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TANTANGAN & HARAPAN

Provinsi DKI Jakarta telah memasuki usia nya yang ke-494 tahun.

Sebagai ibukota Indonesia, DKI Jakarta memiliki perkembangan

dan kemajuan yang sangat pesat diberbagai bidang dan sector.

Perkembangan tersebut didukung oleh beberapa faktor seperti

pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan, bisnis, dan lain

sebagainya. Meskipun demikian, DKI Jakarta memiliki

permasalahan yang serupa dengan kota metropolitan dunia seperti

masalah kemiskinan, ketimpangan social, urbanisasi, penyediaan

fasilitas umum, perumahan, tata ruang, kemacetan, dan polusi

udara.



DKI Jakarta merupakan kota besar
dengan magnet penyerapan penduduk

tertinggi di Indonesia

Dengan jumlah penduduk 10.562.088 jiwa penduduk yang tersebar di 5

kota administrasi dan 1 kabupaten dengan komposisi 28,76% di Jakarta

Timur, 23,05% di Jakarta Barat, 21,08% di Jakarta Selatan, 16,84% di

Jakarta Utara, 10,01% di Jakarta Pusat, dan 0,26% di Kabupaten

Kepulauan Seribu. Setiap tahun angka penduduk semakin bertambah

dan menambah kepadatan penduduk DKI Jakarta.

JAKARTA SELATAN

KEPULAUAN SERIBU

JAKARTA BARAT

JAKARTA PUSAT

JAKARTA TIMUR

JAKARTA UTARA

KOMPOSISI PENDUDUK DKI JAKARTA

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020



Dengan capaian dan
permasalahan yang ada DKI
Jakarta, kami dari Dewan
Pimpinan Daerah Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia DKI
Jakarta memberikan beberapa
catatan, diantaranya adalah:

1. Kemiskinan
2. Pengangguran
3. Polusi Udara
4. Penanganan Covid-19

"



KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Di negara

berkembang, standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, jika dibandingkan dengan standar hidup

orang-orang negara maju, atau dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah

satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan.



JUMLAH PENDUDUK 
MISKIN DKI JAKARTA 
SEBESAR 496,84 RIBU 
ORANG

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada
bulan September 2020 sebesar 496,84 ribu
orang. Jumlah tersebut lebih besar
dibandingkan dengan September 2019
sebesar 362,20 ribu orang.

Kemudian, untuk melihat tingkat penyebaran
pendapatan di antara setiap orang atau
rumah tangga dalam masyarakat, dapat
digunakan pendekatan melalui distribusi
pendapatan. Distribusi pendapatan
merupakan salah satu indicator pemerataan
dengan menggunakan Gini Rasio. Gini Rasio
berada dalam rentang nilai 0 hingga 1,
apabila semakin mendekati 1, artinya
ketimpangan semakin besar. Sedangkan nilai
0 menunjukan ada pemerataan.

Dari data tersebut, dapat membuktikan
bahwa jumlah kemiskinan dan distribusi
pendapatan di DKI Jakarta masih belum
mampu di atasi oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.

"

TAHUN GINI RASIO

2019 0,391

2020 0,399
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020



PENGANGGURAN

Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi

pertambahan jumlah Angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan

kerja yang lebih cepat dari kesempatan kerja akan memperbesar

jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi daerah yang

dicerminkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) yang diharapkan dapat menciptakan lapangan

kerja baru ternyata tidak mampu merealisasikan harapan.

TAHUN PDRB

2017 6,2

2018 6,1

2019 5,8

2020 -2,36



PENGANGGURAN

Berdasarkan data Badan Pusat Satistik DKI Jakarta, tingkat

pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada Agustus

2020 sebesar 10,95 persen atau setara 572.780 orang. Bila

dibandingkan dengan keadaan Agustus tahun lalu,

pengangguran DKI Jakarta naik 4,41 persen atau

bertambah 233.378 orang.

TAHUN Tingkat Pengangguran Terbuka

2017 7,14

2018 6,24

2019 6,22

2020 10,95

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab

kenaikan tingkat pengangguran di Ibu Kota. Sebanyak

175.890 pengangguran disebabkan karena Covid-19.

Mereka berhenti bekerja karena perusahaannya terdampak

Covid-19 atau pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB).

Selama periode pandemi, sektor formal kehilangan 453.295

pekerja tetapi hanya

259.597 pekerja mampu diserap oleh sektor informal. 

Akibatnya, 193.698 orang kehilangan pekerjaan.

Implikasi pandemi bukan saja terjadi terhadap

pengurangan tenaga kerja, tetapi juga mempengaruhi

produktivitas pekerja. Sebanyak 1.673.028 pekerja

mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.



POLUSI UDARA

Polusi udara merupakan salah satu pencemaran lingkungan yang mempunyai resiko terbesar terhadap

Kesehatan manusia. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai

masalah kesehatan seperti asma, kanker paru-paru, stroke, jantung, diabetes, maupun penyakit pernapasan

kronis serta akut. Polusi udara terdiri dari partikel dan gas yang masing- masing menyebabkan kerusakan

lingkungan dan kesehatan. Partikulat halus atau particulate matter (PM) di udara berdiameter kurang dari 2,5

mikrometer menyebabkan dampak serius untuk kesehatan masyarakat.

Platform kualitas udara iqair.com (Indeks AQI) merilis sejumlah data kualitas udara di beberapa wilayah.

Tercatat pada tanggal 17/06/2021, tingkat polusi udara di DKI Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitive.



PENANGANAN 
COVID-19

Dikutip dari laman, Bisnis.com (27 Mei 2021), Wakil Menteri

Kesehatan Dante Saksono menyampaikan bahwa Pemerintah

Prov. DKI Jakarta dalam upaya pengendalian pandemi Covid-

19 mendapatkan nilai E atau dalam kategori buruk. Nilai

tersebut dilihat dari tingkatan laju penularan dan level

kapasitas respon layanan kesehatan di setiap daerah.

Namun, Keesokan harinya dari situs

sehatnegeriku.kemkes.go.id (28 Mei 2021), Menteri

Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi

pemberitaan mengenai penilaian kinerja penanganan

pandemi COVID-19. Ia meluruskan bahwa informasi yang

disampaikan bukanlah terkait penilaian kinerja Provinsi DKI

Jakarta dalam penanganan pandemi. Melainkan, analisa

internal di Kementerian Kesehatan untuk melihat persiapan

menghadapi lonjakan kasus sesudah liburan lebaran

Menurut beliau, sudah banyak keberhasilan yang diraih Provinsi DKI Jakarta dan menjadi cerminan keberhasilan

Indonesia dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Keberhasilan tersebut di antaranya transisi dari PSBB ke

adaptasi kebiasaan baru berjalan cukup lancar dan pembukaan berbagai sektor ekonomi sudah dilakukan sejak Juni

tahun lalu, memberlakukan PPKM Mikro berjalan dengan efektif dalam mengontrol laju kasus COVID-19,

kemampuan 3T yaitu Testing, Tracing dan Treatment melebihi ekspektasi WHO, dan pelaksanaan vaksinasi di DKI

Jakarta salah satu yang tertinggi bersama Bali.



PENANGANAN 
COVID-19

Dari data pemantauan covid-19 dalam hal penambahan kasus harian sampai dengan bulan Juni

2021 menggambarkan angka yang fluktuaktif. Walaupun begitu kita harus lebih berhati-hati di

karenakan update 20 Juni 2021 penambahan positif harian sampai 5.582 orang.

Dibutuhkan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam mengkoordinasikan pola penanganan,

agar tidak terjadi kembali penambahan kasus yang siknifikan. Mulai dari, mendisiplinkan

masyarakat terhadap protokol kesehatan termasuk mengurangi mobilitas, kemudian

ketersediaan infrastruktur untuk tempat isolasi dan sosialiasi kepada masyarakat akan bahaya

covid-19



REKOMENDASI DPD 
GMNI DKI JAKARTA

1.Mengavaluasi dan menerbitkan kebijakan dan program pengentasan

kemiskinan secara efektif dan tepat sasaran.

2. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta harus dapat menciptakan

lapangan kerja yang cukup, melalui berbagai kebijakan yang memihak

kepada rakyat, utamanya adalah kebijakan yang mampu mendorong

dan menyediakan lapangan kerja.

3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperbaiki kualitas

lingkungan dengan cara yang komprehensif dalam rangka masalah

polusi udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan dan kebisingan.

4. Dalam rangka upaya penanganan Covid-19, dibutuhkan ketegasan,

keseriusan, serta kebijaksanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

nengontrol mobilitas masyarakat.

P E J U A N G  – P E M I K I R   P E M I K I R - P E J U A N G


