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di Era Digital

Terbitan Perdana

Dr. Muhammad
Idris, MA

Walikota Depok

Ir. H. Imam 
Budi Hartono 
Wakil Walikota Depok



Transportasi Kota Depok terus 
mengalami transformasi. Salah 
satu ciri transportasi kota besar 
dunia adalah integrasi, tersedia-
nya sarana transportasi umum 
yang handal serta berkelanjutan. 

KABAR UTAMA 02

ota Depok, Jawa Barat sebagai salah satu kota Kyang terus tumbuh di lingkar metropolitan 
bernama Jabodetabek juga terus berinovasi.  

 
Rencana pengembangan transportasi Kota Depok 
tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok di bawah 
kepemimpinan Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali 
Kota Imam Budi Hartono.  
 
Diantara fokus pembangunan transportasi Kota Depok 
adalah pemenuhan sarana perhubungan, integrasi 
pelayanan publik, rekayasa lalu lintas, transportasi umum 
angkutan permukiman, dan edukasi serta penegakan 
aturan dalam berlalu lintas. 

Masa Depan 
Transportasi 

Depok
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Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan, Depok 
akan lebih terintegrasi dengan kawasan Jabodetabek. 
Selain saat ini terkoneksi lewat KRL Commuter Line, 
Depok fokus pada program transportasi umum angkutan 
permukiman atau Bus Jabodetabek Residence (JR 
Connexion). Bus JRC ini akan melayani masyarakat dari 
kawasan permukiman menuju pusat-pusat keramaian. 
 
Saat ini sudah ada trayek JR Connexion Perumahan 
Grand Depok City (GDC) ke ITC Cempaka Mas, Terminal 
Sub Sawangan – Juanda dan Garden at Candi Sawangan 
– MRT Lebak Bulus.  
 
Muhammad Idris mengatakan layanan JR Connexion 
diharapkan dapat meningkatkan layanan transportasi 
yang ada di Kota Depok. “Terdapat 60 persen warga Kota 
Depok merupakan komuter yang setiap hari pulang pergi 
bekerja di Jakarta, sehingga layanan transportasi publik 
sangat dibutuhkan untuk warga Depok,” ujar Idris.  
 
Meskipun saat ini sudah terjadi banyak peningkatan, 
namun Idris menyampaikan bahwa pemerintah terus 
berproses untuk meningkatkan kemajuan pada layanan 
transportasi publik. 
 
Sementara soal pelayanan transportasi publik, Dishub 
Kota Depok juga akan meningkatkan kualitas angkutan 
kota (Angkot) agar lebih nyaman bagi masyarakat. 
 
"Demi kenyamanan penumpang Pemkot akan 
menertibkan angkutan yang tidak layak. Misalnya, angkot 
yang sudah tua, tidak berizin  dan tidak ada KIR-nya," 
tegas Idris. 
 

KABAR UTAMA
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Inovasi transportasi publik 
Pemerintah Kota Depok ingin mengedepankan peralihan 
transportasi pribadi ke transportasi publik. Catatannya 
tranportasi publik harusnya nyaman dan aman dengan 
standar pelayanan yang memadai.  
 
Semangat ini bakal diwujudkan dengan rencana 
pembangunan Light Rail Transit (LRT) Kota Depok. 
Pemerintah Kota Depok sudah melalui berbagai kajian 
dengan para pakar dan instansi untuk memastikan 
kelayakan pembangunan LRT atau monorel di Depok. 
 

“Terdapat 60 persen 
warga Kota Depok 
merupakan komuter 
yang setiap hari pulang 
pergi bekerja di Jakarta, 
sehingga layanan trans-
portasi publik sangat 
dibutuhkan untuk 
warga Depok,

“Kajiannya sudah melalui berbagai pakar, dari akademikus 
UI, pakar transportasi, kepolisian juga pakar lalu lintas,” 
kata Idris akhir tahun 2021. 
 
Kata dia, Dinas Perhubungan Kota Depok dengan Badan 
Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun telah 
saling setuju terkait pembangunan monorel tersebut, 
hanya tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang (ATR). 
 
Persetujuan itu berupa perubahan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kota Depok. “Dari kami sendiri Dinas 

Dr. Muhammad
Idris, MA
Walikota Depok

KABAR UTAMA
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Perhubungan dan BPTJ juga sudah meng-connect-kan 
tinggal menunggu persetujuan pengesahan tandatangan 
dari pak Menteri,” lanjut Idris. 
 
Lebih lanjut, Idris menambahkan, calon kontraktor pun 
sudah banyak yang mendaftar untuk mengikuti lelang 
proyek bernilai triliunan rupiah ini. “Nanti kalau 
pengesahannya sudah ada berarti nanti tinggal kita 
lakukan proses lelangnya, rencana kita bisa tahun depan,” 
kata Idris. 
 
Idris mengatakan, alasannya ngotot membangun 
monorel karena kemacetan di Kota Belimbing itu tidak 
bisa ditangani hanya dengan pelebaran jalan. 
  
Menurut Idris, sebagai solusi kemacetan di Kota Depok, 
diperlukan moda transportasi dalam kota yang dapat 

menggantikan penggunaan kendaraan pribadi. 
 
“Berdasarkan kajian pakar-pakar, selebar apapun jalan di 
Depok pasti akan terjadi kemacetan, karena migrasinya 
besar,  maka a l ternat i fnya mewujudkan moda 
transportasi yang lain,” beber dia. 

Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono membeberkan 
perkembangan LRT di Kota Depok sudah sampai di 
tangan Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR). 
 

KABAR UTAMA

Trayek JR Connexion

Perumahan GDC - ITC Cempaka Mas
Terminal Sub Sawangan – Juanda
Garden at Candi Sawangan – 
MRT Lebak Bulus
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Imam Budi Hartono menerangkan, jika pembahasan di 
Kementer ian ATR rampung akan ber lanjut  ke 
Kementerian Perhubungan. 
 
“Jadi harus lolos pengesahannya dari kementerian ATR 
dulu ya, kalau tata ruangnya belum disahkan ya belum 
bisa,” jelas Imam pertengahan Januari 2022. 
  
Pria yang biasa sapa IBH mengatakan, jika sudah berlanjut 
ke Kementerian Perhubungan, akan berlanjut ke proses 
lelang. 
 
Dirinya meminta dukungan dari masyasakat agar 
pengesahan di dua kementerian tersebut bisa berjalan 
lancar, sehingga dapat dinikmati masyarakat Kota Depok 
di 2023 atau 2024. 
 
“Kalau itu sudah selesai, kita siap lelang dan mudah-
mudahan bisa segera dinikmati Kota Depok di 
2023/2024,” terangnya.

“Jika pembahasan 
di Kementerian ATR 
rampung akan ber-
lanjut ke Kementerian 
Perhubungan. Jadi 
harus lolos pengesa-
hannya dari kemente-
rian ATR dulu ya, kalau 
tata ruangnya belum 
disahkan ya 
belum bisa

Ir. H. Imam 
Budi Hartono 
Wakil Walikota Depok
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Pemerintah Kota Depok secara 
resmi meluncurkan Bus Margonda 
Commuter Depok Go Lancar yang 
akan beroperasi sepanjang Jalan 
Margonda untuk mengurangi 
kepadatan lalu lintas khususnya di 
Jalan Margonda. 
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eresmian dilakukan oleh Wali Kota Depok PMohammad Idris di Metro Stater Depok.  

  
Wali Kota menyebutkan Sekitar 1,2 juta kendaran melintas 
setiap harinya di Kota Depok sehingga menyebabkan 
ruas jalan mengalami kepadatan dan kemacetan.  
  
“Data yang kami dapat dari Samsat,saat ini jumlah 
kendaraan di Depok mencapai jutaan unit,” kata Wali Kota 
Depok Mohammad Idris.  
  
Ia mengatakan dengan jumlah itu pastinya jalan di Kota 
Depok akan semakin tambah macet. Sementara itu 
jumlah Penduduk Kota Depok saat ini,sudah mencapai 
sekitar 2,3 juta yang 80 persennya beraktivitas di Jakarta.  
  

Mengurai 
Macet 

Margonda
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Sebagai mengatasi kemacetan lalu-lintas Pemkot Depok 
telah berupaya mengatasi salah satunya pembangunan 
jalanTol Cijago, Desari.  
  
Pemkot juga mempersiapkan bus Margonda Commuter 
setiap akhir pekan yang melintas di Jalan Margonda.  
  
“Kami Pemkot berupaya mengatasi kemacetan salah 
satunya kami meluncurkan bus Commuter Margonda,” 
ujarnya  
  
Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono mengatakan 
bus yang beroperasi itu dari Damri dan PPD untuk 
melayani warga Depok yang akan menuju pusat 
belanjaan dan keliling Jalan Margonda.  
  
“Lima armada bus telah disiapkan untuk masyarakat yang 
ingin mengunjungi pusat keramaian di Kota Depok. 
Mereka bisa parkir kendaraan di Balai Kota,” ujar Imam. 
 
”Lima bus tersebut akan melayani masyarakat berkeliling 
Jalan Margonda Raya. Bus tersebut ini beroperasi mulai 
pukul 08.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Dengan 
rutenya yakni, Balai Kota Depok, Dmall , Detos, Margo 
City, Pesona Square dan Ramayana dengan waktu kurang 
lebih 30 menit.”Tarif bus tersebut Rp 5 ribu,” jelasnya.  
  
Imam menuturkan, dengan menggunakan angkutan 
massal diharapkan kepadatan kendaraan saat akhir pekan 
sedikit terurai. Selain itu, dengan memarkir kendaraan di 
Balai Kota tarif parkir juga menjadi lebih ringan. “Kalau 
parkir di mal kan mahal. Jadi lebih baik menggunakan bus 
jika ingin ke pusat keramaian di Jalan Margonda,” 
ungkapnya  
  
Dosen Perencanaan Wilayah Kota Universitas Trisakti 
Endrawati Fatimah mengatakan, permasalahan macet di 
Margonda adalah dampak dari perkembangan wilayah 
metropolitan di Jabodetabek.   
  
Secara teoritis, ia menerangkan, kota metropolitan dibagi 
menjadi dua: kota inti (Jakarta) dan kota satelit (Depok 
sampai Tangerang). Namun, dalam perkembangannya, 
kota satelit berubah jadi metropolitan, menanggung dan 
mengatasi segala problem akut seperti kemacetan 
hingga kepadatan penduduk, yang sayang tak diimbangi 
s t rategi  penyelesa ian masalah layaknya kota 
metropolitan.   
  
Menurutnya, distribusi pembangunan yang merata 
adalah kunci untuk mengurai kemacetan di wilayah kota 
satelit. “Kita bicara teori terlebih dulu. Memang pusat kota 

KABAR UTAMA
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di tengah, lalu membuat sub-sub lain untuk mendukung 
pusat kota itu. Permasalahannya: kota-kota di Indonesia 
tak direncanakan dengan baik. Kota-kota berkembang 
dulu dengan bermacam pembangunan seperti 
perumahan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain, baru 
dibuat rencana pendukungnya. Hampir sebagian besar 
kota-kota di Indonesia tidak dibangun dari nol. 
Contohnya ya, Depok ini,” ujar Endrawati.   
  
Pendapat senada diutarakan Nurrohman Wijaya dari 
K e l o m p o k  P e r e n c a n a a n  P e m b a n g u n a n  d a n 
Pengembangan Kebijakan (P2PK) Sekolah Arsitektur, 
Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB. 
Menurutnya, sudah saatnya Pemkot Depok mengatur 
penggunaan lahan agar titik kepadatan menyebar ke 
beberapa wilayah lain.   
  
Nurrochman menambahkan, apabila langkah itu 
mustahil, pemerintah bisa fokus mengurangi hambatan 
jalan. Poin selanjutnya ketersediaan sistem jaringan 
transportasi publik. Faktor ini adalah vital semata dalam 
menangani kemacetan.   
  
Transportasi publik yang layak dan terakses bisa menarik 
warga dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.   

“Ini juga jadi masalah klasik kota-kota satelit macam 
Depok, Bogor, atau Bekasi. Mereka tidak mempunyai 
transportasi massal yang memadai. Kalaupun ada, itu 
hanya angkot dengan kemampuan yang kurang 
maksimal,” kata Endrawati.

Dengan menggunakan 
angkutan massal diha-
rapkan kepadatan ken-
daraan saat akhir pekan 

sedikit terurai. 

Dadang Wihana
Kepala Dinas Perhubungan 

Kota Depok
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Jaga

Bersama

Fasilitas Umum 
ada untuk 

Kenyamanan 
Kita
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#depokbersih

Kebersihan Kota Kita. 
Malu membuang 

Sampah 
Sembarangan
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Arung Jeram 
Ciliwung

Surga
Pecinta Arung
Jeram Depok

Banyak yang belum tahu 
kalau Sungai Ciliwung yang 
juga mengalir lewat Depok 

memiliki sarana wisata 
edukasi dan alam. Arung 
jeram menjadi salah satu 

kegiatan seru yang bisa 
dicoba di sini. 
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khir pekan kemarin, saya mencoba mencari lokasi At i t ik arung jeram di sana dengan tujuan 
mengetahui kebenarannya.

 
Berdasarkan riset sederhana melalui internet, saya 
menemukan setidaknya tiga lokasi yang menjadi rujukan 
untuk wisata di bantara Sungai Ciliwung Depok ini yang 
diwadahi oleh tiga komunitas berbeda.

Pertama di kawasan Margonda, kedua di Jembatan 
Panus, dan yang terakhir di dekat Boulevard Grand Depok 
City.

Meskipun berbeda, namun konsentrasi mereka masih 
sama, yaitu berupaya menjaga dan merawat Sungai 
Ciliwung.

Jarak antar ketiga lokasi tak begitu jauh, sehingga saya 
bisa menyambanginya dalam waktu satu hari.

Berbekal aplikasi peta digital, maka persoalan mencari 
lokasinya akan sangat mudah.

Lokasi pertama yang saya kunjungi adalah yang ada di 
kawasan Margonda, tepatnya di Pos Pantau Kancil 
Pondok Cina, Jalan H.M Tohir.

Sayangnya, saat saya tiba di sana sekitar pukul 09.30 WIB, 
tidak ada seorangpun di Pos Pantau Kancil, sehingga saya 
hanya bisa menikmati kali Ciliwung dari salah satu tepian 
yang masih asri.

Tak ingin berlama-lama di tempat ini, saya pun menuju 
lokasi kedua yakni Jembatan Panus yang terletak di dekat 
Jalan Siliwangi.

Grafiti Komunitas Ciliwung Kota Depok

JALAN-JALAN
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3 Titik Lokasi 

Rujukan 
Wisata

Kawasan
Margonda
Pos Pantau Kancil 
Pondok Cina, 
Jalan H.M Tohir.

1

Jembatan 
Panus
terletak 
di dekat Jalan 
Siliwangi.

2

18
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Jembatan Panus adalah salah satu peninggalan kolonial 
yang dibangun tahun 1917 oleh oleh seorang insinyur 
bernama Andre Laurens.

Namun warga menamainya Jembatan Panus, karena ada 
seorang warga bernama Stevanus (disebut Panus dalam 
ejaan lokal) Leander yang tinggal di samping jembatan 
tersebut.

Bagi warga Depok, Jembatan Panus akrab dengan kesan 
angker. Namun yang pasti struktur jembatan ini sangatlah 
kuat khas konstruksi Belanda, sehingga masih kerap 
dilalui oleh kendaraan.

Sebuah komunitas bernama Ciliwung Panus, 'mendiami' 
kolong jembatan yang ada di Jalan Siliwangi. Namun 
sama seperti di tempat pertama, saat saya tiba di sana 
tempat ini juga kosong.

Arung Jeram 
di Depok

JALAN-JALAN

Komunitas 
Ciliwung 
Depok
terletak di dekat 
jembatan Grand 
Depok City. (GDC4)

3
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Padahal di tempat ini tersedia sarana untuk flying fox dan 
bridge jump. Barangkali memang belum waktunya untuk 
saya mencoba, meskipun sebenarnya cukup penasaran.

Akhirnya tempat ketiga yang saya sambangi adalah 
Komunitas Ciliwung Depok, tepatnya di dekat jembatan 
Grand Depok City.

Rupa lokasinya tidak jauh berbeda dengan Ciliwung 
Panus yang memanfaatkan kolong jembatan sebagai 
base camp.

Beruntungnya saat saya menuruni tangga, ada tiga 
pemuda yang sedang berbenah base camp mereka. 

Ukuran base camp ini jauh lebih besar ketimbang dua 
tempat yang saya kunjungi sebelumnya. Bahkan saya 
melihat beberapa ular yang terletak di dalam akuarium.

"Itu rata-rata ular hasil penyelamatan. Nah kalau yang di 
karung, kemarin pagi saya nemu tuh di got. Ular sanca, 
ukurannya lumayan gede," ujar seorang pemuda yang 
akrab disapa Pay.

Terkait wisata di Sungai Ciliwung, Pay menuturkan 
komunitasnya menawarkan edukasi ke masyarakat 
tentang pentingnya menjaga kelestarian sungai yang 
menjadi nadi beberapa kota besar, khususnya Bogor, 
Depok, dan Jakarta.

Menurut Pay, wisata arung jeram memang sempat 
menjadi salah satu kegiatannya. Tapi hal ini tidak menjadi 
prioritas karena faktor pendangkalan kali.

"Di Ciliwung itu ada beberapa satwa endemiknya, seperti 
bulus dan ikan. Terus kalau tumbuhannya ada bambu. 
Nah hal-hal kaya gini yang kami kenalin ke orang-orang. 
Kalau masalah sampah sih udah jadi masalah dunia, gak 
cuma di Ciliwung aja."

Pay menuturkan sepanjang 26 km aliran kali Ciliwung 
yang melintasi Depok, ada lebih dari 50 tempat 
pembuangan sampah warga.

`Itu sebabnya ia dan kawan-kawan tidak pernah lelah 
untuk berbagi pengetahuan dengan warga, tentang 
pentingnya menjaga dan melestarikan kali Ciliwung.

Usai berbincang singkat, Pay mengajak saya menyusuri 
hutan bambu untuk melihat beberapa mata air yang ada 
di dekat base campnya.

JALAN-JALAN
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omunitas Ciliwung Depok  (KCD) telah  melakukan Kpemetaan terhadap  potensi permasalahan di 
sepanjang Sungai Ciliwung.

“Ada 40 titik potensial yang berhasil kita kumpulkan 
seperti titik permasalahan sampah, longsor, limbah, 
wisata, serta titik edukasi seperti Saung Pustaka Air (SPA). 
Titik ini berada di Sungai Ciliwung sepanjang Kampung 
Utan Pondok Jaya sampai perbatasan Jakarta Selatan,” 
ujar Sekretaris KCD M. Akmal, di Pangkalan Komunitas 
Ciliwung, Grand Depok City (GDC), Senin (22/3).

Dijelaskannya, beberapa upaya yang bisa dilakukan 
adalah sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Selain itu, 
pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara 
individual dan komunal.

“Upaya lainnya adalah pembuatan tempat penampungan 
sampah sementara, melakukan penataan landscaping di 
beberapa titik longsor, serta menjadikan taman pinggir 
sungai sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH),” ungkapnya.

Akmal menyebut,  penataan wi layah dar i  segi 
pemahaman dan infrastruktur objek wisata juga perlu 
dilakukan. Termasuk, menjadikan Sungai Ciliwung 
sebagai tempat wisata edukasi berbasis masyarakat.

JALAN-JALAN

Komunitas Ciliwung Depok (KCD)

 Petakan Masalah  
Ciliwung
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Dinas  Kependudukan  dan  
Pencatatan  Sipil 
(Disdukcapil) Kota 
Depok kembali 
mendapatkan apresiasi 
berskala nasional. 
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Kali ini, Disdukcapil Kota Depok  
meraih penghargaan 
Dukcapil Bisa Tahun 

2020 dari Menteri Dalam 
Negeri (Mendagri) Re-
publik Indonesia Tito 
Karnavian.

Kepala Disdukcapil 
Kota Depok 
Nuraeni 
Widayatti 
mengatakan, 
Kota Depok 
termasuk dalam 
katagori 10 kota 
dan kabupaten 
dengan jumlah 
penduduk besar 
di atas 1,5 juta jiwa. 
Disdukcapil Kota Depok 
termasuk ke dalam dinas 
yang berkinerja baik dalam 
memberikan pelayanan 
kependudukan.

Disdukcapil Kota Depok

Raih Apresiasi
Tingkat

 Nasional

Kadisdukcapil Kota Depok

Nuraeni 
Widayatti
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“Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan apresiasi dari 
pusat atas peningkatan pelayan yang terus kami gesa 
untuk masyarakat,” ucapnya

Dirinya menjelaskan, penghargaan ini diumumkan secara 
virtual saat acara resmi Rapat Koordinasi Nasional 
Dukcapil tahun 2021 di Jakarta pada 30-31 Maret 2021. 
Kota Depok bersanding dengan sembilan wilayah lain 
yang turut berprestasi, seperti Kota Bandung, Kota 
Semarang dan Kota Administrasi Jakarta Barat.

“Kami bersyukur, kerja kerja kami selama diapresiasi oleh 
pusat dengan penilaian atas capaian kinerja perekaman, 
cetak KIA, Akta Kelahiran, penggunaan TTE, layanan 
online, layanan integrasi, jumlah kerja sama dan 
pemberian akses data. Semua kinerja itu telah mencapai 
target nasional,” ungkapnya.

Menanggapi prestasi tersebut Anggota DPRD Kota 
Depok, Imam Musanto  mengucapkan selamat dan 
meminta agar penghargaan dari Kemendagri yang diraih 
Disdukcapil menjadi penyemangat untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan harus lebih ditingkatkan terutama yang 
berkaitan masyarakat harus  lebih cepat. Dan mudah- 
mudahan ini sebagai manifestasi dari kerja-kerja teman- 
teman di Disdukcapil kemarin,” katanya

“Alhamdulillah hari ini 
kami mendapatkan 
apresiasi dari pusat atas 
peningkatan pelayan 
yang terus kami gesa 
untuk masyarakat

Kadisdukcapil Kota Depok

Nuraeni 
Widayatti

KABAR DEPOK 
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Sebagai anggota DPRD dari Komisi A, Imam melihat 
bahwa selama ini pelayanan Disdukcapil Depok memang 
sudah sangat bagus. Namun meski demikian hal-hal yang 
belum maksimal masih juga ada.
  
“Saya melihat pelayana terkait kependuudkan di Kota 
Depok bagus dan lebih cepat, memang karena covid-19, 
kondisi saat ini ada beberapa hambatan. Tapi Insya Allah 
setelah selesai kita berharap ini bisa teratasi,” katanya
“Data yang kami dapat dari Samsat,saat ini jumlah 
kendaraan di Depok mencapai jutaan unit,” kata Wali Kota 
Depok Mohammad Idris. 
 
Ia mengatakan dengan jumlah itu pastinya jalan di Kota 
Depok akan semakin tambah macet. Sementara itu 
jumlah Penduduk Kota Depok saat ini,sudah mencapai 
sekitar 2,3 juta yang 80 persennya beraktivitas di Jakarta. 
 
Sebagai mengatasi kemacetan lalu-lintas Pemkot Depok 

“Pelayanan harus lebih 
ditingkatkan terutama 
yang berkaitan masya-
rakat harus  lebih cepat. 
Dan mudah-mudahan 
ini sebagai manifestasi 
dari kerja-kerja teman-
teman di 
Disdukcapil 
kemarin

Anggota DPRD Kota Depok

Imam Musanto
S.Pd, MM.
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ampai saat ini Kota Depok belum mempunyai Ssekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Saya 
berharap  d ibawah kepemimpinan Bapak 

Mohammad Idris sebagai Wali Kota dan Bapak Imam Budi 
Hartono sebagai Wakil Wali Kota di Kota Depok dibangun 
sekolah MAN agar masyarakat Kota Depok bisa punya 
banyak pilihan dalam memilih lembaga pendidikan yang 
berkualitas.

Saya juga berharap para siswa yang orang tuanya kurang 
mampu bisa sekolah gratis meskipun di sekolah swasta 
karena tidak semua anak yang orang tuanya kurang 
mampu bisa diditerima di sekolah negeri.

Harapan Bagi Terwujudnya 

Rinaldi
Ketua Kampung 
Cerdas Warga 
Curug, Cimanggis

MAN di Depok

Sebagai pemuda saya berharap 
terbukanya lapangan pekerjaan di 
Depok. Namun saya  juga mema-
hami bahwasanya perusahaan tidak 
ingin pula menerima pekerja yang 
t i d a k  m e m i l i k i  ke t e r a m p i l a n , 
keterbukaan dan kerja juga harus 
d i b a r e n g i  d e n g a n  p e l a t i h a b 
keterampilan. Saya berharap di Depok 
b a n y a k  d i a d a k a n  p e l a t i h a n 
keterampilan.

Saya juga berharap Pemerintah kota 
Depok memberikan perhatian kepada 
Anak jalanan. Jangan sampai anak 
alanan menjadi alat pencari uang oleh 
kalangan tertentu.  Padahal setiap 
a n a k  b e r h a k  m e n d a p a t k a n 
pendidikan yang  layak.

Perbanyak
Lapangan
Pekerjaan

Zainab Warga Kelurahan Ratujaya, Cipayung
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DEPOK

Tanam Pohon
Hijaukan Kota, 

Lestarikan Udara Depok!

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh Seputar Depok



egiatan ini merupakan pencanangan awal, yang Kjuga diikuti oleh seluruh kelurahan di wilayah 
tersebut. 

“Ya, hari ini kami membuat lubang biopori sebagai upaya 
menyukseskan   program   Pemerintah   Kota   (Pemkot) 
Depok yaitu pembuatan 100.000 lubang biopori. 
Kegiatan ini juga dilakukan serentak di lima kelurahan,” 
katanya, belum lama ini.

Pihaknya  membuat  sedikitnya  10  lubang  dengan 

TANGKAS 27

Kecamatan Cipayung

Per Kelurahan

Pelaksana  Tugas  (Plt)  Camat  
Cipayung  Hasan Nurdin  
berserta  jajarannya  hari  ini  
melakukan kegiatan pembuatan 
lubang biopori di Halaman 
Kantor Kecamatan Cipayung. 

Target 5000
Lubang Biopori

Edisi I / Maret 2022SEPUTAR DEPOK
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kedalaman kurang lebih 1 meter.  Diharapkan, 
pencanangan awal ini bisa menyasar warga dengan 
target 5.000 lubang per kelurahan.

“Mudah-mudahan setiap lurah di Kecamatan Cipayung 
bisa mengajak warganya untuk membuat lubang biopori. 
Dengan sasaran satu kelurahan sebanyak 5.000 lubang 
sehingga jika ditotal lima kelurahan bisa menjadi 25.000 
lubang,” terangnya.

Senada dengan itu, Lurah Pondok Jaya Mulyadi 
mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 
pekerja lainnya di Kelurahan Pondok Jaya juga 
melakukan hal serupa. Saat ini pihaknya telah berhasil 
membuat tiga lubang biopori, ditambah dua lubang yang 
sudah ada sebelumnya.

“Untuk alat alhamdulillah kami punya. Jadi semua staf 
kami ajak membuat lubang biopori. Ini masih awal, nanti 
kami juga akan mengajak masyarakat menyukseskan 
kegiatan serupa,” tandasnya.

TANGKAS

Ya, hari ini kami mem-
buat lubang biopori 
sebagai upaya menyuk-
seskan program Peme-
rintah Kota (Pemkot) 
Depok yaitu pembuatan 
100.000 lubang biopori. 
Kegiatan ini juga dilaku-
kan serentak di lima 
kelurahan

Plt. Camat Cipayung
Hasan Nurdin
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Tanam Pohon
Hijaukan Kota, 

Lestarikan Udara Depok!

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh Seputar Depok

infoseputarkotadepok@gmail.com
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Masa Depan 
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Tanam Pohon
Hijaukan Kota, 

Lestarikan Udara Depok!

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh Seputar Depok
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Bikin Sesama Warga Depok 
Senyum Selalu

GERAKAN 

BSWDSS

Senyum 
hilangkan strees 
dan bahagiakan 

hidupmu

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh Seputar Depok
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Antri! 
Masa kalah sama Bebek! 

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh Seputar Depok
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Depok- Pemerintah Kota Depok, 
Jawa Barat telah menyalurkan 
bantuan berupa program Kartu 
Depok Sejahtera (KDS) kepada 
masyarakat.

KABAR DEPOK 08
Edisi I / Feb 22SEPUTAR DEPOK

Masyarakat Depok 
Kurang Mampu

KDS Beri 
Manfaat 
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Program KDS ini ada tujuh manfaat untuk meringankan 
beban masyarakat Kota Depok. 

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, KDS 
merupakan realisasi dari janji kampanye Idris-Imam 
periode 2021-2026.

"Ini bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang dan 
tidak mampu, khususnya mereka yang terdaftar dalam 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang 
penetapannya dari Kemensos RI, " kata Idris. 

Ia menambahkan, pelaksanaan program ini  kolaborasi 
dengan BJB Depok, utamanya dalam penggunaan KDS 
sebagai ATM berbasis KK dan ATM untuk bantuan peserta 
didik tidak mampu.  

Edisi I / Feb 22SEPUTAR DEPOK

"Harapannya program 
KDS ini dapat mering-
ankan beban masyara-
kat di Kota Depok dan 
kesejahteraan masya-
rakat dapat meningkat 
sehingga KDS dapat 
dimanfaatkan oleh 
warga yang lainnya," 
pungkasnya. 

Ir. H. Imam 
Budi Hartono 
Wakil Walikota Depok

KABAR DEPOK



7 
Manfaat
KDS

Pelayanan kesehatan
iuran Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) APBD Depok

1
Bantuan 
pendidikan2
Renovasi Rumah Tidak 
layak Huni (RTLH)3
Bantuan Santunan 
Kematian (Sankem)4

5

6
7

Bantuan keter-
sediaan pangan

Bantuan  Lansia 
dan Disabilitas

Bantuan pelatihan 
keterampilan dan 
penyaluran kerja.

Tentang KDS

KDS merupakan realisasi dari janji 
kampanye Idris-Imam periode 2021-
2026

Pelaksanaan program ini  kolaborasi 
dengan BJB Depok, utamanya dalam 
penggunaan KDS sebagai ATM berbasis 
KK dan ATM untuk bantuan peserta 
didik tidak mampu

KDS juga berkolaborasi dengan 
BAZNAS dan Lembaga Zakat Sukses 
Kota Depok.

KDS bertujuan agar warga 
Depok yang kurang dapat merasakan 
kehidupan yang layak.
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KDS sendiri kata dia, bertujuan agar warga Depok yang 
kurang dapat merasakan kehidupan yang layak.
 
Sebagai mengatasi kemacetan lalu-lintas Pemkot Depok 

"Pelaksanaan KDS pun berkolaborasi dengan pemangku 
kepentingan lainnya, seperti BAZNAS dan Lembaga Zakat 
Sukses Kota Depok,"

Dengan harapan tingkat kesejahteraan warga semakin 
baik, khususnya di tengah masa sulitnya kehidupan pada 
masa pandemi dan pasca pandemi.  

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menjelaskan, 
program KDS terdapat sejumlah manfaat lainnya yang 
bisa didapatkan oleh masyarakat.

"Ada manfaat lain di dalam KDS ini untuk penerima upah, 
selain bantuan utama sebesar Rp 150 ribu setiap 
bulannya," kata Imam Budi Hartono. 

Ia menyebutkan ada tujuh manfaat yang dapat diterima 
oleh penerima KDS.

Antara lain,  pelayanan kesehatan gratis melalui bantuan 
iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 
Depok, dan bantuan pendidikan bagi siswa dan 
mahasiswa yang berprestasi.

Berikutnya, ada ketersediaan pangan bagi lansia dan 
disabilitas, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha 
serta penyaluran kerja.

Dia pun berharap dengan kehadiran program tersebut, 
dapat membantu warga yang membutuhkan.

"Harapannya program KDS ini dapat meringankan beban 
masyarakat di Kota Depok dan kesejahteraan masyarakat 
dapat meningkat sehingga KDS dapat dimanfaatkan oleh 
warga yang lainnya," pungkasnya. 

KABAR DEPOK





Bekerjasama dengan Badan Pengelola 
Transportasi Jabodetabek (BPTJ), 
pemerintah kota depok meluncurkan 
sejumlah bus yang terkoneksi ke 
pemukiman.
 
Sejumlah bus yang terkoneksi ke 
pemukiman padat penduduk ini 
dinamakan Bus Rapid Transit (BRT) dan 
Jabodetabek Residence Connection 
(JRC). 

KABAR DEPOK 16
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Pemkot Depok

Luncurkan 
Bus Rapid

Transit &
Jabodetabek
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“Alhamdulillah, dengan adanya bus ini warga yang 
bekerja di Jakarta jadi lebih banyak pilihan untuk 
menggunakan jasa transportasi saat berangkat dan 
pulang kerja,” kata Mardiono, warga Cipayung yang 
bekerja di Jakarta.

Hal senada di katakan Fery, warga Sawangan Depok yang 
mengatakan, dengan beroperasinya bus tersebut akan 
memudahkan warga yang bekeerja di jakarta dan 
diharapkan bisa juga mengurangi kemacetan lalu lintas. 

“Dengan adanya sarana transportasi yang nyaman dan 
ekonomis serta menjangkau banyak tempat bisa menjadi 
pilihan atau alternaitf saat berangkat dan pulang kerja,
jika masyarakat yang semula naik mobil pribadi bisa
beeralih ke sarana trasportasi umum akan mengurangi
kepadatan lalu lintas,” kata Fery

“Alhamdulillah, dengan 
adanya bus ini warga 
yang bekerja di Jakarta 
jadi lebih banyak pilihan. 

Mardiono Warga Cipayung

KABAR DEPOK
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“Nantinya dari Gardens AT Candi Sawangan langsung 
menuju MRT Lebak Bulus. Keberangkatan dimulai pukul 
05.30, 06.00 dan 06.30. Sementara kepulangan mulai 
dari pukul 16.30, 17.30 dan 20.00 WIB. Saat ini kami 
sediakan masing-masing tiga bus baik yang menuju 
Juanda maupun Lebak Bulus,” paparnya.

Untuk tarif angkutan, kata dia, dari Sub Terminal 
Sawangan-Juanda Jakarta Rp 25.000 dan Bojongsari-
Lebak Bulus Rp 20.000. Adapun fasilitas yang terdapat di
dalam bus itu yakni full AC, free wifi, charger dan protokol
kesehatan.

“Ini bentuk kolaborasi kami dengan BUMN, BPTJ dan 
koperasi. Nanti juga ada pelaku bus yang kami 
berdayakan. Ada juga Miniarta 10 bus yang siap melayani 
dari Terminal Depok ke Terminal Jatijajar, tarifnya 
Rp7.000,” terangnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, 
Dadang Wihana, menuturkan, dengan peluncuran bus 
tersebut diharapkan ada pengalihan dari pengguna 
kendaraan pribadi ke angkutan umum. 

“Saat ada sarana trasportasi yang nyaman diharapkan 
masyarakat bisa berpindah, yang semua saat berangkat 
kerja membawa mobil pribadi bisa beralih ke trasnportasi 
umum,” katanya.

Peluncuran Bus Rapid Transit dan Jabodetabek ini 
mendapat sambutan hangat warga Kota Depok. 

JR Connection 

05.30  
sd 20.00  

05.30  
sd 20.00  

Sawangan - 
Juanda  PP

Bojongsari - 
Lebak Bulus PP

Rp25.000

Rp20.000

Rute Jam Tarif

KABAR DEPOK
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Armada bus dilepas secara resmi oleh Wali Kota Depok 
Mohammad Idris di Terminal Depok, Rabu (24/03/2021). 

Pelepsan Bus Rapid Transit (BRT) dan Jabodetabek 
Residence Connection (JRC) dihadiri oleh Kepala Badan 
Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. 
Pramesti dan Dirut PPD Pande Putu Yasa. Wali Kota 
Depok Mohammad Idris menjelaskan, bus tersebut untuk 
melayani warga Kota Depok yang bekerja di wilayah 
Jakarta.

“JR Connexion jurusan Sawangan-Juanda Jakarta Pusat 
ini memang dipersiapkan untuk masyarakat yang bekerja 
di wilayah Jakarta, awal ini dibuka tiga rit perjalanan baik 
pulang maupun pergi. Keberangkatan dimulai pukul 
05.30, 06.00 dan 06.30. Sementara kepulangan mulai 
pukul 16.30, 17.30 hingga 20.00 WIB,” ujar Mohammad  
Idris, Wali Kota Depok saat meluncurkan uji coba operasi 
JR Connexion Perum PPD, Rabu (24/3).

Tak hanya trayek Sawangan-Juanda, pihaknya juga 
menyiapkan trayek Bojongsari-Lebak Bulus yang 
dipusatkan di gerbang Perumahan Gardens AT Candi 
Sawangan di Jalan Raya Ciputat Parung, Kelurahan Serua, 
Kecamatan Bojongsari. 

Edisi I / Feb 22SEPUTAR DEPOK

“Saat ada sarana 
trasportasi yang nyaman 
diharapkan masyarakat 
bisa berpindah, yang 
semua saat berangkat 
kerja membawa mobil 
pribadi bisa beralih 
ke trasnportasi 
umum,

Dadang Wihana
Kepala Dinas Perhubungan 
Kota Depok

KABAR DEPOK
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