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SURAT DARI WALIKOTA

Assalamu’alaikum  Wr, Wb. 
Apa kabar warga Depok yang budiman? Semoga 

Alloh SWT, selalu memberikan keberkahan dan 
kesejahteraan pada kita semua. Hari-hari yang kita jalani 
akan menjadi indah dan bermakna jika dipenuhi dengan 
aktivitas bermanfaat. Mengingat perjuangan para pahlawan 
kemerdekaan kita.

Akhir-akhir ini, kita dikejutkan dengan pelbagai 
macam aksi vandalis kaum pelejar. Mereka seperti lupa 
kalau para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia 
meneteskan darah untuk merebut kemerdekaan dan 
kedaulatan. Bukan untuk hedonis dan tampak ‘jago’.  

Para pelajar memiliki kecenderungan melupakan 
perjuangan para leluhur bangsa ini. Untuk itu, Pemerintah 
Kota Depok mengusulkan agar pelajaran sejarah 
pergerakan nasional hendaknya bisa dimasukkan kembali 
dalam kurikulum pendidikan sejak sekolah dasar (SD) 
guna menumbuhkan rasa nasionalisme sejak dini. Rasa 
nasionalisme penting ditumbuhkembangkan di kalangan 
remaja sebagai benteng dalam menghadapi globalisasi 
dewasa ini. 

pemuda adalah aset bangsa. Maju dan mundurnya 
suatu bangsa sangat bergantung pada peran penting 
dari pemudanya. Dia mengajak masyarakat memahami 
pengertian pemuda ideal. Pemuda ideal, kata dia, 
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mengandung tiga unsur, yaitu; dinamis, energik , 
Idealis.

Pancasila sebagai dasar negara tidak dibuat 
untuk dihafalkan saja. Akan tetapi dihayati dan 
dijalankan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan 
bermasyarakat. Pemuda Indonesia harusnya taat kepada 
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama. 
Berattitude baik dan berkepribadian sesuai dengan sila 
kedua. 

Masyarakat Kota Depok harusnya memahami 
dan menyadari kalau seiring kemajuan zaman, 
semangat nasionalisme dan partiotisme kaum muda 
mulai semakin rapuh dan lapuk . Sudah banyak kaum 
muda yang terjerumus pada kehidupan pragmatis 
dan negative seperti gaya hidup yang hedonis,kekera
san,tawuran,narkoba,dan perbuatan negative lainnya. 
Penyebabnya sangat kompleks dan membutuhkan 
penanganan yang multi metode dengan berbagai 
pendekatan. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas 
Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya terus 
berupaya memberikan ruang dan memfasilitasi bagi 
pengaktualisasikaan diri serta ekspresi pemuda Kota 
Depok. 

Untuk itu juga, Warta Depok mengulas beberapa 
tulisan terkait tumbuh kembang rasa nasionalisme 
tersebut yakni: Mengingat Sejarah Bangsa Indonesia, 
Pramuka Terus melakukan Inovasi, Pasang Surut 
Kinerja PP dalam Menegakkan Perda, dan Memasarkan 
Kembali Olahraga Rakyat.  
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SALAMREDAKSI

Wali Kota Nur Mahmudi 
Ismail menghimbau 
Dinas Pendidikan 
(Disdik) Kota 
Depok dan Unit 

Pelayanan Teknis (UPT) Disdik untuk 
bermusyawarah dalam pengenalan 
kewarganegaraan 
sehingga menumbuhkan 
rasa cinta terhadap 
pemimpin-pemimpinnya. 
Sebab, masih banyak 
masyarakat tidak 
mengenal pemimpinnya. 
Baik dari tingkat RT 
maupun wali kota. 

Dia miris karena 
hampir sebagaian warga 
Depok tidak peduli 
dan tidak mengenal 
pimpinannya. Buktinya, 
tidak semua warga 
mengenal nama ketua 
RT, ketua RW, lurah, 
camat, wali kota serta 
wakilnya. Padahal itu 
sangat penting untuk 
penertiban administrasi 
kependudukan. 

Beberapa kali wali kota terjun 
langsung ke lapangan. Bertanya kepada 
warga secara langsung terkait nama RT 
dan RW tempat dimana mereka tinggal. 
Namun, mereka tidak bisa menjawab. 
Untuk menciptakan masyarakat Depok 
tertib administrasi kependudukan 
dibutuhkan kesadaran setiap individu 
terhadap dirinya dan lingkunganya. 

Dia menambahkan, lurah, camat, 
dan Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) diminta untuk menjadi garda 
terdepan untuk menyadarkan masyarakat. 
Dalam setiap kesempatan, kata Nur 
Mahmudi, ia selalu berpesan kepada 

adik-adik pelajar agar melakukan solat berjamaah 
dilingkungannya masing-masing. Memakmurkan 
masjid. Melakukan sosialisasi satu dengan 
lainnya. “Generasi muda harus peduli terhadap 
lingkungannya, dan harus mengetahui, mengenal 
RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur dan 
presiden mereka,” katanya.

Mari Mengenal 
Pemimpin Terdekat Kita

Rapat bulanan Rukun Warga dan kerja bakti dapat memperelat silaturahim 
dan mengenal pemimpin kita
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LAPORANUTAMA

Tak banyak pemimpin 
yang mau mengingat 
ataupun mengamal-
kan cita-cita para 
pejuang republik ini. 

Dari sekian banyak kepala daerah 
di Indonesia, hanya sedikit yang 
berkenan meresapi, menghayati, 
mengamalkan nilai-nilai luhur para 
pejuang kemerdekaan. Salah satun-
ya adalah pasangan Nur Mahmudi 
Ismail dan Idris Abdul Somad. 
Kendati mereka diusung partai be-
rasaskan Islam namun hampir dis-

Pemimpin Depok 
Selalu Mengingat 
Sejarah Bangsa 
Indonesia
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pok khususnya mengenang peris-
tiwa Rengasdengklok.  Peristiwa 
sejarah yang menceritakan tentang 

etiap kesempatan kedua pemimpin 
itu selalu mengingatkan generasi 
muda untuk menjaga kedaulatan 
Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia (NKRI) serta memperkokoh 
rasa nasionalisme. Duet pasangan 
ini boleh dibilang lebih nasionalis 
ketimbang partai nasionalis itu 
sendiri.

Yang paling tidak bisa di-
lupakan masyarakat adalah saat  
Wali Kota Nur Mahmudi Ismail  
melakukan jalan kaki dari rumahn-

ya menuju Balai Kota Depok. 
Hal tersebut dilakukan dua hari 
menjelang peringatan 17 Agustus. 
Orang nomor satu di kota belimb-
ing itu mengajak masyarakat De-

persiapan kemerdekaan Republik 
Indonesia (RI) itu dimulai dari 
Soekarno bersama Siti Fatimah dan 
Guntur serta Bung Hatta berjalan 
kaki menuju Rengasdengklok pada 
malam 16 Agustus 1945. Peristiwa 
tersebut juga terjadi pada bulan  
Ramadhan. Di tempat itu kemudi-
an disusunlah rencana proklamasi 
Kemerdekaan RI. Pada 17 Agustus 
2012 pagi di rumah Laksamada 
Maida ditulislah Proklamasi  Ke-
merdekaan RI oleh Sayuti Melik. 
“Semangatnya yang perlu diambil. 
Di saat Ramadhan para pendiri 
Republik Indonesia berjuang untuk 
kemerdekaan RI.  Karena itu saya 
napak tilas dengan berjalan kaki,” 
ujar Nur Mahmudi Ismail.

Dikatakan Nur Mahmudi, 
napak tilas itu diharapkan mem-
buat masyarakat mengisi Rama-
dhan dengan ibadah. Napak tilas 
ini sebagai langkah memperkokoh 
Proklamasi RI. Nur Mahmudi 
menambahkan, peristiwa ke-
merdekaan RI yang terjadi pada 
bulan Ramadhan itu bertepatan 
juga dengan peristiwa penaklukan  
Mekkah yang dilakukan Nabi Mu-
hammad SAW. Dua peristiwa besar 
itu lah seharusnya menjadikan ma-
syarakat mengisi bulan Ramadhan 
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dengan amalan baik. Tidak tidur 
dalam mengisi Ramadhan. “Event 
Ramadhan ini jangan disia-siakan. 
Jangan banyak tidur. Itiqaf di mas-
jid 10 Ramadhan terakhir jangan 
dilewatkan,” tuturnya.

Nur Mahmudi menjelaskan, 
ia berjalan melalui Jalan Raya RTM 
kemudian menuju Jalan Raya Ak-
ses UI-Kelapadua, dan Jalan Raya 
Margonda.

Disepanjang jalan itu berte-
mu dengan sejumlah warga. Selain 
itu juga ditemukan banyak drainase 
yang tidak berfungsi. Drainase tak 
berfungsi dapat di lihat di Jalan Ak-
ses UI dan Jalan Raya Margonda. 

“Ini menjadi masukan saya. Saya 
membutuhkan waktu dua jam den-
gan jarak tempuh sekitar 7 km dari 
rumah saya ke Balai Kota Depok,” 
tandasnya.

Selain itu, Nur Mahmudi 
dalam beberapa kesempatan juga 
selalu mendorong para pemuda 
dan pemudi di Kota Depok untuk 
menjadi wirausaha. Menciptakan 
lapangan kerja buat dirinya dan 
orang lain. Berdaya saing serta 
bermartabat. “Pemuda dan pemudi 
di Kota Depok harus dapat menjadi 
wirausaha, menciptakan lapangan 

LAPORANUTAMA
Nur Mahmudi meminta 

para pemuda dan pemudi di kota 
Belimbing Dewa untuk menjadi-
kan spirit sumpah pemuda tahun 
1928 sebagai pemucu semangat. 
“Mengilhami kita semua dalam 
tugas-tugas pengabdian kepada 
bangsa dan negara,” katanya.  
Mantan Menteri Kehutanan era 
Presiden Abdurahman Wahid itu 
menuturkan,  seiring perubahan 
zaman, dan generasi yang datang 
silih berganti, pemuda diharap-

kan tangguh 
berdialektika. 
Merespons 
dinamika 
kehidupan 
bangsa di ten-
gah kemajuan 
dunia yang 
kian cepat. 
“Jangan sam-
pai pemuda 
dan pemudi 
di Depok 
tidak tang-
guh dalam 
berdialektika,” 
tutur Nur 

Mahmudi.
Di tempat berbeda, Ketua 

Gerakan Pemuda 
(GP) Ansor Kota 
Depok, H Badru-
din menilai rasa 

nasionalisme yang dimiliki pemu-
da Kota Depok maupun  republik 
ini tengah mengalami degradasi. 
Bahkan, secara terang-terangan 
beberapa pihak sengaja mencoba 
menggantikan ideologi negara 
dengan ideologi lain.  Keadaan 
ini diperparah dengan lemahnya 
pemahaman tentang Pancasila di 
tingkat generasi muda. “Kita se-
dang menghadapi krisis rasa nasi-
onalisme yang  luntur di kalangan 
pemuda.  Diperparah dengan pan-
casila yang terpuruk. Ini memang 
sengaja didisain,” tuturnya.

kerja bagi 
dirinya dan 
orang lain,” 
katanya.

Menu-
rut Nur 
Mahmudi, 
menciptakan 
wirausaha 
merupakan 
sebuah lang-
kah yang 
mengandung 

pesan menuju Indonesia yang ber-
daya saing dan bermartabat. Untuk 

menuju Indonesia bermartabat, 
terangnya, sangat bergantung pada 
karakter pemuda yang kokoh, serta 
mengedepankan akhlak mulia di 
atas semangat persatuan dan kes-
atuan Indonesia. “Mari kita dorong 
orang muda untuk memasuki atau 
menjadi wirausaha, menciptakan 
lapangan kerja untuk dirinya dan 
untuk orang lain, memutar per-
ekonomian Indonesia. Bukan saja 
hanya pada level nasional, tetapi 
juga pada level internasional atau 
paling tidak pada level ASEAN,” 
ujarnya.

“Pemuda dan pemudi di Kota Depok harus dapat menjadi wirausaha, 
menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain,”
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Badru menuturkan, indikasi 
melunturnya rasa  nasionalisme 
tersebut tampak pada ketidak 
pedulian pemuda pada budaya 
sendiri. Serta munculnya peraturan 
daerah (perda) yang bernuansa 
lokal-agama di berbagai daerah.  
Menurutnya, jika kondisi ini terus 
dibiarkan, akan menjadi ancaman 
disintegrasi NKRI. “Tanpa disadari, 
kita sedang di jajah oleh asing baik 
secara budaya, ekonomi, dan lain-
nya. Sibuk dengan mencari nafkah 
dan hilangnya semangat kegoton-
groyongan,” kata dia.

Dikatakannya, Depok yang 
merupakan miniatur negara Indo-
nesia, saat ini mengalami hal yang 
sama. Untuk itu, upaya pemberian 
materi tentang kenegaraan dan 
Pancasila di dunia pendidikan 
merupakan suatu keharusan. Ka-
lau perlu, lanjutnya, pemerintah 
kembali memberlakukan penataran 
Pedoman Penghayatan dan Pen-
gamalan Pancasila (P4) di dalam 
sekolah. “Hanya saja bentuknya 
bukan indoktrinasi,” tegasnya.

Hal senda diutarakan Ketua 
PC IPNU Depok Humaidi Muva. 
Ia menilai perlu upaya dari semua 
pihak memperkuat  rasa  nasional-
isme dan Pancasila. Menurutnya, 
kegiatan memperingati perjuangan 

para pendahulu bangsa tidak bisa 
hanya dilakukan secara seremonial 
belaka. Tapi,  lanjutnya, harus dapat 
mengobarkan semangat persatuan 
di antara pemuda. Dalam pengua-
tan pancasila, lanjutnya, juga dibu-
tuhkan keteladanan dari para elite. 
Menurutnya, pada (24/5) di gedung 
Mahkamah Konstitusi terdapat 
pertemuan beberapa tokoh yang 
menyepakati gerakan penguatan 
pancasila. “Kalau seperti itu, kita 
harus mendukung sepenuhnya,” 
kata dia.

Muva menegaskan, pemer-
intah dari mulai tingkat nasional 
sampai lokal harus jeli melihat 
permasalahan nasionalisme gen-

erasi muda. Sebab, banyak sekali 
pemuda di Depok sudah men-
campakan ideologi Pancasila dan 
menggantinya dengan ideologi lain 
pesanan bangsa lain. “Kalau hal 
ini dibiarkan terus menerus tidak 
menutup kemungkinan NKRI akan 
terpecah-pecah,” katanya lagi.

Sementara itu Wakil Wali 
Kota Idris Abdul Somad menegas-
kan, Pancasila hendaknya tidak 
hanya diucapkan tetapi juga dia-
malkan kedalam kehidupan sehari 
–hari. Para pelajar di Depok sangat 
potensial untuk menunaikan lima 
butir janji siswa yang selalu mer-

eka bacakan.  Dia menambahkan, 
masa-masa SMP adalah masa 
keemasan, dimana tiga potensi 
besar dapat  dikembangkan. Yaitu 
Potensi fisik, potensi intelektual 
dan potensi moral. “Tiga potensi 
luar biasa ini juga diamalkan dapat 
menuntun siswa  sehebat elang,” 
kata dia. 

 Wakil wali kota berpesan  
agar anak-anak didik kelak harus 
mampu menjadi penerus bangsa 
yang berkualitas. Tidak hanya 
pintar tetapi memiliki akhlak dan 
moral yang baik agar dapat mem-
banggakan orang tua dan gurunya.
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HIDUPSEHAT

mengandung lebih rendah glycaemic 
index yang menyebabkan orang yang 
mengkonsumsinya lebih lama merasa 
kenyang. Hal ini dikarenakan proses 
penguraian glukosa yang lambat. 
Beberapa makanan yang mengandung 
karbohidrat kompleks rendah adalah 
jagung, pasta, singkong rebus, dan 
oat. Pada level kandungan yang lebih 
tinggi, kentang panggang dengan kulit, 
ubi, dan beras merah dapat menjadi 
pilihan tepat. Sedangkan makanan 
yang mengandung kandungan 
karbohidrat kompleks tinggi adalah 
kentang panggang tanpa kulit dan nasi 
putih. “Jadi tanpa makan nasi pun 
tidak masalah,” katanya.

Presiden Republik Indonesia 
(RI) Susilo Bambang 
Yudhoyono dalam 
beberapa kesempatan selalu 
mengingatkan bawahannya 

kalau Indonesia memiliki sembilan 
persoalan terkait ketahanan pangan. 
Mereka harus dapat meningkatkan 
produksi komuditas unggulan seperti 
beras, kedelai, dan gula. Sementara 
lahan pertanian semakin menipis. 
Sedangkan jumlah penduduk 
Indonesia dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan. Jumlah 
penduduk Indonesia tahun 2012 ini 
saja mencapai 244.775.796 jiwa.

Orang nomor satu di Indonsia 
itu sangat paham kalau makanan 
yang mengandung karbohidrat 
dibutuhkan untuk mengisi ulang 
energi setiap manusia. Banyak sekali 
makanan yang dapat menjadi sumber 
karbohidrat, dan kebanyakan bahan 
makanan tersebut mudah didapat. 
Manfaat utama dari mengkonsumsi 
karbohidrat adalah menambah energi 
yang diperlukan tubuh agar kita 
memiliki tenaga dalam melakukan 
aktifitas sehari-hari seperti aktifitas 

ODNR Mampu Atasi Krisis 
Pangan dan Kesehatan

berat yaitu bekerja, 
olah raga, berlari, 
belajar, dan bahkan 
aktifitas ringan 
seperti berjalan. 
Karbohidrat biasanya 
banyak terkandung 
dalam makanan-
makanan pokok 
yang sehari-hari di 
makan oleh sebagian 
besar penduduk di 
dunia. Makanan 
yang mengandung karbohidrat tidak 
lain dan tidak bukan adalah nasi, 
jagung, sagu, ubi, singkong, kentang, 
oat, dan pasta. Karbohidrat dapat 
dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat 
sederhana dan karbohidrat kompleks.

Pemahaman seperti itu 
kemudian mengilhami ahli pangan 
kelahiran Kediri, Jawa Timur, bernama 
Nur Mahmudi Ismail mencetuskan 
ide One Day No Rice (ODNR). 
Menurutnya, jenis karbohidrat 
kompleks adalah karbohidrat yang 
sangat direkomendasikan bagi orang-
orang yang sedang dalam tahap 
diet. Karena jenis karbohidrat ini 
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Dia menyadari kalau 
karbohidrat memiliki peran-peran 
penting dalam tubuh manusia 
termasuk menyediakan energi atau 
tenaga sehingga kita dapat melakukan 
segala aktifitas dengan semestinya. 
Beberapa peranan penting dari 
mengkonsumsi karbohidrat adalah 
sebagai berikut: karbohidrat sebagai 
biosfer, bahan bakar, nutrisi, cadangan 
energi, dan materi pembangun. 
Jika kekurangan makanan yang 
mengandung karbohidrat sudah dapat 
dipastikan kita akan merasa lemas tak 
bertenaga.

Belum lama ini, Nur Mahmudi 
sebagai Wali Kota Depok menghadiri 
HUT ke-31 Gereja Huria Kristen 
Batak Protestan (HKBP) Depok 
Timur  Ressort. Dia mengajak ummat 
HKBP memahami gerakan ODNR. 
gerakan ini adalah gerakan untuk 
mengurangi nasi dan menggantinya 
dengan karbohidrat lokal, seperti 
jagung, sagu, pisang, sukun, ubi, 
singkong, garut, gadung, gembili, 
talas dan lain-lain. “ODNR bertujuan 
untuk meningkatkan kesehatan 
tubuh melalui peningkatan variasi 
sumber karbohidrat lokal dan 
mengukur kecukupan asupan kita, 
membangkitkan perekonomian baru 
dan kesempatan kerja baru melalui 
peningkatan permintaan bebagai 
karbohidrat lokal, meningkatkan 
ketahanan pangan nasional dan 
cadangan beras nasional, melestarikan 
dan menyempurnakan menu 
tradisional tanpa nasi dan tanpa terigu 

yang menyehatkan,” katanya.
Nur Mahmudi berterimakasih 

karena HKBP Depok Timur telah 
berpartisipasi melaksanakan program 
ODNR. “Semoga hal tersebut dapat 
terus dilanjutkan, bukan hanya saat 
HUT gereja saja, tetapi dapat menjadi 
kebiasaan dan pola hidup para hadirin 
sekalian,” tutur wali kota.

Direktur F-Technopark Fateta 
Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Ir 
Slamet Budijanto memantau kebijakan 
ODNR atau “sehari tanpa nasi” di 
Balaikota Depok Jawa Barat. “Tujuan 
kami ke Depok adalah untuk melihat 
langsung seberapa jauh pelaksanaan 
ODNR ini dilaksanakan, karena kami 
orang akademisi tertantang untuk 
berperan dan mensukseskan gerakan 
ODNR,” kata Slamet Budijanto di 
Balaikota Depok, hari ini. Slamet 
Budijanto menuturkan, ODNR 
merupakan ide yang sangat bagus dan 
jarang sekali ada wali kota atau bupati 
yang berani membuat sebuah gerakan 
seperti ini.   “Kami akan mencari titik-
titik di mana kami bisa bergabung 
dalam gerakan ini, tentunya dari sisi 
teknologi pangan,” ujar Slamet.

Slamet sangat mendukung 
gerakan ini karena pada dasarnya 
kalori yang dibutuhkan per hari 
hanyalah 200, tetapi kita sudah 
melebihi hingga mencapai 3.500 kal. 
“Bila kita sudah biasa mengonsumsi 
makanan non beras berarti kita bisa 
menghindari krisis beras karena 
produksi beras tergantung iklim,” 
ujarnya.

Yang menggegerkan, gerakan 
dari Kota Depok ini menarik wilayah 
lain di Indonesia untuk mencoba. 
Salah satunya Pemerintah Kabupaten 
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 
(NTB).   Pemerintah Kabupaten 
Lombok Utara akan mengembangkan 
ODNR di wilayahnya. Untuk itu, 
Pemkab Lombok Utara mengundang 
Pemkot Depok untuk menjalin 
kerjasama ODNR dan pengembangan 
ketahanan pangan.

“Betul, kami diundang Bupati 
Lombok Utara, Djohan Sjamsu untuk 
kerjasama pengembangan ketahanan 
pangan dan ODNR,” kata Nur 
Mahmudi.

Menurut Nur Mahmudi, dalam 
kerjasama nanti, Pemkab Lombok 
Utara akan memperlihatkan makanan 
asli mereka tanpa nasi. Kemudian 
juga akan direncanakan menu ODNR 
mereka dapat dipasarkan di Kota 
Depok. Begitu juga menu ODNR 
di Kota Depok dapat dipasarkan 
di Lombok Barat. “Mereka akan 
mensosialisasikan ODNR hingga ke 
masyarakat di tingkat RT. Kami belum 
tahu menu ODNR Lombok Utara, 
nanti setelah tahu akan saya beritahu,” 
ujarnya.

Lebih lanjut Nur Mahmudi 
menjelaskan, gerakan ODNR ini untuk 
mengurangi konsumsi beras disaat 
produksi beras di Indonesia mulai 
berkurang akibat lahan pertanian yang 
berubah menjadi perumahan dan 
fasilitas umum lainnya. Gerakan ini 
sangat mendukung warga tak mampu 
disaat harga beras melonjak tinggi.

Selain itu, gerakan ini juga 
bagus untuk kesehatan, karena dapat 
mengurangi asupan gula ke dalam 
tubuh.

Tak hanya itu, gerakan 
tersebut memberikan dampak positif 
bagi para petani umbi-umbian. Hal 
ini dapat membangkitkan warga 
pedesaan untuk kembali terjun ke 
desa mengolah ladang mereka dengan 
menanam umbi-umbian dan buah 
yang kandungan gulanya sedikit.

“Gerakan ini juga dapat 
mencegah terjadinya urbanisasi. 
Masyarakat pedesaan yang mencari 
nafkah di perkotaan dapat kembali ke 
daerah asalnya untuk menjadi petani. 
Bila ini terjadi maka beban perkotaan 
menjadi berkurang,” paparnya. 
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KITA & KELUARGA

dihayati dan dijalankan dalam 
kehidupan bernegara, berbangsa, dan 
bermasyarakat. Pemuda Indonesia 
harusnya taat kepada Tuhan Yang 
Maha Esa sesuai dengan sila pertama. 
Berattitude baik dan berkepribadian 
sesuai dengan sila kedua. “Serta 
bermasyarakat dengan baik,sesuai 
dengan sila ketiga,” kata Idris.

Idris menambahkan, 

kepada anak-anak generasi penerus 
bangsa mulai dari anak-anak sekolah 
dasar,” katanya.

Idris mengatakan, pemuda 
adalah aset bangsa. Maju dan 
mundurnya suatu bangsa sangat 
bergantung pada peran penting dari 
pemudanya. Dia mengajak masyarakat 
memahami pengertian pemuda ideal. 
Pemuda ideal, kata dia, mengandung 
tiga unsur, yaitu; 
dinamis, energik , 
Idealis. “Tiga unsur ini 
menjadi elemen penting 
memahami arti pemuda 
sesungguhnya,” kata 
dia.

Dosen 
Universitas Islam 
Negeri (UIN) itu 
mengatakan, Pancasila 
sebagai dasar 
negara tidak dibuat 
untuk dihafalkan 
saja. Akan tetapi 

NASIONALISME 
BENTENG 

GLOBALISASI

Menurut Wakil 
Wali Kota Idris 
Abdul Somad, 
pelajaran sejarah 
pergerakan nasional 

hendaknya bisa dimasukkan kembali 
dalam kurikulum pendidikan 
sejak sekolah dasar (SD) guna 
menumbuhkan rasa nasionalisme 
sejak dini. Rasa nasionalisme penting 
ditumbuhkembangkan di kalangan 
remaja sebagai benteng dalam 
menghadapi globalisasi dewasa 
ini. “Pelajaran sejarah nasional dan 
Pancasila sebaiknya kembali diberikan 
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masyarakat Kota Depok harusnya 
memahami dan menyadari kalau 
seiring kemajuan zaman, semangat 
nasionalisme dan partiotisme kaum 
muda mulai semakin rapuh dan lapuk 
. Sudah banyak kaum muda yang 
terjerumus pada kehidupan pragmatis 
dan negative seperti gaya hidup yang 
hedonis,kekerasan,tawuran,narko
ba,dan perbuatan negative lainnya. 
Penyebabnya sangat kompleks dan 
membutuhkan penanganan yang multi 
metode dengan berbagai pendekatan. 
“Sudah saatnya hal itu ditinggalkan. 
Untuk itu pula perlu dikembalikan 
pelajaran sejarah perjuangan bangsa ke 
pelajaran SD,” katanya.  

Dalam kesempatan itu, wakil 
wali kota menginformasikan bahwa 
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok 
melalui Dinas Pemuda Olahraga 
Pariwisata Seni dan Budaya terus 
berupaya memberikan ruang dan 
memfasilitasi bagi pengaktualisasikaan 
diri serta ekspresi pemuda Kota 
Depok. “Jangan sampai nilai-nilai 
luhur yang sudah diciptakan terkikis 

dengan sendirinya karena pemuda 
sudah tidak mau mengamalkan ajaran 
tersebut,” katanya.

Di lokasi berbeda,  sejarawan 
Anhar Gonggong menyayangkan 
hingga saat ini masih banyak pejabat 
di Indonesia yang tidak mengusai 
bahasa Indonesia secara baik dan 
benar. Padahal, pejabat seharusnya 
menjadi ujung tombak dalam menjaga 
serta melestarikan bahasa Indonesia. 
“Pejabat memiliki peran penting 
melestarikan bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar,” katanya usai 
menjadi pembicara dalam seminar 

sehari bertajuk “Nasionalisme dan 
Bahasa Indonesia” di Fakultas Ilmu 
Budaya.

Menurut Anhar Gonggong, 
kerancuan berbahasa Indonesia 
dengan baik dan benar dapat 
disaksikan saat pejabat atau elite 
politik berpidato dihadapan publik. 
“Perhatikan saat pemimpin kita 
berpidato. Banyak dari mereka  
yang bahasanya aburadul dan 
bahkan cenderung memalukan. 

Mereka tidak mengajarkan kepada 
generasi penerus bangsa ini Bahasa 
Indonesia yang benar,” ujar dia.

Peneliti senior Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini 

menuturkan, jika kondisi seperti ini 
dibiarkan maka ditakutkan bahasa 
Indonesia hilang. Dan itu artinya, 
kata dia, dengan sendirinya pejabat 
berperan aktif merusak bahasa 
Indonesia.”Saya berharap agar 
kedepan para pejabat dapat berbahasa 
dengan baik dan benar,” ujar Ahhar 
Gonggong.

Pria yang sehari-hari memiliki 
aktivitas mengajar disejumlah 
Universitas  ini menilai, peranan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa 
persatuan masih sangat dominan. Ia 

menambahkan, Bahasa Indonesia 
sebagai sebuah identitas bangsa cukup 
dibanggakan. “Perkembangan Bahasa 
Indonesia sejak dikukuhkan semenjak 
sumpah pemuda sebagai bahasa 
persatuan, hingga kini masih sangat 
dominan,” tutur Anhar Gonggong.

Anhar Gonggong mengatakan, 
penggunaan bahasa yang baik dan 
benar dapat diterapkan dalam bahasa 
ilmu. Misalnya saja untuk belajar harus 
berdasarkan pada tata bahasa yang 
benar. Selayaknya pemahaman bahasa  
yang baik ditanamkan sejak dini. 
“Pemahaman bahasa dapat dilakukan 
dalam rumah tangga. Dalam kasus 
ini perbaikan bahasa hanya mungkin 

terjadi pada kalangan terdidik saja,” 
ujar dia.

Fakta bahwa Hari Lahir 
Bahasa Indonesia bertepatan 
dengan Hari Pendidikan Nasional 
tidak banyak diketahui oleh publik. 
Bahkan keberadaan seorang putera 

bangsa bernama, M.Tabrani,  yang 
berprofesi sebagai  jurnalis, sekaligus 
pengggas lahirnya Bahasa Indonesia 
tak diketahui banyak kalangan. 
Padahal, M Tabrani memiliki jasa 
besar terhadap republik ini.

Pada 2 Mei 1926 Thabrani 
mengoreksi usulan Prof. Dr. Moh. 
Yamin  untuk rancangan  kalimat 
ketiga dari Soempah Pemoeda yang 
berbunyi: “Mendjoenjoeng bahasa 
persatoean, Bahasa Melajoe” menjadi 
“Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia”.

“Perhatikan saat pemimpin kita berpidato. Banyak dari mereka  yang bahasanya 
aburadul dan bahkan cenderung memalukan. Mereka tidak mengajarkan 
kepada generasi penerus bangsa ini Bahasa Indonesia yang benar,” 
Anhar Gonggong, sejarawan
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DUNIAPENDIDIKAN

RW tempat dimana mereka tinggal. Namun, mereka tidak 
bisa menjawab. “Masalah ini harus segera diatasi,” katanya.

Nur Mahmudi mengatakan, untuk menciptakan 
masyarakat Depok tertib administrasi kependudukan 
dibutuhkan kesadaran setiap individu terhadap dirinya dan 
lingkunganya. Dia menambahkan, lurah, camat, dan Lem-
baga Pengabdian Masyarakat (LPM) diminta untuk menjadi 
garda terdepan untuk menyadarkan masyarakat. “Ini sangat 
urgent. Jangan sampai warga sama sekali tidak mengenal RT 
dan RW-nya sendiri,” ujarnya.

Dalam setiap kesempatan, kata Nur Mahmudi, ia 
selalu berpesan kepada adik-adik pelajar agar melakukan 
solat berjamaah dilingkungannya masing-masing. Memak-
murkan masjid. Melakukan sosialisasi satu dengan lainnya. 
“Generasi muda harus peduli terhadap lingkungannya, dan 
harus mengetahui, mengenal RT, RW, lurah, camat, wali 
kota, gubernur dan presiden mereka,” katanya.

Pernyataan senada dilontarkan Wakil Wali Kota 
Indrus Abdul Somad. Menurutnya, interaksi sosial antara 
warga dengan pemimpinnya sangat dibutuhkan agar tercipta 

Wali Kota Nur Mahmudi Ismail meng-
himbau Dinas Pendidikan (Disdik) 
Kota Depok dan Unit Pelayanan Teknis 
(UPT) Disdik untuk bermusyawarah 
dalam pengenalan kewarganegaraan 

sehingga menumbuhkan rasa cinta terhadap pemimpin-pe-
mimpinnya. Sebab, masih banyak masyarakat tidak menge-
nal pemimpinnya. Baik dari tingkat RT maupun wali kota. 
“Pengenalan kewarganegaraan harus kembali diajarkan agar 
masyarakat mau mengenal pemimpinnya. Dari lingkungan 
terkecil hingga terbesar,” katanya.

Menurut Nur Mahmudi, hampir sebagaian warga 
Depok tidak peduli dan tidak mengenal pimpinannya. 
Buktinya, tidak semua warga mengenal nama ketua RT, 
ketua RW, lurah, camat, wali kota serta wakilnya. Padahal 
itu sangat penting untuk penertiban administrasi kepen-
dudukan. “Masih banyak warga Depok yang tidak mengenal 
pemimpinnya,” kata dia.

Dia beberapa kali terjun langsung ke lapangan. 
Bertanya kepada warga secara langsung terkait nama RT dan 

Perkenalkan Kembali Ajaran 
Kewarganegaraan Agar Masyarakat 

Kenal Pemimpin



13wartadepok

komunikasi yang baik satu dengan yang lainnya. “Bagaima-
na aspirasi kita mau diserap, kalau kita tidak mengenal ketua 
RT dan RW,” kata dia.

Idris berpesan agar para orangtua mengajarkan 
anaknya untuk berinteraksi dan mengenal lingkungan. 
“Seperti yang dikatakan oleh wali kota, yaitu : paling tidak 
seorang anak harus mengenal RT, RW, lurah, camat, wali 
kota dan gubernur. Itu semua dapat terlaksana dengan 
bimbingan dari orangtua,” kata dia

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD 
Kota Depok, Agung Witjaksono mengatakan, Peraturan 
Daerah (Perda) yang menga-
tur tentang kependudukan 
dibuat lebih rinci mengatur 
masalah pendatang dan juga 
adanya sanksi yang tegas, un-
tuk menghindari menjadi kota 
yang menjadi persembunyian 
bagi teroris. “Jangan seperti 
sekarang perda kependudukan 
yang hanya menjadi macan 
ompong, akibatnya banyak 
dijadikan tempat persembu-
nyiaan teroris. Saya sepakat 
kalau pelajaran kewarganega-
raan kembali ditingkatkan 
untuk memupuk masyarakat 
mengenal peminpinnya,” kata 
Agung.

Ia mengatakan sebagai 
kota pemukiman Depok membutuhkan peraturan pen-
duduk yang lain dengan wilayah lainnya di Indonesia. “Kita 
harus mempunyai spesifik aturan mengenai kependudukan. 
Ini untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Untuk 
itu harus ada sanksi yang tegas,” katanya.

Untuk itu kata dia pihaknya akan mendesak komisi A 
(Pemerintahan) DPRD Kota Depok untuk melakukan kajian 
perda yang mengatur tentang kependudukan agar bisa men-
getahui kegiatan warga untuk dapat diketahui. Menurut dia 
sebagai kota pemukiman Depok dengan pertumbuhan pen-
duduk yang tinggi baik itu kelahiran maupun pendatang, 
maka diperlukan aturan khusus agar dapat menyelesaikan 
permasalahan yang ada di masyarakat. “Sekarang jumlah 
penduduk yang mencapai 1,8 juta jiwa butuh aturan yang 
tegas untuk mengaturnya jika tidak, tentunya akan menim-
bulkan permasalahan sosial yang meresahkan warga. Belum 
lagi masalah mereka yang tidak mengenal siapa Ketua RT 
dan RW dilingkungannya,” ujarnya.

Ia juga berharap masyarakat tidak apatis terhadap 
wilayah sekitarnya dan juga pengurus RT dan Rw harus 
bersifat aktif bersilaturahmi dengan warganya. Hal itu 
dilakukan agar mereka lebih dekat dan lebih dikenal warga. 
“Mereka harus saling mengenal agar bisa terpantau segala 
aktivitas dan kegiatannya,” ujarnya.

Agung menambahkan,   pendidikan kewarganegara-

an penting ditanamkan agar membentuk seseorang menjadi 
manusia yang intelektual memiliki rasa kebangsaan,cinta 
tanah air,menghargai jasa para pahlawan yang telah 
tumpah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. 
Dengan begitu, kata dia, setiap orang diharapkan dapat 
menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap 
kemanusiaan,sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai 
dasar perjuangan bangsa indonesia.

Dia mengatakan, hal lain yang melatarbelakangi 
mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting adalah 
sebagai berikut : dalam materi kewarganegaraan men-

gajarkan mengenal aturan 
dasar kewarganegaraan. Hal 
ini khususnya sebagai warga 
negara yang sadar akan hak 
dan kewajibannya sebagai 
warga negara. Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan 
salah satu media,langkah atau 
cara untuk mengajar kehidu-
pan politik dan pemerintahan 
kepada siswa, dengan hal 
itu siswa diharapkan dapat 
dikenalkan langsung pada 
politik,sistem politik,dan 
pemerintahan tanpa harus 
terlibat langsung dalam keg-
iatan politik langsung. Dengan 
pendidikan kewarganega-
raan diharapkan para siswa 

mengerti dan paham betul permasalahan atau gejala-gejala 
kenegaraan,siswa diharapkan tau betul kondisi dan halan-
gan-halangan atau rintang yang harus dihadapi negara. 
Pendidikan kewarganegaraan sebagai basis bagi siswa agar 
dapat meneliti kebijakan pemerintah kedepannya,atau 
langkah yang diambil pemerintah agar sewaktu-waktu 
dapat memiliki sifat kritis dan mempunyai kemauan untuk 
memperbaiki hal yang kurang dengan sikap kritis. Mendi-
dik siswa agar memiiki toleransi dan tenggang rasa,lapang 
dada,dan tanggung jawab terhadap sesama manusia yang 
berada dalam satu negara yang sama. Selain itu, pendidi-
kan Kewarganegaraan memberikan pengetahuan langsung 
kepada siswa tentang peraturan,norma atau kaidah tentang 
peraturan negara yang bersifat mengikat agar para siswa 
bisa hidup pada aturan hukum yang berlaku “Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan sarana untuk menumbuhkan 
rasa cinta dan kasih sayang pada tanah air,dengan demikian 
diharapkan rasa nasionalisme dapat ditumbuhkan melalui 
pelajaran ini,” kata dia.

Agung menegaskan, adapun kedudukan kewarganeg-
araan dalam kurikulum perguruan tinggi terdapat pada 
pasal 37 UU No.20 tahun 2003 yang berbunyi : “ kurikulum 
Pendidikan Tinggi” wajib memuat : A.Pendidikan Agama 
B.Pendidikan Kewarganegaraan C.Bahasa
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INFRASTRUKTUR

tegasnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, 

pada tahun 2012 ini penegakan perda ini masih menjadi 
pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah 
kota. Satpol PP jangan berdiam saja melihat berbagai bentuk 
pelanggaran yang terjadi di Kota Belimbing. “Saya sungguh 
prihatin melihat Satpol PP akan bergerak jika dimarahi 
terlebih dahulu. Seharusnya penertiban ini sudah menjadi 
kewajiban Satpol PP tanpa  harus menunggu laporan dari 
DPRD,” ucap Rachmin lantang.

Pernyataan senada dilontarkan anggota Komisi A 
lainnya, Isdiyanti. Kader Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) Kota Depok itu mengatakan, apa yang dilakukan 
Satpol PP pimpinan Gandara Budiana itu baru sebatas 
rutinitas. Dimana, kata dia, pekerjaan menegakkan perda 
dalam arti sesungguhnya belum terlihat sama sekali. Dia 
mencontohkan, masih banyak anak jalanan berkeliaran 
di lampu merah, segerombolan punk meneror warga, 
pembangunan tanpa IMB masih terus berlanjut, dan cafe 
mesum serta hotel mesum masih beroperasi dengan bebas. 
“Yang saya maksud pekerjaan rutinitas ya menurunkan 
spanduk, menjaga parkir motor, dan lain-lain. Hal ini tidak 
boleh terus terjadi, mereka harus menjadi ujung tombak 
penegakkan perda,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala  Satpol PP Kota Depok, 
Gandara Budiana, mengakui keberadaan anak punk 
membuat resah masyarakat. Menurut Gandara, Depok 

Pasang Surut Kinerja 

Satpol PP dalam Menegakkan Perda

Secara umum Komisi A DPRD Depok menilai 
kinerja personil Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) Kota Depok anjlok.  Maka dari itu, 
pada tahun 2012 ini, Satpol PP diminta untuk 
berbenah dan membuat gebrakan sebagai 

penegak Peraturan Daerah (Perda). Namun, bukan berarti 
Satpol PP tidak melakukan action. “Berdasarkan evaluasi 
Komisi A selama 2011 sampai 2012 kinerja Satpol PP 
masih lemah. Jika  dibandingkan dengan periode Pak 
Sariyo jauh menurun dan itu bisa dilihat dengan banyaknya 
pelanggaran,” kata anggota Komisi A DPRD Depok, 
Rachmin Siahaan.

Rachmin menilai selama ini Satpol PP baru 
menertibkan pelanggaran kelas teri dan mengabaikan 
pelanggaran besar. Dia melihat di sepanjang Jalan Raya 
Margonda juga sudah mulai ditemui anak jalanan dan 
gelandangan. Jika hal tersebut terus dibiarkan, akan 
mengganggu pengguna jalan. Sekaligus mengganggu 
rencana Wali Kota Nur Mahmudi Ismail menjadikan Depok 
Kota Layak Anak. “Sangat disayangkan jika Margonda 
sebagai ikon Kota Depok kini terlihat kurang  tertib baik 
dari pedagang kaki lima (PKL) maupun gelandangan,” kata 
dia.

Rachmin mengingatkan, penegakan perda yang 
diemban Satpol PP menjadi ujung tombak ketertiban dan 
keamanan di suatu  wilayah. “Jika penegakan perda sendiri 
memble, semua kebijakan akan berantakan dan percuma,” 
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menjadi kota tujuan anak-anak punk 
dari seluruh wilayah di Indonesia. 
Mereka menganggap Pemerintah 
Kota (Pemkot) Depok menyediakan 
rumah singgah dan segala faslitas bagi 
anak-anak punk. “Banyak anak punk 
yang datang dari luar Depok, seperti 
Tanggerang, Bekasi, Jakarta, Medan, 
Palembang, Yogyakarta, dan Bandar 
Lampung. Namun seluruhnya sudah 
dapat diatas,” ungkap Gandara.

Dia menambahkan, anak-anak 
punk itu berkeliaran di sekitar lampu 
merah di Jalan Margonda, Jalan Arif  
Rahman Hakim, dan Jalan Nusantara.  
Untuk mengantisipasi kedatangan 
anak punk dari luar Depok, pihaknya 
telah melakukan pengawasan dan 
operasi secara rutin di beberapa  
titik yang sering menjadi tempat 
berkumpulnya anak punk.

Hal tersebut dibenarkan, Kasie 
Pengendalian dan Operasional Satpol 
PP Kota Depok, Diki Erwin. Dia 
menambahkan, pihaknya juga sudah 
berkoordinasi dengan berbagai  pihak 
untuk tidak menerima kedatangan 
anak-anak punk dari luar Depok. 
“Keberadaannya memang meresahkan 
masyarakat,” katanya.

Dikatakannya pula, 
sekumpulan anak punk dan pengamen 
banyak ditemui di lampu merah Arif 
Rahman Hakim, di bawah jembatan 
penyebrangan orang (JPO) Depok 
Town Square-Margo City dan Gang 
Kober. “Mereka umumnya berkumpul 
sore hari,” jelasnya.

Warga Depok yang merasa 
resah dengan kehadiran anak punk 
angkat bicara. Salah satunya Riska. 
Ia mengatakan dirinya selalu kesal 
dengan ulah anak-anak punk  yang 
ngamen di lampu merah Jalan 
Nusantara. Mereka seringkali ngamen 
asal-asalan dan meminta uang dengan 
paksaan. Bila tidak diberi, mereka 
marah-marah dan mencaci maki 
seluruh  penumpang di dalam angkot. 
“Pakaiannya saja sudah membuat 
orang takut, apalagi kalau mendekat 
saya selalu khawatir,” keluhnya.

Mengenai beberapa hotel melati 
yang dijadikan lokasi mesum, Gandara 
pun menerangkan. Pemerintah Kota 

Depok sudah membuka mata dan 
telinga. Pihaknya dan kepolisian 
telah menjaring puluhan pasangan 
selingkuh di beberapa hotel melati, 
salah satunya Hotel Genggong. 
Bahkan, dalam razia tersebut juga 
didapati Pegawai  Negeri Sipil (PNS) 
Kota Depok. “Tidak benar kalau kita 
tidak melakukan action,” katanya.

 Camat Cimanggis, Usman 
Haliyana, pun menggelar inspeksi 
mendadak ke Hotel Genggong. 
Ia mengancam pihak hotel tidak 
akan memberikan rekomendasi 
perpanjangan izin jika tak segera 
mengubah image. “Kalau mereka 
tidak segera mengubah imege kita 
tidak akan memperpanjang izinnya,” 
kata dia. Usman mengatakan, image 
yang buruk tidak hanya merugikan 
pemerintah daerah, melainkan juga 
merugikan pengsaha. Ia meminta  
manajemen hotel untuk lebih selektif 
dalam menerima tamu. “Kalau 
masih citranya mesum, justru akan 
merugikan pengusaha, kedepan  
harus selektif, harus cek buku nikah 
serta KTP, kalau alamatnya beda 
patut dicurigai, apalagi sampai ada 
narkobanya, sudah keterlaluan,” tegas 
Usman.

Sementara itu, Manajer SDM 
Hotel Genggong, Prabowo mengakui 
kalau pihaknya sudah mendapat 
teguran keras dari  Dinas Pariwisata 

Kota Depok. “Kita sudah surat teguran 
keras, di dalamnya disebutkan, bila 
ditemukan kembali pasangan mesum 
maka terancam hotel kami dicabut 
izinnya dan ditutup,” kata dia.

Prabowo mengklaim hotel yang 
terdiri dari 50 kamar tersebut selama 
ini telah melakukan seleksi terhadap 
tamu – tamu yang datang. Mereka pun 
tak memberlakukan tariff per jam. 
“Satu malam Rp 350 ribu, dan kita 
selalu selektif, tapi kadang – kadang 
banyak tamu yang datang katanya mau 
ketemu tamunya di kamar, karena 
kami tak punya lobi, jadi kami izinkan 
mereka menemui tamunya di kamar, 
dan kami tak periksa satu – persatu, 
yang membawa narkoba pun kami tak 
tahu,” kilahnya.

Sebelumnya, Polresta Depok 
mensegel lima tempat penginapan, 
lantaran dijadikan sebagai tempat 
mesum. Selain penyegelan tersebut, 
Polres Kota depok menjaring 60 
pasangan tidak resmi yang diantaranya 
adalah PNS. Kapolres kota Depok 
Komisaris Besar (Kombes) Pol 
Mulyadi Kaharni, mengatakan, lima 
tempat penginapan tersebut berlokasi 
di  Kecamatan Cimanggis dua buah, 
Kecamatan Sukmajaya satu buah, 
Kecamatan Bojong Gede satu buah, 
dan Kecamatan Beji satu buah. “Di 
lima lokasi tersebut sudah kami pasang 
police line,” katanya.

Mulyadi mengatakan, para 
pasangan tersebut terjaring dalam 
operasi penyakit masyarakat yang 
dilakukan seluruh Polsek Kota Depok. 
sebanyak 60 pasangan dirazia karena 
menginap bukan dengan suami atau 
istrinya yang resmi. Pasangan tersebut 
paling banyak dirazia di Kecamatan 
Sukmajaya yaitu sebanyak 20 pasang. 
Razia tersebut dilakukan menyikapi 
banyaknya laporan penjualan remaja-
remaja di Depok pada tahun lalu. 
Selain itu, razia dilakukan untuk 
mengantisipasi adanya momen hari 
valentine yang dijadikan momen untuk 
perbuatan tidak senonoh. “Kita tidak 
ingin Depok dijadikan tempat untuk 
perbuatan mesum dan minuman 
keras,” ujarnya.
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PEMBERDAYAANMASYARAKAT

serta sayuran dan lauk 
pauk lainnya seperti 
balado teri, urap, chicken 
terriyaki, rendang, capcay, 
semur daging, empal sapi, 
gado-gado, dan sambal 
goreng kentang. Semua 
ini dihidangkan bersama 
dengan nasi ODNR. 

Dalam 
menggulirkan 
program ODNR di 

kantin, wali kota 
menyiapkan langkah 

Pengerajin Semprong Petromak 
Mencoba Terus Bertahan

lezat. Menggiurkan mata 
membangkitkan selera.

Bila tidak percaya, 
silakan langsung datang dan 
cicipi aneka penganan dan 
kuliner di kantin Pemkot 
Depok dengan aneka menu 
yang menggugah selera 
seperti nasi goreng program 
One Day No Rice (ODNR), 
mie goreng ODNR, nasi 
timbel komplit ODNR, 
nasi bakar komplit 
ODNR, soto bogor ODNR 

Himbauan Wali Kota 
Nur Mahmudi Ismail 
agar pedagang di area 
kantin Pemerintah 
Kota Depok tidak 

menjual nasi setiap Selasa mendapat 
tanggapan beragam dari para 
pedagang. Tak sedikit dari mereka 
bersuara sumbang. Namun, banyak 
juga yang menanggapinya secara 
positif.  Mereka yang berpikiran positif 
inilah yang melahirkan ide-ide kreatif 
mengolah makanan dari singkong, ubi, 
terigu, dan lainnya, menjadi makanan 
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strategis. Tujuannya agar 
tidak ada pemilik kantin 
yang merasa dirugikan 
dengan program 
ODNR. Salah satu 
caranya adalah:  
wali kota selalu 
memberikan contoh 
kepada aparatur 
pemerintah dengan 
memakan singkong 
sebagai pengganti 
nasi. Sebelum bulan 
puasa, wali kota, 
wakil wali kota 
Idris Abdul Somad, 
beserta jajaran 
kepala dinas,  selalu 
melakukan makan 
siang bersama 
dengan tidak makan 
nasi, melainkan 
makan dengan 
singkong dan 
kentang untuk 

menggantikan nasi 
sebagai sumber 
karbohidrat di 
kantin. Wali kota 
terlihat senang 
menyantap 
makanan pecak 
ikan mas dan 
kentang rebus 
untuk pengganti 
nasi. Bahkan, 
dalam rangka 
mempromosikan 
kantin sehat, wali 
kota tidak sungkan-

sungkan mengajak tamunya 
untuk menyantap makanan 
yang disajikan pedagang kantin. 
Salah satunya adalah: Menteri 
Pertanian Suwono.

Memang awal 
diterapkannya program 
ODNR,   wajah-wajah 
pemilik kantin lesu, seperti 

kurang gairah. Mereka 
menjajahkan makanan 
seadanya. Etalase yang 
biasanya menyuguhkan 
beragam lauk pauk menjadi 
kurang menggairahkan. 
Hanya ada serentet kopi 
saset, kerupuk, buah-
buahan, minuman dingin, 
dan puluhan bungkus rokok 
berbagai merk.

Ada satu sampai tiga 
orang pedagang mencoba 
mengikuti instruksi Wali 
Kota Nur Mahmudi dengan 
menjual panganan yang 
terbuat dari singkong, 
ubi, kentang, dan sukun. 

Namun, yang menjadi masalah kini 
hanya sedikit Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang berkunjung ke kantin. 
Sehingga makanan yang mereka jual 
kurang laris.  Memang ada beberapa 
PNS yang singgah di kantin, itu pun 
hanya ngopi sambil membeli rokok. 
Ada pula yang hanya memesan es 
buah dan aneka jus. Sementara untuk 
pembeli panganan pengganti nasi 
masih minim.  “Dulu hari Selasa 
merupakan hari yang suram bagi 
kami. Sekarang semuanya mulai 
normal,” kata Jack (40) pedagang sate 
madura, dengan logatnya yang kental.

Jack  
mengaku awalnya 
ia sama sekali 
tidak mengetahui 
makanan apa yang 
cocok menemani sate 
serta sop kambing 
sebagai pengganti 
nasi dan lontong. 
Saat ini, dia sudah 
mencoba mengganti 
nasi dengan kentang.  
Dia mengaku tidak 
patah arang, ia tetap 
menghormati segala 
kebijakan yang dibuat 
penguasa. “Sekarang 
kantinnya sudah 

mulai diserbu pembeli,” ucap Jack. Di 
tempat sama, Munah (42) pedagang 
minuman ringan mengaku tidak 
terpengaruh dengan adanya kebijakan 
one day no rice. “Tetap banyak orang 
yang minum teh dan memesan kopi. 
Penghasilan tetap sama,” katanya.

Kabag Humas dan 
Protokol, Diah Sadiah menyatakan 
kebijakan ODNR dilakukan untuk 
menindaklanjuti Perpres, Permentan, 
Pergub tahun 2010,  terkait Ketahanan 
Pangan Nasional. Sementara itu 
provinsi telah melakukan dan 
menerapkan kebijakan ini terlebih 
dahulu yang berlangsung dua hari 
dalam seminggu. Walaupun baru 
dimulai sebatas lingkup pemerintah 
kota, kata dia, dan baru berlangsung 
dua sampai tiga bulan belakangan 
ini, wali kota optimis program ini 
akan memberikan dampak positif. 
“Saat ini seluruh aparatur Pemerintah 
Kota Depok, termasuk yang berada 
di kecamatan, kelurahan, juga turut 
menerapkan program ini kepada 
Keluarga mereka,” kata Diah.
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KOMUNITAS

bersama-sama lebih dari satu saka yang disebut Perkemahan 
Antar Satuan Karya Pramuka disingkat Peransaka. Kegiatan 
Peransaka antara lain melakukan transfer bidang keilmuan 
masing-masing Satuan Karya. “Pada dasarnya Satuan Karya 
hanya diatur di tingkat nasional oleh Kwartir Nasional 

Gerakan Pramuka, namun ternyata 
ada Satuan Karya yang dibentuk 
berdasarkan Surat Keputusan 
Kwartir Daerah yang bersangkutan,” 
katanya.

Berangkat dari itu semua, 
terang Sariyo, pramuka dihimbau 
agar terus melakukan inovasi untuk 
membuat kegiatan-kegiatan yang 
menarik, tidak terpaku kegiatan 
rutin yang sudah ada. Dengan 
demikian keberadaan pramuka 
sebagai pilar terdepan pembentuk 

generasi muda mandiri bisa terus bergulir dan diminati 
terus menerus. “Untuk melengkapi kegiatan rutin yang 
sudah ada, bisa saja dengan kegiatan yang lebih bersifat 
sosial kemasyarakatan,” terang Sariyo.

Sariyo mengatakan, anggota pramuka harus 
memiliki program kerja lebih besar lagi. Karena pramuka 
itu berfungsi sebagai perekat yang bisa menyatukan dan 

Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan 
Pramuka Kota Depok, Sariyo Sabani, 
menerangkan, Satuan Karya Pramuka (Saka) 
adalah wadah pendidikan guna menyalurkan 
minat, mengembangkan bakat, dan 

pengalaman para pramuka dalam 
berbagai bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Saka diperuntukkan 
bagi para Pramuka Penggalang 
Terap, Pramuka Penegak, dan 
Pramuka Pandega atau para pemuda 
usia antara 14-25 tahun dengan 
syarat khusus. “Setiap Satuan Karya 
memiliki beberapa krida, yang 
masing-masing mengkhususkan 
pada subbidang ilmu tertentu. Setiap 
Krida memiliki Syarat Kecakapan 
Khusus untuk memperoleh Tanda 
Kecakapan Khusus Kelompok Kesatuan Karyaan yang dapat 
diperoleh Pramuka yang bergabung dengan Krida tertentu 
di Saka tersebut,” katanya.

Menurutnya, Saka Pramuka juga memiliki kegiatan 
khusus yang disebut Perkemahan Bakti Satuan Karya 
Pramuka disingkat Pertisaka yang dilaksanakan oleh tiap-
tiap saka. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan secara 

Pramuka Depok 
Terus Melakukan Inovasi
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mengamankan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Untuk 
itulah, ujarnya lagi, pramuka menjadi 
pilar terdepan dalam pembentuk dan 
pembangun karakter kebangsaan di 
kalangan generasi muda. Karakter 
kebangsaan itu penting sebagai 
pembangkit semangat nasiolisme 
anak bangsa yang sudah mulai 
terkikis.

Sariyo menambahkan, 
masyarakat juga bisa memberi 
masukkan kepada pramuka. 
Misalnya memberikan masukkan 
untuk melengkapi kegiatan yang 
menarik atau melengkapi kegiatan 
pembentukan dan pembangunan 
karakter kebangsaan. “Dengan 
demikian akan terjalin sinergitas 
dan kebersamaan serta keterbukaan antara pramuka dan 
masyarakat sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, gerakan pramuka tidak 
membeda-bedakan suku, agama maupun golongan, karena 
gerakan pramuka memiliki ajaran-ajaran yang bersifat 
universal, diantaranya pendidikan budi pekerti seperti 
kejujuran, keadilan, dan kesatriaan serta kemandirian bagi 
seseorang. “Gerakan Pramuka sebagai perekat persatuan, 
tidak membeda-bedakan suku maupun agama dalam 
merekrut anggota, karena gerakan pramuka memiliki 
ajaran-ajaran yang bersifat universal seperti kejujuran, 
keadilan, kesatriaan, kemandirian, kasih sayang dan saling 
menghormati,” tegas Sariyo.

Di lokasi berbeda, Ketua Kwartir Ranting 
(Kwarran) Gerakan Pramuka Kecamatan Cilodong, Dadi 
Mulyadi, menegaskan, gerakan pramuka sebagai sebuah 
organisasi senantiasa dituntut untuk mencetak calon-
calon pemimpin bangsa berkarakter kebangsaan, yang 
saat ini sangat dibutuhkan untuk meneruskan tongkat 
estafet kepemimpinan di negeri ini. Untuk itu para anggota 
pramuka jangan hanya berteori, tetapi sekarang ini harus 

menunjukkan kerja nyata. “Sejak dulu pramuka itu sebagai 
organisasi yang mencetak orang-orang besar. Contohnya 
Sri Sultan Hamengkubuono IX atau Jenderal Sudirman. Jadi 
jelas, tidak ada orang besar yang tidak lahir dari gerakan 
pramuka,”kata Dadi.

Menurut Dadi, seperti arahan Kwaran, pramuka 
sebagai garda terdepan dalam mencetak generasi 
yang berkarakter kebangsaan. Para anggota pramuka 
harus berdakwah melalui perilaku, bukan lagi teori. 
Meningkatkan kreativitas dan aktivitas serta melestarikan 
dan menumbuhkembangkan nilai-bilai budaya bangsa. 
“Seluruh anggota gerakan pramuka, khususnya di Kwartir 
Ranting (Kwarran) Cilodong, harus tetap menjadi garda 

terdepan dalam pembangunan karakter kebangsaan dan 
selalu menjadi teladan dalam berperilaku dan bersikap 
di lingkungan masyarakat. Terutama bagi generasi muda 
sebagai penerus perjalanan bangsa dan negara tercinta ini,” 
katanya.

Tak bisa dipungkiri, ungkap Dadi, seluruh materi 
pelatihan dalam gerakan pramuka merupakan dasar dari 
pembangunan generasi muda yang berkarakter dan mandiri 
serta bertanggung jawab. Ini sesuai dengan Inpres No 
1/2010 tentang Inpres No.1-2010 Percepatan Pelaksanaan 
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Gelaran temu 
penggalang ini, kata Dadi, sebagai upaya mengasah potensi 
dan kemahiran para pramuka penggalang sebagai persiapan 
menghadapi berbagai kegiatan di tingkat Kota Depok dan 
Provinsi Jawa Barat. Bahkan untuk tingkat nasional. “Dalam 
setiap tingkat kegiatan itu, anggota pramuka Cilodong 
sudah banyak memberikan kontribusinya dengan meraih 
berbagai penghargaan. Ini membutikan, prestasi anggota 
pramuka Cilodong sejajar dengan anggota pramuka lainnya 
dari berbagai daerah di Jawa Barat dan daerah lainnya di 
Indonesia,” kata Dadi bangga.  



20 wartadepok

OLAHRAGA

luntur sedikit pun,” kata Bohari.
Terkait hal ini, Ketua Panitia 

Penyelenggara Lomba Adi Rohaedi 
menjelaskan, untuk tahun ini 
pagelaran lomba tidak sebanyak 
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan 
persiapan panitia relatif singkat 
dan pertimbangan karena sebagian 
warga masih berkonsentrasi pada 
lebaran. Namun secara kualitas 
penyelenggaraan lomba kali ini tidak 
kalah menariknya dibandingkan 
pelaksanaan tahun lalu. “Untuk tahun 
ini, kami hanya menggelar beberapa 
cabang lomba karena persiapan panitia 
yang relatif singkat. Tapi ada yang 
berbeda pada tahun ini, yakni selain 
menggelar lomba yang sudah menjadi 
tradisi seperti balap karung, panjat 
pinang, sepeda rias, lomba mewarnai 
gambar, kami juga menyelenggarakan 
lomba menganyam kulit ketupat yang 
diikuti oleh kaum ibu,” ujar Adi. 

Menanggapi lomba tersebut, 
Lurah Gandul Hasanuddin dan Ketua 

diadakan setelah lebaran.
Menurut Bohari Junaidi 

selaku penanggung jawab kegiatan 
lomba, lomba yang diadakan adalah 
bola kaki dangdut, panjat pinang, 
tarik tambang, lari leper, lari karung, 
lomba karaoke antar RT. Kegiatan ini 
sendiri, ungkapnya, sangat meriah. 
“Olahraga rakyat masih menarik untuk 
dimainkan,” kata dia.

Bohari lomba ini sengaja 
digelar setelah Lebaran. Pasalnya, pada 
tanggal 17 Agustus silam warga masih 
disibukkan dengan persiapan lebaran 
dan dalam kondisi berpuasa. Jika pada 
saat itu dipaksakan untuk menggelar 
acara peringatan, dikhawatirkan tidak 
akan maksimal. “Tradisi menggelar 
lomba pada peringatan HUT RI 
memang rutin kami laksanakan 
setiap tahun hanya saja untuk tahun 
ini pelaksanaannya diundur setelah 
Lebaran mengingat kala itu masih 
dalam suasana puasa. Tapi antusiasme 
masyarakat merayakan HUT tidak 

Olahraga rakyat seperti 
panjat pinang, balap 
karung, tarik tambang, 
jalan diatas bakiak, 
dan adu jotos diatas 

empang masih menjadi pemandangan 
yang mengagumkan dalam peringatan 
HUT RI ke-67. Olahraga tersebut 
selalu hadir dalam segala kegiatan 
masyarakat. Selain murah olahraga 
panjat pinang, balap karung, tarik 
tambang dan lainnya melibatkan orang 
pemain. Sehingga kemeriahan HUT 
pun kian terasa.

Di Kota Depok, pesta olahraga 
rakyat hampir dimainkan disetiap 
RW dan kelurahan. Kendati HUT RI 
ke-67 yang jatuh pada penghujung 
bulan puasa. Namun,   antusias warga 
Gang Bhotoh, RT22 RW06, Kelurahan 
Gandul, untuk memperingati HUT ke-
67 Kemerdekaan RI dengan menggelar 
berbagai jenis lomba yang melibatkan 
hampir seluruh warga setempat masih 
sangat terlihat. Sekalipun perayaan 

Olahraga Rakyat Masih 
Memeriahkan HUT RI ke-67
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Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) Abdullah menyatakan sangat 
menyambut baik inisiatif warga. 
Meski dalam suasana lebaran warga 
masih menyempatkan diri untuk ikut 
berpartisipasi. “Ini kegiatan yang 
sangat positif dan layak diapresiasi 
karena ternyata warga Gg Bhotoh 
yang tidak lupa dengan momentum 
peringatan hari kemerdekaan dan 
membuktikan betapa tingginya rasa 
nasionalisme warga dalam menghargai 
nilai perjuangan para pahlawan 
kemerdekaan,” tegas Abdullah. 

Menurut Abdullah, dari tahun 
ke tahun, permainan tradisional 
panjat pinang masih tetap digemari. 
Setiap kampung selalu menyertakan 
permainan tersebut. Walaupun 

untuk mendapatkan batang pohon 
pinang yang lurus dengan ketinggian 
tertentu sudah semakin sulit, tidak 
menghambat panitia untuk tetap 
menyelenggarakannya. Sebagai 
pengganti batang pohon pinang itu, 
biasanya digunakan batang bambu 
petung yang setiap ruasnya telah 
diperhalus. Begitu batang bambu yang 
berketinggian 10-12 meter dilumuri 
oli bekas, benar-benar licin.

Apalagi, kata dia, jika panitia 
yang cerdik juga masih memasang 
‘ranjau’ pada jarak satu meter 
menjelang puncak. Biasanya, berupa 
oli bekas yang ditaruh dalam botol 
diberi pelengkap seutas tali sehingga 
jika pemanjat memegangnya oli akan 

menetes melalui batang bambu yang 
dipanjat. Akibatnya, kendati waktu 
untuk memanjat itu disediakan 
panitia selama satu hari, jarang ada 
yang bisa mencapai puncak. Padahal, 
pada puncak batang pinang/bambu 
itu panitia telah dipasangi berbagai 
hadiah barang dan juga uang. “Jika 
semua grup pemanjat tak bisa 
mencapai puncak karena hari sudah 
petang, pohon pinang itu pun harus 
dirobohkan dan hadiah dibagi rata,’’ 
kata Abdillah.

Biasanya permainan dimulai 
pukul 14.00 WIB. Tiap kelompok 
beranggotakan empat orang dengan 
diberi kesempatan tiga menit untuk 
sekali panjat. Berulang-ulang mereka 
mencoba tetapi selalu gagal mencapai 
puncak. Akhirnya grup dikurangi, 

tinggal tiga dan pemainnya digabung 
ke grup yang masih ada sehingga 
jumlahnya tiap grup lima orang. 
Kegagalan mencapai puncak pun 
selalu terjadi. Dari lima pemanjat 
ditambah lagi menjadi enam orang 
tiap grup. Terakhir semua bergabung, 
pemanjat menjadi sepuluh orang. 
Namun, hasilnya pun sama.

Selain hadiah barang, panitia 
juga menyediakan uang. “Karena harus 
dibagi rata setelah tidak ada kelompok 
pemanjat yang bisa mencapai puncak, 
biasa hadiah uangnya ditambah,” kata 
dia. Karena hingga hari menjelang 
petang tak ada pemenang, sesuai 
dengan kesepakatan maka pohon 
pinang pun ramai-ramai mereka 
robohkan dan hadiah pun terbagi rata.

Tak kalah menarik, aneka 
lomba tradisional pun juga 
diselenggarakan oleh Pemkot 
Depok. Mengusung tema ‘Kompetisi 
Ketangkasan’ seluruh jajaran OPD ikut 
serta dalam lomba adu layang-layang. 
Hal ini dinilai menarik lantaran usia 
peserta yang sudah tidak muda lagi. 
Bahkan, segenap jajaran Muspida pun 
tak mau kalah ikut menerbangkan 
layang-layang. Dalam aksinya, mereka 
terlihat sangat konsentrasi bermain. 
Mereka mengaku senang karena dapat 
mengenang masa kecil dulu. “Saya jadi 
inget waktu kecil dulu bermain layang-
layang bersama teman-teman,” kata 
salah seorang pejabat.
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SERBASERBI

laturahmi dengan ke 201 anak yatim 
piatu yang hadir, dan secara simbolis 
memberikan sejumlah santunan kepa-
da seluruh anak yang hadir. Kedatan-
gan Beliau disambut dengan suka cita, 
mereka berebut mencium tangan Wa-
likota. Nur Mahmudi terlihat beberapa 
kali mengusap kepala anak-anak 
tersebut dengan penuh kasih sayang. 
Kedatangan Pak Walikota disambut 
begitu meriah dengan penampilan 
Marawis oleh: Tpi Al- ikhlas, Grand 
Depok City.

Kepala Bidang Pengabdian Ma-
syarakat, IDI Depok Dokter. Naweng, 
mengatakan acara ini diselenggarakan 
“IDI untuk menunjukan kepada ma-
syarakat, bahwa dokter-dokter di Kota 
Depok tidak sekedar mengabdi dalam 
bidang kesehatan untuk masyarakat, 
tetapi IDI dapat memberikan kontri-
busi ke masyarakat dalam kegiatan 
sosial”, jelasnya.

Ketua IDI Kota Depok Dr.H. 
Fahrurozi mengatakan, Kegiatan ini 
merupakan bentuk kepedulian IDI, 
Kewajiban sebagai umat muslim 
memperdulikan keadaan sesama. 
Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat 
dan menciptakan keakraban, menin-
gkatkan tali silaturahmi, anak-anak 
yatim tsb, dengan IDI Kota Depok, 
“tuturnya.

Pada kesempatan ini pula,  
Walikota mengucapkan rasa syukurnya 

Walikota Silaturahmi 
Dengan 201 Yatim 
Piatu Pada Acara 
Buka Bersama IDI 
dan Anak Yatim

Sebanyak 201 anak yatim piyatu 
dari Yayasan Al- Akhyar, Rumah Yatim 
Arrohman, Bina Umat Yatim dan 
Dhuafa, Yayasan Al-Abqo Ziyadah, 
Yayasan Master, hadir di Balaikota 
pada Rabu, (8/8) untuk berbuka puasa 
bersama denganIkatan Dokter Indone-
sia (IDI) Kota Depok.

Acara ini dihadiri oleh Walikota 
Depok, Kepala bid. Pengabdian Ma-
syarakat. Dr. Naweng, Ketua IDI Kota 
Depok beserta pengurus, Dr. Fahru-
rozi, 201 anak yatim dan pengurus 
dari beberapa yayasan, Bagian  sosial 
Pemerintah Kota Depok, Perwakilan 
Polres Depok dan hadirin lainnya.

Kegiatan ini didanai dari kas 
IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kota 
Depok, dan sejumlah bantuan dari 
dokter- dokter se-Kota Depok yang 
tergabung di IDI Kota Depok untuk 
menyantuni anak-anak yatim tersebut. 
Acara ini Mengusung Tema “Ramad-
han, Berbagi Bersama di Kota Depok , 
IDI Buka bersama anak yatim piatu”.

Walikota Depok H. Nur 
Mahmudi Isama’il hadir untuk bersi-

bahwa telah memasuki hari ke-19  di 
Bulan Ramadhan. Bepuasa merupakan 
membiasakan diri untuk bersabar dan 
melatih diri untuk lebih sensiitf dalam 
melakukan ibadah. Berpuasa membuat 
diri kita untuk merasakan rasa lapar 
yang biasa dirasakan oleh orang-orang 
tidak mampu. Semoga sensitifitas 
dalam melakukan Amal Kebaikan 
semakin bertambah, kepedulian ter-
hadap masalah sosial kemasyarakatan 
juga dapat meningkat. Pembangunan 
wilayah di Kota Depok, harus dii-
kuti dengan kepedulian kita, dalam 
menjaga lingkungan baik kebersihan 
lingkungan atau menjaga lingkungan 
dan diri dari narkoba, “tutur Walikota.

Usai membuka acara, Walikota 
melanjutkan buka puasa bersama antar 
unsur criminal justice system (CIS) di 
Pengadillan Negeri Kota Depok ber-
sama undangan , Muspida, DPRD dan 
hadirin lainnya.

Tarling Tingkat Kota Depok di 
Kecamatan Bojongsari

Kecamatan Bojongsari pada hari Rabu 
tanggal 08 Agustus 2012 mendapat 
kesempatan sebagai penyelenggara 
Tarwih Keliling Tingkat Kota Depok 
bertempat di Masjid Raudlatul Fallah 
RT.01 RW.05 Kelurahan Curug, Keca-
matan Bojongsari. Pada kesempatan 
ini hadir  Bapak Wakil Walikota Depok 
beserta Muspida, para Kepala OPD 
Pemerintah Kota Depok, Camat Bo-
jongsari  beserta aparatur Kecamatan 
dan Kelurahan, Muspika, Sekcam,  
para Lurah se- Kec. Bojongsari, Tokoh 
Agama, Tokoh Masyarakat serta warga 
Kelurahan Curug. Kegiatan Tarwih 
Keliling ini merupakan agenda rutin 
tahunan Pemerintah Kota Depok yang 
dilaksanakan dalam rangka menjalin 
silaturahim antara    Pemerintah Kota 
Depok  dengan warga masyarakat 
di Wilayah Kota Depok serta untuk 
meningkatkan ibadah di bulan suci 
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Ramadhan. Kegiatan diawali dengan buka puasa bersama 
dilanjutkan sholat  tarawih berjamaah. Sebelum sholat 
tarawih dilaksanakan, Ketua DKM Masjid Raudlatul Fallah 
memberikan sambutan dan dilanjutkan sambutan dan ara-
han dari  Bapak Wakil Walikota Depok.

Walikota Terima Undangan Ulang Tahun HKBP 
Depok Timur

Rabu (8/8), Walikota H Nur Mahmudi Isma’il 
menerima Tim HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Kota 
Depok di ruang kerjanya dan didampingi oleh  Fitriawan 
selaku Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kota Depok. Pen-
deta Silalahi mengatakan bahwa Gereja HKBP Depok Timur 
telah berdiri selama 31 tahun. Kedatangan Tim HKBP 
adalah untuk mengundang Walikota dalam perayaan ulang 
tahun Gereja HKBP yang akan dilaksanakan pada tanggal 
26 Agustus mendatang dan bertempat di Jln Kerinci Depok 
Timur.

Walikota menyambut baik undangan tersebut. Dalam 
kesempatan itu, Walikota juga mengajak Tim HKBP agar 
dapat turut serta mendukung program andalan Kota Depok, 
salah satunya Depok bersih dan hijau. “Kebersihan harus 
diawali dari lingkungan tempat tinggal. Kita dapat mem-
buat lomba kebersihan di lingkungan sekitar kita untuk 
membangkitkan lagi semangat kita dalam menciptakan 
lingkungan yang bersih dan hijau” tutur Walikota yang juga 
memaparkan tentang gerakan One Day No Rice (ODNR) di 
Kota Depok.

Walikota  berkenan hadir bila tidak ada jadwal lain 
yang mendesak. Dalam kesempatan itu, Pemimpin Kota 
Belimbing menerangkan tentang kondisi orang Indonesia 
yang telah berlebihan dalam mengkonsumsi beras sehingga 
harus dikurangi, salah satu caranya dengan ODNR. “Kami 
berharap, HKBP Depok Timur dapat menerapkan gerakan 
ODNR yang biasa dijalankan setiap hari Selasa, karena 
ODNR adalah cara cerdas hidup lebih sehat dan langkah 
strategis untuk membangkitkan ketahanan pangan. Semoga 
dalam perayaan hari ulang tahun HKBP Depok Timur 
nanti, sajian menu yang disiapkan adalah menu ODNR” 
harap Walikota sekaligus mengajak untuk membuat warung 
sehat ODNR di pojok gereja.

Wakil Walikota Depok, kunjungi Posyandu Kel. 
Cinere dan Pangkalan Jati, Kec. Cinere

Kamis, tanggal 9 Agustus 2012 bertepatan dengan 
bulan pemberian Vitamin A, Wakil Walikota Depok, pada 
kesempatan kali ini mengunjungi Posyandu Teratai RW. 11 
dan Posyandu Cempaka RW.12 Kelurahan Cinere, hadir 
pada kesempatan tersebut Sekretaris Kecamatan Cinere 
(H. Kusumo) mewakili Camat Cinere, Lurah Cinere (H. 
Sarmilih, S.Pd), Ketua TP PKK Kelurahan Cinere,  Kepala 
UPT Puskesmas  Cinere yang lama dan yang baru (dr. Devi 
dan dr May), didampingi oleh dokter dan bidan Puskesmas 
Cinere serta para Kader Posyandu dan Ketua RW.11 Kelura-
han Cinere.

Kunjungan  dilanjutkan ke Kelurahan Pangkalan Jati, 
di Kelurahan Pangkalan Jati langsung menuju ke Posy-
andu Rambutan RW.07, dan Poryandu Pepaya yang masih 
diwilayah RW.07, hadir juga Lurah Pangkalan Jati, Ketua TP 
PKK Kecamatan Cinere (Hj. Sri Widoyanti) dan Kadernya, 
Ketua TP PKK Kelurahan Pangkalan Jati, PLKB Kec. Cinere 
(Ibu Rini dan anggotanya), Ketua RW.07 Kelurahan Pangka-
lan Jati dan para kader RW.07  dengan kegiatan yang sama 
dimana Bapak Wakil Walikota menimbang salah satu balita 
yang mengunjuni Posyandu Rambutan RW.07 Kelurahan 
Pangkalan Jati.
Pesan Bapak Wakil Walikota Depok kepada para kader ha-
rus tetap semangat

Bakti Sosial dan Bazar Sembako Semarakkan 
Bulan Suci Ramadhan Bersama Wakil Gubernur 
Jabar

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il hadir 
dalam bakti sosial yang dimotori oleh para istri anggota 
DPR yang tergabung dalam Persaudaraan Istri Anggota 
Fraksi Partai Demokrat (PIA FPD DPR- RI) di Lapangan 
Merdeka Kecamatan Sukmajaya, (9/8). Bakti sosial dan 
bazaar sembako murah dilaksanakan untuk menyema-
rakkan Bulan Suci Ramadan serta menumbuhkan rasa 
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kepedulian terhadap sesama. Dalam kegiatan tersebut, PIA 
FPD membagikan 2500 sembako untuk warga Depok di 11 
Kecamatan. Ada 800 sembako yang dibagikan di Kecamatan 
Sukmajaya, beberapa diantaranya dibagikan langsung oleh 
Gubernur Jawa Barat, Walikota Depok, Ketua PIA FPD, dan 
Ketua DPRD Kota Depok.

Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf berharap 
baksos ini bisa berjalan lancar dan dapat mempererat 
hubungan persaudaraan serta kebersamaan. Dalam kes-
empatan itu, Wagub juga sempat melakukan dialog singkat 
dengan warga yang mengeluhkan tentang pendidikan dan 
jalan di Kota Depok. Menanggapi keluhan tersebut, Ketua 
DPRD Kota Depok Rintis Yanto berjanji akan memperbaiki 
jalan tersebut. Senada, Pemimpin Kota Depok juga akan 
terus berusaha seoptimal mungkin untuk menyempurnakan 
jalan-jalan di Kota Depok. “Alhamdulillah tinggal 18 % jalan 
yang belum sempurna dan Insya Allah akan selesai diakhir 
tahun 2013 mendatang” tutur Walikota seraya menambah-
kan, yang gratis sesuai dengan Undang-Undang adalah SPP, 
bukan buku tulis, seragam, dan uang saku anak-anak.

“Seragam, buku tulis, dan uang saku adalah kewa-
jiban dari orang tua. Pembangunan fasilitas fisik sekolah 
adalah kewajiban Pemerintah” papar Walikota sekaligus 
menghaturkan terima kasih kepada Provinsi Jawa Barat yang 
telah memberikan bantuan untuk membangun ruang kelas 
baru di Kota Depok. Dalam kesempatan tersebut, Walikota 
mengatakan siap untuk berkolaborasi dengan berbagai 
pihak untuk dapat berkontribusi menyatukan pemikiran 
dalam membangun Kota Depok. Diakhir sambutan, Wa-
likota mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia 
dan berharap kegiatan ini bisa lebih menyemarakan bulan 
Ramadhan.

Pastikan Keamanan Pemudik, Walikota Pantau 
Pelaksanaan Tes Urine Para Pengemudi Bus

Suasana dibeberapa terminal di Jabotabek, termasuk 
Depok telah ramai dengan calon pemudik. Mereka rata-
rata merupakan perantau yang bekerja di Kota dan ingin 
berkumpul dengan sanak saudara dihari Raya Idul Fitri 
1433 H. Sehingga mudik lebaran merupakan hal yang sangat 

ditunggu dan rutin dilakukan menjelang hari raya.
Untuk mempersiapkan kenyamanan dan keamanan 

arus mudik. Pemerintah Kota Depok Selasa, (13/8) melaku-
kan Tes Urine di H-6 hari Raya Idul Fitri, kepada sejumlah 
sopir bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal 
Depok, Jalan Margonda Raya Depok. Tes tersebut dilakukan 
untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para 
calon pemudik.

Posko kesehatan pun diadakan untuk dimanfaatkan 
oleh para calon pemudik yang memiliki masalah kesehatan 
agar mereka dapat berobat.

Tes Urine tersebut diikuti seluruh sopir bus  agar 
dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para 
calon penumpang. Semua sopir bus tersebut harus men-

jalani tes kesehatan dan tes urin yang digelar oleh Pemerin-
tah Daerah Kota Depok, Mulai dari tekanan darah, kondisi 
kesehatan, hingga urine, semuanya dites untuk mengetahui 
apakah sang sopir sedang dalam keadaan lelah, mabuk, atau 
sakit dalam mengemudikan bus. Penumpang bus antar kota 
biasanya merasa khawatir, kalau-kalau pengemudi dari bus 
yang mereka tumpangi dalam keadaan mabuk, sehingga 
melalui tes ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran 
para penumpang.

Selain Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il, 
turut terlibat dalam penyelenggaraan tes urine ini yaitu: 
Kepala Terminal Depok Endang Wahyu, Kepala Dinas 
Perhubungan Kota Depok Dindin Djaenudin, Kepala Dinas 
Kesehaan Kota Depok, Dr. Hardiono, Kabid Pelayanan 
Dasar Khusus Dinas Kesehatan Kota Depok Dr. Dewi, Ke-
pala RSUD Depok Liziawati, Ketua BNN Miral Haryadi, dan 
Perwakilan Polres Depok.

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il juga me-
nyempatkan diri untuk menyapa para calon pemudik, dan 
berbincang. Walikota berpesan agar calon pemudik me-
ningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman kejahatan 
/ tindak kriminalitas, seperti: hipnotis yang kerap terjadi. 
“Jangan menerima makanan atau minuman dari orang yang 
tidak dikenal, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah 
SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan,”himbau 
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Nur Mahmudi.
Sambungnya, kegiatan ini dilakukan untuk memper-

siapkan keamanan dan kenyamanan para calon pemudik. 
Tes dilakukan untuk mengetahui kelayakan sang pengemudi 
bus, jika dinyatakan sehat maka supir tersebut layak untuk 
mengemudikan bus, tetapi jika dalam keadaan tidak sehat 
atau kelelahan maka akan dipulangkan untuk istirahat 
terlebih dahulu dan digantin supir lainnya, dan jika ada yang 
terbukti mengkonsumsi narkoba maka supir tersebut akan 
diserahkan kepada polisi,”tuturnya. Beliau juga berbincang 
dan mengucapkan selamat kepada Cecep Komarudin, salah 
satu supir bus Megal Jaya karena telah lulus tes urine.

Walikota Sidak Kesiapan Angkutan Lebaran

Senin (13/8), Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail sekitar 
jam 11 siang meninjau kesiapan angkutan lebaran di Termi-
nal Terpadu Depok, Jl Margonda Raya. Kunjungan menda-
dak Walikota tersebut bertujuan melihat kesiapan angkutan 
lebaran baik sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan 
dalam rangka mudik lebaran 2012. Pada kesempatan terse-
but Walikota diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan 
Kota Depok, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Kota 
Depok dan Kepala BNK Kota Depok serta jajaran aparat 
yang sedang melaksanakan tugas. Walikota meninjau Posko 
Mudik Lebaran, mulai dari kesiapan tenaga medis untuk 
pemeriksaan kesehatan/test urine, pemeriksaan kelaikan 
angkutan lebaran maupun kesiapan armada. Waikota pada 
kesempatan itu menyampaikan kepada jajarannya agar 
melakukan koordinasi yang baik dalam memaksimalkan 
pelayanan angkutan lebaran 2012. Pada kesempatan tersebut 
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok menyampaikan 
bahwa pada tahun 2012 ini telah disiapkan 82 armada bus 
AKAP serta 119 armada bus AKDP yang melayani berb-
agai tujuan. Tarif angkutan lebaran umumnya mengalami 
kenaikan yang wajar sesuai dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor KM.1 Tahun 2009 dan Peraturan Di-
rektur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.186/PR.301/
DRJD/2009.

Penyerahan Bingkisan bagi Siswa Berprestasi 
dan Sukwan Dinkes Kota Depok

Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433 H, 
Dinas Kesehatan dan Darma Wanita Dinas Kesehatan 
Kota Depok memberikan bingkisan bagi siswa berprestasi 
dan sukwan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Depok. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 13 Agustus 2012 
setelah melaksanakan apel pagi. Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Depok Drg.H.Hardiono, Sp.BM menyerahkan bing-
kisan secara langsung untuk 32 orang  siswa/i  berprestasi 
dilingkungan Dinas Kesehata. Siswa/i ini merupakan anak 
dari pegawai Dinas Kesehatan yang memiliki prestasi di 
sekolahnya masing-masing. Selain itu, 97 orang sukwan 
yang mengabdi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Depok 
juga mendapatkan bingkisan. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan silaturahmi diantara para pegawai Dinas 
Kesehatan Kota Depok.

Shalat Idul Fitri 1433 H di Masjid Agung Balai-
kota Depok

Setelah berpuasa selama satu bulan, tepat tanggal 1 
Syawal, umat Islam merayakan kemenangan karena telah 
berhasil menundukkan hawa nafsu dan banyak menger-
jakan amal shalih. Pada hari ini, Ahad(19/8) umat Islam 
Kota Depok melaksanakan shalat Idul Fitri di Masjid Agung 
Balikota Depok dan dihadiri Walikota Depok H. Nur 
Mahmudi Isma’il beserta Ibu, Wakil Walikota Depok H. 
M. Idris Shomad, Sekretaris Daerah Ety Suryahati, Asisten, 
Kepala OPD bersama masyarakat.

Usai Halal Bihalal Wakil Walikota Depok Lakukan 
Sidak ( Inspeksi Mendadak ) Kehadiran PNS

Libur Hari Raya Idul Fitri telah selesai. Usai melak-
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dan apresiasi kepada Pimpinan Jemaat HKBP dan seluruh 
jemaat karena telah menjaga kerukunan antar umat be-
ragama dan kondusifnya suasana kerukunan antar umat 
beragama di Kota Depok” tutur Walikota dilanjutkan 
dengan pemaparan visi Kota Depok  dan penyampaian 
informasi tentang apresiasi dan penghargaan yang diraih, 
seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan 
keuangan dari BPK. Millenium Development Goals Award 
untuk kategori Gizi atas keberhasilan menanggulangi kasus 
gizi buruk di Kota Depok. Penghargaan dari Gubernur Jawa 
Barat sebagai Kota Pelopor Pembentukan Lelang Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE). 

Dalam kesempatan itu, Walikota juga memaparkan 
tentang Gerakan One Day No Car (ODNC)  dan One Day 
No Rice (ODNR) yang diterapkan setiap hari Selasa di Kota 
Depok. “Gerakan ODNC dimaksudkan untuk menghemat 
BBM, mengurangi tingkat polusi, mengurangi kemacetan 
juga membangkitkan kembali ekonomi masyarakat sehingga 
jasa transportasi, seperti ojek, angkot/kendaraan umum, 
bus dan kereta api listrik makin banyak penumpangnya. 
Gerakan ODNR adalah gerakan untuk mengurangi nasi dan 
menggantinya dengan karbohidrat lokal, seperti jagung, 
sagu, pisang, sukun, ubi, singkong, garut, gadung, gembili, 
talas dan lain-lain. ODNR bertujuan untuk meningkatkan 
kesehatan tubuh melalui peningkatan variasi sumber karbo-
hidrat lokal dan mengukur kecukupan asupan kita, mem-
bangkitkan perekonomian baru dan kesempatan kerja baru 
melalui peningkatan permintaan bebagai karbohidrat lokal, 
meningkatkan ketahanan pangan nasional dan cadangan 
beras nasional, melestarikan dan menyempurnakan menu 
tradisional tanpa nasi dan tanpa terigu yang menyehat-
kan” papar Walikota seraya haturkan terimakasih kepada 
Kapolres, Dandim dan Batalyon 328 yang telah mengikuti 
gerakan ODNC.

Tak lupa, Walikota mengingatkan beberapa bulan 
lagi tepatnya pada tanggal 24 Februari 2013 akan dilak-
sanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 
Barat, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi hadir dan 
ikut serta dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa 
Barat. Terakhir, Walikota meminta untuk meningkatkan 
keperdulian terhadap lingkungan dengan mengetahui nama 
RT, RW, Lurah, Camat, Walikota, Gubernur bahkan Pres-
idennya, karena Sense of belonging (rasa memiliki) terhadap 
lingkungan sangat penting, sebagai kekuatan untuk mem-
bangun berbagai aspek di Kota Depok. “Selamat HUT ke-31 
Gereja HKBP Depok Timur Ressort Depok Timur. Terimak-
asih atas partisipasi  dan peran aktifnya dalam pembangu-
nan di Kota Depok. Terimakasih pula karena hari ini HKBP 
Depok Timur melaksanakan program ODNR, semoga hal 
tersebut dapat terus dilanjutkan, bukan hanya saat HUT ge-
reja saja, tetapi dapat menjadi kebiasaan dan pola hidup para 
hadirin sekalian” tutur Walikota memberikan apresiasi atas 
sajian menu ODNR dan buah-buahan lokal. Dalam acara 
tersebut, Walikota sempat dipakaikan ulos dan menerima 
kue HUT yang terbuat dari ubi.

sanakan apel pagi  di Lapangan Balaikota Depok, Kamis 
(23/8) seluruh pegawai Pemerintah Kota Depok melakukan 
halal bihalal. Suasana hangat terlihat ketika satu sama lain 
saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan.  Wakil Walikota 
Depok, Sekretaris Daerah, Para Kepala OPD dan seluruh 
pelaksana hadir untuk melakukan halal bihalal tersebut.

Sebelum libur jelang hari raya Idul Fitri Pegawai Neg-
eri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Depok telah diingat-
kan agar tidak membolos di hari pertama masuk, pascalibur 
Lebaran, karena seperti tahun –tahun sebelumnya akan 
dilakukan  Inspeksi kehadiran PNS. Daftar kehadiran akan 
di cek dan di data oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Depok untuk ditindaklanjuti.

Lebih lanjut, Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul 
Somad menyatakan “ cukup bangga, karena dari apel pagi 
terlihat Para Pegawai Pemerintah Kota Depok banyak yang 
hadir. Mereka menunjukan kedisiplinan , mematuhi aturan 
libur bersama yang telah ditetapkan, ” tuturnya.

“Para PNS yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai 
dengan bentuk pelanggarannya. Peraturan Pemerintah No-
mor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Bagi pegawai 
yang tidak hadir tanpa keterangan dan bukti yang jelas, 
kecuali izin cuti atau sakit akan mendapatkan sanksi tegas, 
berupa teguran dan dimasukan ke dalam absensi kumulatif, 
“ jelas Beliau

Sidak dilakukan Wakil Walikota Depok KH. Idris 
Abdul Somad, bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kota Depok Ir. Harry Prihanto, ke beberapa kantor di ling-
kup Pemerintahan Kota Depok diantaranya adalah: Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kelurahan De-
pok, Dinas Pemuda Olahraga dan Seni Budaya, Kecamatan 
Pancoran Mas, dan BPMP2T Kota Depok.
Diharapkan tingginya tingkat kehadiran PNS Kota Depok 
tidak semata-mata karena adanya sidak, namun atas kes-
adaran dan kedisiplinan yang tertanam di dalam diri pns 
masing-masing.

Walikota Hadiri HUT ke-31 HKBP Depok Timur

Walikota H Nur Mahmudi Isma’il hadir dalam HUT 
ke-31 gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) De-
pok Timur Ressort Depok Timur , Minggu (26/8). Awali 
sambutan, Pemimpin Kota Belimbing haturkan terimakasih 
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LAYANANMASYARAKAT

Kemajuan kota yang dipimpin Nur 
Mahmudi Ismail begitu pesat. 
Perumahan, mall, apartemen, ruko, hotel, 
tempat hiburan, sampai dengan taman 
wisata tumbuh bak jamur di musim 

penghujan. Bahkan, pengembang perumahan mulai 
membidik lahan kosong di wilayah pinggiran seperti 
Bojongsari, Sawangan, Tapos, dan Cimanggis. Melihat 
fenomena tersebut, 
sebagian masyarakat 
berharap Pemerintah Kota 
(Pemkot) Depok lebih 
mengantisipasi sisa Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) yang 
mulai berkurang akibat 
maraknya pembangunan 
permukiman di kawasan 
tersebut.

Kepala Seksi 
Pemanfaatan Lahan Ruang, 
Dinas Tata Ruang dan 
Pemukiman (Distarkim) 
Kota Depok, Arief 
Panuju mengatakan, guna 
mengantisipasi perizinan, pihaknya selalu melakukan 
survey dan peninjauan lapangan terhadap bangunan-
bangunan baru yang akan didirikan. Bila nantinya 
pemerintah kecolongan terkait Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), maka pihaknya tidak segan-segan 
memberikan sanksi dan membawa persoalan tersebut 
ke pengadilan. “Namun keterbatasan SDM juga 
merupakan kendala untuk dapat memantau kawasan 
se-kota Depok secara menyeluruh,” kata Arief.

Menurut Arief, peran serta masyarakat 
sebenarnya sangat dibutuhkan dalam mengawasi dan 
memberikan laporan ke Pemkot Depok. Sehingga 
pengembang yang sedang melakukan proses 
penggarapan tanah bisa mendapatkan pengawasan 
langsung dari pihak pemerintah. Arief tidak mau 
mendengar istilah cut and fill oleh pihak pengembang 
sebelum adanya peninjauan lokasi dari pemerintah. 
Sebab, dikhawatirkan lahan yang dibangun bukanlah 
area kosong, melainkan daerah pertanian.

Arief mengakui kalau Kota Depok sudah 
beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. 
Sehingga menipisnya RTH merupakan dampak 
dari peralihan kota tersebut. Maka dari itu, para 
pengembang diharapkan paham untuk dapat memilih 

area lokasi pembangunan dan mengoptimalkan fasilitas 
sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di kawasan 
perumahannya sebagai ganti lahan serapan air yang 
telah digarap. “Setiap pemilik tanah mempunyai hak 
guna bangunan sehingga sulit bila diterapkan larangan 
bagi mereka untuk membangun lokasi perumahan,” kata 
Arief

Sebelumnya Sekretaris Kepala Dinas Pertanian 
dan Peternakan (Distankan), 
Zalfinus Irwan menyatakan, 
sulit bila harus membatasi 
lahan terbuka hijau yang 
tersisa. Pasalnya dia 
mengatakan, hampir 60 
persen lahan hijau yang ada 
di Depok merupakan milik 
pengembang. Meskipun 
begitu Zalfinus menyatakan, 
harus ada kebijakan dari 
pemkot untuk membatasi 
sisa lahan tersebut. “Kami 
sedang mengkaji persoalan 
tersebut, jika disahkan, maka 

pemkot harus membeli atau 
menyewa lahan milik pengembang untuk dijadikan area 
pertanian,” jelas Irwan.

Feru (38), warga perumahan Taman Anyelir 
2, Kalimulya mengatakan, sekarang ini sudah 
banyak pengembang yang mengambil alih kawasan 
Cilodong, Depok, untuk dijadikan daerah perumahan. 
Menurutnya, saat ini rawa atau empang yang berada 
dekat tempat tinggalnya kembali digarap oleh pihak 
pengembang. Feru menyayangkan sikap pemkot yang 
seolah membiarkan sisa lahan hijau tersebut dibangun 
perumahan. “Sempat juga ditemui beberapa perumahan 
yang tidak mengantongi izin,” katanya.

Hal senada juga dikatakan, Rieska (26) warga 
Perumahan Griya Putra Mandiri. Dia mengatakan, 
Pemkot Depok tergolong lalai dalam hal pengawasan 
serta pengendalian RTH terhadap pihak pengembang. 
Pasalnya, sering kali ditemukan, beberapa perumahan 
yang tidak mematuhi site plan bangunanya, sehingga 
kawasan taman dan area tumbuh pepohonan menjadi 
jarang ditemui. “Hal tersebutlah yang menyebabkan 
timbulnya genangan air saat hujan di beberapa kawasan 
Citayam,” ujar Rieska. 

Pemkot Depok akan Menindak 
Pengembang ‘Nakal’
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Jangan!! 

Melupakan Sejarah


