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Sambutan Wali Kota Depok 

 

Assalamualaikum, 

Visi Kota Depok adalah Unggul, Nyaman dan Religius. Kota Depok ingin 

menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, 

pengembangan ekonomi yang kokoh dan berkeadilan berbasis industri 

kreatif dan pengembangan sumber daya manusia yang bertumpu pada 

ketahanan keluarga. Kemudian dengan mengedepankan kenyaman 

dengan terciptanya suatu kondisi yang bersih, sehat, asri, harmonis, 

berwawasan lingkungan dan ramah bagi kehidupan masyarakat serta terjaminnya hak-hak 

masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya yang 

tercermin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan YME, serta kemuliaan ahlak, moral 

dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

Kota Depok menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki Perda (Peraturan Daerah) Kota 

Cerdas. Perda Kota Cerdas Kota Depok menjadi langkah strategis guna terlaksananya 

pengembangan Kota Cerdas dan sebagai acuan dalam penyusunan masterplan kota cerdas. 

Penyusunan masterplan kota cerdas Kota Depok adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota 

Depok dalam mewujudkan Depok Menuju kota cerdas. Ide-ide yang cerdas dan inovatif 

dituangkan ke dalam buku ini dan sekaligus menjadi guideline serta inspirasi bagi 

stakeholder di Kota Depok untuk mewujudkan kota cerdas Depok. 

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah menginisiasi Gerakan Menuju 

100 Smart City serta melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kota Depok. 

Masterplan Kota Cerdas dan program Quick Wins Kota Depok adalah komitmen untuk 

mewujudkan visi Depok menuju Smart City. 

Kota Depok memiliki potensi. Depok, Kota Cerdas bersahabat ! 

Wassalamualaikum 

 

Depok,       Oktober 2019 

 

K.H. Dr. Mohammad Idris, M.A. 



ii 
 

Daftar Isi 

 

Sambutan Wali Kota Depok ..................................................................................................... i 

Daftar Isi .................................................................................................................................... ii 

Daftar Gambar ......................................................................................................................... iv 

Daftar Tabel .............................................................................................................................. v 

Bab 1 Pendahuluan.................................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ....................................................................................................................... 1 

1.2 Tujuan Masterplan ................................................................................................................. 2 

1.3 Landasan Hukum ................................................................................................................... 3 

1.4 Kerangka Pikir Kota Cerdas ................................................................................................ 4 

1.5 Prinsip Penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Depok ..................................................... 6 

Bab 2 Visi Kota Cerdas Kota Depok ...................................................................................... 8 

2.1 Visi Kota Depok ..................................................................................................................... 8 

2.2 Visi Kota Cerdas Kota Depok ............................................................................................. 9 

2.3 Sasaran Kota Cerdas Kota Depok ................................................................................... 10 

2.4 Hubungan Misi dan Dimensi Kota Cerdas Kota Depok.............................................. 10 

Bab 3 Strategi Pembangunan Kota Cerdas ........................................................................ 12 

3.1 Manajemen Inovasi Kota Depok ...................................................................................... 12 

3.1.1 Tujuan Manajemen Inovasi Kota Depok ................................................................. 14 

3.1.2 Langkah-Langkah Manajemen Inovasi yaitu : ....................................................... 14 

3.2 Enam Pilar Penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Depok ............................................ 15 

3.2.1 Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) ..................................... 15 

3.2.2 Smart Economy ............................................................................................................ 16 

3.2.3 Smart Living .................................................................................................................. 17 

3.2.4 Smart Society ................................................................................................................ 18 

3.2.5 Smart Environment ...................................................................................................... 19 

3.2.6 Smart Branding ............................................................................................................. 20 

Bab 4 Rencana Aksi Kota Cerdas Daerah .......................................................................... 22 

4.1 Strategi Pembangunan, Penerapan, dan Pengembangan Kota Cerdas Kota 

Depok ............................................................................................................................................ 22 

4.2 Pengembangan Aspek Kebijakan Kota Cerdas Kota Depok .................................... 23 

4.3 Pengembangan Aspek Kelembagaan Kota Cerdas Kota Depok ............................. 24 

4.4 Pengembangan Aspek Infrastruktur Kota Cerdas Kota Depok ............................... 24 

4.5 Pengembangan Aspek Data dan Aplikasi Kota Cerdas Kota Depok ...................... 25 

4.6 Pengembangan Aspek Perencanaan dan Tata Kelola Kota Cerdas Kota Depok 26 



iii 
 

4.7 Rencana Penguatan Literasi Kota Cerdas Kota Depok.............................................. 26 

4.8 Peta Jalan (Road Map) Pembangunan Kota Cerdas Kota Depok 2020-2024 ........ 27 

4.9 Quick Win Kota Cerdas Kota Depok ............................................................................... 60 

Bab 5 Penutup ........................................................................................................................ 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Daftar Gambar 

 

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Depok ............................................................................................. 1 

Gambar 2 Elemen Kota Cerdas Readiness Sumber: CCSN. ...................................................... 4 

Gambar 3 Kerangka Kota Cerdas Kota Depok .............................................................................. 5 

Gambar 4 Prinsip Penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Depok ................................................... 6 

Gambar 5 Logo Depok Friendly City ............................................................................................... 9 

Gambar 6 Tata Kelola Pemerintahan Cerdas Kota Depok ........................................................ 15 

Gambar 7 Tata Kelola Ekonomi Cerdas Kota Depok .................................................................. 16 

Gambar 8 Kehidupan Cerdas Kota Depok ................................................................................... 17 

Gambar 9 Masyarakat Cerdas Kota Depok.................................................................................. 18 

Gambar 10 Lingkungan Cerdas Kota Depok ............................................................................... 19 

Gambar 11 Pencitraan Daerah Kota Cerdas Kota Depok .......................................................... 20 

Gambar 12 Aplikasi Depok Single Windows ................................................................................ 60 

Gambar 13 Program Depok Kota Sehat ....................................................................................... 63 

Gambar 14 Layanan di Puskesmas yang ada di 11 Kecamatan di Depok .............................. 64 

Gambar 15 Layanan RSUD Kota Depok ...................................................................................... 64 

Gambar 16 Perangkat Pneumatic tube ......................................................................................... 65 

Gambar 17 Theater Forensik RSUD Kota Depok........................................................................ 66 

Gambar 18 Hai Depok ditampilkan pada portal smart city pada dimensi smart living ............ 67 

Gambar 19 Mock Up Aplikasi Hai Depok...................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Daftar Tabel 

 

Tabel 1 Sinkronisasi Elemen Kota Cerdas dengan Misi Pembangunan Kota Depok ............ 10 

Tabel 2 Perbedaan Inovasi dan Invensi/Penemuan. (Sukardi, 2017) .................................... 12 

Tabel 3 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan (Road 

Map) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) Kota Depok .......................... 28 

Tabel 4 Peta Jalan (Road Map) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) Kota 

Depok 2020-2024 .................................................................................................................... 32 

Tabel 5 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan (Road 

Map) Masyarakat Cerdas (Smart Society) Kota Depok .......................................................... 35 

Tabel 6 Peta Jalan (Road Map) Masyarakat Cerdas (Smart Society) Kota Depok 2020-2024

.................................................................................................................................................. 37 

Tabel 7 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan (Road 

Map) Kehidupan Cerdas (Smart Living) Kota Depok .............................................................. 39 

Tabel 8 Peta Jalan (Road Map) Kehidupan Cerdas (Smart Living) Kota Depok 2020-2024 . 44 

Tabel 9 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan (Road 

Map) Lingkungan Hidup cerdas (Smart Environment) Kota Depok........................................ 47 

Tabel 10 Peta Jalan (Road Map) Lingkungan Hidup cerdas (Smart Environment) Kota 

Depok 2020-2024 .................................................................................................................... 49 

Tabel 11 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan 

(Road Map) Tata Kelola Ekonomi Cerdas (Smart Economy) Kota Depok ............................. 50 

Tabel 12. Peta Jalan (Road Map) Tata Kelola Ekonomi Cerdas (Smart Economy) Kota 

Depok 2020-2024 .................................................................................................................... 52 

Tabel 13 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan 

(Road Map) Pencitraan Daerah Cerdas (Smart Branding) Kota Depok ................................. 53 

Tabel 14 Peta Jalan (Road Map) Pencitraan Daerah Cerdas (Smart Branding) Kota Depok

.................................................................................................................................................. 55 

 

 

 

 



1 
 

Bab 1 Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang 

Kota Depok memiliki luas wilayah 200,29 km2 atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa Barat. 

Kota Depok merupakan kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan ibu Kota DKI 

Jakarta. Aktivitas pembangunan ibu kota memberikan dampak positif bagi pertumbuhan 

perekonomian, selain itu Kota Depok turut menjalankan perannya sebagai kota permukiman, 

pendidikan, perdagangan dan jasa, serta kota wisata bagi masyarakat ibu kota pada 

perkembangan berikutnya. Namun, laju pembangunan yang terus meningkat dari waktu ke 

waktu berpotensi pula menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan tingkat 

kepadatan penduduk di Kota Depok yang tinggi.  

Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Depok dalam buku Depok Dalam 

Angka 2019, tercatat 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. 

 

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Depok 

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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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 

Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong. 

Hal ini menjadikan pengelolaan wilayah Kota Depok menjadi semakin kompleks. Kondisi 

ini menuntut Pemerintah Kota Depok untuk dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang 

dimiliki serta meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, agar mampu menjadikan 

Kota Depok sebagai daerah yang layak huni, aman dan nyaman. 

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok menuntut 

adanya inovasi sebagai solusi cerdas. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam pengelolaan kota yang dikenal dengan konsep kota cerdas. 

Pemerintah Republik Indonesia, melalui RPJPN 2005-2025, telah mencanangkan pencapaian 

100% Standar Pelayanan Perkotaan terwujud pada tahun 2025. Melalui RPJPN 2025-2045, 

Pemerintah juga mencanangkan untuk mewujudkan 100% Kota Cerdas di seluruh kota di 

Indonesia pada tahun 2045. 

Kota Cerdas adalah kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan 

efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi 

dan berkelanjutan. Konsep kota cerdas menjadi isu besar yang diharapkan menjadi solusi 

dikota-kota besar di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan pada tahun 2017 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia telah mulai mencanangkan Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas. Menindaklanjuti 

program pemerintah tersebut, sebagai sebuah kota yang berdampingan dengan ibu Kota 

Jakarta, dengan jumlah penduduk yang besar, dan tingkat pertumbuhan hunian yang tinggi, 

sudah selayaknya Kota Depok menjadi pelopor dalam penerapan penyelenggaraan Kota 

Cerdas. 

 

1.2 Tujuan Masterplan 

Penyusunan masterplan kota cerdas di Kota Depok bertujuan untuk: 

a. Mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan 

kinerja efisiensi kebijakan publik. 

b. Mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan, 

pembangunan transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan Daerah Kota. 

c. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi 

perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang 

berkelanjutan. 
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d. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan interaksi masyarakat, 

pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan 

keselamatan. 

e. Meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan. 

f. Membangun  daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan 

wajah daerah kota. 

 

1.3 Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar penyusunan rancangan 

peraturan daerah ini adalah sebagai berikut : 

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; 

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi 

dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota 

Cerdas. 

9. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika 

dengan Kepala Daerah Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Kota 

Cerdas di Indonesia 
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1.4 Kerangka Pikir Kota Cerdas  

Untuk meningkatkan kualitas pembanguan Kota Depok, serta meningkatkan layanan 

publik maka pemerintah Kota Depok telah mencanangkan penyelenggaraan kota cerdas 

selama lima tahun kedepan. Kota cerdas adalah kota dengan teknologi cerdas. Menurut 

Stimmel (2016) teknologi cerdas (smart technology) merupakan perwujudan dari sekumpulan 

perangkat teknologi yang murah dan mobile untuk menghimpun data dan memberi respon. 

Teknologi Cerdas (smart technology) mengubah cara kita berinteraksi dengan teman, 

komunitas, pekerjaan, belanja, pemerintah, sekolah, keluarga, organisasi, dan lain-lain. 

Tujuan dari kota cerdas adalah meningkatkan partisipasi warga dalam proses 

pengambilan keputusan, mewujudkan pelayanan publik dan sosial yang lebih efektif dan 

efisien, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, membantu arah dan 

kebijakan pimpinan, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menarik investasi, 

menguatkan branding kota, menciptakan budaya masyarakat lebih baik, meningkatkan 

kenyamanan dan keamanan kota. 

Kerangka pikir (frameworks) kota cerdas yang digunakan dalam penyusunan Masterplan 

Kota Cerdas ini disesuaikan dengan kerangka pikir yang telah dipaparkan dalam Buku 

Panduan Penyusunan Masterplan Kota Cerdas 2017 – Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas 

yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 

2017. Istilah Smart City yang digunakan oleh Kota Depok diadaptasi dalam Perda Kota 

Cerdas Kota Depok menjadi kota cerdas. Penyusunan Masterplan Kota Cerdas Kota Depok 

menggunakan kerangka pikir yang telah dirumuskan oleh Kementrian Kominfo RI.  

 

Gambar 2 Elemen Kota Cerdas Readiness Sumber: CCSN. 

Dalam upayanya membangun kota cerdas, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 

melalui surat B-116/DJAI/AI.01.05/02/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Penyampaian 

hasil seleksi assesment Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas 2019 menilai Kota Depok telah 

memiliki Kesiapan Daerah Cerdas atau Smart City Readiness. Terdapat beberapa elemen 

utama dalam kesiapan daerah cerdas, yaitu potensi alam (nature); struktur daerah (structure); 
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infrastruktur (infrastructure); suprastruktur (superstructure); dan budaya (culture). Untuk 

keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian kota cerdas Readiness difokuskan kepada 3 

elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah 

cerdas tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 

1. Struktur; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima 

manfaat kota cerdas, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan 

tata pamong; 

2. Infrastruktur; pembangunan infrastruktur pendukung kota cerdas yang meliputi infrastruktur 

fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum; 

3. Suprastruktur; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-

laksana pelaksanaan pembangunan kota cerdas. 

Pembangunan kota cerdas di Kota Depok meliputi 6 (enam) elemen yaitu 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).  

 

Gambar 3 Kerangka Kota Cerdas Kota Depok 

Kota cerdas sebagai bentuk pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi tentunya harus melalui proses pemetaan (sensing), 

memahami (understanding) dan eksekusi yang efisien dan efektif (acting). Tentunya 

didampingi oleh mekanisme controling yang baik, efisien dan efektif. Berikut adalah kerangka 

keterkaitan antara dimensi, area kerja dan indikator dari tiap dimensi sebagaimana gambar di 

atas. 
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1.5 Prinsip Penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Depok 

Kota Depok berpegang pada prinsip penyelenggaraan kota cerdas dengan merujuk 

kepada PERPRES 95 2018 pasal 2 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu : 

 

Gambar 4 Prinsip Penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Depok 

1. Efektifitas  

Pengelolaan dan pengembangan kota cerdas didukung dengan program, inisiatif, yang 

berisi inovasi. program dan inisiatif ini harus memberikan dampak terhadap tujuan dan 

sasaran kota cerdas agar efektiftas ini dapat diukur diperlukan perumusan dan penetapan 

indikator keberhasilan. 

2. Keterpaduan  

Pengelolaan kota cerdas 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 kota 

cerdas dalam konsep berbagi pakai, ini adalah makna dari keterpaduan dalam 

pengambangan kota cerdas, termasuk smart governance. 

3. Kesinambungan  

Kondisi dan kebutuhan kota cerdas bersifat dinamis begitu pula konsep-konsep 

pengembangan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk inovasi kota cerdas. Oleh 

karena itu diperlukan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan dinamika kota cerdas 

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. 

1.Akuntabilitas Efisiensi 1.Kesinambungan 

Efektifitas 1.Keterpaduan Interoperabilitas

Keamanan 
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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 kota cerdas. 

4. Efisiensi  

Pengembangan dan pengelolaan kota cerdas memerlukan sumberdaya yang perlu 

direncanakan dan dikelola dengan baik, kemudian berbagai program dan inisiatif terkait 

dengan kota cerdas 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.  

5. Akuntabilitas 

Penyelengara kota cerdas harus mempertanggungjawabkan pengembangan dan 

pengelolaan kota cerdas kepada semua pemangku kepentingan, mengingat sangat penting 

dan strategisnya program-program kota cerdas diperlukan administrasi, mekanisme kerja, 

dan tatakelola yang dilaksanakan secara konsisten.  

6. Interoperabilitas 

Mengingat banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan kota 

cerdas diperlukan kemampuan untuk semua pihak saling mendukung termasuk dalam 

penyediaan layanan, penyediaan data dan informasi serta kerjasama yang dilakukan secara 

terkoordinasi. 

7. Keamanan  

Pengelolaan kota cerdas banyak bersinggungan dengan informasi yang terkait layanan 

publik, hal ini menyebabkan terjadinya resiko yang harus dapat dikelola dengan baik, resiko 

dimaksud meliputi keberlangsungan (abvailibility), terjaganya kerahasiaan (Confidentility), 

dan integritas (terjaganya keutuhan, otentitas, kebenaran). Yang secara keseluruhan 

merupakan persyaratan keamanan. 
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Bab 2 Visi Kota Cerdas Kota Depok 

 

2.1 Visi Kota Depok  

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 2016–2020 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah 

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” 

Kota Depok meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya 

yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan 

Undang-undang No. 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. 

Unggul didefinisikan 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 terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, 

harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat. 

Religius didefinisikan terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban 

Agama bagi masing- masing 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 

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu terwujudnya Kota Depok yang Unggul, 

Nyaman dan Religius merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok 

sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 yaitu Depok Kota 

Niaga dan Jasa, yang Religius, Berwawasan Lingkungan. Visi tersebut telah dapat 

direfleksikan pada Visi kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius. 

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. 
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5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga 

kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan 

bernegara. 

 

2.2 Visi Depok Kota Cerdas  

Adapun visi kota cerdas Kota Depok adalah “Depok Kota Cerdas Bersahabat”. 

 

Gambar 5 Logo Depok Friendly City 

 

 

 

 

-  

 

1. Arti Logo 
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2.3 Sasaran Kota Cerdas Kota Depok 

Sasaran penyelenggaraan kota cerdas di Kota Depok adalah : 

1. Meningkatkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, 

komunikatif, dan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang 

terpadu yang diukur melalui hasil evaluasi dari pihak eksternal (pemerintah dan non 

pemerintah). 

2. Meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat dan indikator lain yang terkait dengan 

kinerja dalam harmonisasi lingkungan yang nyaman, menjamin fasilitas dan pelayanan 

kesehatan, membangun transportasi dan logistik, kenyamanan dan keamanan kota. 

3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang cerdas, 

perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, sumber daya alam yang 

berkelanjutan. 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat, sistem edukasi, keamanan dan keselamatan dalam 

pembangunan kota melalui hasil penilaian dari pihak yang kompeten. 

5. Meningkatkan capaian indikator sasaran ekonomi sehingga berdampak terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

6. Menigkatkan usaha pariwisata, daya saing usaha (industri kreatif) dan penataan wajah kota 

melalui hasil evaluasi kualitatif dan kuantitatif. 

 

2.4 Hubungan Misi dan Dimensi Kota Cerdas Kota Depok 

Sinkronisasi antara dimensi kota cerdas dengan misi pembangunan Kota Depok 

ditunjukkan dalam tabel berikut : 

Tabel 1 Sinkronisasi Elemen Kota Cerdas dengan Misi Pembangunan Kota Depok 

Tata Kelola 
Pemerintahan 
Cerdas 
(Smart 
Governance) 

Misi 1 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. 

 
 

Kehidupan 
Cerdas 

(Smart 
Living) 

Misi 4 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. 
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Tata Kelola 
Ekonomi 
Cerdas 

(Smart 
Economy) 

Misi 3 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. 

 

Lingkungan 
Hidup cerdas 
(Smart 
Environment) 

Misi 2 dan 4 

 

Masyarakat 
Cerdas 

(Smart 
Society) 

Misi 5 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. 

Misi 2  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. 

 

Pencitraan 
Daerah 
cerdas 
(Smart 
Branding) 

Misi 1,2,3,4 dan 5 
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Bab 3 Strategi Pembangunan Kota Cerdas 

 

Dalam menetapkan strategi pengembangan kota cerdas, Kota Depok menggunakan 

metode prioritas pengembangan yaitu dengan menerapkan manajemen inovasi dan 

brainstroming dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, sektor privat, kelompok 

masyarakat peduli, juga lembaga pemerintahan terkait. Keseluruhan pemangku kepentingan 

tersebut memiliki peranan masing-masing dalam mengimplementasikan Depok Kota Cerdas.  

Sebagai ilustrasi, misalnya pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung 

terciptanya ekosistem kota cerdas yang terintegrasi. Akademisi memberikan masukan berupa 

kebijakan yang berdasar pada riset dan penelitian yang dilakukan. Sektor privat memberikan 

dukungan berupa pendanaan, dan komunitas serta masyarakat turut berpartisipasi dengan 

mengubah kebiasaan lama yang buruk dan mempraktikkan inovasi baru yang lebih efisien. 

Jika salah satu pihak kurang berkontribusi, maka strategi pengembangan yang dilakukan 

menjadi kurang maksimal. 

 

3.1 Manajemen Inovasi Kota Depok 

Manajemen inovasi menjadi salah satu strategi Kota Depok dalam penyelenggaraan kota 

cerdas. Proses dan tata cara mengelola inovasi yang dilakukan adalah meliputi perumusan 

masalah, analisis kebutuhan dan inventarisasi ide, perencanaan, pembangunan, penerapan, 

evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. (Sukardi, 2017).  

Manajemen inovasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan hasil dari suatu inovasi 

dapat tercapai secara tepat sasaran dari segi manfaat/dampak, penggunaan sumber daya, 

waktu kualitas dan faktor sukses lain yang ditetapkan.  

 

Tabel 2 Perbedaan Inovasi dan Invensi/Penemuan. (Sukardi, 2017) 

Invensi / Penemuan Inovasi 

Pemikiran/ide awal dari satu produk atau 

proses yang belum ada sebelumnya 

Implementasi dari produk/proses untuk pertama 

kalinya 

Berhubungan dengan penemuan/kreasi dari 

sebuah produk 

Memberi nilai tambah atau melakukan perubahan 

atas satu produk 

Menemukan ide segar dari produk baru dan 

cara kerjanya secara teoritis 

Meliputi implementasi praktis dari satu gagasan batu 

Memerlukan ketrampilan saiens (keilmuan) Memerlukan ketrampilan teknis, strategis dan 

manajerial 
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Terjadi pada saat ada ide pada seorang 

ilmuwan/saientis 

Terjadi pada saat ada kebutuhan akan 

produk/layanan atau proses baru atau diperbarui 

Terbatas pada lembaga penelitian Meliputi berbagai bagian dari organisasi 

 

Proses mengidentifikasi inovasi yang dilakukan di Kota Depok memiliki 4 (empat) kriteria 

yaitu : 

a. Inovasi memiliki kekhasan / khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti 

ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. 

b. Inovasi memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki 

karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orsinalitas dan 

kebaruan. 

c. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu 

inovasi dilakukan melalui suatu proses yang yang tidak tergesa-gesa, namun dipersiapkan 

secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. 

d. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki 

arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. 

 

Jika dilihat dari sifat perubahannya inovasi dapat dibedakan menjadi 6 kelompok : 

1. Penggantian (substitution) 

Misalnya : Inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabotan, alat-alat 

atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. 

2. Perubahan (alternation) 

Misalnya : Mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar, ditambah dengan 

tugas menjadi guru pembimbing dan penyuluhan / mengubah kurikulum sekolah yang semula 

bercorak teoretis akademis menjadi kurikulum dan mata pelajaran yang berorientasi 

bernuansa keterampilan hidup praktis. 

3. Penambahan (addition) 

Misalnya : Adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes objektif di kalangan 

guru sekolah dasar dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah 

ada. 

4. Penyusunan kembali (restructuring) 

Misalnya : Upaya menyusun kembali susunan peralatan, menyusun kembali komposisi serta 

ukuran dan daya tampung kelas, menyusun kembali urutan matamata pelajaran / keseluruhan 

sistem pengajaran, sistem kepangkatan, sistem pembinaan karier baik untuk tenaga edukatif 

maupun tenaga administratif, teknisi, dalam upaya perkembangan keseluruhan sumber daya 

manusia dalam sistem pendidikan. 
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5. Penghapusan (elimination) 

Contohnya : Upaya menghapus mata-mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran menulis 

halus, atau menghapus kebiasaan untuk senantiasa berpakaian seragam 

6. Penguatan (reinforcement) 

Misalnya : Upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga 

berfungsi secara optimal dalam permudahan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan 

efisien. 

 

3.1.1 Tujuan Manajemen Inovasi Kota Depok 

Dalam proses pengelolaan inovasi, Kota Depok melakukan manajemen inovasi agar 

dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Manajemen 

Inovasi yang dilakukan memiliki peran yang penting untuk mengakui bahwa ide-ide baru harus 

terus mengalir secepat mungkin dan terjadi setiap saat sebagai antisipasi perkembangan 

yang semakin cepat, beragam, dan dinamis.  Adapun tujuan dalam melakukan manajemen 

inovasi yaitu memastikan bahwa  : 

1. inovasi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang perlu dipenuhi atau masalah nyata yang 

perlu diselesaikan; 

2. inovasi dilakukan secara terencana dengan baik; 

3. inovasi dilakukan dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang perlu dikelola; 

4. inovasi dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan; 

5. inovasi dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien; dan 

6. inovasi diikuti oleh evaluasi untuk memastikan terjadinya keberlanjutan. 

 

3.1.2 Langkah-Langkah Manajemen Inovasi yaitu :  

Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan manajemen inovasi di Kota Depok adalah  

1. Merumuskan kebutuhan atau masalah 

Kebutuhan atau masalah harus nyata dan diuraikan dengan jelas, dengan demikian hasil 

dari implementasi bisa dievaluasi dan diukur dengan baik. “Inovasi” tanpa kebutuhan dan 

masalah disebut invensi atau penemuan. 

2. Menggambarkan ide / konsep inovasi 

Ide dan konsep pembaruan, kreativitas, solusi perlu digambarkan, pilihan-pilihan 

pendekatan, metodologi, solusi dipertimbangkan dan diputuskan 

3. Merencanakan pembangunan solusi dan implementasi  

Urut urutan langkah dan semua komponen yang diperlukan dalam pembangunan dan 

implementasi terindentifikasi analisa risiko dari inovasi dilakukan. 
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4. Membangun inovasi dan komponen pendukung 

Manajemen proyek dilakukan dengan ketat, diupayakan komponen yang digunakan 

mendukung kemandirian dan menghindari ketergantungan berlebihan pada pihak ketiga. 

5. Melakukan Implementasi Inovasi 

Manajemen proyek dilakukan dengan ketat dan hambatan di atasi secara efektif. 

6. Melakukan evaluasi dan membuat rencana pengembangan lebih lanjut 

Capaian dan dampak dari inovasi dievaluasi dan dinilai serta diambil pelajaran dari 

pengalaman inovasi untuk perbaikan ke depan dan dipikirkan untuk pengembangan lebih 

lanjut. 

 

3.2 Enam Pilar Penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Depok 

Dengan mendalami tujuan dan sasaran kota cerdas Kota Depok, maka dalam 

penerapannya Kota Depok melakukan inventarisasi masalah dan kebutuhan serta inovasi 

perangkat daerah dan masyarakat. Proses ini dijabarkan kedalam enam (6) pilar kota cerdas. 

 

3.2.1 Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance)  

Tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance) di Kota Depok bertujuan untuk 

mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja 

efisiensi kebijakan publik.  

 

(Sumber Gambar : Masterplan Smart City Denpasar, 2018) 

Gambar 6 Tata Kelola Pemerintahan Cerdas Kota Depok 

Strategi penerapan tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance) yang diatur oleh 

Perda Kota Cerdas di Kota Depok diantara adalah :  

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 kontinyu 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. 

 

3.2.2 Smart Economy  

Tata kelola ekonomi yang cerdas (smart economy) di Kota Depok bertujuan untuk 

mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja 

efisiensi kebijakan publik.  

 

(Sumber Gambar : Buku Panduan Smart City Kominfo, 2017) 

Gambar 7 Tata Kelola Ekonomi Cerdas Kota Depok 

Penerapan tata kelola ekonomi cerdas (smart economy) yang diatur oleh Perda kota 

cerdas di Kota Depok diantara adalah : 

a. Ekonomi cerdas (smart economy) dikota depok bertujuan untuk meningkatkan penataan 

industri primer, sekunder, dan tersier untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

membangun ekosistem keuangan. 

b. Penerapan Ekonomi cerdas (smart economy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 

lain: 
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1) membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang 

mendukung berkembangnya wirausaha baru antara lain dengan menyusun rencana 

induk industri kreatif;  

2) meningkatkan inovasi, akses, daya saing, dan jejaring koperasi dan usaha mikro; 

3) memperluas pemanfaatan perdagangan elektronik (e-commerce) yang mendukung 

berkembangnya iklim kewirausahaan di Daerah Kota; 

4) mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdapat 

di wilayah Daerah Kota; dan 

5) menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data dan teknologi 

informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan 

bertransaksi. 

 

3.2.3 Smart Living  

Kehidupan cerdas (smart living) di Kota Depok bertujuan untuk mewujudkan 

harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pembangunan 

transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan daerah kota.  

 
(Sumber Gambar : Masterplan Smart City Denpasar, 2018) 

Gambar 8 Kehidupan Cerdas Kota Depok 

Penerapan kehidupan cerdas yang diatur oleh Perda kota cerdas di Kota Depok 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. 

 

3.2.4 Smart Society 

Masyarakat yang cerdas (smart society) di Kota Depok bertujuan untuk mewujudkan 

partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan interaksi masyarakat, pembangunan sistem 

pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan.  

 

(Sumber Gambar : Buku Panduan Smart City Kominfo, 2017) 

Gambar 9 Masyarakat Cerdas Kota Depok 
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Penerapan masyarakat yang cerdas (smart society) yang diatur oleh Perda kota cerdas 

di Kota Depok 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; 

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. 

 

3.2.5 Smart Environment 

 
(Sumber Gambar : Masterplan Smart City Denpasar, 2018) 

Gambar 10 Lingkungan Cerdas Kota Depok 
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Lingkungan hidup yang cerdas (smart environment) di Kota Depok bertujuan untuk 

mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi 

perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang 

berkelanjutan.  

Penerapan lingkungan hidup yang cerdas (smart environment) yang diatur oleh Perda 

kota cerdas di Kota Depok antara lain: 

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 

mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan. 

 

3.2.6 Smart Branding  

Sejak 2016 Kota Depok mencintrakan diri sebagai Depok Friendly City yang mencoba 

memposisikan diri sebagai kota yang bersahabat bagi penduduknya. Upaya penguatan citra 

kota ini diperkuat dengan diluncurkanya secara resmi identitas visual Depok Friendly City 

pada bulan Agustus 2017.  

 

(Sumber Gambar : Buku Panduan Smart City Kominfo, 2017) 

Gambar 11 Pencitraan Daerah Kota Cerdas Kota Depok 



21 
 

Sejalan dengan identitas visual Kota Depok konsep smart branding yang diterapkan di 

Kota Depok adalah meliputi pemanfaatan media cetak, media elektronik, internet dan media 

sosial dalam upaya untuk melakukan sosialisasi dan promosi atas prestasi, inisiatif dan 

kreativitas yang dilakukan Kota Depok dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  

Pencitraan daerah kota yang cerdas (smart branding) di Kota Depok bertujuan untuk 

membangun  daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan 

wajah daerah kota. Penerapan pencitraan daerah kota yang cerdas (smart branding) yang 

diatur oleh Perda kota cerdas di Kota Depok : 

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; 

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. 
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Bab 4 Rencana Aksi Kota Cerdas Daerah 
 

4.1 Strategi Pembangunan, Penerapan, dan Pengembangan Kota Cerdas Kota Depok 

Kota Depok dalam strategi pembangunan, penerapan dan pengembangan Kota Cerdas 

menjalankan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Memanfaatkan Sumber Daya, Teknologi, Sarana dan Prasarana secara BERBAGI 

PAKAI; 

1. Pemanfaatan Smart Pole untuk berbagai keperluan dan aplikasi (sensor, alat 

komunikasi, alat surveillance, PJU, Wifi dll) lintas sektor. 

2. Pusat Operasi Kota (POK) atau Depok City Operation Room untuk koordinasi berbagai 

layanan lintas sector (kedaruratan, keluhan masyarakat, keamanan dll). 

3. Pustaka digital untuk penyimpanan materi digital untuk digunakan/diakses internal 

ataupun masyarakat yang dikelola secara terpadu (pemanfaatan dikelola oleh 

perangkat daerah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk 

perpustakaan yang menyimpan berbagai buku dan media lain dalam bentuk 

elektronik). 

2. Memanfaatkan tenaga Mahasiswa dan pelajar dalam program praktek kerja/PKL, 

Pelayanan Masyarakat, Pengabdian Masyarakat untuk melakukan tugas-tugas dibawah 

koordinasi dan pengawasan secara terprogram dan berkesinambungan dan dapat 

memberikan pengalaman kerja; 

3. Memusatkan dukungan teknis pengembangan aplikasi, multimedia, jaringan, tata kelola 

agar dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi (proses bisnis tetap merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah masing-masing); 

4. Penyampaian informasi publik mengikuti panduan agar konten, pemahaman, pesan-

pesan yang disampaikan kepada masyarakat konsisten, jelas, dan sesuai dengan 

kebijakan Pemerintah daerah. Untuk itu perlu dibuat system komunikasi terpadu yang 

didukung dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme kerja; 

5. Untuk inovasi berkelanjutan dalam business process baik yang bersifat internal di 

perangkat daerah maupun memiliki keterkaitan dengan perangkat daerah lainnya 

disediakan alat bantu elektronik untuk memudahkan perumusan, pendokumentasian, 

analisis dan pengkomunikasian ke pihak yang membutuhkan; 
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6. Mendorong pengurangan pemanfaatan kertas dan dokumen fisik dengan 

memaksimalkan pemanfaatan dokumen elektronik yang didukung dengan tanda tangan 

digital untuk memastikan otentitas dan keamanan, termasuk pemanfaatan email resmi 

dalam komunikasi sehari-hari baik internal maupun eksternal; 

7. Membangun mekanisme interoperabilitas antar perangkat daerah maupun ke instansi 

diluar untuk memaksimalkan pemanfaatan data dan sumber daya lain secara berbagi 

pakai. Untuk penggunaan data dalam kebutuhan analisis, pelaporan yang bersifat non 

operasional disediakan fasilitas dataware house; 

8. Pemerintah daerah membangun arsitektur data dan aplikasi untuk memudahkan 

pembangunan, implementasi dan pengembangan aplikasi dalam rangka mendukung 

berbagai process business perangkat daerah yang efisien dan terpadu. Arsitektur akan 

menjadi referensi bagi pengembangan aplikasi. 

9. Menerapkan manajemen inovasi agar inovasi dapat berjalan secara terprogram dan 

berkesinambungan dari tahap perumusan kebutuhan/masalah, perumusan ide, 

perencanaan, pembangunan, penerapan, dan evaluasi. Manajemen inovasi dilakukan 

dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga status, kendala, dan dinamika 

inovasi dapat terus dipantau secara mudah. 

10. Membentuk berbagai gugus tugas (Tim) yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah 

yang terkait dalam kegiatan pembangunan dan penerapan inisiatif/inovasi smart city. 

Dimana diperlukan komunitas terkait perlu dilibatkan secara intensif. Koordinasi dari 

gugus tugas merupakan tanggung jawab dari perangkat daerah yang paling terkait 

dengan persoalan dan masalah. 

 

4.2 Pengembangan Aspek Kebijakan Kota Cerdas Kota Depok  

Aspek kebijakan dilihat dari Kebijakan pemerintah daerah / pemerintah pusat yang dikuti 

atau sudah dilaksanakan, Kebijakan perangkat daerah yang dirumuskan, ditetapkan dan 

dilaksanakan. Alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan, pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan terakhir mengenai proses pelaporan, monitoring dan 

evaluasi teknologi informasi. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan Kota Depok 

adalah :  

1. Menjalankan proses bisnis terintegrasi untuk tingkat kota, dengan mengembangkan sistem 

terintegrasi walaupun terpisah-pisah antar bidang yang memiliki keterkaitan proses bisnis; 

2. Memaksimalkan proses pengawasan atas pelaksanaan kebijakan terkait TIK seperti 

Perwal e-Government dan Perda Kota Cerdas yang baru saja disahkan dilaksanakan 

bentuk sanksi atas ketidakpatuhan, contoh aplikasi dibuat harus dengan rekomendasi dan 

koordinasi Diskominfo, hasil uji kemanan sistem berjalan ditindaklanjuti yang memiliki 

kerawanan tinggi;  
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3. Memaksimalkan kebijakan teknis pelaksanaan TIK seperti peraturan, standar atau 

panduan, manajemen resiko, dsb. 

4. Dibuatnya indikator kinerja yang dapat dijadikan Service Level Agreement (SLA) layanan 

TIK 

5. Memaksimalkan proses evaluasi atas kebijakan terkait TIK. 

 

4.3 Pengembangan Aspek Kelembagaan Kota Cerdas Kota Depok 

Aspek kelembagaan ini didasarkan pada satuan tugas yang mendukung pemanfaatan 

teknologi informasi secara efektif dan efisien, pengetahuan dan ketrampilan teknologi 

informasi sesuai kebutuhan (dalam jumlah dan kualitas) yang sudah dilakukan, SOP terkait 

teknologi informasi yang menjadi acuan kerja bagi  satuan tugas, serta pelatihan dan 

pendampingan yang dilaksanakan secara terprogram. Adapun langkah-langkah strategis 

yang dilakukan Kota Depok adalah : 

1. Melengkapi sistem dan prosedur kerja terkait pemanfaatan dan pengembangan TIK. 

2. Melengkapi pola pemenuhan, pengembangan dan penempatan SDM TIK, dengan 

memaksimalkan fungsi pranata komputer agar penyebarannya merata serta menghindari 

SDM TIK yang menjalankan fungsi di luar kompetensinya; 

3. Memaksimalkan pemahaman pejabat terkait penyelenggaraan TIK dengan melakukan 

seminar dan workshop yang terkait dengan pengembangan TIK agar dapat melakukan 

pengambilan kebijakan yang mendukung. 

4. Memaksimalkan wewenang Chief Information Officer dalam tupoksi Diskominfo. 

 

4.4 Pengembangan Aspek Infrastruktur Kota Cerdas Kota Depok  

Aspek infrastruktur dinilai 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 dikelola. Adapun 

langkah-langkah strategis yang dilakukan Kota Depok adalah : 

1. Melakukan diseminasi pemahaman terhadap pengguna akan keamanan informasi; 

2. Membangun ruang server yang memenuhi standar Data Center di Pemkot Depok; 

3. Memaksimalkan fungsi manajemen kapasitas pada ruang server Diskominfo; 

4. Merencanakan dan membangun pusat penanggulangan bencana (Disaster Recovery 

Center). Untuk menjaga keberlangsungan disegerakan dibangun dilokasi yang lain. 

5. Menyediakan genset atau sumber listrik lain yang khusus untuk ruang server dan NOC 

(tidak digunakan bersama dengan gedung). 
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6. Menggunakan dua ISP yang berbeda atau lebih dalam kerangka arsitektur berbagi beban 

jaringan data. Titik titik penting yaitu ke seluruh PD, 63 Kelurahan, dan 38 Puskesmas dan 

tempat umum seperti taman, masjid dan fasum wilayah yang dihubungkan dengan kabel 

FO agar lebih handal. 

7. Melengkapi SOP bagi pengoperasian seluruh infrastruktur teknologi informasi agar 

manajemen layanan TI kedepan dapat dilakukan dengan lebih baik. 

8. Meningkatkan upaya pengawasan kota dengan menempatkan CCTV dan sensor IoT pada 

lokasi-lokasi strategis. 

9. Menerapkan sistem payment gateway terintegrasi untuk pelayanan publik, market place dll 

 

4.5 Pengembangan Aspek Data dan Aplikasi Kota Cerdas Kota Depok  

Aspek data dan aplikasi didasarkan pada data dan informasi untuk kebutuhan layanan 

publik dan kebutuhan internal yang relevan, akurat, lengkap, terkini, 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. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan Kota 

Depok adalah : 

1.  Melakukan diseminasi pemahaman terhadap perangkat daerah akan pentingnya integrasi 

data baik dalam internal perangkat daerah maupun antar perangkat daerah, masih terdapat 

pembangunan sistem yang terpisah-pisah meskipun memiliki keterkaitan proses dan data; 

2. Membuat rencana aksi TIK perangkat daerah yang berangkat dari kebutuhan dan 

kewajiban penyediaan data serta proses bisnis terintegrasi sesuai tupoksi dan aturan 

hukum yang jelas, sehingga menjadi landasan kuat bagi pembangunan sistem;  

4. Melakukan diseminasi pemahaman perangkat daerah terkait keberlangsungan hidup 

sistem setelah dibangun, seperti dokumentasi, penyediaan kebutuhan operasional sistem, 

pengelolaan, dan pemeliharaan; 

5. Membuat aturan atau ketentuan terkait aplikasi yang dibuat sebagai proyek perubahan dari 

diklat PIM; 

6. Melakukan pelatihan intensif instalasi dan penggunaan aplikasi bagi petugas TIK 

perangkat daerah karena dengan adanya berbagai aplikasi wajib pakai dari pemerintah 

pusat dan aplikasi berbagi pakai dari pemerintah daerah lain yang belum siap pakai 

dan/atau belum/sulit diintegrasikan, sehingga membebani perangkat daerah untuk 

menginput data dan pengembangan. 
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7. Portal kota Depok (Depok Single Window) telah memberikan link kepada berbagai layanan 

masyarakat. Yang perlu ditindaklanjuti adalah penyediaan layanan web 

(web service) di masing-masing aplikasi agar dapat dilakukan berbagi data/informasi 

menuju open government dan smart government di Kota Depok. 

 

4.6 Pengembangan Aspek Perencanaan dan Tata Kelola Kota Cerdas Kota Depok 

Aspek perencanaan dan tata kelola dilandaskan pada harmonisasi dengan perencanaan 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dokumen yang menggambarkan analisis 

kebutuhan teknologi informasi dalam hal kebijakan, kelembagaan, infrastruktur dan aplikasi, 

dokumen yang berisi rencana pembangunan, pengembangan dan implementasi teknologi 

informasi di perangkat daerah, serta proses pelaporan, monitoring dan evaluasi teknologi 

informasi. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan Kota Depok adalah : 

1. Membuat kebijakan dan mekanisme kontrol terkait penganggaran kegiatan TIK, 

Merekomendasikan diskominfo masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 

agar kontrol atas anggaran kegiatan TIK lebih maksimal; 

2. Optimalisasi aksi dan pengawasan implementasi dokumen Masterplan Kota Cerdas Kota 

Depok 2019. 

3. Melakukan implementasi dan pengawasan Rencana Induk TIK 2019 Kota Depok untuk 

dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik, kegiatan yang sedang 

dilaksanakan, dan kegiatan yang belum dilaksanakan.  

 

4.7 Rencana Penguatan Literasi Kota Cerdas Kota Depok  

Terkait dengan rencana aksi Kota Cerdas Kota Depok, maka literasi dapat diterjemahkan 

sebagai segala usaha untuk memahamkan dan berkomunikasi dengan berbagai sarana baik 

kepada masyarakat maupun kepada Perangkat Daerah sendiri tentang implementasi Kota 

Cerdas di Kota Depok. 

Penguatan literasi Kota Cerdas sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada 

masyarakat dan aparat tentang pentingnya implementasi Kota Cerdas agar dapat 

tersampaikan dengan baik. Peningkatan literasi Kota Cerdas menjadi salah satu kunci 

keberhasilan penerapan Kota Cerdas di Kota Depok. 

a. Penguatan literasi masyarakat 

Penguatan literasi masyarakat terhadap Kota Cerdas dapat dilakukan melalui: 

1) Sosialisasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat, forum komunikasi kelompok sosial 

maupun jaringan informasi lain yang sudah ada. 

2) Melakukan kampanye masif melalui produksi konten di media massa baik online dan 

offline, serta media sosial tentang gerakan pengembangan Kota Cerdas, program dan 

tahapan implementasinya. 



27 
 

3) Membangun sinergi pentaholic (akademik, bisnis, pemerintah, media dan komunitas) 

melalui Komunitas Depok Smart City. 

b. Peningkatan kapasitas SDM aparat 

Peningkatan kapasitas SDM aparat diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan literasi 

Kota Cerdas di kalangan aparatur tetapi juga untuk menjamin keberhasilan pengembangan 

dan implementasi Kota Cerdas di Kota Depok. 

Peningkatan kapasitas SDM aparat untuk mendukung Kota Cerdas dilakukan melalui: 

1) Pelatihan pengelolaan operasional situs web instansi. 

2) Pelatihan pengisian konten situs web. 

3) Pelatihan pengelolaan pengaduan 

4) Pelatihan PPID. 

5) Sosialisasi Depok Kota Cerdas. 

6) Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer. 

7) Sosialisasi Perda Kota Cerdas Kota Depok. 

8) Sosialisasi Masterplan Kota Cerdas Kota Depok. 

9) Pelatihan dibidang TIK. 

10) Pelatihan pengolahan data statistik dan infografis. 

11) Pelatihan pengelolaan aplikasi penunjang e-procurement. 

12) Workshop dan pelatihan Chief Information Officer. 

 

4.8 Peta Jalan (Road Map) Pembangunan Kota Cerdas Kota Depok 2020-2024 

Berdasarkan hasil pelaksanaan bimbingan teknis Masterplan Kota Cerdas di Kota Depok 

yang diikuti oleh pimpinan daerah, PD (Perangkat Daerah) dan masyarakat. Terdapat 

kesesuaian antara Perda Kota Cerdas Kota Depok dengan peta jalan pembangunan kota 

cerdas Kota Depok yang dikembangkan per dimensi, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini.  
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1. Peta Jalan (Road Map) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance)  

Tabel 3 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan (Road Map) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) 
Kota Depok 

Kesesuaian dengan 
Perda Kota Cerdas 

Program Uraian Perangkat 
Daerah 

Menyediakan sumber 
daya manusia 
dengan kuantitas dan 
kualitas yang 
memadai kebutuhan 
pelayanan publik;  
 

MASIF 

(Magang Intensif) 
Program intensifikasi kerjasama dengan akademisi (Kampus dan SMK) dalam 
memenuhi kebutuhan SDM di Pemkot melalui : 
1. Inisiasi kerjasama antara Pemkot Depok dan Institusi Pendidikan yang dilakukan 

oleh Bagian Pemerintahan. 
2. Setiap Perangkat Daerah menyusun daftar kebutuhan SDM dengan detil 

deskripsi posisi dan tugas, deskripsi keahlian yang dibutuhkan, jumlah personil, 
dan menyiapkan mentor pendamping. 

3. Program pengabdian masyarakat, penelitian, skripsi, tugas akhir, praktek kerja 
lapangan, dsb) secara kontinu.  

Bagian 
Pemerintahan 
Setda dan 
Kesbangpol 

VIRAL  

(Visual Rating Layanan) 
Program pengukuran kepuasan layanan oleh masyarakat secara langsung setiap 
selesai mendapatkan layanan, berupa rating dan penjelasan 
kepuasan/ketidakpuasan pada indikator layanan yang perlu dinilai, seperti SDM, 
ketepatan waktu, dan sebagainya. ORB membuat mekanisme umpan balik sesuai 
ketentuan dari MenPAN terkait IKM dan penyesuaian dengan pelayanan yang ada 
di PD untuk selanjutnya dibuatkan platform oleh Diskominfo. Modul umum sebagai 
API dapat ditempelkan pada aplikasi layanan online. Untuk layanan offline dapat 
menggunakan perangkat tambahan berupa tablet atau e-kios.  
Hasil olahan database kepuasan layanan dapat digunakan untuk mengevaluasi 
kinerja layanan PD terkait. PD secara real time dapat memantau kinerja layanannya 
melalui visualisasi baik statistik maupun grafis. Bagian Ortala Setda dapat 
memantau kinerja PD yang melakukan pelayanan publik secara keseluruhan. 

ORB dan 
Diskominfo  

Meningkatkan 
keterlibatan dan 
sinergi Masyarakat 
dan pemerintah 
dalam perencanaan, 
sosialisasi, dan 
pelaksanaan 
pembangunan; 
 

NGEDEPROK 
(Nongkrong Bareng Ngobrolin Depok) 

Program pertemuan rutin dan insidental tematik yang melibatkan unsur ABCGM 
(Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media) untuk menghasilkan 
rencana aksi spesifik dalam menyelesaikan suatu masalah melalui : 
1. Penjadwalan tema bahasan dengan lokasi dapat dilakukan di luar Kantor 

Pemkot; 
2. Dipublikasikan secara menarik oleh Bidang IKP Diskominfo melalui video 

streaming maupun vlog di kanal youtube pemerintah agar unsur-unsur terkait 
yang tidak dapat hadir dapat mengikuti kegiatan; 

3. Terintegrasi dengan Hai Depok. 

Bappeda dan 
Bagian 
Pembangunan 
Setda 
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MABAR 

(Membangun Bareng) 
Program pelibatan masyarakat termasuk disabilitas pada tahap perencanaan 
pembangunan melalui optimalisasi aplikasi E-Musrenbang yang memuat  fitur-fitur : 
1. Masyarakat dapat mengajukan usulan/rencana program dalam sistem yang 

dapat diakses dan dipantau status (diakomodir atau tidak) serta perkembangan 
kemajuannya.; 

2. Masyarakat dapat memberikan umpan balik berupa rating (like) dan komentar 
agar program pembangunan sebagai bahan pertimbangan Pemkot Depok dalam 
menentukan prioritas dan menyusun detil program; 

3. Sistem terintegrasi dengan NIK agar dapat dibatasi input hanya dari masyarakat 
Depok; 

4. Sistem mengakomodir fitur untuk menghindari usulan program yang sama. 
 

Bappeda 

KOREK 
(Kolaborasi Reklame) 

Program kolaborasi sosialisasi program pemerintah yang dipasang pada media 
sosialisasi milik swasta, seperti papan reklame, Running Text, Videotrone. 
Perangkat Daerah membuat konten sosialisasi dalam bentuk infografis yang  
diserahkan kepada DPMPTSP untuk diberikan pada pemilik papan reklame agar 
ditayangkan selama papan reklame tidak disewa.  
Perangkat Daerah dapat pula menyampaikan konten sosialisasi untuk dibuatkan 
infografisnya oleh Diskominfo. 
 

DPMPTSP, 
Bidang IKP 
Diskominfo 

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; 

 DSM 

(Depok Single Message) 
Program penanganan isu publik dan branding kota dengan melakukan pengemasan 
ulang humas agar lebih proaktif dan interaktif yang memiliki fungsi sebagai 
influencer dan buzzer. Terdapat sistem media monitoring dan fitur untuk 
mengakomodir klarifikasi PD atas setiap isu agar dapat dihasilkan Position 
statemen dalam bentuk Narasi Tunggal. 
Mendukung narasi tunggal agar pesan-pesan yang disampaikan kepada 
masyarakat konsisten. 

Bidang IKP 
Diskominfo 

Mengoptimalkan 
penerapan dan 
pengembangan 
sistem pemerintahan 
berbasis elektronik 
dengan berfokus 
pada pengintegrasian 

K-Mobile 

(Kinerja Mobile) 
Program peningkatan objektifitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi 
kerja dan sistem karir melalui penilaian kinerja secara online yang terintegrasi 
dengan Simpeg, tunjangan kinerja, laporan penyelesaian pekerjaan, dan absensi. 
 

BKPSDM 
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data dan 
interoperabilitas 
sistem menggunakan 
teknologi yang 
terjamin 
keberlangsungannya;  
 

DSN 

(Depok Single Number) 
Program penyediaan single contact number untuk memudahkan masyarakat dalam 
melakukan pengaduan maupun mendapatkan layanan kegawat daruratan dengan 
mengintegrasikan nomor emergency call, call center Diskominfo, pemadam 
kebakaran, ambulance serta call center kota layak anak. 

Diskominfo 
Damkar 
Dinkes 
DPAPMK 

On Track  
(Tracking Layanan) 

Program penyediaan informasi tracking/penelusuran proses layanan untuk setiap 
layanan publik yang diberikan PD kepada masyarakat baik melalui tiket number 
untuk pengecekan sendiri  ataupun auto notification proses layanan (terpusat)  
melalui email, sms dan WA.  
Dengan adanya tracking layanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan 
terhadap layanan pemerintah, karena masyarakat dapat menghemat waktu dan 
biaya untuk mengecek proses layanan. 

Diskominfo 
Kelurahan 
DPMPTSP 
Disduk 
Disnaker 

DSSP  
(Depok Single Service Point) 

Program pelayanan publik terpadu untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan 
kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.  
Terpadu yang dimaksud baik secara fisik berupa mall pelayanan dan non fisik 
berupa aplikasi terintegrasi pendukung proses pelayanan, sehingga harapan 
masyarakat agar mendapatkan layanan secara mudah, cepat, terjangkau, aman, 
dan nyaman  dapat tercapai. 

DPMPTSP 

Depok Pay Program penyediaan transaksi elektronik untuk meningkatkan pendapatan daerah 
melalui : 
1. Penyediaan platform digital untuk pencatatan, notifikasi dan monitoring retribusi; 
2. Meningkatkan gerakan non tunai untuk transaksi retribusi maupun pajak daerah  

dengan pilihan metode pembayaran bervariasi seperti kartu kredit, debit 
,Transfer, Internet Banking, E-Wallet, hingga pembayaran di gerai atau 
minimarket; 

3. Penyediaan/optimalisasi E-Wallet produk Kota Depok yang terstandarisasi dan 
sesuai ketentuan OJK dapat menggunakan produk yang sudah dikembangkan 
start up Kota Depok. 

BKD 

DSW  

(Depok Single Window) 
 

Program mengoptimalkan Depok Single Window sebagai portal layanan publik yang 
saat ini masih menyajikan informasi dan pendaftaran hingga dapat juga untuk 
proses pembayaran (khususnya untuk pajak) dengan menambahkan fitur-fitur dan 
fungsi DSW sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Diskominfo  
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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. 
 

SADEPOK  
(Satu Data Depok) 

Program tata kelola data Pemerintah Kota Depok untuk menghasilkan data  yang 
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses 
dan dibagipakaikan antar PD dan instansi lainnya melalui pemenuhan Standar 
Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data 
Induk. 

Bidang 
Statistik 
Diskominfo 
dan Bappeda 

Depok Single Map Program penyediaan basis data spasial yang menjadi acuan bagi Perangkat 
Daerah yang memiliki aplikasi berbasis peta agar : 
1. Kebutuhan perencanaan program pembangunan seperti menilai gambaran 

fisik,tingkat pemanfaatan lahan, sumber daya alam dan masalah lingkungan, 
menilai gambaran potensi alam, dan informasi pendapatan serta perijinan 
dapat berbasis data spasial ; 

2. Mempermudah pengolahan informasi terkait gambaran disuatu wilayah secara 
umum; 

3. Mempermudah pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan dan program 
pembangunan daerah; 

4. 4. Mempermudah dalam memetakan persebaran pembangunan. 

Bappeda 
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Tabel 4 Peta Jalan (Road Map) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) Kota Depok 2020-2024 

PROGRAM PERANGKAT 
DAERAH 

2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan 

MASIF 
(Magang Intensif) 

Bagian 
Pemerintahan 
Setda dan 
Kesbangpol 

1. Identifikasi detil 
kebutuhan SDM 
dari tiap PD 

2. Identifikasi pola 
penyediaan SDM 
di institusi 
pendidikan 

3. Penyusunan SOP 
MASIF 

4. Penandatanganan 
MOU antara 
Pemkot Depok 
dengan Institusi 
Pendidikan 

1. Implementasi 
pada beberapa 
PD dan 
beberapa 
Institusi 
Pendidikan yang 
telah siap 

2. Pembuatan 
aplikasi MASIF 

Perluasan PD Perluasan institusi 
pendidikan 

Perluasan ke 
pemenuhan 
kebutuhan 
SDM  swasta 

Contoh :  
Monitoring dan 
maintenance 
website diisi oleh 
mahasiwa/SMK 
Kajian dikerjakan 
sebagai thesis 
mahasiswa S2 

VIRAL  
(Visual Rating Layanan) 

ORB dan 
Diskominfo  

1. Pendataan PD 
yang memiliki 
layanan publik 

2. Penyusunan KAK 
platform rating 
layanan berikut 
SOPnya oleh ORB 
 

1. Pembuatan API  
2. Sharing 

Knowledge dan 
Sosialisasi  

3. Implemantasi ke 
2 PD 

1. Evaluasi 
2. Perluasan ke 

2 PD 
 

1. Evaluasi 
2. Perluasan ke 

2 PD 
 

1. Evaluasi 
2. Perluasan 

ke 2 PD 
 

  

 
NGEDEPROK 
(Nongkrong Bareng 
Ngobrolin Depok) 

Bappeda dan 
Bagian 
Pembangunan 
Setda 

1. Pendataan 
komunitas terkait 
oleh setiap PD 

2. Penyusunan 
jadwal untuk 
setiap dimensi 

1. Perluasan 
jadwal, lokasi 
dan tema dapat 
diajukan oleh 
komunitas 

2. Ouput hasil 
diskusi menjadi 
input bagi 
inovasi MABAR 

Pemantauan 
implementasi 
hasil 
NGEDEPROK  

  Evaluasi 
efektivitas 
kegiatan 
 

Perluasan 
inisiasi 
dilakukan oleh 
komunitas 
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MABAR 
(Membangun Bareng) 

Bappeda 1. Sosialisasi secara E-Musrenbang Tingkat 
RW 

2. Penambahan fitur pada aplikasi E-
Musrenbang berupa Tracking usulan dan 
interkasi. 

1. Implementasi E-Musrenbang yang 
dilengkapi Tracking Usulan 

2. Sosialisasi E-Musrenbang sampai 
tingkat RT 

 

Evaluasi 
implementasi 
E-Musrenbang 

  

KOREK 
(Kolaborasi Reklame) 

DPMPTSP, 
Bidang IKP 
Diskominfo 

1. Menetapkan Dasar 
aturan penerapan 

2. Menghimpun 
bahan publikasi 
dari perangkat 
daerah 

1. Membuat materi-materi publikasi 
2. Perluasan Perangkat Daerah yang 

memberikan konten publikasi  
  

Perluasan papan reklame yang 
bekerjasama 

  

DSM 
(Depok Single 
Message)  

Bidang IKP 
Diskominfo 

1. Membuat SOP 
dan strategi 
komunikasi 
penanganan isu 

2. Pembuatan 
aplikasi DSM 

1. Pembentukan 
tim untuk 
membranding 

2. Pembentukan 
tim untuk 
penanganan 
isu-isu 

Implementasi dan 
evaluasi 
efektivitas tim 

Pengembangan aplikasi DSM sesuai 
kebutuhan 
  

Narasi tunggal 
yang terus meng 
update isu-isu 
yang 
berkembang 
serta tanggapan 
yang harus 
diberikan, sesuai 
urusan Perangkat 
Daerah terkait. 

K-Mobile 
(Kinerja Mobile) 

BKPSDM 1. Pengembangan 
untuk mensupport 
perangkat mobile 
berbasisi IOS 

2. Upgrade teknologi 
terbaru 

1.   Penambahan 
fitur/layanan 
updating data 
secara mandiri 
melalui 
perangkat 
mobile 

2.   Upgrade 
teknologi 
terbaru 

1. Penambahan 
fitur/layanan 
integrasi dg 
Sistem 
Perencanaan 
dan Anggaran 
dan Sistem 
Penggajian 

2. Upgrade 
teknologi 
terbar 

    

DSN 
(Depok Single Number) 

Diskominfo 
Damkar 
Dinkes 
DPAPMK 

1.  Pemetaan PD 
yang memberikan 
layanan call 
center/pengaduan 

2. Kajian integrasi 
nomor tunggal 

3. Pembuatan SOP 
pengaduan dan 
penanganan di 
masing2 PD 

1. Implementasi 
2. Sosialisasi dan 

publikasi 
secara 
berkesinambun
gan 

3. Pembentukan 
kelembagaan 
DSN 

 Perluasanan 
perangkat daerah 
yang memiliki 
layanan 
pengaduan 

Evaluasi 
Implementasi DSN 

Perbaikan 
standarisasi 
pengaduan 

Number, email, 
alamat social 
media yg 
konsisten dan 
dipublikasikan 



34 
 

On Track  
(Tracking Layanan) 

Diskominfo 
Kelurahan 
DPMPTSP 
Disduk 
Disnaker 

1. Pendataan PD 
yang memberikan 
layanan publik 

2. SOP untuk 
masing-masing PD 

3. Penentuan SLA 
Layanan 

1. Pembangunan 
aplikasi (API) 

2. Implementasi di 
beberapa PD 

Perluasan ke Perangkat Daerah yang 
memiliki layanan 
  

Evaluasi 
system On 
Track 

Tiket number 
untuk 
memudahkan 
masyarakat 
mendapatkan 
status terkahir 
dari keluhan  

DSSP  
(Depok Single Service 
Point) 

DPMPTSP 1. Kajian DSSP 
2. Integrasi layanan 

PD agar terpusat 
3. Pengaturan 

mekanisme kerja 

1. Pembangunan DSSP (infrastruktur, 
aplikasi dan SDM) 

2. Implementasi 
 

  

Perluasan dengan 
instansi di luar 
Pemkot (Samsat, 
BPJS dll) 

Evaluasi DSSP Disamping juga 
diterapkan 
layanan yg 
tersebar di 
wilayah untuk 
memudahkan 
masyarakat 

Depok Pay BKD 1. Menginventarisi 
digital payment 
produk strat up 
Depok 

2. Beauty contest 
Depok Pay 

1. Penyusunan 
mekanisme 
kerjasama 
antara 
pemerintah dan 
penyedia digital 
payment 

2. Launching 
Depok Pay 

3. implementasi 
Depok Pay 

1. 
Penyempurna
an system 
Depok Pay 

2. Integrasi 
Depok Pay 
dengan 
system 
transaksional 
yang dimiliki 
Pemerintah 
Kota Depok 

1. Perluasan ke 
PD yang 
memiliki system 
transaksional 

2. Perluasan ke 
layanan di luar 
Pemerintah 
Kota Depok 

 

Evaluasi Depok 
Pay 

Aplikasi point of 
sales (POS) dan 
tools tambahan 
berupa tablet 

DSW  
(Depok Single Window) 

Diskominfo  1.  Pengembangan 
versi 4 

2.  Penerapan Single 
Sign On (SSO) 

Implementasi 
dengan Viral 

Penetapan target 
pengguna DSW 

Penambahan Fitur 1. Penambahan 
Fitur 

2. Evaluasi 

Kota Layak Anak, 
operator tingkat 
RW, progress 
KLA bisa dilihat 

SADEPOK  
(Satu Data Depok) 

Bidang 
Statistik 
Diskominfo 
dan Bappeda 

Pembuatan regulasi 
walidata turunan 
Perpres Satudata 
 

1. Penetapan 
acuan data 
induk  

2. Penerapan 
standarisasi 
data 

1. Optimalisasi 
pemanfaatan 
satudata.depo
k.go.id 

2. Pemanfaatan 
analisis data 
untuk 
pengambilan 
keputusan 

 

Integrasi dengan 
datawarehouse 

Evaluasi 
SADEPOK 
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Depok Single Map Bappeda 1. Pendataan PD 
yang memiliki 
aplikasi Data 
Spasial 

2. Penetapan 
platform data 
spasial yang akan 
digunakan 

1. Pembangunan 
DSM 

2. Implementasi 
 

 Perluasan Layer 
  
  

  

 

2. Peta Jalan (Road Map) Masyarakat Cerdas (Smart Society) 

Tabel 5 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan (Road Map) Masyarakat Cerdas (Smart Society) Kota Depok 

Kesesuaian dengan 
Perda Kota Cerdas 

Nama Program Uraian Program Perangkat 
Daerah 

Membangun ruang kreatif 
bersama sebagai sarana 
berjejaring, pelatihan, 
dan inkubasi;  
 

Depok Balai Start Up Program penyediaan ruang kreatif bersama yang dilengkapi fasilitas penunjang (kantor 
dan peralatan kerja) yang dapat digunakan untuk berbagi ide dan mengembangkan 
kreativitas. 
Diharapkan dengan adanya Balai Start Up dapat dijadikan sebagai alamat kantor untuk 
start up yang tidak memiliki domisili tapi aktif dan potensial untuk mengurus perijinan 
secara resmi sehingga mempermudah saat akan melaksanakan kerjasama yang 
membutuhkan legalitas. 
 

Disrumkim 

Ayo Gawe Program Penangulangan pengangguran secara terpadu, melalui  sektor formal dan 
informal yaitu : 
1. Sektor formal dilaksanakan dengan mengarahkan pengangguran untuk bekerja 

dan menjalin kerjasama dengan penyedia kerja dengan beberapa proses:  
- Menginventarisir kebutuhan kompetensi  di perusahaan/industri; 
- Menyesuaian institusi pendidikan/LPK dengan kebutuhan perusahaan/industri; 
- Mempersiapkan  pekerja yang siap kerja yang memiliki kompetensi; 
- Mengawasi pemenuhan kewajiban Perusahaan/Industri untuk menyerap tenaga 
kerja lokal dengan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan SDM yang dimiliki 
secara kontinyu (update) agar dapat dimonitoring oleh Dinas Tenaga Kerja. 

2. Sektor informal dilaksanakan dengan mengarahkan Pengangguran untuk 
membuka usaha (wirausaha) melalui : 
- Memberikan pelatihan-pelatihan di LPK untuk meningkatkan kompetensi baik 
dari produksi maupun marketing; 
- Memfasilitasi inkubasi bisnis untuk pemula antara lain dengan : memudahkan 
proses perijinan, menyediakan iklim investasi yang baik, membangun networking 
untuk perluasan usaha, business mentor. 

Disnaker 
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Meningkatkan kualitas 
pendidikan sekolah 
formal dan nonformal 
maupun pendidikan 
berbasis Masyarakat; 

Digipus Depok 
(Digital Pustaka Depok) 

Program edukasi melalui penyediaan materi digital/visual baik video maupun tutorial 
bagi ASN maupun masyarakat. Materi dari berbagai bidang keilmuan seperti 
pengelolaan sampah, UMKM, keahlian tertentu, wirausaha, ketahanan keluarga, 
kesehatan, perekonomian dengan kontributor selain oleh pemerintah juga oleh 
akademisi dan praktisi. Materi dapat disediakan oleh PD yang memberikan pelatihan-
pelatihan seperti Disnaker, UMKM, Disperindag, Dinkes, DPAPMK, DLHK. 

Diskarpus 

Depok Smart Learning Program penyediaan sarana pembelajaran dan pelatihan secara online untuk 
peningkatan kompetensi /kemampuan/keahlian masyarakat luas. Diimpletasikan 
melalui gerakan antara lain: 
1. Pendataan PD yang menyelenggarakan pelatihan; 
2. Pembuatan platform digital yang mengakomodir pelaksanaan belajar mengajar, 

ujian/tes, monitoring peserta; 
3. Penyediaan kurikulum pelatihan dan materi ajar yang terstandarisasi. 
 

Disdik 

Melibatkan partisipasi 
aktif masyarakat dalam 
meningkatkan literasi dan 
mengembangkan budaya 
gemar membaca; 

Teras Cerdas Program untuk meningkatkan budaya gemar membaca dengan dengan melibatkan 
komunitas dan masyarakat. 
melalui optimalisasi teras kelurahan yang telah difasilitasi internet publik sebagai 
sarana meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar dengan menyediakan layanan 
baca buku, pelatihan parenting, pelatihan kewirausahaan dengan mengandeng 
komunitas, pelaku usaha maupun UMKM. 
 

Disnaker 
Diskarpus 

Membangun sistem 
pendukung dan jejaring 
pelaporan kasus 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) secara 
berjenjang; 

Jejaring PMKS Program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain 
melalui :  
1.   Pembentukan Jejaring penanganan PMKS dengan melibatkan seluruh unsur 

masyarakat, Polsek, Polres, Kepala Perangkat Daerah; 
2.   Pembentukan Unit Reaksi Cepat penanganan PMKS; 
3.   Pembuatan platform digital untuk membantu kader melakukan pendataan, memiliki 

sumber data  (database) peserta pelatihan PMKS 
4.   Memastikan verifikasi dan validitas data SLRT 

Dinsos dan 
DPAPMK 
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Tabel 6 Peta Jalan (Road Map) Masyarakat Cerdas (Smart Society) Kota Depok 2020-2024 

Nama Program Perangkat 
Daerah 

2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan 

Depok Balai Start Up  Disrumkim 1. Kajian 
2. Penetapan Tata 

Kelola  
 

Pembentukan 
Kelembagaan 
 

1. Optimalisasi 
kreatif hub 

2. Penambahan 
titik 

 1. Penambahan 
Kolaborasi 
dengan 
pelaku usaha 

2. Kolaborasi 
dengan 
institusi 
pendidikan 

 Kolaborasi 
dengan pelaku 
usaha 

creative center-hibah 
dari provinsi 
Kreatif Hub : menjadi 
pilot balai start up 

Ayo Gawe Disnaker 1. Optimalisasi dan 
Integrasi aplikasi 
yang ada di 
Disnaker 
(BKOL,AK1, 
Simpel dan data 
Perusahaan) 

2. Penerapan 
Kebijakan ke 
Perusahaan untuk 
memberikan quota 
untuk pekerja lokal 
pasca pelatihan 

Penerapan 
Kebijakan untuk 
LPK untuk 
membuat 
pelatihan sesuai 
kebutuhan 
perusahaan dan  
Monitoring 

1. Integrasi ke 
Datawarehou
se 

2. Integrasi 
DSW 

Evaluasi Ayo 
Gawe 

Impelemntasi 
Hasil evaluasi 

Di data - registrasi - 
bekerja/usaha-job fair 
atau 
ikm/waralaba/reseller 

Digipus Depok  
(Digital Pustaka 
Depok) 

Diskarpus 1.  Menghimpun 
sumber pustaka 
digital yang dimiliki 
oleh  PD  

2.  Pembangunan 
media/aplikasi 

1. Penerapan 
2. Survey 

kebutuhan 
masyarakat 

 

1. Kolaborasi 
dengan 
Akademisi 

2. Sosialisasi 

1. Perluasan 
materi 
dengan 
kolaborasi 
komunitas 

2. Sosialisasi 

Evaluasi 
Digital 
 

Masyarakat dapat 
mengakses 
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Depok Smart Learning Disdik 1. Menghimpun PD 
yang memiliki 
program pelatihan 

2. Pembangunan 
aplikasi 

3. Menyiapkan materi 
pembelajaran 
(video/slide) 

1. Sosialisasi DSL 
2. Uji Coba 2 

pelatihan 

Implementasi 
pada 2 pelatihan 
 

 Implementasi 
pada 2 pelatihan 

1. IImplement
asi pada 2 
pelatihan  

2. Evaluasi 
DSL 

 membuat platform 
(contoh moodle atau 
cms dengan plugin) 
dengan tanggung 
jawab konten ada pada 
PD. Jika akan 
digunakan di Disdik 
dilanjutkan dengan 
pelatihan untuk tenaga 
kependidikan 

Teras Baca Disnaker 
Diskarpus 

1. Pendataan bentuk 
teras baca yang 
sudah ada 

2. Kolaborasi dengan 
komunitas 
membangun teras 
baca kelurahan 

Implementasi 5 
Kelurahan 

Implementasi 5 
Kelurahan 

Implementasi 5 
Kelurahan 

1. Implementa
si 5 
Kelurahan 

2. Evaluasi 

sudah dijalan Rumah 
anak Bangsa, ide untuk 
mengandeng 
komunitas tersebut 
dalam program 
kegiatan 
 
 
 
 

Jejaring PMKS Dinsos dan 
DPAPMK 

1. Pendataan jejaring 
penanganan PMKS 
yang telah ada 

2. Integrasi jejaring 
penangan PMKS  

 

1. Membuat tim 
koordiasi 
penangan 
PMKS 

2. Membuat 
standart 
penanganan 
dan 
mekanisme 
kerja 

Perluasan 
jejaring hingga 
ke kader-kader  

Integrasi degan 
lembaga 
penanganan 
PMKS di luar 
Pemkot 

Evaluasi 
PMKS 
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3. Peta Jalan (Road Map) Kehidupan Cerdas (Smart Living) 

Tabel 7 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan (Road Map) Kehidupan Cerdas (Smart Living) Kota Depok 

Kesesuaian dengan Perda 
Kota Cerdas 

Nama Program Uraian Program Perangkat 
Daerah 

Menyediakan fasilitas umum 
berbasis teknologi untuk 
mendukung keamanan dan  
kenyamanan Daerah Kota; 

Depok Smart Pole 
(DSP) 

Program penyediaan fasilitas tiang cerdas berkonsep modular yang memiliki berbagai 
fungsi lintas sektoral baik untuk kepentingan pemerintah daerah maupun masyarakat 
seperti: 
1. Penerangan jalan; 
2. Penyediaan wifi; 
3. CCTV; 
4. Deteksi genangan/banjir; 
5. Sensor kualitas udara; 
6. Tombol darurat; 
7. Display informasi; 
8. Lampu bahaya; 
9. Speaker pengumuman; 
10. Komunikasi 2 arah; 
11. Pengisian batere perangkat/kendaraan listrik; 
12. Alat baca kartu identitas (mendukung berbagai keperluan layanan). 
Depok Smart Pole dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan layanan publik maupun 
keperluan pemantauan dari dinas yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan 
koordinasi pemanfaatannya. 
Pemanfaatan fitur-fitur smart pole dapat dilakukan bertahap sesuai dengan skala prioritas 
dari dinas-dinas (contoh sensor polusi udara diletakkan di lokasi-lokasi tertentu dan 
bertahap disebarkan lebih luas) 
 

Dishub 
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Smart Rescue Program Manajemen penanganan kegawatdaruratan dan bencana secara terpadu 
melalui : 
1. Optimalisasi aplikasi smart alarm 113 program bebrbasis mobile yang membatu 

petugas kebaran dalam yang memiliki fitur antara lain 
a) Penyediaan system monitoring terpusat yang terintegrasi dengan COR; 
b) Penyediaan informasi kejadian melalui pengiriman laporan dari lokasi kejadian; 
c) Peneydiaan peta bencana yang real dan detil dilengkapi dengan pemetaan 

denah-denah gedung dan posisi hidrant untuk mempermudah proses 
penanganan; 

d) Informasi kejadian diterima di command center dan dilakukan penugasan; 
2. Optimalisasi dokumentasi dengan menggunakan perangkat drone; 
3. Penyuluhan/edukasi ke masyarakat secara masif tentang penanganan dan 

antisipasikegawatdaruratan dan kebencanaan secara online dan terjadwal; 
4. Kolaborasi dengan kepolisian,Dinas Perhubunganuntuk pengaturan lalu lintas saat 

terjadi kebakaran/bencana sehingga mempermudah mencapai lokasi bencana dan 
mempermudah penanganan; 

5. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, RSUD maupun Swasta untuk penanganan 
korban kegawatdaruratan dan kebencanaan. 

Damkar 

Melakukan pemerataan 
sebaran dan peningkatan 
fasilitas ruang publik yang 
ramah anak, lansia, 
keluarga, dan penyandang 
disabilitas; 

Taman Kita Program pelibatan secara aktif masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara taman 
kota, antara lain dengan upaya: 
1. Pemenuhan penyediaan taman terpadu di setiap kelurahan; 
2. Penyediaan fasilitas pendukung yang ramah disabilitas, anak, dan lansia; 
3. Pembentukan Pokja Pengelola setiap taman; 
4. Penyelenggaraan lomba taman terbaik dengan melibatkan warga; 
5. Penyediaan platform digital yang memantau petugas taman untuk menjamin kinerja  

pemeliharaan taman. 

Dishub, DLHK 

Delaga 
(Depok ayo olahraga) 

Program untuk memfasilitasi sarana olahraga masyarakat agar tercipta manusia Depok 
yang lebih sehat, antara lain melalui upaya: 
1. Penyediaan fasilitas olahraga pada taman-taman kota; 
2. Penyediaan jalur dan sarana sepeda; 
3. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas olahraga; 
4. Penyelenggaraan event rutin olahraga, seperti Fun Run, kompetisi basket, dsb 
5. Pembangunan GOR (sarana olahraga) 

Distarkim 
DLHK 

Smart Alun-alun  
(Civic center) 

Program penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau terpadu yang ramah 
disabilitas, ramah anak dan lansia yang memuat antara lain : 
1. Zona interaksi sosial untuk mewadahi kegiatan masyarakat; 
2. Zona budaya dan pendidikan menampilkan nuansa budaya, kesenian serta sebagai 

upaya mencerdaskan bangsa; 
3. Zona ekonomi, griya pameran makanan dan konsultasi kemasan produk serta area 

food court UMKM. 

 Distarkim 
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Melibatkan Masyarakat 
dalam pengelolaan dan 
peningkatan nilai tambah 
pemanfaatan ruang publik 
dengan aktifitas warga yang 
positif dan produktif; 
 
 

 
WDB 
(Wifi Depok 
Bersahabat) 

Program penyediaan layanan internet gratis di ruang publik untuk memudahkan 
masyarakat mengakses layanan publik online, memperoleh informasi, dan media 
pembelajaran online untuk mengatasi kesenjangan dijital. Masyarakat dapat mengakses 
layanan tersebut melalui aplikasi DSW. Perluasan jangkauan dilakukan melalui 
penambahan 50 titik setiap tahunnya. Masyarakat dapat mengajukan pemasangan 
internet gratis di titik yang dijadikan lokasi aktivitas masyarakat seperti coworking space, 
basecamp komunitas, kantor RW, karang taruna, posyandu, dsb ke Diskominfo. 

Diskominfo 

TPU Online Program penyediaan platform digital untuk mempermudah pengurusan pemakaman yang 
didalamnya antara lain terdapat fitur: 
1. Informasi ketersedian makam yang terintegrasi dengan data aset BKD dan riwayat 

makam berbasis spasial (tersedia petak pemakaman); 
2. Layanan registrasi dan perpanjangan sewa makam sampai dengan pembayaran; 
3. Notifikasi jadwal perpanjangan sewa makam. 

DLHK dan 
BKD 

Hai Depok! Gerakan pengembalian fungsi ruang publik untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh 
masyarakat, antara lain dengan upaya: 
1. Penyediakan informasi terkait lokasi, fasilitas, ketentuan peminjaman, dan 

ketersediaan; 
2. Penyediaan fungsi registrasi untuk ruang publik milik Pemerintah dan Non 

Pemerintah; 
3. Penyediaan sistem reservasi ruang publik; sekaligus sarana publikasi kegiatan yang ; 
4. Informasi agenda kegiatan di setiap ruang publik; 
5. Publikasi kegiatan komunitas dan Pemerintah; 
6. Terintegrasi dengan DSW 
7. Streaming kegiatan 

Diskominfo 

Menyediakan sistem dan 
sarana prasarana 
transportasi publik ramah 
anak, lansia, keluarga, dan 
penyandang disabilitas yang 
aman, nyaman, terjangkau 
dan terintegrasi dalam 
menunjang mobilitas 
Masyarakat; 

 
 

 

Joyfull Traffic 
Management  
(JoTram) 

Program manajemen lalu lintas yang antara lain meliputi : 
1. Bus commuter margonda yang dilengkapi  

- GPS Tracker untuk memudahkan pelacakan posisi kendaraan oleh pengguna; 
- Audio Visual untuk kebutuhan sosialisasi; 
- CCTV dalam dan luar; 
- Jadwal dan posisi dapat diakses melalui DSW; 
- Memungkinkan cashless payment. 

2. Shelter untuk ojek online di setiap mall yang ada di Depok. 
3. Kerjasama penyedia Ojol dan Mall 

Dishub 

Smart Mobility Program penyediaan sarana prasarana mobilitas masyarakat yang aman dan nyaman, 
antara lain melalui penyediaan: 
1. Jalur pedestrian yang nyaman, dengan penyediaan pedestrian tools, penghijauan, 

kustomisasi dan beautifikasi; 
2. JPO yang aman dan nyaman; 
3. Transportasi terintegrasi; 
4. Halte yang Komunikatif. 

Dishub 



42 
 

Meningkatkan kuantitas dan 
kualitas tenaga kesehatan, 
sarana dan prasarana 
layanan kesehatan, serta 
penyelengggaraan sistem 
jaminan kesehatan; 
 
 
 
 

Depok Sehat Program peningkatan layanan kesehatan, antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Penyempurnaan fungsi 119 dengan mengupdate informasi ketersediaan kamar rawat 

di RS Kota Depok maupun RS Swasta yang dapat diintegrasikan dengan DSW; 
2. Perbaikan sistem penyediaan informasi rujukan kegawatdaruratan melalui kolaborasi 

dengan RS Swasta dan RS di sekitar Depok, meng-update data ICU, UGD, dsb; 
3. Perbaikan kinerja pendaftaran online RSUD dan puskesmas; 
5. Integrasi satu data kesehatan mulai dari data dari kandungan hingga lansia; 
6. Inovasi perijinan kesehatan terpadu: 
7. Inovasi sistem informasi puskesmas secara menyeluruh dimulai dari pendaftaran 

online, rekam medik terintegrasi, optimalisasi SIPO, hingga ke pengantaran obat; 
8. Penyediaaan dashboard laporan baik publik, eksekutif maupun layanan. 

Dinkes 

D'Blood Program untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan  informasi ketersediaan 
stok darah jika terjadi kondisi kegawatdaruratan  yang membutuhkan penanganan cepat 
melalui aplikasi yang memuat : 
1. Jadwal serta notifikasi donor darah untuk ASN/pendonor darah rutin yang bersedia 

mendonorkan darah;  
2. Transparansi terkait jumlah stok darah yg tersedia dan kebutuhan (stok darah yang 

kurang); 
3. Dapat melakukan permohonan request darah melalui aplikasi dan jika 

memungkinkan hingga ke pengantaran; 
4. Apresiasi untuk pendonor darah yang rutin dan ditampilkan di website PMI atau 

kantor PMI; 
selain aplikasi juga didukung dengan kegiatan : 
1. Menggalakkan Gerakan Donor darah yang terpublikasi dengan baik; 
2. Jemput bola pengambilan darah. 

PMI Kota 
Depok 

Smart Sanitation 1. Program pengelolaan sanitasi kota yang dilakukan antara lain melalui : 
2. Penanganan limbah black water yang berasal dari wc rumah tangga; 
3. Pendataan septic tank yang terstandarisasi; 
4. Pembuatan septic tank terpabrikasi dengan standar nasional; 
5. Layanan pengangkutan tinja terjadwal untuk septic tank yang dibangun oleh 

Pemerintah maupun mandiri  
6. Penyediaan platform digital untuk pelayanan penyedotan tinja sampai dengan proses 

pembayaran (cashless payment); 
7. Penyediaan program tabungan biaya untuk penyedotan tinja; 
8. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); 
9. Optimalisasi program untuk mencapai Open Defecation Free (ODF). 
 

Rumkim 
 Menyediakan dan 

mengembangkan fasilitas 
akses air minum, sanitasi, 
dan pemukiman layak huni; 
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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; 

Penertiban spanduk Program untuk menertibkan spanduk dengan membuat aplikasi yang terintegrasi dengan 
prijinan online dan memuat : 
1. Data pemasang dan lokasi pemasangan spanduk; 
2. Dilengkapi dengan QR code pada spanduk yang menyediakan informasi masa 

berlaku spanduk; 
3. Pengawasan dan denda bagi pemilik spanduk yang melanggar batas waktu 

pemasangan; 
 

DPMPTSP 

e-Patrol Program yang membantu SatpolPP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjaga 
ketenteraman, ketertiban umum, pengamanan pengawalan, pembinaan petugas, 
perlindungan masyarakat, serta penegakkan Peraturan Daerah, dengan penyediaan 
sistem digital yang memiliki fitur antara lain: 
1. Penyediaan jadwal patroli; 
2. Penyediaan informasi objek penertiban yang terintegrasi dengan SIGAP, DPMPTSP 

dan instansi terkait lainnya; 
4. Penyediaan monitoring penertiban; 
5. Penyediaan sistem penugasan yang dilengkapi dengan tracking system; 
6. Penyediaan dashboard sistem pelaporan yang memuat statistik dan berbasis peta. 
 

SatpolPP 
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Tabel 8 Peta Jalan (Road Map) Kehidupan Cerdas (Smart Living) Kota Depok 2020-2024 

Nama Program Perangkat 
Daerah 

2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan 

Depok Smart Pole 
(DSP) 

Dishub Smart survaillence di 
JPO berupa CCTV 
dan alat komunikasi. 
 

Smart Survaillence 
di pole (1 pilot 
project). 

 Perluasan Smart 
Pole di Ruang 
Publik 

 Perluasan 
Smart Pole di 
Ruang Publik 

 Evaluasi  Jembatan 
penyebrangan 
yang di lengkapi 
degan CCTV 
dan announcer  
dan tidak terlalu 
tertutup. 
Tiang berbentuk 
kotak 
Terhubung dg 
listrik dan FO 

Smart Rescue Damkar 1. Pembangunan 
aplikasi 
pendukung Smart 
Rescue 

2. Uji Coba 
3. Implementasi 

Internal 

1. Kolaborasi 
dengan 
Kepolisian dan 
Dishub 

2. Kolaborasi 
dengan Dinkes 
dan RSUD 

1. Integrasi 
dengan DSW 

2. Integrasi 
dengan 
Datawarehouse 

 Pengembangan 
aplikasi 

 Evaluasi   

Taman Kita DLHK 1. Pemenuhan 
penyediaan taman 
terpadu di setiap 
kelurahan; 

2. Penyediaan 
fasilitas 
pendukung yang 
ramah disabilitas, 
anak, dan lansia 

1. Pembentukan 
Pokja Pengelola 
setiap taman; 

2. Penyelenggaraan 
lomba taman 
terbaik dengan 
melibatkan 
warga; 

3. Penyediaan 
platform digital 
yang memantau 
petugas taman 
untuk menjamin 
kinerja 
pemeliharaan 
taman 

Pemenuhan 
standart ramah 
anak 

Perluasan  Evaluasi 
 

  
; 
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Delaga (Depok ayo 
olahraga) 

Distarkim 
DLHK 

 1. Perluasan 
pembangunan taman 
 

 1. Perluasan 
pembangunan 
taman (kelurahan) 

 Pembangunan GOR (kelanjutan) 
  

 Evaluasi   

Smart Alun-alun 
(Civic center) 

 Distarkim 1. Penyelesaian 
pembangunan 
tahap 2 

2. Sosialisasi 

1. Integrasi dengan 
Hai Depok 

2. Optimalisasi 
penggunaan 
Alun-Alun 

 Optimalisasi 
penggunaan Alun-
Alun 

 Optimalisasi 
penggunaan 
Alun-Alun 

 Evaluasi   

Wifi Depok 
Bersahabat 

Diskominfo  50 titik  50 titik 
 

 50 titik  50 titik  50 titik 
 
 

  

TPU Online DLHK dan BKD  1. Koordinasi 
dengan Aset 
terkait lahan 
pemakaman 

2. Analisis Proses 
Busines 

3. Kebijakan terkait 
program 

1. Pembangunan 
aplikasi 

2. Uji Coba Aplikasi 
di 1 TPU 

3. Implementasi 1 
TPU 

 Perluasan ke 1 
TPU 

 Perluasan ke 1 
TPU 

 Evaluasi   

Hai Depok! Diskominfo 1. Pembangunan 
aplikasi untuk  

2. Integrasi agenda 
kota 

3. Uji Coba 

1. Sosialisasi 
2. Pelatihan untuk 

masing-masing 
PD untuk 
penggunaan 
aplikasi 

1. Streaming 
kegiatan 
2. Interasi dengan 
DSW 

Pembuatan 
chanel youtube 
untuk 
menampilkan 
kegiatan 

    

Joyfull Traffic 
Management  
(JoTram) 

Dishub Melengkapi Bus 
commuter margonda 
yang dilengkapi  
- GPS Tracker untuk 
memudahkan 
pelacakan posisi 
kendaraan oleh 
pengguna; 
-   Integrasi dengan 
DSW, Jadwal dan 
posisi dapat diakses 
melalui DSW; 
 
 

Melengkapi Bus 
commuter 
margonda yang 
dilengkapi  
-  Audio Visual 
untuk kebutuhan 
sosialisasi; 
- CCTV dalam 
dan luar; 
 

Adanya shelter 
untuk ojek online di 
setiap mall yang 
ada di Depok. 
Kerjasama 
penyedia Ojol dan 
Mall 

1. Penambahan armada 
2. Penambahan fasilitas Bus 
  

1. Bus 
Commuter 
2. kantong 
Parkir 
3. Ojol Shelter 
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Smart Mobility Dishub 1. Standart 
Pedestrian , JPO 
yang nyaman 

2. Kajian 
Pembangunan 

Pembangunan 
Pedestrian dan JPO 
yang nyaman 

1. Kajian 
transportasi 
yang terintegrasi 

2. Implementasi 
transportasi 
terintegrasi 

Penyediaan 
halte yang 
komunikatif 
dengan 
informasi2 Kota 

    

Depok Sehat Dinkes Penyempurnaan 
fungsi 119 dengan 
menambahkan tugas 
bagi petugas untuk 
mengupdate 
informasi 
ketersediaan kamar 
rawat di RS Kota 
Depok dan 
diintegrasikan 
dengan DSW; 

 Perbaikan sistem 
penyediaan 
informasi rujukan 
kegawatdaruratan 
dengan kolaborasi 
dengan RS Swasta 
dan RS di sekitar 
Depok, update data 
ICU, UGD, dsb; 

Ketersediaan 
kamar untuk 
Rumah Sakit negeri 
dan swasta 
 
 

Perbaikan 
kinerja 
pendaftaran 
online RSUD 
dan puskesmas, 
dilakukan 
integrasi dengan 
pendaftaran 
online 

 Evaluasi   

D'Blood PMI Kota 
Depok 

1. Pembangunan 
portal informasi 
dan ketersediaan 
daftar darah 

2. Publikasi dan 
sosialisasi portal 

1. Untuk ASN 
dibuatkan jadwal 
untuk donor 
darah 

2. Menggalakan 
Gerakan Donor 
darah 

Tambahan fitur 5. 
Reminder untuk 
pendonor 

Pengembangan 
portal 
ketersediaan 
dan informasi 
darah 

Layanan jemput 
bola ke rumah-
rumah (kolektif 
minimal 10 
pendonor darah) 

Dashboard stok 
darah, 
memudahkan 
masyarakat saat 
mencari data 
stok darah jika 
terjadi 
keadaankegawa
daruratan 

Smart Sanitation Rumkim 1. Pembuatan septic 
tank terpabrikasi 
dengan standart 
nasional 

2. Optimalisasi 
system 
penjemputan tinja  

1. Perluasan di 
beberapa RT/RW 
penjemputan tinja 

2. Sistem cicilan 
pembayaran 
penyedotan tinja 

1. Perluasan di 
beberapa 
RT/RW 
penjemputan 
tinja 

2. Sistem cicilan 
pembayaran 
penyedotan tinja 

1. Perluasan di 
beberapa 
RT/RW 
penjemputan 
tinja 

2. Sistem cicilan 
pembayaran 
penyedotan 
tinja 

Evaluasi  

Penertiban 
spanduk 

DPMPTSP 1. Pembuatan aturan 
tentang 
pemasangan 
spanduk 

2. 2. Pembuatan QR 
Code 

1. Implementasi 
2. Punish/rewards  
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e-Patrol SatpolPP 1. Pembangunan 
Aplikasi 
2. Uji Coba 
 

1. implementasi 
 

 

 

 

4. Peta Jalan (Road Map) Lingkungan Hidup cerdas (Smart Environment) 

Tabel 9 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan (Road Map) Lingkungan Hidup cerdas (Smart Environment) Kota 

Depok 

Kesesuaian dengan Perda Kota Cerdas Nama Program Uraian Program Perangkat 
Daerah 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
sumber air bersih; 

Smart Water 
Preservation 

Program untuk menjaga kelestarian air melalui gerakan antara 
lain: 
1. Penerapan dan pengawasan kebijakan pembatasan air 

tanah; 
2. Perluasan program penanganan limpasan air hujan dengan 

metode : ground water tank, sumur resapan, sumur imbuhan, 
dan rain harvesting; 

3. Pemisahan saluran grey water di pemukiman dan perumahan 
agar dapat digunakan untuk secondary use; 

4. Pemanfaatan limbah air wudhu pada Masjid untuk secondary 
use. 

 

DLHK 

Melakukan perbaikan sistem pengelolaan 
sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang 
melibatkan peran aktif semua pihak 
dengan didukung pemanfaatan teknologi 
ramah lingkungan; 
 

Zero Waste Depok Program pengelolaan dari hulu ke hilir pengelolaan sampah yang 
melibatkan unsur ABCG dalam pelaksanaan kegiatannya: 
1. Pemilihan Sampah; 
2. Layanan Jemput  Sampah Terpilah; 
3. Pengolahan ulang sampah  menjadi produk yang 

bernilai/fungsional seperti paving blok; 
5. Pengolahan sampah organik dengan metode : magot, 

vermikomposting; 
5. Mengolah sampah plastik dengan mesin; 
6. Penyediaan platform digital; 
7. Revitalisasi TPA; 
8. Perlombaan RW terbersih; 
9. Penyediaan TIM Reaksi Cepat Sampah. 
 

DLHK 
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Mengendalikan pencemaran lingkungan 
dengan meningkatkan kesadaran dan 
peran aktif Masyarakat dalam penegakkan 
aturan dan pengelolaan lingkungan; 

Sektoral  
(Sekolah, Kantor 
Ramah Lingkungan) 

Program ramah lingkungan yang diimplementasikan di 
lingkungan sekolah dan kantor, yang anatara lain dilakukan 
melalui: 
1. Membuat aturan turunan Perda terkait lingkungan, misalkan 

berupa Edaran atau Instruksi Walikota terkait pengurangan 
sampah seperti larangan penggunaan sedotan plastik, 
anjuran penggunaan wadah makan/minum mandiri; 

2. Penerapan green energy contoh menggunakan lampu hemat 
energi yang otomatis dapat mati jika tidak digunakan 

3. Promosi dan edukasi gerakan-gerakan ramah lingkungan di 
berbagai media publikasi pemerintah (termasuk DSW) dan 
non pemerintah; 

4. ToT untuk Duta Lingkungan (Mahasiswa/Siswa SMA) oleh 
Dinas dan Komunitas/Penggiat lingkungan terkait; 

5. Sosialisasi oleh duta-duta lingkungan. 
 

1. Setda 
2. Diskominfo 
3. Disdik 
4. DLHK 

Menyediakan dan menata ruang terbuka 
hijau dan taman; 

Smart RTH 
Managemen 

Program penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) melalui : 
1. Penghimpunan dana wakaf RTH secara Online, yang 

menggunakan konsep kita bisa.com; 
2. Menggunakan metode Crowd Funding untuk membeli lahan-

lahan yang dapat dipergunakan sebagai RTH; 
3. Menerapkan konsep Land banking 
4. Menjadikan sempadan sungai sebagai RTH 
 

Disrumkim 

Merevitalisasi lingkungan sehingga 
memiliki dampak yang positif bagi 
Masyarakat; dan 

Kami Cinta Sungai Program pelestarian dan pemeliharaan sungai dengan 
melibatkan komunitas, antara lain melalui gerakan: 
1. Membersihkan sungai; 
2. Menjadikan sungai sebagai objek wisata; 
3. Patroli sungai; 
4. Trash Trap. 
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Tabel 10 Peta Jalan (Road Map) Lingkungan Hidup cerdas (Smart Environment) Kota Depok 2020-2024 

Nama Program Perangkat 
Daerah 

2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan 

Smart Water 
Preservation 

DLHK  1. Menyusun kebijakan terkait 
pembatasan penggunaan air tanah 

 

 1. Efektifitas pemanfaatan sumur resapan 
 2. Efektifitas pemanfaatan ground water tank 
  

  

Zero Waste DLHK 1. Penggiatan 
gerakan memilah 
sampah 

2. Penyedian 
layanan jemput 
sampah terpilah 

 

1. Mengkolabor
asikan 
komunitas 
peduli 
sampah 

2. Membuat 
teknik 
pengolahan 
sampah dan 
mengedukasi 
 

1. Membangun sentra pengolahan sampah 
2. Penyediaan sentra penjualan barang hasil 

olahan (ruang pamer) 
  
  
  

  
Evaluasi 

  
  

Sektoral  
(Sekolah, Kantor 
Ramah Lingkungan) 

1. Setda 
2. Diskominfo 
3. Disdik 
4. DLHK 

1. Membuat 
kebijakan terkait 
program peduli 
lingkungan 

2. Membuat 
gerakan-gerakan 
peduli lingkungan 

1. Sosialisai 
gerakan2 
peduli 
lingkungan 

2. Implementasi 
gerakan2 
Peduli 
Lingkungan 
di Sekolah 
(SMP) 

1. Sosialisai gerakan2 
peduli lingkungan 

2. Implementasi 
gerakan2 Peduli 
Lingkungan di 
Sekolah (SMA) 

1. Sosialisai gerakan2 
peduli lingkungan 

2. Implementasi 
gerakan2 Peduli 
Lingkungan di 
Kantor 

Evaluasi hasil 
gerakan2 

  

Smart RTH 
Managemen 

Disrumkim Efektivitas 
sempadan sungai 

 Wakaf RTH Penerapan croud 
funding 

Penerapan Land 
banking 

Evaluasi   

Kami Cinta Sungai  DLHK 3. Berkolaborasi 
dengan 
komunitas 
pecinta sungai 

4. Menyusun 
program-program 
kegiatan 

1. Implementasi 
program-
program 

2. 2.Menetapka
n wisata 
sungai  

Pembentukan Tim 
Patroli sungai 

Evaluasi program-
program cinta sungai 

 Implementasi 
program-
program cinta 
sungai 
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5. Peta Jalan (Road Map) Tata Kelola Ekonomi Cerdas (Smart Economy) 

Tabel 11 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan (Road Map) Tata Kelola Ekonomi Cerdas (Smart Economy) Kota 
Depok 

Kesesuaian dengan Perda Kota Cerdas Nama Program Uraian Program Perangkat 
Daerah 

Membangun industri ekonomi kreatif 
dengan menciptakan iklim kondusif yang 
mendukung berkembangnya wirausaha 
baru antara lain dengan menyusun 
rencana induk industri kreatif; 

UKM Jawara Program pendampingan untuk UMKM dan StartUp melalui beberapa 
strategi antara lain: 
1. Pendataan UMKM dan StartUp; 
2. Penentuan standar penilaian UMKM dan StartUp; 
3. Publikasi 20 UMKM dan Startup terbaik melalui situs khusus dan 

media publikasi Pemkot Depok lainnya; 
4. Penyelenggaraan Business Matching yang mempertemukan UMKM 

dan StartUp dengan mentor dan calon investor. 
 

DKUM 
Dagin 

Meningkatkan inovasi, akses, daya saing, 
dan jejaring koperasi dan usaha mikro; 

Pasar Go Digital Program pengelolaan pasar tradisional berbasis digital hingga ke 
transaksi pembayaran, antara lainmelalui upaya: 

1. Penyediaan informasi ketersediaan, transaksi sewa, dan retribusi 
lapak/kios secara cashless; 

2. Penyediaan informasi ketersediaan, harga, transaksi, dan 
pengantaran komoditas pasar dari pedagang ke pembeli; 

3. Penyediaan informasi ketersediaan slot, transaksi sewa, dan stok 
komoditas pada gudang; 

5. Pemanfaatan data pasar sebagai sarana pengendalian inflasi. 
6. Penyediaan Informasi IKM secara digital 
7. Penyediaan Sarana Perangkat Digital 

 

Disperindag 

Decomart Program yang mengintegrasikan usaha koperasi utamanya yang 
bergerak di bidang perdagangan, dengan tujuan untuk memperluas 
jaringan usaha dan pasar, menyediakan platform digital pembelanjaan 
transaksional, serta membantu pemasaran produk lokal 

DKUM 

Memperluas pemanfaatan perdagangan 
elektronik (e-commerce) yang mendukung 
berkembangnya iklim kewirausahaan di 
Daerah Kota; 

Dokar : Depok Local 

Market 
Program penyediaan market placeoleh Pemerintah Kota Depok bagi 
produk lokal untuk memperluas jangkauan pasar, memudahkan transaksi 
penjual dan pembeli, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian masyarakat Kota Depok. Pelaku usaha yang 
menggunakan platform ini akan diberikan insentif berupa publikasi dan 
prioritas keikutsertaan dalam pameran atau agenda kota. 

DKUM 
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Mengembangkan potensi pariwisata berbasis 
pemberdayaan masyarakat yang terdapat                         
di wilayah Daerah Kota; dan 
 

Abang Mpok Depok (Aku 
bangga Membeli/Memakai 
Produk Lokal Depok) 
 
 

Program untuk mendorong produktivitas, pemanfaatan, dan 
keberlangsunga produk lokal, serta meningkatkan daya jual pengusaha 
lokal, antara lain melalui langkah: 
1. Mewajibkan sekolah dan pegawai untuk menggunakan batik depok; 
2. Mewajibkan Minimaket, Supermarket, dan Hypermarket untuk 

menyediakan tempat khusus yang strategis sebagai showcaseproduk 
lokal; 

3. Labelisasi produk lokal depok dengan taglinesemisal "bangga dengan 
produk depok"; 

4. Menjadikan Abang Mpok Depok sebagai Duta Produk Lokal dalam 
setiap kegiatan. 

 

Disdagin 
DKUM 

Menata pengelolaan pasar tradisional dan 
pasar modern berbasis data dan teknologi 
informasi yang memudahkan pembeli dan 
penjual untuk memperoleh informasi dan 
bertransaksi. 
 

Community Based 
Tourism 

Program pengembangan Eco dan Edu Tourism, yaitu pengembangan 
pariwisata dengan memperhatikan lingkungan dan nilai edukasi berbasis 
pengembangan ekonomi masyarakat, seperti : 
1. Pembangunan floating market di Setu; 
2. Jelajah Ciliwung, penyediaan wahana arung jeram dikombinasikan 

dengan gerakan membersihkan sampah kali. 

Disporyata 
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Tabel 12. Peta Jalan (Road Map) Tata Kelola Ekonomi Cerdas (Smart Economy) Kota Depok 2020-2024 

Nama Program Perangkat 
Daerah 

2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan 

UKM Jawara DKUM 
Dagin 

1. Pendataan UKM di 
Kota Depok 

2. Penentuan standart 
UKM Juara 

 

1. Penentuan UKM 
Juaran 

2. Publikasi melalui 
website maupun 
depok.go.id 

Business 
Matching dengan  
perusahaan 

Perluasan 
Business 
Matching dengan  
perusahaan 

Evaluasi 
UKM Juara 

- Membuat 
Indikator pemilihan 
UKM terbaik 
- Terbuka kepada 
publik 

Pasar Go Digital Disperindag Pengembangan 
aplikasi SIFOR 
perdagangan dan 
perindustrian 

Pengembangan 
aplikasi SIFOR 
perdagangan dan 
perindustrian 
 
Penyediaan sarana 
perangkat digital 

Pengembangan 
aplikasi SIFOR 
perdagangan dan 
perindustrian 

Pengembangan 
aplikasi SIFOR 
perdagangan dan 
perindustrian 

Pengembang
an aplikasi 
SIFOR 
perdagangan 
dan 
perindustrian 

 

Decomart DKUM Pengembangan 
Dcomart Online 
 6 koperasi  

Pengembangan 
Dcomart Online 
 6 koperasi 

Pengembangan 
Dcomart Online 
 6 koperasi 

Pengembangan 
Dcomart Online 
 6 koperasi 

 Evaluasi 
Decomart 

  

Dokar : Depok Local 

Market 
DKUM 3. Kajian Market Place 

Lokal 
4. Menghimpun data-

data produk local 

1. Pembangunan 
aplikasi 

2. Implementasi 
Aplikasi 

Perluasan 
produk-produk 
local 

Perluasan 
produk-produk 
local 

 Evaluasi Fokus ke UMK 

Abang Mpok Depok 
(Aku bangga 
Membeli/Memakai 
Produk Lokal Depok) 
 
 

Disdagin 
DKUM 

3. Menghimpun 
produk-produk asli 
Depok 

2. Labelisasi dengan 
brand untuk produk 
depok 

3. Pembinaan kepada 
UKM Kota Depok 

        UKM Juara  
memunculkan 20 
UKM terbaik di 
Kota Depok yang 
berkesempatan 
untuk mengikuti  
Busines Matching. 
- Membuat 
Indikator pemilihan 
UKM terbaik 
- Terbuka kepada 
publik 

Community Based 
Tourism 

Disporyata             
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6. Peta Jalan (Road Map) Pencitraan Daerah Cerdas (Smart Branding) 

Tabel 13 Kesesuaian Perda Dimensi Pengembangan Kota Cerdas Dengan Peta Jalan (Road Map) Pencitraan Daerah Cerdas (Smart Branding) Kota 
Depok 

Kesesuaian dengan Perda Kota 
Cerdas 

Nama Program Uraian Program Perangkat 
Daerah 

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; 

My City My Identity Program untuk menentukan identitas kota agar selanjutnya dapat 
dipublikasikan ke masyarakat luas yang diupayakan antara lain melalui: 
1. Kajian dan regulasi identitas kota; 
2. Penanaman identitas kota ke pelajar antara lain melalui program 

muatan lokal dan kegiatan field trip; 
3. Pembuatan strategi branding; 
4. Pembuatan materi publikasi di ruang publik; 
5. Penerapan ciri khas Depok pada arsitektur bangunan; 
6. Penyediaan ajang kompetisi terkait penyediaan materi publikasi dan 

branding kota seperti fotografi, desain grafis, atau lomba vlog; 
7. Advokasi Hotel dan Mall untuk menampilkan konten identitas depok 

dalam setiap event-eventnya. 
 

Disporyata, 
Bappeda, Disdik, 
dan Diskominfo 

Membangun dan mengembangkan 
etalase kota pada pusat kota dan 
setiap sub pusat kota; 

Kampung Tematik Program pemberdayaan wilayah (RW) untuk mengembangkan 
potensinya, yang diinisiasi oleh Bagian Pemerintahan melalui tahapan 
antara lain: 
1. Pemetaan potensi wilayah di Kota Depok; 
2. Penentuan tema wilayah seperti ikan hias untuk wilayah Bojong Sari, 

Mural dll; 
3. Pembangunan kampung sesuai tema/potensi dengan memanfaatkan 

anggaran kelurahan dan/atau dana swadaya; 
4. Publikasi secara masif melalui portal kelurahan; 
5. Pengelolaan dan pengembangan secara mandiri Kampung Tematik 

oleh warga; 
9. 6. Penyelenggaraan Lomba Kampung Tematik di mana 

pemenangnya akan mendapat suntikan dana untuk pengembangan 
lebih lanjut 

Disporyata, 
Bagian 
Pemerintahan, 
Kelurahan, DKP3 
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Menciptakan identitas Sumber Daya 
Manusia yang unggul, kreatif, berjiwa 
wirausaha, dan cinta lingkungan; 

Pendopo Kreatif Program pembangunan pusat kreatifitas dan budaya dengan 
memanfaatkan pendopo/aula di setiap kecamatan sebagai tempat belajar 
seni, kreatifitas, keterampilan, wirausaha, literasi digital dan sebagainya 
dengan pola penyelenggaraan kegiatan bersinergi antara Pemerintah 
dengan Komunitas 

 

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; 

Depok Fest Program penyelenggaraan agenda rutin kota dalam bentuk antara lain: 
1. "Pasar Rakyat" dilaksanakan secara rutin di lokasi yang strategis dan 
mudah diakses secara bergiliran  di 11 kecamatan yang menampilkan 
keunggulan potensi dan kreatifitas warganya; 
2. Festival Budaya sebagai puncak acara peringatan HUT Depok setiap 
tahunnya yang memiliki ciri dan keunikan tersendiri dibandingkan kota 
lain; 
3. Lebaran Depok, Rantangan, Besanan, dan kegiatan budaya lainnya 
yang dapat diangkat; 
4. Youth Festival sebagai ajang ekspose aktivitas dan kreatifitas beragam 
komunitas. 

Disporyata, Setda 

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; 
 

 
City Tour  

 
 

Program mengunjungi lokasi-lokasi di Kota Depok yang memiliki nilai 
atau tema tertentu sebagai bagian dari promosi kota, antara lain: 
1. Heritage City Tour, mengunjungi lokasi cagar budaya dan tempat-
tempat bersejarah;. 
2. Jelajah Setu, mengunjungi setu-setu yang ada di Kota Depok; 
3. Ikon Depok, mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi ikon Kota Depok 
seperti alun-alun, balaikota, dsb. 
Kegiatan ini dapat dikolaborasikan dengan mobil Oren (Odong-Odong 
Keren). Kunker dari daerah lain dapat diarahkan untuk mengikuti City 
Tour. 

Disporyata 

Touristm Center 
 

Program pembangunan pusat pariwisata berupa gedung yang 
didalamnya antara lain terdapat : 
1. Museum sejarah Depok; 
2. Pusat pertunjukan/Teater; 
3. Galeri Batik termasuk edu tourism dalam bentuk praktik membatik; 
4. Galeri/Ruang Pamer Seni budaya; 
5. Food Court Lokal; 
6. Pusat oleh2. 

Disporyata, 
Disdagin, 
Distarkim 
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Menyelenggarakan kegiatan 
sosialisasi dan promosi secara 
berkelanjutan dengan memanfaatkan 
internet dan media sosial; dan 
 
 

 
Pengembangan E-Tourism 
  

Program penyediaan platform digital untuk mengembangkan dan 
mempromosikan potensi pariwisata di kota depok yang antara lain 
memuat fitur: 
1. Peta wisata; 
2. Informasi objek wisata/budaya berbasis Augmented Reality; 
3. Rating lokasi. 

Disporyata 
berkolaborasi 
dengan 
Diskominfo 
  

 

Tabel 14 Peta Jalan (Road Map) Pencitraan Daerah Cerdas (Smart Branding) Kota Depok 

Nama Program Perangkat 
Daerah 

2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan 

My City My Identity 
 

Disporyata, 
Bappeda, Disdik, 
dan Diskominfo 

Pembuatan 
Perda/Perwal terkait 
identitas (sejarah, 
budaya) kota 
(Materi: Kajian 
Pokok-Pokok 
Kebudayaan 
Disporyata dan 
Kajian Kebijakan 
Identitas Lokal 
Litbang Bappeda 
2019) 
 

1. Sosialisasi 
Identitas Depok 
2.Pembuatan draft 
kurikulum mulok 
sejarah lokall 
 

Implementasi 
Mulok sejarah 
lokasl 

 Penerapan 
branding 
kota di 
setiap 
produk kota 

 Evaluasi   

 
Kampung Tematik 

Disporyata, 
Bagian 
Pemerintahan, 
Kelurahan, DKP3 

1. Memetakan 
potensi wilayah 
di Depok 

2. Mentukan tema 
wilayah  seperti 
Bojongsari : ikan 
hias, Mural dll 

 Membangun 
kampung sesuai 
tema/potensi dapat 
menggunakan 
anggaran kelurahan 
 

 Integrasi 
dengan Portal 
kelurahan dan 
DSW 

Mengadakan 
Lomba 
kelurahan 
tematik 
dengan 
rangking 
kelurahan. 
 

 Sinergitas kelurahan 
: output kelurahan 
dengan tema 
tertentu : ikan hias, 
Alpukat Mickey, 
Mural 

Pendopo Kreatif  Membangun pusat 
budaya di 2 
Kecamatan 
 

1.Membangun pusat 
budaya di 2 
Kecamatan 
2. Perluasan Materi 

Membangun 
pusat budaya 
di 2 
Kecamatan 

Membangun 
pusat 
budaya di 2 
Kecamatan 

1. Membangun 
pusat budaya 
di 2 
Kecamatan 

2. Evaluasi hasil 
kegiata 
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Depok Fest Disporyata, 
Setda 

1. Mengadakan pasar rakyat di Kecamatan 
2. Mengadakan festival tahunan 

1. Rantangan 
2. Besanan 

City Tour  
 

 

Disporyata 1. Menetukan 
program city tour 
tempat Wisata 

2. Membuat Peta 
City Tour Wisata 

3. Sosialisasi 
 

1. Menetukan 
program city tour 
cagar budaya 

2. Membuat Peta 
City Tour cagar 
budaya 

3. Sosialisi 
 

Kajian potensi 
wisata baru 

Kajian 
potensi 
wisata cagar 
alam 

Evaluasi hasil 
kegiatan 

  

Touristm Center 
 

Disporyata, 
Disdagin, 
Distarkim 

4. Kajian 
pembentukan 
Tourism Center 

5. Kolaborasi antar 
PD 

Implementasi hasil kajian tourism 
center (1) 
  

Implementasi hasil kajian tourism 
center (2) 
  
  

Doodel art 

 
Pengembangan E-
Tourism 

Disporyata 
berkolaborasi 
dengan 
Diskominfo 

1.   Membuat 
Aplikasi Wisata 
berbasis 
Augmented 
Reality (Pola 
navigasi wisata 
digital) 

2. Advokasi ke 
hotel-hotel untuk 
mengenalkan 
wisata Kota 
Depok 

 

1.   Membuat Aplikasi 
Wisata cagar 
Alam berbasis 
Augmented 
Reality (Pola 
navigasi wisata 
digital) 

2. Advokasi ke 
hotel-hotel untuk 
mengenalkan 
wisata cagar 
alam  Kota 
Depok 

 

Perluasan 
Tempat 
Wisata dan 
Cagar Alam 
baru dengan 
AR 

Perluasan 
Tempat 
Wisata dan 
Cagar Alam 
baru dengan 
AR 

Perluasan Tempat 
Wisata dan Cagar 
Alam baru dengan 
AR 
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4.9 Quick Win Kota Cerdas Kota Depok  

Berdasarkan hasil diskusi dengan para stake holder Kota Depok maka kota depok memilih 

3 (Tiga) Quick Win yang dijadikan program andalan Kota Cerdas sebagai keluaran dari buku 

2 Masterplan Smart City Kota Depok. Adapun quickwin yang dipilih adalah : 

1. Depok Single Windows  

Dengan latar belakang penataan dan pengelolaan data dilingkungan Pemerintah Kota 

Depok diharapkan akan menghasilkan beragam informasi yang dibutuhkan. Informasi yang 

didukung dengan teknologi informasi akan mudah dikembangkan menjadi data statistik dan 

produk-produk yang baru. Kondisi ini memerlukan kegiatan pengumpulan banyak data 

dengan kualitas yang baik, sehingga untuk penggunaannya pun dapat bermanfaat dengan 

optimal.  

 

Gambar 12 Aplikasi Depok Single Windows 

Aplikasi Depok Single Window Kota Depok yang berbasis mobile (smart phone) dibangun 

pada tahun 2018 menjadi inisiatif solusi penataan dan pengelolaan data terintergrasi 

dilingkungan Pemerintah Kota Depok dengan data-data meliputi : 

1. Perbaikan Perizinan 

2. Peta Wilayah Depok 

3. Lalu Lintas Wilayah Depok 

4. Lowongan Pekerjaan 

5. Berita Seputar Depok 

6. Informasi Cuaca 

7. Perizinan Online 

8. Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) 

9. SIGAP 
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10. Zakat 

11. PLN 

12. PDAM 

Adapun inovasi yang dikembangkan pada tahun 2019 ini adalah : 

 

5. Melalui modul ekonomi masyarakat  

-  Dapat melihat katalog perusahaan-perusahaan (makanan, konstruksi, elektronik, 

peralatan, computer dan teknologi, jasa kurir, real estate dan tesktil) yang ada di Kota 

Depok. Akan ditampilkan detail perusahaan, informasi modal , kategori izin usaha dan 

kapan mulai usaha. Sehingga memudah kan masyarakat untuk mencari mitra usaha 

ataupun melihat kredibilitas suatu perusahaan 
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- Dapat mengetahui harga bahan pokok pasar seperti garam, bawang, ikan, gula, susu, 

tepung terigu, minyak goreng, daging, mie instan, telur, kacang, beras dan cabe yang 

diinput H-1 sehingga masyarakat dapat membandingkan harga dan melihat statistic 

produk-produk tersebut di pasar yang ada di Kota Depok. Untuk yang berwarna 

merah merepresentasikan bahwa harga tersebut naik dan untuk yang berwana hijau 

merepresentasikan bahwa harga tersebut turun. 

 

       

 

2.  Modul Wifi, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melihat informasi area 

jangkauan wifi sekaligus posisi titik wifi itu berada, serta untuk mengakses ke wifi gratis 

yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok 
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2. Depok Kota Sehat 

Kota Sehat merupakan program unggulan Kota Depok yang dituangkan secara teksual 

dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Dalam 

implementasi kota sehat Depok terdapat tujuh tatanan yang dilaksanakan. Yakni kawasan 

permukiman, sarana dan prasarana umum, kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan 

transportasi, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pariwisata sehat, ketahanan 

pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, serta kehidupan sosial yang 

sehat. 

 

    (Sumber Gambar : republika.co.id) 

Gambar 13 Program Depok Kota Sehat 

Adapun inovasi tentang kota sehat yang menjadi quick win yaitu 

5. Pendaftaran online untuk layanan Puskesmas maupun RSUD, mempersingkat proses 

pendaftaran, karena dilakukan secara online sehingga bisa dilakukan dimanapun dan 

kapanpun. Pasien dapat melihat antrian puskesmas saat ini, lokasi puskesmas, informasi 

jadwal dokter di RSUD, Informasi ketersediaan kamar inap yang ada di RSUD dan jadwal 

dokter yang tidak praktek sehingga pasien dapat mengantisipasi untuk mendaftar ke 

dokter lainnya 
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Gambar 14 Layanan di Puskesmas yang ada di 11 Kecamatan di Depok 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Layanan RSUD Kota Depok 

 

6. Proses pengantaran obat ke tempat pasien berada (rumah, kantor, mall dll) sehingga 

setelah mengantri untuk pemeriksaan dokter, pasien tidak harus mengantri lagi untuk 

menunggu obat. 
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7. Perangkat Pneumatic tube yang digunakan di RSUD Kota Depok untuk mengirimkan 

mengantarkan resep, sample darah, medical record, obat-obatan dan dokumen 

administrasi untuk rawat inap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 Perangkat Pneumatic tube 

 

8. Theater Forensik, merupakan gedung  yang dibangun untuk memfasilitasi kebutuhan 

forensic terhadap jenazah yang memerlukan autopsi penyebab kematian, melalui layar 

baik pihak Kepolisian, Keluarga, Mahasiswa kedokteran dapat melihat proses autopsi 

yang sedang dilakukan. (melalui ijin terlebih dahulu) 

 



66 
 

 

 

Gambar 17 Theater Forensik RSUD Kota Depok 

 

3. Hai Depok  

Semenjak akhir 2016, Pemerintah Kota Depok mulai mengkomunikasikan citra baru yaitu 

Depok Friendly City. Melalui citra ini, Depok berusaha mencoba untuk memposisikan sebagai 

kota yang bersahabat untuk penduduknya. Upaya penguatan citra kota baru ini diperkuat 

dengan diluncurkannya secara resmi identitas visual Depok Friendly City pada Agustus 2017. 

Disisi lain, kebutuhan warga akan ruang publik kian kuat. Penelitian yang dilakukan oleh 

media bisnis.com mengungkapkan bahwa kebutuhan warga depok akan gelanggang olah 

raga dan ruang publik ramai digaungkan. Merespon hal tersebut Pemerintah Kota Depok 

berinisiatif membangun infrastuktur ruang publik disetiap kelurahan. Informasi mengenai 

ruang publik tersebut dipermudah dengan adanya aplikasi Hai Depok yang mengakomodir 

informasi kegiatan yang dilakukan dan dapat melakukan registrasi dan reservasi untuk 

penggunaan lokasi oleh komunitas dan warga depok. 
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Kota Depok memiliki banyak ruang public yaitu : 

3. Alun-alun Kota Depok (dalam progress pembangunan tahap 3) 

4. Taman-taman di Kelurahan 

5. Balai Rakyat 

6. Balai Latihan Koperasi (Balatkop) 

7. Sp@ce Room 

8. Ruang-Ruang Rapat  

 

 

 

Gambar 18 Hai Depok ditampilkan pada portal smart city pada dimensi smart living 
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Gambar 19 Mock Up Aplikasi Hai Depok 
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Bab 5 Penutup 
 

Masterplan Kota Cerdas Kota Depok ini disusun berdasarkan telaah Buku 1 Analisis 

Strategis Kota Cerdas Kota Depok, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini. 

Penyusunan masterplan ini juga telah mengacu pada dokumen Rencana Pembagunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok tahun 2014 – 2019. 

Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan dasar bagi pengambil keputusan untuk 

menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota 

Depok selama kurun waktu 5 tahun (2020 - 2024) mendatang sesuai kebutuhan dan prioritas 

pembangunan daerah. 

Penyempurnaan dokumen masterplan ini dapat dilakukan tanpa menunggu masa 

berakhirnya dokumen ini. Masterplan ini terbuka untuk direvisi sesuai dengan kebutuhan 

Pemerintah Kota Depok.  
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Data  Inventarisasi Masalah dan Kebutuhan Pada Setiap Dimensi  

Smartcity Kota Depok 

 

1. Smart Governance 

A. Inventarisasi Masalah dan Kebutuhan Perangkat Daerah dan Komunitas Pada 

Dimensi Smart Governance 

No 

Uraian Singkat Masalah 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Jumlah pegawai (ASN/PNS) 

Pemerintah Kota Depok masih 

kurang Jauh dari jumlah yang 

dibutuhkan 

1. Mengubah kabel udara menjadi kabel 

tanah  

2. Koordinasi antar dinas kurang 

termasuk proses sharing 

2. Kurang persuasif dalam komunikasi 

publik  

3. Kualitas PNS/ASN kurang merata, 

ada yang cukup rendah 

3. 

 
 
 
 
 

Pengurusan Sertifikat Bidang-Bidang 

Tanah Untuk Menghindari Tumpang 

Tindih atau Overlap Bidang Tanah 

antara pemilik tanah dengan tetangga 

batas bidang tanah. 

4. Interoperabilitas data antar Perangkat 

Daerah yang sulit terealisasi 

4. Pelayanan Pemerintah belum 

dilakukan dalam satu sistem  

5. Masih banyak penduduk pendatang 

yang tidak melapor 

5. Perlunya "Ducting" di Kota Depok 

Untuk kemudahan akses perbaikan & 

maintenance (PLN , PGN, PDAM, 

Telkom) agar pengguna jalan tidak 

terganggu 

6. Keluhan warga lama dan sulit 

diresponse/diselesaikan 

6. Bencana Alam, banjir, puting beliung, 

tanah longsor, kebakaran perlu 

penanganan serius dengan instansi 

terkait. 

7. Service/tingkat layanan belum terukur 

contoh IMB (Izin Mendirikan 

Bangunan) dalam penyelesaian 

pengaduan 

7. Infrastruktur digital kurang memadai  
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8. Alih teknologi belum merata pada 

Instansi Perangkat Daerah 

8. Pelayanan Kegawat daruratan yang 

tidak terintegrasi  

9. Pelayanan pencetakan E-KTP dan 

KIA yang lambat 

9. Proses pengurusan perijinan tidak 

terintegrasi 

10. Pak Camat sulit mendapatkan  data 

profile kesehatan, pendidikan, 

perizinan/ekonomi 

10. Masyarakat kurang paham menilai 

kinerja PEMDA 

11. Data perencanaan yg tidak terpusat 

dan sering mengalami kendala tidak 

dapat diakses 

11. Pengurusan izin mendirikan bangunan 

lambat 

12. Keterlambatan dalam menerima 

informasi tentang konflik sosial dalam 

masyarakat 

12. Pelayanan publik yang masih buruk 

13. Tidak ada keseragaman format 

dalam pengumpulan data 

13. Kurangnya interaksi antara pemerintah 

kota dengan masyarakat, masyarakat 

tidak tahu harus menyampaikan 

kemana suaranya 

  14. Komunitas dipandang sebelah mata 

akibat tidak berbadan hukum  

  15. Diskriminasi yang dilakukan 

pemerintah dalam penggunaan fasilitas 

ruang publik 

  16. Pengaduan Anggota UKM yang terjadi 

dilapangan, yang kurang diserap 

kedinas terkait dan tracking pelaporan 

  17. Belum maksimalnya proses 

pendampingan dan diseminasi produk 

lokal Depok baik oleh Pemerintah 

maupun Komunitas 

  18. Perizinan pemasangan spanduk dan 

reklame yang belum praktis 

  19. Belum ada insentif Pajak untuk 

pengusaha baru 
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B. Inventarisasi Inovasi Perangkat Daerah dan Komunitas Pada Dimensi Smart 

Governance 

No 

Uraian Singkat Inovasi 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Kemudahan ijin untuk perijinan terpadu 

(dapat dilihat progres status perijinan) 

1. Optimalisasi sigap kalau bisa di 

gabung dengan DSW, Sigap = 

Aplikasi untuk menampung & 

meneruskan keluhan dari 

masyarakat ke OPD 

2. One data - akses informasi, atas semua 

data yang dibutuhkan ASN dan warga 

sesuai dengan haknya untuk peningkatan 

layanan, kualitas keputusan pimpinan dan 

pembinaan 

2. Sistem aplikasi , informasi , 

pengetahuan bahaya, narkoba  

3. Integrasi data dan sistem rujukan 

puskesmas dan rumah sakit 

3. Penetapan bidang bidang tanah 

terintegrasi oleh tata ruang di 

daerah Kota Depok yang dapat di 

lihat oleh seluruh masyarakat 

Depok 

4. Aplikasi k.mobile untuk absen, penilaian 

kinerja, laporan pelaksanaan pekerjaan 

dan perhitungan penerimaan TPP/Tukin 

4. Reward & punishment pelayanan  

5. Perencanaan berbasis spasial 5. Mall pelayanan publik berbasis 

digital 

6. Penataan data dapodik untuk prioritas 

pendidikan 

6. Penggunaan aplikasi SHKPN 

(Surat hasil keterangan 

pemeriksaan narkoba) 

7. Key performance indikator/dashboard atas 

layanan unggulan kota depok-kesehatan-

perijinan-PAD-pengaduan 

7. Standar pelayanan e - ktp selesai  

8. Upaya mengurangi pembayaran BPHTB 

palsu dalam proses sertifikasi tanah 

(melakukan host to host data BKD dan 

BPN) 

8. Pelatihan birokrat di bidang 

pelayanan (Upgrade) 
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9. Layanan contact center yang dapat 

menjawab kebutuhan dan keluhan warga 

(terintegrasi) 

9. Dalam DSW ada edukasi 

larangan konsumsi air bawah 

tanah  

  10. Perbaikan komunikasi 

komunikasi antara pemerintah 

dengan masyarakat di sosial 

media 

  11. Dalam dsw ada edukasi 

pentingnya konsumsi air pdam  

  12. DSW "Digedein" manajemen 

proyek ducting pelayanan jadi 1 

  13. Aplikasi untuk menumbuhkan 

rasa aman dan solusi ketika 

terancam  

  14. E- regulasi tentang air tanah  

  15. E - pengawasan pembangunan  
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2. Smart Economy 

A. Inventarisasi Masalah dan Kebutuhan Perangkat Daerah dan Komunitas Pada 

Dimensi Smart Economy 

No 

Uraian Singkat Masalah 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Tingginya angka pengangguran 

di kota depok 

1. Akses pasar digital belum tersedia 

2. Data terkait dengan jumlah 

warga miskin yang belum valid 

2. Kurangnya dukungan kepada Industri kreatif 

bidang animasi dari pemerintah 

3. Belum adanya media 

sosialisasi potensi investasi 

3. Akses untuk UKM/Pengusaha pemula yang 

masih sangat terbatas. Sehingga sulit 

mengembangkan usahanya 

4. Terbatasnya lahan pertanian 4. Pemasaran dan akses pasar masih belum 

maksimal 

5. Belum semua produk pertanian 

yang dipasarkan secara online 

5. Belum banyak masyarakat atau pemerintah 

mengenal Industri kreatif bidang animasi 

6. Belum ada data atau akses 

terhadap data IKM 

6. Galery produk UKM Depok hadir dilokasi 

yang kurang strategis -> omset (saat ini sulit 

dijangkau)- asal ada 

7. Harga rumah mahal 7. Tempat pemasaran produk UKM masih 

kurang banyak.  

8. Belum adanya gudang bahan 

pokok 

8. Jumlah inkubasi bisnis dan pemodal yang 

belum banyak  

9. Belum ada teknik budidaya 

pertanian dan perikanan yang 

ditayangkan secara online 

9. Sumber daya terlatih untuk Pelatihan UKM 

kurang  

10. Kontinuitas produk pertanian 

rendah 

10. Pemberdayaan UMKM yang masih kurang. 

11. Belum maksimalnya SDM 

perencanaan di setiap 

perangkat daerah 

11. Kemampuan produksi belum disinergikan 

dengan kemampuan pemasaran karena 

Faktor SDM dan juga pemodalan yang 

terbatas 

12. Harga pelet atau pakan ternak 

mahal 
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13. Harga bahan pokok relatif tinggi   

14. Inflasi Kota Depok masih tinggi   

 

B. Inventarisasi Inovasi Perangkat Daerah dan Komunitas Pada Dimensi Smart 

Economy 

No 

Uraian Singkat Inovasi 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Pembuatan marketplace untuk 

produk umkm / industri kreatif kota 

depok 

1. Adakan acara Business matching ruitin 

mempertemukan UKM dengan investor 

& pasar 

2. Aplikasi berbasis android yang 

terintregasi dengan sistem 

pelayanan perizinan yang digunakan 

pengawas lapangan mengetahui 

proses perizinan  

2. Layanan Coaching/ konsultasi gratis 

tentang bisnis untuk UMKN Depok 

3. "Pelayanan bagi pencari kerja untuk 

memperoleh kartu kuning atau ak-1 

secara online 

3. Pemkot Depok publish 50 TOP UMKM 

Depok bergiliran tiap bulan untuk 

mempermudahkan dapat modal 

4. Integrasi tata ruang kota dengan 

peta rencana investasi kota yang 

dibuat secara tematik 

4. Pendampingan/ pelatihan Pelaku 

Industri rumahan 

5. Perusahaan atau industri didepok 

wajib mengisi informasi lowongan 

kerja melalui sistem aplikasi yang 

ada sehingga para pencari kerja 

warga depok dapat mengetahuinya 

5. Permodalan Syariah yang mudah 

6. "Bekerjasama dengan perusahaan 

untuk menyampaikan informasi 

kebutuhan atau keahlian pekerja 

yang dibutuhkan oleh perusahaan 

sebagai bahan untuk kegiatan 

pelatiha -pelatihan bagi pencari kerja 

yang kemudian ditindaklanjuti 

6. Bangun Cowowrking space oleh 

Pemkot -> CSR BUMN lokasi didaerah 

Strategis 
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dengan sistem pemagangan 

diperusahaan tersebut 

7. Adanya market place lokal untuk 

masyarakat atau IKM dan UKM 

depok 

7. Adanya Kebijakan seluruh Perusahaan 

di kota Depok, Koperasi karyawan 

menyediakan spcae rak buat UKM 

8. Membuat pakan organik untuk 

mengurangi pakan pabrik 

8. Pemerintah harus memiliki aplikasi 

khusus kenaggotaan UMKM khusus 

Depok 

9. Budidaya yumina bumina untuk 

mengatasi keterbatasan lahan 

9. Pemkot mewajibkan ASN Beli-bela 

Depok 

  10. Adanya web yang hanya bisa diakses 

login oleh pelaku UKM unttuk post 

produknya 

  11. Diadakan "Pasar Rakyat" secara rutin 

(mingguan,bulanan) dilokasi yang 

strategis dan mudah diakses di 11 

kecamatan yang ada (bisa juga pola 

rolling) yang di fasilitasi oleh pemkot 

Depok 

  12. Dibuatnya Gedung kreatif dan galery 

produk UKM yang strategis 

  13. Pembuatan aplikasi e-Catalog produk 

UMKM kota Depok, yang berisikan 

informasi lengkap profil, jenis produk 

dan lokasi pemasaran 

  14. Berdayakan LAZ dan wakaf u/modal 

berbasis Masjid 

  15. "Pemerintah berkolabrasi dengan, 

owner yang memiliki tempat dengan 

mempertimbangkan letak yang 

strategis, Kolaborasi dengan komunitas 

bangain UMKM e-pemasaran oleh 

strategi pemasaran " 
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  16. Database digital pelaku usaha kota 

depok 

  17. Dibuatnya kebijakan Full legal Perijinan 

Program agar UKM bisa langsung 

action pemasaran 

  18. BIEX = Beli Indonesia Expo Road Show 

tiap Kecamatannya 

  19. Membuat sistem e-legalitas, sehingga 

bisa terpantau dimana atau Dinas mana 

yang masih sering lambat 

mengeluarkan perijinan, sehingga akan 

mendapatkan alert dari pimpinan untuk 

mendapat diberikan tindakan 

administrasi 

  20. E-perizinan yang bisa memonitor 

tracking progres perizinan usaha 

  21. Regulasi untuk Gedung kantor 

memberikan space UKM berjualan 

  22. Adanya e-pengaduan UKM 

  23. Disediakan space khusus UMKM  pada 

Alun-alun Depok, yang dikembangkan 

dengan baik Fasilitas yang maksimal 

seperti booth, tuang pamer, tempat 

workshop 

  24. Sistem kontrol untuk semua pengaduan 

sehingga akan terdeteksi mana yang 

pengaduan yang sudah selesai mana 

yang belum selesai dan ini terintergrasi 

dengan dinas lain yang terkait  

  25. Ijin Halal MUI dan Kesehatan satu pintu 

  26. Dana bergulir dari BUMN bisa menjadi 

solusi dikarenakan tidak ada bunga 

  27. Ada lembaga Improvement di Tiap RW   
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  28. Membangun jaringan Investor baik dari 

korporat/perorangan yang dalam 

sebuah wadah bentukan 

pemkot,pembiayaan bisa berpola 

koloborasi,syirkah 

  29. Program 1SMA/SMK/Universitas harus 

ada inkubator bisnisnya 

  30. Perzinan Level Kecamatan 

  31. Hibah modal dari Pemkot Depok untuk 

100 UMKM terpilih setiap 

tahun/semester 

  32. Kredit mikro dengan bunga renda untuk 

UKM keperbankan/ lembaga keuangan, 

untuk UMKM yang telah melalui Seleksi 

dari Pemda 

  33. Konsorsium usaha yang sejenis 

  34. Perlunya dukungan dari 

pemerintah/bekraf/pihak swasta dalam 

membantu permodalan untuk usaha 

pemula 

  35. Space Bersama yang ada program 

yang ada program pelatihan dengan 

kurikulum yang berkelanjutan 

  36. Kebijakan pengurusan Domisili + SIUP 

max 3 hari jadi 

  37. Market Place khusus produk Depok. 

  38. Membuat e-comerce untuk produk 

depok, dan bagi PNS Depok wajib 

membei dari e-comer tersebut 

  39 Adanya mall/plaza untuk menjual 

Produk-produk kota depok Dikelola 

dengan Profesional dan bekerja sama 

dengan Dinas Parawisata untuk wisata 

kuliner" 
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  40 Perijinan satu atap 3 Jam selesai  

(online perijinan) 

  41 Depok punya BPRS -> BUMD BPRS 

  42. I Mall . 30 UKM Free Of Charge 

   Tidak hanya gratis namun lokasi ramai 

dan strategis -> misal di margo city 

depan cientro lokasi yang ramai dengan 

penjadwalan bergantian sehingga setiap 

UMKM dapat merasakan manfaatnya 

  43. Adanya rumah produksi untuk 

keperluan pelaku usaha antara lain : 

> Dapur produksi BPOM sehingga bisa 

mempermudah perguruan BPOM 

>Content digital marketing untuk Pelaku 

UMKN 

  44. Coworking per kategori ditiap 

kecamatan 

  45. Menyediakan tempat yang strategis 

  46. Pemerintah harus memfasilitasi proses 

perijinan secara offline dan online serta 

bekerja sama dikomintas/ penunjukan 

khusus PJ legalitas 

  47. Katalog produk UKM Depok dalam 

bentuk aplikasi 

  48. Membangun E-Katalog UKM Kota 

Depok 

  49. Belum ada data UKM solusinya : Buat 

data digital dan bisa diakses kepublik 

  50. Adanya Portal u/ para pelaku UKM yang 

disertai dengan kontak person dan  

produk 

  51. Develop Market Place khusus Depok 

(COD aja) 
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  52. Dengan Market Place milih kota Depok 

(data otomatis kumpul) 

  53. Pendamping UKM di tiap RW 

  54. Permodalan UMKM melalui bussiness 

match acara - tanpa riba 

  55. Pemerintah membuka link konseling 

dengan sistem penunjukan perwakilan 

disetiap kominutas baik secara offine 

maupun online 

  56. Pengelolaan dana ZIS untuk 

pemodalam UMKM maksimal 3 juta  
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3. Smart Living 

A. Inventarisasi Masalah dan Kebutuhan Perangkat Daerah dan Komunitas Pada 

Dimensi Smart Living 

No 

Uraian Singkat Masalah 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Kemacetan jalan raya sawangan akibat 

banyaknya persimpangan dan sekolah 

1. Kebanyakan galian proyek 

2. Penataan rekayasa lalu lintas kurang 

maksimal dan pelebaran jalan belum 

menunjang arus lalu lintas keluar masuk jalan 

tol 

2. Butuh trotoar yang besar dan 

nyaman  

3. Pembangunan infrastruktur yang belum 

merata 

3. Susah akses data kesehatan 

rujukan ruang rawat jenis 

penyakit dan kasus 

4. Trotoar, JPO, Akses ke stasiun kereta tidak 

nyaman dan tidak sesuai standar 

4. Terbatasnya ruang terbuka 

hijau yang ter integrasi di 

kelurahan  

5. Belum terintegrasinya sistem rujukan antar 

fasilitas pelayanan kesehatan 

5. Semrawutnya jalur transportasi 

baik umum dan khusus 

6. Kemacetan yang terkadang menjadi 

hambatan dalam pelaksanaan rujukan 

menggunakan ambulance 

6. Pembinaan bagi pedagang 

jajanan di sekolah-sekolah  

7. Pasar tradisional yang belum tertata, memiliki 

sanitasi yang kurang baik dan kumuh. 

7. Kurangnya  fasilitas umum 

(playground edukatif) 

8. Belum semua ruang publik bisa diakses oleh 

bermacam golongan, termasuk komunitas 

difabel (misal pengguna kursi roda, tuna 

netra dsb) 

8. Kematian bayi baru lahir tinggi  

9. Akses terhadap data profil kesehatan 

lingkungan belum valid 

9. Kematian ibu bersalin tinggi 

10. Kurangnya kesempatan untuk meningkatkan 

kapasitas personil yang ada, Tupoksi dan 

beban kinerja terlalu banyak, Sulitnya 

koordinasi dengan stakeholder terkait 

10. Taman cuma bisa sampai sore 

hari, pulang kerja sudah tutup 
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11. Kebutuhan akan layanan internet yang 

difasilitasi pemerintah belum terjangkau dan 

cepat 

11. Belum optimalnya pembinaan 

dan pengawasan jajanan dan 

produksi makanan  

12. Kepedulian terhadap kemanan lingkungan 

masih rendah 

12. Solusi sampah di lingkungan  

13. Monitoring dan evaluasi kinerja puskesmas 

belum optimal 

13. Penertiban sarana kesehatan 

(seperti apotik & toko obat) ada 

yg ijinnya sudah habis  

14. Kemacetan jalan karena kurang tertib kurang 

mengikuti rambu jalan , sarana prasarana 

kurang memadai 

14. Banyak sampah masuk ke situ 

saat hujan  

15. Infrastruktur kabel udara yang berantakan, 

membahayakan pengguna jalan 

15. Fasum yang ada tidak indah & 

kurang berkualitas  

  16. Setu sidamukti sukmajaya setu 

kami dijala oleh pihak oknum 

masyarakat meski itu ada 

larangan  

  17. Tidak ada pengangkutan 

sampah dari dinas  

  18. Setu sidamukti sukmajaya setu 

tersebut diatas butuh ditanami 

ikan  

  19. Asuransi kesehatan terlalu 

kecil 

  20. Konsurasi MPASI instan tanpa 

disertai informasi tentang 

MPASI yang benar 

  21 Tenaga kesehatan kurang 

terpapar  informasi ter update 

tentang menyusui & MPASI  

  22 RT dan RW yang tidak sesuai,  

terkait pengelolaan kawasan 

perumahan  

  23 Perlu dana perawatan rutin 

untuk situ - situ 
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  24 Kesadaran masyarakat untuk 

jadi pendonor darah  

  25 PHBS - Rendah - sarapan pagi 

belum jadi kebiasaan  

  26 Rendah sinergi peran serta 

dan pemberdayaan 

masyarakat  

  27 Adanya sarana apoteker 

praktik bersama  

  28 Inisiasi menyusui dini kurang 

optimal dilakukan, cakupan 

rendah 

  29 Moratorium ijin apotek 

franchise 

  30 Konsurasi MPASI instan tanpa 

disertai informasi tentang 

MPASI yang benar 

  31. Tenaga kesehatan kurang 

mengakses  informasi ter 

update tentang menyusui & 

MPASI  

 

B. Inventarisasi Inovasi Perangkat Daerah dan Komunitas Pada Dimensi Smart Living 

No 

Uraian Singkat Inovasi 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Fasilitas CCTV untuk area sekolah, 

tempat penitipan anak, area publik 

lainnya dalam rangka pencegahan 

kekerasan 

1. Masalah sampah pemda membuat 

mesin pengelola sampah, tambah 

armada pengangkat sampah  

2. Transaksi retribusi di terminal 

menggunakan transaksi elektronik 

sehingga lebih akuntabel transparan dan 

tercatat jelas 

2. I - Sort adalah tempat sampah yang 

memudahkan warga dalam memilih 

sampah anorganik berupa kertas 

dan plastik konsumsi 
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3. Aplikasi DSW agar lebih lengkap untuk 

lebih memuat konten dan dapat diakses 

oleh semua lapisan masyarakat 

3. Pusat informasi kesehatan kota 

ketersediaan fasilitas rujukan  

4. SIKS-Droid : Aplikasi updating ttg data 

orang2 miskin dan profilnya yang berhak 

mendapatkan bansos  

4. Digitalisasi data & aktifitas praktek 

dokter posyandu uks ibu hamil info 

ruang rs untuk meningkatkan 

kesehatan mereka & menurunkan 

angka kematian  

5. Workshop bulanan yang melibatkan 

ABCD (Akademisi, Bisnis, Komunitas & 

Pemerintah) untuk memunculkan suatu 

program, tipe/pilot projek penyelesaian 

masalah kota depok (mis: manajemen 

sampah, kemacetan dsb) 

5. Sky walk untuk jalan integrasi 

fasilitas umum  

6. Sistem rujukan terpadu : sistem untuk 

rujukan dari faskes tk 1/ faskes swasta 

ke RS 

6. Informasi fasilitas rs rujukan untuk 

menyelamatkan ibu hamil , ibu 

bersalin , & bayi baru lahir  

7. Halo doc versi kota depok yang 

terintegrasi dengan 119 

7. Bis sekolah gratis 

8. Portal smart healthy city : 

mengintegrasikan seluruh aplikasi 

kesehatan dengan output /profil 

kesehatan 

8. Dibuatkan lahan parkir yang 

memadai di seputar margonda 

9. Go Friendly Digital ( Digital Signature per 

ASN) memudahkan para pemimpin untuk 

menandatangani dokumen dimanapun 

berada dgn sertifikat digital ya 

dikeluarkan BSSN 

9. Mohon adanya peraturan yang 

membatasi jumlah apotek 

fransehise dengan perbandingan 

apotek mandiri lebih banyak  

10. E-LKS : data lembaga kesejahteraan 

sosial yang legal dan masyarakat 

mengetahuinnya 

10. Adanya pengawasan untuk 

pedagang jajanan untuk sekolah 

sekolah bisa menngerahkan tenaga 

dari kelurahan / pkk setempat 

11. Sistem monev online : laporan online via 

foto dalam pengerjaan pembangunan 

gedung pemerintah dan perbaikan PSU 

11. Sering melaksanakan kegiatan 

donor darah di instansi , di 

posyandu , di kampus minimal 3 

bulan 1* 
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12. Mengingatkan expired untuk buffer stock 

tanggap bencana 

12. Adakan gorong gorong yang 

berfungsi untuk menampung 

semua kabel sehingga mengurangi 

seringnya galian 

  13. Tata kelola sampah terutama di 

kawasan elite/real estate/residence 

  14. Adakan ranger taman sehingga 

masih bisa dibuka hingga malam 

hari  

  15. Tiap pembangunan mall atau 

apartemen harus punya taman & 

pengolahan sampah  

  16. Insentive untuk bank sampah  

  17 Dibuatkan lahan lahan kota buat 

taman bermain dan tempat 

kumpulnya anak anak komunitas 

  18 Menggalakan komunitas "Nenek 

Asi" atau "Ayah Asi" untuk 

mendukung angka asi ekslusif 

  19 Melibatkan / membuat workshop 

bagi ustadz / ustadzah untuk ikut 

serta mendukung presentase ibu 

menyusui  

  20 Ijin mendirikan bangunan (IMB) di 

bedakan dengan usaha  

  21 Integrasi informasi yang dapat 

diakses oleh pihak pihak yang 

berkepentingan  

  22 Pemberian / penegakkan sanksi 

untuk ijin usaha yang sudah 

kadaluwarsa secara online 

  23 Fungsi pengawasan pembinaan , 

keamanan , penerangan  

  24 Sosialisasi mengenai code who 

melalui sosmed oleh dinas terkait 
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  25 Sosialisasi buku KIA (kesehatan ibu 

& anak) ke seluruh masyarakat 

lewat pkk , fasilitas , kesehatan , 

kampus kampus 

  26 Seluruh rs fasilitas rujukan punya 

helipad untuk menghindari 

kemacetan  

  27 Taman atau ruang publik yang 

dilengkapi sarpras yang ramah 

gender & sarpras yang menunjang 

keamanan  

  28 Showroom I-So Bertujuan untuk 

mengembalikan dan melestarikan 

alam mulai dari mengubah cara 

pandang masyarakat untuk 

memilah dan menjual sampah 

(mutiaranya) ke ISO 

  29 ISO plast adalah pengelolaan 

sederhana sampah plastik menjadi 

barang fungsional seperti paving 

block, pot bunga, papan plastik, 

dan lain lain 

  30 I Tram adalah fasilitas terstruktur 

dalam mengelola sampah organik 

dengan media vermicomposting 

  31 Penertiban dinas terkait atas 

bangunan di bibir setu setu 

bantaran kali  

  32 Situ sidamukti sukmajaya oknum 

masyarakat yang menjala ikan 

jangan di biarkan  

  33 Motor dan angkot dilarang masuk di 

jalur cepat 

  34 Pelestarian yang layak yang 

menghubungkan ruang ruang 

publik 



88 
 

  35 Melengkapi jembatan 

penyebrangan dengan lampu pijar 

yang menarik  

  36 Kematian bayi baru lahir tinggi 

fasilitas rs rujukan punya NICU 

sesua benda KIBBLA no 2/2015 

  37 Penegakan hukum untuk 

pelanggaran pengemudi motor 

helm, penumpang 2 orang  tanpa 

sim , parkir sembarang  

  38 Tolong petugas bmsda turun 

langsung pengawasan dilarang 

membangun di spadan setu 

  39 I Take adalah layanan jemput , 

timbang dan catat langsung 

kerumah nasabah  

  40 Teknologi pengolah sampah yan 

tepat guna di tpa dan tingkat 

kawasan / komunitas lingkungan  

  41 Untuk sampah sebaiknya setiap 

kecamatan diadakan alat pengolah 

sampah lebih baik di tiap kelurahan 

ada  

  42 Sosialisasi perda no 16 tentang 

membuang sampah menumpuk 

sampah & membakar sampah 

sampai kelompok masyarakat rt & 

rw 

  43 Mengelola setu desa pihak swasta / 

supaya manarik  

  44 Normalisasi kali & setu 

  45 Memberi kesempatan Pokdarwis 

mencari investor untuk 

pengembangan wisata setu 
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  46 Jembatan penyebrangan terutama 

di fasilitas mall, stasiun, sekolah, 

pasar  

  47 Sering sering sosialisasi 

penegakan penyakit rendah DBD, 

TBC, HIV, AIDS 

  48 Antisipasi kejadian luar biasa (KLB) 

untuk kasus kasus campak, flu 

burung, dbd  

  49 Tiap pedestrian harus ada 

kanopinya sehingga pejalan kaki 

nyaman  

  50 Kematian ibu bersalin masih tinggi 

membangun sistem call center di 

dinas kesehatan Kota Depok rs 

dengan fasilitas untuk bersalin ibu 

dan bayi  

  51 Situ sidamukti sukmajaya butuh di 

tabur benih ikan ikan  

  52 Pembatasan penjualan susu 

formula di minimarket / swalayan 

  53. Body-worn cameras atau Kamera 

yang dikenakan di tubuh : sistem 

yang dapat dipakai untuk merekam 

audio, video, atau fotografi, 

biasanya digunakan oleh petugas 

polisi atau satpol pp untuk 

merekam insiden dan operasi. 

  54. Crowd management atau 

Manajemen keramaian: Teknologi 

untuk memantau dan, jika perlu, 

mengarahkan keramaian ke 

memastikan keamanan. 

  55. Data-driven building inspections 

atau inspeksi bangunan berbasis 
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data: Penggunaan data analitik 

untuk memfokuskan pada inspeksi 

bangunan dengan potensi risiko 

besar (misalnya, memprioritaskan 

pada bangunan komersial 

untuk inspeksi kebakaran dan 

rumah untuk inspeksi timbal). 

  56 Sistem peringatan dini bencana 

yaitu teknologi yang dirancang 

untuk memprediksi dan mitigasi 

efek dari bencana alam seperti 

angin topan, gempa bumi, banjir, 

dan kebakaran hutan. 

  57 Gunshot detection atau deteksi 

tembakan yaitu teknologi 

pengawasan akustik yang 

menggabungkan sensor audio 

untuk mendeteksi, menemukan, 

dan memperingatkan polisi atau 

pihak keamanan terkait untuk 

insiden tembakan secara real time. 

  58 Pengawasan cerdas yaitu untuk 

mendeteksi anomali berdasarkan 

umpan visual 

termasuk pengenalan wajah, 

CCTV, dan pengenalan plat nomor 

kendaraan. 

  59 Telemedicine : Interaksi pasien dan 

dokter virtual melalui teknologi 

audiovisual. 
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4. Smart Society 

A. Inventarisasi Masalah dan Kebutuhan Perangkat Daerah dan Komunitas Pada 

Dimensi Smart Society 

No 

Uraian Singkat Masalah 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Data kemiskinan belum akurat 1. Minimnya kesadaran warga menjaga 

lingkungan 

2. Masalah penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) 
 

2. Link ke lembaga (individu) yang concern 

dengan lingkungan dan pemberdayaan 

masyarakat 

3. Masalah kriminalitas yang 
meningkat 
 

3. Pemberdayaan para relawan dan 

pengurus bank sampah untuk 

pengembangan dan kreativitas daur ulang 

agar bernilai ekonomis 

4. Banyak warga mendadak 
mengaku miskin terkait syarat 
masuk sekolah / perguruan tinggi 
 

4. Masih belum optimalnya kampanye minim 

sampah, sosialisasi dan edukasi 

pengurangan dan pemilahan sampah 

dengan mereka ke semua element 

masyarakat 

5. Masih adanya masyarakat yang 
takut/malu untuk melapor 
terhadap kasus kekerasan anak 
dan perempuan 
 

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

menanggulangi sampah 

6. Belum ada wadah penyaluran 
pekerjaan utuk pmks pasca 
pelatihan 
 

6. Keterbatasan infrastruktur (internet) 

mengahambat peran secara aktif 

masyarakat tingkat RT, untuk monitoring 

kewasan agar bebas sampah 

7. Inputan KIS - APBD masih 

manual masih dalam sheet rentan 

salah input 

7. Pemuda penganguran 

8. Petugas Verifikasi BDT masih ada 

50 dari 63 kelurahan 

8. Bagaimana menanamkan kepedulian 

terhadap tanaman kepada masyarakat 

demi terciptanya lingkungan hijau di kota 

depok 
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9. Pemberian bansos APBD masih 

terkendala regulasi kriteria miskin 

daerah 

9. Masih belum sadarnya masyarakat 

tentang lestarinya alam dengan meracuni 

ikan di Kali pesanggrahan 

10. Data / Warga penerima bansos 

BPNT banyak yang masih tidak 

diketahui identitas / tanpa 

keterangan berdasarkan hasil 

laporan bulanan 

10. Penggunaan lahan fasos/fasum untuk 

kepentingan pribadi 

11. Sebagian stakeholder belum 

memahami tugas dan peran 

dalam kegiatan penyelenggaraan 

Kota Layak Anak 

11. Menyediakan ruang atau tempat bagi para 

pemuda yang ramah lingkungan, 

mengedukasi, nyaman dan aman 

12. jumlah koleksi literasi masih 

kurang 

12. Kurangnya peran suami dan ayah untuk 

terlibat bersama dalam pengasuhan 

13. Update dan validasi BDT Masuk 
masa injury Time, waktu input 
menjadi singkat 
 

13. Bulliying antar sesama yang bisa 

menyebabkan kerusakan mental dan 

perpecahan 

14. Penerima bansos PKH masih 

banyak yang tidak masuk kriteria 

miskin secara fisik 

14. Tingkat kepercayaan diri yang rendah bagi 

seorang ibu dalam peran dan fungsi utama 

dalam mendidik anak anaknya 

15. Sarana dan prasarana Depo arsip 

belum berfungsi secara maksimal 

15. Ruang warga atau publik yang masih 

kurang aksesibel, baik transportasi dan 

informasi serta hak penggunaan ruang 

yang kurang inklusif (baik bagi disabilitas 

dan lansia) 

  16. Persepsi penggunaan teknologi sejak dini 

masih sering dikaitkan dengan gadget 

untuk bermain game 

  17. Kemampuan Digital marketing masih 

rendah sehingga. Belum bisa bersaing 

  18. Kurangnya SDM untuk Ibu-ibu Rumah 

Tangga dan tempat untk memberikan 

Pelatihan-pelatihan secara Berkelanjutan 

  19. "Kebingungan dalam pencarian ide 

Bingung/sulit mencari tokoh untuk diskusi 

& membimbing 
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Kurangnya pendampingan dari dinas 

terkait   

Sulitnya mendapat izin   

Kurangnya mentor                                                                         

" 

  20. Kurangnya literasi Ilmu 

Keuanganmasyarakat 

  21 Program Pendidikan/ Inklubasi yang belum 

terintergrasi dan masih dan terpisah-pisah 

  22 Persaingan Usaha yang Tidak Sehat 

  23 Kurangnya lahan/ruang kegiatan positif 

dalam hal seni dan budaya 

  24 Kurangnya lahan/ruang bermain untuk 

anak yg edukatif & aman 

 

B. Inventarisasi Inovasi Perangkat Daerah dan Komunitas Pada Dimensi Smart 

Society 

No 

Uraian Singkat Inovasi 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Database ruang publik yang 

bisa diakses masyarakat serta 

bisa mengajukan peminjaman 

lokasi tsb secara online 

1. Sosialisasi ke masyarakat tentang syarat 

syarat perizinan tempat ibadah 

2. Fasilitas CCTV untuk area 

sekolah, tempat penitipan 

anak, area publik lainnya 

dalam rangka pencegahan 

kekerasan 

2. Cashless payment pada retribusi transportasi 

publik di terminal serta database moda 

transportasi yang tersedia 

3. E-LKS : data lembaga 

kesejahteraan sosial yang 

legal dan masyarakat 

mengetahuinnya 

3. Perlibatan anak muda komunitas serta kaum 

disabilitas pada tahap perencanaan 

4. Program sekolah ayah bunda 

karena keluarga adalah unit 

4. Bersinergi dengan kalangan industri dan 

pengusaha, partnership bisa dalam bentuk 
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terkecil sebagai pilar 

penyangga eksistensi bangsa 

fundrising sponsorship branding dan wakaf 

tanah dalam upaya menyediakan lahan 

aktivitas. Analisa resiko yang berpotensi 

muncul dalam inovasi tersebut 

5. Rekom KIS - APBD dan 

rujukan terpadu bantuan 

sosial 

5. Training motivasi bahasa inggris untuk tokoh 

tokoh agama khususnya para ustadz 

6. TRC PMKS team reaksi cepat 

penyandang masalah 

kesejahteraan sosial 1 orang 

1 kecamatan 

6. Silaturahmi atau tokoh tokoh agama dan 

pendataan tempat ibadah di kota Depok 

  7. Memberikan edukasi yang merata kepada 

pelajar kota depok agar lebih bijak bersosial 

media sehingga dapat mencerminkan sebagai 

kota yang cerdas penduduk dan anak 

mudanya 

  8. Pemberdayaan pemuda melalui kegiatan 

wirausaha berbasis lingkungan dan 

pendampingan kegiatan usaha melalui 

perangkat pemerintah di tingkat kelurahan 

  9. Peningkatan digitalisasi pada penegakan 

hukum seperti cctv atau penindakan pungli di 

pasar tradisional 

  10. Sistem informasi publik yang bisa memetakan 

ruang publik sekaligus perizinannya (include 

DSW) 

  11. Membangun infrastruktur command center 

room 

  12. Pelayanan publik yang terintegritas dan 

sinkronisasi di seluruh organisasi perangkat 

daerah kota Depok 

  13. Membuat area atau gedung pemuda di setiap 

kecamatan yang tedapat fasilitas yang 

mendukung perkembangan dari segi 

kreatifitas, seni dan mengedukasi 
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  14. Menyediakan transportasi umum yang aman 

dan nyaman yang mencakup seluruh wilayah 

di kota depok dan terintegrasi dengan aplikasi 

  15. Buat anak terlibat kegiatan yang bersifat 

meningkatkan kreativitas seperti melukis atau 

olahraga 

  16. Pelayanan fasilitas publik dapat diakses 

dengan mudah terkait perizinan dan waktu 

penggunaanya. Sehingga masyarakat atau 

komunitas dapat melakukan aktivitas dan tidak 

terkendala oleh perizinan 

  17 Penempatan beberapa titik pantau yang siap 

sigap jika ada hal yang mencurigakan atau 

kejahatan 

  18 Membuat program pengenalan diri (knowing 

yourself) agar pembully bisa terfokus terhadap 

diri mereka bukan kejelekan seseorang 

  19 Setiap kelurahan sudah terbentuk 

kepengurusan untuk terjun ke lapangan dalam 

hal ini membantu dan mendata para pelaku 

usaha kecil untuk mendapatkan pengarahan 

dan pelatihan kewirausahaan 

  20 Menjauhkan kampanye preventif dan promotif 

lewat sosial media dan jaringan sosial. 

Disajikan dengan konten yang berisi. Agar 

sebaran informasi dan nilai-nilai mudah 

diinternalisasi masyarakat 

  21 Aplikasi depok aman 2020 yang berisi 

pendampingan hukum, pendampingan 

pelaporan, edukasi kewaspadaan. Dan 

bekerjasama dengan banyak OPD seperti 

satpol PP, TNI POLRI dan dinas dinas terkait. 

  22 Bike Sharing atau berbagi sepeda baik di 

docking hub / tempat penyewaan untuk 

menyediakan 
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alternatif pengunaan kendaraan pribadi dan 

angkutan umum. 

  23 Congestion pricing atau beban biaya 

kemacetan yaitu biaya untuk penggunaan 

mobil pribadi di area tertentu saat beban lalu 

lintas tinggi. 

  24 Informasi angkutan umum real time yaitu 

informasi mengenai waktu kedatangan dan 

keberangkatan 

moda transportasi umum yang disediakan oleh 

pemerintah. 

  25 Lampu jalan pintar: Lampu jalan hemat energi 

yang terhubung dan dilengkapi sensor 

(termasuk LED) yang mengoptimalkan 

kecerahan dan mengurangi kebutuhan 

perawatan. lampu jalan dapat dilengkapi 

dengan speaker, sensor deteksi tembakan, 

dan fitur untuk meningkatkan fungsionalitas 

lainnya. 
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5. Smart Environment 

A. Inventarisasi Masalah dan Kebutuhan Perangkat Daerah dan Komunitas Pada 

Dimensi Smart Environment 

No 

Uraian Singkat Masalah 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Pasar tradisional yang 

tertata, memiliki sanitasi 

yang baik dan tidak kumuh 

1. Belum maksimalnya pengelolaan drainase jalan-

jalan dipinggir jalan, untuk jalan air diatas untuk 

jalan manusia / orang 

2.  2. Saluran air dan limbah yang tidak tertata 

3.  3. Kesadaran masyarakat mengenai tata kelola 

penggunaan air tanah masih rendah 

4.  4. Kurang taman/hutan kota yang besar di pusat 

kota 

5.  5. Terbatasnya ruang terbuka hijau yang ter integrasi 

di kelurahan  

6.  6. Sampah rumah tangga tidak atau belum 

tertangani sehingga banyak warga buang ke kali 

butuh pengangkutan mobil dari dinas kebersihan  

7.  7. Pengelolaan sampah yang buruk  

8.  8. TPA cipayung overload  

9.  9. Kali dan selokan / got jangan di jadikan tempat 

buang sampah  

10.  10. Minimnya kesadaran akan milah sampah (tata 

kelola sampah) 

11.  11. Banyak sampah masuk ke situ saat hujan 

12.  12. Setu sidamukti sukmajaya setu kami dijala oleh 

pihak oknum masyarakat meski itu ada larangan  

13.  13. Kurangnya fasilitas pengangkutan sampah dari 

pemerintah  

14.  14. Setu sidamukti sukmajaya setu tersebut diatas 

butuh ditanami ikan  
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15.  15. Dana perawatan rutin untuk situ – situ masih 

kurang 

  16. Kurangnya edukasi situ sidomukti mengenai 

spadan setu 50 M 

  17. Pengelolaan sampah masih tergantung dari 

armada pada mobil sampah 

  18. Akses di ruang terbuka hijau belum ramah 

disabilitas 

  19. Sampah; minim lokasi buang sampah, minim 

sarpras, sulit cari lokasi TPA, Rendah Kesadaran 

olah sampah di Masyarakat 

  20. RTH yang minim tidak merata dan  kurang terawat 

(Ruang Terbuka Hijau ) 

  21 Budaya buang sampah sembarangan yang salah 

masih menjadi habbit kebanyakan warga depok 

  22 Pola Pikir, Pola Hidup, Sampah-limbah, Sungai 

TPA Terpanjang, Longsor, Garis Sepadan, 

Masalah Sungai 

  23 Polusi Udara, Air, Suara yang tidak terkendali 

  24 Pencemaran sungai ciliwung oleh limbah tahu, 

pemotongan kambing dan B2 

  25 Sampah dan kesadaran masyarakat (membangun 

kesadaran dan peran serta aktif masyarakat) 

penanggulangan masalah sampah hulu dan hilir 

  26 Polusi udara akibat pembakaran sampah 

  27 Temuan pembuang sampah yang berdomisili luar 

kampung 

  28 Banyaknya pembangunan infrastruktur yang 

mepet dengan bibir sungai ciliwung 

  29 Sungai dan lahan tidur masih menjadi tempat 

pembuangan akhir sampah, lahan terbuka yang 

termanfaatkan 

  30 Penanganan limbah sungai dari 

pengusaha/industri rumah tangga 
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  31 Lahan tidak digunakan, dan jadi gangguan yang 

seharusnya bisa produktif 

  32 Banjir karena aliran air langsung mengalir ke kali 

kecil 

  33 Sempadan sungai seharusnya di sediakan rth di 

kota depok 

  34 sempadan sungai dijadikan alih fungsi perumahan 

, apartemen, kolam renang 

  35 Sempadan sungai ciliwung : banyaknya 

pembuangan sampah liar dan limbah pabrik tahu 

 

B. Inventarisasi Inovasi Perangkat Daerah dan Komunitas Pada Dimensi Smart 

Environment 

No 

Uraian Singkat Inovasi 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Mengurangi penggunaan plastik 

dan sterefoam dengan cara 

membawa wadah makanan dan 

botol minum yang bisa 

digunakan berulang kali/ramah 

lingkungan. Depok bebas plastik 

dan sterefoam 

1. Membuat aplikasi "Solusi Sampah' : Jemput 

sampah terpilah, jemput sedekah minyak 

jelantah, jemput bank sampah keliling, 

dalam aplikasinya ada-ada ifo tentang 

pemilahan sampah 

2. Perbedaan jadwal pengangkutan 

sampah antara yang organik dan 

non organik 

2. Green to school, wisata arung bebersih 

sungai 

3.  3. Membuat tempat terpadu untuk 

mengedukasi tentang sampah, lingkungan, 

dan lain-lain 

4.  4. Dibuatkan aplikasi sosialisasi penilaian 

sampah secara online dan proses 

penyelesaian sampah rumah tangga 

5.  5. Mesin modern pengolahan sampah TPA 

Cipayung: BUMD Sampah 

6.  6. Wakah Tanah Hutan Abadi Setu, Sungai 
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  7. Sampah Online 

  8. Gerakan Wakaf RTH ( Crowd Funding) 

  9. Melibatkan instansi pemerintah (Dinas 

Pendidikan, DPAPMK, DLHK, dll) dalam 

membuatkan media kampanye dengan 

berbasis IT, Media Visual, Literatur yang di 

kampanyekan secara masif, kepada 

masyarakat tentang pengurangan dan 

pemilahan sampah 

  10. Peta pemilihan sampah (Bank Sampah, 

UPD, TPA, Recycling) 

  11. 2 Hektar ruang terbuka hijau per kelurahan 

  12. Rumah Edukasi Sampah dan Rumah Kreasi 

Daur Ulang 

  13. Rekasaya Teknis untuk penyediaan RTH 

  14. Edukasi melalui media visualsasi yang 

kontinue/ adanya video-video yang selalu di 

paparkan ke publik 

  15. Taman Kota Depok sebagai : Kebanggaan, 

Paru-paru kota, museum tanaman, rekreasi 

bersama 

  16. Sistem Monitoring Kawasan Digital 

Partisipatif,Gerakan Wakaf RTH Partisipatif, 

Warga bisa ikut aktif terlibat dalam solusi 

penanaman sampah dan RTH 

  17 Kegiatan Lingkungan dengan tema besar: 

Air(sungai dan setu), Game atau Aplikasi 

dengan archievement ketika melakukan 

aktifitas peduli lingkungan 

  18 Menjalankan arung edukasi kelas kali 

tergetnya masyarakat bantaran 

  19 Kesadaran personal terhadap lingkungan 

(Keberhasilan dan penghijauan) melalui: 

Edukasi dan percontohan, Bimbingan dan 
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pengawasan, tanggung jawab dan 

kebersamaan 

  20 Solusinya sempadan sungai menjadi RTH 

dan taman edukasi dan konservasi, 

Penyuluhan kesadaran tentang sampah dan 

keanekaragaman hayati 

  21 Membuat mesin pengolah sampah An-

organik 
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6. Smart Branding 

A. Inventarisasi Masalah dan Kebutuhan Perangkat Daerah dan Komunitas Pada 

Dimensi Smart Branding 

No 

Uraian Singkat Masalah 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. kota depok belum punya keunikan 
atau identitas kota  
 

1. Minimnya Sosialisasi informasi kegiatan 

UKM dan produk UKM Depok ke warga 

Depok 

2. Kecepatan akses informasi 
lingkungan dan kreatifvitas yang 
belum merata  
 

2. Pemberdayaan UKM dari Pemkot yang 

kurang mereka atau kurang tersosialisasi 

dengan luas, hingga banyak pelaku UKM 

yang Kesulitan mendapat bimbingan 

usaha 

3. Serangan berita negatif dari sisi 
politis 
 

3. Katalog Produk UMKM Depok Kurang 

Sosialisasi. 

4. Belum ada fasilitas media 

monitoring lingkungan untuk 

mempermudahkan pembuatan 

rekomendasi kebijakan 

4. Belum terangkatnya Brand-brand lokal 

yang ada didepok, sehingga ketika orang 

butuh "oleh-oleh" Khas Depok tidak tau 

harus kemana dan apa yang harus dibeli 

5.  5. Depok harus belum memiliki ruang pamer 

seni budaya seperti pendopo atau alat 

budaya untuk mengenalkan Kota Depok  

6.  6. Tidak adanya museum terintegrasi di 

Depok 

7.  7. Kurangnya kesadaran masyarakat 

tentang Kota peduli cagar budaya  

8.  8. Belum maksimalnya atau kurangnya 

festival di Kota Depok 

9.  9. Belum ditetapkannya kawasan kota lama 

di Depok sebagai cagar budaya 

10.  10. Kurangnya pengembangan promosi seni 

dan budaya  

11.  11. Kurangnya tempat wisata di Kota Depok 
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12.  12. Tidak adanya branding Kota Depok. 

Depok Kota Setu Budayakan potensi 

destinasi wisata 

13.  13. Tidak adanya pembatasan warung game 

online  

14.  14. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

melestarikan kuliner Kota Depok terutama 

Dodol Depok 

15.  15. Belum maksimalnya fasilitas lintas budaya 

di Kota Depok 

  16. Depok Menjadi Kota Ramah Setu yang 

sekarang banyak berubah fungsi 

  17. Minimnya pengetahuan & pemahaman 

budaya daerah asal pendatang 

  18. " Visual Information" segala pelayanan 

untuk memudahkan masyarakat 

mengakses dan merespon belum 

maksimal 

 

B. Inventarisasi Inovasi Perangkat Daerah dan Komunitas Pada Dimensi Smart Environment 

No 

Uraian Singkat Inovasi 

 

Perangkat Daerah  Komunitas 

1. Pusat informasi sejarah dan budaya depok (sanggar 

dan dokumen atau foto) 

1. Sarana & prasarana 

gedung seni budaya 

yang ter integrasi  

2. Pembentukan TIC (Tourist Informatika Centre) agar 

depok jadi kota tujuan (wisata sejarah, wisata kuliner, 

wisata belanja, pusat oleh oleh)  

2. Aplikasi sejarah Kota 

Depok 

3. Pembangunan pusat industri kreatif kerjasama 

pemerintah, bisnis, dan komunitas dari proses 

pembelajaran, inkubasi, sampai dengan produksi yaitu 

membangun enterpreneur atau startup misal rumah 

koding, rumah animasi, dsb 

3. Perda kebudayaan 

(Sejarah, cagar 

budaya seni , 

komunitas, budaya 

lokal) 
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4. Memasukan muatan lokal history dan budaya depok 

dalam pendidikan dasar. 

4. Pembuatan touris 

information center 

5. Kompetensi tim komunikasi yang masih minim dalam 

membuat dan mendesiminasikan konten tentang kota 

depok 

  

5. Aplikasi online 

parawisata 

6. Peningkatan motivasi dan kompetensi tim komunikasi 

untuk memviralkan isu-isu lingkungan di kota depok 

 

6. Sosialisasi informasi 

kegiatan tingkat kota 

Depok ke lapisan 

masyarakat 

7. Membuat program city tour ke tempat wisata dan/ atau 

cagar budaya dengan bus oren (odong - odong keren) 

7. Sosialisasi cagar 

budaya kepada 

seluruh lapisan 

masyarakat 

8. Kajian ciri khas atau ikon atau identitas kota depok 

pembangunan kampung tematik (zero waste rw) 

  

9. Mengokohkan citra Depok Friendly CIty yang kuat 

tentang kota depok untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat 
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Profil Inovasi Pemerintah Daerah 

1. Nama Singkat Inovasi DSW (Depok Single Window) 

2. Penjelasan singkat  Depok Single Window (DSW) merupakan aplikasi mobile yang berupa portal tunggal 
layanan publik Pemerintah Kota Depok.  
DSW dibangun untuk meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada 
masyarakat mendapatkan akses maupun informasi layanan pemerintah, cukup dengan 1 
portal semua layanan tersedia. 
 

3. Status Saat Ini    Dalam proses Implementasi  mencapai 80% penyelesaian. 

4. Manfaat dari inovasi 1. Masyarakat tidak harus mengingat banyak alamat website (untuk yang berbasis web) 
dalam mendapatkan layanan/informasi  

2. Masyarakat tidak harus menginstal banyak APK (untuk yang berbasis mobile) dalam 
mendapatkan informasi ataupun layanan. 

3. Depok dalam satu genggaman, masyarakat dapat mengakses layananan : a) Pajak, b) 
Kependudukan,c) Perizinan, d) Peta, e) Lowongan Pekerjaan, f) PDAM dan PLN, g) 
Pengaduan, h) Kontak, i) Pendidikan, j) Zakat, k) Data ASN, l) Ekonomi, m) 
Perpustakaan dan n) Wifi Depok (WDB) 

 
 

5. Keunikan / kreativitas 1 portal untuk semua layanan public, pengembangan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.  
 

6. Kemitraan Pemerintah Kota Depok menyiapkan wadah berupa aplikasi DSW dan Perangkat Daerah 
dapat mengintegrasikan aplikasi terkait layanan publik. Tiak hanya Perangkat Daerah, 
Instansi vertikal lainnya juga dapat diintegrasikan seperti PDAM, PLN dan Sambara 
Samsat (Polres). 
 

7. Potensi untuk 
pengembangan lebih lanjut 

1. Menambah fitur layanan dengan instansi vertikal lainnya (kepolisian, PN, Imigrasi) 
2. Transaksi pembayaran dapat melalui DSW 
3. DRC aplikasi-aplikasi Back End DSW 
 

8. Strategi Menjaga 
Keberlangsungan 
 
 

1. Evaluasi secara periodik untuk layanan yang sudah  digunakan 
2. Kajian bersama lembaga pendidikan/magang 
3. Perencanaan pengembangan baik dari fitur maupun teknologi untuk tahun-tahun ke 

depan.  
4. SOP DSW 
5. Penyiapan Anggaran 

 

9. Sumber daya yang 
digunakan 

Pemerintah mengawali dengan menyediakan anggaran melalui APBD, menyediakan 
infrastruktur berupa server yang telah terpusat di Ruang server. 

10. Analisa Risiko 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 
2. Ketergantungan tinggi masyarakat harus ditunjang juga dengan mitigasi resiko sehingga 

terjaga Confidentiality, Integrity dan Availability  
3. Hosting dalam 1 server 
4. Keamanan system 

11. Indikator Kinerja 1. Jumlah pengguna DSW 
2. Rating layanan 
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Profil Inovasi Pemerintah Daerah 

1. Nama Singkat Inovasi Depok Kota Sehat 

2. Penjelasan singkat  Serangkaian upaya untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 
di Kota Depok, diantaranya sistem pendaftaran online dan pengantaran obat yang dapat 
memotong proses antrian yang panjang 

3. Status Saat Ini    Dalam proses Implementasi  mencapai 80% penyelesaian. 

4. Manfaat dari inovasi 1.  Masyarakat dapat dengan mudah melakukan antrian untuk nberobat di puskesmas 
tanpa harus datang mengambil nomor antrian terlebih dahulu 

2.  Masyarakat tidak harus menunggu lama untuk pengambilan obat karena dapat dibantu 
dengan pengantaran obat (RSUD) 

 

5. Keunikan / kreativitas Memudahkan pelayanan kepada masyarakat dengan memotong proses bisnis dari yang 
manual menjadi online 

6. Kemitraan 1. Tim pengembang aplikasi 
2. Jasa layanan pengantaran obat 

7. Potensi untuk 
pengembangan lebih lanjut 

Dapat dikembangkan untuk puskesmas-puskesmas yang sudah siap menerapkan sistem 
antrian online 

8. Strategi Menjaga 
Keberlangsungan 
 
 

1. Evaluasi secara periodik untuk layanan yang sudah  digunakan 
2. Kajian bersama lembaga pendidikan/magang 
3. Perencanaan pengembangan baik dari fitur maupun teknologi untuk tahun-tahun ke 

depan.  
4. SOP  
5. Penyiapan Anggaran 

 

9. Sumber daya yang 
digunakan 

Pemerintah mengawali dengan menyediakan anggaran melalui APBD, menyediakan 
infrastruktur berupa server yang telah terpusat di Ruang server. 

10. Analisa Risiko 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 
2. Ketergantungan tinggi masyarakat harus ditunjang juga dengan mitigasi resiko sehingga 

terjaga Confidentiality, Integrity dan Availability  
3. Kebutuhan kapasitas server 
4. Keamanan system 

11. Indikator Kinerja 1. Masyarakat tidak harus mengantri secara manual 
2. Obat dapat di terima oleh masayarakat dimanapun berada 
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Profil Inovasi Pemerintah Daerah 

1. Nama Singkat Inovasi Hai Depok 

2. Penjelasan singkat  Gerakan pengembalian fungsi ruang publik untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh 
masyarakat didukung oleh platform digital “Hai Depok” untuk registrasi dan reservasi 
masyarakat yang nantinya akan terintegrasi dengan DSW 
 

3. Status Saat Ini    Dalam proses pembangunan aplikasi  mencapai 80% penyelesaian. 

4. Manfaat dari inovasi 1. Masyarakat dapat mengetahui informasi terkait lokasi, fasilitas, ketentuan peminjaman,   
2. dan ketersediaan; 
3. Masyarakat dapat melakukan registrasi untuk ruang publik milik Pemerintah dan Non 

Pemerintah; 
4. Masyarakat dapat melakukan reservasi ruang publik; sekaligus sarana publikasi 

kegiatan yang ; 
5. Masyarakat dapat mengetahui Informasi agenda kegiatan di setiap ruang publik; 
6. Kegiatan komunitas dan pemerintah di area public dapat terpublikasi dengan baik; 

5. Keunikan / kreativitas 1. Semua agenda baik komunitas maupun pemerintah terpublikasi dalam satu aplikasi 
2. memudahkan masyarakat untuk dapat melakukan registrasi maupun reservasi ruang 
publik 
 

6. Kemitraan Perangkat Daerah yang memiliki fasilitas publik: 
1. BKD (Balai Rakyat); 
2. DLHK (Taman-Taman); 
3. DKUM (Balai Latihan Koperasi); 
4. Bagian Umum (Ruang Rapat) 
 

7. Potensi untuk 
pengembangan lebih lanjut 

1. Menambah fitur dengan menggandeng pihak swasta yang memiliki ruang publik; 
2. Menambah fitur dengan menampilkan streaming pelaksanaan kegiatan; 
 

8. Strategi Menjaga 
Keberlangsungan 
 
 

1. Evaluasi dan pelaporan terkait permohonan layanan; 
2. Koordinasi berkelanjutan antara stakeholder; 
3. Pendampingan maintenance aplikasi oleh Diskominfo jika ada; 
4. SOP Hai Depok untuk masing-masing PD yang memiliki ruang public (tiap ruang 

public memiliki persyaratan yang berbeda); 
5. Integrasi dengan DSW; 
6. Penyiapan Anggaran. 
 

9. Sumber daya yang 
digunakan 

Pemerintah mengawali dengan menyediakan anggaran melalui APBD 

10. Analisa Risiko 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 
2. Ketergantungan tinggi terhadap operator perangkat daerah yang memiliki ruang public 

untuk selalu standby, verifikasi maupun setujui permohonan masyarakat; 
3.Kebutuhan infrastruktur (penyimoanan data) untuk kegiatan yang streaming. 
 

11. Indikator Kinerja Permohonan masyarakat yang terlayani 

 


