
 

 

 

Refleksi Akhir Tahun 2021 
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta 

Pulihkan Ekonomi dan Pelayanan Publik, Tuntasan Janji Kampanye, Lanjutkan 

Keadilan Sosial 

 

Dinamika Perjalanan Pembangunan di DKI Jakarta Tahun 2021 

Tahun 2021 Jakarta masih diselimuti pandemi covid-19 yang juga melanda dunia. Bahkan 

eskalasi pandemi covid-19 justru terjadi di tahun 2021 dengan dua puncak gelombang pandemi. 

Puncak gelombang pertama di akhir Januari dan puncak gelombang kedua di bulan Juli dengan 

Jakarta menjadi episentrum pandemi nasional. Pemprov DKI pun harus berkali-kali membuat 
kebijakan rem darurat untuk mengendalikan penularan covid-19 dan mengambil langkah-

langkah cepat untuk penanganan pasien covid-19 di Jakarta. Kapasitas RSUD dimaksimalkan 

termasuk dengan menambah ruang perawatan, tempat-tempat karantina ditambah dan 
pemantauan terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. 

Dalam rangka penanganan covid-19 dan penanggulangan dampaknya juga, Jakarta 

mempromosikan tagline Jakarta Tangguh dan melakukan refocussing APBD 2021 sesuai dengan 
amanat pemerintah pusat. Anggaran difokuskan untuk penanggulangan covid-19 dan dampaknya 

dan mengurangi anggaran-anggaran yang tidak signifikan di berbagai lini. Pemprov DKI Jakarta 

juga mengeluarkan Pergub Nomor 3 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari Perda No. 2 
Tahun 2020 tentang Penanggulangan covid-19 yang akhirnya disetujui DPRD sebagai landasan 

hukum atas kebijakan dan langkah yang diambil dalam rangka penanggulangan covid-19 di 

Jakarta. Kita bersyukur saat ini pandemi covid-19 sudah lebih terkendali dengan baik di Jakarta. 
Pelandaiankasus juga berlangsung cukup cepat. Bahkan kebijakan dan langkah pengendalian 

covid-19 di Jakarta mendapat apresiasi dari banyak pihak termasuk Satgas covid-19 nasional. 

Vaksinasi covid-19 juga berjakan dengan baik dan cepat dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. 
Salah satunya karena kolaborasi yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai pihak 

Pada tahun 2021 juga dimulainya rencana untuk melakukan perubahan RPJMD 2018-2022 

karena tuntutan kondisi akibat dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap banyak 
sektor. Revisi RPJMD ini memang sulit dihindari karena  karena terjadinya perubahan-perubahan 

yang mendasar sebagai dampak dari bencana non alam dalam bentuk pandemi covid-19. Semua 

asumsi makro ekonomi yang digubakan tidak lagi relevan. Demikan pula dengan target-target 
pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan daerah akibat resesi ekonomi yang melanda 

dunia sebagai dampak pandemi clobal covid-19. Menjadi tidak relevan jika memaksakan 

menggunakan RPJMD saat ini untuk digunakan sebagai evaluasi keberhasilan pemerintah daerah. 
Sehingga perubahan RPJMD agar pencapaian target-target pembangunan lebih realistis tercapai 

adalah sebuah keniscayaan. Banyak darerah juga melakukan perubahan terhadap RPJMD nya. 

Kita tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu 
malakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan. 

Apresiasi layak diberikan kepada Gubernur dan jajaran Pemprov DKI Jakarta yang selama tahun 

2021 ini memperoleh penghargaan baik nasional maupun internasional. Di tingkat nasional 
Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan dari Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas 



kebijakan yang dibuat dalam mendorong persaingan usaha yang fair dan mengembangkan 

UMKM. Smart City yang dikembangkan oleh Jakarta juga melanjutkan prestasi tahun sebelumnya 
dengan meraih penghargaan “Best in Future of Digital Innovation" dalam ajang IDC Future 

Enterprise Awards 2021 untuk aplikasi JAKI. Jakarta melalui Jakarta Smart City juga meraih lima 

penghargaan dalam ajang Top Digital Awards 2021. Selain penghargaan tersebut, beberapa 
penghargaan juga diraih selama tahun 2021 oleh Jakarta dari Kementerian/Lembaga. Pada 

tingkat Internasional, Gubernur Anies Baswedan juga masuk dalam 21 Heroes 2021 dalam 

jajaran pahlawan transportasi dunia tahun 2021 oleh Transformative Urban Mobility Initiative 
(TUMI). Dalam bidang transportasi publik juga Jakarta memndapat penghargaan Sustainable 

Transportation Award (STA) 2021 atas program integrasi antarmoda transportasi publik. Jakarta 

menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang memperoleh penghargaan STA ini 

Namun perjalanan di tahun 2021 juga ditandai dengan dua catatan negatif. Pertama adalah 

mencuatnya kasus korupsi pengadaan tanah untuk program rumah layak milik dengan DP Nol. 

Program yang sangat bagus untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau (affordable 

housing) bagi warga Jakarta dengan cara kepemilikan yang mudah dan bantuan uang muka, 

menjadi ternoda dengan adanya kasus korupsi pengadaan tanah. Upaya percepatan realisasi 

program ini untuk memenuhi janji kerja Gubernur seharusnya tetap dilakukan dengan hati-hati 
dalam proses pengadaan lahan maupun pembangunannya. Kasus korupsi seperti ini pada 

akhirnya hanya akan menghambat proses realisasi program ini untuk selanjutnya. Fraksi PKS 

berharap kasus korupsi ini diusut tuntas termasuk kepada semua yang terlibat.  

Kedua adalah sepinya peminat pengisian jabatan eselon 2 yang kosong. Tahun 2021 ini masih 

ditandai dengan banyaknya posisi Kepala/Wakil Kepala Dinas atau Badan yang diisi oleh pejabat 

sementara atau pelaksana tugas yang disebabkan pejabat lama memasuki masa pensiun, 
mengalami rotasi atau mengundurkan diri. Tahun ini juga masih diwarna pejabat yang mundur 

yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah. Sayangnya 

upaya untuk pengisian jabatan-jabatan kosong tersebut juga ternyata tidak banyak diminati, 
bahkan oleh PNS potensial yang bisa mengikuti proses lelang jabatan/seleksi untuk mengisi 

posisi tersebut. Akibatnya Gubernur sempat memberi ‘hukuman’ kepada calon pejabat yang 

potensial  

Fraksi PKS menilai ada dua hal yang perlu dievaluasi dari fenomena ini. Pertama adalah perlunya 

memastikan proses yang lebih fair dan transparan dalam proses promosi jabatan  sehingga 

membuat  calon pejabat yang memang memiliki kelayakan dan kompetensi berminat untuk 
mengikuti seleksi promosi tanpa ada kekhwatiran akan tersisih dengan cara yang tidak fair. 

Kedua, mengoptimalkan peran Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi 

DKI Jakarta dalam mempersiapkan kompetensi dan karakter SDM aparatur di lingkungan 
Pemprov DKI Jakarta untuk mengisi jabatan-jabatan penting. BPSDM jangan terjebak pada 

kegiatan lain yang bukan merupakan tupoksi utamanya yang membuat fungsinya sebagai 

lembaga yang menyiapkan SDM andal di Pemprov DKI Jakarta agak terabaikan. 

Polemik penyelenggaraan Formula E pada akhirnya juga sudah mereda dengan ditetapkannya 

penyelenggaraan Formula yang waktu pelaksanaanya menjadi tahun 2022 dan tempat 

pelaksanaannya yang digeser ke kawasan Ancol. Meskipun pada akhirnya kita tidak bisa 
menyaksikan balapan mobil cepat bertenaga listrik seperti balapan di Singapura atau Monaco ini, 

tapi keputusan ini diharapkan menyelesaikan polemik terkait perlunya menjaga kawasan pusat 

ibukota khususnya yang menjadi kawasan cagar budaya dan pemeliharaan sementara 

mengurangi penebangan pohon. Sebaliknya penyelenggaraan formula E ini diharapkan menjadi 

momentum pemulihan ekonomi di Jakarta, mengembalikan kejayaan Ancol sebagai pusat 



hiburan dan wisata di Ancol dan turut membantu pemulihan UMKM yang terdampak akibat 

pandemi covid-19 melaui keterlibatan dalam penyelenggaraan Formula E. 

 

Sikap dan Kebijakan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta 

Tahun 2022 akan menjadi tahun terakhir masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur. 
Fraksi PKS tentu berharap Gubernur meninggalkan warisan/legacy yang baik dalam mengakhiri 

jabatannya. Melalui refleksi akhir tahun 2021 ini, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyampaikan 

beberapa hal yaitu : 

1. Meminta dan mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur untuk fokus pada pemenuhan janji-

janji kampanye yang belum terealisasikan dalam kebijakan APBD nya seperti program 

rumah DP Nol, revitalisasi kampung melalui kampung susun dan kampung deret, 
peningkatan kualitas pelayanan air bersih, pemberdayaan perempuan terutama dalam 

bidang ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok, membangun Taman Pintar dan 

lainnya. 

2. Meminta Gubernur agar tetap konsisten untuk menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta 

dalam proses pembangunan di Jakarta dan pembuatan kebijakan di Jakarta. Fraksi PKS akan 

terus mengawal upaya untuk mewujudkan keadilan ini khususnya bagi rakyat kecil. 

3. Fraksi PKS akan terus konsisten melakukan advokasi dan pembelaaan untuk warga Jakarta 

khususnya kelompok masyarakat kecil untuk mendapatkan haknya dalam pembangunan 

Jakarta dan memperoleh kesejahteraan melalui fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi. 

4. Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap penanganan pandemi covid-19 serta langkah-

langkah cepat yang dilakukan dalam situasi darurat puncak gelombang pandemi covid-19 

sehingga pada akhirnya situasi pandemi di Jakarta bisa lebih cepat terkendali dan tidak 
semakin buruk. Jakarta juga menjadi barometer bagi daerah lain dalam penanganan covid-

19, termasuk dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanganan 

pandemi covid-19.  

5. Fraksi PKS mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan percepatan vaksinasi 

covid-19 bagi warga Jakarta melalui kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak 

sehingga cakupan vaksinasi di Jakarta bisa tinggi. Farksi PKS juga mendukung berbagai 
upaya untuk pemulihan perekonomian di Jakarta terutama UMKM, sektor perdagangan 

retail, rumah makan dan pariwisata yang terdampak akibat pandemi covid-19. Fraksi PKS 

berharap perekonomian Jakarta bisa segera bangkit dan menyerap lapangan pekerjaan 
kembali. 

6. Fraksi PKS mendukung upaya pembenahan birokrasi dan peningkatan kualtas pelayanan 

publik bagi warga Jakarta sebagau bentuk pemenuhan janji kampanye serta merpercepat 
pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang dampaknya dirasakan langsung oleh 

masyarakat. 

 

Harapan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta di Tahun 2022 

Sebagai tahun terakhir masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, maka Fraksi PKS 

berharap 

1) Gubernur dan jajarannya bisa menuntaskan seluruh janji kampanye terutama yang terkait 

dan bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat lapisan bawah, 



meningkatkan layanan transportsi publik, layanan air bersih, pelayanan petugas 

pemerintahan di level bawah dan mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya-Bahagia 
Warganya 

2) Gubernur dan jajarannya bisa menyiapkan masa transisi yang baik bagi pemerintahan yang 

akan menggantikannya terutama dalam pemulihan kondisi sosial ekonomi-masyarakat 
pasca pandemi covid-19 

3) Pelaksana Tugas Gubernur yang akan menggantikan Gubernur sampai Pilkada berikutnya, 

dapat melanjutkan program-program yang sudah baik terutama dalam hal penataan 
Jakarta, peningkatan ruang publik, mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat terutama 

di lapisan bawah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat 

 

Pimpinan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta 
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H. Achmad Yani, SIP., M.Pd    Drs. H. Muhammad Taufik Zoelkifli, MM 
Ketua        Sekretaris 

 

 


