudah dilakukan ketika menyusun KLHS RTRW dan RZ 

pertama? Sehingga yang Tim akan kerjakan adalah untuk penyempurnaan KRP  

o Jawaban: Bisa dilakukan percepatan intensif dan KLHK siap mengawal. 

5. Respons Pak Kumar 

 “Terkait dengan persetujuan  substansi, kami  tidak pernah meminta bahwa persetujuan substansi 

perlu KLHS, namun yang diperlukan adalah KRP” 

 Namun dalam peraturan ATR, sudah tercantum bahwa proses persetujuan substansi 

membutuhkan KLHS 

o Kita harus mengikuti norma hukum ATR  

 Papua Barat dan Jawa Barat tidak akan melakukan persetujuan substansi sebelum KLHS 

divalidasi 

o Jawa Barat sedang menjalankan perbaikan dokumen KLHS  

 

6. Respons Tim (Rencana Kerja) 
 Linimasa 

o Bisa disepakati pada penyelesaian dokumen materi teknis dan NA, apakah KLHS bisa 

tetap berjalan dan apakah ada proses integrasi/rekomendasi KLHS terhadap KRP? 

Sehingga proses tersebut bisa diselesaikan bersama dengan dokumen teknis dan NA 

 Tidak harus KRP/substansi pasal-pasalnya akan diubah. Maka, rekomendasi dapat 

berbentuk arahan mitigasi 

o Tim telah membuat telaah substansi KLHS 

 (Februari 2022) Tim akan menggunakan 5 isu paling strategis berdasarkan KLHS 

integrase 

 Infrastruktur dan Tata Kelola 

 Kesejahteraan Masyarakat 

 Ekosistem Pesisir dan Laut 

 Alih Fungsi Lahan 

 Kebencanaan 



 (Akhir Februari 2022) Muatan KRP 

 (Maret 2022) Analisis Pengaruh: diperbaiki dengan mengacu pada PP 46 2016 

 (Akhir Maret) Alternatif dan Rekomendasi: perumusan alternatif dan rekomendasi disusun 

berdasarkan perkembangan kajian dan jika diperlukan dilengkapi dengan informasi spasial  

 Perlu diintegrasi dengan materi teknis dan NA sehingga didorong untuk keduanya selesai 

di Akhir Maret  

 (Awal April) penjaminan kualitas dan validasi  

 

 Batas Wilayah Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memfokuskan pada irisan wilayah perencanaan meliputi wilayah di kabupaten Kepulauan Seribu 

dan 5 kecamatan di Jakarta Utara 

 Dengan asumsi bahwa dalam integrasi, rencana struktur dan pola ruang KRP lain di luar irisan 

tersebut tidak diubah. 

 

Respons Bappeda Jawaban kepada Tim terkait apakah KLHS bisa tetap berjalan dan apakah 

ada proses integrasi/rekomendasi KLHS terhadap KRP? 

 Kebijakan KRP perairan dan darat terpisah. Bappeda mengintegrasikan pasal/muatan-muatan 

berdasarkan permen ATR 16 tentang Basis Data 

 Komunikasi langsung dengan Bappeda terkait proses integrasi dan muatan yang membutuhkan 

perhatian strategis  

 

Respons Bapak Anto-KLHK  kepada Tim   
 Pada bagian rekomendasi, perlu dicantumkan peta dan struktur pola ruang before-after 

 Ada isu-isu yang belum dibahas dalam kajian 

o Water sustainability  

o Brown issues 

 Tidak ada masalah untuk konsentrasi pada irisan  

 

Respons Bapak Kumar kepada Tim 
 Karena terjadi perubahan KRP, RZWP3K terhitung belum divalidasi 

 Integrasi: Apa yang termasuk di RZWP3K dan akan diintegrasi ke dalam RTRW? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk irisan, perlu dicek kembali ke Permen ATR dan KP 28 

 

7. Melihat Jakarta tidak lagi menjadi IKN tahun 2040, ada hal-hal yang nantinya perlu 

disesuaikan oleh RTRW dan RZ, apakah KRP sudah mempertimbangkan hal tersebut?  

 Ketika Bappeda konsultasi dengan Bappenas, ruang-ruang yang ada di pusat akan menjadi 

milik pusat. 

 Wacana tersebut masih berkembang dan belum bisa dipastikan.  

 RTRW saat ini akan diwarnai oleh penanganan COVID-19, persiapan Jakarta sebagai kota 

bisnis berskala global (digital oriented development, Jakarta 15 minutes city, compact 

city, etc) 

 

8. Mindmap Integrasi RTRW dan RZWP3K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Agenda 

 Merencanakan asistensi kepada Bapak Kumar  

 

 

 



 

5. Rapat Koordinasi 4 

 

 

Notulensi (MoM)  

 

 

Tanggal 18 Februari 2022 

Waktu 08.00 - 10.00 

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang - SDGs Hub UI 

2. Radhe Ayu - SDGs Hub UI 

3. Edina Rafi Zamira - SDGs Hub UI 

4. Adi Wiyana - DIM 

5. Sri Handayani - DIM 

6. Fahmi Nur Amalia - DIM 

7. Endrawati Fatimah - DIM 

8. Haditya Pradana - DIM 

9. Fandy Rahmat - Bappeda 

10. Feirully Irzal - Bappeda 

11. Imam Fitrianto - DKPKP 

12. Cinde Wiyani - DKPKP 

AGENDA 

Pengerjaan KLHS 2040 

 Terkait dengan visi misi RTRW DKI, apabila dilihat dari perda RTRW dan RPJPD memiliki visi 

yang mirip dan memiliki inti yang sama. Dalam pembahasan dengan diskusi RTRW, hal ini tidak 

menjadi isu.  

 

 Pada sistematika penyusunan RTRW dan RZWP3K, bentuk integrasi dibuat  saat Undang-

Undang Cipta Kerja  dibuat. Setelah mindmap disusun, narasi dalam pasal dibuat. Muatan pasal 

RTRW dan RZWP3K sudah digabung dalam integrasi mind map tersebut. 

 

 Tujuan 5 diambil dari RZ. 

 

 RTRW adalah suatu wilayah perencanaan. 

o Tim belum melihat pasal 

o Terdapat ketimpangan bahasan darat dan laut, namun tim belum melihat hal ini lebih 

lanjut. 

 

 Dalam melakukan integrasi RZ dan RTRW, tidak ada kontradiksi.  

 



 Akhir 2018, Presiden menuliskan surat tentang tanggul lepas pantai, namun banyak isu kajian 

yang belum selesai sehingga kebijakan pembangunan tanggul ditinjau ulang.  

o Ada banyak lokasi KSN yang sudah berjalan: (1) sudah terdapat kegiatan pelabuhan ikan 

yang berbentuk seperti pisau, (2) zona pertambangan minyak dan gas bumi, (3) kode 

daerah yang hijau muda adalah koridor pipa bawah laut, (4) zona pertahanan keamanan 

sebelah barat menjadi lokasi pelatihan, (5) zona industri teluk Jakarta, berwarna pink dan 

(6) sebelah timur pelabuhan Marunda KSN.  

o Peta KSN diperlukan (Data akan dikirimkan oleh Ibu Cinde). 

 

 Arahan pola ruang sudah disesuaikan. 

 

 Tentang KSN  

o KSN dikelola oleh KKP.  

o Dalam arahan pemanfaatan, disampaikan bahwa terdapat MoU atau kesepakatan 

berkaitan dengan Pantura. 

 

 Dari 17 pulau, telah dicabut 13 pulau. Keterangan pulau-pulau masih perlu ditinjau kembali. 

o Pesisir Jakarta disebut sebagai pulau strategis kepentingan lingkungan  

 

 Respons Ibu Cinde  

o RPJPD membutuhkan penyesuaian dengan dinamika IKN. 

o Zona perairan RZWP3K. Selain dari Gubernur, ada pula kewenangan pusat terkait zona 

ini . Maka, hal ini akan ditandai dengan keluarnya Perpres integrase. 

o Terkait Ancol, RZWP3K menggambarkan garis pantai existing. Untuk pesisir yang 

akan/telah dilakukan reklamasi, teknis perairan pesisir akan dijelaskan di bagian 

“ketentuan khusus”. 

o Isu-isu strategis di wilayah pesisir: 

 Pada Materi Teknis Perairan Pesisir, isu-isu strategis terdapat di dalam Bab 3: (1) 

dinamika perubahan garis pantai, (2) degradasi sumber daya pesisir, (3) 

marjinalisasi kemiskinan, (4) ketimpangan ekonomi, (5) mata pencaharian 

masayrakat pesisir, (6) pencemaran, (7) penurunan muka air, (8) degradasi 

makhluk hidup, dan sebagainya. 

 Materi teknis telah disesuaikan oleh Permen KP 28 

 Materi Teknis telah disetujui oleh Pokja serta telah dikirimkan ke Gubernur dan 

Menteri KKP 

 

 Masterplan Pelindo di Teluk Jakarta 

o New Priok Eastern Access. Di RZWP3K, rencana tersebut belum digambarkan karena 

rencananya belum rampung.  

 

 Kajian Tim ingin membuktikan bahwa DKI Jakarta sebenarnya rawan akan kebencanaan, 

khususnya ketika melihat kondisi pesisir dan perairan.  

 

 RTRW dan RDTR 

o Dari Kepala Dinas telah menyampaikan bahwa akan memasukkan wilayah pesisir ke 

RDTR, namun tidak diperbolehkan. 



o RDTR hanya membahas khusus tentang wilayah daratan. 

 

 Penjelasan fitur yang masih kosong.  

o Fitur kosong tersebut adalah efek dari perbaikan data teknis.   

o Pola ruang fiks belum ada sebab masih dilakukan proses teknis di ATR, termasuk data 

peta & integrasinya ke RZWP3K. 

o Penggunaan kedetailan skala dari muatan RTRW Provinsi menjadi 25.000 yaitu termasuk 

Ordo 4 

o Tanah timbul/gosong ditandai karena ada tanggul. Terkait tanggul tersebut, akan 

diberikan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemprov. 

 

 Penanganan polutan  dan marine breeze 

o Marine breeze ditangani khusus oleh DLH yaitu menggunakan armada/mesin pengambil 

sampah dan diantarkan ke pengelolaan sampah terdekat. 

 

 Land subsidence 

o Peta tidak menunjukkan daerah yang mengalami land subsidence. 

o Dari DKPKP, implikasi pembangunan tanggul dapat ditelaah dan kemudian dapat muncul 

masalah sosio-ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh TPI yang akan ditutup. Maka, DKPKP 

sedang membuat kajian sentra perikanan. 

 

 Tanggul pantai mempengaruhi akses nelayan. 

o Tidak hanya itu, tanggul berbahaya untuk daratan, terutama muara sungai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rencananya, TPI Cilincing-Marunda akan dilakukan pembangunan sentra perikanan.  



 

 Catatan Penting: 
o Pembahasan tentang perlunya meninjau ulang isu strategi yang sudah dihasilkan oleh 

dokumen KLHS (yang dimintakan validasi Januari 2022) dan penyepakatannya akan 

dilakukan saat asistensi dengan KLHK. 

o Cut off di Akhir Februari. Batasan ini diperlukan melihat waktu KRP yang berdinamika 

dan akan dikaji pengaruhnya untuk KLHS. 

 

 Dokumen yang dibutuhkan. 

1. Materi teknis perairan – dokumen dan peta (shp) 

2. Materi teknis RTRW – dokumen dan peta (shp) 

3. RZ KSN – Dokumen dan Peta (shp) 

4. Dokumen Monev RPJMD 

5. PPT integrasi RZWP3K dan RTRW (yg di share mba Tiara) 

6. PPT KKP potensi perikanan (yg dipaparkan ibu Cinde) 

7. Kajian hidro oseanografi - great wall (ibu cinde) 

8. Proses formulasi isu strategis 2 dokumen perencanaan (RTRW, RZWP3K) 

9. Program Prioritas DKI yang berkaitan dengan struktur ruang di daerah pertemuan darat 

dan laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Asistensi 1 KLHS RTRW 2040  

 

 

Notulensi (MoM)  

 

 

Tanggal 2 Maret 2022 

Waktu 09.00 - 11.00 

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang - SDGs Hub UI 

2. Radhe Ayu - SDGs Hub UI 

3. Krisna Kumar - KLHK 

4. Hendaryanto - KLHK 

5. Siti Muniati - KLHK 

6. Haviz Kurniawan - KLHK 

7. Muhammad Aziz Hakim Ramadhan - KLHK 

8. Enike Mentari Uli Sinaga - KLHK 

9. Eko Widjajanto - KLHK 

10. Tria Yuliati - KLHK 

11. Puspo Dwi Nugroho - KLHK 

12. Ashdianna Rahmatasari - DCKTRP Jakarta 

13. Cinde Wiyani - DKPKP 

14. Khansa Alda - Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta 

15. Adi Darmawan - Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta 

16. Ir. Erni Pelita Fitratunnisa, ME - Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI 

Jakarta 

17. Adi Wiyana - DIM 

18. Sri Handayani - DIM 

19. Fahmi Nur Amalia - DIM 

20. Endrawati Fatimah - DIM 

21. Haditya Pradana - DIM 

22. Fandy Rahmat - Bappeda 

AGENDA 

Asistensi KLHS RTRW 2040 

1. Awalan dari DLH 

 Mendapat masukan terkait kawasan-kawasan strategis 

o Akan dimintakan bahan-bahan penting terkait hal tersebut.  

 Progres KLHS 

o Pembahasan persub di kementerian ATR harus melampirkan dokumen KLHS. Namun, 

bolehkah dilakukan koordinasi dengan kementerian ATR sementara dokumen masih 

dilakukan review?  

 



2. Pemaparan dari Tim  
 KLHS RTRW DKI Jakarta 2040 dimulai setelah Ranperda 3.0 diluncurkan 

 Digunakan Pendekatan Dampak untuk merumuskan mitigasi atas KRP yang telah disusun. 

 

3. Komentar 

Bapak Anto 

1. Peninjauan implikasi KRP menuju visi, misi, dan tujuan RTRW 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Data perlu dilihat kembali: dataran solusional karst seharusnya terdapat di wilayah 

fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wilayah integrasi. Fluvial marine memiliki sifat kedap air sehingga akan muncul isu 

banjir rob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mengapa keberlanjutan sumber daya air tidak dimasukkan ke dalam isu strategis? 

Sementara data menunjukkan kesediaan air di Jakarta mencapai darurat. 

5. Dalam dokumen, poin-poin analisis muatan KRP diberikan tanda wilayah/pemetaan.  

6. Menyajikan dan menggunakan data: KLHK dijadikan rujukan dan DLH disajikan di mana 

kedua data disandingkan 



 

                  Respons Tim: 

 Respons No.4 tentang pembahasan sumber daya air: level dinaikkan menjadi isu 

keberlanjutan ‘sumber daya pesisir’  

o Ibu Fitri DLH: isu pengendalian dan pemanfaatan air bawah tanah (masuk ke 

mitigasi) 

 Pengambilan air tanah terjadi karena kebutuhan  

 Pengendalian seharusnya mengatur kegiatan yang memungkinkan harus 

diambilnya air tanah. 

 Isu strategis diubah menjadi isu ‘Keberlanjutan Sumber Daya Alam” yaitu 

akan ditambahkan bahasan keterbatasan dan ketersediaan sumber daya air 

 

 Pencemaran dan bencana  

o Ditambahkan panah “pencemaran” dalam isu strategi “Risiko Kebencanaan 

Tinggi”  

 

        Bapak Kumar 

1. Membuat peta lebih besar dan proporsional 

2. Dimasukkan hasil kesepakatan PKSDA (terkait ruang laut) dalam peta. 

3. Kawasan fungsional, mengapa kawasannya besar? 

o Kawasan fungsional menjadi besar karena sumber air DKI Jakarta dari Jatiluhur. 

(respons tim)  

o Ada deliniasi wilayah fungsional, namun data awal bisa menjadi baseline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data pasokan air Jakarta 30 tahun ke depan (dalam dokumen RUED) akan 

ditanyakan kembali. 

o Termasuk PLTU di Jakarta. 

4. Tambahan isu strategis tentang energi: (proyeksi) masing-masing PLTU dari batu bara 

akan diganti menjadi gas kemudian kapasitas akan ditingkatkan menjadi 7500-12.000 

Megawatt 

5. Tentang KRP, perlu ditetapkan cut-off point agar bisa dimasukkan ke dalam dokumen 

KLHS. 

 Sebelumnya, cut-off  telah ditetapkan akhir Februari (respons tim) 

 RTRW masih didominasi oleh wilayah daratan, sebaiknya dari KLHS perlu 

ditingkatkan mengenai wilayah lautan.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Fandy 

1. Belum terlihat peta pola ruang untuk kewenangan pengelolaan Taman Nasional 

Kepulauan Seribu  

 RZ sudah tertuang dan dokumennya sudah terintegrasi dengan RTRW, namun 

peta pola ruang daratan RTRW masih disinkronkan dengan RDTR 

 (Ibu Cinde) Matek Perairan Pesisir 3.0 sudah terintegrasi dengan RTRW.  

o Dibutuhkan dokumen peta pola ruang yang sudah terintegrasi dengan 

daratan  

 

4. Berita Acara  

Substansi: 

A. Isu Paling Strategis 

 Kesenjangan Penghidupan Masyarakat 

 Keberlanjutan Sumber Daya Alam 

 Risiko Kebencanaan Tinggi 

 Tata Kelola Pemanfaatan Ruang 

B. Deliniasi Wilayah Fungsional dengan tidak memasukkan DAS Citarum. Terkait informasi DAS 

Citarum sebagai baseline data. 

C. Koreksi Wilayah Ekoregion dengan memasukkan hasil penetapan wilayah ekoregion berdasarkan 

SK Menteri LHK Nomor 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah 

Ekoregion Wilayah Indonesia dan SK Menteri LHK Nomor 

1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan 

Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000 8 dan SK1272 serta kajian 

ekoregion Provinsi DKI Jakarta skala 1:250.000 

D. Dalam analisis pengaruh muatan KRP, menggunakan muatan RTRW DKI Jakarta 2040 sampai 

dengan tanggal 28 Februari 2022 

 

            **Dokumentasi kegiatan asistensi berupa notulensi dan rekaman rapat  

 

5. Dokumen tambahan 

 KLHS Punjur  

 Bahan-bahan mengenai kawasan strategis/ dokumen peta pola ruang dari Bappeda 

 

 

 



7. Asistensi 2 KLHS RTRW 2040  

 

 

Notulensi (MoM)  

 

 

Tanggal 15 Maret 2022 

Waktu 09.00 - 11.00 

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang - SDGs Hub UI 

2. Radhe Ayu - SDGs Hub UI 

3. Ashdianna Rahmatasari - DCKTRP Jakarta 

4. Nina - DCKRTP Jakarta 

5. Erna - DCKTRP Jakarta 

6. Suci - DCKRTP Jakarta 

7. Cinde Wiyani - DKPKP 

8. Adi Darmawan - Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta 

9. Ir. Erni Pelita Fitratunnisa, ME - Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI 

Jakarta 

10. Fahmi Nur Amalia - DIM 

11. Endrawati Fatimah - DIM 

12. Fandy Rahmat - Bappeda 

13. Rebecca 

14. Ryan Maulana - Bappeda 

15. Sally - Bappeda 

16. Jagad - Bappeda 

17. Adam Maulana 

18. Febri - Bappeda 

AGENDA 

Asistensi KLHS RTRW 2040 

1. Respons Bappeda 

 Mengapa terdapat visi dan misi? 

o Visi misi merupakan arahan dari Gubernur (post-pandemic city dan arah pengembangan 

kota) yaitu ditujukan kepada transit, digital, dan sustainable neighborhood  

o Visi misi sudah masuk ke RPD dan sudah terintegrasi dengan dokumen yang lain.  

 

 Performa minimal kawasan 

o Tidak menghambat inovasi teknologi, namun ini hal-hal yang perlu dilengkapi untuk 

pembangunan kawasan oleh pengelola.  

o Apabila pengelola ingin beraktivitas di sebuah kawasan, mereka harus melengkapi 19 

item di KRP agar bisa mendapat izin dan hak. 



o Performa minimal kawasan untuk memastikan suplai cukup, seperti akses air bersih, emisi 

kawasan berkurang, dan sebagainya. 

o Plan B melalui TPZ performa dan bisnis, namun intensitas hak rendah. 

 

 Duplikasi penulisan / ada 2 pasal yang mengatur hal yang sama, contohnya mengenai kawasan 

pertahanan 

o Keduanya berbeda. Ketentuan khusus memang ada overlay sementara ketentuan umum 

hal yang solid.  

 

 Telaah Tujuan 1 

o Ketentuan pusat pelayanan kota berdasarkan Permen 16 yaitu menggunakan 

prinsip/konsep TOD. 

 Kriteria yang ada di Permen ATR TOD diadopsi menjadi kriteria pusat pelayanan.  

o Pusat pelayanan kota dan sub-pelayanan kota ditandai warna merah, bukan untuk hunian 

penduduk namun pusat kegiatan. Di sisi lain, data sebelumnya menunjukkan pertambahan 

penduduk Jakarta (Inkonsistensi). 

 Pola ruang masih disinkronkan RDTR . 

 RDTR simulasi 3 dimensi masih berproses untuk wilayah existing dan rencana. 

 Kesalahpahaman tentang konsep TOD. Maka, kriteria yang dituliskan di RTRW 

akan menjadi basis pengelola agar memenuhi syarat tertentu untuk baru bisa 

membangun secara TOD. 

 Apakah performa item ini akan tidak relevan lagi ketika aplikasinya tidak optimal 

dan membuat ‘lesu’ pengelola? Dan adakah jaminan pemerintah untuk penyediaan 

fasilitas infrastruktur? 

 DKI Jakarta menyiapkan KLB. Pembangunan diidentifikasi mulai dari 

Intensitas dasar. Apabila ingin menambah intensitas, akan ada kriteria 

tambahan lain.  

 Setiap pembangunan akan dikenakan kewajiban pembangunan yaitu 

kewajiban bagi pengelola untuk bertanggung jawab atas dampak 

lingkungan/pembiayaan infrastruktur akibat pembangunan tersebut. 

 Apakah item hanya berlaku apabila pengelola kawasan (BUMD/BUMN) 

membangun pusat pelayanan, sub-pusat pelayanan, dan pusat pelayanan 

lingkungan? Apabila mereka tidak tertarik, maka perwujudan struktur ruang tidak 

tercapai? 

 Tanggung jawab atas ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya setelah 

pembangunan, apakah milik pengelola atau DKI? 

 Pengelola kawasan yang memiliki kewajiban. 

 Diarahkan agar air tanah terkendali melalui regulasi 5R. 

 DKI telah membuat jaminan suplai air bersih sampai 30 tahun ke depan 

dan sedang dimasukkan ke RUU. 

 Prioritas pengembangan jaringan: daerah menjadi pusat pelayanan kota, daerah 

yang memiliki penurunan muka tanah, dan daerah yang krisis air.  

 (Ibu Endra) implikasi rencana tata ruang membutuhkan setiap sektor agar 

menghitung secara detail terkait suplai dan kebutuhan air.  

o Apakah Pulau Pramuka juga tercakup dalam pengaturan ini? 



 Karakteristik Kepulauan Seribu berbeda dengan daratan Jakarta sehingga akan ada 

Perda terpisah. 

 

 Telaah KRP Tujuan 2 dan 5 

o Hunian perairan mengakomodasi rumah-rumah apung di Kepulauan Seribu. 

 Perairan Pulau Pandang akan dibangun rusun nelayan. 

 Ada proyeksi pembangunan wisata di Kepulauan Seribu, namun terdapat aturan-

aturan yang membatasi kegiatan tersebut sebab masih termasuk dari wilayah 

taman nasional.  

 Pembangunan diperbolehkan di taman nasional asalkan tidak mengubah bentang 

alam. 

 74 pulau masuk dalam wilayah taman nasional: zona inti 4, zona perlindungan 

bahari 5, dan sisanya termasuk di zona pemanfaatan 1 dan 2 Kepulauan Seribu.  

o Tujuan 5, termasuk indikasi program, infrastruktur sumber daya air, dan FPSA skala 

mikro, ini sudah jelas dibahas di arahan. 

o Lokasi pelabuhan sudah ada di rencana induk pelabuhan nasional (RIPN). 

o Sistem RO, pemanfaatan air laut, di pulau terluar Kepulauan Seribu → bisa diaplikasi ke 

depannya untuk di daratan.  

o Pulau-pulau masuk ke RTRW, kecuali Pulau Penjaliran Barat dan Timur, Cagar Alam 

Pulau Bokor, dan Suaka Margasatwa Pulau Rambut termasuk dari kewenangan KLHK.  

o Pemprov DKI, berkoordinasi dengan taman nasional Kep. Seribu, sedang menyusun PKS 

tentang pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu. 

  

 Kebutuhan non-penduduk dan perhitungan kebutuhan air. 

o Matek sudah memasukkan perhitungan tambahan penduduk komuter. 

 

 Apakah ada pasal yang mengunci dan mengatur perhitungan kebutuhan air? 

o (Bapak Triarko)  

 Kebutuhan air tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk, namun perlu 

dipertimbangan para komuter 

 Kemungkinan backlock reservoir (proyeksi tersedia suplai, namun seiring waktu 

tidak dapat dipenuhi) sehingga Jakarta juga bisa perlu mempertimbangkan 

jaminan Waduk Jatiluhur. 

o Ketentuan dalam KUZ atau kawasan pemukiman (dicek kembali) 

o Perhitungan PU digunakan untuk menghitung sumber daya air dengan 

mempertimbangkan asumsi hunian dan non-hunian. 

 

2. Agenda Selanjutnya 

 DLH akan meminta konsep Naskah Akademis. 

 Akan diberikan catatan/rekomendasi terkait suplai air bersih dan sampah. 

 

 

 

 



8. Asistensi 3 KLHS RTRW 2040  

 

 

Notulensi (MoM)  

 

 

Tanggal 21 Maret 2022 

Waktu 14.30 - 16.00 

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang - SDGs Hub UI 

2. Radhe Ayu - SDGs Hub UI 

3. Edina Rafi Zamira - SDGs Hub UI 

4. Krisna Kumar - KLHK 

5. Hendaryanto - KLHK 

6. Enike Mentari Uli Sinaga - KLHK 

7. Tria Yuliati - KLHK 

8. Imam Fitrianto - DKPKP 

9. Supriyadi - DKPKP 

10. Adi Darmawan - DLH DKI Jakarta 

11. Ir. Erni Pelita Fitratunnisa, ME - DLH DKI Jakarta 

12. Inge - DLH DKI Jakarta 

13. Hayyu - DLH DKI Jakarta 

14. Adi Wiyana - DIM 

15. Sri Handayani - DIM 

16. Fahmi Nur Amalia - DIM 

17. Endrawati Fatimah - DIM 

18. Susi Saras 

19. S. Lisdiar G. 

20. Rebecca 

21. Erna Kharisma 

22. Kanika - DCKTRP 

23. S. R. Utami Dewi - KLHK 

24. Ashdianna Rahmatasari - DCKTRP Jakarta 

25. Fandy - Bappeda 

26. Ryan Maulana - Bappeda 

27. Febri - Bappeda 

AGENDA 

Asistensi KLHS RTRW 2040 

1. Pendahuluan dari DLH 

 Konten KRP sudah dibahas dengan detail oleh tim. 

 Agenda asistensi 

o Pemberian masukan untuk penyempurnaan KLHS RTRW 2040. 



 

 

2. Pendahuluan dari KLHK 

 Identifikasi Materi Muatan KRP 

o Pasal 22 dan Lamp. IV Huruf C Permenlhk P.69/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh LH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Komentar 

Bapak Anto 

1. Apakah bisa materi Bapak Anto (muatan KRP dan pengaruhnya ke LH) dihubungkan ke hasil 

analisis KRP tim? 

2. Struktur dan pola ruangan. 

 

            Bapak Kumar 

1. RTRW perlu memperhatikan pengelolaan ruang laut. 

2. Peta PSN sebaiknya dibuat dalam RTRW. 

3. Sejauh apakah kedalaman RTRW? Apakah hanya terkait pola ruang atau akan lebih detail?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tentang penduduk, DKI seharusnya sudah memproyeksikan dan perencanaan hunian untuk 

penduduk seiringan peningkatan pembangunan. 

5. Keberlanjutan DKI Jakarta bergantung dengan wilayah di luar Prov DKI Jakarta. Bagaimana 

proses integrasi KRP dengan kondisi luar Prov. DKI Jakarta tersebut? Dan bagaimana 

kebijakannya? 

 

4. Respons 

 Respons Bapak Fandy 

o Proses integrasi 

 Sudah dibuatkan skematisasi proses integrasi alokasi ruang dan dimasukkan ke 

dalam struktur/pola ruangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Peta belum diberikan kepada tim karena masih ada yang perlu disinkronkan dengan 

provinsi lain. 

 

 Respons Bapak Imam 

o Pesisir sudah dimasukkan ke dalam RTRW, antara lain akses nelayan, alur laut, 

zona energi (kabel laut), dan zona migas.  

o Isu pesisir yaitu sebagian besar wilayahnya adalah KSN. Terkait isu ini, 

diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat. 

 

 



 Bapak Kumar:  

o Kekhawatiran Bapak Kumar adalah hasil KLHS tidak dapat diintegrasikan. Apabila 

terdapat perubahan KRP, bagaimana pengaruhnya pada PSN?  

o Respons Bapak Fandy:  

 Akan dilakukan akomodasi dan diskusi kepada ATR serta tim Pokja. 

 Konsep besar sudah sesuai, namun terdapat perubahan kecil. 

 Respons tim 

o  Ibu Endra 

 Tim telah menyajikan fakta terkait KLHS, terutama tentang analisis pengaruh 

kepada isu strategis 

 Apa yang dipilih DKI: menggunakan pola ruang saat ini (demand menjadi sesuai 

kebutuhan pembangunan) atau masukan ini akan mengubah dalam mengendalikan 

pola ruang sehingga rekomendasi akan berbeda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Asistensi 4 KLHS RTRW 2040  

 

 

Notulensi (MoM)  

 

 

Tanggal 20 April 2022 

Waktu 15.00 - 17.30 

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang - SDGs Hub UI 

2. Radhe Ayu - SDGs Hub UI 

3. Krisna Kumar - KLHK 

4. Hendaryanto - KLHK 

5. Siti Muniati - KLHK 

6. Haviz Kurniawan - KLHK 

7. Muhammad Aziz Hakim Ramadhan - KLHK 

8. Enike Mentari Uli Sinaga - KLHK 

9. Tria Yuliati - KLHK 

10. Puspo Dwi Nugroho - KLHK 

11. Julvian R. Widiarta - KLHK 

12. Puspo Dwinugroho - KLHK 

13. Disya - KLHK 

14. Fia - KLHK 

15. Hasna - KLHK 

16. Ashdianna Rahmatasari - DCKTRP  

17. Suci - DCKTRP 

18. Kanika - DCKTRP 

19. Wiwiet - DCKTRP 

20. Cinde Wiyani - DKPKP 

21. Khansa Alda - DLH DKI Jakarta 

22. Adi Darmawan - DLH DKI Jakarta 

23. Ir. Erni Pelita Fitratunnisa, ME - DLH DKI Jakarta 

24. Rentek - DLH DKI Jakarta 

25. Adi Wiyana - DIM 

26. Sri Handayani - DIM 

27. Fahmi Nur Amalia - DIM 

28. Endrawati Fatimah - DIM 

29. Haditya Pradana - DIM 

30. Rully Irzal - Bappeda 

31. Inke - Bappeda 

AGENDA 

Asistensi KLHS RTRW 2040 



1. Respons Bapak Anto 

 Tim sebaiknya melengkapi data spasial untuk mendukung rekomendasi dan alternative. 

 KLHS sudah runtut dan alurnya sudah baik. 

 

2. Respons Bapak Kumar 

Bapak Kumar belum melihat analisis skenario Jakarta pasca-IKN 

o (TA) Tim menyusun RTRW dengan berpacu pada skenario DKI Jakarta sebagai ibukota. 

Apabila perspektif ini berubah, maka Naskah Akademis akan berubah.  

o (Bapak Rully) Setelah berdiskusi dengan beberapa pihak, RTRW menggunakan asumsi 

DKI Jakarta sebagai Ibukota.  

 Adanya konsep yang diusung dalam RTRW untuk mengantisipasi IKN 

yaitu  menjadikan Jakarta sebagai bisnis berskala global.   

 Telah berdiskusi dengan KNI. KNI juga mengacu pada asumsi bahwa ruang-ruang 

militer akan tetap di DKI Jakarta sebagai Ibukota.  

o (Bapak Kumar) Konsep-konsep yang dijabarkan Bappeda harus digali dan diarahkan visi 

ke depannya. Hal ini dilakukan agar safeguard bisa melindungi KRP.  

 (Pasca-IKN) konsep tata ruang berubah, namun struktur ruang kemungkinan akan 

tetap. 

 Bapak Kumar merekomendasikan adanya pertimbangan kondisi DKI Jakarta 

sebelum-sesudah IKN di identifikasi KRP 

 TA sudah mengantisipasi diskusi ini di bahasan pengelolaan sumber daya 

air 

 Pak Kumar mengklarifikasi Ibu Endra:  

o Perpres No. 109 Tahun 2020 mengenai PSN di Jakarta 

 D3PLH - bagaimana pengelolaan air tanah untuk wilayah yang belum terlampaui? 

o Tim menganggap bahwa dengan 98% wilayah terlampaui di Jakarta maka wilayah 

tersebut yang harus fokus diatur.  

o Tim melihat bahwa detail lokasi dan cara memperbaiki pengelolaan air tanah DKI Jakarta 

masih kurang. 

o Usulan alternatif terkait keberlanjutan sumber daya air difokuskan untuk 

keseluruhan DKI Jakarta. 

 

3. Respons Ibu Cinde 

 Tentang KSN, baik darat maupun perairan, sudah dijelaskan dalam PP No. 21. 

 

4. Konsultasi Publik, khusus Pokja, sebagai proses diseminasi  (21 April 2022) 
 KLHS perlu mendapat tanggapan KKP dan ART, LSM, pemerintah daerah sekitar DKI Jakarta, 

serta jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta. 

 FGD perlu dipertimbangkan karena kemungkinan adanya ketidaksepakatan dari pihak-pihak 

yang dituju, terutama pihak yang tidak disosialisasi oleh TA. 

o (Ibu Endra) Sebaiknya Pokja secara internal menyepakati terlebih dahulu dokumen yang 

ada.  

 Tamu konsultasi publik diundang secara selektif. 

 Ibu Cinde menyetujui diperlukannya kesepakatan di antara Pokja. 

o Kelebihannya, TA juga bisa mendapat data-data tambahan dari konstituen. 

 



10. Finalisasi KLHS RTRW 2040  

 

 

Notulensi (MoM)  

 

 

Tanggal 28 April 2022 

Waktu 09.00 - 11.00 

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang - SDGs Hub UI 

2. Radhe Ayu - SDGs Hub UI 

3. Cinde Wiyani - DKPKP 

4. Imam Fitrianto - DKPKP 

5. Khansa Alda - DLH DKI Jakarta 

6. Adi Darmawan - DLH DKI Jakarta 

7. Ir. Erni Pelita Fitratunnisa, ME - DLH DKI Jakarta 

8. Rentek - DLH DKI Jakarta 

9. Adi Wiyana - DIM 

10. Sri Handayani - DIM 

11. Fahmi Nur Amalia - DIM 

12. Endrawati Fatimah - DIM 

13. Haditya Pradana - DIM 

14. Rully Irzal - Bappeda 

15. Fandy Rahmat - Bappeda 

16. Inke - Bappeda 

17. Anita - Bappeda Bidang PSPP 

18. Aan Zakky - Dinas Perhubungan  

19. Pratiwi Indayani - DPPKUKM 

20. R.Karyana - DPPKUKM 

21. Baruni - DPRKP 

22. Riesma Oktapriana - BPBD 

23. Rizky Putro Kurniawan - DSDA 

24. Afan Adriansyah - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 

25. Debbie Valonda - Dinas Kesehatan 

26. Irani Handalia - Dinas Perhubungan 

27. Faradilla Indah Permatasari - Dinas Perhubungan  

28. Ericson Dollyno - Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

Walikota Kota Adm JT 

29. Andi Astina Satria - Dinas Bina Marga 

30. Mella Irawati - DPRKP Provinsi DKI Jakarta 

31. Dify - DPRKP 

32. Anindita - DPRKP 

33. Yulian Anita - Dinas Perindag KUKM DKI Jakarta 

34. Dwi Astuti - BLLJ 

35. Sari - BLLJ 



36. Fenna - BLLJ 

37. Khomsiyah - BLLJ 

38. Fajar F - PPKUKM 

39. Bag. PLH Setko Adm Jakarta Utara 

40. Vivi Ariandani  

41. Joice Pasolang  

42. DCKTRP Pemprov. DKI Jakarta 

43. Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta 

AGENDA 

Finalisasi KLHS RTRW 2040 

1. Respons Bapak Fandy 

 Beberapa rekomendasi dari TA sudah didiskusikan oleh Bappeda dan tabel tanggapan akan segera 

dikirimkan ke TA dan DLH. 

 

2. DKPKP 

 DKPKP sudah mendapat poin-poin alternatif, integrasi, dan rekomendasi dari TA serta sudah 

dibahas oleh pimpinan. 

 DKPKP akan mengecek kembali terkait tanggapan atas rekomendasi ke pimpinan dan akan 

segera dilaporkan ke DLH atau TA. 

 

3. DSDA 

 Menanggapi alasan mengapa zona rusak DKAT tidak sesuai dari  Pergub No. 93. 

o Proses diskusi akan terus berkembang. 

o Realitanya, sumber dan pelayanan selain air tanah masih kurang. 

o DSDA menunggu tanggapan PAM Jatiluhur. 

o Upaya pemanfaatan kembali air tanah sudah dilakukan melalui pembangunan sumur 

resapan. 

o Hasil rapat akan didiskusikan dengan pimpinan. 

 

4. BLL Dishub 

 Tidak ada penetapan area Low emission zone (LEZ)  

o Tanggapan Bappeda: Bappeda membutuhkan informasi mengenai lokasi dan zona ini. 

 Untuk menyeimbangi pengembangan jalan dan titik-titik transit di Jakarta, 

Bappeda menyetujui bahwa LEZ bisa dijadikan syarat performa minimal suatu 

kawasan pembangunan. 

o BLL Dishub menyarankan agar kriteria LEZ dan peraturan sectoral mengenai LEZ bias 

dicantumkan dalam KLHS. 

 Tanggapan DLH: LEZ bisa dimasukkan ke RDTR 

 

5. Kominfotik  

 Peran Kominfotik dalam KLHS adalah memberikan data (statistik, media, dan sebagainya). 

 



6. Administrasi Jakarta Utara 

 Menanyakan mengenai TPST Tanjung Priok dan Cilincing. 

o Tanggapan Bappeda:  

 Terdapat 4 titik ITF/FPSA dan salah duanya adalah Tanjung Priok dan Clincing. 

 Poin ini mengacu pada Perpres 60. 

 Apakah Ipal Zona 5 dan Zona 2 tercantum ke dalam RTRW? 

o Tanggapan Bappeda: 

 Mengadopsi Pergub dan seharusnya sudah terakomodir. 

o Tanggapan DLH: 

 Titik-titik pembangunan dimasukkan ke dalam RTRW. 

 

7. Tim KLHS 

 Tim membutuhkan klarifikasi 

a. Apakah sudah ada perencanaan induk pengembangan jaringan perpipaan sumber daya air? 

o (DSDA) Sudah tercantum dalam Dokumen Rispam. Namun, dokumen tersebut belum 

disahkan sebagai masterplan yang bisa digunakan. 

o (DSDA) Dokumen Rispam akan diberikan kepada DLH (diperlukan surat).  

o (Bappeda) Apabila Rispam sudah mencantumkan SAP jaringan, SAP tersebut bisa 

diberikan kepada TA. 

b. Apakah ada standar pelayanan minimal DKI Jakarta? 

o (Bappeda) DKI Jakarta diharapkan dapat menyusun SPM daerah sendiri. Saat ini, sudah 

disiapkan pasal delegasi dalam bentuk Pergub.  

o (Bappeda) Penjelasan masing-masing struktur ruang dituliskan pasal delegasi terkait. 

c. Untuk Bappeda, TA meminta peta kerawanan bencana karena dibutuhkan sebagai lampiran. 

o Bappeda sedang menyusun peta ini dan akan dimasukkan ke dalam lampiran peta khusus 

di RTRW. 

d. Likuifaksi  

o Bappeda mendapat data dari BPBD dan BNPB. 

o (Pak Triarko) Dalam dokumen-dokumen BPDB/BNPB, analisis bencana beserta peta 

selalu akan dicantumkan. 

o (BPBD) Peta sedang disusun, namun akan ditanyakan ke bidang bersangkutan. 

o (BPBD) Kajian mengenai likuifaksi sedang ditanyakan. 

e. Kebakaran  

o Mengenai kebakaran sudah dibahas dalam KUZ yaitu tersedianya sarana dan prasarana 

khusus. 

o Berada di bawah Dinas Pemadam Kebakaran.  

 

8. Langkah selanjutnya 

 Menyepakati batas waktu akhir integrase. 

 DLH sebagai quality assurance sudah bisa berjalan karena terdapat poin-poin yang sudah bisa 

dicek. 

 Surat pengajuan validasi. 

o DLH sedang memproses surat tersebut, namun harus disertai oleh laporan. 

 

 



 

11. Persiapan Penyusunan Penjaminan Kualitas KLHS RTRW 2040 

 

 

Notulensi (MoM)  

 

 

Tanggal 18 Mei 2022 

Waktu 10.00 – 15.00 

Daftar Hadir 1. Triarko Nurlambang - SDGs Hub UI 

2. Radhe Ayu - SDGs Hub UI 

3. Adi Darmawan - DLH DKI Jakarta 

4. Adi Wiyana - DIM 

5. Sri Handayani - DIM 

6. Fahmi Nur Amalia - DIM 

7. Endrawati Fatimah - DIM 

8. Ashdianna Rahmatasari - DCKTRP Jakarta 

9. Cinde Wiyani - DKPKP 

10. Fandy Rahmat- Bappeda 

11. Inke – Bappeda 

12. Rully Irzal – Bappeda 

13. Dzaki Naufal Hakim  

14. Amri 

15. Afan Adriansyah - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 

AGENDA 

Persiapan Penyusunan Penjaminan Kualitas KLHS RTRW 2040 

1. Diskusi KLHS RTRW 2040 

 (Rekomendasi 1.3) Peta kawasan rawan bencana akan dimaksukkan ke dalam lampiran 

ketentuan khusus. 

o Peta ini sudah siap diberikan. 

 

 (Rekomendasi 2.1) RAN Perda dan RANPEPRES Jabodetabekpunjur belum sinkron. 

o Terdapat 8 situ waduk yang belum diakomodasi. 

o (Bappeda) Terkait waduk, hal ini tidak dipermasalahkan karena sudah sesuai dengan 

RDTR. 

 

 Jaringan perpipaan Air 

o DLH DKI Jakarta belum mendapat SAP jaringan pipa air dari PAM. 

 



 Pengelolaan sampah 

o Bantargebang sudah disebut sebagai TPA di Perpres 60. 

o Dituliskan dalam RTRW menggunakan termin TPST. 

o Penetapan TPST disesuaikan dengan area: (1) Cilincing, Jakarta Utara, (2) Cakung, 

Jakarta Timur, (3) Pesanggrahan, Jakarta Selatan, (4) Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan 

(5) Penjaringan, Jakarta Utara. 

o Urutan pengelolaan sampah:  

 Rumah → TPS / TPS3R → SPA → TPST → TPA (PermenPU) 

 SPA → TPS3R/ TPS → TPA → TPST (Permen ATR) 

 

 Tentang rekomendasi industri 
o (Pasal 163 KUZ Kawasan Industri) Industri berat direlokasi bertahap ke luar Jakarta 

(formulasi kata harus disesuaikan). 

o Tanggung jawab pemenuhan baku mutu diberikan kepada estate manager. 

o Poin (e) akan dipikirkan kembali agar lebih menguatkan poin (b). 

o Menambahkan pasal 94 huruf a ayat (10) Pengembangan kawasan industri dan 

pergudangan skala besar dan menengah yang ramah lingkungan diarahkan ke kawasan 

industri di Kawasan Berikat Marunda - dengan mempertimbangkan daya dukung 

lingkungan hidup dan zona konservasi air tanah . 

 

 Tentang rekomendasi pembangunan 

o Pasal 165 berlaku juga untuk di Mall. 

o Pasal 149 dan pasal 43 mengenai sumber daya air perlu disinkronkan kembali. 

o DKI harus menyusun Pergub mengenai SPM.  

o Penambahan di Pasal 234 huruf c untuk pelarangan/pembatasan pemanfaatan air tanah 

sudah diintegrasikan  
o (perlu ditindaklanjuti) penambahan insentif untuk konservasi sumber daya air terutama 

terkait dengan pelestarian CAT dan air permukaan. 

o Apakah DKI sudah mempertimbangkan KKOP?  

 KKOP sudah diatur dalam RDTR  

 Perlu ditambahkan bahasan mengenai pola ruang yang termasuk dalam KKOP di 

RUZ 

o Agar tidak membuat bingung, nomor 5 perlu direvisi.  

 

2. Langkah selanjutnya 

 Membutuhkan SAP jaringan perpipaan RISPAM. 

 Peta TPS3R,  

 Penjaminan kualitas 

o Mengisi format dari Permen LHK dan diketahui oleh penyusun KRP  

o Membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Pokja dan diketahui oleh Kepala Daerah 

o Paraf Pokja 1 dan Pokja 2 di setiap tabel yang terlampir 

 (DLH DKI Jakarta) Persyaratan administrasi, terutama surat permohonan validasi sudah 

disiapkan drafnya. Surat ini akan diberikan beserta lampiran laporan. 

o Dilakukan ketika laporan sudah lengkap dan rapih 

 



 

lxii 

LAMPIRAN 10. KOMPETENSI TENAGA AHLI 

  



Nama Triarko Nurlambang 
Pendidikan • Sarjana Geografi FMIPA UI (1987) 

• Graduate Diploma dalam bidang Geografi dari The Australian National    University di Canberra 
(1992)  

• Master of Arts dalam bidang Ilmu Sosial dari The Flinders University of South Australia di Adelaide 
(1994) 

• Doktor untuk Kebijakan Publik FISIP Universitas Indonesia (2013) 
Pelatihan profesional 
 

• Ketrampilan Pengembangan Metode Riset (Universitas Indonesia,1988) 
• Microcomputer Application for Demographic Analysis di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI 

(Universitas Indonesia, 1988) 
• Urban Development Design di the Australian National University (1992) 
• Application of Geographic Information System for marine and coastal development   (Universitas 

Indonesia 1999) 
• Customer Satisfaction Application for Enhancing Social Safety Net Program di Tangerang – Jawa 

Barat (1999)  
• Team building ; diselenggarakan oleh PT BIMU Management Service Consultant (2000) 
• Manajemen Stasiun TV; diselenggarakan oleh PJTV (Pelatihan Jurnalistik dan TV) FISIP UI (2004) 
• SEA training and workshop di NCEA – Utrecth-Belanda dan Kementerian Lingkungan Hidup di 

Copenhagen (2007) 
• Pelatihan IDEAS (Kepemimpinan dan Soft Skills; Aplikasi Teori “U” oleh Otto Schammer dan Peter 

Senge); diselenggarakan oleh MIT Sloan-Boston dan IDEAS Fellowship-UID/United in Diversity – 
Boston, Jakarta, Denpasar dan Bandung (2008/9) 

• Pelatihan Manajemen Risiko,ITDC, Denpasar (2016) 
• Professional Director & Commisioner Program (Risk Management), IICD, Batch # 131, Jakarta 

(2017) 
• Professional Director & Commisioner Program (Change Management & GCG), IICD, Batch # 134, 

Jimbaran-Denpasar (2018) 
Bahasa dan Tingkat 
Kemahiran 

Bahasa Berbicara Membaca Menulis 
Indonesia Bahasa Asli 

Inggris Fasih Fasih Fasih 
Pengalaman Kerja 
Profesional 

• Staf pengajar strata sarjana dan pascasarjana pada Departemen Geografi FMIPA UI (Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam). Mata kuliah yang diajarkan adalah Geografi Ekonomi dan 
Geografi Pemasaran, Geografi Transportasi, Konsep dan Teknik Perencanaan Ruang, Inovasi dan 
Kreatif Lokal, Manajemen (1990 - sekarang) 

• Staf Pengajar Tamu untuk Program Pascasarjana pada Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI. 
(1999) 

• Staf Pengajar Tamu untuk Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI (2005), Kriminologi 
FISIP UI (2010-14), Ilmu Administrasi (2012) 

• Wakil Dekan IV, Bidang Kerjasama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. (1998 – 
2003) 

• Penasehat Buana Khatulistiwa, sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak 
dibidang Layanan Informasi Spatial, pembangunan wilayah dan lingkungan. (1996 - sekarang) 

• Asisten Peneliti pada the Development Studies Project (Boston International Development Inc.; 
Affiliated to Boston University) bekerjasama dengan Bappenas dan Biro Pusat Statistik (1986 – 1988) 

• Manajer Riset Pemasaran dan konsultan pemasaran pada PT Surindo Utama (1994-1998) 
• Manajer Pemasaran Pelatihan Team-Building Outbound pada PT BIMU (Bina Inti Muda Utama) 

(1997) 
• Pimpinan perusahaan dan konsultan manajemen dan pemasaran pada PT Pacific Rekanprima (1998 

– 2002) 
• Consultant associate untuk bidang Pembangunan Daya Saing Daerah dan Pemasaran di PT Inline 

(2001 - sekarang) 
• Research associate pada Innovation and Good Governance Forum – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik UI (2000 – 2004) 
• Researcher/ Consultant untuk berbagai lembaga pemerintah (untuk Pemerintah Pusat dan Daerah, 

serta BUMN) dan  perusahaan-perusahaan multi-nasional (1996- sekarang) 
• Instruktur pada pelatihan dengan bidang-bidang: Pengembangan Potensi Ekonomi & Bisnis Lokal 

untuk tujuan Ekspor, Kepuasan Pelanggan, Budaya Corporate, Riset Pemasaran, Manajamen 
Pemasaran,  Komunikasi Pemasaran, Perubahan Manajemen, entrepreneurship, start-up business 



dan Intelijen Bisnis (1996 - sekarang) 
• Membantu membangun beberapa perusahaan baru atau pengembangan inkubasi bisnis (2000 - 

sekarang) 
• Team Leader proyek Critical Environment Pressure Points Bappenas (SEA/SENRA)-UNDP (2006) 
• Ketua Steering Committee untuk Seminar Nasional “Revitalisasi UU Kehutanan bagi Kegiatan 

Investasi untuk Menunjang Pembangunan Hutan Berkelanjutan” diselenggarakan oleh Himpunan 
Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) (2006) 

• Team Leader Output 3a bidang Strategic Environmental Assessment /SEA dari proyek ESP-1 
(Environmental Strategic Program) didanai oleh DANIDA – Lembaga Bantuan Dana Pemerintah 
Denmark dan KLH sebagai leading agency nasonal (2007) 

• Pembina Koperasi Karyawan FMIPA UI (2007) 
• Ketua Pusat Penelitian Geografi Terapan UI (2007-2014) 
• Team Leader Output 2.2. Strategic Environmental assessment/SEA proyek ESP-2 didanai oleh 

DANIDA – Lembaga Bantuan Dana Pemerintah Denmark dan KLH sebagai leading agency nasonal 
(2008) 

• Sekretaris Jaringan Universitas se Indonesia untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
(2009/10) 

• Ketua tim persiapan Pusat Penelitian Perubahan Iklim (Research Center for Climate Change/RCCC-
UI) (2009/10) 

• Deputi Ventura Universitas Indonesia; menangani urusan pengembangan inkubator bisnis dan 
pengembangan Holding Company milik UI (100%) yaitu PT Daya Makara UI  (2003- 2005) 

• Deputi Direksi Pengembangan Bisnis dan Kepala Divisi Konsultansi dan Pelatihan PT Daya Makara 
UI, perusahaan milik UI (2005 - 2007)Ketua Koperasi Karyawan PT Daya Makara UI (2006-2010) 

• Kepala Divisi Kerjasama pada Pusat Penelitian Perubahan Iklim UI (2011 - 2016) 
• Kepala Pusat Penelitian Pranata Pembangunan UI (2014-2019) 
• Komisaris merangkap Ketua Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko PT Pengembangan 

Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, BUMN Pariwisata (2015 – 2020) 
Pengalaman Proyek 
(pilihan) 

Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan 
Kabupaten Sintang, WWF Indonesia – PT.Hima Lestari 
Posisi  : Tenaga Ahli KLHS / Kebijakan Publik 
Lokasi/Periode : Sintang, Agustus 2019 – Januari 2020 
Deskripsi Pekerjaan : Melakukan penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan, 
sebagai salah satu KRP yang wajib dilaksanakan KLHS mengingat luasan pemanfaatan ruang yang 
potensial untuk perkebunan diatas 500.000 Ha. Mengkaji kesesuaian lahan & ruang untuk lima 
komoditas unggulan karet, sawit, lada, kopi, dan coklat. 
  
Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat (KLHS Cepat) untuk Terobosan Kebijakan 
Pengamanan atas Dampak dan Resiko yang ditimbulkan PT. Freeport Indonesia, KLHK 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Jakarta, Mei 2018 – Oktober 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengulas kebijakan yang sudah ada dengan menganalisis data sekunder dan melaksanakan FGD 

terbatas dengan beberapa narasumber. 
• Mengkaji hasil pengumpulan data dari tim AMDAL dan bagian hukum yang melaksanakan survei 

lokasi pada bulan April - Mei 2018 
• Mengulas literatur praktik terbaik, dokumen lingkungan, dan berbagai studi sebagai benchmarking 

approach. 
• Menyusun laporan KLHS 

 
Proyek/Pemberi : Perumusan Baseline untuk Penyusunan  Renstra Kementerian Desa Tertinggal 
Posisi  : Anggota Tim/ Ahli Kebijakan Publik 
Lokasi/Periode : 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengkaji dokumen dan kebijakan yang relevan serta menyelaraskan dengan peraturan terkait 

sebagai informasi dasar untuk mengembangkan rencana strategis. 
• Fasilitasi serangkaian FGD 
• Menulis draft laporan. 

 
Proyek/Pemberi : Perumusan Baseline untuk Penyusunan Renstra Badan Info Geospasial (BIG), BIG 



Posisi  : Anggota Tim/ Ahli Kebijakan Publik 
Lokasi/Periode : Jakarta, 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengkaji dokumen dan kebijakan yang relevan serta menyelaraskan dengan peraturan terkait 

sebagai informasi dasar untuk mengembangkan rencana strategis. 
• Fasilitasi serangkaian FGD 
• Menulis draft laporan. 

 
Proyek/Pemberi : Perumusan Rapermen KLHS Bappenas, Bappenas 
Posisi  : Ahli Kebijakan Publik 
Lokasi/Periode : Jakarta, 2017/2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengkaji dokumen dan kebijakan yang relevan serta menyelaraskan dengan peraturan terkait 

tentang KLHS. 
• Memberikan masukan untuk rancangan peraturan Menteri Bappenas tentang KLHS. 
 
Proyek/Pemberi : Indonesia Model in 2045, Direktorat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Bappenas - 
GIZ 
Posisi  : Anggota Tim Analisis Dinamika Sistem dan Tata Ruang 
Lokasi/Periode : Jakarta, 2018 
Deskripsi Pekerjaan :  Mengembangkan pendekatan dinamika sistem dan tata ruang untuk 
permodelan kondisi Indonesia pada tahun 2045 dengan beberapa skenario kebijakan.  

 
Proyek/Pemberi : Perumusan RAD (Rencana Aksi Daerah) Sustainable Development Goals (SDGs) 
DKI Jakarta, Goal 13 (Perubahan Iklim), Bappeda DKI Jakarta-JICA 
Posisi  : Ahli Kebijakan Publik 
Lokasi/Periode : Jakarta, 2017-2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengkaji dokumen dan kebijakan yang relevan serta menyelaraskan dengan peraturan terkait 

sebagai informasi dasar untuk mengembangkan rencana aksi daerah untuk DKI Jakarta. 
• Fasilitasi serangkaian FGD 
• Menulis draft laporan. 
 
Proyek/Pemberi : Perumusan RAN (Rencana Aksi Nasional) Sustainable Development Goals (SDGs) 
Indonesia, Goal 13 (Perubahan Iklim), Bappenas-JICA 
Posisi   : Tenaga Ahli Kebijakan Publik 
Lokasi/Periode : Jakarta, 2017/2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengkaji dokumen dan kebijakan yang relevan serta menyelaraskan dengan peraturan terkait 

sebagai informasi dasar untuk mengembangkan rencana aksi nasional. 
• Fasilitasi serangkaian FGD 
• Menulis draft laporan. 

Proyek/Pemberi : Fasilitasi Pelaksanaan KLHS untuk RTRW Kabupaten Dharmasraya, Provinsi 
Sumatera Barat, WWF Indonesia dan MCAI USAID 
Posisi  : Public Policy. sp 
Lokasi/Periode : 2017 - 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
Proyek/Pemberi : Pendampingan Teknis KLHS RPJMD Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ESP3-
DANIDA 
Posisi  : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : 2017 - 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Menyampaiakan pelatihan 
• Mengkaji dokumen yang relevan mengenai aspek kebijakan (visi, misi, tujuan, strategi, rencana dan 

program) sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengarusutamaan 
keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

Proyek/Pemberi : Pendampingan Teknis untuk KLHK dalam rangka Pemahaman Umum dan pedoman 



KLHS, ESP3 DANIDA - KLHK 
Posisi  : Team Leader / Ahli Nasional Pembangunan Berkelanjutan 
Lokasi/Periode : Desember 2016 - April 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   
Mendukung KLHK Direktorat PDLKWS untuk meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan dalam 
4enyusun pedoman KLHS. Bersama-sama dengan KLHK di berbagai Direktorat Jenderal terkait untuk 
4enyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang pedoman penyelenggaraan KLHS sebagai turunan PP 
46/2016 tentang Penyelenggaraan KLHS. Melaksanakan lokakarya pembahasan pedoman KLHS 
dengan pemangku kepentingan terkait lainnya (K/L terkait, LSM, Mitra Internasional yang menjalankan 
percontohan KLHS di daerah, Universitas/Akademisi, praktisi). 
 
Proyek/Pemberi : Peningkatan Kapasitas KLHS untuk Pusat Studi Lingkungan melalui Penyusunan 
Modul Training dan Pelatihan (ToT) di tingkat Nasional dan Daerah Terpilih. ESP3-DANIDA 
Posisi  : Tenaga Ahli KLHS dan Pelatih 
Lokasi/Periode : Agustus 2016 - Januari 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengembangkan modul pelatihan untuk pelatihan KLHS 
• Memfasilitasi serangkaian lokakarya 
• Bekerja bersama dengan tim untuk merancang kurikulum ToT (metode dan agenda detail pelatihan) 
• Memberikan pelatihan selama 5 hari ToT 

Proyek/Pemberi : Pengembangan pedoman KLHS untuk Rencana Pembangunan Daerah , Ditjen Bina 
Bangda dan DANIDA 
Posisi  : Ahli Kelembagaan 
Lokasi/Periode : 2016 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Melaksanakan KLHS di beberapa daerah dalam mengembangkan Peraturan Menteri untuk Rencana 

Pembangunan Daerah 
• Mengkaji dokumen yang relevan tentang aspek kebijakan untuk memberikan praktik terbaik 

implementasi KLHS di Indonesia dalam rangka memberikan masukan untuk meningkatkan pedoman 
KLHS untuk peraturan menteri. 

Proyek/Pemberi : Pelaksanaan KLHS Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten 
Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal (Sumatera Utara), Conservation International 
Indonesia, USAID, 
Posisi  : Supervisor dan Penasihat Senior 
Lokasi/Periode : 2015 -2016 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Memberikan pelatihan teknis untuk POKJA KLHS 
• Mendampingi pokja KLHS dalam Pelaksanaan KLHS di daerahnya. 
• Menerapkan prinsip KLHS-SLP (Sustainable Landscape Partnership) melalui proses evaluasi 

perencanaan tata ruang 
Proyek/Pemberi : Kajian Kebutuhan Pedoman KLHS bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP 
Posisi  : Ahli Kebijakan Publik / Team Leader 
Lokasi/Periode : 2013 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengkaji beberapa dokumen yang relevan untuk menggambarkan praktik terbaik pelaksanaan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka mengembangkan Pedoman KLHS untuk 
Kebijakan, Rencana, dan Program Kelautan dan Perikanan. 

• Mengembangkan Pedoman KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan Program Kelautan dan Perikanan 
 

Proyek/Pemberi : Kajian Perumusan Kaidah Penerapan KLHS untuk Program Greening MP3EI, 
Bappenas-ADB 
Posisi  : Peneliti 
Lokasi/Periode : 2013 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Meneliti KRP (Kebijakan-Rencana-Program) terkait dengan MP3EI (Rencana Induk Percepatan 



Ekonomi) 
• Pelaksanaan instrumen KLHS untuk KRP MP3EI 
• Mengembangkan pedoman prinsip-prinsip KLHS untuk MP3EI 

 
 Proyek/Pemberi : Output 3a bidang Strategic Environmental Assessment /SEA dari proyek ESP-1 

(Environmental Strategic Program) oleh DANIDA – Lembaga Bantuan Dana Pemerintah Denmark dan 
KLH sebagai leading agency nasonal 
Posisi  : Team Leader 
Lokasi/Periode : Jakarta, 2007 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengujicobakan pelaksanaan KLHS untuk rencana pembangunan jangka panjang dan rencana tata 

ruang 
• Membuat laporan KLHS untuk berkontribusi pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang 

RPJP 
• Berkontribusi untuk mengembangkan pedoman KLHS untuk disosialisasaikan kepada Pemerintah 

Daerah. 
• Ketua Tim untuk mengelola dan memobilisasi anggota tim. 

 

 



Nama Endrawati Fatimah 
Kontak indo_googolendra@yahoo.com 
Tanggal Lahir 10 Januari 1963 
Pendidikan • Jurusan Mekanisasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1986 
• Post graduate Diploma in Planning (Third World), Faculty of 

Architecture and Planning, Department of Geographical Sciences and 
Planning, University of Queensland, Australia, tahun 1991. Dinilai sama 
dengan ijasah negeri sebagai Spesialis Satu (SP I) berdasarkan SK 
Mendikbud No. 1118/Kep.Dikti/IJIN/1996. 

• Master of Planning Studies, Faculty of Architecture and Planning, 
Department of Geographical Sciences and Planning, University of 
Queensland, Australia, tahun 1994. Dinilai sama dengan ijasah negeri 
sebagai Magister (Strata 2) berdasarkan SK Mendikbud No. 
1118/Kep.Dikti/IJIN/1996. 

• Doktor Ilmu Lingkungan , PS Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 
tahun 2009 

Pelatihan profesional 
 

• Joint Inter-Ministerial SEA Training, 2012, Danida dan KLH, Jakarta 
• Workshop Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Dalam Perencanaan Ruang, 5 – 6 September 2012, KLH dan 
Unversitas Trisakti, Jakarta 

• Pelatihan SPSS, 16-19 Juni 1997, Lembaga Penelitian, Usakti 
• Kursus AutoCAD Basic, Intermediate dan Advance Rel.13, 1997, PT 

Harrisma Agung Jaya, Jakarta 
• Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 29 

Januari – 9 Feb 1991, Universitas Indonesia, Jakarta 
Sertifikat Keahlian: 
• Ahli Utama Perencana Wilayah dan Perkotaan  

LPJK – IAP No. 027/BSP-IAP/LPJKN/IV/2005, Jakarta, tanggal 8 April 
2005 

• Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan Kota  
LPJK – IAP No. 0866/BSP-IAP/LPJKN/IX/2009, Jakarta tanggal 1 
September 2009  

• Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota – Utama 
LPJKN No registrasi 1.5.502.1.088.09.1048258, Jakarta 22 Agustus 
2014  

Bahasa dan Tingkat 
Kemahiran 

Bahasa Berbicara Membaca Menulis 
Indonesia Bahasa asli 
English Sangat Baik  Sangat Baik  Sangat Baik  

Pengalaman Kerja 
Profesional 

• 2013 – sekarang : Wakil Dekan IV Bidang Perencanaan, 
Pengembangan dan Kerjasama FALTL, Universitas Trisakti 

• 1996 – sekarang : Dosen Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur 
Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL), Universitas Trisakti. 

• 1995-1996: Anggota Tim Persiapan Pendirian Jurusan Teknik 
Planologi, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, 
Universitas Trisakti 

• 1995 – 1996 : Dosen Jurusan Arsitektur Lansekap, Fakultas Arsitektur 
Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti. 

• 1988 – 1994 : Staf Bidang Fisik dan Prasarana, Bapeda Tingkat I 
Kalimantan Timur 

Pengalaman Proyek 
(pilihan) 

Proyek/Pemberi : Penataan Kawasan Sentra Flora Fauna Semanan 
Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapeko Jakarta Barat 
Posisi  : Ahli Perkotaan 
Lokasi/Periode : Jakarta, September – Desember 2019 
Deskripsi Pekerjaan :  
• Memberikan rekomendasi penataan Kawasan Sentra Semanan yang 

ramah lingkungan sesuai dengan arahan sebagai salah satu Kawasan 
wisata 



• Merekomendasikan program dalam rangkapengembangan sentra 
semanan seperti pengembangan promosi. 

 
 Proyek/Pemberi : Pedoman Penentuan Daya Dukung Daya 

Tampung Lingkungan Hidup, Kementerian LHK 
Posisi  : Narasumber/Penyunting 
Lokasi/Periode : Jakarta, Desember 2018 – Maret 2019 
Deskripsi Pekerjaan : 
• Memberikan arahan pendekatan analisis daya dukung dan daya 

tampung yang implementatif bagi pelaksanaan di daerah 
• Memberikan rekomendasi arahan pemanfataan daya dukung dan daya 

tampung bagi perencanaan di daerah, baik secara tata ruang maupun 
perencanaan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan secara 
umum. 

  
 Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana 

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI Jakarta, Dinas KKKP 
DKI Jakarta 
Posisi  : Ahli Lingkungan 
Lokasi/Periode : Jakarta, September – Desember 2018 
Deskripsi Pekerjaan :  
• Merumuskan isu strategis berdasarkan data primer dan sekunder 

termasuk serangkaian FGD 
• Menganalisis kondisi lingkungan hidup dalam lingkup wilayah zonasi 
• Merumuskan alternative dan strategi sebagai rekomendasi untuk 

RZWP3K 
 

 Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk 
Kebijakan Pengelolaan Dampak Dan Risiko Yang Ditimbulkan Oleh 
Pengelolaan Tailing PT. Freeport Indonesia Dan Pengamanan Ekosistem 
Sungai, Estuari, Dan Laut Yang Terkait, Kementerian LHK 
Posisi  : Ahli Lingkungan 
Lokasi/Periode : Jakarta, Februari –Agustus 2018 
Deskripsi Pekerjaan : 
Mengkaji kebijakan pemerintahan saat ini dan mencari gap yang ada 
mencakup kegiatan pengelolaan tailing PTFI dan mengidentifikasi 
terobosan baru, meningkatkan dan/atau memperkaya kebijakan untuk 
pengelolaan tailing PTFI dan mitigasi dampak/risiko lingkungan hidup 
terhadap ekosistem sungai, muara, laut dan masyarakat. 
 

 Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pegunungan 
Kendeng Yang Berkelanjutan Tahap I dan Tahap II 
Posisi  : Ahli Daya Dukung Lingkungan 
Lokasi/Periode : Jakarta, Oktober 2016 – April 2017 
Deskripsi Pekerjaan : 
• Mengidentifikasi kondisi daya dukung terutama pada sumber daya 

lahan dan air 
• Memproyeksikan dampak dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi 

terkait dengan terbatasnya ketersediaan lahan dan air di lokasi 
Kendeng 

• Merekomendasikan strategi pengembangan berbasis kondisi daya 
dukung lingkungan 

 Proyek/Pemberi : Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di 
Pulau Sumatera, BPIW – Kemen PUPR PT Gafa Multi Consultant 
Posisi  : Team Leader 
Lokasi/Periode : Juni – Des 2015 
Deskripsi Pekerjaan : 
 

 Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTR 



Kawasan Strategis Propinsi Pantura DKI Jakarta, BPLHD DKI Jakarta 
Posisi  : Ahli Lingkungan 
Lokasi/Periode : Jakarta, Juli – November 2016 
Deskripsi Pekerjaan : 
• Merumuskan isu strategis di Kawasan Pantura 
• Menganalisis dampak potensial dalam usulan pengemangan 
• Memberikan rekomendasi dari strategi mitigasi dan adaptasi 

 
 Proyek/Pemberi : Penyusunan Naskah akademis RPPLH dan Daya 

Dukung DKI Jakarta, BPLHD DKI Jakarta 
Posisi  : Ahli Lingkungan 
Lokasi/Periode : Juni – Agustus 2015 
Deskripsi Pekerjaan : 
• Menganalisis ecoregion DKI Jakarta 
• Merumuskan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup 
• Merekomendasikan infrastruktur tambahan atau infrastruktur 

lingkungan untuk mengoptimalkan daya dukung lingkungan 
 

 

 Proyek/Pemberi : Task 6. SEA Preparation for Green Prosperity 
Project Implementation, MCC Indonesia – Abt - URDI 
Posisi  : Ahli Lingkungan 
Lokasi/Periode : November 2012 – Juni 2013 
Deskripsi Pekerjaan : 
• Merumuskan isu strategis 
• Menganalisis dampak yang mungkin terjadi dari Green Prosperity 

Project yang dilakukan di empat kabupaten (Muaro Jambi, Merangin, 
Mamuju dan Mamasa) 

• Memberikan rekomendasi 
 

 Proyek/Pemberi : Studi Pengembangan Jaringan Jalan Papua, 
Departemen PU, Dirjen Bina marga - PT. Margapenta 
Posisi  : Team Leader 
Lokasi/Periode : Jayapura, Juli – Des 2009 
Deskripsi Pekerjaan : 
• Menganalisis potensi dampak lingkungan yang terjadi dari 

pengembangan jaringan jalan di Papua 
• Memberikan rekomendasi ruang terkait dengan lokasi yang sesuai 

untuk pengembangan jalan di Papua 
 

 Proyek/Pemberi : Peningkatan Kualitas Tata Ruang Melalui 
Penyediaan RTH di Middle Stream Jabodetabekjur, Dirjen Penataan 
Ruang, Wil II, Dept PU, PT. Gafa Multi Kons 
Posisi  : Team Leader 
Lokasi/Periode : Jakarta, Juli-Des 2009 
Deskripsi Pekerjaan : 
• Mengkoordinasikan tim analisis 
• Menganalisis kebutuhan RTH dan isu yang terkait di Kawasan 

Jabodetabekjur 
• Merekomendasikan pengembangan kualitas dan kuantitas RTH 
• Memastikan kualitas laporan  
 

 Proyek/Pemberi : Penyusunan Rencana Tata Ruang DAS 
Einlanden – Digul Papua, Dirjen Penataan Ruang, Wil IV, Dept PU, PT. 
Gafa Multi Kons 
Posisi  : Team Leader 
Lokasi/Periode : Boven Digoel, Agustus – Des 2008 
Deskripsi Pekerjaan : 
• Menganalisis data untuk mengidentifikasi daerah yang sesuai untuk 



pengembangan dan juga wilayah rentan 
• Merumuskan pola ruang dan struktur ruang 
• Memberikan rekomendasi strategi adaptasi dan mitigasi 
 

 Proyek/Pemberi : Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan 
Andalan Mamberamo-Lereh dsk (Jayapura dsk), Dirjen Penataan Ruang, 
Wil IV, Dept PU - PT. BWK 
Posisi  : Team Leader 
Lokasi/Periode : Jayapura, Juli – Des 2006 
Deskripsi Pekerjaan : 
Kajian ini fokus pada identifikasi dari sumber daya potensial yang dapat 
dimanfaatkan dan ramah lingkungan dalam rangka percepatan 
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut 
 

 Proyek/Pemberi : Model Perencanaan di Zona Penyangga dan 
Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir di Pulau Kei, Maluku, Dept. Kelautan 
dan Perikanan - PT Forindo Bangun Konsultan 
Posisi  : Ahli Perencanaan Wilayah 
Lokasi/Periode : Maluku, Juli 2001 – Desember 2001 
Deskripsi Pekerjaan : 
• Studi ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan untuk 

mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya laut dan 
pesisir berdasarkan daya dukung lingkungan. 

• Rencana yang diusulkan telah dirumuskan oleh menggunakan 
pendekatan perencanaan partisipatif.  

• Hasil dari kajian ini digunakan untuk mempersiapkan program 
pengembangan desa perikanan untuk meningkatkan kehidupan 
sosial ekonomi masyarakat. 

 Proyek/Pemberi : Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung 
Bagian Hulu, Departemen Kehutanan - PT. Duta Rimba 
Posisi  : Ahli Perencanaan Wilayah 
Lokasi/Periode : Jakarta, Juli 1997 – Desember 1997 
Deskripsi Pekerjaan : 
• Analisis perubahan penggunaan lahan dan dampaknya pada 

ketersediaan air permukaan 
• Mengusulkan rekomendasi untuk mengendalikan penggunaan lahan 

di masa yang akan dating dalam rangka mengurangi kejadian 
bencana banjir di dataran rendah 

• Mengusulkan program rehabilitasi zona hulu 
 

 



Nama Adi Wiyana  
Kontak awiyana@dharmainamandiri.com 
Pendidikan • Menyelesaikan mata kuliah program S3, Perencanaan dan Pengelolaan 

Pesisir dan Lautan, IPB Bogor, 2004. 
• MS, Development Sociology, Cornell University, New York, USA, 1991. 
• Drs. Teaching English as a Foreign Language (TEFL) and Minor in 

Linguistics, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1978. 
• BA. Bahasa dan Sastra Inggris, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1975. 

Pelatihan 
profesional 
 

• SEA Training of Trainers pada tahun 2010 (GTZ), Germany. 
• Pelatihan Lingkungan Hidup: Amdal di Universitas Gajah Mada dan 

Environmentally-Sound Developmen Planning di Washington, D.C., USA. 
• Perencanaan dan Pengelolaan: Project Implementation Course (USAID); 

Rural and Regional Development Planning, AIT, Bangkok; Performance-
Based Contracting; Perencanaan Pembangunan Wilayah, UGM; dan lainnya 

Bahasa dan 
Tingkat 
Kemahiran 

Bahasa Berbicara Membaca Menulis 
Indonesia Bahasa Asli 

Inggris Fasih Fasih Fasih 
Pengalaman 
Kerja Profesional 

• 2017 – sekarang, PT. Dharma Ina Mandiri, Tenaga Ahli KLHS berbagai 
kegiatan (pool expert) 

• 2015 – 2017, PT. Dharma Ina Mandiri dan Conservation International, Team 
Leader dan Tenaga Ahli KLHS.  

• 2013 – 2014, Kemendagri, Integra Consulting dan DHI, Tenaga Ahli KLHS  
• 2007 – 2012, Kemendagri dan DANIDA, Team Leader untuk berbagai 

pengembangan KLHS di daerah. 
• 2005 – 2006, PT. Bina Marina Nusantara, Team Leader untuk pengembangan 

perlindungan sumber daya daerah pesisir  
• 2002 – 2005, IRG dan CRC/URI, Advisor Kebijakan dan Kordinator Program 

Nasional, Management sumber daya pesisir. 
• 1998 – 2002, International Resources Group – IRG, Deputy Chief of Party, 

Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam 
• 1997 – 1998, World Bank/RSI, Rural Development and Natural Resources 

Advisor 
• 1978 – 1997, USAID/Indonesia, Program Specialist; Project Manager for 

pollution prevention 
Pengalaman 
Proyek (pilihan) 

Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS RPJMD untuk Kabupaten Deiyai, 
Provinsi Papua, BPPT – Pemda Kabupaten Deiyai 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Kabupaten Deiyai, Papua, 2019 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Memberikan pendampingan kepada POKJA KLHS dan tim tenaga ahli KLHS 

di tingkat daerah untuk memastikan proses dan penyusunan laporan KLHS 
terlaksana dengan baik, berfokus pada isu strategis yang penting dan 
menyeluruh, berbasis fakta dan data yang valid 

• Menyusun laporan KLHS berkolaborasi dengan tenaga ahli lainnya dari BPPT 
• Memfasilitasi POKJA KLHS dalam merumuskan rekomendasi 

 Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS RPJMD untuk Kota Pangkal Pinang, 
Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Pangkal Pinang, Juli- Desember 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Memberikan pendampingan kepada POKJA KLHS dan tim tenaga ahli KLHS 

di tingkat daerah untuk memastikan proses dan penyusunan laporan KLHS 
terlaksana dengan baik, berfokus pada isu strategis yang penting dan 
menyeluruh, berbasis fakta dan data yang valid 

• Memfasilitasi POKJA KLHS dalam merumuskan rekomendasi 
 Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS RPJMD untuk Kabupaten Boven 

Digoel, Provinsi Papua 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 



Lokasi/Periode : Boven Digoel, Maret – September 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Memberikan pendampingan kepada POKJA KLHS dan tim tenaga ahli KLHS 

di tingkat daerah untuk memastikan proses dan penyusunan laporan KLHS 
terlaksana dengan baik, sesuai dengan PermenLHK 69/2017 dan 
Permendagri 7/2018 

• Memfasilitasi POKJA KLHS dalam merumuskan rekomendasi 
 Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan 

Pengelolaan Dampak Dan Risiko Yang Ditimbulkan Oleh Pengelolaan Tailing 
PT. Freeport Indonesia Dan Pengamanan Ekosistem Sungai, Estuari, Dan Laut 
Yang Terkait, Kementerian LHK 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Jakarta, Februari –Agustus 2018 
Deskripsi Pekerjaan : 
Mengkaji kebijakan pemerintahan saat ini dan mencari gap yang ada mencakup 
kegiatan pengelolaan tailing PTFI dan mengidentifikasi terobosan baru, 
meningkatkan dan/atau memperkaya kebijakan untuk pengelolaan tailing PTFI 
dan mitigasi dampak/risiko lingkungan hidup terhadap ekosistem sungai, muara, 
laut dan masyarakat. 

 Proyek/Pemberi : Pelatihan KLHS untuk Provinsi Aceh, WWF-MCAI 
Posisi   : Fasilitator 
Lokasi/Periode : Banda Aceh, 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mempersiapkan materi pelatihan 
• Menyampaikan pelatihan 

 Proyek/Pemberi : Fasilitasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk 
RTRW dan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, WWF-MCAI 
Posisi   : Team Leader 
Lokasi/Periode : Dharmasraya, 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   
Bertanggung jawab untuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 
KLHS, memberikan pelatihan, dan mengawasi implementasi KLHS untuk 
Rencana Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya. Serta memastikan kualitas 
KLHS secara  keseluruhan. Sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan 
memobilisasi anggota tim. 

 Proyek/Pemberi : ESP3 Danida 1222-4 – Pendampingan Teknis untuk 
KLHK dalam rangka Pemahaman Umum dan pedoman KLHS. Backstopping 
Management, ESP3-DANIDA, KLHK  
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Desember 2016 - April 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mendukung KLHK, Kemendagri dan kementerian terkait lainnya dalam 

mencapai pemahaman bersama tentang prinsip, konsep, metodologi, alat, 
dan keragaman pelaksanaan KLHS dalam perencanaan, kebijakan, dan 
program Indonesia dalam konteks pembangunan berkelanjutan. 

• Dukungan untuk Direktorat KLHKK KLHK untuk meningkatkan kapasitas 
teknis dan pengetahuan dalam penyusunan pedoman KLHS 

• Secara langsung ikut dalam penyusunan PermenLHK 69/2017 tentang KLHS 
 

 

 Proyek/Pemberi : Peningkatan Kapasitas KLHS untuk Pusat Studi 
Lingkungan melalui Penyusunan Modul Training dan Pelatihan (ToT) di tingkat 
Nasional dan Daerah Terpilih. ESP3-DANIDA 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Jakarta, Makassar, Solo, Agustus 2016 - Januari 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   
Menyiapkan basis program peningkatan kapasitas KLHS dan menguji serta 
memulai implementasi program pelatihan berjenjang dalam penerapan KLHS di 
tingkat daerah untuk ToT Pusat Studi Lingkungan (PSL) di 4 daerah. 
Kegiatannya meliputi strategi untuk membangun dan meningkatkan kapasitas 



PSL dalam pelaksanaan KLHS, 3angkah3 Modul ToT KLHS untuk pelatih dan 
peserta pelatihan, Ujicoba Program ToT KLHS, melaksanakan Program ToT di 
daerah 3angkah33or PSL, 3angkah3 laporan sintesis dari proses, pembelajaran, 
dan 3angkah ke depan untuk peningkatan kapasitas PSL di penjuru Indonesia. 
 

 Proyek/Pemberi : ESP3 Danida 1512-1: Bantuan Teknis untuk Pemkab. 
Temanggung, Magelang, dan Sukoharjo mengenai Penyusunan KLHS RTRWK. 
Pemprov. Jateng - ESP3 DANIDA. 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS Nasional 
Lokasi/Periode : Agustus 2016 - April 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mendampingi POKJA KLHS dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS 

sehingga dihasilkan dokumen KLHS yang berkualitas baik 
• Mengikuti serangkaian FGD dan konsultasi publik di masing-masing 

kabupaten untuk mengarahkan POKJA KLHS dalam menentukan Isu 
strategis, alternative dan rekomendasi sehingga secara tidak langsung 
berupaya meningkatkan kapasitas POKJA KLHS. 

 
 Proyek/Pemberi : Pendampingan Teknis untuk Kementerian Dalam Negeri 

dalam Pengembangan Wilayah berbasis lingkungan, ESP3-DANIDA 
Kemendagri 
Posisi   : Team Leader 
Lokasi/Periode : Jakarta, 2016 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Membantu Ditjen Bangda Kemendagri untuk berkoordinasi dengan 6 POKJA 

KLHS di daerah dan 2 konsultan KLHS yang ditunjuk oleh ESP3 (masing-
masing mendukung satu pemerintah daerah) selama pengembangan KLHS 
di masing-masing pemerintah daerah 

• mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik dari KLHS yang 
sedang berlangsung dan memberikan analisis singkat khususnya terkait 
dengan penerapan pedoman KLHS KLHK dan pedoman KLHS Kemendagri. 

• Berpartisipasi sebagai nara sumber dalam kegiatan. 
• Berpartisipasi dalam lokakarya nasional 
• Mengumpulkan pembelajaran dari pemerintah daerah terpilih (setidaknya 5 

pemerintah daerah dari Indonesia barat, tengah dan timur) yang menyusun 
KLHS RPJMD  

• Menulis analisis tentang pembelajaran tersebut yang diambil terkait dengan 
proses, pengembangan kapasitas, kerangka kerja peraturan, dukungan 
pemerintah dan non-pemerintah terhadap pengembangan KLHS di tingkat 
daerah 

• Memastikan kualitas seluruh hasil kerja dan juga sebagai penanggung jawab 
untuk mengelola dan memobilisasi anggota tim. 

 
 Proyek/Pemberi : Pengembangan Kapasitas dan Kesadaran mengenai 

pentingnya KLHS, Ditjen Bangda Kemendagri 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Jakarta, 2015 – 2016 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Melakukan serangkaian lokakarya sosialisasi KLHS (di Lombok, Semarang, 

Yogyakarta) pada 2015 untuk staf terpilih dari 259 pemerintah daerah yang 
melakukan pilkada serentak pada 2015. 

• Memberikan serangkaian sesi pelatihan KLHS (di Medan, Yogyakarta, 
Jakarta) pada tahun 2016 untuk staf terpilih dari 259 pemerintah daerah yang 
melakukan pilkada serentak pada tahun 2015. 

 Proyek/Pemberi : Pendampingan Teknis KLHS di Kabupaten Tapanuli 
Utara, Conservation International Indonesia, USAID, dan Monsanto Foundation. 
Posisi   : Team Leader / Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Tapanuli Utara, 2015 – 2016 
Deskripsi Pekerjaan :   



• Mendampingi pemerintah daerah dalam pelaksanaan KLHS untuk 
mengintegrasikannya dalam kerangka kerja pembangunan rendah emisi dan 
pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; 

• Mengembangkan kapasitas lokal di dalam pemerintah daerah (staf lembaga 
teknis dan anggota Pokja) dan di luar pemerintah daerah (LSM lokal) untuk 
melakukan KLHS, melalui kelas dan on the job training; 

• Membantu pemerintah daerah untuk mengkaji kebijakan, rencana, dan 
program (KRP) yang ada, menyelaraskan berbagai KRP, dan memberikan 
rekomendasi tentang strategi Pembangunan Rendah Emisi (LED); 

• Menyediakan data dan informasi tentang sosial-ekonomi dan nilai-nilai 
budaya lokal; 

• Mendorong investasi dari sektor swasta dengan mendukung KRP yang telah 
diselaraskan dan sistem regulasi yang disederhanakan; 

• Memfasilitasi diskusi dengan dewan Forum Multi-Pemangku Kepentingan 
(MSF) dan memfasilitasi lokakarya tentang rencana penggunaan lahan 
alternatif; 

• Menyusun laporan akhir KLHS yang mendokumentasikan semua proses dan 
hasil KLHS. 

 Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS untuk RPJMD di Provinsi Sumatera 
Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Riau dan Kepulauan Riau serta di 
Kabupaten/Kota: Tapin (Kalsel), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Tanjung 
Pinang (Kepulauan Riau), Lampung Utara (Lampung), Indragiri Hilir dan 
Kuansing (Riau), Kemedagri dan Pemerintah Daerah terkait.  
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Indonesia, 2013 – 2014 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Memberikan pelatihan KLHS; 
• Memfasilitasi proses KLHS (pra-pelingkupan, pelingkupan dan data baseline, 

kajian dampak, pengembangan langkah-langkah mitigasi dan / atau alternatif, 
perumusan rekomendasi KLHS); 

• Menyusun laporan KLHS; 
• Melakukan penjaminan kualitas. 
 

 Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS MP3EI untuk Koridor Bali-Nusa 
Tenggara, DANIDA-ESP3 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS - Kordinator 
Lokasi/Periode : Bali, 2013 – 2014 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Melakukan pra-pelingkupan; 
• Memfasilitasi pelingkupan KLHS dan mengembangkan data baseline; 
• Melakukan kajian dan analisis, bekerja sama dengan para ahli multi disiplin; 
• Menyiapkan laporan pra-pelingkupan, laporan pelingkupan, dan laporan akhir 

KLHS. 
 Proyek/Pemberi : ESP 2 - SEA for Capacity Building and Awareness 

Raising Activity, ESP3 DANIDA Kemendagri 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Jakarta, 2012 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengembangkan materi untuk acara peluncuran Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No. 67/2012 tentang KLHS; 
• Memberikan serangkaian pelatihan untuk pelatih KLHS yang melibatkan 

peserta dari berbagai provinsi; 
• Mengembangkan dan mendistribusikan materi penyadaran KLHS, termasuk 

materi visual dan cetak; 
• Melakukan FGD pembangunan berkelanjutan bagi pembangunan daerah; 
• Merevisi modul pelatihan KLHS sesuai dengan peraturan Kemendagri 

tentang KLHS; 
• Memberikan bantuan, konsultasi, dan fasilitasi berbasis permintaan untuk 

pelaksanaan KLHS di provinsi, kabupaten / kota; 



• Mengembangkan kriteria untuk pemilihan pemerintah daerah untuk menerima 
bantuan teknis pelaksanaan KLHS; 

• Membantu pemerintah daerah dalam penerapan KLHS; 
• Mempersiapkan laporan kemajuan dan laporan akhir tentang KLHS dan 

implementasi konsultasi. 
 

 Proyek/Pemberi : Pilot Applications of Strategic Environmental 
Assessment (SEA), ESP2 – Danida 
Posisi   : Team Leader/ Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : 2007 - 2011 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengembangkan modul pelatihan KLHS; 
• Memberikan pelatihan KLHS; 
• Memberikan bantuan teknis dan fasilitasi dalam peaksanaan KLHS; 
• Mempersiapkan laporan kemajuan dan laporan akhir. 
• Melakukan penjaminan kualitas laporan KLHS 
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Pelatihan profesional 
 

• Kunjungan lapangan ke Pabrik Biogas EnviTec AG di Saerbeck Jerman dan Kawasan 
Industri di Libramont, 2015 

• TOT Energy Management, 2013, GIZ Paklim 
• Pelatihan Energy Management System ISO 50001, 2013, UNIDO  
• Study Visit for Waste to Energy to Amsterdam, Sweden and Portugal, 2013, TCF – EU, 
• TOT Leadership Essential, 2012, Centre for Creative Leadership-USA 
• TOT Leadership Beyond Boundaries, Centre for Creative Leadership, 2012, Cambodia 
• Gender Training: kesetaraan gender untuk meningkatkan pelayanan perpipaan air 

berbasis masyarakat dengan dukungan swasta, 2010, Indonesia Infrastructure Innitiative 
AusAid 

• ToT on Co-Processing focused on the lesson learn of PPP co‐processing between GTZ & 
HolCim, 2009, GTZ Paklim. 

• Pelatihan OHSAS 18001, 2009, Neville Clarke Indonesia 
• Training on Organizational Development 1-5 Modules – 2007-2008, COMO Consulting & 

PRAXiSS 
• TOT Environmental Management Accounting, 2006 Bangkok 
• Training on Results Chain Management, 2006, Germany 
• TOT tentang Environmental Navigator Management, 2005, Germany 
• TOT Environmental Performance Indicator, 2005, Bangkok 

Bahasa dan Tingkat 
Kemahiran 
 

Bahasa Berbicara Membaca Menulis 
Indonesia Bahasa Asli 

Inggris Fasih Fasih Fasih 
Jerman Baik Baik Baik 

Pengalaman Kerja 
Profesional  

• 2018 – 2020, USAID Lestari, as SEA Specialist for project: Assistances of SEA for Spatial 
Planning for 3 Regencies (Mappi, Boven Digoel, Mimika). 

• 2019, UNDP, Preparation of the Partnership for Action on Green Economy (PAGE) 
Indonesia Stoctaking Report, as Team Leader 

• 2017-2018, UNDP – MoI, Expert on Facilitation of Profiling GHG Emissions 
• 2016-2018, ESP3 Danida in cooperation with MoEF and MoHA, as Environmental Expert, 

Capacity Building Specialist and Backstopping Management for various assignment such 
as Strategic Environmental Assessment (SEA) and Municipal Solid Waste Management 

• 2017-2018, WWF- MCAI – Supporting SEA Taskforce of Dharmasraya, as Deputy Team 
leader 

• 2016, GIZ PAKLIM – Weber Consulting – Ministry of Industry, as National consultant for 
Industrial Park & Facilitation on several workshops; 2016, UNIDO – water stewardship 
project, as Co-moderator on series of stakeholders’ engagement; 2016 – Present, 
PT.Dharma Ina Mandiri (DIM), as Director & Owner 

• 2015-2016, CI Indonesia – USAID, as Team Leader; 2015, Ministry of Climate and Energy, 
The Danish Energy Agency, as Project Manager; 2015, DANIDA – HN Consultant, as 
Team Member of Revision Mission; 2015, PT. Herfinta Farm & Plantation, as Project 
Development team 

• 2014, ICF Inc., LLC, as Team Leader & Lead Facilitator; 2014, GOPA – European Union, 
as Co-Trainer; 2014, The Apex Consulting, as Co-Trainer; 2014, GOPA – European Union, 
as Focal point of Component 6 Energy 

• 2013, GIZ PAKLIM, as Facilitator for Energy Mapping; 2013, GOPA-European Union, as 
Senior Energy Associates; 2013, UNIDO, as PPG Consultant for GEF; 2013, AMC-
European Union, as Project Manager for Sustainable Consumption Production – Sub 
Project 01; 2013, MoE and GIZ PAKLIM, Lead facilitator during Networking Meetings of 
DPP Adidas regarding Energy Conservation for Industries; 2013, GIZ-PROTECTS, as 
Lead Trainer for Tsunami Disaster Risk Reduction; 2013, PT. Herfinta Farm and Plantation, 
as Team Leader for Change Company Cultural; 2013, PREMAnet Indonesia, as Expert 
Pool 

• 2012, The Royal Danish Embassy, as Team Leader to implement Capacity Building on 



 
 

Strategic Environmental Assessment; 2012, The Royal Danish Embassy, as Capacity 
building expert/Environmental Management; 2012, GIZ-RED, as appraisal team member 
for Regional Economic Development; 2012, Jakarta Islamic Center (JIC), Radix Training 
Centre, as Lead Trainer for Capacity Building on Facilitation and Communication. 

• 2011, The Royal Danish Embassy, as Capacity Building Expert & Environmental 
Management for Strategic Environmental Assessment; 2011, SMEC Pty Ltd, as 
Backstopping on project management for Water Supply Program; 2011, UNEP-RISO-
BPPT, National Consultant for the implementation of Cleaner Production 

• 2010-2015, PT. Dazya Ina Mandiri, as Managing Partner 
• 2010, GTZ-International Services (GITEWS), as Lead Trainer to encourage Local 

Facilitator to deliver Tsunami Disaster Risk Reduction into community 
• 2009, GOPA, as Coordinator Consultant 
• 2006, GTZ ProLH, as Capacity Building Expert for Indonesia Cleaner Production Centre 
• 2003, GTZ ProdukSIH, as Consultant for Indonesia Cleaner Production Centre 
• 2002, ASEAN Secretariat, as Consultant 
• 2001, BAKORNAS PB, UNDP, OCHA, as Ass. Project Manager 

Pengalaman Proyek  

(pilihan)  

Proyek  : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kepelabuhan 
Tanjung Carat (Proyek Strategis Nasional Pembangungan Palembang Baru) 
Posisi  : Ketua Tim Tenaga Ahli KLHS  
Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 
Deskripsi Pekerjaan :  

Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Kementerian Perhubungan  dalam 
kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap Validasi, 
dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, 
dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu 
pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya 
tamping lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, 
efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman 
hayati (KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif 
penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk 
pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan 
prinsip pembangunan berkelanjutan. 

 
Proyek  : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021 - 2026 
Posisi  : Ketua Tim Tenaga Ahli KLHS  
Lokasi/Periode : Merauke / 2021 
Deskripsi Pekerjaan :  

Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021 – 2026 
dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap 
Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, 
rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) 
perumusan isu pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya 
dukung dan daya tamping lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko 
lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi 
keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan 
alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi 
perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang 
mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 
 

Proyek  : Bantuan Teknis untuk KLHS RTRW di 3 Kabupaten di Provinsi Papua 
(Mimika, Mappi, dan Boven Digoel), 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode  : Mimika, Mappi, dan Boven Digoel, Provinsi Papua, 2018 - 2020 
Deskripsi Pekerjaan :  
• Bertanggungjawab untuk peningkatan kapasitas Pokja KLHS 
• Mendukung Pokja KLHS untuk melaksanakan KLHS untuk Revisi RTRW 
• Supervisi Pokja KLHS untuk penerapan KLHS berdasarkan peraturan yang terbaru 
• Menyediakan penjaminan kualitas dalam laporan proyek 



 
 

 
Proyek  : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat Pengembangan Lahan 
Pangan Nasional 
di Kalimantan Tengah, KLHK 
Posisi   : Penyunting laporan KLHS 
Lokasi/Periode : Jakarta / 2020 
Deskripsi Pekerjaan :  
Tujuan Penyusunan KLHS Cepat ini adalah yaitu untuk memformulasikan berbagai strategi 
perlindungan lingkungan (environmental safeguard), kebijakan pendukung (enabling policy) 
yang harus dilakukan, langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, 
serta arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan landscape, sehingga program 
pengembangan pangan nasional di areal eks-PLG tersebut dilakukan dengan tetap menjamin 
keberlanjutan proses, fungsi dan produktifitas lingkungan hidup yang menjamin keselamatan, 
mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan lahan pangan nasional salah 
satunya dimaksudkan sebagai prevensi potensi krisis pangan global akibat pandemi COVID-
19.  
Dalam penyusunan KLHS ini ditugaskan untuk membantu POKJA KLHS KLHK dalam 
penyusunan laporan KLHS mencakup perbaikan draft dokumen KLHS berdasarkan hasil 
kajian POKJA KLHS KLHK. Perbaikan draf mencakup reformulasi isu strategis, alternative 
perbaikan dan rekomendasi sehingga menjadi dokumen KLHS dengan kualitas baik. 
 
Proyek  : Kajian Lingkungan Hidup Ibu Kota Negara (KLHS IKN), KLHK 
Posisi  : Penyunting 
Lokasi/Periode : Jakarta, Januari – Februari 2020 
Deskripsi Pekerjaan :   
Melakukan perbaikan draft dokumen KLHS IKN berdasarkan hasil kajian POKJA KLHS IKN 
KLHK. Perbaikan draf mencakup reformulasi isu strategis, alternative perbaikan dan 
rekomendasi sehingga menjadi dokumen KLHS dengan kualitas baik. 
 
Proyek  : Penyempurnaan Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup 
Provinsi DKI Jakarta. PT. Azevedopratama Consultants 
Posisi  : Tenaga Ahli Penyusun 
Lokasi/Periode : Jakarta, Januari 2020 – Maret 2020 
Deskripsi Pekerjaan :   
Penyempurnaan laporan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi 
DKI Jakarta berdasarkan hasil analisis spasial yang telah dilaksanakan oleh 
PT.Azevedopratama Consultants, sehingga informasi kartografi dapat dijadikan dasar 
perumusan rekomendasi. Lingkup kegiatan meliputi: 
• Pemutakhiran profil wilayah kajian 
• Penyempurnaan deskripsi dan analisis kualitatif profil 
• jasa lingkungan hidup 
• Penyempurnaan deskripsi metodologi kajian & hasil 
• analisis spasial daya dukung air permukaan 
• Penyusunan rekomendasi 

 
Proyek   : KLHS Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten 
Sintang. WWF Indonesia - PT. Hima Lestari 
Posisi  : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Sintang, Agustus 2019 - Januari 2020 
Deskripsi Pekerjaan :   
Melakukan penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan, sebagai salah satu 
KRP yang wajib dilaksanakan KLHS mengingat luasan pemanfaatan ruang yang potensial 
untuk perkebunan diatas 500.000 Ha. Mengkaji kesesuaian lahan & ruang untuk lima 
komoditas unggulan karet, sawit, lada, kopi, dan coklat. 
 

 Proyek   :Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten 
Sintang. WWF Indonesia - PT. Hima Lestari 
Posisi  : Penyusun 
Lokasi/Periode : Sintang, Desember 2019 - Januari 2020 



 
 

Deskripsi Pekerjaan :   
Melakukan perbaikan draft dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten 
mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Menganalisis kondisi wilayah, komoditas 
perkebunan, sumberdaya manusia, kelembangaan, kawasan perkebunan, keterkaitan dan 
keterpaduan hulu-hilir, sarana dan prasarana, penanaman modal, dan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Menyusun skenario pengelolaan perkebunan, roadmap, kebijakan, dan mengkaji potensi 
pengelolaan perkebunan untuk lima komoditas unggulan (karet, sawit, lada, kopi dan coklat). 
Mengintegrasikan hasil dan rekomendasi KLHS ke dalam Rencana Induk sebagai aspek 
pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan 

 

 Proyek   : Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Perkotaan dan 
Rencana Aksi Kabupaten Lombok Utara yang lebih spesifik fokus pada Pulau Gili, Provinsi 
NTB, Indonesia, ESP3-Danida 
Posisi  : Community/Public Sp. 
Lokasi/Periode : Lombok Utara, Juli 2018 - Februari 2019 
Deskripsi Pekerjaan :   
Melakukan penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Perkotaan untuk Kabupaten 
Lombok Utara, termasuk rencana aksi 4 tahunan dengan inisiatif tiap langkah yang dapat 
ditindaklanjuti oleh DLHPKP, dan Rencana Aksi spesifik untuk Pulau Gili, termasuk inisiatif 
untuk perbaikan pengumpulan, pra-pemrosesan setempat, dan persiapan untuk daur ulang, 
pengangkutan sampah dari pulau, pengolahan di pulau, dan pembuangan akhir. 
Melaksanakan serangkaian FGD di tingkat komunitas (Kepulauan Gili) untuk mengkaji 
kebutuhnan pengelolaan sampah yang relevan. 
 

 Proyek   : Penyusunan Buku Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung 
Nasional, KLHK 
Posisi  : Tenaga Ahli Penyusun 
Lokasi/Periode : Jakarta, October 2018 – June 2019. 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Merumuskan rancangan konsep buku informasi dan melakukan diskusi intensif dengan 

KLHK dalam proses penyusunannya 
• Mengembangkan konten informasi yang akan disampaikan dalam buku tersebut 

berdasarkan SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Penetapan 
Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. 

 

 Proyek   : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat (KLHS Cepat) untuk 
Terobosan Kebijakan Pengamanan atas Dampak dan Resiko yang ditimbulkan PT. Freeport 
Indonesia, didanai oleh Pemerintah melalui KLHK 
Posisi  : Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Jakarta, Mei 2018 – Oktober 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengulas kebijakan yang sudah ada dengan menganalisis data sekunder dan 

melaksanakan FGD terbatas dengan beberapa narasumber. 
• Mengulas pengumpulan data dari tim AMDAL dan bagian hukum yang melaksanakan 

survei lokasi pada bulan April - Mei 2018 
• Mengulas literatur praktik terbaik, dokumen lingkungan, dan berbagai studi sebagai 

benchmarking approach. 
• Menyusun laporan KLHS. 

 

 Proyek  : Pelatihan KLHS untuk Pokja KLHS di Provinsi Papua, WWF Indonesia 
Posisi  : Tenaga Ahli KLHS/Pelatih 
Lokasi/Periode : Jayapura, 7-11 Mei 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Merancang metodologi pelatihan untuk Pemerintah Daerah tentang KLHS  
• Menyusun materi pelatihan 
• Menyusun rencana moderasi (rincian metodologi pelatihan, semua yang terkait 

penyampaian pelatihan, materi, agenda) 
• Memberikan pelatihan 
• Melakukan penjaminan mutu untuk laporan pelatihan 



 
 

 

 Proyek   : Fasilitasi Pelaksanaan KLHS untuk RTRW Kabupaten 
Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, WWF Indonesia dan MCAI USAID 
Posisi  : Deputy Team Leader, pakar KLHS & Peningkatan Kapasitas. 
Lokasi/Periode  : Dharmasraya, 2017 - 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Bertanggungjawab untuk peningkatan kapasitas untuk Pokja KLHS untuk 

melaksanakan KLHS Berpikir Strategis 
• Membantu Pokja KLHS untuk melaksanakan KLHS Revisi RTRW 
• Memimpin proses pelibatan pemangku kepentingan 
• Menghubungkan dan koordinasi secara langsung kepada klien 
• Memastikan progress pelaksanaan proyek sesuai jadwal 
• Bertanggungjawab untuk kegiatan pemantauan selama proyek 
• Melakukan penjaminan mutu laporan proyek 

 

 Proyek   : Pendampingan Teknis untuk KLHK dalam rangka Pemahaman 
Umum dan pedoman KLHS, KLHK 
Posisi  : Backstopping Management. 
Lokasi/Periode : Jakarta, Desember 2016 - April 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   

Mendukung KLHK Direktorat PDLKWS untuk meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan 
dalam menyusun pedoman KLHS. Bersama-sama dengan KLHK di berbagai Direktorat Jenderal 
terkait untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang pedoman penyelenggaraan KLHS 
sebagai turunan PP 46/2016 tentang Penyelenggaraan KLHS. Melaksanakan lokakarya 
pembahasan pedoman KLHS dengan pemangku kepentingan terkait lainnya (K/L terkait, LSM, 
Mitra Internasional yang menjalankan percontohan KLHS di daerah, Universitas/Akademisi, 
praktisi). 

 Proyek   : ToT KLHS untuk Pusat Studi Lingkungan: Roll Out di Medan dan 
Makassar (Ambon), ESP 3- DANIDA 
Posisi  : Ketua Tim dan Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Ambon Dan Makassar, 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Melakukan studi literatur KLHS tentang tahapan dan prosedur serta pendekatan KLHS, 

khususnya literatur yang ditulis oleh para ahli KLHS baik nasional maupun 
internasional. 

• Merencanakan dan mengatur kegiatan dari keseluruhan penugasan, seperti pertemuan 
dan pelatihan yang diperlukan. Memastikan bahwa tim Master Trainers siap 
berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas. 

• Mengembangkan modul KLHS (materi pelatihan) bekerja sama dengan Master Trainer 
dari ToT sebelumnya. 

• Melaksanakan dan mengawasi ToT untuk ERC. 
• Berkoordinasi dengan Direktorat PDLKWS KLHK, BKPSL dan ESP3 selama 

pelaksanaan kegiatan. 
 

 Proyek   : Menyusun Metode Peningkatan KLHS untuk Kemendagri, didanai 
oleh The Royal Danish Embassy 
Posisi  : Pakar Peningkatan Kapasitas & Pengelolaan Lingkungan 
Lokasi/Periode : Jakarta, Mei – Desember 2011 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Melaksanakan pelatihan untuk pelatih 
• Melaksanakan FGD Pembangunan Berkelanjutan untuk Rencana Pembangunan 

Daerah 
• Berkoordinasi dengan Team Leader terkait persiapan teknis, pelaksanaan, dan evaluasi 

proyek KLHS. 
 

 

 



 

Nama Haditya Pradana 
Pendidikan • Sarjana Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Malang 2014 
Pelatihan profesional 
 

•  

Bahasa dan Tingkat 
Kemahiran 

Bahasa Berbicara Membaca Menulis 
Indonesia Bahasa Asli 

Inggris Baik Baik Baik 
Pengalaman Kerja 
Profesional 

• 2016 - 2018, WWF Indonesia Kantor Boven Digoel, Staff GIS 
• 2015 - 2016, WWF Indonesia Kantor Wasior, Kab. Teluk Wondama, Staff GIS 
• 2014 - 2015, WWF Indonesia Kantor Tambarauw, Staff GIS 
• 2013, Taman Nasional Bali BaratOn-the-job training in West Bali National Park, Internship 

Pengalaman Proyek 
(pilihan) 

Proyek  : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021 - 2026 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS / Daya Dukung dan Daya Tampung 
Lokasi/Periode : Merauke / 2021 
Deskripsi Pekerjaan :  
Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021 – 2026 
dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap 
Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, 
dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu 
pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya 
tamping lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi 
pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati 
(KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan 
kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan 
keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip 
pembangunan berkelanjutan. 

Proyek  : Perencanaan Tata Ruang untuk Papua Selatan di WWF 
Indonesia Kantor Merauke 
Posisi   : Koordinator Perencanaan Tata Ruang 
Lokasi/Periode : Merauke / 2018 - 2020 
Deskripsi Pekerjaan :  
Bertangung jawab dalam mendukung penataan di Papua Selatan yang meliputi wilayah 
Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel. Tugas saya juga termasuk memastikan 
penataan ruang di Papua Selatan mengimplementasikan prinsip pembangunan 
berkelanjutan.  

 
Proyek  : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten 
Merauke 
Posisi   : Konsultan Tata Ruang 
Lokasi/Periode : Merauke / 2020 - 2021 
Deskripsi Pekerjaan :  
Memiliki tanggung jawab untuk mendukung analisis spasial dalam penyusunan Rencana 
Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Merauke. Tugas yang dilakukan juga termasuk untuk 
mempersiapkan dokumen fakta analisa wilayah dan dokumen rencana RTRW. 
Proyek  : Implementasi, Pengembangan dan Proses dari Aplikasi AKSARA 
di GIZ MRV-MMI 
Posisi   : Konsultan 



 

Lokasi/Periode : Cilegon / 2020 - 2021 
Deskripsi Pekerjaan :  
Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung implementasi pengembangan 
AKSARA termasuk pengembangan E-learning AKSARA, melakukan pemutakhiran petunjuk 
teknis sektor lahan dan pemutakhiran teknis metodologi teknis analisa spasial untuk 
perubahan penutupan lahan dan penggunaan lahan. 
 
Proyek  : Analisis Spasial Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 
Hidup Penyedia Air di Kota Cilegon 
Posisi   : Konsultan Pendukung Analis Spasial di PT. Dharma Ina Mandiri 
Lokasi/Periode : Cilegon / 2020 
Deskripsi Pekerjaan :  
Bertanggung jawab untuk membantu dalam analisis spasial daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup penyedia air di Kota Cilegon. Saya juga bertugas dalam menyusun 
metodologi perhitungan dan dokumen teknis penentuan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup penyedia air di Kota Cilegon. 
 
Proyek  : Perencanaan Tata Ruang untuk Papua Selatan di WWF 
Indonesia Kantor Merauke 
Posisi   : Koordinator Perencanaan Tata Ruang 
Lokasi/Periode : Merauke / 2018 - 2020 
Deskripsi Pekerjaan :  
Bertangung jawab dalam mendukung penataan di Papua Selatan yang meliputi wilayah 
Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel. Tugas saya juga termasuk memastikan 
penataan ruang di Papua Selatan mengimplementasikan prinsip pembangunan 
berkelanjutan.  

 
 

 



 

Nama Fahmi Nur Amalia 
Kontak ami@dharmainamandiri.com 
Pendidikan • Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada 2016 
Pelatihan profesional 
 

• Computer Training: MATLAB, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
2013 

• Sustainable Standard, UNDP, Jakarta 2017 
Bahasa dan Tingkat 
Kemahiran 

Bahasa Berbicara Membaca Menulis 
Indonesia Bahasa Asli 

Inggris Baik Baik Baik 
Pengalaman Kerja 
Profesional 

• 2016 – sekarang, PT. Dharma Ina Mandiri, Staf 
• 2016, PT. Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Internship 

Pengalaman Proyek 
(pilihan) 

Proyek  : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
Kepelabuhanan Tanjung Carat 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS / Analis Data 
Lokasi/Periode : Jakarta/ 2021 
Deskripsi Pekerjaan :  
Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS Kepelabuhan Tanjung Carat dalam kegiatan 
Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap Validasi, dengan 
beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau 
program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu 
pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya 
tamping lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi 
pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati 
(KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan 
kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan 
keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip 
pembangunan berkelanjutan. 
Proyek  : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021 - 2026 
Posisi   : Tenaga Ahli KLHS / Analis Data 
Lokasi/Periode : Merauke / 2021 
Deskripsi Pekerjaan :  
Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021 – 2026 
dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap 
Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, 
dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu 
pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya 
tamping lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi 
pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati 
(KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan 
kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan 
keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip 
pembangunan berkelanjutan. 

Proyek  : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat Pengembangan 
Lahan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah, KLHK 
Posisi   : Anggota Tim Penyunting laporan KLHS 
Lokasi/Periode : Jakarta / 2020 
Deskripsi Pekerjaan :  
Tujuan Penyusunan KLHS Cepat ini adalah yaitu untuk memformulasikan berbagai strategi 
perlindungan lingkungan (environmental safeguard), kebijakan pendukung (enabling policy) 
yang harus dilakukan, langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan, serta arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan landscape, sehingga 



 

program pengembangan pangan nasional di areal eks-PLG tersebut dilakukan dengan tetap 
menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktifitas lingkungan hidup yang menjamin 
keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan lahan pangan 
nasional salah satunya dimaksudkan sebagai prevensi potensi krisis pangan global akibat 
pandemi COVID-19.  
Dalam penyusunan KLHS ini ditugaskan untuk membantu POKJA KLHS KLHK dalam 
penyusunan laporan KLHS mencakup penarasian data dan informasi kondisi lingkungan di 
wilayah EKS-PLG dan kawasan fungsionalnya sebagai basis perumusan rekomendasi 
pengembangan lahan pangan di Kalimantan Tengah.  

 
Proyek  : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemindahan Ibu Kota 
Negara (IKN), KLHK 
Posisi   : Anggota Tim Penyunting laporan KLHS 
Lokasi/Periode : Jakarta / 2020 
Deskripsi Pekerjaan :  
Tujuan dari penyelenggaraan KLHS IKN yaitu Melakukan Identifikasi konsep dasar (vision 
benchmarking) pembangunan IKN,  melakukan pemetaan berbagai dimensi situasi eksisting 
lokasi IKN sebagai faktor koreksi dalam pembangunan IKN dan merumuskan arahan 
kebijakan pembangunan IKN yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
 
Dalam penyusunan KLHS ini ditugaskan untuk membantu KLHK dalam penyusunan laporan 
KLHS mencakup penarasian data dan informasi kondisi lingkungan di wilayah IKN dan 
kawasan fungsionalnya sebagai dasar perumusan rekomendasi pengembangan IKN 
berbasis forest city dan smart city.  
 
Proyek  : Bantuan Teknis untuk KLHS RTRW di 3 Kabupaten di Provinsi 
Papua (Mimika, Mappi, dan Boven Digoel),  
Posisi   : Anggota Tim Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Mimika, Mappi, dan Boven Digoel, Provinsi Papua, 2018 - 2020 
Deskripsi Pekerjaan :  
Mendukung ahli KLHS untuk menganalisis enam muatan KLHS yang mencakup (i) analisis 
daya dukung untuk air dan pangan, (ii) menganalisis efisiensi sumber daya alam berdasarkan 
jasa ekosistem terutama untuk layanan penyediaan air dan layanan pengaturan air, (iii) 
menjelaskan kerentanan daerah terhadap dampak perubahan iklim termasuk identifikasi 
risiko bencana, (iv) identifikasi dampak lingkungan yang mencakup tumpang tindih status 
lahan, dan analisis TSS-COD-BOD, (v) mengidentifikasi kinerja jasa ekosistem utama 
berdasarkan wilayah ekoregion, (vi) analisis tingkat ketahanan kerentanan keanekaragaman 
hayati; analisis data dasar sebagai dasar perumusan alternatif dan rekomendasi untuk KLHS, 
baik spasial maupun analisis statistik; berkoordinasi dengan POKJA KLHS dan tenaga ahli 
KLHS menyusun laporan akhir KLHS termasuk menyiapkan materi presentasi untuk 
penjaminan kualitas dan proses validasi, menyusun formulir penjaminan mutu dan finalisasi 
layout laporan. 
 



 

Proyek  : Penyempurnaan Kajian Daya Dukung & Daya Tampung 
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. PT. Azevedopratama Consultants 
Posisi   : Anggota Tim Tenaga Ahli 
Lokasi/Periode : Jakarta, Januari – Maret 2020 
Deskripsi Pekerjaan :   
Penyempurnaan laporan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi 
DKI Jakarta berdasarkan hasil analisis spasial yang telah dilaksanakan oleh 
PT.Azevedopratama Consultants, sehingga informasi kartografi dapat dijadikan dasar 
perumusan rekomendasi. Ruang lingkup pekerjaan kegiatan yaitu menarasikan metodologi 
dasar dan hasil analisis spasial dari status analisis daya dukung air ke dalam bab 3. 
Metodologi dan bab 5. Status Kapasitas Daya Dukung Air dari laporan, ini termasuk: (i) 
ketersediaan / pasokan air; (ii) kebutuhan air (domestik dan lahan); (ii) status daya dukung 
air; (iv) kerentanan air. Melakukan analisis GIS lanjutan dengan berkonsultasi oleh KLHK. 
 
Proyek  : Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten 
Sintang. WWF Indonesia - PT. Hima Lestari 
Posisi   : Asisten Penyusun 
Lokasi/Periode : Sintang, Desember 2019 - Januari 2020 
Deskripsi Pekerjaan :   
Membantu ketersediaan data dan analisis untuk tenaga ahli dalam melakukan perbaikan draft 
dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten mengacu pada peraturan 
perundangan yang berlaku. Menganalisis kondisi wilayah, komoditas perkebunan, 
sumberdaya manusia, kelembangaan, kawasan perkebunan, keterkaitan dan keterpaduan 
hulu-hilir, sarana dan prasarana, penanaman modal, dan penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
Menyusun draf skenario pengelolaan perkebunan, roadmap, kebijakan, dan mengkaji potensi 
pengelolaan perkebunan untuk lima komoditas unggulan (karet, sawit, lada, kopi dan coklat). 
Membantu mengintegrasikan hasil dan rekomendasi KLHS ke dalam Rencana Induk sebagai 
aspek pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan 
 
Proyek  : Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Perkotaan dan 
Rencana Aksi Kabupaten Lombok Utara yang lebih spesifik fokus pada Pulau Gili, Provinsi 
NTB, Indonesia, ESP3-Danida 
Posisi   : Anggota Tim Tenaga Ahli 
Lokasi/Periode : Lombok Utara, Juli 2018 - Februari 2019 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Dinas Lingkungan Hidup) dalam rangka 

penyusunan dokumen Masterplan dan Rencana Aksi yang dikembangkan serta 
mengorganisir pertemuan. 

• Pengumpulan data dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, organisasi 
masyarakat, LSM dan pemangku kepentingan terkait. 

• Survei ke fasilitas pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Utara, termasuk tiga Gili 
(Gili Air, Meno, dan Trawangan) 

• Studi pustaka mengenai peraturan pengelolaan sampah saat ini di Indonesia, berikan 
ringkasan untuk Konsultan Internasional 

• Notulensi hasil pertemuan. 
• Menyusun draft laporan 
• Layout dan mengedit laporan 

 
Proyek  : Penyusunan Buku Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung 
Nasional, KLHK 
Posisi   : Anggota Tim Tenaga Ahli Penyusun 
Lokasi/Periode : Jakarta, October 2018 – June 2019. 
Deskripsi Pekerjaan :   



 

Membantu mengembangkan konten informasi yang akan disampaikan dalam buku tersebut 
berdasarkan SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Penetapan Daya 
Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Memebrikan draft metodologi perhitungan spasial 
dalam penentuan daya dukung air dengan berkoordinasi oleh KLHK. 
 
Proyek  : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat (KLHS Cepat) untuk 
Terobosan Kebijakan Pengamanan atas Dampak dan Resiko yang ditimbulkan PT. Freeport 
Indonesia, didanai oleh Pemerintah melalui KLHK 
Posisi   : Anggota Tim Tenaga Ahli KLHS 
Lokasi/Periode : Jakarta, Mei 2018 – Oktober 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Mengumpulkan data dan kebutuhan analisis untuk penyusunan laporan 
• Membuat notulensi pertemuan 
• Membantu penyusun laporan KLHS (layout dan editorial) 

 
Proyek  : Pelatihan KLHS untuk Pokja KLHS di Provinsi Papua, WWF 
Indonesia 
Posisi   : Anggota Tim Tenaga Ahli KLHS/Pelatih 
Lokasi/Periode : Jayapura, 7-11 Mei 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Menyusun draft materi pelatihan 
• Menyusun draft rencana moderasi (rincian metodologi pelatihan, semua yang terkait 

penyampaian pelatihan, materi, agenda) 
• Menyusun laporan kegiatan 

 
Proyek  : Fasilitasi Pelaksanaan KLHS untuk RTRW Kabupaten 
Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, WWF Indonesia dan MCAI USAID 
Posisi   : Anggota Tim Tenaga Ahli 
Lokasi/Periode : Dharmasraya, 2017 - 2018 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Membantu tenaga ahli untuk mengembangkan rekomendasi alternatif dari dokumen 

KLHS. 
• Pengaturan kegiatan 
• Mengedit laporan 

 
Proyek  : Pendampingan Teknis untuk KLHK dalam rangka Pemahaman 
Umum dan pedoman KLHS, KLHK 
Posisi   : Anggota Tim Tenaga Ahli 
Lokasi/Periode : Jakarta, Desember 2016 - April 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   
Memberikan dukungan ketersediaan data dan literatur terkait. Notulensi kegiatan. 

Proyek  : ToT KLHS untuk Pusat Studi Lingkungan: Roll Out di Medan dan 
Makassar (Ambon), ESP 3- DANIDA 
Posisi   : Anggota Tim Tenaga Ahli 
Lokasi/Periode : Ambon Dan Makassar, 2017 
Deskripsi Pekerjaan :   
• Melakukan studi literatur KLHS tentang tahapan dan prosedur serta pendekatan KLHS, 

khususnya literatur yang ditulis oleh para ahli KLHS baik nasional maupun 
internasional. 

• Mengatur kegiatan dari keseluruhan penugasan, seperti pertemuan dan pelatihan yang 
diperlukan.  

• Menyusun laporan kegiatan 
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LAMPIRAN 11. BERITA ACARA ASISTENSI 3 KLHK- 

PERUMUSAN ALTERNATIF



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BERITA ACARA HASIL ASISTENSI
KAJIAN L¡NGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DKI JAKARTA 2040

NoMoR: 5297 / U.m.ao

Pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh

Dua (19-04-2022), telah dilaksanakan Asistensi Ketiga untuk Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta204O,

yang dihadiri oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Keb'tjakan Wilayah

dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kelompok Kerja

(POKJA) KLHS, sebagaimana terlampir dalam absensi pelaksanaan kegiatan.

Adapun beberapa hal yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah:

A. Usulan alternatif dapat dilengkapi dengan background analisis spasial dan non-

spasial

B. Perlu penambahan informasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2022tentang lbu Kota Negara dan mengkaji keterkaitannya dengan Provínsí DKI

Jakarta

C. Usulan alternatif untuk keberlanjutan sumber daya air tidak hanya difokuskan

pada wilayah dengan status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Penyedia Air terlampaui, namun untuk keseluruhan wilayah DKI Jakarta

D. Diperlukan kejelasan untuk 16 Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat

di perairan DKI Jakarta

E. Akan dilakukan koordinasi antara POKJA KLHS dan penyusun KRP untuk

proses integrasi



Demikian Berita Acara Asistensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2O4O ini dibuat dan

ditandatangani oleh KLHK, POKJA KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta dan Tenaga

Ahli. Dokumentasi kegiatan berupa notulensi dan rekaman rapat menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan
Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi DKI Jakarta
Selaku

Ketua Kelompok Kerja ll

Koordinator Tim Pelaksana Kegiatan

E.P
NtP 1 969031 91 993032005 NrP 1 96301 1 21 989031002

Kepala Sub Direktorat Kajian
Mengetahui,

Kepala Dinas Lingktpgan Hidup
Ling Hidu Strategis Provinsi DKI

Hendarvanto. ST.. M.Si

NtP 1 96801 21 1 995031 001 NIP. 1

Þ
*

UÌ\(,
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PEMERINTAH DAERAH 

PROVINSI DKI JAKARTA 

Jl. Medan Merdeka Sel. No.8-9, RT.11/RW.2, 
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 
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