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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas selesainya Buku 1  “Analisis Strategi 

Kota Cerdas Kota Depok”. Penyelesaian laporan ini adalah dalam rangka melaksanakan 

amanat yang terkandung pada Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk dapat meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Pemerintah Kota Depok berusaha untuk menjadi kota cerdas kelas dunia, dengan mengadopsi 

langkah-langkah yang ditetapkan dalam Buku Panduan Masterplan Smartcity Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 

Tujuan dari Analisis Startegi Kota Cerdas Kota Depok ini diantaranya adalah untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah Kota 

Depok dalam hal pelayanan yang bersifat internal dan eksternal, menganalisis inovasi ICT dan 

non ICT untuk mengatasi masalah perkotaan, meningkatkan efektivitas manajemen kota dan 

meningkatkan kualitas hidup yang keberlanjutan, efisiensi dan keamanan, serta meningkatkan 

daya tarik dan menginspirasi inovasi Kota Depok dalam pengembangan ekonomi 

berkelanjutan. 

Kami berusaha membuat sebuah studi komprehensif membuat rekomendasi jangka pendek, 

menengah dan panjang di enam besar area, yaitu: "Smart Branding", "Smart Living", "Smart 

Environment", "Smart Society", "Smart Government" dan "Smart Economy". Berkenaan dengan 

pendekatan dan solusi masalah Kota Depok  yang dilandaskan kekuatan lokal yang unik serta 

peluang ke depan, kami mencoba memetakan dokumen pada buku Analisis Strategi Smart City 

ini sebagai salah satu dasar acuan perancangan Buku 2 Masterplan Kota Cerdas Kota Depok 

dengan rencana pengembangan dalam lima tahun ke depan, dan seterusnya. 

Akhirnya, sebagai sebuah karya penelitian yang komprehensif, diharapkan buku ini tidak 

menutup peluang diskusi berkelanjutan dan kami sangat mengharapkan, kritik serta saran dari 

pembaca, untuk penyempurnaan buku ini. 

 

 

DINAS KOMINFO KOTA DEPOK 

 

 

Depok,   Oktober 2019 

Tim Penyusun 
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ANALISA MASA DEPAN 

 

1.1. Sejarah Berdirinya Kota Depok 

Sejarah Kota Depok dibagi dalam beberapa fase yaitu :  

1.1.1 Depok pada Zaman Prasejarah 

Bahwa penemuan-penemuan benda bersejarah di wilayah Kota Depok telah berpenghuni 

sejak zaman prasejarah, hal ini terlihat dengan adanya penemuan ahli sejarah, peninggalan-

peninggalan benda bersejarah di Depok dan sekitarnya antara lain Menhir ”Gagang Golok”, 

Punden Berundak ”Sumur Bandung”, Kapak Persegi dan Pahat Batu yang merupakan 

peninggalan Zaman Megalit serta Paji Batu dan sejenis Beliung Batu yang merupakan 

peninggalan Zaman Neolitikum. 

1.1.2 Depok pada Zaman Pajajaran 

Pada akhir abad ke-15 Kerajaan Pajajaran diperintah oleh seorang Raja yang diberi gelar 

Sri Paduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. 

Di sepanjang sungai Ciliwung terdapat beberapa kerajaan kecil yang berada di bawah 

kekuasaan Kerajaan Pajajaran diantaranya adalah Kerajaan Muaraberes, dan Depok berjarak 

kurang lebih 13 kilometer sebelah utara Kerajaan Muaraberes jadi wajar apabila Depok 

dijadikan front terdepan buat tentara Jayakarta pada waktu berperang dengan Pajajaran. 

1.1.3 Depok pada Zaman Islam 

Pengaruh Islam di Depok diperkirakan ada setelah tahun 1527 dan Agama Islam di Depok 

berkembang bersamaan dengan perlawanan Banten terhadap VOC yang pada waktu itu 

berkedudukan di Batavia. Hubungan Banten dan Cirebon setelah Jayakarta direbut VOC 

harus melalui jalan darat, sebagai jalan pintas yang terdekat yaitu melalui Depok. Karena itu 

tidaklah mengherankan kalau di Depok dan Sawangan banyak terdapat peninggalan-

peninggalan tentara Banten. 

Antara perumnas Depok I dan Depok Utara terdapat tempat yang disebut Kramat Beji, 

disekitar tempat tersebut terdapat 7 buah sumur yang berdiameter + 1 meter dan dibawah 

pohon beringin terdapat sebuah bangunan kecil yang selalu terkunci, didalam bangunan  

terdapat senjata-senjata kuno berupa keris, tombak  dan golok. Dari peninggalan tersebut 

dapatlah disimpulkan bahwa orang-orang yang tinggal dilokasi tersebut bukanlah petani, 

tetapi tentara pada jamannya. 

Menurut keterangan kuncen Keramat Beji yang disampaikan secara turun menurun 

bahwa ditempat ini sering diadakan pertemuan antara Banten dan Cirebon. Jadi senjata 

tersebut merupakan peninggalan tentara Banten waktu melawan VOC dan di tempat 

1 



 

2 
 

semacam ini biasanya diadakan latihan bela diri dan pendidikan agama yang sering disebut 

padepokan, jadi nama Depok kemungkinan besar berasal dari Padepokan Beji.  

1.1.4 Depok pada Zaman Kolonial 

Depok dan Wilayah Bogor menjadi wilayah kekuasaan VOC sejak tanggal 17 April 1684 

yaitu sejak ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Haji dari Banten dengan pihak VOC. 

Pasal tiga pada perjanjian tersebut dinyatakan sungai Cisadane sampai ke hulu menjadi batas 

wilayah Kesultanan Banten dengan wilayah kekuasaan VOC. 

Pada tanggal 15 Oktober 1695 dibelinya tanah di Lenteng Agung, di tempat inilah Cornelis 

Chastelein mendirikan rumah peristirahatan.  Cornelis Chastelein membeli tanah di sekitar 

Depok seluas 1244 ha. Berdasarkan peta yang terdapat dalam lampiran Akta Mas Soerojo 

No. 18 tanggal 4 Agustus 1952 tanah milik Cornelis Chastelein bisa diperinci sebagai berikut: 

Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Mampang 

sebelah selatan jalan, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. 

Terbentuknya masyarakat di Depok yaitu masyarakat Kristen Protestan yang diawali 

dengan 12 KK (fam). 

Setelah tanah Depok sah kepemilikannya berdasarkan hukum yaitu berdasarkan 

keputusan Pengadilan, para ”ahli waris” Cornelis Chastelein mulai menata Depok dalam 

bentuk Pemerintahan Sipil dinamakan Gemeente Bestur (Pemerintahan Kota) Depok. 

Sikap Pemerintah Hindia Belanda terhadap Gemeente Bestur ini mengambang, tidak 

mengesahkan juga tidak melarang (J.W.DE VRIES). Walaupun demikian Gemeente Bestur 

Depok ini berjalan terus melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Gemeente Bestur Depok dipimpin oleh seseorang Presiden (Ketua), seorang Sekretaris, 

seorang Bendahara dan beberapa orang anggota Dewan. Presiden dipilih untuk masa bakti 

2 tahun. Yang berhak dipilih dan memilih hanya terbatas kepada keturunan dari yang 12 fam, 

sedangkan penduduk yang lainnya tidak diberi hak. Gemeente Bestur Depok berkantor di 

tempat sekarang dijadikan Rumah Sakit Harapan. 

Dengan hadirnya tentara Jepang di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1942 praktis 

Gemeente Bestur Depok tidak berfungsi lagi sekalipun secara resminya belum membubarkan 

diri. Begitu pula kekuasaan tuan tanah Pondok Cina, Mampang, Cinere, Citayam dan 

Bojonggede telah berakhir. 

1.1.5 Depok pada Zaman Jepang 

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, HEIHO dan PETA dibubarkan. Putra Putra 

HEIHO dan PETA kembali ke kampungnya, mereka diperbolehkan membawa semua 

perlengkapan kecuali senjata, dengan diproklamasikannya Indonesia Merdeka pada tanggal  

17 Agustus 1945 para pemuda Depok khususnya bekas HEIHO dan PETA terpanggil hatinya 

untuk berjuang. Pada bulan September 1945 diadakan rapat yang pertama kali yang 

bertempat di sebuah rumah di Jalan Citayam (sekarang Jalan Kartini). Yang hadir pada waktu 
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itu seorang bekas PETA (Tole Iskandar), 7 orang bekas HEIHO dan 13 orang pemuda Depok 

lainnya.  

Pada rapat tersebut diputuskan dibentuk Barisan Keamanan Depok yang keseluruhannya 

berjumlah 21 orang dengan ketuanya (komandannya) Tole Iskandar, ke 21 orang inilah cikal 

bakal perjuangan di Depok yang terdiri dari : TOLE ISKANDAR, ABDOELAH, SAIJAN, 

SAINAN, SINAN, SALAM A., NIRAN, SAIDI BOTJET, IDAN SAIJAN, TAMIN, JOESOEP, 

SALAM B., BAOENG, MAHROEP, MUHASIM, HASBI, RODJAK, TARIP, KOSIM, NADJID, 

MAMOEN. 

1.1.6 Terbentuknya Kota Adminitrasi Depok 

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada dalam lingkungan Kewedanan 

(Pembantu Bupati) Wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 mulai 

dibangun perumahan baik oleh Perum Perumnas maupun Pengembang yang kemudian 

diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya 

perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. 

Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan PP No. 

43 Tahun 1981 yang peresmiannya diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh 

Menteri Dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) yaitu Kecamatan Pancoran 

Mas, Sukmajaya dan Beji dan 17 (tujuh belas) Desa. 

Selama kurun waktu 17 tahun Kota Administratif Depok berkembang dengan pesat baik 

dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, khususnya bidang 

Pemerintahan semua Desa berubah menjadi Kelurahan dan adanya pemekaran Kelurahan 

dan Kecamatan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan 

adanya penambahan 3 (tiga) kecamatan baru yaitu Kecamatan Cimanggis, Limo dan 

Sawangan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan. 

1.1.7 Terbentuknya Kota Depok 

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntunan aspirasi masyarakat yang 

semakin mendesak agar Kota Administratif Depok ditingkatkan menjadi Kotamadya dengan 

harapan pelayanan menjadi maksimum. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama-

sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan 

mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 

II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 

1999, dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan pelantikan Penjabat 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H Badrul 

Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Administratif Depok. 
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Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan pelantikan Penjabat 

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok dapat dijadikan suatu landasan bersejarah 

dan tepat untuk dijadikan Hari Jadi Kota Depok. 

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan 

wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara 

yang diarahkan untuk kota pemukiman, pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, 

pariwisata dan sebagai kota resapan air. 

Pemekaran Kecamatan di Kota Depok dari 6 (enam) menjadi 11 (sebelas)  kecamatan 

merupakan implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Kota Depok, yakni : Kecamatan Cipayung (pemekaran dari Kecamatan 

Pancoran Mas), Kecamatan Cilodong (pemekaran dari Kecamatan Sukmajaya), Kecamatan 

Cinere (pemekaran dari Kecamatan Limo), Kecamatan Tapos (pemekaran dari Kecamatan 

Cimanggis) dan Kecamatan Bojongsari (pemekaran dari Kecamatan Sawangan). Dengan 

adanya pemekaran tersebut diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat dan 

semakin mendekatkan pelayanan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus 

berbagai keperluannya yang membutuhkan layanan aparatur pemerintah di kecamatan. 

Catatan sejarah Kota Depok berdasarkan Perda Kota Depok nomor 1 tahun 1999 dan 

Perda Kota Depok Nomor 08 tahun 2007. 

1.2. Perkembangan Kota Depok 

1.2.1 Letak Geografi 

Kota Depok secara geografis terletak pada koordinat : 6° 18’ 30’’-6° 28’ 00’’ Lintang 

Selatan dan 106° 42’ 30’’-106° 55’ 30’’ Bujur Timur. Kota Depok memiliki luas wilayah 200,29 

km2 atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan tiga 

kabupaten/kota dan dua provinsi yaitu : 

Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan 

Provinsi Banten; 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa 

Barat; 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota 

Tangerang Selatan Provinsi Banten. 

Secara administratif, berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 

(enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Kecamatan yakni Kecamatan 

Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamata 

Pancoran Mas, Kecamatan Limo, Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan 
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Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong (RPJMD Kota Depok, 2016-

2021). Luas wilayah menurut kecamatan di Kota Depok dan peta wilayah Kota Depok dapat 

dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini : 

 

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Depok 

Secara umum topografi Wilayah Kota Depok di bagian Utara merupakan dataran rendah 

dengan elevasi antara 50 – 80 mdpl meliputi Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, 

Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, 

Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya. Sedangkan di bagian tengah memiliki 

ketinggian 80 – 110 mdpl berada di Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan 

Bojongsari, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, Kecamatan 

Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya dan di bagian selatan 

merupakan perbukitan, bergelombang lemah dengan elevasi >110 mdpl meliputi Kecamatan 

Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, 

Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos. 

Wilayah Kota Depok termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson. 

Kondisi iklim di daerah Depok relatif sama dengan kelembaban 82 % dan suhu rata-rata 24,3-

33 derajat Celsius . Kondisi curah hujan di seluruh wilayah di daerah Kota Depok relatif sama 

dengan kadar curah hujan sepanjang tahun rata-rata 1500–3500 mm/thn, yang ditandai oleh 

perbedaan curah hujan yang cukup kecil. 

Di Kota Depok terdapat dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-

sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu 

Sungai Ciliwung dan Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi kedua sungai ini sebagai 

sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 6 sungai besar yang melintasi 
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wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari SWS Ciliwung, antara lain Sungai Ciliwung, 

Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai 

Krukut serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran irigasi. 

Kesemuanya itu hanya melintas di Kota Depok dan bermuara di DKI Jakarta. 

Selain itu, Kota Depok merupakan kota yang memiliki banyak situ atau danau. Situ adalah 

suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun 

buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang 

potensial, dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung. Situ di Kota Depok berjumlah 

31 situ atau danau. Beberapa situ sudah hilang karena mengalami alih fungsi menjadi 

perumahan dan pemukiman. Luas keseluruhan situ dan danau yang ada di Kota Depok 

berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2013 adalah kurang lebih 

seluas 159,15 Ha atau sekitar 0,79% luas Kota Depok. Kedalaman situ-situ yang ada Kota 

Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter. 

Situ-situ di Kota Depok belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk 

aktivitas kegiatan masyarakat sehari-hari. Sekitar delapan puluh enam persen (86%) 

penduduk Kota Depok memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya sebagai sumber air 

bersih dan empat belas persen (14%) berasal dari PDAM. Hal ini mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pemasukan air tanah di Kota Depok. 

Ketidakseimbangan ini dapat dilihat dari turunnya permukaan air tanah di Kota Depok sebesar 

dua puluh (20) cm per tahun. 

1.2.2. Pemerintahan 

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah 

Administratif  Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas 

ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten  Daerah Tingkat II Bogor, yaitu : 

1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu 

: Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa 

Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa 

Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung. 

2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, 

Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, 

Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren 

Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih. 

3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, 

Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, 

Desa Grogol. 

4. Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa 

Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya. 
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Pemekaran Kecamatan di Kota Depok dari 6 (enam) menjadi 11 (sebelas) kecamatan 

merupakan implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, yang diharapkan akan berdampak positif bagi 

masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah kecamatan tersebut, akan semakin mendekatkan 

pelayanan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya yang 

membutuhkan layanan aparatur pemerintah di kecamatan. 

Di samping itu, dengan pemekaran ini menjadikan setiap kecamatan hanya akan 

membawahi empat hingga tujuh kelurahan saja, di mana sebelumnya 6 hingga 14 Kelurahan, 

diharapkan camat dapat lebih intensif untuk berkoordinasi dengan para Lurah dan 

aparaturnya sehingga dapat memperkokoh fungsinya dalam mensukseskan program-

program yang digulirkan Pemkot melalui berbagai OPD. 

Adapun selengkapnya nama kecamatan dan kelurahan hasil pemekaran berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 yang disahkan oleh DPRD Kota Depok, sebagai 

berikut: 

1. Kecamatan Pancoran Mas meliputi wilayah kerja: Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan 

Depok, Kelurahan Depok Jaya, dan Kelurahan Mampang. 

2. Kecamatan Beji meliputi wilayah kerja: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan 

Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kukusan, dan Kelurahan Tanah Baru. 

Kelurahan Rangkapan Jaya, dan Kelurahan Rangkap Jaya Baru. 

3. Kecamatan Cipayung meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung 

Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan Kelurahan Pondok 

Jaya. 

4. Kecamatan Sukmajaya meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan 

Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Tirtajaya, dan 

Kelurahan Cisalak. 

5. Kecamatan Cilodong meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, 

Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya. 

6. Kecamatan Limo meliputi wilayah kerja: Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung, 

Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut. 

7. Kecamatan Cinere meliputi wilayah kerja: Kerurahan Cinere, Kelurahan Gandul, 

Kelurahan Pangkal Jati Lama, dan Kelurahan Pangkal Jati Baru. 

8. Kecamatan Cimanggis meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cisalak Pasar, Kelurahan 

Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kelurahan Harjamukti, dan 

Kelurahan Curug. 

9. Kecamatan Tapos meliputi wilayah kerja: Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, 

Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Jatijajar, Kelurahan 

Cilangkap, dan Kelurahan Cimpaeun. 
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10. Kecamatan Sawangan meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kedaung, 

Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan, Kelurahan 

Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih. 

11. Kecamatan Bojongsari meliputi wilayah kerja: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan 

Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan 

Duren Mekar, dan Kelurahan Duren Seribu. 

Sampai dengan tahun 2018 Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat 

Statistik) Kota Depok (Kota Depok Dalam Angka, 2018), jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

jumlah pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Depok tercatat sebanyak 6.930 orang 

yang terdiri atas 2908 laki-laki dan sisanya sebanyak 4.022 perempuan. Pegawai negeri di 

Kota Depok menurut golongan gaji terdiri atas golongan I sebanyak 45 orang, golongan II 

sebanyak 1.279 orang, golongan III sebanyak 3.403 orang dan golongan IV sebanyak 2.203 

orang. Sedangkan menurut pendidikan yang ditamatkan, terdapat sebanyak 29 orang 

berpendidikan Sekolah Dasar, sebanyak 59 orang berpendidikan SLTP, sebanyak 1.384 

orang berpendidikan SLTA. Selanjutnya terdapat sebanyak 880 orang berpendidikan 

Diploma, dan sebanyak 1.677 orang berpendidikan Strata I, II dan III dan sebanyak 3781 

orang. 

1.2.3. Demografi Kota Depok 

Berdasarkan data BPS tahun 2019, Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi 

penduduk tahun 2018 sebanyak 2.330.333 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 1.173.102 

jiwa dan perempuan 1.157.231 jiwa. Dibandingkan Tahun 2017, penduduk Kota Depok Tahun 

2018 bertambah sekitar 75.820 jiwa atau dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,36 

persen. Jumlah Penduduk Laki laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan 

besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 sebesar 101,37. 

Kepadatan penduduk di Kota Depok tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu 

11.635 jiwa/km2 dibandingkan sebelumnya yaitu 11.256 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 

11 kecamatan bervariasi dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Sukmajaya yaitu 

sebesar 17.947 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Sawangan sebesar 6.324 jiwa/Km2. 
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Gambar 2 Proyeksi Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 
di Kota Depok, 2018 (BPS, 2019) 

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kota Depok dipengaruhi beberapa 

faktor yaitu faktor tingginya angka kelahiran yang disebabkan karena tingkat kesehatan dan 

pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat 

fertilitas / kelahiran maupun mortalitas / kematian penduduk Kota Depok dan faktor demografis 

yang menyebabkan tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, dimana Kota Depok 

merupakan wilayah penyangga dan pendukung aktifitas perekonomian Ibu Kota Negara, 

yakni DKI Jakarta, sehingga menjadi wilayah yang sangat strategis untuk permukiman, selain 

tentunya sebagai kota jasa dan perdagangan.  

Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan 

yang memadai akan menimbulkan risiko bagi munculnya berbagai persoalan sosial ekonomi, 

seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan tindak kriminal. Hal ini direspon 

oleh Pemerintah Kota Depok dengan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan 

mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan hidup dari berbagai aspek.  

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Depok 

masih lebih tinggi daripada perempuan. Namun demikian perbedaannya tidak terlalu besar, 

hanya selisih 1,58 persen. Hal ini dapat dilihat dari sex ratio total penduduk Kota Depok 

sebesar 101,48. Senada dengan total penduduk, jika dilihat berdasarkan kelompok umur, sex 

ratio laki-laki terhadap perempuan penduduk Kota Depok hampir sebagian besar masih di 

atas 100 persen. 



 

10 
 

 

Gambar 3 Proyeksi Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Depok, 
2018 (BPS, 2019) 

Komposisi penduduk Kota Depok didominasi oleh usia produktif, dan diperkirakan dalam 5 

tahun kedepan, komposisi itu tidak berubah secara drastis. Pemerintah harus melakukan 

antisipasi dengan membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan 

keterampilan. Industri kreatif dapat menjadi alternatif peluang usaha yang potensial, karena 

tidak tergantung pada sumberdaya alam dan sifatnya unik. Oleh karena itu pengembangan 

center of exellence sebagai pusat pelatihan industri kreatif bagi pemuda sangat diperlukan. 
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Gambar 4 Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/Indonesia Population 
Projection 2010–2035 

Dalam 5 tahun ke depan jumlah penduduk Kota Depok diprediksikan akan terus meningkat, 

sesuai dengan prediksi dalam RPJP, sampai 2025 trend jumlah penduduk seperti gambar 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Proyeksi Penduduk Kota Depok Tahun 2025 (RPJPD Kota Depok Tahun 2006-
2025) 

Dari sisi lapangan pekerjaan utama, pada Tahun 2016 komposisi penduduk Kota Depok 

berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan sebesar 0,87% dari 
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total angkatan kerja, sektor industri pengolahan sebesar 11,96%. Sementara dari sektor 

perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 29,47%. Sektor jasa kemasyarakatan sebesar 

27,54% dan sektor jasa lainnya (pertambangan/penggalian, listrik, gas&air, bangunan, 

angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, 

tanah dan jasa perusahaan) menjadi pilihan pekerjaan bagi 30,16 % penduduk 

 

Gambar 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja 
Menurut lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa), 2018. (BPS, 2019) 

Dari sisi partisipasi angkatan kerja penduduk Kota Depok Tahun 2018 tingkat partisipasi 

angkatan kerja adalah 64,04 % dengan komposisi 81,14 % laki-laki dan 46,89 % Perempuan. 

Tingkat pengangguran rata-rata Kota Depok adalah 7,00 % 

 

 Gambar 7 Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Depok (Jiwa), 2018. (BPS, 2019) 
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1.2.4. Ekonomi  

1.2.4.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi 

perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB 

dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga 

konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar 

sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. 

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk 

bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa 

kegunaan angka PDRB ini antara lain : 

a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, 

mencakup sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, 

gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan 

komunikasi, lembaga keuangan, dan jasa-jasa lainnya. 

b. Untuk mengetahui struktur perekonomian. 

c. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator 

tingkat kemakmuran/kesejahteraan. 

d. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/ perubahan harga 

produsen. 

 

Gambar 8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan 
Usaha Di Kota Depok (Milliar Rupiah), 2015−2018. (BPS, 2019) 
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Dari sisi produksi (supply side), dengan tolok ukur Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) pada Tahun 2015 (Data yang dipublikasikan BPS pada Tahun 2016), kondisi ekonomi 

Kota Depok mencapai Rp. 37,53 trilyun atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010. Jika 

dibandingkan dengan PDRB Tahun 2014 (ADHK 2010) yang mencapai Rp. 35,19 trilyun, 

maka dimensi ekonomi wilayah Kota Depok mengalami peningkatan. 

PDRB ADHK adalah tolok ukur paling baik untuk melihat perkembangan ekonomi suatu 

wilayah karena faktor inflasi (kenaikan) harga tidak dihitung pada indikator tersebut, sehingga 

menunjukkan kenaikan/penurunan secara riil. Jika menggunakan PDRB atas dasar harga 

berlaku (ADHB) dikhawatirkan analisis perkembangan ekonomi suatu wilayah memberikan 

gambaran pertumbuhan semu, karena bisa jadi jumlah produk tidak meningkat tetapi akibat 

harga produk meningkat (inflasi) maka terkesan terjadi pertumbuhan ekonomi. 

Nilai PDRB mencerminkan kemampuan potensi sumber daya alam dan faktor – faktor 

produksi yang terdapat di suatu daerah. Nilai PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku 

pada tahun 2017 mencapai 58.344,49 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB mengalami 

kenaikan sebesar 5.344,49 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 

53.331,05 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di 

seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. 

Berdasarkan harga konstan 2010 angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 40.263,23 

miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 42.939,38 miliar rupiah pada tahun 2017. Sehingga 

selama tahun 2017 Kota Depok mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,65 persen, 

tumbuh lebih melambat dibandingkan tahun sebelumnya. 

1.2.4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun terakhir (2015), berdasarkan perhitungan BPS 

Kota Depok yang dipublikasikan pada Tahun 2016 adalah sebesar 6,63 persen, mengalami 

penurunan dibanding tahun sebelumnya (7,28 persen). Angka ini juga lebih tinggi dibanding 

laju pertumbuhan rata-rata Jawa Barat,yaitu 5,03 persen, juga diatas laju pertumbuhan 

ekonomi nasional sebesar 4,79 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota 

Depok dalam kurun 5 tahun, dapat dicermati pada Gambar 9. 
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Gambar 9 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Depok, 2013−2018. (BPS, 2019) 

1.2.4.3. Struktur perekonomian 

Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor- sektor 

yang menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pengelompokan PDRB 

berdasarkan sektor, terdiri atas : 

1. Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan 

hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya, 

yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan 

Penggalian. 

2. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan bahan mentah atau bahan baku baik 

berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi 

nilainya. Sektor ini mencakup Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik, Gas; 

Pengadaan Air; dan konstruksi. 

3. Sektor Tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam 

bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Perdagangan 

Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; 

Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 

Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. 

Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun 

waktu 2011-2015 menurun dari 1,58 % (2011) menjadi 1,44 % (2015). Sedangkan peranan 

kelompok sektor sekunder dalam kurun waktu yang sama menurun dari 55,47 % (2011) 

menjadi 51,8 % (2015). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan penurunan sektor sekunder, 

meski lapangan usaha Kontruksi mengalami peningkatan sebesar 0,71 persen, namun 
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menurunnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,30 persen memberi pengaruh 

yang cukup besar dalam penurunan kontribusi sektor sekunder terhadap perekonomian Kota 

Depok. Sementara itu peranan kelompok sektor tersier selama kurun waktu 2011-2015 

meningkat dari 42,93 % (2011) menjadi 46,76 % (2015). Sektor yang peningkatan peran 

dalam perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran dan Reparasi 

Mobil dan sepeda motor, dimana peranannya naik dari 19,29 % (2011) menjadi 21,59 % 

(2015). 

1.2.4.4. Gini Ratio 

Kondisi ekonomi wilayah bisa juga dilihat dari gini ratio, yaitu suatu koefisien yang 

menggambarkan seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada 

suatu waktu. Koefisien Gini (Gini ratio) berkisar antara 0 hingga 1. Makin besar koefisien 

makin timpang. Gini ratio Kota Depok pada 2011-2015 berturut-turut: 0,3553; 0,3984; 0,3981; 

0,3651; dan 0,4042 (Sumber: PDRB Lapangan Usaha Kota Depok 2016). Meskipun dapat 

dikategorikan sedang, koefisien Gini untuk Kota Depok memperlihatkan kecenderungan naik, 

mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan. 

1.2.4.5. Inflasi 

Indikator berikutnya untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah adalah tingkat 

inflasi (berdasarkan data Indeks Harga Konsumen). Realisasi pendapatan Pemerintah Kota 

Depok pada tahun 2017 sebesar Rp 2.847.403.733.203,14. Nilai pendapatan asli daerah Rp 

1.210.748.605.561,14 dan pendapatan transfer Rp. 1.557.540.534.321,00 dan lain-lain 

pendapatan yang sah sebesar Rp 18.078.604.000,-.  

Laju inflasi tahun 2018 di Kota Depok sebesar 2,86 persen, lebih kecil dibandingkan laju 

inflasi tahun sebelumnya yaitu Januari-Desember 2017 sebesar 3,93 persen. Laju inflasi per 

bulan di kota depok selama tahun 2018 tertinggi sebesar 0,69 persen pada bulan Juni 2018. 

 

 Gambar 10 Inflasi Tahunan di Kota Depok, 2010−2018. (BPS, 2019) 
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1.2.4.6. Ekonomi Kreatif 

Di luar sektor makro di atas, Kota Depok juga memiliki berbagai produk potensial yang 

memiliki keunggulan komparatif, antara lain komoditas belimbing, ikan hias, tanaman hias, 

serta beberapa produk ekonomi kreatif. Sumbangan kegiatan ekonomi kreatif di Kota Depok 

terhadap PDRB (ADHB) pada Tahun 2015 yang dipublikasikan pada Tahun 2016 mencapai 

Rp. 5,22 trilyun atau 10,76 dari total PDRB Kota Depok. Dibandingkan pada tahun 

sebelumnya (2014), sumbangan PDRB Industri Kreatif mencapai Rp. 4,60 trilyun atau 10,51 

dari total PDRB. 

Ekonomi kreatif di Kota Depok pada Tahun 2015 secara riil melaju dengan lambat 

dibandingkan Tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi kreatif ini lebih besar dibandingan 

dengan laju pertumbuhan ekonomi secara umum yaitu sebesar 6,63 persen pada tahun 2015. 

Terdapat 15 kelompok kegiatan dikategorikan sebagai ekonomi kreatif: periklanan, arsitektur, 

barang seni, kerajinan, disain, fashion, film- video-fotografi, permainan interaktif, musik, seni 

pertunjukan, penerbitan-percetakan, layanan komputer-piranti lunak, tv-radio, riset, dan 

kuliner. Pada Tahun 2015, kontribusi terbesar sektor ekonomi kreatif disumbang dari fashion 

sebesar 40,38 % dengan laju pertumbuhan 18,29 % dan sumbangan kedua terbesar adalah 

dari kerajinan sebesar 29,6 % dengan laju pertumbuhan sebesar 8,65% serta kuliner dengan 

kontribusi sebesar 7,05 % dengan laju pertumbuhan sebesar 18,65%. Jika dilihat dari laju 

pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2015, perkembangan sektor penerbitan dan 

pecetakan mengalami pertumbuhan paling besar yaitu 20,74 %. 

Peranan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian Kota Depok secara umum selalu di atas 

10 persen setiap tahunnya. Sektor fashion dan sektor kerajinan sangat mendominasi Ekonomi 

Kreatif di Kota Depok. Bahkan konstribusi kedua sektor tersebut dalam Ekonomi kreatif Kota 

Depok mencapai lebih dari 60 persen. Sehingga sektor fashion dan sektor kerajinan perlu 

mendapatkan perhatian yang khusus, karena fluktuasi kedua sektor ini akan berdampak 

sangat besar terhadap ekonomi kreatif bahkan perekonomian Kota Depok secara umum. 

Sektor kuliner secara khusus dimasukkan ternyata juga mempunyai andil yang cukup besar. 

Sektor ini menempati peringkat ketiga atas konstribusinya terhadap ekonomi kreatif di kota 

Depok. Sektor Kuliner sebaiknya semakin dikembangkan, mengingat potensi sektor ini masih 

sangat terbuka lebar. Pemerintah bisa menyediakan tempat-tempat khusus sebagai pusat 

wisata kuliner supaya kuliner di Kota Depok dapat semakin berkembang. (Sumber : BPS dan 

Bappeda Kota Depok “PDRB Tahun 2016”). 
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Gambar 11 Kontribusi Industri Kreatif Terhadap PDRB Kota DepokTahun 2015. (BPS, 2017) 

1.2.5. Sosial 

1.2.5.1. Tingkat Kemiskinan 

Tingkat Kemiskinan di Kota Depok dilihat dari Persentase penduduk diatas garis 

kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan) %. Angka 

kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah 

penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah 

nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum 

kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk 

hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: 

a. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; 

b. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; 

c. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan 

bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah 

menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis 

Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. 
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Gambar 12 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Depok, 2010‒2018. (BPS, 
2019) 

1.2.6. Pendidikan 

Pada aspek pendidikan usia penduduk Kota Depok 15 tahun ke atas yang bisa membaca 

dan menulis 99,36 persen. Dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang melek huruf Menurut 
kelompok umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok. (BPS, 2019) 

Persentase Penduduk usia sekolah, umur 7-24 tahun yang masih berstatus sekolah 

sebanyak 71,98 persen. Persentase menurut kelompok umur masing masing adalah 99,63 

persen (7-12 tahun), 97,70 persen (13-15 tahun), 84,83 persen (16-18 tahun), dan 28,99 

persen (19-24 tahun). 
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Gambar 14. Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok 

Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah. (BPS, 2019) 

 

Gambar 15 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi. (BPS, 2019) 
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Rasio Murid-Guru di Kota Depok pada Tahun 2017 tingkat Sekolah Dasar sebesar 26,6 

yaitu 168-163 murid, Sekolah Dasar yang tersebar di 43 Sekolah dibimbing oleh 6 320 orang 

guru/pendidik. 

1.2.7. Kesehatan 

1.2.7.1 Angka Harapan Hidup (AHH) 

Indeks Kesehatan ditentukan oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Definisi Angka Harapan 

Hidup adalah Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang 

masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun 

tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan 

Hidup Saat Lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir 

pada suatu tahun tertentu. Kegunaan Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada 

umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Sedangkan Indikator 

utama derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality 

Rate (IMR). 

 

Gambar 16 Nilai AHH Kota Depok Tahun 2014 – 2016. (LKPJ Depok, 2016) 

Dari hasil penelitian yang ada, angka kematian bayi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait 

dengan faktor-faktor lain, terutama gizi. Status gizi ibu pada waktu melahirkan, dan gizi bayi 

itu sendiri sebagai faktor tidak langsung sebagai penyebab kematian bayi. Oleh sebab itu, 

perbaikan gizi masyarakat yang difokuskan pada perbaikan gizi bayi dan anak balita 

merupakan awal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya kekurangan 

gizi pada bayi akan berakibat terhadap munculnya masalah kesehatan yang lain, dan akhirnya 

akan berdampak terhadap menurunnya derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2000). 

Apabila terdapat Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah, maka yang harus 

dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja program 

pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, 

peningkatan kesehatan keluarga khususnya ibu hamil dan balita, program peningkatan 

kecukupan gizi dan kalori dan program penanggulangan kemiskinan. Pada Tahun 2016 

Angka Harapan Hidup Kota Depok terakhir mencapai 74,01 tahun, meningkat dibanding tahun 

2014 (73,96 tahun). 
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1.2.7.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) 

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi 

belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara 

garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan 

eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah 

kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan 

oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat 

konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-

natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu 

tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. 

1.2.7.3 Angka Kematian Bayi (AKB) 

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana 

angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda 

antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal 

disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-

program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan 

program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil zat besi dan 

suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak 

serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta 

program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program 

penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. 

 

Gambar 17 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Tahun 2011 – 2016 

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2016 tercatat 2,20 

perseribu kelahiran hidup atau atau 92 bayi dari 41.817 kelahiran hidup lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2015 tercatat 1,57 perseribu kelahiran hidup atau 63 bayi dari 40.182 

kelahiran hidup. 
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1.2.7.4 Balita Gizi Buruk  

Angka prevalensi gizi buruk di Kota Depok pada Tahun 2016 sebesar 0,04 persen ( 85 

kasus anak gizi buruk lebih kecil dibandingkan Tahun 2014 sebesar 0,06persen ( 75 kasus 

anak gizi buruk). Penurunan angka balita gizi buruk ini terjadi karena adanya gebrakan dalam 

penanganan kasus balita gizi buruk di Kota Depok. Diantaranya dengan dibukanya Panti 

Pemulihan Gizi (PPG) di tiga Puskesmas yaitu Sukmajaya, Cimanggis dan Pancoran Mas. 

 

Gambar 18. 

Gambar 18 Prevalensi gizi buruk/persentase balita gizi buruk (%)Tahun 2011 – 2016 

1.2.7.5 Angka Kematian Ibu (AKI)  

Angka kematian ibu di Kota Depok pada Tahun 2016 sebesar 38,26 per 100.000 kelahiran 

hidup (16 kasus/41.817 kelahiran) lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 34,84 per 

100.000 kelahiran hidup (14 kasus dari 40.182 kelahiran). 

 

Gambar 19 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup Tahun 2011 – 
2016.(Inkesra Depok, 2016) 

1.2.7.5 Fasilitas Kesehatan  

Berdasarkan data BPS Kota Depok tahun 2019, jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia 

di Kota Depok yang melayani pemeriksaan kesehatan, rawat jalan atau rawat inap adalah 

sebanyak 18 rumah sakit dan 36 puskesmas, dapat dilihat pada Gambar 20. 
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Gambar 20 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Depok. (BPS, 2019) 

Terkait ketersediaan Puskesmas bagi masyarakat di Kota Depok pada tahun 2018 terdapat 

35 unit Puskesmas dengan tiga puskesmas sebagai PONED dan empat Puskesmas sebagai 

puskesmas 24 Jam dan pada tahun 2016 terdapat 11 Puskesmas sebagai Puskesmas 24 

Jam. 

Jumlah rumah sakit di Kota Depok selama periode 2012-2016 menurut data profil 

kesehatan Kota Depok mengalami kenaikan dari 16 Rumah sakit menjadi 20 Rumah sakit 

dengan proporsi terbesar rumah sakit swasta. Dalam ketersediaan SDM kesehatan, idealnya 

rasio dokter umum sebesar 18 perseratus ribu penduduk. Pada tahun 2012, rasio dokter 

umum perseratus ribu penduduk kota Depok mencapai 19,28dan tahun 2016 naik menjadi 

64,65 perseratus ribu jumlah penduduk. 

Untuk perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Depok selama 

periode 2012-2016 mengalami fluktuasi. Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud 

adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu 

dan/atau bayi. Pada tahun 2011 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah 

mencapai 100%, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 90% di tahun 

2016. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan di Kota Depok mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012 

cakupannya mencapai 99,52%, maka pada tahun 2016 sudah mencapai 95%. 

Perkembangan cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Depok 

selama periode 2012-2016 telah mencapai 100%. Di tahun 2012 cakupan dkelurahan UCI 

telah mencapai 99,52% dan mecapai 100% pada tahun 2016. Cakupan kelurahan Universal 
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Child Immunization (UCI) adalah kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di 

kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. 

Untuk kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Depok sudah mencapai 

tingkat yang optimal, dimana dari periode 2012 hingga 2016 sudah mencapai 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya.  

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Depok juga 

belum optimal dilakukan, rata-rata temuan baru mencapai 58,47 persen pertahunnya. Dalam 

cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD selama ini di Kota Depok telah 

menunjukkan tingkat yang optimal. Selama periode 2012-2016 cakupan penemuan dan 

penanganan penderita penyakit DBD sudah mencapai 100%. 

Perkembangan cakupan kunjungan bayi selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi 

setiap tahunnya. Rat-rata cakupan kunjungan bayi mencapai 91,67 % setiap tahunnya. Untuk 

cakupan puskesmas di Kota Depok selama periode 2012-2016 sudah mencapai 100%, begitu 

pula dengan puskesmas pembantu dimana jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu 

disetiap kecamatn telah tersedia. 

Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek di Kota Depok masing masing adalah 

136 Dokter, 150 Perawat dan 181 Tenaga Kebidanan. (Gambar 21). 

 

Gambar 21 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Depok. (BPS, 2019) 
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1.2.8. Seni, Budaya dan Olahraga 

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup 

manusia dan masyarakat. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat 

berdasarkan indikator sebagai berikut: 

1.2.8.1 Kebudayaan 

 Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Depok 

selama ini telah merintis berbagai event atau kegiatan festival kesenian, perwatan dan 

pelestarian terhadap benda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan. 

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan setiap tahunnya dirangkai dalam 

kegiatan Hut Kota Depok. 

1.2.8.2 Olahraga 

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan 

memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Perkembangan jumlah gedung 

olahraga dan gelanggang/ balai remaja (milik pemerintah) selama periode 2011-2015 dapat 

dilihat dalam Gambar 22. 

 

Gambar 22. Perkembangan Prasarana Olahraga Kota Depok 

Dari data terakhir di tahun 2016, terdapat lapangan olahraga yaitu Jumlah Lapangan 

Olahraga yang dimiliki Pemda ada 9 buah yaitu Stadion Merpati, Lapangan Sepak Bola 

Mahakam, Lapangan Sepak Bola Sukatani, Lapangan Sepak Bola Cipayung, Lapangan 

Badminton GOR Koni, Lapangan Badminton Balai Rakyat Depok 2, Lapangan Badminton 

Balai Rakyat Cimanggis, Lapangan Badminton Balai Rakyat Cimanggis, Lapangan Badminton 

Balai Rakyat jalan Jawa. Sebagai upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi 

masyarakat juga telah berdiri Stadion Merpati. Stadion ini dilengkapi dengan tribun dan 

terintegrasi dengan kantor KONI. 
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1.2.9. Pekerjaan Umum 

1.2.9.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 

Dari sisi prasarana dan sarana transportasi, lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api 

merupakan alat transportasi antar kota yang paling banyak diminati, terdapat 5 Stasiun Kereta 

Api yakni Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam  

sedangkan rute yang dilayani saat ini adalah Depok – Angke, Depok –Bekasi, Depok – 

Bojong Gede, Depok – Jakarta Kota, Depok – Manggarai dan Depok – Tanah Abang. 

Tabel 1. Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (Km) (RPJMD, 2016) 

Jika dirinci menurut status pemerintah yang berwenang maka jalan-jalan di kota Depok 

terdiri dari jalan negara sepanjang 41,63 km, jalan provinsi 11,67 km dan jalan kota sepanjang 

476,15 km. Secara umum, kondisi jalan kota yang dalam kondisi baik adalah sepanjang 

469,63 km (98,63%). Jalan lingkungan dalam kondisi baik dengan perkerasan beton, hotmix, 

ataupun paving block pada Tahun 2016 sepanjang 968.794,19 km atau sebesar 90,7 % dari 

total 1.068.165,71 km panjang jalan lingkungan. 

Tabel 1 Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kota Depok Periode 2012-2016 (RPJMD, 2016) 

 

Survei titik kemacetan Tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 20 titik 

kemacetan di Kota Depok. Faktor penyebab kemacetan tersebut beragam, baik akibat 

terbatasnya kapasitas jalan, percampuran moda lokal dan regional, proses naik-turun 

penumpang, radius persimpangan maupun keberadaan PKL dan angkutan informal (ojek) 
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yang makin meningkatkan beban jalan. Adapun fokus penanganan kemacetan pada Tahun 

2016 ada di 2 (dua ) titik yang ditargetkan yaitu Simpang jalan kemakmuran, simpang jalan 

raden saleh, namun tidak dapat dilaksanakan karena pembebasan lahan tidak terealisasi. 

Adapun penanganan titik macet dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3 berikut : 

 

Gambar 23. Penanganan Titik Macet dalam 5 tahun Terakhir (RPJMD, 2016) 

Pertumbuhan penduduk di Kota Depok berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor, kondisi ini menyebabkan munculnya simpul-simpul kemacetan. Untuk 

menyelesaikannya permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang lebih komprehensif, 

selain penanganan fisik dibutuhkan juga penanganan masalah nonfisik/sosial seperti 

peningkatan kesadaran dan penegakan disiplin masyarakat dalam berlalulintas. 

Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Depok 

mengalami perkembangan selama periode 2012-2014. Pada tahun 2012, rumah tinggal 

bersanitasi berada di tingkat 86,74% dari total rumah tinggal yang ada. Kemudian di tahun 

2014, tingkat capaiannya sudah mencapai 88%. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-

kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi (1) Fasilitas air bersih (2) 

Pembuangan tinja (3) Pembuangan air limbah (air bekas) (4) Pembuangan sampah. 

Walaupun terjadi peningkatan kinerja, namun hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

pembangunan rumah tinggal di Kota Depok masih belum memenuhi aspek dasar yang 

dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan ialah melalui bantuan penyediaan MCK dan septic 

tank komunal terutama di kawasan kampung yang kumuh. Berdasarkan data dari Dinas 

Kesehatan Kota Depok tahun 2013 bahwa jumlah keluarga yang belum memiliki septiktank 

sebanyak 11.693 keluarga dan sebanyak 21,34% warga Depok masih buang air besar diluar 

septictank seperti pada koya, sungai, kolam dan lainnya. Dalam hal pengelolaan air limbah di 

Kota Depok diolah hanya dengan menggunakan satu buah Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL), yang terletak di Kalimulya dengan kapasitas sangat terbatas dan teknologi yang belum 

memadai. 

Berkenaan dengan drainase, secara umum sistem drainase di Kota Depok terbagi menjadi 

2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah 

saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Depok, yang terdiri dari sungai. 
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Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. 

Namun, ada beberapa ruas jalan belum memiliki saluran drainase sehingga beberapa daerah 

menjadi rawan banjir dan genangan. Penyebab terjadinya daerah rawan banjir adalah karena 

tertutupnya street inlet oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam 

saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi 

alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan 

lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan. 

Survei titik banjir menurut Dinas BMSDA Tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat 

setidaknya 52 titik banjir di Kota Depok. Dari sisi program penanggulangan banjir, pemerintah 

daerah Kota Depok melakukan berbagai kegiatan, yaitu konservasi situ dan sempadan sungai 

dengan realisasi antara lain penanganan di 50 saluran irigasi, 24 sempadan sungai dan 2 

setu, serta membangun dan merehabilitasi 81,56 km drainase/ saluran irigasi. Adapun 

penyelesaian masalah banjir dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2016 terlaksana di 3 titik 

lokasi banjir yakni di Kampung Utan – Perumahan Permata Depok, Kel. Pondok Jaya, Kec. 

Cipayung; Perumahan Puri Anggrek Mas Kel. 

Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas, serta Kali Cipinang Kel. Sukamaju Baru Kec.Tapos. 

Namun demikian, banjir/genangan masih terlihat di berbagai lokasi. Untuk mengatasinya 

diperlukan pendekatan menyeluruh, tidak hanya yang berjangka pendek tetapi juga jangka 

panjang, tidak hanya melalui penanganan fisik tapi juga non fisik seperti pengendalian dan 

pengawasan pemanfaatan ruang kota secara ketat, gerakan penghijauan, pemeliharaan 

infrastruktur yang telah dibangun, dan juga keterlibatan masyarakat. 

 

1.2.10. Perumahan 

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat 

tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, 

harmonis, dan berkelanjutan. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air bersih 

perpipaan di Kota Depok cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2016 telah 

mencapai 13,9%, dengan adanya perubahan manajemen pengelola air bersih dari Kota Bogor 

ke Depok serta bertambahnya jumlah rumah tangga diharapkan peningkatan pelayanan 

perpipaan air bersih di Kota Depok semakin tumbuh baik. 
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Gambar 24 Persentase Rumah tangga Menurut Fasilitas Perumahan Tahun 2018. (BPS, 
2019) 

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian PDAM Kota Depok, 

pengelolaan air bersih yang sebelumnya dikelola oleh UPT Air Bersih dengan berdirinya 

PDAM Kota Depok, maka pengelolaannya diserahkan kepada PDAM Kota Depok. Dari data 

PDAM jumlah pelanggan Kota Depok sampai dengan tahun 2016 yang dilayanai oleh Kota 

Depok sebanyak 53,477 SR.  

 

Gambar 24. Persentase Rumahtangga Menurut Fasilitas Sumber Penerangan, Air Minum 

dan Tempat Buang Air Besar  Tahun 2018. (BPS, 2019) 
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Adapun kendala yang dihadapi dalam penyediaan air bersih berasal dari faktor eksternal 

dan internal. Faktor eksternal antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :  

a. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mendaftarkan sebagai konsumen PDAM karena 

air tanah masih cukup melimpah; 

b. Pajak pemanfaatan air tanah dalam bagi industri dan komersial lebih murah dibanding 

harga beli air PDAM; 

c. Belum adanya regulasi yang membatasi pemanfaatan air tanah untuk pemanfaatan industri 

dan komersial; dan 

d. Domisili masyarakat yang berminat mendaftarkan sebagai konsumen sangat menyebar 

sehingga tidak efisien dalam pengadaan dan pengelolaan jaringan. 

 

1.2.11. Penataan Ruang 

Dengan terbitnya regulasi baru di bidang penataan ruang yaitu Peraturan Daerah tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032, yang sarat dengan muatan dan amanat 

baru, antara lain tentang pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH), zonasi, penegakan sanksi, 

dan penyediaan ruang kota bagi sektor informal dan pejalan kaki. Pengendalian tataruang 

dan banjir perlu dibarengi dengan upaya penghijauan dan pencegahan kerusakan lingkungan 

akibat pencemaran. Mengacu kepada Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang mengamanatkan sampai dengan Tahun 2032, bahwa setiap pemerintah 

daerah dapat menyediakan RTH publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10 %, hal ini 

masih menjadi kendala di Kota Depok. 

Pencapaian kinerja RTH di Kota Depok sampai dengan Tahun 2014 baru mencapai 

9,085% RTH publik dan 6,27 % RTH privat. Perlu upaya keras dan komitmen yang tinggi 

untuk dapat mewujudkan RTH publik mencapai 20% di Kota Depok. Permasalahan 

pelaksanaannya RTH seringkali terkendala dengan pembebasan lahan. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah perlu mendorong peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan di 

lingkungan masing-masing yang dapat diintegrasikan dengan gerakan pengelolaan sampah, 

serta mendorong sektor swasta khususnya di bidang perumahan untuk berkontribusi dalam 

pengembangan RTH. 

 

1.2.12. Rencana Pembangunan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok telah disahkan 

menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Depok No. 1 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dan dilakukan 

perubahan pada tahun 2015 dan pada saat ini telah disepakati oleh propinsi untuk menjadi 

peraturan kepala daerah sebagi revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Tahun 2006-2025. 
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RPJMD Kota Depok juga sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Depok No. 07 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2016-2021. Selama periode 2016-2017 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal). Penjabaran program 

RPJMD ke dalam RKPD Kota Depok juga sudah terakomodasi secara optimal. Dengan kata 

lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplemetasikan lebih lanjut di dalam 

RKPD. 

Tabel 2 Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015 (RPJMD, 2016) 

 

1.2.13. Transportasi dan Komunikasi 

Prasarana pengangkutan darat yang ada di Kota Depok untuk menunjang kegiatan 

perekonomian yaitu jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Depok sepanjang 

476,15 km. Selain itu juga terdapat jalan raya yang dikelola Pemerintah Pusat (36,25 km) dan 

Pemerintah Propinsi (17,75 km) 

 

Gambar 25.  

Gambar 25 Panjang Jalan Menurut Keadaan jalan dan Tingkat Kewenangan Tahun 2014. 
(Dinas PUPR, 2019) 
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Gambar 26 Panjang Jalan Yang Dilalui Trayek Angkutan Umum Menurut Kecamatan dan 
Kode trayek di Kota Depok (km), 2017. (Dinas Perhubungan, 2019) 

Angkutan umum banyak digunakan masyarakat kota depok. Angkutan kota (angkot) 

sebagai salah satu sarana angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah kecamatan 

di kota depok sesuai dengan rute ijin trayeknya. Sebanyak 2.884 trayek angkot dalam kota 

menjadi sarana angkutan penumpang antar kecamatan di Kota Depok. 

 

Gambar 27 Jumlah Angkutan Umum dalam kota Menurut Lintasan Trayek Tahun 2016. 
(Dinas Perhubungan, 2019) 
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Pada saat ini Kota Depok hanya memiliki satu terminal yaitu Terminal Terpadu Kota Depok 

yang merupakan terminal tipe C yang terletak di Pusat Kota yaitu di jalan Margonda, tetapi 

secara fungsi, terminal ini difungsikan sebagai terminal tipe A karena melayani juga jenis 

angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKADP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). 

Terminal ini berhubungan langsung dengan Stasiun KRL Depok Baru sehingga memudahkan 

untuk pergerakan orang dan barang yang akan berganti moda dari angkutan jalan raya 

(Angkot, AKDP & AKAP) ke angkutan KRL. 

Selain Terminal Terpadu dalam kota, kota Depok juga ditunjang oleh beberapa Pangkalan 

/ Sub Terminal. Keberadaan pangkalan / sub terminal ini ditetapkan berdasarkan rute trayek 

angkutan kota dan sebagian lagi timbul dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan 

penumpang. Pangkalan angkutan kota di Kota Depok terletak di Pasar Cisalak, Pasar 

Palsigunung, Simpangan (Simpang Jl. Tole Iskandar dengan Jl. Raya Bogor), Jl. Raya Bogor, 

Simpang Meruyung, Kukusan, Jl. Raya Parung dan Jl. Sawangan serta terminal bus regional 

ke Jatijajar yang pada saat ini belum dapat digunakan yang juga merupakan salah satu solusi 

sehingga perlu dipercepat penyelesaiannya, pada tahun 2015 terbangunnya 1 (satu) Koridor 

Angkutan Pemandu Moda Depok-Bandara Soekarno Hatta sebagai salah satu transportasi 

massal serta 

APTB Depok Jakarta. Realiasasi Transit Oriented Development (TOD) kawasan terminal 

Depok dengan Stasiun Kereta Api serta kawasan lainnya merupakan pola pembangunan tata 

kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi sehingga menciptakan suatu kota yang 

efisien yang dirancang untuk memaksimalkan akses ke transportasi umu Kota Depok hanya 

memiliki satu terminal yaitu Terminal Terpadu Kota Depok yang merupakan terminal tipe C 

yang terletak di Pusat Kota yaitu di jalan Margonda, tetapi secarafungsi, terminal ini 

difungsikan sebagai terminal tipe A karena melayani juga jenis angkutanAntar Kota Dalam 

Propinsi (AKADP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). Terminal ini berhubungan langsung 

dengan Stasiun KRL Depok Baru sehingga memudahkan untukpergerakan orang dan barang 

yang akan berganti moda dari angkutan jalan raya (Angkot,AKDP& AKAP) ke angkutan KRL. 

Selain Terminal Terpadu dalam kota, kota Depok juga ditunjang oleh beberapa Pangkalan 

/Sub Terminal. Keberadaan pangkalan atau sub terminal ini ditetapkan berdasarkan rute 

trayek angkutan kota dan sebagian lagi timbul dengan sendirinya sesuai dengan 

kebutuhanpenumpang. Pangkalan angkutan kota di Kota Depok terletak di Pasar Cisalak, 

Pasar Palsigunung, Simpangan (Simpang Jl. Tole Iskandar dengan Jl. Raya Bogor), Jl. Raya 

Bogor,Simpang Meruyung, Kukusan, Jl. Raya Parung dan Jl. Sawangan. 

Perkembangan kota Depok menuntut adanya keseimbangan pertumbuhan dan 

konektivitas jaringan antar wilayah. Memperhatikan pola jaringan jalan yang ada akan 

mengarahkan kegiatan peningkatan konektivitas pola jaringan jalan yang berorientasi pada 

akomodasipergerakan Timur-Barat. Untuk mengurangi penumpukan pergerakan di pusat kota 
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(konflik arah pergerakan Utara-Selatan dan Timur Barat), maka perlu pula dibangun pola jalan 

melingkar pada sisi luar dan sisi dalam kota. Dengan demikian akan terjadi pola pergerakan 

yang lebih baik. Disamping itu pembangunan pola melingkar akan melingkupi kawasan 

kawasan yang belum terakomodasi oleh jaringan jalan Utara-Selatan dan Timur-Barat. 

Kereta Api Komuter (disebut KRL/Kereta Rel Listrik/Commuter line) menjadi sarana 

transportasi penumpang antar kota selain angkutan kota atau Bis umum. Tempat 

pemberangkatan penumpang KRL di Kota Depok terdapat 5 Stasiun yaitu : Stasiun Pondok 

Cina, Stasiun UI, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam.  

 

Gambar 28 Jumlah Penumpang Kereta Api Menurut Stasiun Keberangkatan Penumpang  
Tahun 2016. (PT.KAI, 2019) 

 

Gambar 29 Daftar Alamat dan Jumlah Pegawai Kantor Pos (PT.Pos Indonesia, 2019) 
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1.2.14. Lingkungan Hidup 

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran 

lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian 

pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan 

akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah. Perlindungan kawasan 

konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung. 

Tabel 3 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2016 (RPJMD, 

2016) 

 

Untuk infrastruktur penanganan sampah di Kota Depok, dikelola di Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) melalui unit pengelolaan sampah (UPS) skala kawasan dan pemilahan 

sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan sampah 

anorganik diproses menjadi produk daur ulang. Konsep penanganan sampah ini merupakan 

konsep pengelolaan sampah terpadu yang menggabungkan konsep ramah lingkungan 

dengan penanganan skala kawasan. Upaya ini sangat penting untuk mengurangi beban yang 

diterima oleh TPA Cipayung yang semakin terbatas kapasitas lahannya. 

Pada tahun 2016 telah beroperasi 32 UPS dimana 31 unit diantaranya merupakan UPS 

organik. Meskipun demikian, cakupan penanganan sampah di kota Depok di 2016 mengalami 

penurunan dari 63,7% di 2015 menjadi 51,38%. Capaian ini belum memenuhi target yang 

ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini terutama dikarenakan kapasitas TPA Cipayung yang 

semakin mendekati batasnya, sementara belum tersedia alternatif TPA lain sebagai tempat 

pemroresan akhir sampah. TPPAS Regional Nambo hingga di akhir 2016 belum ketahui 

kapan akan beroperasi. TPA milik Provinsi DKI maupun kabupaten/kota yang berbatasan 

dengan Depok saat ini juga memiliki keterbatasan kapasitas sehingga tidak dapat dijadikan 

sebagai aternatif TPA Cipayung. Kondisi ini menyebabkan pelayanan pengangkutan sampah 

tidak dapat ditingkatkan secara maksimal. 

Upaya terobosan melalui pengoperasian UPS telah berjalan cukup optimal namun dengan 

kapasitas pengolahan yang relatif kecil diperlukan lebih banyak UPS. Namun seperti 

pengadaan lahan untuk perluasan TPA, pengadaan lahan untuk UPS juga cukup sulit 

dilakukan karena pola pikir masyarakat yang tidak ingin pengolahan sampah dilakukan di 

sekitar permukimannya. Karena itu diperlukan upaya terobosan lain untuk mendongkrak 
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cakupan pelayanan persampahan, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi pengolahan 

atau pemusnahan sampah di TPA selain dengan terus menggiatkan Gerakan Depok Memilah, 

serta memperbanyak dan memperbesar Bank Sampah yang beroperasional di tingkat 

komunitas. 

 

1.2.15. Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 

2.330.333 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 1.173.102 jiwa dan perempuan 1.157.231 

jiwa. Dibandingkan Tahun 2017, penduduk Kota Depok Tahun 2018 bertambah sekitar 75.820 

jiwa atau dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,36 persen. Jumlah Penduduk Laki laki 

lebih banyak dibandingkan pendudukperempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin 

tahun 2018 sebesar 101,37. 

Kepadatan penduduk di Kota Depok tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu 

11.635 jiwa/km2 dibandingkan sebelumnya yaitu 11.256 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 

11 kecamatan bervariasi dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Sukmajaya yaitu 

sebesar 17.947 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Sawangan sebesar 6.324 jiwa/Km2 

 

Gambar 30 Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok (BPS, 2019) 

 

Gambar 31 Jumlah Penduduk dan Jumlah Keluarga yang tercatat dalam administrasi 
kependudukan (BPS, 2019) 
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Kepadatan penduduk di Kota Depok tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu 

11 256 jiwa/km2 dibandingkan sebelumnya yaitu 10.883 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 

11 kecamatan bervariasi dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Sukmajaya yaitu 

sebesar 17 448 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Sawangan sebesar 6 094 jiwa/Km2 

 

Gambar 32 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status 
Pekerjaan Utama dan jenis kelamin Tahun 2018 (BPS, 2019) 

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Depok tahun 2018 adalah 62,64%. Ini berarti 

bahwa dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas ada sebanyak 62 orang yang termasuk 

dalam kelompok angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok tahun 

2018 sebesar 6,63%. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk angkatan kerja terdapat 6 (enam) 

orang di antaranya yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). 

 

Gambar 33 Jumlah Pencari Kerja di Kota Depok Tahun 2018 (BPS, 2019) 
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Berdasarkan lapangan usaha Tahun 2017 penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Depok 

banyak yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan (290 560 pekerja) dan sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran (285 261 pekerja) dan lapangan usaha lainnya yang belum 

dapat diklasifikasikan (286 406 pekerja) 

 

1.2.16. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada 

umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses 

pembangunan. Jika dilihat perkembangannya, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota 

Depok cukup mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2012 tingkat partisipasi berada di posisi 

89,71%, maka pada tahun 2013-2016 sudah di atas 90% setelah mengalami peningkatan 

pada tahun 2013. Namun di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 

96,64%. 

Tabel 4 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RPJMD, 2016) 

 

 

1.2.17. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua 

aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada 

awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera 

akan membentuk masyarakat yang saling asih, bergotong dan terdorong untuk maju. 

Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB aktif di Kota Depok cenderung 

mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012, cakupan peserta KB aktif mencapai 76,39%, 

maka di tahun 2016 hanya sebesar 74,89%. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif 

adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di 

suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penurunan dari cakupan peserta KB aktif ini 

perlu menjadi salah satu perhatian, terutama terkait dengan upaya pengendalian laju 

pertumbuhan penduduk alami Kota Depok. Sedangkan jumlah keluarga pra sejahtera dan 

sejahtera I mengalami peningkatan dari 16,06 % pada tahun 2012 menjadi 17,26 pada tahun 

2016.  
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Gambar 34 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Jumlah Peserta Keluarga Berencana 
(KB) Aktif (BPS, 2019) 

1.2.18. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Koperasi dan UKM sudah terbukti ketahanannya terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya 

bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat 

besar dalam penyerapan tenaga kerja. 

 

Gambar 35 Kinerja Urusan KUMKM (RPJMD, 2016) 

Kegiatan pembinaan Koperasi di Kota Depok dilakukan melalui pembinaan SDM, 

penguatan kelembagaan dan fasilitasi pemodalan, percepatan pelayanan dengan 

pengembangan Teknologi Informasi untuk keterhubungan antar koperasi, terlaksananya 

penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, terlaksananya pemeringkatan koperasi, 

terlaksananya pembinaan koperasi oleh pokja koperasi, terlaksananya pembubaran, 

penggabungan dan peleburan badan hukum koperasi, terselenggaranya pekan koperasi, 

evaluasi KSP/USP koperasi, terfasilitasinya kelembagaan 550 koperasi primer dan 2 

sekunder, dan tersosialisasikannya UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dari tabel 
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diatas terlihat bahwa jumlah persentase Koperasi aktif Tahun 2012 sebesar 60,57 % dan terus 

mengalami penurunan menjadi 58,86% pada tahun 2016 seperti terlihat pada Gambar 36. 

 

Gambar 36 Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kota Depok (BPS, 2019) 

Dengan melihat manfaat, kontribusi serta sifatnya yang “easy entrance” UMKM harus 

dibantu dan difasilitasi oleh berbagai stakeholders, seperti pemerintah, perbankan, Lembaga 

Keuangan Mikro/koperasi, serta pelaku usaha besar sehingga potensi yang besar yang 

dimiliki UMKM dapat terus dikembangkan. 

 

1.2.19. Perdagangan  

Sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi yang banyak di minati oleh semua 

kalangan masyarakat dalam kegiatan ekonomi baik itu secara formal maupun informal. Pasar 

sebagai infrastruktur dan sarana perdagangan tersedia di Kota Depok di 6 (enam) lokasi. 

Tersedia fasilitas sebanyak 2.601 Kios, dan 1.844 Los pasar serta petugas retribusi dan 

kebersihan sebanyak 86 orang.  
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Gambar 37 Jumlah Fasilitas Pasar menurut Lokasi Pasar dan jenis fasilitas (BPS, 2019) 

Volume ekspor Kota Depok terlihat pada data tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 38. 

Perdagangan luar negeri digambarkan oleh adanya kegiatan ekspor dan impor pada berbagai 

komoditi dapat dilihat pada Gambar 39. 

 

Gambar 38 Volume dan Nilai Ekspor Per Bulan di Kota Depok, 2014 dan 2015 (BPS, 2019) 
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Gambar 39 Volume dan Nilai Ekspor Per Bulan di Kota Depok, 2014 dan 2015 (BPS, 2019) 

 Adapun volume impor Kota Depok terlihat pada data tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 

40.  

 

Gambar 40 Volume dan Nilai Impor Per Bulan di Kota Depok, 2014 dan 2015 (BPS, 2019) 
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1.2.20. Pertanian 

1.2.20.1 Luas Lahan dan Penggunaannya 

Luas lahan sawah di Kota Depok tahun 2017 adalah 171 Hektar sebagian besar 

diantaranya lahan sawah irigasi seluas 167 Hektar dan lahan sawah bukan irigasi 4 Hektar 

dapat dilihat pada Gambar 1.39. Lahan Sawah Terluas ada di kecamatan Tapos yaitu seluas 

70 Hektar.  

 

Gambar 41 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan dan penggunaan 
di Kota Depok (hektar), 2018 (BPS, 2019) 

Luas lahan sawah Tahun 2018 berkurang jika dibandingkan tahun 2017 dari 171 Hektar 

menjadi 157 Hektar. Lokasi lahan sawah yang berada di 6 (enam) wilayah kecamatan telah 

mengalami alih fungsi lahan, khususnya di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kecamatan 

Cipayung dan Kecamatan Limo. Selama Tahun 2017 Luas panen tanaman padi sawah 177 

ha menghasilkan padi sebanyak 1.125 ton. 

 

Gambar 42 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan (ha), 2013-2018 (BPS, 2019) 
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Tanaman pangan lainnya yaitu jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar (Gambar 43). 

Produksi tanaman sayur-sayuran di Kota Depok yaitu Kacang panjang, jamur, terung, 

mentimun, kangkung dan bayam. 

 

Gambar 43 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan di Kota Depok, 2018 
(BPS, 2019) 

Produksi tanaman buah-buahan tahunan di Kota Depok diantaranya belimbing (30.633 

kwintal dari 16.615 pohon yang produktif), pepaya (616 kwintal dari 10.366 tanaman produktif) 

dan jambu biji (14.114 kwintal dari 13.209 pohon yang produktif). Selain itu masih banyak 

buah-buahan yang diusahakan seperti durian, pisang, nangka dan lain-lain. 

 

Gambar 44 Produksi dan rata-rata Produksi Tanaman Buah-buahan Menurut Jenisnya di 
Kota Depok, 2018 (BPS, 2019) 
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Tanaman hias juga merupakan produk pertanian unggulan Kota Depok. Luas panen 

tanaman anggrek 3.311 m2 dengan produksi 20.170 tangkai.  

 

Gambar 45 Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kota 
Depok, 2018 (BPS, 2019) 

Tanaman hias Heliconia luas panennya mencapai 1.800 m2, dengan produksi 12.350 

pohon. Jenis tanaman hias lainnya yang diusahakan masyarakat Kota Depok antara lain : 

phylondendron, euphorbia, pedang-pedangan, mawar, melati, palem dan lain-lain. 

 

1.2.20.2. Perikanan 

Luas area perikanan di Kota Depok Tahun 2018 untuk kolam air tenang adalah 265,14 ha, 

luas kolam pembenihan 22,72 ha dan kolam ikan hias 7,82 ha. Produksi ikan pada 

budidayakolam air tenang mencapai 2044,6 ton. Produksi ikan hias mencapai 89.146.737 

ekor. Produksi ikan pada kolam pembenihan 32.694.548 ekor. 

 

Gambar 46 Nilai Produksi Perikanan Darat Menurut Kecamatan di Kota Table Depok Tahun 
2018 (BPS, 2019) 
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1.2.20.3. Peternakan 

Jenis peternakan yang diusahakan di Kota Depok antara lain : sapi perah, sapi potong, 

kambing, domba, kerbau, kuda dan lain-lain (Gambar 47). Untuk jenis unggasnya adalah 

ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik. 

 

Gambar 47 Populasi Ternak Sapi Perah Menurut Kecamatan di Kota Depok (ekor), 2018 
(BPS, 2019) 

1.2.21. Hotel dan Pariwisata 

Jumlah Hotel dan Sarana Akomodasi lain di Kota depok Tahun 2017 adalah sebanyak 12 

unit yaitu 8 (delapan) unit hotel bintang dan dan 4 (empat) unit hotel melati dan wisma yang 

menyediakan sarana akomodasi lain. (Gambar 48). 

 

Gambar 48 Jumlah Hotel dan Akomodasi lain di Kota Depok (BPS, 2019) 

1.2.22. Industri, Pertambangan, Energi, dan Konstruksi 

1.2.22.1. Industri 

Jumlah perusahaan / usaha industri pengolahan hasil Listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 

di Kota Depok sebanyak 12.871 unit usaha dan menyerap 61.752 tenaga kerja. Sektor industri 
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diminati masyarakat dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar setelah sektor Perdagangan 

besar – eceran dan sektor hotel dan akomodasi, berdasarkan Sensus Ekonomi Tahun 2016. 

 

Gambar 49 Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kota 
Depok, 2016 (BPS, 2019) 

1.2.22.2. Listrik 

Di Kota Depok ada 3 Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) PLN antara lain : UPJ Depok 

Kota, UPJ Cimanggis, dan UPJ Sawangan. Untuk UPJ Depok Kota daerah pelayanannya 

meliputi Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan 

Limo. Jumlah pelanggan PLN di Kota Depok sampai dengan bulan Desember 2015 adalah 

67.464 pelanggan, terdiri dari 287.040 pelanggan pasca bayar dan 180.171 pelanggan 

prabayar. 
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Gambar 50 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada 
Cabang/Ranting PLN di Kota Depok, 2016 (BPS, 2019) 

1.2.22.3. Air 

Penyediaan air minum yang dikelola oleh PDAM Kota Depok Tahun 2018 melayani 60.361 

pelanggan PDAM di Kota Depok dengan besarnya pemakaian air sebanyak 14.385.789 m3. 

 

Gambar 51 Jumlah Pelanggan dan Volume Pemakaian Air Menurut Jenisnya dan wilayah 
pelayanan PDAM di Kota Depok, 2018 (BPS, 2019) 

1.2.23. Keuangan Daerah dan Harga 

Penerimaan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama untuk membiayai 

pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah 

berupa pajak daerah dan bantuan pemerintah pusat. Dengan terbatasnya penerimaan daerah 

maka bantuan pusat berupa dana perimbangan masih cukup dominan dalam APBD Kota 

Depok.  
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Gambar 52 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Depok Menurut Jenis Pendapatan, 
2016−2017 (BPS, 2019) 

Realisai pendapatan Pemerintah Kota Depok pada tahun 2017 sebesar Rp 2.847.403.733 

203,14. Nilai pendapatan asli daerah Rp 1.210.748.605.561,14 dan pendapatan transfer Rp. 

1.557.540.534.321,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 18.078.604.000,-. Laju 

inflasi tahun 2017 di Kota Depok sebesar 3,93 persen, lebih besar dibandingkan laju inflasi 

tahun sebelumnya yaitu Januari-Desember 2016 sebesar 2,60 persen. Laju inflasi per bulan 

di kota depok selama tahun 2017 tertinggi sebesar 0,97 persen pada bulan Juni 2017. 
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Gambar 53 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Depok Menurut Jenis Pendapatan (ribu 
rupiah), 2016−2017 (BPS, 2019) 

 

Gambar 54 Indeks Harga Konsumen per bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota 
Depok (2012=100), 2017 (BPS, 2019) 
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1.2.24. Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi   

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua 

anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun 

produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga 

tersebut. 

 

Gambar 55 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Pengelompokan (kuintil) 
Pengeluaran Penduduk di Kota Depok (rupiah) 2017 (BPS, 2018) 

 

Gambar 56 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan 
di Kota Depok (rupiah), 2017 (BPS, 2018) 
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1.3. Analisis Kondisi Masa Depan 

1.3.1 Analisis Tren / Perkembangan Kota 

Analisis tren perkembangan kota merupakan bagian penting dan sangat menentukan 

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-

tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis 

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan meliputi tren teknologi, hukum, ekonomi, 

sosial budaya, dan lain-lain yang akan mempengaruhi kebijakan dan standar pelayanan 

pemerintah daerah kepada masyarakat atau stakeholder lainnya sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. 

Perkembangan dan pertumbuhannya didesain sedemikian rupa dengan sistem dispersi 

merata yaitu kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat 

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, untuk memperoleh rumusan tren perkembangan diperlukan analisis terhadap 

berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi. 

Permasalahan perumahan yang menonjol adalah masih adanya kawasan pemukiman 

kumuh dan rumah tidak layak huni serta masih banyak warga Kota Kota Depok yang belum 

memiliki rumah. Menurut standar pelayanan perkotaan, Pemerintah Kota wajib menyediakan 

rumah layak huni atau rumah susun terjangkau bagi warga kurang mampu sehingga 

mencegah munculnya kawasan pemukiman kumuh di perkotaan. Berdasarkan tabel dibawah 

ini menunjukan bahwa masih terdapat sekitar 34,07 persen yang belum memiliki rumah. 

Kondisi ini menunjukan perlunya peran pemerintah menyediakan rumah sehat yang 

terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032 menyebutkan bahwa 

pemanfaatan lahan terbangun didominasi oleh kegiatan perumahan dan permukiman. 

Menurut sifat kegiatannya, perumahan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu: 

1. Perumahan yang tumbuh dan berkembang tidak tertata dalam skala ruang yang relatif kecil 

atau yang disebut perumahan swakelola; 

2. Perumahan yang tumbuh dan berkembang dibangun secara massal oleh perusahaan atau 

lembaga pengembang dalam skala ruang yang relatif besar dengan berbagai kelengkapan 

sarana sosial yang umumnya disebut perumahan formal. 
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Tabel 5 Kinerja Urusan Tata Ruang Kota Depok 2018 

No Program Indikator 

Capaian Kinerja Program 

Kondis
i Awal 

2019 2020 2021 
Kondisi 
Akhir 

1 Pembangunan 
dan 
peningkatan 
jalan Kota 

Bertambahnya 
panjang jalan kota 

1.283 
km  

1.283 
km 

1.283 
km 

1284 km 1284 km 

Panjang jalan 
yang 
ditingkatkan 
strukturnya 

1.153,
63 km  

1231,63 
km  

1.256,63 
km  

1.282,63 
km  

1.282,63 
km 

  Persentase 
panjang jalan 
kota dalam kondisi 
baik 

89,54
%  

95,02%  96,85%  98,67%  98,67% 

2 Rehabilitasi dan 
pemeliharaan 
jalan 
 

Persentase 
panjang jalan 
lingkungan dalam 
kondisi 
baik 

90,19
%  

94,18%  95,67%  96,45%  96,45% 

3 Peningkatan 
sarana dan 
prasarana ke PU 
an 

Persentase 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana ke 
PU an 
 

46,66
%  

68,94%  74,94%  80% 80% 

4 Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung 
infrastruktur 
transportasi 
 
 
 

Jumlah park and 
ride 
terbangun dan 
terpelihara 

2 
Lokasi  

-  1 lokasi  -  3 lokasi 

Jumlah ITS 
(Intelegent 
Transportation 
System) 
terpasang dan 
terpelihara 

7 
Simpa
ng 
ATCS 
dan 
20 
CCTV 

1 
Simpang 
ATCS, 5 
Unit 
CCTV 

1 
Simpang 
ATCS, 5 
Unit 
CCTV 

1 
Simpang 
ATCS, 5 
Unit 
CCTV 

10 
Simpang 
ATCS, 
40 Unit 
CCTV 

Persentase 
panjang jalan 
kota terlayani PJU 

33,19
%  

4,31%  4,31%  4,31%  58,44% 

Jumlah sarana 
dan 
prasarana 
pendukung 
transportasi 
terbangun 
dan terpelihara 

5 JPO 
dan 98 
zebra 
cross 

1 JPO 
dan 10 
zebra 
cross 

10 zebra 
Cross 

1 JPO 
dan 10 
zebra 
cross 

7 JPO, 
56 
Zebra 
Cross 

5 Pembangunan 
simpul simpul 
transportasi; 

Jumlah halte 
terbangun 
dan terpelihara 

41 unit  10 unit 11 unit 11 unit 76 Unit 

6 Peningkatan 
layanan 
transportasi 
umum 

Persentase 
kelayakan 
pengoperasian 
kendaraan 
umum 

98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 

7 Penataan 
kawasan 
Permukima 

Jumlah ruang 
publik yang 
ramah keluarga 

47 
Unit  

80 Unit  97 Unit  109 Unit  109 Unit 
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8 Pelayanan 
pengelolaan air 
limbah skala 
rumah tangga 
dan komunal 

Jumlah IPAL 
komunal 
terbangun dan 
terpelihara 

14 
Unit  

26 Unit 30 Unit 34 Unit 34 Unit 

Jumlah KSM 
terbina 

22 
KSM  

28 KSM 30 KSM 32 KSM 32 KSM 

9 Pengembangan 
perumahan 
bersusun dan 
tidak bersusun 

Jumlah rumah 
susun 
terbangun dan 
terpelihara 

3 
Tower  

3 Tower 3 Tower 4 Tower 4 Tower 

Jumlah backlog 
kepemilikan 
rumah 

124.04
6 Unit  

123.296 
Unit 

122.546 
Unit 

121.796 
Unit 

121.796 
Unit 

10 Perbaikan rumah 
tidak 
layak huni 

Persentase rumah 
tidak 
layak huni 

0,73%  0.31% 0,17% 0,05% 0,05% 

11 Peningkatan 
pengelolaan 
dan layanan air 
bersih 

Cakupan layanan 
air bersih 
perpipaan 

12,70
%  

28% 35% 37% 37% 

Cakupan layanan 
air bersih 
non perpipaan 

0,63%  0,88% 1,00% 1,25% 1,25% 

12 Pengembangan 
dan 
pengelolaan 
jaringan irigasi 
dan jaringan 
pengairan 
lainnya 

Persentase 
panjang 
jaringan irigasi 
yang 
berfungsi baik 

41,75
%  

47,03% 48,79% 50,55% 50,55% 

13 Pengendalian 
sistem 
drainase makro 
dan mikro 
yang terpadu 

Jumlah drainase 
terbangun dan 
tertata 
baik 

151,66 
km  

179,03 
km 

190,98 
km 

203,62 
km 

203,62 
km 

14 Konservasi 
sumber daya air 

Jumlah situ yang 
direvitalisasi/ditata 

4    10 12 14 14 Situ 

15 Peningkatan 
pelayanan 
cakupan IPLT 

Cakupan 
pelayanan IPLT 

0,52%  5,12%  6,04% 7,13% 7,13% 

16 Pengendalian 
pencemaran 
dan 
pengrusakan 
lingkungan hidup 

Kualitas air 
permukaan 

Kelas 
III 

Kelas III Kelas III Kelas III Kelas III 

Jumlah mata air 
yang 
terlindung 

-  2,00 4,00 6,00 6,00 

17 Perlindungan 
dan 
konservasi 
sumber daya 
alam dan 
lingkungan hidup 

Tingkat emisi gas 
rumah 
kaca (GRK) 
menurun 

- 8% 2% 2% 2% 8% 

Tingkat kualitas 
udara 
ambien titik 
pantau 
memenuhi baku 
mutu 

70%    85% 87% 90% 90% 

Luas Lahan yang 
ditanami 
untuk konservasi 
lingkungan 

6,25 
Ha  

25 Ha 31,25 
Ha 

37,5 Ha 37,5 AH 
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18 Pengelolaan 
persampahan 
dan kebersihan 

Persentase 
pengurangan 
sampah melalui 
3R 

7,28%   14,78% 17,28% 20% 20% 

Persentase 
Pengangkutan 
sampah 

51,38
%  

68,48% 74,18% 80,00% 80% 

Persentase 
sampah 
organik terolah 

95%   95% 98% 98% 98% 

19 Peningkatan 
pengelolaan 
TPA 

Persentase 
pengoperasian 
TPA 

40%  60% 60% 80% 80% 

20 Pembangunan, 
pemeliharaan, 
dan 
peningkatan 
kualitas RTH 

Taman terpadu 
terbangun 

15   36 47 63 63 

Persentase alun 
alun Kota 
terbangun 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Taman terpelihara 15   36 47 63 63 
Kapasitas layanan 
TPU 

11 
lokasi 

11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 

Rasio TPU per 
satuan 
penduduk 

134,04 134,04 134,04 134,04 134,04 

Sumber : RPJDM Kota Depok  

1.3.1.1 Kebutuhan Pemukiman 

Masing-masing kegiatan perumahan mempunyai pola sebaran berbeda. Untuk 

perkampungan yang berada di sekitar pusat kota pada umumnya menunjukkan pola sebaran 

menerus merapat, sedangkan di lokasi-lokasi lainnya yang relatif jauh dari pusat kota pada 

umumnya mempunyai pola kluster, sedangkan kompleks perumahan pada umumnya pola 

pengembangannya tidak menerus dan menyesuaikan terhadap luas dan bentuk lahan yang 

berhasil dibebaskan. 

Kebutuhan sarana hunian pada tahun 2026 di Kota Depok diperkirakan mencapai 

472.039 unit dan kebutuhan lahan seluas 70.805.826 ha dengan perincian sebagai berikut : 

1. Kavling/Rumah Besar sebanyak 47.204 unit dengan luas lahan 14.161.165 ha; 

2. Kavling/Rumah Menengah sebanyak 141.612 unit dengan luas lahan 28.322.330 ha; 

3. Kavling/Rumah Kecil sebanyak 283.223 unit dengan luas lahan 28.322.330 ha. 

Berikut ini disajikan proyeksi kebutuhan rumah berdasarkan proporsi rumah berimbang 

tahun 2011–2026 
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Tabel 6 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kota Depok Tahun 2011-2026 

 

1.3.1.2 Kebutuhan Air Bersih 

Akses air bersih bagi masyarakat, yang sebagian besar masih bertumpu pada air bawah 

tanah. Kinerja PDAM Kota Depok masih relatif terbatas dalam melayani kebutuhan air bersih. 

Arah kebijakan RTRW menyangkut air minum mengarah pada pelayanan dengan sistem 

perpipaan, sehingga meminimalisir penggunaan sumber-sumber air bersih non perpipaan 

secara sporadis (potensial mengurangi cadangan air tanah). Data perkembangan 

pemanfaatan air bersih dapat dilihat pada Gambar 57 dibawah ini. 

 
Gambar 57 Jumlah Pelanggan dan Volume Pemanfaatan Air PDAM Menurut Jenisnya di Kota Depok (Meter 

kubik/M3), 2018 (BPS, 2019) 

 

1.3.1.3 Kebutuhan Persampahan dan Limbah 

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius di Kota Depok. Bidang 

persampahan dan limbah cair target RPJMD bahwa pada tahun 2014 tersedia akses terhadap 

pengelolaan sampah bagi 70-80% rumah tangga di perkotaan, sampai saat ini baru terlayani 

sekitar 48%. Kondisi sarana dan prasarana persampahan perlu ditingkatkan karena TPS yang 

ada belum dapat menangani seluruh sampah yang ada. Demikian halnya dengan armada/truk 

sampah sehingga sampah sering terlambat. Pada tingkat kawasan sudah dilakukan 

pengolahan sampah organik menjadi kompos, namun pelaksanaannya belum didukung oleh 

SOP sehingga hasilnya belum optimal. TPA juga sudah mendekati batas kapasitasnya 
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sehingga perlu segera dicarikan alternatif lokasi yang tepat secara teknis, lingkungan dan 

sosial. Dengan jumlah volume sampah yang terus meningkat sementara TPA Cipayung 

kapasitasnya sudah overload. Pada awal pendiriannya tahun 1987, kapasitas TPA ini 

direncanakan untuk usia pakai 5 tahun saja, namun saat ini masih digunakan.  

Usia pakai yang lebih dari 18 tahun membuat TPA Cipayung tidak dapat menampung 

sampah yang semakin lama semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang sangat 

tinggi di Kota Depok ini, sekitar 4% per tahun. Dengan asumsi timbulan sampah sebesar 0,6 

kg per orang per hari maka sampah yang dihasilkan sebanyak 1.321 ton per hari. Namun 

hanya sekitar 600 ton yang dapat diangkut atau terlayani oleh pemerintah Kota Depok dan 

sampah yang terangkut ke TPA hanya 550 ton perhari. Sementara itu, biaya pengelolaan 

sampah cukup besar yaitu sekitar 64 persen dari anggaran biaya langsung Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Depok. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok harus mengurangi 

jumlah sampah yang masuk ke TPA, meskipun kondisi jumlah sampah terus meningkat. 

Program pengurangan sampah dari sumbernya menjadi alternatif solusi yang tepat bagi 

Pemerintah Kota Depok dalam menangani masalah sampah.  

Di tingkat nasional pengelolaan sampah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2008 dengan aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Di 

Kota Depok Pengelolaan sampah melalui 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) diatur dalam 

Perda Nomor 5 Tahun 2015. Perda tersebut memberikan insentif berupa pembebasan 

retribusi sampah rumah tangga. Konsep pemilahan sampah di sumbernya adalah sampah 

dipilah menjadi tiga jenis yaitu sampah organik, anorganik dan sampah residu. Sampah 

organik dibawa ke Unit Pengolahan Sampah (UPS) untuk dibuat kompos, sedangkan sampah 

anorganik disetorkan oleh masing-masing warga ke bank sampah unit. Bank sampah induk 

mengambil sampah anorganik dari masingmasing bank sampah unit sesuai jadwal 

kesepakatan. Sementara itu, sampah residu dibuang ke TPA Cipayung. 

Limbah cair juga tak kalah rumit masalahnya karena terbatasnya sarana dan prasarana. 

IPLT Kalimulya adalah satu-satunya unit pengelolaan akhir air limbah di Kota Depok. Dengan 

kapasitas yang ada (70 m3/hari) IPLT Kalimulya hanya dapat melayani ±600.000 jiwa atau ± 

33% penduduk Depok, sehingga kapasitasnya perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas 

tersebut perlu diimbangi dengan penambahan truk atau motor sedot tinja. Keberadaan motor 

sedot tinja merupakan solusi untuk melayani wilayahwilayah padat yang tidak dapat dilalui 

truk tinja. Sasaran RPJMN maupun Permen PU yang mengamanatkan tersedianya sistem air 

limbah setempat (IPLT) yang memadai sebesar 60-65 % pada tahun 2014 akan sulit dicapai. 

Selain sarana prasarana, masalah lainnya adalah manajemen, di mana perlu ada penguatan 

struktur organisasi dan tupoksi pengelola air limbah yang lebih jelas, serta peningkatan SDM 

pengelola IPLT. 
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Di tingkat masyarakat, kesadaran terhadap penanganan limbah yang benar juga masih 

harus ditingkatkan. Meskipun 93,8% punya jamban sendiri, sisanya masih ada yang 

menggunakan cubluk, sungai, kebun, selokan, WC helikopter, dll. Sebanyak 88,66% warga 

mempunyai septic-tank namun 66% septic tank tak pernah dikosongkan, 20% 

mengosongkan, sisanya tidak tahu kalau harus dikosongkan. Sebanyak 11,44% warga 

membuang air limbah dike kolam, cubluk, sungai, dll. Sasaran RPJMN yang mentargetkan 

bebas buang air besar sembarangan di akhir tahun 2014 tampaknya sulit dicapai. 

Komitmen tinggi untuk membenahi permasalahan pemukiman dan kebersihan terlihat 

masih belum maksimal karena kurangnya pemahaman semua pihak terhadap pengelolaan 

air limbah domestik, khususnya blackwater, terbukti besaran anggaran, jumlah dokumen 

perencanaan dan aturan, serta partisipasi masyarakat masih sangat minim. Untuk 

mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang cepat maka Depok harus memikirkan strategi 

pengelolaan dan mulai mempersiapkan infrastruktur air limbah terpusat skala kawasan/kota. 

RTRW 2012-2032 telah merancang indikasi program pengembangan sistem pengelolaan air 

limbah melalui IPLT, IPAL komunal, pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan 

sistem jaringan drainase, dan pengembangan pengolahan dan lokasi pengumpulan limbah 

bahan beracun dan berbahaya (B3).  

Dalam bidang persampahan, tantangan ke depan adalah mewujudkan Pengembangan 

pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pendekatan 4R (Reuse, Reduce, 

Recycle, Replace), Pemanfaatan TPPAS Nambo, Pembangunan TPA baru Pasir Putih dan 

SPA Tapos, dan Optimalisasi pengelolaan sampah menggunakan UPS. Untuk residu lainnya 

disalurkan ke TPA untuk kemudian diolah menjadi energi (waste to energy) dan/atau produk 

lainnya.Pada tahun 2021, ditargetkan Kota Depok dapat mengelola sampah terpilah dengan 

cakupan layanan 50% dari total area Kota Depok. 

Untuk mencapai target tersebut, disusunlah program Depok Kota Bersih sebagai berikut: 

1. Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kota, 

2. Edukasi dan Kemitraan dengan Masyarakat & Sektor Bisnis, 

3. Manajemen Pengelolaan Sampah Modern, 

4. Pusat Riset dan Training 

1.3.1.4 Kebutuhan Kota Ramah Keluarga 

Dalam perjalanannya menjadi kota urban, Depok mengalami transisi yang cukup besar 

selama tiga dekade terakhir. Transisi ini berdampak pada perubahan cara hidup dan cara 

berinteraksi masyarakatnya. Sampai saat ini Depok masih menghadapi tantangan untuk 

meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, meningkatkan kesehatan keluarga, meningkatkan 

tingkat pendidikan masyarakat, dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung hidup dan 

kehidupan yang layak dan nyaman. Secara khusus, Depok juga mempunyai permasalahan 

dengan tingkat perceraian yang semakin tinggi, penyakit mental, paparan pornografi, 
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penyimpangan seksual, kecanduan game terutama kepada anak-anak, dan narkoba. Semua 

masalah tersebut bermuara pada pentingnya meningkatkan ketahanan keluarga agar dapat 

menghasilkan SDM dalam keluarga yang berdaya guna dan berkualitas.  

Ketahanan keluarga ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang pada 

akhirnya dapat lahir sumber daya manusia yang tangguh dari setiap keluarga di Depok. 

Ketahanan keluarga yang dimaksud mencakup aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, 

infrastruktur dan interaksi sosial. Berbagai permasalahan di atas melatar belakangi 

diangkatnya Program Ketahanan Keluarga menjadi program strategis pada RPJMD Kota 

Depok tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaannya program ini membutuhkan dukungan dari 

berbagai elemen masyarakat. Di Pemerintah Kota Depok, program ini perlu menjadi ruh bagi 

semua OPD dalam membuat program dan menjalankan kegiatan rutinnya. Ketahanan 

Keluarga dapat didefinsikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan 

ketangguhan dalam kemampuannya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, berkualitas 

dan berdaya. Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga secara lahir dan 

batin. Berkualitas yaitu anggota keluarga memiliki kompetensi keimanan, moralitas dan 

intelektualitas. Berdaya yaitu anggota keluarga mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

dan memiliki daya tahan terhadap tantangan. 

Untuk membangun ketahanan keluarga, dibutuhkan suatu sistem sosial yang 

mendukung, mulai dari tingkat individu, keluarga maupun komunitas seperti yang 

digambarkan melalui bagan berikut. Pada tiap tingkatan dijelaskan pula unsur yang 

sepatutnya dibangun agar terbentuk ketahanan keluarga di Kota Depok.  

Untuk membangun kompetensi tersebut, Program Strategis Depok Kota Ramah Keluarga 

menyusun beberapa program sebagai berikut: 

1. Regulasi dan Kelembagaan Ketahanan Keluarga 

2. Pembinaan Keluarga Harmonis, 

3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga, 

4. Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan, 

5. Pembangunan Infrastruktur Ramah Anak, Lansia dan Disabilitas 

6. Peningkatan Pembangunan Kota Layak Anak 

 

1.3.2 Harapan Masyarakat dan Stakeholder Daerah 

Gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia disuatu 

daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan 

Manusia. Analisis IPM memperlihatkan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja 

pembangunan manusia pada suatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah 

daerah berupaya melakukan berbagai kegiatan terkait kebijakan dan standar pelayanan untuk 



 

61 
 

meningkatkan kualitas SDM baik dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta moralitas 

sehingga partisipasi dan harapan masyarakat dalam pembangunan akan meningkat.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan 

pembangunan daerah, pada Tahun 2018 mengalami peningkatan 1,56 poin dari tahun 2013, 

yaitu menjadi 79,83 poin(tahun 2013 sebesar 78,27 poin) dan dalam kurun waktu 5 tahun naik 

rata-rata 0.312 poin setiap tahun. 

 

Gambar 58 Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Dilihat dari (Angka Harapan Hidup, Harapan Lama 

Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah) (LKPJ Walikota Depok, 2018) 

Nilai IPM ini diukur melalui 3 indikator yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks 

pengeluaran. Tingginya nilai IPM Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan 

masyarakat Kota Depok relatif baik. 

Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-

rata Lama Sekolah (RLS). Pencapaian Index Pendidikan Kota Depok pada Tahun 2017 

sebesar 12,5 poin, angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang sebesar 

11,835 poin. Index Pendidikan ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang rata-

rata naik berkisar 0,133 poin per tahun.Peningkatan index pendidikan tersebut 

menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan Kota Depok yang terus mengalami 

perbaikan.  

Dari sisi lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2017 mencapai 10,84 

tahun lebih tinggi dibanding tahun 2013 yaitu 10,34 tahun. Untuk terus meningkatkan RLS 

Pemerintah Kota Depok melakukan berbagai upaya pembangunan gedung sekolah dasar dan 

menengah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas 

SDM. Indeks harapan hidup di Kota Depok terus mengalami peningkatan dari tahun 2013-

2017 hal ini terjadi karena Pemerintah Kota Depok terus melalukan evaluasi dan peningkatan 

kinerja program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya.  
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Gambar 59 Umur Harapan Hidup 2013-2017 (LKPJ Walikota Depok, 2018) 

Kemudian dari pengukuran Indeks daya beli (IDB) Kota Depok terus mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan ini disebabkan oleh 

pengeluaran per kapita Kota Depok yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2016 IDB Kota Depok berada pada angka 81.62% mengingkat dari IDB tahun 

2013 yang berada pada 80.77%. Sedangkan angka IDB pada tahun 2017 pada angka 81,69% 

namun angka tersebut masih bersifat sementara.  

Untuk melihat indikator kinerja pemerintah kota depok sebagaimana terlampir dalam tabel 

10 janji wali kota dan wakil wali kota sampai tahun 2018 dibawah ini yang merepresentasikan 

realisasi kebijakan pemerintah untuk mencapai Kota Depok yang unggul, nyaman, dan 

religius. 

Tabel 7 Capaian Janji Walikota dan Wakil Walikota Depok 

No Janji Wali Kota Indikator Kinerja Target 

1. Depok Peduli Pendidikan 

a. Bantuan Siswa Miskin   

 SD/MI/SDLB Siswa yang mendapat Bantuan 5184 

 SMP/MTs Siswa yang mendapat Bantuan 5184 

 SMA/SMK/MA Siswa yang mendapat Bantuan 5184 

b. Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor   

 SDN Jumlah Guru Honorer SDN 1322 

 SMPN Jumlah Guru Honorer SMPN 216 

 SMAN/SMKN Jumlah Guru Honorer SMA/KN 232 

c. Peningkatan Kesejahteraan Guru Swasta   

 PAUD/TK/RA/TPA/TPQ Jumlah Guru Swasta 8105 

 PKBM Jumlah Guru Swasta 224 

 SLB Jumlah Guru Swasta 96 

 SD/MI Jumlah Guru Swasta 4693 

 SMP/MTs Jumlah Guru Swasta 3979 

 SMA/SMK/MA Jumlah Guru Swasta 3078 
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2 Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan Pembangunan RSUD 

di Wilayah Timur. 

a. Pembangunan RSUD di 

Wilayah Timur 

RSUD Terbangun - 

b. Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan 

 PONED Unit Puskesmas 1 Unit (Cipayung) 

 24 Jam Unit Puskesmas 11 Unit 

 Perawatan Unit Puskesmas 2 Unit (Tapos 

dan Cinere) 

3. Pembangunan Taman Terpadu 

di setiap Kelurahan 

Jumlah Taman Terbangun 7 

4. Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan 

Panggung Budaya & Kreatif 

Unit Terbangun 100 % 

5. Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat yang Bersih & Nyaman dan Penyediaan 1000 

Kios/los UMKM. 

a. Pembangunan Pasar Rakyat Jumlah Pasar Terbangun  

b. Revitaisasi Pasar Lokasi 4 Lokasi 

c. Penyediaan 1000 Kios/ Los UMKM Kios/ Los 200 

6 Pembangunan Sentra ekonomi Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasandan Griya Pamer). 

a. Balai Kreatif dan Griya Pamer Unit Terbangun  

b. Rumah Kemasan Unit Terbangun 100 % 

 

7.  Peningkatan insentif RT, RW dan LPM 

a. RT Jumlah RT 5340 

b. RW Jumlah RW  954 

c. LPM Jumlah LPM 63 

8. Peningkatan Dana Operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu. 

a. Posyandu Jumlah Kader 10250 

b. Posbindu Jumlah Kader 3575 

9 Pemberian Dana Insentif bagi 

Pembimbing Rohani. 

Orang 154 

10 Pembangunan Alun-alun Kota 

Depok. 

Unit Terbangun 100 % 

 

1.3.3 Analisis Daya Saing Kota Depok di Tingkat Nasional dan Internasional 

Berpedoman pada Standar Pelayanan Perkotaan tersebut, Kota Depok memiliki tugas 

menyediakan 4 fungsi pelayanan dasar perkotaan, fokus perhatian pembangunan daerah 

adalah pada infrastruktur dasar, ekonomi, sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kota 

Depok juga harus dibangun dengan azas berkelanjutan yaitu melalui keseimbangan dalam 
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keterkaitan antara ekonomi, sosial dan lingkungan (ekologi) guna membangun masyarakat 

yang makmur dan berkualitas.  

Capaian kinerja terhadap 4 fungsi pelayanan dasar tersebut sejak tahun 2006, yang 

merupakan tahun mulai berlakunya RPJPD Kota Depok 2006-2025, menghasilkan berbagai 

kemajuan baik dalam bidang prasarana dan sarana kota maupun dalam pencapaian Visi Kota 

sebagaimana ditunjukkan dalam perkembangan kesejahteraan masyarakat, yaitu tingkat 

pendidikan, kesehatan, ekonomi dan indikator-indikator kesejahteraan lainnya. Namun di balik 

keberhasilan tersebut, seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan wilayah 

perkotaan, terutama akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan komunikasi dan 

informatika yang pesat serta globalisasi, maka tantangan serta permasalahan yang dihadapi 

semakin kompleks dan tidak ringan. Pelayanan perkotaan di segala bidang berkejaran 

dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang kian meningkat baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif, sehingga menuntut tatakelola kota yang makin adaptif, efisien dan efektif, termasuk 

dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah guna memenuhi kebutuhan anggaran yang 

makin besar. 

 

1.3.3.1 Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Depok 
Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda 

mengeluarkan “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies 

through Sustainable Development,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal 

untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan 

janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk 

bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (New Global Partnership) yang 

menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang.  

Komitmen ini kemudian berujung pada terbentuknya kerangka SDGs pada Bulan 

September 2015 yang disahkan oleh PBB di New York. Terdapat 17 tujuan SDGs yang terdiri 

dari: tidak adanya kemiskinan; bebas dari kelaparan; sehat dan sentosa; pendidikan 

berkualitas; persamaan gender; air bersih dan sanitasi; energi bersih dan terjangkau; 

pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya 

ketimpangan; kota dan komunitas berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung 

jawab; perubahan iklim ditangani; sumberdaya laut dipelihara; ekosistem darat dipelihara; 

perdamaian, keadilan dan lembaga yang efektif; serta adanya kerjasama global.  

Hasil idenfikasi terhadap 337 Indikator SDGs dengan Indikator Tahun 2016-2017 RPJMD 

Kota Depok 2016-2021 menunjukkan hal berikut. Sebanyak 77 indikator (22,3 persen) 

indikator SDGs ditemukan (datanya tersedia) dalam RPJMD Kota Depok Periode 2016-2021. 
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Sebanyak 158 indikator (46,9 persen) indikator SDGs tidak ditemukan (datanya tidak 

tersedia), 102 indikator (30,3 persen) indikator SDGs dak relevan dengan RPJMD Kota Depok 

Periode 2016-2021.  

Khusus untuk 77 Indikator SDGs yang ditemukan ketika disandingkan dengan Indikator 

Tahun 2016-2017 RPJMD Kota Depok 2016-2021 memperlihatkan hasil berikut. Sebanyak 

26 indikator (33.8 persen) indikator SDGs sama persis dengan dalam RPJMD Kota Depok 

Periode 2016-2021. Sebanyak 44 indikator (57,1 persen) indikator SDGs selaras (mirip) dan 

7 indikator (9,1 persen) indikator SDGs kurang selaras (dak sama) dengan RPJMD Kota 

Depok Periode 2016-2021. Dari 26 indikator SDGs yang sama persis dengan dalam RPJMD 

Kota Depok Periode 2016-2021 hanya 15 indikator angkanya melampaui atau sama dengan 

target RPJMD Kota Depok Periode 2016-2021. Ke 15 indikator tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar 60 Capaian Sustainable Develepment Goals Kota Depok 2018 (ldfebui.org, 2018) 

 

Gambar 61 Perbandingan Indikator Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia disajikan dalam 

beberapa (ldfebui.org, 2018) 
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Berbagai data tahun 2016 dan 2017 dari berbagai Perangkat Daerah (PD) di Kota Depok 

telah dihimpun guna melakukan studi pencapaian SDGs di Kota Depok. Data yang ditemukan 

atau tersedia tersebut dapat dikelompokkan menjadi indikator target yang persis sama dan 

selaras dengan indikator SDGs dan indikator RPJMD, sehingga dapat langsung dievaluasi 

pencapaiannya. Sementara itu data yang tidak selaras dengan indikator SDGs namun masih 

dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian secara dak langsung.  

Hasil idenfikasi dari 15 dari 17 tujuan SDGs diperoleh hasil sebanyak 316 indikator. Dari 

316 indikator tersebut, 23,7 persen (75 indikator) ditemukan, sedangkan 44,9 persen(142 

indikator) tidak ditemukan dan 31,3 persen (99 indikator) dak relevan dengan indikator 

pembangunan Kota Depok. Dari 75 indikator yang ditemukan, diketahui bahwa 8,2 persen (26 

indikator) indikatornya sama persis dengan indikator yang terdapat pada indikator RPJMD 

Kota Depok tahun 2016-2021. Sementara itu 13,4 persen (42 indikator) selaras, 2,2 persen 

(7 indikator) kurang selaras. Dari 26 indikator yang sama persis tersebut, dapat diketahui 

bahwa terdapat 15 indikator SDGs di Kota Depok mencapai target yang diharapkan 

pemerintah Kota Depok pada tahun 2016-2017.  

Terdapat kesulitan dalam menyandingkan indikator dan ukuran SDGs dengan indikator 

dalam RPJMD Kota Depok karena desain indikator mencakup kurun waktu yang berbeda. 

Beberapa indikator SDGs yang ditemukan dalam kajian ini menunjukkan ngkat pencapaian 

SDGs Kota Depok relaf lebih baik dibandingkan dengan capaian SDGs Provinsi Jawa Barat 

dan nasional. Karena itu, perlu upaya agar indikator SDGs dapat dimasukkan dalam target 

RPJMD Kota Depok sehingga mempermudah evaluasi dan mengukur keberhasilan dan 

mengukur keberhasilan SDGs Kota Depok. Perangkat Daerah perlu menyiapkan data yang 

sesuai dengan indikator SDGs. Selain itu perlu diperkuat program yang fokus 

mempertahankan keberhasilan atau mendekati keberhasilan pencapaian SDGs. Untuk 

selanjutnya, perlu dilakukan kajian lanjutan dengan tema yang spesifik untuk menunjang 

keberhasilan SDGs, seper Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Sosial Ekonomi, dan lainnya. 

 

1.3.3.2 Kerjasama Internasional 

Peran konstruktif dan kepemimpian Indonesia semakin diakui di kancah internasional. 

Saat ini, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat, demokrasi yang 

dinamis, negara terkemuka dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), 

Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan anggota dari G-20. Sementara itu, Pemerintah, 

melalui kementerian Perdagangan juga telah menginisiasi kerjasama ekonomi dengan 

beberapa blok perdagangan semisal Trans Pacific Partnership (TPP), Indonesia-EU, Free 

Trade Area of The Asia Pacific (FTAAP), Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP).  
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Bagi Kota Depok keterlibatan ini merupakan sebuah wadah yang jika dioptimalkan maka 

akan menjadi peluang luar biasa yang dapat terus dikembangkan. Kota Depok berupaya 

mengatasi tantangan Kota dengan memainkan peran penting di panggung pembangunan 

dunia. Pada forum-forum kerjasama sister city Kota Depok berhasil mengembangkan diri 

sebagai kota terkemuka dalam mengatasi tantangan pembangunan global yang 

mempengaruhi kemakmuran dalam negeri. Kerjasama yang telah dijalankan selama tiga 

tahun bersama Pemerintah Kota Osaki Jepang dilakukan lebih intens dengan adanya 

koordinasi dengan Pemkot Depok dalam menangani permasalahan sampah. Kerjasama 

tersebut akan dilanjutkan hingga kedua wilayah ini menjadi sister city.  

Sister city atau kota kembar merupakan konsep penggandengan dua kota yang berbeda 

lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial 

antar penduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan 

masalah yang dihadapi. Konsep kota kembar bisa diumpamakan sebagai sahabat pena 

antara dua kota. Hubungan kota kembar sangat bermanfaat bagi kerjasama di bidang budaya 

dan perdagangan. Dalam hal ini, konsep kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Osaki dan 

Pemkot Depok yaitu dalam hal penanganan sampah. Kedua kota ini sama-sama ingin 

mengatasi sampah yang setiap harinya dihasilkan.  

Penanganan tersebut tentunya dengan beberapa cara yaitu pemilahan dan pengolahan 

sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Pengadaan sistem pengelolaan sampah, 

rencananya akan difasilitasi alat-alat canggih yang dimiliki Kota Osaki melalui Japan 

International Cooperation Agency (JICA). Program pengelolaan sampah diharapkan dapat 

mengurangi volume sampah yang masuk sebanyak 10-50 ton setiap harinya. 

 

1.3.4 Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah 

1.3.4.1 Visi dan Misi  

Kebijakan Pemerintahan Daerah Kota Depok khususnya terkait dengan pembangunan 

daerah didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang 

merupakan penjabaran dari pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016–2021. 

Visi 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang 

yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, 

maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2021 adalah : 

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius” 
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Unggul didefinisikan sebagai : 

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber 

Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan 

Keluarga. 

Nyaman didefinisikan sebagai : 

Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan 

lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat. 

Religius didefinisikan sebagai : 

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masingmasing 

Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan 

kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Misi 

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan 

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun 

dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam 

pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.  

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. 

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. 

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan 

ramah keluarga. 

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan 

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup 

berbangsa dan bernegara. 

Misi Pertama : Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan bertujuan 

untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang 

didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan Teknologi dan 

informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan 

serta nyaman dan ramah. 

Misi Kedua : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas 

baik secara fisik dan mental sehingga akan berdampak positif tidak hanya terhadap 

peningkatan kemandirian dan daya saing, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota 

Depok. Peningkatan pembangunan kualitas SDM melalui sistem pendidikan yang baik dan 

bermutu melalui penataan sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan 

kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, 

berorientasi pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh Kota Depok. 
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Misi Ketiga: Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan dimaksudkan 

untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim 

usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kualitas 

usaha mikro menjadi usaha mikro yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan 

ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu. 

Misi Keempat: Mewujudkan Kota Depok yang Nyaman melalui perencanaan tata ruang dan 

membangun infrastruktur serta ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah 

keluarga. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota 

Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi 

lansia dan anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak 

serta dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya 

tampung dan daya dukung lingkungan. 

Misi Kelima: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama 

dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup 

berbangsa dan bernegara melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial 

bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character 

building). Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai 

penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat 

menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi sehingga terbentuk 

karakteristik generasi muda yang mampu berkonstribusi dan memenangkan persaingan 

global. 

 

1.3.4.2 Tujuan dan Sasaran  

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai 

evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan 

tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan. Berikut ini beberapa 

tujuan dan sasaran setiap misi Pembangunan Kota Depok 2016 – 2021. 
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Tabel 8 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Depok 
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1.3.4.3 Prioritas Daerah 

Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2018 Berdasarkan capaian-capaian pada 

tahun sebelumnya, isu strategis yang berkembang (isu tahunan), serta dengan berpedoman 

pada isu strategis RPJMD Kota Depok (isu lima tahunan), arah kebijakan Pemerintah Pusat 

dan Provinsi Jawa Barat, maka fokus pembangunan Kota Depok Tahun 2018 dikelompokan 

menjadi prioritas pembangunan sebagai berikut ini: 

1. Peningkatan Infrastruktur layanan dasar permukiman dengan sasaran : 

a. Meningkatnya jumlah cakupan air bersih; 

b. Berkurangnya titik kemacetan; 

2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan sasaran : 

a. Meningkatnya cakupan layanan internet 

3. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya 

Saing UMKM dengan sasaran : 

a. Meningkatnya kualitas produk UMKM 

b. Meningkatnya kapasitas SDM UMKM 

c. Tertatanya pedagang sektor informal 

4. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan serta pengurangan pencemaran air dengan sasaran : 

a. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan persampahan 

b. Bertambahnya jumlah RTH 

c. Menurunnya tingkat pencemaran air 

5. Pengembangan Kepariwisataan dengan sasaran : 

a. Tersedianya sarana prasarana pariwisata yang memadai 

6. Peningkatan daya saing Ekonomi Kreatif dengan sasaran : 

a. Meningkatnya ekonomi kreatif sektor fashion, kuliner dan kerajinan 

7. Pengurangan kawasan kumuh dan Penataan Kawasan Heritage dengan sasaran : 

a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman 

b. Tersedianya identitas kota dan kawasan heritage. 

8. Peningkatan kualitas ketahanan keluarga 

a. Menurunnya jumlah kejahatan/kriminal pada anak, remaja dan pasangan suami istri 

b. Akses Informasi dan Penyediaan fasilitator untuk penanganan kasus masyarakat 

menengah ke bawah. 

9. Optimalisasi Peran RW dan Posyandu 

a. Keterlibatan Peran RW dan Posyandu sebagai modal peningkatan ketahanan keluarga. 

10. Pemerataan Pembangunan berbasis kewilayahan 

a. Berkurangnya GAP IPM antar kecamatan 
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11. Penanganan Kemiskinan dan Peningkatan Lapangan Pekerjaan 

a. Menurunnya angka pengangguran 

b. Menurunnya angka kemiskinan 

12. Peningkatan Perluasan Akses Layanan Kesehatan 

a. Tersedianya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi 

b. Peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan 

c. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan. 

13. Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah 

a. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan 

b. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 

14. Peningkatan kemudahan dalam akses membaca bagi masyarakat 

a. Tersedianya jumlah taman baca(atau semacamnya) dan peningkatan jumlah buku 

bacaan baik kuantitas dan kualitasnya. 
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ANALISIS KESIAPAN DAERAH  

 

2.1. Analisis Struktur Kota Depok  

2.1.1. Kualitas Sumber Daya Manusia 

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber 

daya manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka diharapkan semakin baik 

kualitas SDM. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2012-2104 mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2012 rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Depok mencapai 8,14% dan 

meningkat menjadi 11,34% pada tahun 2016. Menurut data BPS Tahun 2017 rasio lulusan 

S1, S2 dan S3 naik menjadi 13,33%. 

Tabel 9 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Depok (RPJMD, 2016) 

 

Cukup tingginya rasio lulusan S1/S2/S3 yang ada di Kota Depok didukung dengan 

banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah 

memiliki reputasi yang cukup baik pada skala Internasional maupun regional. 

2.1.1.1. Rasio Ketergantungan 

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung 

oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio 

ketergantungan Kota Depok terus mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya 

jumlah usia produktif atau bonus demografi. Pada tahun 2012 rasio ketergantungan mencapai 

44,94% dan terus mengalami penurunan menjadi 41,54% pada tahun 2016. Dengan kata lain, 

setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Depok mempunyai 

tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. 

Tabel 10 Rasio Ketergantungan Kota Depok (RPJMD, 2016) 

 

 

 

 

NO ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ 
INDIKATOR 

2012 2013 2014 2016 

 Fokus Sumberdaya Manusia     

1 Rasio lulusan S1,S2 dan S3 (%) 8,14 11,01 12,94 11,34 

NO ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ 

INDIKATOR 

2012 2013 2014 2015 2016 

 Fokus Sumberdaya Manusia      

1 Rasio ketergantungan (%) 44,94 43,79 41,52 40,84 41,54 

2 
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2.1.1.2. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai 

tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan 

pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan 

indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek 

intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek 

moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan 

dengan sendirinya meningkat. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan 

pembangunan daerah, pada Tahun 2016 mengalami peningkatan 0,49 poindari tahun 

sebelumnya, yaitu menjadi 79,60 poin (Tahun 2015 sebesar 79,11 poin). IPM diukur melalui 

3 indikator yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Tingginya nilai 

IPM Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif 

baik. 

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok per Kecamatan Tahun 2016 

menunjukkan bahwa terdapat 3 kecamatan dengan kategori IPM tinggi (minimal 80.00), yaitu 

kecamatan Sukmajaya, Cimanggis, dan Cinere. Kecamatan Sukmajaya memiliki nilai IPM 

tertinggi sebesar 82,17 sedangkan Kecamatan Cipayung meski menduduki nilai IPM 

terendah, yaitu 71,08 namun masuk dalam kategori IPM sedang. 

 

Gambar 62 IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2016 (RPJMD, 2016) 

Tabel 11 Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2014-2016 (RPJMD, 2016) 
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Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok per Kecamatan Tahun 2016 

menunjukkan bahwa terdapat 3 kecamatan dengan kategori IPM tinggi (minimal 80.00), yaitu 

kecamatan Sukmajaya, Cimanggis, dan Cinere. Kecamatan Sukmajaya memiliki nilai IPM 

tertinggi sebesar 82,17 sedangkan Kecamatan Cipayung meski menduduki nilai IPM 

terendah, yaitu 71,08 namun masuk dalam kategori IPM sedang. 

Tabel 12 Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2016 (RPJMD, 2016) 

 

 

2.1.2. Kualitas Sumber Daya Pemerintahan 

2.1.2.1. Otonomi Daerah 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ialah melalui penegakan Perda 

yang telah disusun.  

Tabel 13 Otonomi Daerah Kota Depok (RPJMD, 2016) 

 

Penegakan Perda di Kota Depok selama ini sudah cukup optimal dilakukan. Penegakan 

perda digunakan dalam rangka peningkatan iklim investasi di Kota Depok. Kondisi 

kemananan dan ketertiban masyarakat di Kota Depok secara umum terkendali. Pada 

umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya 

yang akhirnya melahirkan munculnya permasalahan kriminalitas, penyandang masalah 

sosial, migran liar, penghuni liar, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap keamanan 



 

76 
 

dan ketertiban masyarakat. Pada Tahun 2016, dari total 210 kali penertiban yang dilakukan 

satpol PP sebanyak Anjal dan gepeng 150 org, PSK 60 org, 60 pelanggaran perijinan. 

 

Gambar 63 Jenis Penertiban Satpol PP Tahun 2015 (RPJMD, 2016) 

Namun dengan jumlah personil Satpol PP yang belum memenuhi standar per 10.000 

jumlah penduduk, kegiatan penegakan ketertiban umum tetap dilakukan, jika dilihat pada 

tabel diatas, bahwa rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk baru mencapai 

0,5 pada tahun 2012 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,46 pada tahun 

2016, hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk namun tidak diikuti oleh 

kenaikan jumlah personil Polisi Pamong Praja. 

Di Kota Depok, ketersediaan indeks kepuasan layanan masyarakat selama periode 2012-

2016 selalu ada setiap tahunnya dan meningkat, pada tahun 2012 indeks mencapai 80,55 

dan meningkat menjadi 80,70 pada tahun 2016 dan masuk dalam kategori BAIK menurut 

Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara. 

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota 

Depok telah mengupayakan dengan beberapa hal. Salah satunya menerapkan Electronic 

Procurement dalam proses pelelangan, dalam konteks E-Goverment, dirintis tata kelola 

perencanaan dan penganggaran telah terintegrasi berbasis IT, melakukan restrukturisasi 

birokrasi melalui penguatan fungsi badan pelayanan perijinan terpadu, juga dilakukan 

penerapan ISO di seluruh SKPD Kota Depok secara bertahap, Ini semua dilakukan untuk 

dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat. 

 

2.1.3. Tata Kelola Keuangan Kota Depok 

Tata kelola keuangan daerah Kota Depok telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) pada tahun 2012. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Depok 

meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat kepuasan publik juga dirasakan belum optimal. 

Masalah ini diindikasikan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang beberapa 

jenis pelayanan umum, seperti mahalnya biaya pendidikan di Kota Depok. Penyelenggaraan 

pendidikan di beberapa tempat masih mengikuti mekanisme pasar. Selain itu, masih dijumpai 
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beberapa keluhan, seperti dalam hal pengangkutan sampah, penyediaan air bersih, 

penyediaan layanan kesehatan, dan pengelolaan jalan kota. Bertambahnya titik reklame 

hingga di kawasan hunian juga menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat.  

Selain itu, kendala penting untuk segera diatasi adalah rendahnya kapasitas dan integritas 

aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, 

serta mencapai pelayanan prima kepada masyarakat. Adanya beberapa kasus oknum PNS 

yang terlihat dalam kasus korupsi masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan 

pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN. Dalam menjalankan peran pelayanan 

mayarakat, Pemerintah Kota harus membuka akses informasi pelayanan, misalnya linformasi 

pada anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan 

RDTRK, layanan KTP, KK dan surat- surat keterangan lainnya. 

Tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menjadi sorotan utama masyarakat Kota 

Depok yang berakibat pada rendahnya motivasi para pengelolanya, hilangnya harapan dan 

kepercayaan masyarakat kota, hilangnya kepercayaan para pelaku usaha dan investor dan 

melambatnya roda pembangunan. Dengan adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan 

integritas jajaran pengelola pemerintahan kota, dipastikan akan menghasilkan percepatan 

pembangunan. Potensi penguat proses pembangunan kota terdapat pula dari masyarakat. 

Secara terstruktur dan terencana, masyarakat harus dilibatkan dalam proses dan 

pengawasan pembangunan, termasuk dalam upaya tindak pencegahan korupsi. 

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan 

daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam 

mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. 

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan 

demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus 

memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai 

dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan 

kerangka pendanaan dimasa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan 

hambatan yang dihadapi. 

2.1.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 

Secara umum komponen APBD Kota Depok terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan 

Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat 

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, 

yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah. 
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2.1.3.2. Kinerja Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri 

atas : 

a. Penerimaan pajak daerah 

b. Penerimaan retribusi daerah 

c. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Adapun pendapatan dari Dana perimbangan terdiri dari: 

a. Bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

b. Dana alokasi umum 

c. Dana alokasi khusus 

Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang sah bersumber dari: 

a. Hibah 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 

Analisis Pendapatan Daerah (Gambar 52) menggunakan angka rata-rata pertumbuhan 

Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya 

mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah 

satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. 

 

2.1.3.3. Kinerja Pajak Daerah 

Pencapaian Pajak Daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 618.870.326.330,00, angka ini 

meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 

202.203.952.537,00. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2011 

ke tahun 2015 mencapai 35,36%. Peningkatan ini terjadi karena adanya pelimpahan PBB dan 

BPHTB menjadi pajak daerah pada tahun 2012. Selanjutnya pertumbuhan pajak daerah dari 

tahun 2012-2015 relatif sedang, yaitu rata-rata sebesar 17,93%. 

 

2.1.3.4. Kinerja Retribusi Daerah 

Penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun telah menunjukkan hasil yang 

terus meningkat. Pada tahun 2011 retribusi daerah hanya mencapai angka Rp. 

35.958.362.743,00 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 
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47.049.097.296,00. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan retribusi daerah dari tahun 2011-

2015 mencapai 13,13 persen. 

Data menunjukkan dari 3 (tiga) komponen retribusi daerah yaitu Retribusi Perijinan 

Tertentu, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha, pencapaian retribusi Perijinan 

Tertentu masih menduduki trend posisi tertinggi yaitu sebesar Rp. 27.167.709.870,00 pada 

tahun 2012 dan sebesar Rp. 32.839.073.085,00 pada tahun 2015. Sedangkan berturut-turut 

untuk realisasi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 

15.992.979.349,00 dan Rp. 1.225.250.160,00 pada tahun 2011 dan pada tahun 2015 sebesar 

Rp. 11.747.153.880,00 dan Rp. 2.462.870.331,00. 

Tabel 14 Realisasi Retribusi Daerah Kota Depok Tahun 2011-2015 (RPJMD, 2016) 

 

2.1.3.5. Kinerja Pendapatan Asli Daerah 

Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan hasil 

yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2011, realisasi 

bagian laba atas penyertaan modal yang dipisahkan sebesar Rp. 7.345.662.646,00 dan 

meningkat sebesar Rp. 10.311.292.640,00 pada tahun 2015, yaitu dari komponen Penyertaan 

Modal pada BUMD PT. Bank Jabar serta Bagi hasil dari pelaksanaan kegiatan PDAM 

Kabupaten Bogor. 

 

2.1.3.6. Kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Pencapaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir telah menunjukkan hasil yang positif tiap tahunnya. Pada tahun 2015, pencapaian 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 141.973.884.998,96 meningkat 

dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 37.239.566.960,76.  

Adapun komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain, yaitu Hasil 

Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi 

Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, 

Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, 

Pendapatan BLUD, dan PAD Lainnya. Peningkatan Lain-Lain PAD yang sah secara drastis 

terjadi pada tahun 2015, menyebabkan rata-rata pertumbuhan mencapai 41,79% per tahun. 
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Kenaikan ini berasal dari adanya dana kapitasi dan non kapitasi BPJS Kesehatan sebagai 

dampak positif berlakunya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

 

Gambar 64 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2011-2015 
(RPJMD, 2016) 

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah 

terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. 

Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap total pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari 

proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan. 

Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana 

perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka 

ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah 

terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat 

ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus 

proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah. 

Perkembangan derajat kemandirian Kota Depok menunjukkan tren meningkat yang 

semula sebesar 21,27 pada tahun 2011 menjadi 33,24 pada tahun 2015. Sedangkan rasio 

ketergantungan daerah Kota Depok menunjukkan tren menurun yang semula sebesar 78,73 

pada tahun 2011 menjadi 66,76 pada tahun 2015. Meskipun ketergantungan Pemerintah Kota 

Depok terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat atau Daerah lainnya masih cukup 

tinggi, namun dengan perkembangan derajat kemandirian yang terus meningkat menunjukkan 

kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok relatif cukup baik. 

Realisasi pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu 

lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari 

meningkatnya realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 668.407.741.718,00 jika dibandingkan 

pada tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 367.366.308.022,00. Termasuk dalam kelompok 

pendapatan ini adalah Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 
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Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. 

Capaian dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2011-2015 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 15 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2011 - 2015 (RPJMD, 2016) 

 

2.1.3.7. Kinerja Belanja Daerah 

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah 

dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak 

langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan 

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Hibah dan Bantuan 

Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu belanja 

langsung terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal. 

2.1.3.8. Kebijakan Umum Belanja Daerah 

Sebagaimana amanah RPJMD Kota Depok 2011 – 2016, belanja daerah dipergunakan 

dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam 

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan 

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan 

belanja daerah diarahkan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) 

meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar perkotaan dan 

pelayanan umum lainnya, serta dalam rangka pemenuhan layanan pengembangan potensi 

unggulan daerah (core competency). 

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2011-2016 diprioritaskan untuk membiayai program 

prioritas sebagaimana termuat dalam indikator makro kota dan prioritas daerah dari tahun 
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2011-2016 sebagai amanat dari RPJMD Kota Depok 2006-2011 dan RPJMD Kota Depok 

2011-2016. 

Adapun strategi Belanja Daerah adalah: 

a. Memprioritaskan belanja pada pemenuhan layanan dasar masyarakat dengan titik berat 

pada bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli yang dapat menunjang 

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pemenuhan hak-hak dasar 

masyarakat; 

b. Memprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan, untuk 

menanggulangi permasalahan transportasi, persampahan, banjir, kawasan kumuh, 

layanan air bersih dan kebutuhan perkotaan lainnya; 

c. Memprioritaskan pada pengembangan pelayanan pemerintahan yang dapat 

mendukung terwujudnya kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan; dan 

d. Menggunakan prinsip-prinsip penggunaan anggaran secara efektif dan efisien 

berdasarkan tolak ukur kinerja.  

2.1.3.9. Proporsi Belanja Daerah 

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan 

pembelanjaan pada periode tahun 2011 -2015 yang digunakan sebagai bahan untuk 

menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan 

kapasitas pendanaan pembangunan daerah. 

Perkembangan Realisasi Belanja daerah Kota Depok menunjukkan peningkatan yaitu 

sebesar Rp 1.350.085.338.873,00 pada tahun 2011 menjadi Rp 2.178.595.019.630,00 pada 

tahun 2015 (Dapat dilihat detail pada Gambar 53) 

 

2.2. Infrastruktur 

2.2.1. Infrastruktur Fisik Daerah  

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik daerah dilakukan untuk mengukur kondisi 

sarana dan prasarana  fisik daerah yang menjadi titik tolak dalam pembangunan kota cerdas 

Depok. Dengan mengetahui posisi saat ini dalam hal infrastruktur fisik, maka pemerintah 

daerah akan dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang 

diperlukan untuk mencapai visi Kota Depok. 

Tabel 16 Target dan Realisasi Infrastruktur Fisik Daerah 

No Program Prioritas Indikator Kinerja 
Program 

Realisasi 
2017 

Target 
2018 

Realisasi 
2018 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pemerintahan 

Jumlah fasilitas 
pelayanan terbangun 
yang ramah anak dan 
lansia pertahun 

3 unit (gd. 
PUPR, 

workshop 
dan 

hanggar) 

4 unit 3 unit 75% 
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2 Peningkatan 
Kualitas 
Perencanaan 
Pembangunan  

Cakupan dokumen 
perencanaan 
pembangunan 

67 % 100 % 50 % 50 % 

3 Pengembangan 
Layanan Teknologi 
Informatika 

Nilai pemeringkatan e-
goverment Indonesia 
(PeGI) 

- 2.85 2.81 100% 

4 Pembangunan dan 
Peningkatan Jalan 
dan Jembatan 

Penambahan Panjang 
Jalan  

0 km 6,08 km 0 km 0 % 

Jumlah Konektivitas 
terbabung 

197 ruas 226 
ruas 

218 ruas 96,46 % 

5 Peningkatan 
Sarpras Bidang Ke 
PU-an 

Presentasi 
ketersediaan sarana 
dan prasarana ke PU 
an 

51,90 % 62,94 % 58,57 % 93,06 

6 Rehabilitasi 
Pemeliharaan 
Jalan dan 
Jembatan 

Panjang jalan kota 
dalam kondisi baik  

492,99 
km 

481,65 
km 

502,011 
km 

104.23 % 

Jumlah Jembatan 
dalam kondisi baik 

204 buah 197 
buah 

218 buah 110,66 % 

7 Pembangunan, 
Peningkatan 
Rehabilitasi, dan 
Pemeliharaan 
Drainase/Gorong-
Gorong 

Panjang Drainase 
terbangun dan tertata 
dengan baik 

160 km 167,72 
km 

212 km 120,49 % 

8 Konservasi 
Sumber Daya Air  

Jumlah situ 
direvitalisasi 

4 situ 8 10 125% 

9 Peningkatan 
Kualitas 
Infrastruktur 
Lingkungan 
Pemukiman 

Presentase panjang 
jalan lingkungan dalam 
kondisi baik 

115,9 % 95.5% 144,57 % 151,38 % 

Presentase panjang 
drainase lingkungan 
yang 
terbangun/rehabilitasi 

19.52 % 12,19 % 24,53% 201,23% 

10 Pengembangan 
dan pengelolaan 
jaringan irigasi, 
rawa dan jaringan 
pengairan 

Presentasi panjang 
jaringan irigasi yang 
berfungsi baik  

59,25 % 45,27% 69,53% 153 % 

Sumber : LKPJ Walikota 2018 

 

2.2.2. Infrastruktur Digital Daerah 

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital daerah dilakukan untuk mengukur kesiapan 

daerah dalam melaksanakan program kota cerdas, mengingat didalam konsep kota cerdas, 

teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian kota 

cerdas. 

Aspek infrastruktur dapat dilihat dari kondisi eksiting ruangan penempatan data dan 

aplikasi, jaringan (WAN dan LAN) untuk mendukung kebutuhan teknologi informasi, fasilitas 

pendukung (kontrol akses, UPS, GENSET, pendingin ruangan), serta layanan interaktif untuk 

publik dan internal (situs web, sms, call/contact center, social media) yang terkelola. Kemudian 

termasuk didalamnya terdapat Aspek data dan aplikasi didasarkan pada data dan informasi 

untuk kebutuhan layanan publik dan kebutuhan internal yang relevan, akurat, lengkap, terkini, 
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mudah diakses dan terjaga keamanannya, aplikasi umum yang digunakan (otomatisasi 

perkantoran, email, website, manajemen dokumen elektronik dll), aplikasi spesifik mendukung 

fungsi dan tugas spesifik perangkat daerah, serta Interoperabilitas (berbagi data) antar sistem, 

antar perangkat daerah dan/atau dengan instansi lain.  

Aspek infrastruktur digital secara langsung terkait dengan Urusan Komunikasi Dan Informatika 

yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp 24.360.186.200,00 dengan realisasi Rp. 21.893.749.434,00 atau 89,88%, dengan 

melaksanakan 8 Program dan 36 kegiatan. 

Tabel 17 Capaian Kinerja Program Urusan Komunikasi Dan Informatika Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Tahun 2018 

No Program 

Prioritas 

Indikator Kegiatan KINERJA 

Th. 2017 

 

KINERJA  

Th. 2018  

 

Interpretasi 

      

1 Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur 

Persentase 

penyediaan sarana 

dan prasarana 

aparatur 

100 % 100 % Baik 

2 Peningkatan Kualitas 

Sumberdaya 

Aparatur 

Persentase Diklat, 

Bimtek, Sosialisasi, 

Workshop, Seminar, 

Lokakarya, 

Semiloka, Capacity 

Building 

100 % (70 

Orang) 

 Baik 

3 Pembentukan, 

Penataan Produk 

Hukum dan 

kesadaran hukum 

dan HAM 

Produk hukum yang 

dihasilkan 

1 perwal / 

SOP 

1 Raperda 

dan 1 

Naskah 

Akademis 

Baik 

4 Pengembangan 

Layanan Teknologi 

Informatika 

Nilai 

pemeringkatan 

egovernment 

Indonesia (PeGI) 

- 2,81 Baik 

5 Peningkatan 

Tatakelola Teknologi 

Informasi dan 

Komunikas 

Cakupan pelayanan 

informasi dan 

komunikasi melalui 

media informasi 

94,37% 100% Baik 
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Kondisi Detail Internal Pengembangan TIK Pemerintah Kota Depok 

Secara pengembangan TIK untuk lingkungan internal di Pemerintah Kota Depok, sesuai 

dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2016 akan dipusatkan dan dikordinasikan 

pada satu pintu yaitu di Dinas Kominfo. Dalam Rencana Induk Pengembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Kota Depok, jenis infrastruktur merupakan (given) atau mandatori 

ketentuan dari pemerintah pusat atau jenis layanan berbagi pakai lainnya secara bertahap 

proses pengelolaan dan pengaturannya akan menjadi ranah tugas dan fungsi Dinas Kominfo.  

Dari hasil penilaian implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota 

Depok oleh KEMENPAN RB tahun 2018, nilai indeks SPBE Kota Depok adalah 2,62 dalam 

kategori BAIK  

Berikut ini adalah tiga domain TIK yang ada saat ini di lingkungan Pemerintah Kota Depok, 

yang menurut panduan evaluasi SPBE Kemenpan RB dengan tambahan satu domain khusus, 

Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu : 

A. Domain Kebijakan, misal kebijakan tata kelola SPBE dan Kebijakan Layanan SPBE 

B. Domain Tata Kelola, misal Aspek Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, TIK. 

C. Domain Layanan SPBE, misal Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 

 

A. Domain Kebijakan 

Beberapa kebijakan, peraturan terkait TIK yang ada dan/ atau sedang menunggu proses 

legal hukum yang menjadi dasar kegiatan dan atau penerapan TIK di Pemerintah Kota Depok, 

baik yang berasal dari internal maupun eksternal (pemerintah pusat/mandatory). 

Dimensi kebijakan juga sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen 

resmi yang bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK yang terdiri dari: 

 Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan. 

 Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat 

keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk 

dokumen resmi lainnya. 

 Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, 

atau bentuk dokumen resmi lainnya. 

 Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun 

secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu. 

 Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program 

pengembangan dan pemanfaatan TIK. 

 Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK. 

 Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan suatu daerah. 

 Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan 
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Hasil asesmen pada saat penilaian pemeringkatan e-goverment Kota Depok untuk 

dimensi Kebijakan secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Indikasi penilaian baik diawali 

dengan adanya dukungan pimpinan daerah yang tertuang dalam misi Kota Depok 

memasukan peran TIK kedalam RPJMD untuk mewujudkan Depok Cyber City pada misi 

pertama. Misi yang menyiratkan adanya usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

kualitas fungsi birokrasi dengan dukungan aparat yang kompeten, dan transparansi proses. 

Seluruh program dievaluasi secara berkala dan terstruktur dengan melibatkan pihak eksternal 

dan internal. Pelibatan pihak luar ini mengindikasikan Pemerintah Kota Depok 

mengedepankan independensi dalam penilaian. Integrasi layanan dan infrastruktur menjadi 

fokus utama kebijakan yang strategis. Karena integrasi menjadi tolak ukur penting 

keberhasilan implementasi TIK di pemerintahan. Integrasi ini pula yang akan menjadi titik 

penting dalam pengambilan keputusan. 

 

Kebijakan Internal 

Kebijakan Internal adalah kebijakan, peraturan, keputusan, surat edaran yang dikeluarkan 

oleh atau dari dalam organisasi Pemerintah Kota Depok. 

Beberapa kebijakan internal, diantaranya: 

1. Peraturan Walikota Depok Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan 

Informasi Publik 

2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan 

Komunikasi dan Informatika 

3. Peraturan Walikota Depok Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Menara Telekomunikasi 

4. Peraturan Walikota Depok Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

5. Peraturan Walikota Depok Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

6. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Walikota Bandung (Surat Kuasa Walikota Depok 

Nomor 100/0526-Pem dan Surat Kuasa Walikota Bandung Nomor 119/3404-Diskominfo) 

tentang Pengembangan dan Implementasi Smart City Kota Bandung di Depok Peraturan 

Walikota Depok Nomor 29 Tahun 2017 tentang tata cara pengajuan surat penyediaan 

dana dan penerbitan surat perintah pencairan dana secara online 

7. Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Electronic 

Government Dalam Penyelengaraan Pemerintah Kota Depok 

8. Surat Edaran Walikota Nomor 489/0273-Diskominfo ditujukan untuk semua ASN Kota 

Depok untuk bijak dalam penggunaan Internet di waktu jam kerja 
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9. Surat Edaran Walikota Nomor 555/254-Bidang Aptika ditujukan untuk semua Perangkat 

Daerah, dalam rangka antisipasi penyebaran Malware (Virus) Ransomware 

10. Instruksi Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Terintegrasi 

untuk Aspirasi dan Pengaduan Kota Depok 

11. Keputusan Walikota Depok Nomor: 821.29/63/Kpts/Diskominfo/huk/2018 mengenai 

Pembentukan Tim Smart City Kegiatan Pengembangan Smart City 

12. Surat Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor 005/81-Diskominfo tertanggal 31 Januari 

2018 : Pembahasan Kegiatan TIK 2018 

13. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 860/326-Bid. Aptika tertanggal 

26 Maret 2018: Laporan Hasil Assesment Terkait e- government 

14. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Nomor 005/421-Bid. Aptika 

tertanggal 18 April 2018: Pembahasan Usulan Pembangunan Pengembangan Kegiatan 

TIK 2019 

15. Surat Kepala Bappeda Nomor 050/485-LPW/BAPP tanggal 13 April 2018: Persyaratan 

Usulan Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dalam RKPD TA.2019 

16. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2019 Mengenai Penyelenggaraan Kota Cerdas, 25 Juli 

2019.  

17. Rencana Induk Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019-

2023 

 

Pada domain kebijakan internal sesuai hasil evaluasi SPBE, Pemerintah Kota Depok 

perlu menyusun formasasi kebijakan terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai. 

 

Road Map SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kota Depok 2019-2023 

  Rencana induk pengembangan SPBE harus dapat realistis, terukur dan berdimensi waktu 

yang tepat dengan didasari fundamental (dasar hukum, peraturan, kebijakannya) yang kuat 

sehingga dapat diimplementasikan dengan stabil, kontinu, sekaligus lentur terhadap 

perubahan. Roadmap SPBE (TIK) dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu: Roadmap 

berdasarkan Tema Kegiatan, berdasarkan Domain SPBE, dan berdasarkan Unit Pelaksana. 

Secara umum Roadmap SPBE (TIK) Pemkot Depok selama tahun 2019-2023 

diilustrasikan pada Gambar dibawah ini dan menjadi rujukan dalam melihat SPBE untuk 

perspektif tema program dan domain SPBE. 
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Tabel 18 Road Map SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kota Depok 2019-2023 
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Kebijakan Ekternal 

Kebijakan Eksternal adalah kebijakan, peraturan, keputusan, surat edaran yang 

dikeluarkan oleh atau dari luar organisasi Pemerintah Kota Depok, yaitu dari Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah di atasnya yang bersifat mandatory atau pemberian (given) 

yang melekat pada pelaksanaan implementasi TIK di internal Pemerintah Kota Depok.   

Kebijakan eksternal yang menginternalisasi ke Pemerintah Kota Depok, sebagai contoh, 

yaitu: kebijakan pusat mengenasi sistem informasi kesehatan (Kementerian Kesehatan), 

sistem kependudukan dan pencatatan sipil (Kementerian Dalam Negeri), sistem pengadaan 

barang dan jasa (Kementerian Keuangan), dan lain lain. Beberapa kebijakan eksternal yang 

menginternalisasi ke dalam Pemerintah Kota Depok, terkait TIK yaitu : 

1. PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 

2. Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 

3. Permenkes Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam 

Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi 

4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah 

5. Permendikbud No 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 

6. Persekjen Kemdikbud No.10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (NUPTK) 

7. Permendikbud No.1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknik Bantuan Operasional Sekolah 

 

B. Domain Tata Kelola  

a. Aspek Kelembagaan 

Aspek kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan 

bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator: 

• Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi Chief 

Information Officer (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik. 

• Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan 

Fungsi (TUPOKSI). 
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• Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan 

hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK. 

• Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan 

pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun 

status kepegawaian. 

• Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan 

terlaksana. 

b. Aspek Strategi dan Perencanaan  

Aspek perencanaan termasuk dalam domain tata kelola berkaitan dengan proses 

perencanaan dengan indikator antara lain: adanya organisasi yang melakukan perencanaan 

TIK, adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan 

secara nyata, adanya dokumentasi Master Plan yang lengkap, yang mengandung unsur lima 

dimensi PeGI, Implementasi dari Master Plan yang sudah dibuat, serta adanya anggaran yang 

tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD.  

Hasil asesmen pada saat penilaian pemeringkatan e-goverment Kota Depok  untuk 

dimensi Perencanaan secara umum menunjukkan hasil yang KURANG. 

Di masa sebelumnya, Kota Depok telah melakukan banyak hal baik seperti misalnya 

melakukan Kajian Integrasi Data dan Aplikasi Pemerintah Kota Depok di tahun 2013 yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen ‘Master Plan TIK’ di tahun 2014. 

Yang perlu dilakukan di dimensi ini adalah melakukan tinjauan terhadap dokumen Master Plan 

TIK 2014 untuk dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik, kegiatan 

yang sedang dilaksanakan, dan kegiatan yang belum dilaksanakan. Hasil tinjauan tersebut 

dapat menjadi masukan terhadap Rencana Induk TIK Kota Depok 2018 yang saat laporan ini 

ditulis sedang dalam proses. 

Agar Rencana Induk yang disusun dapat diimplementasikan dengan lebih efektif maka 

Rencana Induk perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang akan menjadi dasar 

kebijakan pelaksanaan rencana tahun ke tahun sesuai dengan peta jalan yang disusun. 

Rencana Induk TIK yang disusun juga perlu dijaga keselarasannya terhadap visi misi daerah 

serta Rencana Pengembangan smart city Kota Depok. 

Daerah ini perlu diapresiasi karena telah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 

2017 tentang Pedoman e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok yang 

menegaskan bahwa setiap kegiatan terkait TIK harus dikoordinasikan dan mendapatkan 

rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. 

c. Aspek TIK 

Anggaran belanja TIK juga terus mengalami peningkatan dari yang tadinya sekitar Rp. 16 

miliar di tahun 2014 menjadi sekitar Rp. 23,5 miliar di tahun 2018. Hal ini tentunya 

menunjukkan komitmen Kota Depok dalam pengembangan TIK. 
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Adanya aturan teknis ini diharapkan penerapan pelaksanaan TIK di lapangan akan 

menjadi standar dan baku, meminimalisir multitafsir penerapan pelaksanaan oleh pemangku 

kepentingan. Selain itu dengan aturan teknis dapat menjadi salah satu acuan bagi proses 

monitoring, penilaian dan evaluasi dari penerapan kebijakkan dan layanan TIK di lapangan. 

Aturan teknis tata kelola dapat berupa, diantaraya dalam bentuk: Pedoman Penggunaan 

(Manual Book), Panduan Teknis, dan Prosedur Standar Operasional (Standard Operational 

Precedure: selanjut disingkat PSO). 

Hasil asesmen pada saat penilaian pemeringkatan e-goverment Kota Depok untuk 

dimensi Kelembagaan secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Pengelola TIK di Kota 

Depok adalah Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Wali Kota Depok Nomor 

84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan SOTK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok 

yang berperan dalam pengelolaa TIK. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik terdapat 4 Standar Operasional Prosedur 

(SOP) dan sementara pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Elektronik Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok terdapat 

9 Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Sumber Daya Manusia TIK Dinas Kominfo Kota Depok terdiri dari 18 orang Pranata 

Komputer, 13 orang Inpasing Pranata Komputer, 38 orang Operator PPID, 5 orang Tenaga 

Outsource It Support, 5 orang Tenaga Programer. 

Untuk peningkatan kompetensi SDM TIK Dinas Kominfo Kota Depok selain mengikuti 

bimbingan teknis terkait keamanan informasi juga mengikuti program sertifikasi-sertifikasi. 

Sudah ada 2 orang yang bersetifikasi CEH (Cerfied Ethical Hacker), 2 orang CDCP (Certified 

Data Centre Professional) masing-masing 1 Orang COBIT (Control Objective for Information 

and related Technology) ITIL (Information Technology Infrastructure Library) dan TOGAF (The 

Open Group Architecture Framework). 

Pemerintahan Kota Depok telah menyusun beberapa dokumen PSO yang terkait dengan 

TIK dalam beberapa tahun belakang ini. Berikut ini adalah beberapa dokumen PSO TIK 

berdasarkan OPD dan tahun penyusunan, diantaranya : 

 

a. Diskominfo: 

1. SOP (PSO) Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui SMS (2016) 

2. SOP (PSO) Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Telepon (2016) 

3. SOP (PSO) Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Twitter (2016) 

4. SOP (PSO) Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Website (2016) 

5. Prosedur Pekerjaan TIK (2018) 
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6. Prosedur Pembuatan Cetak Biru E-Gov (2018) 

7. Prosedur Pembuatan Service Level Agreement (2018) 

8. Prosedur Peningkatan Kapasitas SDM TIk (2018) 

9. Prosedur Pembuatan Aplikasi E-Gov (2018) 

10. Permohonan Penetration Test (2018) 

11. Permohonan Email depok.go.id (2018 

12. Prosedur Pendaftaran Aplikasi (2018) 

13. Prosedur Permohonan IP Publik & Subdomain (2018) 

14. Prosedur Permohonan Hosting (2018) 

15. Prosedur Permohonan Upload Aplikasi Mobile (2018) 

16. Prosedur Pendaftaran Server (2018) 

17. Prosedur Permohonan Co-Location (2018) 

18. Prosedur Rencana Aksi (2018) 

19. Prosedur Permohonan Pemanfaatan Data (2018) 

20. Prosedur Rekomendasi Kegiatan TIK (2018) 

21. Prosedur Penyimpanan dan Pemanfaatan Datawarehouse (2018) 

 

b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

1. SOP (PSO) Pengelolaan Update Data PNS pada Aplikasi SIMPEG (2014) 

2. SOP (PSO) Cuti Online (2015) 

3. SOP (PSO) KGB Online (2016) 

4. SOP (PSO) Perbaikan Data PNS (2018) 

5. SOP (PSO) Pengajuan Tunjangan Keluarga (2018) 

 

Aspek TIK berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan 

pemanfaatan TIK yang terdiri dari: 

1. Data center dan aplikasi pendukungnya. 

2. Jaringan Data (LAN, WAN, Internet). 

3. Keamanan yang terencana dan terevaluasi. 

4. Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan 

fasilitas lainnya. 

5. Dokumen Disaster Recovery yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem. 

6. Pemeliharaan infrastruktur TIK. 

7. Inventarisasi peralatan TIK. 

 

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2018, dalam aspek kelembagaan Pemerintah Kota 

Depok perlu melaksanakan evaluasi berkala untuk tim pengarah SPBE. Integrasi proses 
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bisnis juga perlu dievaluasi secara berkala  dan ditingkatkan kinerjanya. Sedangkan dalam 

aspek strategi dan perencanaan perlu dilakukan intergrasi perencanaan dan penganggaran 

TIK yang dievaluasi secara berkala. 

 

C. Domain Layanan  

Aspek layanan berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi 

yang memenuhi kriteria antara lain: 

• Adanya situs web (homepage). 

• Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik). 

• Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum). 

• Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi). 

• Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan). 

• Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan). 

• Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian). 

• Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki. 

• Inventarisasi seluruh aplikasi TIK. 

• Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan. 

 

Berdasarkan pedoman PEGI aplikasi-aplikasi tersebut diatas haruslah mendukung fungsi 

dasar umum sistem kepemerintahan yang terdiri dari antara lain: 

1. Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan 

perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan 

kepemerintahan, dan lain-lain. 

2. Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen 

elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan 

pemerintahan, dan lain-lain. 

3. Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, 

dan lain-lain. 

4. Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, 

sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi 

dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

5. Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi 

daerah, dan lain-lain. 

6. Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, 

penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain. 
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Sementara pada penilian SPBE domain layanan terbagi menjadi 2 yaitu :  

a. Aspek Administrasi Pemerintahan 

Pada aspek administrasi pemerintahan, aplikasi dan layanan yang telah dibangun antara 

lain. 

a. Diskominfo: 

Beberapa infrastuktur dan layanan sistem aplikasi yang telah dibangun/dikembangkan dan 

digunakan oleh dan di Diskomfo, diantaranya: 

a. Infrastruktur Jaringan/Koneksi Internet, sebanyak 19 layanan: Layanan IP Publik 

1. Layanan Penggunaan Internet 

2. Layanan Internet Area Publik (Wifi) 

3. Layanan Internet Basis FO 

4. Layanan Control Room/Command Center 

5. Layanan Penyediaan Jalur Internet Provider 1 

6. Layanan Penyediaan Jalur Internet Provider 2 (Backup) 

7. Layanan Monitoring Jaringan Provider 

8. Layanan VPN e-KTP 

9. Layanan Pemeliharaan Wireless 

10. Layanan Pengamanan Jaringan/Firewall 

11. Layanan Colocation Center 

12. Layanan Web Hosting 

13. Layanan Email Resmi 

14. Layanan Subdomain 

15. Layanan Penetration Test 

16. Layanan Teleconference 

17. Layanan Monitoring Internet 

18. Layanan Monitoring Server (PRTG) 

 

b. Aplikasi/Sistem Pelayanan Publik, sebanyak 17 Aplikasi: 

1. SiMaya 

2. SIGAP 

3. Depok Single Window 

4. e-Kelurahan (SILO) 

5. Datawarehouse 

6. Layanan Aptika/Helpdesk 

7. SIPPKLING 

8. Depok Berbagi (Hibah Bansos) 

9. Sistem Monitoring Aplikasi 
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10. Layanan e-government 

11. Data depok.go.id (CKAN) 

12. Portal depok.go.id 

13. Portal ppid.depok.go.id 

14. Portal Kelurahan/Kecamatan 

15. Accunetic 

16. Layanan Cloud Kominfo 

 

b. Dinas Pendidik 

Layanan sistem dan aplikasi yang diterapakan di Dinas Pendidikan (Disdik), setidaknya 

ada 18 aplikasi yaitu: 

1. Manajemen Dapodik 

2. VervalPD 

3. VervalSP 

4. VervalPTK 

5. NISN 

6. SimTun 

7. SimBar 

8. SimTendik 

9. SimPKB 

10. DHGTK (Daftar Hadir Online) 

11. Backbone 

12. SimDAK 

13. KRISNA 

14. OM SPAN 

15. BIOS UN 

16. PDUN 

17. PPDB Online 

18. BOS Online 

 

c. Dinas Kesehatan 

Ada 12 aplikasi/sistem yang digunakan untuk layanan publik dan internal di Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota Depok, yang terdiri dari 8 layanan dari pengadaan 

internal, dan 4 layanan dari pengadaan eksternal: 

1. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) 

2. Sistem Informasi Pengelolaan Obat (SIPO) 

3. Sistem Informasi Bidan Praktek Mandiri (SIBIMA) 
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4. Pengaduan Pelayanan Kesehatan Online/SMS Gateway Puskesmas Cipayung 

5. Sistem Informasi Manajemen Kota Depok Sehat (SIMPOK SEHAT) 

6. Sistem Informasi Pelaporan dan Keamanan Pangan (SIPKAP) 

7. Sistem Informasi Mandiri Berbasis Masyarakat (SIMAWAS) 

8. Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan (SIPKLING) 

9. Sistem Informasi HIV Aids (SIHA) 

10. Sistem Informasi Tuberkolosis Terpadu (SITT) 

11. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) 

12. Sistem Informasi Kebugaran (SIBUGAR) 

13. Sistem Informasi Posyandu (SINDU) 

14. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 

 

d. Dinas Kearsipan 

Terdapat lima layanan aplikasi dan sistem informasi di Dinas ini, yaitu: 

1. OPAC 

2. INLIST Lite 

3. e-perpus kota depok 

4. Mantra 

5. Website Depok Corner 

6. Kanal Promosi Social Media: Facebook, Instagram , Twitter 

 

e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

Berikut ini adalah daftar layanan publik dan internal OPD (aplikasi, sistem informasi) yang 

terkait tugas dan fungsi OPD: 

1. SAPK 

2. SSCN 

3. eLHKPN 

4. eFormasi 

5. eLapkin ASN 

6. IP JASN BKN 

7. SIMPEG 

8. eKinerja 

9. Fingerprint Online 

 

f. Dinas Tenaga Kerja 

Berikut ini adalah daftar layanan publik dan internal OPD (aplikasi, sistem informasi) yang 

terkait tugas dan fungsi OPD: 
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1. Bursa Kerja Online (BKOL) 

2. Sistem Informasi Pelatihan (SIMPEL) 

3. Data Perusahaan 

4. AK1/Pencaker 

 

g. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Aplikasi di OPD ini yaitu: 

1. Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan : IDSD 

2. RKPD Online 

3. SIEV-K 

 

h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Layanan Aplikasi dan Sistem di OPD ini yaitu: 

1. Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMKOP) 

2. Sistem Informasi Pendataan dan Perkembangan UMKM 

 

i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Aplikasi di OPD ini yaitu: 

1. Sistem Informasi Pasar (SIP) 

 

j. Dinas Perumahan dan Permukiman 

Aplikasi di OPD ini yaitu: 

1. Sistem Informasi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal (SIPEPI) 

2. Sistem Informasi Perumahan dan Pemukiman 

 

k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Layanan aplikasi dan Sistem di OPD ini, yaitu: 

1. Sistem Informasi Perizinan DLHK 

 

l. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata  

Layanan aplikasi dan Sistem di OPD ini, yaitu: 

1. Sistem Informasi Wisata dan Budaya (EPOR) 

 

m. Badan Keuangan Daerah 

Layanan aplikasi dan Sistem di OPD ini, yaitu: 

1. Sistem Informasi Fasos Fasum 

2. SIPKD 
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3. PBB BPHTB Online 

4. e-SPTPD (SIMPAD) 

 

n. Inspektorat 

Aplikasi di OPD ini, yaitu: 

1. e-SAKIP 

 

o. Sekretariat Daerah 

Layanan aplikasi di OPD ini diantaranya, yaitu: 

1. SIMANDA 

2. Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEP) 

3. Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum jdih.depok.go.id 

 

Hasil asesmen pada saat penilaian pemeringkatan e-goverment Kota Depok untuk dimensi 

Infrastruktur secara umum menunjukkan hasil yang BAIK. Kota Depok sudah memiliki ruang 

server yang cukup memadai dengan 7 rak tertutup yang melayani berbagai aplikasi 

kepemerintahan. Ruangan server yang dioperasikan sudah memiliki peralatan pendukung 

yang diperlukan untuk catu daya dan pengamanan infrastruktur. Namun demikian disarankan 

disediakan genset atau sumber listrik lain yang khusus untuk ruang server dan NOC (tidak 

digunakan bersama dengan gedung). Penyediaan layanan pusat penanggulangan bencana 

(DRC) di tempat lain untuk menjaga keberlangsungan disarankan disegerakan. Kota Depok 

sudah memiliki jaringan data yang cukup memadai yang melayani perangkat daerah, 

kecamatan, kelurahan, puskesmas, posyandu, RSUD, UPT Pasar, kantor RW, taman-taman 

(wifi gratis), masjid, coworking space dan ruang ruang publik lainnya. Strategi menggunakan 

dua ISP yang berbeda dalam kerangka arsitektur berbagi beban sudah baik dan harus 

dilanjutkan. 

Titik titik penting yang masih terjangkau dengan radio/WIFI secara bertahap disarankan 

dihubungkan dengan kabel FO agar lebih handal. Selain itu juga direkomendasikan untuk 

melengkapi SOP bagi pengoperasian seluruh infrastruktur teknologi informasi agar 

manajemen layanan TI kedepan dapat dilakukan dengan lebih baik. 

 

2.2.3. Infrastruktur Sosial 

Analisis kesiapan infrastruktur sosial di daerah dilakukan untuk mengukur kondisi kesiapan 

infrastruktur di daerah yang terkait dengan kewargaan. Kebutuhan akan sarana prasarana 

sosial merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan partisipasi dan keguyuban warga

 kota disaat implementasi kota cerdas akan dan mulai dilaksanakan. 
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Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

7.659.677.500,00 dengan realisasi Rp. 6.810.945.931,00 atau 88,92%. yang didalamnya 

dilaksanakan 9 Program dan 31 Kegiatan. 

Tabel 19 Capaian Kinerja Program Urusan Sosial  

N
o 

Program Indikator 

Capaian Kinerja Program 

Kondisi 
Awal 

2019 2020 2021 
Kondisi 
Akhir 

1 Pembauran 
kebangsaan.  
 

Jumlah 
Kampung 
Pembauran  

1 
kampung 
pembaura
n 

2  
kampung 
pembaura
n 

3 
kampung 
pembaura
n 

3 
kampung 
pembaura
n 

12 
kampung 
pembaura
n 

2 Pelibatan 
masyarakat 
dalam 
ketentraman 
dan 
ketertiban 

Persentase 
kelembagaa
n RW 
dalam siaga 
warga 

5 
Keg/100% 

27,84% 34,80% 41,76% 41,76% 

3 Penanganan 
Konflik 
Sosial 

Persentase 
penyelesain 
konflik 
sosia 

5 
Keg/100% 

65% 70% 75% 75% 

4 Peningkatan 
Wawasan 
Kebangsaan 
dan Bela 
Negara 

Cakupan 
pelajar dan 
pemuda 
yang 
mendapatka
n 
pendidikan 
wawasan 
kebangsaan 
dan bela 
negara 

5 
Keg/100% 

100 orang 150 orang 200 orang 550 orang 

5 Pendidikan 
Politik 
Warga 

Jumlah 
cakupan 
pendidikan 
politik 
warga 

600 
orang/10 
parpol 

1100 
orang 

1100 
orang 

1100 
orang 

1100 
orang 

6 Pemberdaya
an 
Organisasi 
Sosial dan 
Politik 

Presentase 
organisasi 
sosial dan 
politik yang 
aktif dan 
berkinerja 

5keg/100
% 

45% 50% 55% 55% 

7 Peningkatan 
peran serta 
dan 
pemberdaya
an 
masyarakat 
serta 
kemandirian 
dalam 
pembanguna
n 

Jumlah 
pemberdaya
an 
LPM, RW, 
RT 

63/907/5.
112 

63/945/5.
229 

63/965/5.
249 

63/985/5.
269 

63/985/5.
269 

8 Peningkatan 
pelayanan 

Jumlah 
pembimbing 

200 210 210 217 217 
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sosial 
keagamaan 

rohani yang 
diberi 
insentif 

9 Peningkatan 
Kerukunan 
Umat 
Beragama 

Persentase 
organisasi 
keagamaan 
terbina 

3keg/100
% 

55% 60% 60% 60% 

1
0 

Peningkatan 
Pelayanan 
Sosial 
kemasyarak
atan 

Pelayanan 
kesejahteraa
n sosial 
keagamaan 
dan 
Kemasyarak
atan 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

2.3. Suprastruktur (Kebijakan dan Kelembagaan) 

2.3.1. Kesiapan Kebijakan Daerah  

Aspek Kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah 

dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisitatif 

kota cerdas yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk 

menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Untuk itu, saat ini 

Wali Kota Depok telah membentuk dan menetapkan Dewan Kota Cerdas Kota Depok yang 

tertuang dalam Keputusan Walikota Depok Nomor 555.05/205/Kpts/Diskominfo/Huk/2019 

tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas (Smart City) dan Tim Pelaksana Gerakan Menuju 

100 Kota Cerdas (Smart City) yang tertuang alam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 

821.29/206/Kpts/Diskominfo/Huk/2019. 

Kemudian Kota Depok telah mensahkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 

2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas. Peraturan Daerah Kota Cerdas dibutuhkan 

untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggaraan Kota Cerdas di 

Kota Depok. Peraturan Daerah ini akan mengikat seluruh pemangku kepentingan di Kota 

Depok dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah 

Kota Depok memegang peran sentral dalam mempelopori, merencanakan, memfasilitasi, 

melaksanakan dan memastikan terlaksananya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kota 

Cerdas. Selain itu juga, pemerintah perlu membangun keterlibatan semua pihak seperti 

perguruan tinggi, sekolah, pengusaha, dunia industri, komunitas masyarakat, lembaga 

kemasyarakatan dan lainnya dalam penyelenggaraan Kota Cerdas tersebut. 

2.3.2. Kesiapan Kelembagaan Daerah  

Aspek kelembagaan daerah merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan 

yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan smart city di daerah dari sisi pengelola 

kota, yaitu pemerintah daerah. Di dalam aspek kelembagaan ini, nantinya akan diatur 

pembagian peran dalam pelaksanaan kota cerdas. Oleh karena itu, aspek kelembagaan 
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menjadi salah satu bagian dari analisis kesiapan smart city di daerah. Kota Depok dalam hal 

ini telah membentuk Dewan Kota Cerdas Kota Depok yang tertuang dalam Keputusan 

Walikota Depok Nomor 555.05/205/Kpts/Diskominfo/Huk/2019 tentang Pembentukan Dewan 

Kota Cerdas (smart city) dan Tim Pelaksana Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas (smart city) 

yang tertuang alam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 

821.29/206/Kpts/Diskominfo/Huk/2019.. Setiap perangkat daerah terlibat dalam Dewan Kota 

Cerdas dan Tim Pelaksana Kota Cerdas yang dilengkapi dengan kewenangan tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Dewan Kota Cerdas : 

 

Gambar 65 Dewan Kota Cerdas (model dari IT Governance) 

Tugas dan tanggung jawab dewan Kota Cerdas adalah :  

1. Merumuskan arahan strategis  menuju Depok  Kota Cerdas dengan mengadopsi 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan unsur 

kearifan lokal. 

2. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah untuk mendorong 

terjadinya percepatan pembangunan dan pelaksanaan Kota Cerdas. 

3. Mengarahkan dan memberikan dorongan kepada perangkat daerah untuk 

melaksanakan  program dan kegiatan Kota Cerdas. 

4. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana Kota Cerdas terkait pelaksanaan 

program dan kegiatan Kota Cerdas. 

5. Menampung dan membahas usulan, kebutuhan, dan aspirasi Perangkat Daerah (PD). 

6. Menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait percepatan pembangunan dan 

pelaksanaan Kota Cerdas.  

7. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Kota Cerdas terkait 

pelaksanaan program dan kegiatan Kota Cerdas sekurang-kurangnya satu bulan 

sekali; 



 

102 
 

8. Mengkaji dan memberian masukan inovatif dan kreatif dalam menetapkan langkah-

langkah penyelesaian masalah strategis yang timbul dalam pembangunan dan 

pelaksanaan Depok  Kota Cerdas; 

9. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait baik pemerintah maupun non pemerintah 

dalam pembangunan dan pelaksanaan  Depok  Kota Cerdas. 

10. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pelaksanaan  Depok  Kota 

Cerdas. 

11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Depok. 

 

b. Tim Pelaksana Kota Cerdas: 

1. Menyusun Rencana Induk Kota Cerdas dan Program Percepatan (Quick Wins); 

2. Menjamin sinkronisasi antara program dan kegiatan Kota Cerdas di dalam Rencana 

Induk Kota Cerdas dengan program dan kegiatan pembangunan di dalam dokumen 

rencana pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan 

Renja  Perangkat Daerah; 

3. Menyusun regulasi terkait pembangunan dan pelaksanaan Kota Cerdas; 

4. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan Kota Cerdas; 

5. Menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dewan Kota Cerdas; 

6. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) terkait perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Kota 

Cerdas; 

7. Melaksanakan masukan yang diberikan oleh Dewan Kota Cerdas terkait program dan 

kegiatan Kota Cerdas; 

8. Melakukan monitoring dan evaluasi teknis pembangunan dan pelaksanaan Kota 

Cerdas; 

9. Melakukan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kota Cerdas kepada Kepala 

Daerah dan Dewan Kota Cerdas. 

 

Adapun susunan keanggotaan Dewan Kota Cerdas dan Tim Pelaksana Kota Cerdas 

dapat dilihat pada lampiran 1 pada bagian belakang buku. 

 

c. Pusat Operasi Kota 

Pemerintah Daerah Kota membentuk POK yang tertuang dalam Perda penyelenggaraan 

kota cerdas Depok dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi 

normal, darurat maupun kondisi bencana. POK dimaksudkan sebagai lembaga yang bertugas 

melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan perkotaan dan memberikan 

berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan dan permintaan 



 

103 
 

bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan, serta tindak lanjut lain sesuai skala 

prioritas dan kebutuhan. 

POK sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai : 

a. melakukan koordinasi dan integrasi berbagai kegiatan dari institusi yang berbeda beda baik 

di dalam maupun di luar lingkungan kewenangan Pemerintah Daerah Kota; 

b. menangani masalah terkait layanan umum seperti komunikasi, energi, kesehatan, 

transportasi, air minum, jasa keuangan, dan lain lain; 

c. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana termasuk menerima laporan, 

merespon, dan memberikan informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang 

membutuhkan; 

d. melakukan koordinasi pengamanan acara yang memiliki risiko besar dan bersifat strategis; 

e. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik yang dalam kondisi 

normal maupun bencana; dan 

f. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan berdasarkan informasi yang 

diterima dengan respon diantaranya: penugasan staf penanganan kejadian, catatan detail 

kejadian, perencanaan, aksi tanggap, penggunaan sumber daya, catatan pembiayaan 

operasional, dan timeline aktivitas. 

 

 

2.3.3 Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah  

Disamping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek non-fisik selanjutnya 

yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan smart city di daerah. Aspek tersebut adalah 

aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan 

smart city karena di dalam sebuah smart city, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan 

di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari smart city. 

Di Kota Depok sendiri ada dua perguruan tinggi besar, yang pertama adalah perguruan 

tinggi negeri yaitu Universitas Indonesia dan yang kedua adalah perguruan tinggi swasata 

yaitu Universitas Gunadarma. Kehadiran kedua perguruan tinggi tersebut, mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kota Depok. Diluar dua perguruan 

tinggi ternama tersebut, ada beberapa perguruan tinggi negeri lain seperti Politineknik Negeri 

Jakarta (PNJ) dan sekolah tinggi swasta lain seperti UPN Veteran Jakarta, STT Terpadu Nurul 

Fikri, STEI SEBI, STIH IBLAM, BSI / Bina Sarana Informatika (Diploma 2), STIAMI (Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia), STIE Fajar, Politeknik LP3I dan lain-lain.  

Selain itu, adanya forum-forum swadaya masyarakat yang tergabung dalam komunitas-

komunitas hobby dan profesi serta sebagai ajang atau wadah berkumpulnya sekelompok 

masyarakat, yang dilandasi kesamaan rasa dan kepedulian dalam kegiatan positif lainnya. 
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Secara nyata forum dan komunitas tersebut telah mendorong inisiatif smart city Kota Depok 

ke arah tatanan implementatif. 

Kurang lebih terdapat lebih dari 100 komunitas yang terbentuk antara lain Depok Heritage 

Community, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kota Depok, Mural Depok, Radio Antar 

Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Depok, Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal 

Depok, Depok 24 Jam, Info Depok, Kampung Dolanan, Ayodya Pala, My Trip My Adventure 

Depok, Komunitas Fotografi The Ribets, Rumah Kreatif Belimbing, Komunitas Crafter Depok, 

Rumah Enterpreneur, Asosiasi Tangan di Atas (IDA), Indonesia Islamic Business Forum 

(HBP), Asosiasi industri Kreatif Depok (AIKD), Pengusaha Kampus, Depok Animation Center 

(DAC), Rumah Kreatif BUMN Depok, Dewan Komunitas Pengusaha Depok (DEKADE), Ikatan 

Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Depok, Pengurus Daerah ikatan Pengusaha 

iWusiimah Indonesia (PD IPEMI) Kota Depok, Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia, 

Komunitas Ciliwung Depok (KCD), Komunitas Warga Peduli Lingkungan (WPL), Komunitas 

Peduli Kali Pesanggrahan Depok, Forum Komunitas Peduli Lingkungan Kota Depok, Bank 

Sampah Induk Rumah Harum, Komunitas Lahan Hijau, Komunitas Belimbing Kuning (Belajar 

Sating Bimbing Komunitas Lingkungan), Earth Hour Depok, Depok Jelajah Alam, Forum 

Komunitas Hijau Kota Depok, Environmental Society, Depok Clean Action, Depok Berkebun, 

Sahabat Depok, Smart City Universitas Indonesia, Forum Taruna Siaga Bencana (TAGANA), 

Ikatan Bidan Indonesia (181) Kota Depok, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Cabang 

Depok, Forum Kota Depok Sehat (FKDS), Asosiasi Pengembang Perumahan dan 

Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok, Ikatan 

Apoteker Indonesia (lAI) Kota Depok, Forum Kota Layak Anak (FOKLA), Depok Car 

Communities, Depok Skateboarding, GWSMTB Depok, Yayasan Masyarakat Peduli Anak 

Indonesia, Kata Djiwa, Code Margonda, Rumah Baca Anak Bangsa Kota Depok, Forum Panti 

Tingkat Kota, Kebangkitan Jawara dan Pengacara (BANG JAPAR), Komunitas Ibu 

Profesional, Komite Nasional pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok, Komunitas internet 

Sahabat Anak (KISA) MUDA, Badan Musyawarah Pendidikan Sekolah (BMPS), Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Komunitas Anak Pintar, Kampung Teknologi 

Foundation, Keboen Coding, Moeda Berdaya, Digital Innovation Lounge (DILO) Depok, 

Komunitas llmu Tata Nada (KITA) untuk Anak Negeri, Ketimbang Ngemis Depok, Kelas 

Inspirasi, dan Rumah Anak Bangsa. 
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ANALISIS KESENJANGAN STRATEGIS 

 

Analisis kesenjangan strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam 

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang 

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan 

akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral 

dan etika birokratis. 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas 

(daerah/masyarakat) dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu 

kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. 

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, 

berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan 

di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis 

diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk 

dipilih menjadi isu strategis. 

Dalam rangka penyusunan kebutuhan akan kerangka analisis kesenjangan strategis 

diperlukan dukungan kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, 

budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain 

situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas batas administrasi negara, 

dan situasi nasional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong 

penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan 

fakta-fakta. Karena itu, penyusunan rencana jangka menengah daerah yang dikonseptualisasi 

akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan disegala bidang diharapkan lebih 

dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan yang 

menggambarkan penciptaan realitas dasar diantara arus eksternalisasi isu global mampu 

mempengaruhi isu nasional dan regional. 

Penentuan kesenjangan strategis didahului dengan review terhadap kebijakan 

pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam 

memberi arah bagi pembangunan Kota Depok. Hasil review akan melengkapi draft isu 

strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kota Depok. 

 

3 
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3.1. Permasalahan Pembangunan Kota Depok 

Dari hasil analisis kesiapan daerah hal-hal yang dilakukan pada Bab 2, terdapat 

permasalahan pembangunan yang perlu ditindaklanjuti dan menjadi bahan dalam penentuan 

isu strategis serta prioritas pembangunan. Permasalahan – permasalahan yang belum selesai 

yang bersumber dari evaluasi capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan pelaksanaan 

program Tahun 2011-2015 yang selanjutnya menjadi bahan rekomendasi penyelesaian dari 

permasalahan tersebut. 

3.1.1. Pelayanan Wajib 

3.1.1.1. Bidang Pendidikan 

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama dan Atas yang masih rendah, 

evaluasi kinerja program pendidikan pertama dan menengah menunjukan bahwa APK SMP 

mencapai 83,82% dan SMA/K 53,46% artinya memang penanganan yang belum maksimal. 

Kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan ekonomi kelurga untuk menyediakan biaya 

pendidikan bagi anak (biaya personil : transport, uang saku, buku, seragam, dan lainnya. 

Fasilitas dan Jumlah Sekolah yang terbatas pada setiap Kecamatan menjadi salah satu 

pemicu rendahnya APK Kota Depok. 

3.1.1.2. Bidang Kesehatan 

Angka Harapan Hidup cukup tinggi namun belum merata pada setiap kecamatan, 

Permasalahan utama adalah rendahnya akases terhadap sarana dan prasarana kesehatan 

dalam proses kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran yang menyebabkan tingginya Angka 

Kematian Bayi dan Angka Permasalahan yang paling mendasar adalah Tatakelola klinis yang 

belum maksimal (faktor risiko pendarahan, hipertensi, Anemia, infeksi, gangguan sistem 

peredaran darah jantung, stroke), kepatuhan petugas terhadap standard pelayanan, 

Pencatatan dan pelaporan belum optimal, Regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk ibu hamil dengan faktor risiko tidak bisa 

langsung dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), kematian Ibu. 

3.1.1.3. Bidang Pekerjaan Umum 

Pelayanan bidang jalan, jika dirinci menurut status pemerintah yang berwenang maka 

jalan-jalan di kota Depok terdiri dari jalan negara sepanjang 41,63 km, jalan provinsi 11,67 km 

dan jalan kota sepanjang 476,15 km. Secara umum, kondisi jalan kota yang dalam kondisi 

baik. Namun kondisi jalan yang baik tidak diiringi oleh pertumbuhan panjang jalan, hal ini 

disebabkan oleh mahalnya biaya pembebasan lahan. Permasalahan pertumbuhan jalan 

menjadi salah satu faktor penyebab kemcetan yang terjadi di Kota Depok. Survei titik 

kemacetan tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 20 titik kemacetan di Kota 

Depok. Faktor penyebab kemacetan tersebut beragam, baik akibat terbatasnya kapasitas 

jalan maupun kerusakan badan jalan. 
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Hal lain yang menjadi permsalahan dalam sektor pekerjaan umum adalah banjir, survei titik 

banjir yang dilakukan oleh Dinas BMSDA pada tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat 

setidaknya 59 titik banjir di Kota Depok. Banjir yang terjadi disebabkan oleh faktor fisik maupun 

non fisik. Faktor fisik penyebab banjir antara lain belum tersedianya drainase, kapasitas 

drainase yang tidak memadai, perumahan yang berada di daerah cekungan, pendangkalan 

dan penyempitan saluran/sungai/kali dan situ, jebolnya turap saluran. 

3.1.1.4. Bidang Penataan Ruang 

Dengan terbitnya regulasi baru di bidang penataan ruang yaitu Perda Penataan Ruang 

Kota Depok 2012-2032, yang sarat dengan muatan dan amanat baru, antara lain tentang 

pengaturan RTH, zonasi, penegakan sanksi, dan penyediaan ruang kota bagi sektor informal 

dan pejalan kaki. Pengendalian tataruang dan banjir perlu dibarengi dengan upaya 

penghijauan dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Kedua masalah ini 

masih merupakan isu penting dalam pembangunan perkotaan yang cenderung ”boros” lahan 

sehingga tidak menyisakan pepohonan, dan menciptakan berbagai bentuk pencemaran 

lingkungan.  

Mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan 

sampai dengan Tahun 2032, bahwa setiap pemerintah daerah dapat menyediakan RTH 

publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10 %, hal ini masih menjadi kendala di Kota 

Depok. Pencapaian kinerja RTH di Kota Depok sampai dengan Tahun 2014 baru mencapai 

9,085 % RTH publik dan 6,27 % RTH privat. Perlu upaya keras dan komitmen yang tinggi 

untuk dapat mewujudkan RTH publik mencapai 20% di Kota Depok. Permasalahan 

pelaksanaannya RTH seringkali terkendala dengan pembebasan lahan. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah perlu mendorong peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan di 

lingkungan masing-masing yang dapat diintegrasikan dengan gerakan pengelolaan sampah, 

serta mendorong sektor swasta khususnya di bidang perumahan untuk berkontribusi dalam 

pengembangan RTH 

3.1.1.5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

Kepadatan penduduk di pusat kota memicu terjadinya kekumuhan permukiman. Berbagai 

sapek fisik lingkungan permukiman, baik dari kualitas bangunan maupun sarana dan 

prasarana sebagian besar tidak memenuhi syarat. Banyaknya penduduk yang datang dan 

tinggal di Kota Depok tidak tertampung oleh luas wilayah permukiman, sehingga 

pembangunan perumahan di pusat Kota Depok berorientasi vertikal, namun dengan kualitas 

seadanya dan dengan tingkat tanggung jawab lingkungan yang sangat rendah. 

Tingkat ekonomi yang relatif rendah menyebabkan penduduk lebih suka menempati rumah 

petak sempit di pusat kota dari pada membangun rumah di pinggir kota yang notabene 

membutuhkan biaya konstruksi yang mahal. Ditambah lagi dengan adanya pola pikir ekonomi 

sempit yang lebih mementingkan pekerjaan (mencari uang) tanpa ikut memikirkan 
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pemeliharaan lingkungan. Daerah-daerah yang menjadi tujuan utama di wilayah Kota Depok 

ini antara lain adalah Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayung, Kecamtan

 Cimanggis, Kecamatan Cinere, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, Kecamatan Tapos 

Dan Kecamatan Beji. Data tahun 2015 memperlihatkan bahwa jumlah permukiman kumuh 

sebanyak 11 kawasan dengan luas 137,08 hektar. 

3.1.1.6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Sosial 

Kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat di Kota Depok secara umum terkendali. 

Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan 

budaya yang akhirnya melahirkan munculnya permasalahan kriminalitas, penyandang 

masalah sosial, migran liar, penghuni liar, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal penangangan PMKS/PSKS pemerintah 

Kota Depok belemu memiliki panti untuk menampung dan merawat. 

Tenaga Kerja, Seiring bertambahnya populasi penduduk Kota Depok, jumlah tenaga kerja 

pada tahun 2015 meningkat sebesar 2,15 persen dari 877.684 pekerja di tahun 2014 menjadi 

896.981 pekerja di tahun 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase 

jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.TPT yang tinggi menunjukkan bahwa 

terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT kota Depok Tahun 

2015 sebesar 7,48 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk 

memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 7 sampai 8 orang yang 

merupakan pengangguran. Tingginya tiangkat pengangguran di Kota Depok akan menjadi 

permasalahan yang harus dituntaskan dengan membuka lapangan pekerjaan baru pada 

sektor formal maupun non formal serta memberikan pelatihan dan stimulan. 

3.1.1.7. Bidang Pangan 

Meningkatnya jumlah penduduk kota Depok memerlukan stok pangan yang terus 

bertambah, Depok sebagai Kota yang bergantung dengan daerah produksi tentunya perlu 

mengembangkan pola konsumsi yang mengarah pada penganekaraman konsumsi pangan, 

hal ini ditunjukan dengan nilai Pola Pangan Harapan, walaupun angka Pola Pangan Harapan 

terus meningkat dan baik, hal ini ditandai oleh data pola konsumsi menunjukkan bahwa 

proporsi pengeluaran rumah tangga untuk belanja non makanan rata-rata lebih tinggi 

dibanding pengeluaran untuk makanan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Depok 

secara umum sudah lebih sejahtera, namun secara sebaran Pola Pangan Harapan Kota 

Depok masih didominasi oleh Karbohidrat yang bersumber dari satu bahan pokok. Selain itu 

dalam mengendalikan stok dan harga pangan, pengendalian inflasi menjadi salah satu 

kewajiban. Inflasi Kota Depok sangat dipenngaruhi oleh kondisi daerah sekitar, sehingga 

diperlukan informasi dan evaluasi kondisi pangan. 
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3.1.1.8. Bidang Lingkungan Hidup 

Pelayanan Persampahan Perkotaan tidak teracapai permasalahanya adalah bahwa kinerja 

program untuk penanganan sampah yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan 

Infrastruktur Permukiman kurang baik yaitu 69% terkait proses pembangunan Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Regional, sehingga penganan persampahan tidak maksimal. 

3.1.1.9. Bidang Perhubungan 

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang 

berdampak lintas sektoral. Rasio ijin trayek di Kota Depok cenderung stabil dikarenakan 

adanya kebijakan Pemerintah Kota Depok yang tidak menambah jumlah armada angkutan 

umum. Rasio ijin trayek tahun 2012 mencapai 0,32 persen dan menurun pada tahun 2015 

yaitu mencapai 0,13 persen. Pada saat ini Kota Depok hanya memiliki satu terminal yaitu 

Terminal Terpadu Kota Depok yang merupakan terminal tipe C yang terletak di Pusat Kota 

yaitu di jalan Margonda, tetapi secara fungsi, terminal ini difungsikan sebagai terminal tipe A 

karena melayani juga jenis angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKADP) dan Antar Kota 

Antar Propinsi (AKAP). Terminal ini berhubungan langsung dengan Stasiun KRL Depok Baru 

sehingga memudahkan untuk pergerakan orang dan barang yang akan berganti moda dari 

angkutan jalan raya (Angkot, AKDP & AKAP) ke angkutan KRL, percepatan pembangunan 

terminal terpadu tentunya menjadi keharusan dalm mendukung moda transportasi masal. 

Perkembangan kota Depok menuntut adanya keseimbangan pertumbuhan dan 

konektivitas jaringan antar wilayah. Memperhatikan pola jaringan jalan yang ada akan 

mengarahkan kegiatan peningkatan konektivitas pola jaringan jalan yang berorientasi pada 

akomodasipergerakan Timur-Barat. Untuk mengurangi penumpukan pergerakan di pusat kota 

(konflik arah pergerakan Utara-Selatan dan Timur Barat), maka perlu pula dibangun pola jalan 

melingkar pada sisi luar dan sisi dalam kota. Dengan demikian akan terjadi pola pergerakan 

yang lebih baik. Disamping itu pembangunan pola melingkar akan melingkupi kawasan 

kawasan yang belum terakomodasi oleh jaringan jalan Utara-Selatan dan Timur-Barat 

3.1.1.10. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Kegiatan pembinaan Koperasi di Kota Depok dilakukan melalui pembinaan SDM,  

penguatan kelembagaan dan fasilitasi pemodalan, percepatan pelayanan dengan

 pengembangan Teknologi Informasi untuk keterhubungan antar koperasi, terlaksananya 

penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, terlaksananya pemeringkatan koperasi, 

terlaksananya pembinaan koperasi oleh pokja koperasi, terlaksananya pembubaran, 

penggabungan dan peleburan badan hukum koperasi, terselenggaranya pekan koperasi, 

evaluasi KSP/USP koperasi, terfasilitasinya kelembagaan 550 koperasi primer dan 2 

sekunder, dan tersosialisasikannya UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dari tabel 

diatas terlihat bahwa jumlah persentase Koperasi aktif Tahun 2012 sebesar 60,57 % dan terus 

mengalami penurunan. 
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3.1.2. Pelayanan Pilihan 

3.1.2.1. Pertanian  

Walaupun Kota Depok bukan merupakan daerah pertanian, namun masih terdapat 

beberapa kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup dominan. Produktivitas 

produksi pangan setiap tahunnya adalah masalah lahan baku sawah yang dapat digunakan 

untuk ditanami padi, seperti pada tahun 2014 adalah 175 Ha, dengan kenyataan bahwa rata-

rata petani padi merupakan penggarap, luasan sawah seluas 384 Ha pada akhir tahun 2013 

hanya dimanfaatkan seluas 175 Ha pada tahun 2014, selebihnya ditanami tanaman lain 

(palawija dan sayuran) dan sebagian lagi tidak dapat digunakan. Baik tanaman padi dan 

palawija produksi terus mengalami penurunan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 

dikarenakan luas lahan yang semakin menurun. 

Kontribusi sektor pertanian di Kota Depok terhadap PDRB cenderung mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian mencapai 

2,09% dari total PDRB, maka di tahun 2015 kontribusinya hanya mencapai 1,83%. Penurunan 

kontribusi sektor pertanian ini salah satunya diakibatkan semakin minimnya lahan pertanian 

di Kota Depok. Konversi lahan pertanian menjadi lahan untuk niaga, jasa dan perumahan 

semakin tahun semakin meningkat 

3.1.2.2. Kelautan dan Perikanan 

Jumlah produksi perikanan Kota Depok setiap tahunnya cenderung turun, pada tahun 

2012, produksi perikanan mencapai mencapai 1.792 ton tetapi mengalami penurunan pada 

tahun 2015 yang hanya mencapai 21.512 ton. Penurunan produksi ikan merupakan dampak 

dari berkurangkanya luas lahan perikanan/kolam yang dialihfungsikan menjadi perumahan. 

Hal ini sangat disayangkan karena Pemerintah Kota Depok telah memiliki Balai Benih Ikan 

sebagai lembaga yang dapat mengembangkan produksi bibit yang akhirnya akan 

meningkatkan jumlah produksi ikan di Kota Depok. Dari sisi tingkat konsumsi ikan di Kota 

Depok, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari 22,2 kg/kap/tahun menjadi 24 

kg/kap/tahun. 

Perdagangan, Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Depok 

dan terus menunjukkan trend perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya 

kontribusi sektor ini terhadap perekonomian. Dari sisi lain, Perkembangan kelompok 

pedagang/usaha informal (PKL) di Kota hingga saat ini menjadi polemik tersendiri. Di satu 

sisi, aktivitas para PKL yang umumnya menggunakan sejumlah area fasilitas umum, sering 

mengganggu kepentingan umum dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Di 

sisi lain, PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu diberdayakan. Kebutuhan fasilitasi, 

penataan dan pembinaan PKL menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. 

Sektor perdagangan Kota Depok juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat. Pada saat 

ini, pasar rakyat terdesak oleh semakin banyaknya hypermarket, supermarket dan toserba 
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pada skala retail. Keberadaan retail/toko swalayan yang semakin banyak, menggeser 

keberadaan pasar tradisional dan warung-warung yang dikelola oleh masyarakat. 

Menjamurnya pasar modern tersebut telah menyebabkan omset pedagang tradisional 

menurun. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pasar dengan konsep baru, yaitu 

pembangunan pasar rakyat bersih. Dengan konsep ini diharapkan eksistensi pasar dapat 

lebih meningkat dan bisa menyaingi toko penjualan modern. Keberadaan pasar tradisional 

perlu juga direvitalisasi agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih dan tidak 

mengganggu lalu lintas. Penataan berbagai jenis usaha ritel kecil-menengah-besar harus 

mampu menjadi sumber ekonomi masyarakat, namun disisi lain keberadaannya jangan 

sampai  kontra produktif dengan kehidupan dan kenyamanan warga masyarakat. 

3.2. Analisis Strategi Dimensi Kota Cerdas (SWOT) 

Dalam perencanaan strategis pengembangan kota cerdas diperlukan metodologi untuk 

menentukan langkah langkah strategis apa yang perlu diambil agar tujuan pengembangan 

kota cerdas dapat tercapai. Salah satu metodologi yang cukup umum digunakan untuk 

berbagai jenis perencanaan strategis adalah Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode 

yang digunakan untuk mengevaluasi 4 (empat) aspek yaitu kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu program kerja 

atau proyek. Keempat aspek itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunities, dan threats). Proses ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang 

mendukung maupun yang tidak dalam mencapai tujuan program kerja atau proyek dimaksud. 

Analisis SWOT diterapkan dengan cara menganalisis keempat faktor SWOT. Langkah 

selanjutnya adalah menetapkan langkah langkah strategis dimana kekuatan (strengths) 

mampu memanfaatkan peluang (opportunities) yang ada, di samping itu bagaimana cara 

mengatasi kelemahan (weaknesses) yang diidentifikasi. Selanjutnya menetapkan langkah 

strategis untuk menghadapi atau mengatasi ancaman (threats) yang ada, sedapat mungkin 

dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki. 

 

3.2.1 Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT pada dimensi Tata Kelola 

Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) 

Faktor Internal 
S dan W  

 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Eksternal 
O dan T 

Kekuatan : 
1. Dukungan dan komitmen 

pimpinan yang tinggi 
2. Lokasi kantor pemerintahan 

sudah terpusat sehingga 
mudah untuk melaksanakan 
koordinasi 

3. Adanya dukungan 
keberpihakan anggaran untuk 
TIK 

Kelemahan : 
1. Jumlah dan Kapabilitas 

SDM/ASN yang belum memadai  
2. Implementasi satu data belum 

terlaksana dengan baik 
3. Sinergi dan kolaborasi antara 

unsur ABCG belum optimal 
4. Otomatisasi proses bisnis, 

Integrasi data dan layanan, serta  
interoperabilitas aplikasi belum 
menyeluruh 
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5. Pemahaman dan implementasi 
SPBE sesuai aturan yang berlaku 
(Perpres SPBE, Perwal e-Gov) 
masih kurang 

6. Belum tersedianya media untuk  
mengukur tingkat kepuasan 
masyarakat 

7. Belum terintegrasikannya 
penanganan kegawatdaruratan 
 

Peluang : 
1. Letak Geografis 

Kota Depok yang 
dekat dengan Ibu 
Kota 

2. Terdapat 
beberapa 
perguruan tinggi 
terbaik  

3. Masifnya 
perkembangan 
dan pemanfaatan 
TIK  

4. Banyaknya 
komunitas dari 
berbagai 
bidang/sektor di 
Kota Depok 
 

1. Mendorong komitmen 
Pimpinan Daerah dan 
Perangkat Daerah untuk 
menjamin keberlangsungan 
program smart city 

2. Meningkatkan peran aktif 
masyarakat,komunitas,insitus 
pendidikan dan pelaku usaha 
dalam pembangunan Kota 

3. Menyediakan infrastruktur 
pendukung layanan TIK yang 
handal. 
 

1. Meningkatkan kerjasama dengan 
institusi pendidikan dalam 
memenuhi kebutuhan SDM 

2. Melakukan pengukuran kinerja 
ASN melalui sistem  

3. Menggunakan single number 
sebagai kanal pengaduan dan 
penanganan kegawatdaruratan 

4. Menyediakan satu data baik 
berbasis spasial maupun non 
spasial. 

 

Ancaman : 
1. Stakeholder 

mengiginkan 
pelayanan yang 
cepat, tepat dan 
terpadu, serta 
ketersediaan 
informasi yang 
akurat dan 
informative 

2. Dinamika 
masyarakat yang 
menuntut 
terciptanya Good 
Governance 

1. Mendorong perangkat daerah 
untuk menetapkan standart 
pelayanan  

1. Menyediakan system pelayanan 
publik online terintegrasi yang 
dapat dipantau dan dinilai oleh 
masyarakat 
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3.2.2 Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT pada dimensi Tata kelola ekonomi 

yang cerdas (Smart Economy) 

Faktor Internal 
S dan W  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Internal 
O dan T 

Kekuatan : 
1. Banyaknya UMKM dan 

Start Up di Kota Depok 
2. Aplikasi Disperindag (Sifor 

gadin, gudang, harga 
bahan pokok)  

3. Decomart (market fisik 
yang dimiliki Kota Depok) 

 
1. Angka Pertumbuhan 
ekonomi sebesar 6,65 % lebih 
tinggi dibanding laju 
pertumbuhan rata-rata Jawa 
Barat 
2. PDRB tahun 2017 mencapai 
25,88 juta rupiah 
 
 

Kelemahan : 
1. Belum terbina dengan baik 

UMKM dan Start Up di Kota 
Depok 

2. Pembayaran baik retribusi 
maupun transaksi masih 
manual belum mengarah ke 
digital 

3. Belum tersedianya Market 
Place Lokal Pemerintah 
Kota Depok 

4. Belum tersosialisaikan dan 
tersedia dg baik produk-
produk local kota depok 

5.  
 
1.Jumlah penduduk miskin 
tahun 2018 adalah 49394 Jiwa 
atau 2,14 % 
2. Data jumlah penduduk 
miskin masih fluktuatif. 
3. Belum optimalnya sarana 
dan prasarana pelayanan yang 
dapat menunjang peningkatan 
penerimaan Retribusi Daerah, 
seperti sedang dimulainya 
pelaksanaan pembangunan 
terminal terpadu; 
4. Belum optimalnya 
pemanfaatan aset Pemerintah 
Daerah sebagai salah satu 
sumber PAD. 

Peluang : 
1. Lapangan Usaha bidang 

Informasi dan Komunikasi 
tumbuh tertinggi sebesar 
13,37 %, disusul Jasa 
Pendidikan (10.69 %), Jasa 
Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial (10,65 %) 

Membangun industri ekonomi 
kreatif dengan menciptakan 
iklim kondusif yang 
mendukung berkembangnya 
wirausaha baru antara lain 
dengan menyusun rencana 
induk industri kreatif 

Diperlukan sosialisasi dan 
pendekatan untuk 
meningkatkan ketaatan warga 
dalam membayar pajak dan 
retribusi daerah 

Ancaman : 

1. Menurunnya peranan 

Lapangan Usaha 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan karena 
terbatasnya pembukaan 
lahan baru untuk pertanian. 

Meningkatkan kerja sama 
dengan sektor swasta dalam 
pemanfaatan aset daerah dan 
mengembangkan potensi 
pariwisata berbasis 
pemberdayaan masyarakat 

Perbaikan aset-aset milik 
Pemerintah Daerah yang dapat 
menjadi sumber PAD. 
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3.2.3 Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT pada dimensi Kehidupan cerdas 

(Smart Living) 

Faktor Internal 
S dan W  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Internal 
O dan T 

Kekuatan : 
1. Aparatur pelaksana kegiatan 
yang memahami tugas dan 
fungsinya 
2. Sarana prasarana kerja 
yang memadai 
3. Kapasitas sumber daya 
manusia di Bidang Tata Ruang 
dan Jasa Konstruksi saat ini 
sudah sepemahaman dalam 
hal penerapan RTRW 
 
 

Kelemahan : 
1. Proses administrasi 
Pengadaan Barang/ Jasa 
mengalami keterlambatan 
2. Kurangnya 
pemahaman/kesadaran 
masyarakat dalam hal 
pemeliharaan dan 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana yang telah dibangun 
oleh pemerintah. 
3. Keterbatasan sarana dan 
prasarana penunjang dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi 
4. Belum tercapainya target 
presentase penduduk yang 
mendapatkan akses air minum 
yang aman 

Peluang : 
1. Terdapat 23 Setu yang 
dapat menjadi sumber air 
bersih bagi warga. 

Menyediakan dan 
mengembangkan fasilitas 
akses air minum, sanitasi, dan 
pemukiman layak huni 

Mengoptimalkan 
pemeliharaan sarana 
prasarana yang dimiliki 

Ancaman : 
1. Keterbatasan lahan jalan di 
Kota Depok karena makin 
meningkatnya pemukiman 
2. Semakin meningkatnya pola 
hidup masyarakat yang lebih 
memilih menggunakan 
kendaraan pribadi 

Mengoptimalkan angkutan 
masal sebagai salah satu 
solusi transportasi. 

Optimalisasi keterlibatan 
masyarakat melalui 
mekanismemusrenbang/pokok 
pikir dewan untuk peningkatan 
kualitas infrastruktur 
pemukiman, jalan dan drainase 

 

3.2.4 Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT pada dimensi Masyarakat yang cerdas 

(Smart Society) 

Faktor Internal 
S dan W  

 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Internal 
O dan T 

Kekuatan : 
1. Angka Partisipasi Kasar 
SD/MI/SDLB mengalami 
peningkatan pada tahun 2018 
sebesar 103,93% 
2. Capaian persentase 
Sekolah yang berakreditasi 
minimal B pada tahun 2018 
sudah melebihi dari target 
yang ditetapkan sebesar 
97,02% 
 
 

Kelemahan : 
1. Bertambahnya jumlah 
penduduk usia sekolah 
(PAUD) tidak berbanding 
dengan kenaikan jumlah 
peserta didik di sekolah 
(PAUD) menyebabkan Angka 
Partisipasi Kasar tidak dapat 
mencapai target yang telah di 
tentukan. 
2. peningkatan jumlah 
Keluarga Miskin dari 74,286 
KK tahun 2017 menjadi 77,408 
KK 
tahun 2018 

Peluang : 
1. Meningkatnya jumlah 
institusi pendidikan sekolah 
formal dan nonformal maupun 
pendidikan 
berbasis Masyarakat 

Sinergitas dengan komunitas 
dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan formal maupun 
nonformal 
 

Membangun ruang kreatif 
bersama sebagai sarana 
berjejaring, pelatihan, dan 
inkubasi 
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2.Jumlah Komunitas yang 
cukup banyak dan  
 

Ancaman : 
1. Adanya siswa yang putus 
sekolah dikarenakan alasan 
keluarga maupun siswa itu 
sendiri yang sudah tidak mau 
bersekolah 

Optimalisasi Bantuan DAK 
(Dana Alokasi Khusus) 
pendidikan 

Bantuan untuk Siswa Miskin 
(BSM) selain program BOS 
dari pusat. BSM ini bertujuan 
untuk menekan anak-anak 
putus sekolah. 

 

3.2.5 Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT pada dimensi Lingkungan hidup yang 

cerdas (Smart Environment) 

Faktor Internal 
S dan W  

 
 
 
 
Faktor Internal 
O dan T 

Kekuatan : 
1. Kota Depok Pengelolaan 
sampah melalui 3R (Reuse, 
Reduce, dan Recycle) diatur 
dalam Perda Nomor 5 Tahun 
2015 
 
 

Kelemahan : 
1. Potensi sampah yang 
dihasilkan sebanyak 1.321 ton 
per hari 
2. Terbatasnya sumberdaya 
lapangan mengakibatkan 
sulitnya memenuhi kebutuhan 
pengelolaan sampah dengan 
volume yang besar 

Peluang : 
1. Edukasi Persampahan dan 
Kemitraan dengan Masyarakat 
& Sektor Bisnis 

Daur ulang sampah anorganik 
dengan adanya bank sampah 
maupun pembuatan pupuk 
kompos, maggot untuk 
sampah organic 

Pengelolaan sampah modern 
dan konversi menjadi energi 
dan mengendalikan 
pencemaran lingkungan 
dengan meningkatkan 
kesadaran dan peran aktif 
Masyarakat dalam penegakkan 
aturan dan pengelolaan 
lingkungan 

Ancaman : 
1. Kondisi TPA yang sudah 
over kapasitas, dengan tinggi 
timbulan sampah sudah 
kurang lebih 25 m, 
keterbatasan lahan TPA 
 

Pembangunan tempat 
pengelolaan sampah terpadu 
dengan hasil kompos, bahan 
daur ulang dan sampah yang 
tidak dapat didaur ulang 

Optimalisasi partisipasi 
masyarakat peningkatan 
kualitas lingkungan 
hidup dalam memilah sampah 
dari sumbernya. 

 

3.2.6 Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT pada dimensi Pencitraan daerah kota 

yang cerdas (Smart Branding) 

Faktor Internal 
S dan W  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Internal 
O dan T 

Kekuatan : 
1. 23 Setu di wilayah depok 
2. Mudahnya akses dan 
transfortasi menuju tempat 
wisata 
 
 
 

Kelemahan : 
1. Masih belum dimanfaatkannya 
teknologi informasi (IT) secara 
maksimal dalam pengelolaan data 
dan informasi kepariwisataan 
2. Masih minimnya jumlah 
destinasi wisata di Kota Depok 
3. Masih kurangnya investor yang 
bergerak di bidang pariwisata 
4. Masih kurangnya kepedulian 
masyarakat terhadap tempat-
tempat wisata 
5. Kewenangan Pengelolaan Setu 
dan Sungai ada di Pemerintah 
Pusat dan Propinsi, 
sehingga kewenangan daerah 
terbatas 
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Peluang : 
1. Partisipasi aktif 
POKDARWIS (Kelompok 
Sadar Wisata) 
 

Koordinasi lintas OPD dalam 
penyelenggaraan 
pembangunan ekosistem 
Kepariwisataan 

Kolaborasi dengan Komunitas 
Wisata 

Ancaman : 
1. Lahan fasos-fasum di sekitar 
Setu, sudah menjadi milik 
warga, sehingga 
mengalami kesulitan untuk 
perluasan lahan parkir 
 

Menjalin komunikasi intensif 
dengan pemerintah pusat 
mengenai kewenangan 
pegelolaan setu untuk potensi 
wisata daerah 

Sarana dan prasarana untuk 
kegiatan pariwisata 
dicari sumber dana lain baik dari 
Pusat Propinsi, CSR dari Swasta 
atau BUMN dan berbagai fihak 
yang tidak mengikat 
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ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY 

 

4.1. Sasaran Smart City Daerah  

Dalam rangka Penyelenggaraan smart city Depok, dibutuhkan adanya sasaran yang akan 

diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, tersebut memiliki 

sasaran yang tepat, ruang lingkup yang optimal, jangkauan dan arah pengaturan yang tepat. 

4.1.1.  Sasaran Penyelenggaraan Smart City di Kota Depok 

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan smart city di Kota Depok 

adalah : 

a. Mendapatkan hasil evaluasi yang maksimal dari pihak eksternal (pemerintah dan non 

pemerintah) terhadap tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, 

efisien, komunikatif, dan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi 

yang terpadu. 

b. Mendapatkan hasil evaluasi yang baik (nilai indeks kepuasan masyarakat, atau indikator 

lain) yang terkait dengan kinerja dalam harmonisasi lingkungan yang nyaman, menjamin 

fasilitas dan pelayanan kesehatan, membangun transportasi dan logistik, kenyamanan dan 

keamanan kota. 

c. Mendapatkan hasil evaluasi yang layak terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan 

pemeliharaan lingkungan yang cerdas, perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan 

limbah, sumber daya alam yang berkelanjutan. 

d. Mendapatkan hasil penilaian dari pihak yang kompeten terkait dengan terwujudnya 

partisipasi masyarakat, sistem edukasi, keamanan dan keselamatan dalam pembangunan 

kota. 

e. Mendapatkan hasil evaluasi dan capaian indikator sasaran ekonomi sehingga berdampak 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

f. Mendapatkan hasil evaluasi kualitatif dan kuantitatif peningkatan usaha pariwisata,  daya 

saing usaha (perdagangan, pariwisata, investasi dan industri kreatif) dan penataan wajah 

kota. 

 

4.2.  Prinsip Penyelenggaraan Smart City di Kota Depok  

Prinsip yang akan direalisasikan dalam rangka penyelenggaraan smart city di Kota Depok 

adalah merujuk kepada SPBE PP 95 2018 pasal 2 yaitu :  

 

 

4 
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a. Efektifitas  

Pengelolaan dan pengembangan smart city didukung dengan program, inisiatif, yang berisi 

inovasi. program dan inisiatif ini harus memberikan dampak terhadap tujuan dan sasaran 

smart city agar efektiftas ini dapat diukur diperlukan perumusan dan penetapan indikator 

keberhasilan. 

b. Keterpaduan  

Pengelolaan smart city melibatkan berbagai pihak lintas sektor baik didalam maupun diluar 

pemerintahan. Berbagai pihak yang dimaksud menjalankan proses bisnis yang berbeda 

beda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. proses bisnis tersebut juga 

melibatkan banyak sekali data dan informasi yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh 

smart city dalam konsep berbagi pakai, ini adalah makna dari keterpaduan dalam 

pengambangan smart city ,termasuk smart governance. 

c. Kesinambungan  

Kondisi dan kebutuhan smart city bersifat dinamis begitu pula konsep-konsep 

pengembangan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk inovasi smart city. Oleh 

karena itu diperlukan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan dinamika smart city 

sehingga peluang peluang dan kebutuhan baru dapat terpenuhi. Perubahan dan perbaikan 

yang dilakukan seringkali mendapatkan resistensi karena berbagai faktor seperti konflik 

kepentingan perlunya adapatasi dari berbagai pihak, dan perlunya penyediaan sumber 

daya. Dalam mengatasi persoalan tersebut diperlukan manajemen perubahan yang efektif 

yang didukung juga dengan kebijakan serta pelaksanaannya yang konsisten, 

kelembagaan yang kuat dan kapasitas kepemimpinan serta sumberdaya manusia. hal ini 

yang akan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan pengembangan dan 

pengelolaan smart city. 

d. Efisiensi  

Pengembangan dan pengelolaan smart city memerlukan sumberdaya yang perlu 

direncanakan dan dikelola dengan baik, kemudian berbagai program dan inisiatif terkait 

dengan smart city harus teruji kelayakannya, sehingga penggunaan sumberdaya, 

termasuk penganggaran. alternatif-alternatif pendekatan dan teknologi yang harus 

dipertimbangkan agar pilihan pilihan terbaik bagi penggunaan sumberdaya dapat diambil. 

Sehingga tercapai efisiensi yang maksimal, dengan tetap menjaga keberlangsungan.  

e. Akuntabilitas 

Penyelengara smart city harus mempertanggungjawabkan pengembangan dan 

pengelolaan smart city kepada semua pemangku kepentingan, mengingat sangat penting 

dan strategisnya program-program smart city diperlukan administrasi, mekanisme kerja, 

dan tatakelola yang dilaksanakan secara konsisten.  
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f. Interoperabilitas 

Mengingat banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan smart city 

diperlukan kemampuan untuk semua pihak saling mendukung termasuk dalam penyediaan 

layanan, penyediaan data dan informasi serta kerjasama yang dilakukan secara 

terkoordinasi. 

g. Keamanan  

Pengelolaan smart city banyak bersinggungan dengan informasi yang terkait layanan 

publik, hal ini menyebabkan terjadinya resiko yang harus dapat dikelola dengan baik, resiko 

dimaksud meliputi keberlangsungan (availibility), terjaganya kerahasiaan (confidentility), 

dan integritas (terjaganya keutuhan, otentitas, kebenaran). Yang secara keseluruhan 

merupakan persyaratan keamanan. 

 

4.3. Ruang lingkup Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Depok 

Ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah penyelenggaraan Kota Cerdas yang 

berdaya saing dan berbasis teknologi informasi serta selaras dengan arah kebijakan kerangka 

pikir Kota Cerdas yang ditetapkan oleh KOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informatika 

RI) di Kota Depok meliputi 6 (enam) elemen yaitu :  

1. Smart Government (tata kelola pemerintahan cerdas),  

2. Smart Branding (peningkatan daya saing daerah cerdas),  

3. Smart Economy (sinergi pembangunan ekonomi cerdas),  

4. Smart Living (dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup cerdas), 

5. Smart Environment (pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan cerdas), 

6. Smart Society (partisipasi cerdas masyarakat). 

4.3.1. Smart Governance  

Smart governance dapat diartikan sebagai tata kelola Kota yang pintar, dimana komponen 

tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang 

mengendalikan sendi-sendi kehidupan Kota. Sehingga smart governance di dalam dimensi 

Kota Cerdas merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara 

cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam 

birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif 

dan selalu melakukan perbaikan. 
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Gambar 66 Kerangka Smart governance (Cahyana, 2016) 

Sasaran dari smart governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong 

pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan 

kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. 

Smart governance yang didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang cerdas, teridiri 

dari sub komponen :  

a. Public service, yaitu peningkatkan kinerja pelayanan publik 

b. Bureaucracy, yaitu peningkatan kinerja birokrasi pemerintah 

c. Public policy, yaitu peningkatan efisiensi kebijakan publik 

Adapun penjelasan dari ketiga sub komponen diatas adalah :  

a. Pelayanan publik (service) 

Pelayanan publik (service) terdiri dari: 

1. Pelayanan administrasi (administrative) yaitu pelayanan publik yang menghasilkan 

berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat meliputi status 

kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas 

barang wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin 

trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. 

2. Pelayanan jasa (services) yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang 

dibutuhkan masyarakat. Misalnya akses pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan 

transportasi dan lain sebagainya. 

3. Pelayanan barang (goods) yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang 

dibutuhkan masyarakat. Misalnya jaringan telpon, listrik, air bersih, internet dan lain-lain. 

b. Tata kelola birokrasi (bureaucracy) 

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggungjawab 

(accountability) dan keterbukaan (transparency). Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-

monev, e-sakip, e-lppd dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-government harus diarahkan 
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menuju integrated and inter-operability e-government atau yang saling berkomunikasi dan 

terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD  

c. Kebijakan pemerintah (policy) 

Kebijakan pemerintah (policy) merupakan perwujudan dari komitmen kepala daerah untuk 

mengambil keputusan (leadership) untuk membuat terobosan yang perlu (initiative) serta 

memberi dampak positif bagi masyarakat dan wilayahnya (impact). Kebijakan pemerintah 

(policy) dalam smart governance diarahkan untuk. 

1. Mewujudkan penataan kembali wajah Kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang 

mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan 

sebuah tata ruang dan tata wilayah Kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan 

dengan kualitas arsitektur berkelas internasional. 

2. Membangun batas wilayah (edge), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, 

berkesan bagi pengunjung (landmark), menyediakan navigasi yang unik menuju Kota 

(signage), struktur jalan yang teratur (path), dan titik simpul Kota (node) seperti alun-alun, 

simpang dan lain-lain. 

 

4.3.2. Smart Branding  

Smart branding yaitu peningkatan daya saing daerah Kota Cerdas. Smart branding terdiri 

dari: 

a. Tourism, yaitu membangun ekosistem pariwisata 

b. Business, yaitu membangun daya saing usaha (TTI dan industry kreatif) 

c. Smart appearance, yaitu penataan wajah Kota 

Sasaran smart branding adalah peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah 

Kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. 

 

 

Gambar 67 Kerangka Kerja Smart Branding (Cahyana, 2016) 
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Tujuan dari smart branding antara lain: 

1. Mempercantik daerah agar menarik bagi pihak-pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses 

pembangunan baik dalam smart city readiness maupun membangun Kota Cerdas pada 

elemen-elemen tertentu. 

2. untuk meningkatkan value sebuah Kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

karena meningkatkan aktivitas ekonomi, bisnis, sosial dan budaya. 

3. untuk membangun konsep pemasaran Kota melalui pengembangan nilai, metode dan 

perangkat pembangunan daerah. 

4. Untuk membangun strategi agar dapat keluar dari masalah yang dihadapi daerah dengan 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Cakupan smart branding meliputi tiga dimensi, yaitu: 

a. Branding pariwisata (tourism) 

Dalam bidang pariwisata, program branding Kota Cerdas harus mencakup perencanaan 

dan program pembangunan untuk memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi 

ataupun tujuan wisata (destination), suasana dan lingkungan yang nyaman (amenities) dan 

peningkatan budaya melayani (hospitalities), ketiga hal tersebut memiliki konsekuensi yang 

luas dalam mewujudkan iklim pariwisata yang terintegrasi antara nature, infrastruktur dan 

kultur pariwisata. 

b. Branding bisnis (business) 

Pada dimensi bisnis dapat ditujukan untuk menciptakan iklim bisnis (business sphere) yang 

kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian daerah dalam bidang 

perdagangan (trade), meningkatkan investasi daerah (investment), dan mendorong 

pertumbuhan industri kreatif (creative). Tujuan ketiganya adalah untuk meningkatkan daya 

saing daerah di bidang perdagangan, investasi dan industri kreatif yang ujungnya adalah 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

c. Branding wajah Kota (appearance) 

Pada dimensi wajah Kota (cerdas appearance) harus menyertakan perencanaan penataan 

kembali wajah Kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang encerminkan nilai-nilai daerah dan 

mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah Kota 

yang indah, bersih, rapi dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas 

internasional. 

Tahapan yang dapat dilakukan dalam smart city branding oleh suatu daerah, yaitu 

1. Penilaian Kota (smart assesment) 

2. Penyusunan masterplan pembangunan Kota (masterplan) 

3. Penyusunan panduan smart branding (brand guideline) 

4. Penyusunan panduan program aktivasi (activation plan) 

5. Menyiapkan pusat investasi Kota Cerdas (smart city investment center) 
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4.3.3. Smart Economy  

Smart economy yaitu sinergi pembangunan ekonomi secara cerdas. konsep smart 

economy meliputi peningkatan inovasi, akses, daya saing dan pemasaran KUKM untuk upaya 

meningkatkan jumlah wirausaha baru dan ekonomi kreatif, penguatan potensi pariwisata, 

penguatan pengelolaan pasar tradisional. Smart economy secara detail terdiri dari: 

a. Industry, yaitu penataan industri primer, sekunder dan tersier 

b. Welfare, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat 

c. Transaction, yaitu membangun ekosistem keuangan 

 

Gambar 68 Kerangka Kerja Smart Economy (Cahyana, 2016) 

Tiga dimensi smart economy terdiri dari pembangunan sektor industri, dukungan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan fasilitas peningkatan perputaran 

transaksi di masyarakat. 

a. Tata kelola industri (industry) 

Perencanaan dan tata kelola industri di daerah menjadi sangat penting sebagai faktor kunci 

perputaran roda ekonomi. Setiap daerah harus menentukan leading sector yang harus 

diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi. Sektor industri yang dimaksud adalah industri 

primer, sekunder dan tersier. Industri primer atau industri yang belum memiliki nilai tambah 

antara lain dibidang pertanian (lumbung padi) dan perikanan air tawar. Untuk industri 

sekunder meliputi industri fashion, industri batik, industri kerajinan, sedangkan industri tersier 

meliputi industri pariwisata, digital animasi, perfilman, aplikasi dan kesenian. 

b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat (welfare) 

Indikator dari kesejahteraan ekonomi dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu peningkatan 

pendapatan rumah tangga (income), peningkatan penyerapan angkatan kerja (employment) 

dan berkembangnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan 

masyarakat bisa terjadi apabila sektor industri tumbuh dengan baik dan ekosistem bisnis 

mendukung kreativitas masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya. 
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c. Membangun ekosistem transaksi (transaction) 

Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur transaksi melalui tersedianya ekosistem 

lembaga keuangan yang mendukung baik dari perbankan maupun non-bank (finance), dan 

infrastruktur less-cash untuk menciptakan transaksi non-tunai yang mudah, cepat, nyaman 

dan aman (e-payment). Disamping itu, ekosistem perdagangan dengan memanfaatkan 

teknologi internet perlu didorong untuk menumbuhkan sektor industri melalui perdagangan 

berbasis online (e-commerce). 

 

4.3.4. Smart Living  

Smart living diterjemahkan menjadi dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup yang 

Cerdas. Smart living terdiri dari sub komponen: 

a. Harmony, yaitu harmonisasi lingkungan yang nyaman 

b. Health, yaitu menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan 

c. Mobility, yaitu membangun transportasi dan logistik 

 

Gambar 69 Kerangka Kerja Smart Living (Cahyana, 2016) 

Smart living adalah gambaran dari sebuah lingkungan tempat tinggal yang cerdas bagi 

penduduknya, dengan kriteria harus layak huni, nyaman dan aman. Tiga dimensi utama dari 

smart living adalah kehidupan yang harmoni (harmony), kehidupan yang sehat (health) dan 

didukung dengan alat transportasi yang udah, murah dan nyaman (mobility). 

a. Harmonisasi tata ruang wilayah (harmony) 

Harmoni adalah sebuah lingkungan yang terintegrasi antara lingkungan pemukiman 

(residential), lingkungan pusat kegiatan bisnis (commercial) dan didukung fasilitas rekreasi 

untuk keluarga (recreation). 
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b. Prasarana penunjang hidup sehat (health) 

Hidup sehat harus didukung dengan tercukupinya kebutuhan dasar akan makanan yang 

sehat (food), fasilitas yang mendukung untuk pemenuhuan kebutuhan perawatan kesehatan 

(healthcare), hingga fasilitas ruang yang nyaman untuk berolah raga (sport). 

c. Pelayanan transportasi (mobility) 

Mobility adalah sarana-prasarana transportasi yang menjamin kemudahan, kenyamanan, 

dan harga terjangkau untuk kebutuhan transportasi pribadi (individual), transportasi umum 

(public), hingga transportasi untuk pengiriman barang (logistic). 

 

4.3.5. Smart Environment  

Smart environment yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan 

yang Cerdas. Smart environtment terdiri dari: 

1. Protection, yaitu perlindungan lingkungan 

2. Waste, yaitu tata kelola sampah dan limbah 

3. Energy, yaitu membangun daya saing energi yang berkelanjutan. 

 

Gambar 70 Kerangka Kerja Smart Environment (Cahyana, 2016) 

Manajemen tata kelola lingkungan cerdas (smart environment) paling tidak dilakukan 

terhadap tiga aspek penting, yaitu : 

a. Perlindungan lingkungan (protection) 

Perlindungan lingkungan mencakup perlindungan terhadap pencemaran udara (air), 

percemeran air (water), dan pencemaran tanah (soil). 

b. Manajemen pengelolaan limbah dan sanitasi (waste) 

Pengelolaan limbah dan sanitasi antara lain limbah rumah tangga, limbah industri, dan 

limbah masyarakat luas. 
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c. Pengelolaan energi (energy). 

Pengelolaan energi meliputi efisiensi penggunaan energi, penggunaan energi yang 

bertanggung jawab dan kelangsungan sumber daya energi. 

 

4.3.6. Smart Society 

Smart society merupakan wujud dari partisipasi Cerdas masyarakat. Smart society terdiri 

dari sub komponen: 

a. Community, membangun masyarakat yang smart 

b. Learning, yaitu membangun sistem edukasi 

c. Security, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan 

 

Gambar 71 Kerangka Kerja Smart Society (Cahyana, 2016) 

Smart society merupakan gambaran dari masyarakat yang pintar, masyarakat yang 

semakin bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual kehidupan 

yang lebih intens terjalin. 

Partisipasi cerdas dari masyarakat dapat terwujud melalui : 

a. Interaksi masyarakat (community) yaitu cara memberdayakan interaksi sosial antara 

individu, kelompok sosial dan komunitas digital bersama-sama. Interaksi masyarakat 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan lain-

lainnya. Selain itu, di era keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mendorong 

masyarakat untuk semakin kolaboratif dan inovatif. 

b. Proses pembelajaran (learning) untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing. Keberadaan teknologi digital memberikan kesempatan kepada daerah 

untuk meningkatkan akses kepada masyarakatuntuk memperoleh pengetahuan baik 

melalui perpustakaan online (digital library) maupun pertukaran pengetahuan secara digital 

(knowledge exchange management) 
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c. Manajemen keamanan dan keselamatan (security) agar penduduk dapat tinggal dengan 

aman dan nyaman, melalui pemanfaatan teknologi sensor (internet of things) dan aplikasi. 

Manajemen keselamatan mencakup perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti 

atau harta benda, serta keselamatan atas resiko bencana terhadap masyarakat. Intinya 

adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan untuk akses layanan darurat 

ketika dibutuhkan. 

 

4.4. Analisis Visi Smart City Kota Depok   

Seiring perkembangan Depok dan kota – kota lain di sekitarnya, Kota Depok dituntut 

untuk terus memperbarahui diri agar senantiasa relevan bagi warga selain kompetitif 

dibandingkan dengan kota – kota lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok melakukan 

upaya branding terhadap Kota Depok. 

Branding yang dilakukan terhadap kota bukan sekedar komunikasi, namun terkait erat 

dengan kebijakan (policy). Kebijakan yang dimaksud adalah tentang bagaimana kota harus 

dibangun dan dikelola dengan menetapkan dan mengembangkan identitas kompetitif yang 

dimiliki oleh kota tersebut. Kebijakan ini diaplikasikan melalui program branding. Pelaksanaan 

dan output program merupakan bentuk komunikasi brand kota yang dilakukan melalui 

berbagai medium, termasuk brand dengan identitas visual Kota Depok. 

 

 

Depok Bersahabat “yaitu berbagi, bersahabat dan berkolaborasi. Dalam membangun 

Kota Depok Pemerintah Kota Depok harus berkolaborasi dengan seluruh warganya dan 

sebagai sahabat dari warganya tentu saja harus berbagi dalam segala hal seperti arti dari 

sahabat yang melebihi dari teman. 
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LAMPIRAN 1 Keputusan Wali Kota Depok Tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas 
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LAMPIRAN 2 SK Tim Pelaksana Kota Cerdas 2019 
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LAMPIRAN 3 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Kota Cerdas 

 

 

 

 

 

KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

 

NOMOR    TAHUN   

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan                         

kepada masyarakat dan sebagai amanat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka 

pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk  

menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan 

memberikan manfaat bagi masyarakat; 

  b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

kompleks dan dalam rangka peningkatan kinerja 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi 

atau pembaharuan serta menjamin penyelenggaraan                        

Kota Cerdas di Kota Depok; 

  c. bahwa dalam rangka melakukan inovasi atau pembaharuan 

yang berkesinambungan diperlukan norma hukum yang 
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menjadi dasar pengaturan yang jelas dalam penyelenggaraan 

kota cerdas;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3858); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  4. 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 beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9              Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia                    Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia                       Nomor 

5348); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik; 
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  7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 3); 

   

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

dan 

WALI KOTA DEPOK 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN                    

KOTA CERDAS. 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1   

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok. 

  2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 

  3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

  4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Unsur 

pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

  5. Kota Cerdas adalah kota yang mengelola semua potensi sumber 

daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangan 

dan memenuhi berbagai kebutuhan, melalui manajemen 

inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.  

  6. Dewan Kota Cerdas Daerah adalah lembaga multi-pihak yang 

dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota yang bertugas untuk 

membantu Pemerintah Daerah Kota dalam menjalankan fungsi 

sebagai pengelola Kota Cerdas.  
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 7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun 

penduduk sebagai orang-perseorangan, akademisi, 

kelompok/komunitas dan badan hukum di wilayah Daerah 

Kota. 

  8. Pusat Operasi Kota Cerdas yang selanjutnya disebut POK 

adalah lembaga yang bertugas melakukan pemantauan 

terhadap beroperasinya kegiatan perkotaan/wilayah serta 

memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon 

terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan 

sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain  sesuai 

skala prioritas dan kebutuhan. 

  9. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan 

yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian 

dari tugas dan fungsi organisasi. 

10. Alih daya adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang 

memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas 

dan fungsi tertentu dari instansi. 

11. Alih Teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori 

maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di 

lingkungan kerja. 

12. Berbagi Pakai adalah pemanfaatan sumber daya secara 

bersama-sama untuk meningkatkan kebermanfaatan sumber 

daya tersebut. 

   

Pasal 2 

  Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan                 

Kota Cerdas ini meliputi: 

  a. dimensi; 

b. kebijakan;  

c. kelembagaan; 

d. POK; 

e. infrastruktur;  

f. data dan aplikasi;  
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g. perencanaan dan tata kelola; 

h. manajemen inovasi; dan 

i. kemitraan. 

   

BAB II 

DIMENSI  

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

  Inisiatif pengembangan kota cerdas dapat dikelompokkan menjadi 

6 dimensi yaitu: 

  a. tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance); 

b. kehidupan cerdas (Smart Living); 

c. lingkungan hidup yang cerdas (smart environment);  

d. masyarakat yang cerdas (Smart Society); 

e. ekonomi cerdas (Smart Economy); dan 

f. pencitraan Daerah Kota yang cerdas (smart branding). 

 

  Bagian Kedua 

Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (smart governance) 

Pasal 4 

 

 

 (1) Tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk 

mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja 

birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. 

  (2) Penerapan tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:  

a. menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan 

kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik;  

b. meningkatkan keterlibatan dan sinergi Masyarakat dan 

pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan 

pelaksanaan pembangunan; 
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c. melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja 

pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang 

efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem 

pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan;  

d. mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada 

pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem 

menggunakan teknologi yang terjamin 

keberlangsungannya;  

e. menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, 

akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku 

kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek 

keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan 

ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan 

publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa 

pengambilan keputusan/kebijakan. 

   

Bagian Ketiga 

Kehidupan Cerdas (Smart Living) 

Pasal 5 

  (1) Kehidupan Cerdas (Smart Living) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi 

lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan, 

pembangunan transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan 

keamanan Daerah Kota.  

  (2) Penerapan kehidupan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) antara lain: 

a. menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk 

mendukung keamanan dan  kenyamanan Daerah Kota; 

b. melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas 

ruang publik yang ramah anak, lansia, keluarga, dan 

penyandang disabilitas; 
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c. melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dan 

peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik 

dengan aktifitas warga yang positif dan produktif; 

d. menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi 

publik ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang 

disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi 

dalam menunjang mobilitas Masyarakat; 

e. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, 

sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta 

penyelengggaraan sistem jaminan kesehatan; 

f. menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air 

minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni; 

g. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan 

masyarakat hidup sehat yang mendukung perilaku hidup 

bersih dan sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta 

menjaga ketertiban umum dan keamanan;  

h. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui 

budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan 

pengembangan fasilitas olahraga publik serta 

penyelenggaraan even olahraga; dan 

i. menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah. 

   

Bagian Keempat 

  Lingkungan Hidup Yang Cerdas (smart environment) 

Pasal 6 

  (1) Lingkungan Hidup Yang Cerdas (smart environment) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertujuan untuk 

mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan 

lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola 

sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang 

berkelanjutan. 

  (2) Penerapan lingkungan hidup yang cerdas (smart environment); 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 



 

153 
 

a. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih; 

b. meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam 

perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah 

lingkungan; 

c. melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan 

limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua 

pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah 

lingkungan; 

d. mengendalikan pencemaran lingkungan dengan 

meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam 

penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan;  

e. menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman;  

f. merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang 

positif bagi Masyarakat; dan 

g. mendorong penggunaan dan penghematan energi yang 

ramah lingkungan.  

   

  Bagian Kelima 

Masyarakat Yang Cerdas (Smart Society) 

Pasal 7 

  (1) Masyarakat yang cerdas (Smart Society) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf d bertujuan untuk mewujudkan 

partisipasi Masyarakat melalui pemberdayaan interaksi 

Masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan 

implementasi manajemen keamanan dan keselamatan. 

  (2) Penerapan Masyarakat yang cerdas (Smart Society) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 

a. membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana 

berjejaring, pelatihan, dan inkubasi;  

b. meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan 

nonformal maupun pendidikan berbasis Masyarakat; 
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c. mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah 

kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi 

kebutuhan lapangan kerja; 

d. memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan 

antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja; 

e. meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja 

dengan menyediakan Lembaga Pelatihan Kerja yang 

dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi;  

f. melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam 

meningkatkan literasi dan mengembangkan budaya gemar 

membaca;  

g. membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan 

kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

secara berjenjang;  

h. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat 

dalam pencegahan dan penanganan bencana;  

i. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat 

dalam upaya perlindungan Masyarakat;  

j. meningkatkan kualitas perlindungan anak dan keluarga 

melalui pengembangan RW Ramah Anak dan penguatan 

ketahanan keluarga; dan  

k. menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama. 

 

  Bagian Keenam 

Ekonomi Cerdas (Smart Economy) 

Pasal 8 

  (1) Ekonomi cerdas (Smart Economy) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf e bertujuan untuk meningkatkan 

penataan industri primer, sekunder, dan tersier untuk 

peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan membangun 

ekosistem keuangan. 

 

 

 (2) Penerapan Ekonomi cerdas (Smart Economy) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
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a. membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan 

iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha 

baru antara lain dengan menyusun rencana induk industri 

kreatif;  

b. meningkatkan inovasi, akses, daya saing, dan jejaring 

koperasi dan usaha mikro; 

c. memperluas pemanfaatan perdagangan elektronik                         

(e-commerce) yang mendukung berkembangnya iklim 

kewirausahaan di Daerah Kota; 

d. mengembangkan potensi pariwisata berbasis 

pemberdayaan masyarakat yang terdapat                         di 

wilayah Daerah Kota; dan 

e. menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern 

berbasis data dan teknologi informasi yang memudahkan 

pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan 

bertransaksi. 

   

Bagian Ketujuh 

Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (Smart Branding) 

Pasal 9 

  (1) Pencitraan Daerah Kota yang cerdas (smart branding) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bertujuan untuk 

membangun  daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem 

pariwisata, dan penataan wajah Daerah Kota. 

  (2) Penerapan pencitraan Daerah Kota yang cerdas (smart 

branding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 

a. menciptakan identitas wajah Daerah Kota yang 

menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai 

daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang 

menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota 

yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan 

kualitas arsitektur berkelas internasional; 
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b. membangun dan mengembangkan etalase kota pada pusat 

kota dan setiap sub pusat kota; 

c. menciptakan identitas Sumber Daya Manusia yang unggul, 

kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan;  

d. menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis 

yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan 

perekonomian daerah dalam bidang perdagangan, 

meningkatkan investasi daerah, dan mendorong 

pertumbuhan industri kreatif; 

e. menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan 

potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan 

wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta 

meningkatkan budaya keramahtamahan, melayani, dan 

menghibur; 

f. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara 

berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media 

sosial; dan 

g. menguatkan kerjasama pemerintah daerah dengan media 

cetak dan media elektronik. 

   

Bagian Kedelapan 

  Pelaksanaan 

  Pasal 10 

  Pelaksanaan tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance), 

kehidupan cerdas (Smart Living), lingkungan hidup yang cerdas 

(smart environment), Masyarakat yang cerdas (Smart Society), 

ekonomi cerdas (Smart Economy), dan pencitraan Daerah Kota 

yang cerdas (smart branding) sebagaimana dimaksud dalam               

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan 

secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah Kota dengan 

Masyarakat. 
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  Bagian Kesembilan 

  Pembiayaan 

  Pasal 11 

  Pembiayaan penyelenggaran Kota Cerdas merupakan tanggung 

jawab Pemerintah Daerah Kota dan/atau Masyarakat yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku. 

 

  BAB III 

KEBIJAKAN 

Pasal 12 

  (1) Penyelenggaraan Kota Cerdas dilaksanakan berdasarkan 

kebijakan agar dapat terjaga keberlangsungannya.  

(2) Penyelenggaraan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud                   

pada ayat (1) disusun dan diawasi penerapannya agar 

pengembangan dan pengoperasian dapat terjadi secara 

konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan sasaran-

sasaran strategis Daerah Kota.  

 

  Pasal 13 

  Pengawasan pelaksanaan kebijakan Kota Cerdas dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

 

  BAB IV 

KELEMBAGAAN 

Pasal 14 

  (1) Pembentukan Dewan Kota Cerdas berfungsi sebagai wadah 

partisipasi antar sektor dan antar elemen dalam melakukan 

percepatan pembangunan dan pelaksanaan Kota Cerdas. 

  (2) Wali Kota sebagai Pembina Kota Cerdas membentuk dan 

menetapkan keanggotaan Dewan Kota Cerdas dan Tim 

Pelaksana Kota Cerdas. 
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  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kota Cerdas dan Tim 

Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.  

 

  Pasal 15 

  Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14                                

ayat 1  bertugas: 

  a. memberikan arahan dan masukan; 

b. membantu tugas Pembina dalam melakukan pengawasan; 

c. membantu tugas Pembina dalam melakukan evaluasi 

penyelenggaraan Kota Cerdas; dan 

d. membantu pelibatan Masyarakat dalam identifikasi 

kebutuhan, pengawasan, dan evaluasi. 

   

Pasal 16 

  Tim Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam     Pasal 

14 ayat 2 bertugas: 

  a. melakukan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan 

evaluasi program dan inisiatif  Kota Cerdas yang dilakukan 

secara terkoordinasi lintas PD dan diawasi oleh Dewan Kota 

Cerdas; 

  b. membentuk sekretariat untuk melakukan administrasi 

kegiatan-kegiatannya; 

  c. membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan untuk 

memudahkan koordinasi lintas PD;  

  d. menempatkan dan menugaskan perwakilan PD sesuai tugas 

dan fungsinya pada kelompok kerja yang terkait; dan 

 

  e. melibatkan pakar dan institusi pemerintah atau non 

pemerintah dalam bidang yang diperlukan sesuai kebutuhan. 

   

Pasal 17 
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  (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Daerah 

Kota menyediakan tenaga ahli melalui pola Alih Daya dan Alih 

Teknologi. 

  (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan tunjangan khusus 

bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

kebutuhan dengan memperhatikan kelayakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

 

  Pasal 18 

Pemerintah Daerah Kota melakukan peningkatan kompetensi PD 

melalui program rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan dalam 

rangka meningkatkan kemandirian. 

 

   BAB V 

POK 

Pasal 19 

  Pemerintah Daerah Kota membentuk POK dalam rangka 

penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, 

darurat maupun kondisi bencana.  

  Pasal 20 

  (1) POK dimaksudkan sebagai lembaga yang bertugas melakukan 

pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan perkotaan dan 

memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon 

terhadap gangguan dan permintaan bantuan, pengerahan 

sumber daya yang diperlukan, serta tindak lanjut lain sesuai 

skala prioritas dan kebutuhan. 

  (2) POK dikembangkan berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah Kota. 
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  Pasal 21 

  POK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berfungsi: 

a. melakukan koordinasi dan integrasi berbagai kegiatan dari 

institusi yang berbeda beda baik di dalam maupun di luar 

lingkungan kewenangan Pemerintah Daerah Kota; 

b. menangani masalah terkait layanan umum seperti komunikasi, 

energi, kesehatan, transportasi, air minum, jasa keuangan, dan 

lain lain; 

c. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana 

termasuk menerima laporan, merespon, dan memberikan 

informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang 

membutuhkan; 

d. melakukan koordinasi pengamanan acara yang memiliki risiko 

besar dan bersifat strategis; 

e. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan 

publik yang dalam kondisi normal maupun bencana; dan 

f. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan 

berdasarkan informasi yang diterima dengan respon 

diantaranya: penugasan staf penanganan kejadian, catatan 

detail kejadian, perencanaan, aksi tanggap, penggunaan 

sumber daya, catatan pembiayaan operasional, dan timeline 

aktivitas. 

 

  Pasal 22 

  Untuk mendukung POK, Pemerintah Daerah Kota menyediakan 

lokasi, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung 

lainnya sesuai kebutuhan. 

   

BAB VI 

INFRASTRUKTUR 

Pasal 23 

  (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah 

Daerah Kota menyediakan infrastruktur melalui mekanisme 
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pengadaan barang dan jasa atau mekanisme lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

  (2) Dalam hal penyediaan infrastruktur dapat dilakukan oleh 

Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota melakukan 

koordinasi dan pengawasan untuk memastikan penerapan 

yang tepat sasaran dan berkesinambungan. 

 

  Pasal 24 

  Penyediaan dan Pemanfaatan infrastruktur oleh Pemerintah 

Daerah Kota dan/atau Masyarakat dilakukan dengan melihat 

peluang Berbagi Pakai dengan memperhatikan terjaganya 

keamanan dan keberlangsungan infrastruktur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

   

BAB VII 

DATA DAN APLIKASI 

Pasal 25 

  Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Daerah 

Kota memastikan tersedianya data dan informasi secara terpadu, 

terintegrasi lintas Pemerintah dan Masyarakat dengan 

memperhatikan akurasi, keterkinian, relevansi, integritas, dan 

perlindungan data.  

 

  Pasal 26 

  Pemerintah Daerah Kota menyediakan dan mengoperasikan 

aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas dengan 

memperhatikan:  

a. kepatuhan terhadap ketentuan dari sektor terkait;  

b. kebutuhan spesifik dan prioritas Pemerintah Daerah Kota; 

c. efektifitas terhadap kebutuhan dan permasalahan yang 

hendak diselesaikan; 

d. efisiensi penggunaan sumber daya yang harus disediakan 

dalam pengembangan pengoperasian dan perawatan; 
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e. kemudahan penggunaan internal Pemerintah Daerah Kota, 

Masyarakat atau pihak lain; 

f. perlindungan terhadap ancaman keamanan informasi;  

g. kemudahan perawatan dan pengembangan lebih lanjut secara 

mandiri; 

 

h. keterpaduan dan interoperabilitas; dan 

i. kebutuhan perubahan Proses Bisnis dalam rangka menunjang 

inovasi yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. 

   

Pasal 27 

  Pemerintah Daerah Kota menetapkan standar atau acuan aplikasi 

yang digunakan secara seragam lintas sektor.  

   

Pasal 28 

  Pengembangan aplikasi menggunakan komponen-komponen 

teknologi terbuka dalam rangka mendukung efisiensi, kemudahan, 

perawatan, dan pengembangan lebih lanjut. 

 

  BAB VIII 

  PERENCANAAN DAN TATA KELOLA 

Pasal 29 

  Penyelenggaraan Kota Cerdas harus dilakukan dengan 

perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:  

a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara 

sistematis; 

b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan 

c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.  

 

  Pasal 30 

  (1) Dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan Kota 

Cerdas, Pemerintah Daerah Kota menyusun dan menetapkan 

Rencana Induk Kota Cerdas Depok.  
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  (2) Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disusun oleh PD yang membidangi urusan perencanaan dan 

PD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika. 

  (3) Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada        

ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan 

Daerah ini diundangkan. 

 

 

  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kota Cerdas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Wali Kota. 

   

  Pasal 31 

  Rencana Induk Kota Cerdas Depok bertujuan untuk memberikan 

arah Kota Cerdas Depok yang terpadu dan berkesinambungan. 

   

Pasal 32 

Rencana Induk Kota Cerdas Depok memuat: 

a. visi, misi, tujuan, dan sasaran Kota Cerdas Depok; 

b. arah kebijakan Kota Cerdas Depok; 

c. strategi pengembangan dan pengelolaan Kota Cerdas Depok; 

dan; 

d. peta rencana strategis Kota Cerdas Depok. 

   

  Pasal 33 

  Pemerintah Daerah Kota secara berkala melakukan evaluasi 

implementasi rencana induk, peninjauan relevansi, dan 

kesesuaian rencana induk dengan kondisi dan perkembangan, 

serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. 

 

  BAB IX 

MANAJEMEN INOVASI 

Pasal 34 
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  Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas dilakukan 

manajemen inovasi yang efektif dengan tujuan agar program dan 

kegiatan penyelenggaraan dimaksud memberikan dampak dan 

manfaat yang sesuai dengan tujuan serta sasaran.  

   

Pasal 35 

  Manajemen inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

memastikan bahwa: 

a. inovasi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang perlu dipenuhi 

atau masalah nyata yang perlu diselesaikan; 

b. inovasi dilakukan secara terencana dengan baik; 

 

c. inovasi dilakukan dengan mempertimbangkan resiko-resiko 

yang perlu dikelola; 

d. inovasi dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan; 

e. inovasi dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara 

efisien; dan 

f. inovasi diikuti oleh evaluasi untuk memastikan terjadinya 

keberlanjutan. 

 

  Pasal 36 

  Penyelenggaraan manajemen inovasi meliputi langkah:  

a. perumusan masalah atau kebutuhan;  

b. perumusan ide awal atau gagasan;  

c. perencanaan pengembangan inovasi;  

d. pengembangan inovasi;  

e. implementasi inovasi; dan 

f. evaluasi inovasi termasuk kajian pengembangan lebih lanjut, 

replikasi atau perluasan. 

   

  Pasal 37 

  Dalam hal pengembangan inovasi memerlukan perubahan Proses 

Bisnis agar dapat memberikan dampak paling besar, maka 
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perubahannya difasilitasi oleh instansi terkait sesuai kewenangan 

yang dimiliki dengan memperhatikan keberlangsungan dan 

keterpaduan dengan Proses Bisnis lainnya. 

   

  Pasal 38 

Pengembangan dan implementasi inovasi dilakukan oleh  setiap 

satuan kerja atau perorangan pada PD secara berkelanjutan sesuai 

dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan peraturan perundangan-

undangan.  

 

  Pasal 39 

  Inovasi dapat berasal dari ide, pemikiran, gagasan atau usulan 

Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota, 

sesudah melakukan kajian kelayakan. 

 
 
 

  Pasal 40 

  Implementasi inovasi dapat dilakukan oleh Masyarakat dan/atau 

pemerintah secara kemitraan yang saling menguntungkan. 

 

  Pasal 41 

  Pembinaan penyelenggaraan Kota Cerdas dilakukan oleh Wali Kota 

melalui mekanisme kerja sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

  BAB X 

KEMITRAAN 

Pasal 42 

  (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan Pemerintah Daerah 

Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah 

lain dan Masyarakat sesuai kebutuhan. 
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  (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan 

prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kelayakan.  

  (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada                              

ayat (1) dapat berupa: 

a. studi kelayakan; 

b. kajian kebutuhan; 

c. rancang bangun;  

d. penyediaan teknologi;  

e. penyediaan sumber daya manusia;  

f. peningkatan kapasitas kelembagaan;  

g. penyediaan layanan publik;  

h. penyediaan sarana dan prasarana; dan 

i. hal lain sesuai dengan kebutuhan. 

  (4) Kerja sama dapat dilakukan dengan pola pengadaan barang 

dan jasa biasa, bagi hasil, bantuan yang bersifat tidak 

mengikat, dan bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

  (5) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan izin tertentu 

kepada usaha yang menjalankan kegiatan-kegiatan terkait 

dengan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan 

Kota Cerdas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

   

BAB XI 

PENUTUP 

Pasal 43 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Depok. 
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          Ditetapkan di Depok 

        pada tanggal 

                                                        WALI KOTA DEPOK,  

 

 

       K.H. MOHAMMAD IDRIS 

 

Diundangkan di  Depok    

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

 

HARDIONO 

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR  
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

 

NOMOR     TAHUN 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS  

 

 

I. UMUM 

Penyelenggaraan Kota Cerdas merupakan amanat konstitusi, oleh karena itu, 

untuk bisa meningkatkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, 

sederhana dan mudah diakses oleh Masyarakat sehingga perlu diselenggarakan 

penyelenggaraan Kota Cerdas yang sesuai dengan standar penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik dengan tujuan memberikan kemanfaatan 

sebesar-besarnya kepada Masyarakat. Penyelenggaraan Kota Cerdas merupakan 

perwujudan pengelolaan semua potensi sumberdaya secara efektif dan efisien 

dalam menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan, melalui 

manajemen inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin canggih, 

maka Pemerintah Daerah Kota dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan 

Kota Cerdas dengan sarana penunjang yang memadai, untuk memenuhi 

kebutuhan Masyarakat dan mempermudah proses penyusunan, serta 

meningkatkan kemandirian unit-unit penyelenggaraannya. 

 

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelaksanaan 

Penyelenggaraan Kota Cerdas yang lebih baik serta untuk memberi perlindungan 

bagi setiap warga negara dan badan hukum dari penyalahgunaan wewenang di 

dalam penyelenggaraan Kota Cerdas, diperlukan pengaturan hukum yang 

mendukungnya. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Depok perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kota Cerdas. Adapun 

materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Dimensi, Kebijakan, 

Kelembagaan, POK, Infrastruktur, Data dan Aplikasi, Perencanaan dan Tata 

kelola, Manajemen Inovasi, dan Kemitraan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Huruf a 

tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance) merupakan 

kecerdasan dalam tata kelola pemerintahan yaitu mampu mengubah 

pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses 

bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu 

melakukan perbaikan melalui inovasi dan adopsi teknologi yang 

terpadu. 

Huruf b 

 kehidupan cerdas (Smart Living) merupakan kecerdasan pemerintah 

dan Masyarakat dalam membangun ekosistem tempat hidup yang 

layak huni, aman, nyaman, dan produktif  melalui tatanan sosial 

yang seimbang. 

Huruf c 

lingkungan hidup yang cerdas (smart environment) merupakan 

kecerdasan pemerintah dan  Masyarakat dalam membangun 

kehidupan dan kesejahteraan dengan memperhatikan pelestarian 

lingkungan, konsumsi sumber daya alam dan keharmonisan antara 

pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Huruf d 

masyarakat yang cerdas (Smart Society) merupakan kecerdasan 

pemerintah dan Masyarakat dalam membangun komunitas dengan 
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meningkatkan kecerdasan, kreatifitas, dan inovasi warga yang 

berakhlak, berbudi luhur, saling menghargai dan menghormati 

sehingga mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

baik. 

Huruf e 

 ekonomi cerdas (Smart Economy) merupakan kecerdasan dalam 

pengembangan potensi ekonomi daerah sehingga memberikan 

kesejahteraan dan pertumbuhan yang berkesinambungan dengan 

memperhatikan terjaganya keseimbangan sosial dan lingkungan. 

Huruf f 

pencitraan Daerah Kota yang cerdas (smart branding) merupakan 

kecerdasan dalam pembangunan identitas dari kota atau perkotaan 

dalam rangka mendukung pengembangan potensi daerah, 

peningkatan daya saing, kualitas kehidupan Masyarakat, kesatuan 

dan peningkatan ekonomi secara umum. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

          Cukup jelas 

Ayat (2) 

          huruf a 

                    Cukup jelas 

           huruf b 

Yang dimaksud dengan interoperabilitas adalah kapabilitas dari 

suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan 

produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa 

batasan akses atau implementasi. 

           huruf c 

                    Cukup jelas 

           huruf d 

                     Cukup jelas 

           huruf e 

                     Cukup jelas 

Pasal 5 
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Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas  

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

      huruf a 

           Cukup jelas 

      huruf b 

           Cukup jelas 

       huruf c 

            Cukup jelas 

       huruf d 

            Yang dimaksud dengan pencari kerja adalah tenaga kerja yang telah 

berpengalaman di dunia kerja maupun lulusan baru yang belum 

mempunyai pengalaman kerja (fresh graduate). 

        huruf e 

             Cukup jelas  

        huruf f 

             Cukup jelas 

        huruf g 

             Cukup jelas 

        huruf h 

             Cukup jelas 

        huruf i 

             Cukup jelas 

        huruf j 

             Cukup jelas 

        huruf k 

             Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 
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Pasal 9 

Ayat (1) 

daya saing usaha adalah daya saing dalam perdagangan, investasi, 

pariwisata, dan industri kreatif. 

Ayat (1) 

          Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas  

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

 Ayat (1) 

alih daya harus dilakukan bersamaan dengan alih teknologi yang 

diterapkan bertahap sehingga alih daya tidak perlu berlangsung terus 

melainkan secara berthap bekurang dengan meningkatkan kemandirian 

sebagai hasil dari proses alih teknologi. 

Ayat (2) 

          Cukup Jelas 

Pasal 18 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 
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Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 

Pasal 23 

Cukup jelas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jelas 

Pasal 27 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukup jelas 

Pasal 31 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Cukup jelas 

Pasal 33 

Cukup jelas 

Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukup jelas 

Pasal 36 

Cukup jelas 
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Pasal 37 

Cukup jelas 

Pasal 38 

Cukup jelas 

Pasal 39 

Cukup jelas 

Pasal 40 

Cukup jelas 

Pasal 41 

Cukup jelas 

Pasal 42 

Cukup jelas 

 

Pasal 43 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 
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