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ANALISIS KONSISTENSI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN RPJMD: 

STUDI KASUS RPJMD DKI JAKARTA 

Oleh : Saeful Muluk 

 

PENGANTAR 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Pasal 15 mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan 

hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, 

dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. 

Untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan KLHS tersebut, Kementerian Dalam 

Negeri kemudian menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam 

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 

KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS 

dilakukan dalam proses penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah yang 

mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD). 

Paper ini tidak bermaksud menyajikan sebuah KLHS yang komprehensif tetapi dibatasi 

hanya pada kajian mengenai konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam 

dokumen RPJMD dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dari Permendagri 

67/2012. Dokumen RPJMD yang dikaji adalah dokumen RPJMD DKI Jakarta Tahun 2012 – 

2017. 

 

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup 

serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia, dengan cara:  
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1. Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, 

dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi 

substitusinya. 

2. Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan 

generasi yang akan datang.  

3. Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan 

didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.  

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi 

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup 

manusia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, 

prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan. 

 

KAJIAN KONSISTENSI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELAJUTAN RPMJD 

Pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan RPJMD dilakukan terhadap 

visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program 

pembangunan daerah RPJMD dengan berupaya memahami secara utuh deskripsi/uraian visi, 

misi, tujuan dan sasaran,strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program 

pembangunan daerah RPJMD.  

Prinsip Keterkaitan 

Kajian keterkaitan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah, antar waktu, antar 

sektor, dan antar pemangku kepentingan.  

1. Keterkaitan antar wilayah meliputi wilayah administrasi dan wilayah fungsional. 

Keterkaitan antar wilayah administrasi adalah keterkaitan dengan wilayah 

administrasi yang ada di sekitarnya dan dengan tingkat di atasnya. Keterkaitan antar 

wilayah fungsional adalah keterkaitan antar wilayah yang didasarkan pada kesamaan 

karakteristik fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.  

2. Keterkaitan antar waktu mencakup keterkaitan rangkaian waktu pelaksanaan RPJMD 

pada tahun pertama hingga tahun ke 5 (lima) dan keterkaitan dengan kurun waktu 

perencanaan pembangunan jangka menengah sebelumnya.  

3. Keterkaitan antar sektor adalah keterkaitan antar kebijakan dan program 

pembangunan dari setiap sektor untuk mencapai suatu sinergitas.  
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4. Keterkaitan antar pemangku kepentingan artinya keterkaitan antara pemerintah, 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi/tokoh 

masyarakat dalam hal pengaruh mereka, baik manfaat maupun resiko, dalam 

penyusunan dan pelaksanaan RPJMD. 

Prinsip Keseimbangan 

Pengkajian prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara 

kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Keseimbangan yang dimaksud 

adalah bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik pada wilayah masing-masing dan 

juga termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional. 

Prinsip Keadilan 

Pengkajian prinsip keadilan dimaksudkan untuk mencapai keadilan antar kelompok 

masyarakat dan antar generasi. Pengkajian ini lebih menitikberatkan pada orientasi 

pencapaian kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Indikator 

utama yang dikaji dalam hal ini adalah: 

- Keadilan pemerataan pembangunan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat 

sosial ekonomi pembangunan. 

- Keadilan dalam akses, memperoleh, dan memanfaatkan sumber daya alam dan 

memperoleh manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari. 

 

HASIL KAJIAN KONSISTENSI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELAJUTAN 

DALAM RPJMD DKI JAKARTA 

Prinsip Keterkaitan 

Keterkaitan Vertikal Antara Pemerintah Daerah dan Pusat 

Dari analisis terhadap pernyataan dan deskripsi visi, misi, sasaran pembangunan, dan 

arah kebijakan umum pembangunan yang termuat dalam RPJM DKI Jakarta diketahui bahwa 

secara umum RPJM DKI Jakarta sudah konsisten dengan RPJMN. Pernyataan visi dan misi 

dalam RPJMN terlihat disusun lebih umum dan ini diterjemahkan dengan sangat baik dalam 

visi dan misi RPJM DKI Jakarta yang disusun lebih spesifik. 

Dalam penyusun sasaran dan indikator pembangunan, secara umum sasaran-sasaran 

makro ekonomi dan sosial yang disusun dalam RPJM DKI Jakarta sudah sejalan dengan 
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RPJMN. Secara keseluruhan, Jakarta menetapkan nilai dari semua indikator tersebut jauh 

diatas nilai indikator yang ditetapkan dalam RPJMN. Ini berarti Jakarta dirancang untuk 

memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. 

Pencapaian indikator-indikator Jakarta yang diatas target nasional akan meningkatkan 

pencapaian rata-rata indikator-indikator nasional. 

Dari aspek strategi dan arah kebijakan umum pembangunan, RPJM DKI Jakarta sudah 

menyusun strategi dan arah kebijakan yang jauh lebih konkrit daripada arah kebijakan yang 

ditetapkan dalam RPJMN. Arah kebijakan DKI Jakarta lebih rinci dan menterjemahkan arah 

kebijakan nasional yang terlihat masih umum. 

Tabel 1. Keterkaitan RPJM DKI Jakarta Dengan RPJMN 

Visi dan Misi Sasaran Pembangunan Strategi dan Arah Kebijakan 

Visi dan Misi DKI Jakarta 
sangat terkait dengan Visi dan 

Misi RPJMN. Visi Indonesia 

sejahtera dan berkeadilan 
diterjemahkan secara lebih 

konkrit dalam pernyataan visi 

dan misi DKI Jakarta. 

Dibanding visi dan misi 

nasional, visi dan misi DKI 
Jakarta terlihat lebih spesifik 

dan konkrit. 

Secara umum, sasaran-sasaran 
makro pembangunan DKI 

Jakarta sudah sejalan dengan 

sasaran makro nasional. 
Indikator-indikator makro 

ekonomi dan sosial DKI Jakarta 

secara umum ditargetkan lebih 

tinggi dari indikator yang sama 
dalam RPJMN. Demikian juga 

indikator pembangunan 

demokrasi DKI Jakarta diset 
jauh lebih tinggi dari nasional. 

Sasaran dan arah kebijakan 
umum pembangunan DKI 

Jakarta dirumuskan jauh lebih 

spesifik di banding arah 
kebijakan dalam RPJMD.  

Arah kebijakan pembangunan 
DKI Jakarta yang spesifik lebih 

menterjemahkan arah kebijakan 

pembangunan nasional yang 
terlihat masih sangat umum. 

 

Keterkaitan Antar Waktu, Antar Sektor dan Antar Pemangku Kepentingan 

Dilihat dari sisi keterkaitan antar waktu, RPMJ DKI Jakarta tampak sejalan dengan 

kerangka waktu RPJP DKI Jakarta 2025. RPJM DKI Jakarta merupakan tahap ketiga dari 

perwujudan visi jangka panjang Jakarta. Pentahapan pelaksanaan RPJM DKI Jakarta 

dilakukan secara simultan daripada serial. Semua misi, sasaran, dan arah kebijakan yang 

ditetapkan dirancang untuk dijalankan secara simultan setiap tahunnya.  

Secara umum, keseluruhan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran hingga strategi dan 

arah kebijakan yang dirumuskan dalam RPJM DKI Jakarta terbagi ke dalam sektor ekonomi, 

sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Namun demikian, penekanan masing-masing sektor 

berbeda dalam setiap pernyataan dan memperlihatkan kecenderungan yang lebih besar 

kepada sektor lingkungan dan sosial. 



 | 4  
 

Dilihat dari keterkaitan antara pemangku kepentingan, RPJM DKI Jakarta memang 

tidak secara spesifik merinci para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Jika dilihat 

dari pernyataan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan tidak terlihat adanya upaya yang 

mengarah kepada pemangku kepentingan tertentu kecuali kepada kelompok masyarakat kecil. 

Sasaran dan arah kebijakan pembangunan secara umum ditujukan untuk memenuhi 

kepentingan bersama seluruh pihak. Namun tampak keberpihakan yang konkrit kepada 

kelompok masyarakat kecil seperti dalam upaya pengembangan ekonomi informal (PKL), 

pembangunan rusun-rusun yang layak huni, termasuk pemberian pelayanan pendidikan dan 

kesehatan kepada kelompok-kelompok yang tidak mampu. 

Tabel 2. Prinsip Keterkaitan 

RPJMD DKI 

Jakarta 

Prinsip Keterkaitan 
Catatan 

Perbaikan Antar Waktu Antar Sektor 
Antar Pemangku 

Kepentingan 

Visi Visi RPJM DKI 
Jakarta 

merupakan tahap 
ketiga  dari 

pencapaian Visi 

RPJP DKI Jakarta 
2025. 

Visi Jakarta 
merefleksikan 

keterkaitan yang 
utuh antara aspek 

lingkungan, 

sosial, dan 
kelembagaan. 

Visi RPJM DKI 
Jakarta 

merefleksikan 
harapan dari 

semua pemangku 

kepentingan 
terutama bagi 

kelompok-

kelompok 
masyarakat kecil. 

Aspek ekonomi 
tampak tidak 

eksplisit dalam 
pertanyaan visi. 

Misi Dalam dokumen 
tidak terlihat 

bagaimana 
pentahapan 

pencapaian misi 

setiap tahunnya. 
Pada dasarnya 

misi ini 

dijalankan secara 

simultan setiap 
tahun. 

Seperti visi, 
kelima pernyataan 

Jakarta 
mencerminkan 

keterkaitan antara 

sektor sosial dan 
lingkungan. 

Pernyataan misi 
mencerminkan 

kepentingan yang 
sama dari semua 

pihak. Tetapi misi 

juga 
memperlihatkan 

keberpihak yang 

konkrit terhadap 

masyarakat kecil. 

Sektor ekonomi 
juga belum 

terefleksikan 
secara eksplisit 

dalam pernyataan 

misi. 

Tujuan dan 
Sasaran 

Seperti halnya 
misi, tujuan dan 
sasaran ini juga 

dilakukan secara 

simultan setiap 

tahun. 

Sasaran-sasaran 
pembangunan 
yang disusun 

mencerminkan 

perpaduan antar 

sektor ekonomi, 
sosial, dan 

lingkungan. 

Namun, aspek 
kelembagaan 

nampak belum 

Seperti visi dan 
misi, sasaran 
pembangunan 

selain menyasar 

indikator makro 

juga menyasar 
kepentingan 

masyarakat kecil. 

Indikator sasaran 
pembangunan 
aspek 

kelembagaan 

belum 

dirumuskan 
dengan konkrit. 
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RPJMD DKI 

Jakarta 

Prinsip Keterkaitan 
Catatan 

Perbaikan Antar Waktu Antar Sektor 
Antar Pemangku 

Kepentingan 

terefleksikan 

dengan baik. 

Strategi dan Arah 

Kebijakan 

Dari 23 strategi 

yang disusun, 14 
strategi dijalan 

secara simultan 

selama 5 tahun. 
Selebihnya 

dijalankan pada 3 

tahun pertama 
RPJMD. 

Secara 

keseluruhan, 
strategi 

pembangunan 

Jakarta 
merefleksikan 

keterpaduan antar 

sektor ekonomi, 
sosial, 

lingkungan, dan 

kelembagaan. 

Seperti visi dan 

misi, strategi 
pembangunan 

selain menyasar 

indikator makro 
juga menyasar 

kepentingan 

masyarakat kecil 
termasuk 

kepentingan 

wilayah 

sekitarnya. 

Dilihat dari 

strategi yang 
dikembangkan, 

RPJM Jakarta 

terlihat lebih 
cenderung kepada 

penguatan aspek 

lingkungan dan 
sosial. 

 

Prinsip Keseimbangan 

Pembangunan berkelanjutan mensyarakatkan adanya keterkaitan dan keseimbangan 

antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini digambarkan 

sebagai irisan yang seimbang antara pencapaian pembangunan di ketiga sektor tersebut 

(Ekonomi = Sosial = Lingkungan). Namun keseimbangan yang ideal digambarkan ketika 

aspek lingkungan lebih besar dibanding aspek sosial dan aspek sosial lebih besar dari aspek 

ekonomi (Lingkungan > Sosial > Ekonomi). 

Berdasarkan prinsip keseimbangan tersebut, RPJM DKI Jakarta tampak telah 

menunjukkan keseimbangan di antara ketiga sektor tersebut. Bahkan menurut hemat penulis 

keseimbangannya mengarah kepada proporsi yang ideal yaitu porsi lingkungan dan sosial 

yang lebih besar daripada sektor ekonomi. 

Tabel 3. Prinsip Keseimbangan 

RPJMD DKI 

Jakarta 

Prinsip Keseimbangan 
Catatan 

Perbaikan Ekonomi Sosial 
Lingkungan 

Hidup 

Visi Aspek ekonomi 
belum 

terefleksikan 

secara eksplisit 

dalam pernyataan 
visi. 

Aspek sosial 
sudah 

terefleksikan 

secara eksplisit 

dalam pernyataan 
visi. 

Aspek lingkungan 
sudah 

terefleksikan 

eksplisit dalam 

pernyataan visi. 

Penambahan 
rumusan yang 

eksplisit untuk 

aspek ekonomi. 

Misi Aspek ekonomi Aspek sosial Aspek lingkungan Penambahan 
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RPJMD DKI 

Jakarta 

Prinsip Keseimbangan 
Catatan 

Perbaikan Ekonomi Sosial 
Lingkungan 

Hidup 

belum 

terefleksikan 

secara eksplisit 
dalam pernyataan 

misi. 

sudah 

terefleksikan 

secara eksplisit 
dalam pernyataan 

misi. 

sudah 

terefleksikan 

eksplisit dalam 
pernyataan misi. 

rumusan yang 

eksplisit untuk 

aspek ekonomi 
dalam pernyataan 

misi. 

Tujuan dan 

Sasaran 

Sasaran 

pembangunan 
ekonomi sudah 

dinyatakan secara 

eksplisit. 

Sasaran 

pembangunan 

sosial sudah 

dinyatakan secara 
eksplisit. 

Sasaran 

pembangunan 

lingkungan sudah 

dinyatakan secara 
eksplisit. 

Dalam pernyataan 

sasaran, ketiga 
sektor sudah 

relatif seimbang. 

Strategi dan Arah 
Kebijakan 

Arah 
pembangunan 

ekonomi sudah 

dinyatakan secara 
eksplisit. 

Arah 

pembangunan 
sosial sudah 

dinyatakan secara 

eksplisit. 

Arah 

pembangunan 
lingkungan sudah 

dinyatakan secara 

eksplisit. 

Dalam pernyataan 
arah kebijakan 

terlihat aspek 

sosial dan 
lingkungan lebih 

mendapatkan 

perhatian 
dibandingkan 

aspek ekonomi. 

 

Prinsip Keadilan 

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang lainnya adalah keadilan antar kelompok 

masyarakat yang hidup saat ini (inter generasi) dan keadilan antara generasi saat ini dan 

generasi yang akan datang (antar generasi). Prinsip ini memberikan kesempatan yang sama 

kepada setiap generasi untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan keadilan antar 

generasi secara implisit mensyaratkan pembangunan yang dilakukan saat ini harus mampu 

mengantisipasi berbagai tantangan dan kebutuhan yang akan dialami untuk generasi yang 

akan datang. 

RPJM DKI Jakarta dirancang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah 

terjadi saat ini seperti kemacetan, banjir, dan kawasan-kawasan kumuh. Jakarta sebagai kota 

modern yang manusiawi dan layak merupakan kondisi yang ingin diwujudkan baik untuk saat 

ini maupun untuk generasi yang akan datang. Berbagai strategi pembangunan yang 

dikembangkan tidak hanya diorientasikan untuk menyelesaikan persoalan saat ini (jangka 

pendek) tetapi memiliki dampak jangka panjang yang baru akan dirasakan manfaatnya oleh 

generasi mendatang.  
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Dilihat dari keadilan antar kelompok masyarakat (inter generasi), RPJM DKI Jakarta 

terlihat memberikan perhatian yang lebih besar kepada kelompok masyarakat kecil. 

Kebijakan seperti pendidikan dan kesehatan gratis, penataan PKL, dan penataan kawasan 

kumuh merupakan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk membantu kelompok 

masyarakat kecil mampu meningkatkan kualitas hidupnya. 

 

Tabel 4. Prinsip Keadilan 

RPJMD DKI Jakarta 
Prinsip Keadilan 

Inter Generasi Antar Generasi 

Visi Keadilan antar kelompok 
masyarakat sudah terefleksikan 

dalam visi. 

Keadilan antar generasi sudah 
terefleksikan dalam visi. 

Misi Keadilan antar kelompok 

masyarakat sudah terefleksikan 
dalam misi. 

Keadilan antar generasi sudah 

terefleksikan dalam misi. 

Tujuan dan Sasaran Keadilan antar kelompok 
masyarakat sudah terefleksikan 
dalam tujuan dan sasaran. 

Keadilan antar generasi sudah 
terefleksikan dalam tujuan dan 
sasaran. 

Strategi dan Arah Kebijakan Keadilan antar kelompok 
masyarakat sudah terefleksikan 

dalam arah kebijakan. 

Keadilan antar generasi sudah 
terefleksikan dalam arah 

kebijakan. 

 

KESIMPULAN 

Dilihat dari prinsip-prinsip pembagunan berkelanjutan, RPJM DKI Jakarta terlihat 

sudah konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut. Dari prinsip keterkaitan, RPJM DKI Jakarta 

telah mencerminkan keterkaitan dan kontribusi yang konkrit terhadap pencapaian RPJM 

Nasional, demikian juga dilihat dari keterkaitan antar waktu, antar sektor, dan antar 

pemangku kepentingan. 

Dari prinsip keseimbangan, RPJM DKI Jakarta mencerminkan keseimbangan yang 

relatif ideal antara tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Aspek sosial 

dan lingkungan hidup terlihat mendapatkan perhatian lebih besar dan ini menjadi pondasi 

yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dari prinsip keadilan, RPJM DKI Jakarta telah merefleksikan secara konkrit keadilan 

antar kelompok masyarakat dan keadilan antar generasi. Pembangunan yang dirancang dalam 

RPJM DKI Jakarta tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi saat ini 
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tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi generasi mendatang dalam upaya memenuhi 

kebutuhannya. 

 

 

BAHAN BACAAN 

1. Materi-Materi Perkuliahan Berkelanjutan Lingkungan 

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. 

3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2017.  

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 
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LAMPIRAN: Keterkaitan RPMJD DKI Jakarta Dengan RPJMN 

Dokumen 

Perencanaan 

Substansi Yang Dikaji 

Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran 
Strategi dan Arah 

Kebijakan 

RPJMN Visi: 

Terwujudnya Indonesia 

yang sejahtera, demokratis, 

dan berkeadilan. 

Misi: 

1. Melanjutkan 

pembangunan menuju 

Indonesia yang 

sejahtera. 
2. Memperkuat pilar-pilar 

demokrasi. 

3. Memperkuat dimensi 

keadilan di semua 

bidang. 

Sasaran Pembangunan 

Kesejahteraan Rakyat: 

- Pertumbuhan ekonomi 

rata-rata 6,3 – 6,8 per 

tahun. 

- Inflasi rata-rata 4-6% per 

tahun. 

- Tingkat pengangguran 5-

6% pada akhir tahun 2014. 
- Tingkat kemiskinan 8-10% 

pada akhir tahun 2014. 

- RLS 8,25 pada tahun 2014. 

- Buta aksara 4,18 pada 

tahun 2014. 

- APM SD 96% pada tahun 

2014. 

- APM SMP 76% pada 

tahun 2014. 

- APK SMA 85% pada 

tahun 2014. 
- APK PT 30% pada 2014. 

- Menurunnya disparitas 

partisipasi dan kualitas 

pelayanan pendidikan antar 

wilayah, gender, sosial 

ekonomi, dan antar satuan 

pendidikan pemerintah dan 

masyarakat. 

- UHH 72 tahun pada tahun 

2014. 

- AKI 118 pada tahun 2014. 

- AKB 24 pada tahun 2014. 
- Prevalensi kurang gizi < 

15% pada tahun 2014. 

- Pertumbuhan produksi padi 

3,22%, jagung 10,02%, 

kedelai 20,05%, gula 

12,55%, dan daging sapi 

7,3% per tahun. 

- Peningkatan kapasitas 

pembangkit listrik 3000 

MW per tahun. 

- Rasio elektrifikasi 80% 
pada tahun 2014. 

- Produksi minyak bumi 

1,01 juta barrel per hari 

pada tahun 2014. 

- Peningkatan pemanfaatan 

energi panas bumi 5000 

MW pada tahun 2014. 

- Pembangunan jalan lintas 

Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Sulawesi, 

- percepatan pertumbuhan 

ekonomi 

- pengurangan kemiskinan 

dan tingkat 

pengangguran  

- perbaikan infrastruktur 

dasar,  

- terjaga dan 

terpeliharanya 
lingkungan hidup secara 

berkelanjutan. 

- Penguatan pilar-pilar 

demokrasi yang bersifat 

kelembagaan dan 

mengarah pada tegaknya 

ketertiban umum, 

penghapusan segala 

macam diskriminasi, 

pengakuan dan 

penerapan hak asasi 
manusia serta kebebasan 

yang bertanggung jawab. 

- pengurangan 

kesenjangan pendapatan 

dan pengurangan 

kesenjangan 

pembangunan antar 

daerah (termasuk desa-

kota), dan kesenjangan 

jender. 

- Sistem hukum berfungsi 

secara kredibel, bersih, 
adil dan tidak pandang 

bulu.  

- Pemberantasan korupsi 

secara konsisten. 
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NTB, NTT dan Papua 

sepanjang 19.370 km 

hingga tahun 2014. 

- Pembangunan jaringan 

prasarana dan penyediaan 

sarana transportasi antar 
moda dan antar pulau yang 

terintegrasi selesai tahun 

2014. 

- Pembangunan jaringan 

serat optik di Indonesia 

Bagian Timur selesai 

sebelum tahun 2013. 

- Perbaikan sistem dan 

jaringan transportasi di 4 

kota besar (Jakarta, 

Bandung, Surabaya, dan 

Medan) selesai tahun 2014. 

Sasaran Perkuatan 

Pembangunan Demokrasi yaitu 

meningkatnya kualitas 

demokrasi dengan indikasi: 

- Meningkatnya iklim politik 

yang kondusif bagi 

berkembangnya kualitas 

kebebasan sipil dan hak-

hak politik rakyat yang 

seimbang dengan 

kepatuhan terhadap pranata 
hukum. 

- Meningkatnya kinerja 

lembaga-lembaga 

demokrasi dengan indeks 

rata-rata 70 pada tahun 

2014. 

- Penyelenggaraan pemilu 

2014 yang demokratis 

dengan partisipasi 75% dan 

berkurangnya diskriminasi 

hak dipilih dan memilik. 
- Indeks demokrasi 

Indonesia 73 pada tahun 

2014. 

Sasaran Pembangunan 

Penegakkan Hukum yaitu 

tercapainya suasana dan 
kepastian keadilan melalui 

penegakkan hukum dan 

terjaganya ketertiban umum: 

- Tumbuhnya kepercayaan 

dan penghormatan publik 

kepada aparat dan lembaga 
penegak hukum. 

- Mendukung iklim berusaha 

yang baik. 
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- Indeks persepsi korupsi 5 

pada tahun 2014. 

RPJMD DKI 
Jakarta 

Visi: 

“Jakarta Baru, kota modern 

yang tertata rapi, menjadi 

tempat hunian yang layak 

dan manusiawi, memiliki 
masyarakat yang 

berkebudayaan, dan dengan 

pemerintahan yang 

berorientasi pada pelayanan 

publik” 

Misi: 

1. Mewujudkan Jakarta 

sebagai kota modern 

yang tertata rapi serta 

konsisten dengan 

Rencana Tata Ruang 
Wilayah 

2. Menjadikan Jakarta 

sebagai kota yang bebas 

dari masalah-masalah 

menahun seperti macet, 

banjir, pemukiman 

kumuh, sampah dan 

lain-lain; 

3. Menjamin ketersediaan 

hunian dan ruang publik 

yang layak serta 

terjangkau bagi warga 
kota; 

4. Membangun budaya 

masyarakat perkotaan 

yang toleran, tetapi juga 

sekaligus memiliki 

kesadaran dalam 

memelihara kota; 

5. Membangun 

pemerintahan yang 

bersih dan transparan 

serta berorientasi pada 
pelayanan publik 

1. Kota yang mampu 

mengembangkan diri 

menjadi pusat perdagangan 

dan jasa  (PDRB sektor jasa 

dari 72,48 persen menjadi 
73,23 persen) 

2. Kota yang pendapatan per 

kapita nya tumbuh pesat 

dan merata (Pendapatan per 

kapita  meningkat dari 

Rp.101 juta menjadi 

Rp.160 juta, Gini ratio 

berkurang dari 0,385 

menjadi 0,360, dan 

persentase penduduk 

miskin berkurang dari 3,69 
persen menjadi 3,00-3,25 

persen) 

3. Kota dengan pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat 

dan inflasi yang terkendali 

(pertumbuhan ekonomi dari 

6,50 persen menjadi 7,5 – 

7,8 persen dan tingkat 

inflasi dari 5,36 persen 

menjadi tidak lebih dari 5 

persen). 

4. Kota dengan Human 
Development Index (HDI) 

yang bertambah baik dari 

77,97 menjadi 79,60 (AHH 

dari 74,70 tahun menjadi 

76,00 tahun,AMH dari 

99,13 persen menjadi 99,99 

persen,RLS dari 10,93 

tahun menjadi 12,00 tahun). 

5. Kota yang memperhatikan 

penanganan permasalahan 

sosial (jumlah titik lokasi 
rawan PMKS anak jalanan 

dari 48 titik menjadi 20 titik 

dan jumlah Pusat Santunan 

Keluarga (Pusaka) untuk 

lansia yang dapat dijangkau 

oleh Pemerintah Daerah 

dari 136 pusaka menjadi 

150 pusaka) 

6. Kota yang tingkat toleransi 

warganya semakin baik 

(Berkurangnya jumlah 

konflik sosial dari 24 kasus 
menjadi 15 kasus, 

meningkatnya indeks 

demokrasi dari 77,44 

1. Peningkatan dan 

pengembangan kawasan-

kawasan strategis yang 

berperan dalam 

menggerakan ekonomi 
kota 

2. Penguatan dukungan 

terhadap keberadaan 

ekonomi informal 

perkotaan 

3. Peningkatan ketersediaan 

infastruktur 

telekomunikasi, 

kelistrikan dan energi 

untuk menunjang 

kegiatan ekonomi kota 
4. Pengembangan 

infrastruktur jalan dan 

jembatan. 

5. Peningkatan ketahanan 

pangan kota 

6. Penyediaan rumah layak 

huni bagi semua warga 

masyarakat dan 

peningkatan kualitas 

permukiman kota 

7. Peningkatan ketertiban 

umum dan kerukunan 
antar umat beragama 

8. Pengembangan budaya 

dalam pembangunan 

perkotaan 

9. Peningkatan pelayanan 

pendidikan 

10. Peningkatan pelayanan 

kesehatan dan 

perlindungan sosial 

masyarakat 

11. Peningkatan peran 
pemuda dan olahraga 

dalam pembangunan 

12. Pembinaan kehidupan 

politik dan demokrasi 

13. Peningkatan partisipasi 

masyarakat dan 

pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel. 

14. Optimalisasi penataan 

ruang 

15. Pemantapan dan 

pengembangan Sistem 
Transportasi Kota 

Berbasis Angkutan 

Umum Massal 
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menjadi 85 dan 

berkurangnya jumlah lokasi 

rawan ketertiban umum 

dari 24 lokasi menjadi 15 

lokasi) 

7. Kota yang 
pembangunannya 

berimbang antara 

kebutuhan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) dengan 

kebutuhan ruang ekonomi 

yang dapat dilihat dari 

peningkatan persentase 

luasan RTH dari 9,90 

persen menjadi diatas 11 

persen. 

8. Kota yang semakin layak 

sebagai tempat tinggal 
(Rasio ketersediaan dan 

kebutuhan rusun dari 13 

persen menjadi 50 persen) 

16. Pengembangan dan 

pengelolaan sistem tata 

air yang terpadu 

17. Pengembangan dan 

peningkatan infrastruktur 

permukiman yang 
berkualitas 

18. Pengendalian 

pencemaran air, tanah 

dan udara 

19. Peningkatan 

kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana dan 

ketahanan kota dalam 

mengurangi dampak 

perubahan iklim 

20. Peningkatan kualitas dan 

kuantitas ruang terbuka 
hijau 

21. Penataan kelembagaan, 

organisasi, dan kapasitas 

aparatur pemerintahan 

22. Pengembangan kerjasama 

antar daerah 

23. Peningkatan pelayanan 

publik. 

 


