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SURAT DARI WALIKOTA

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Warga Depok yang kami cintai, 

Cita-cita dan semangat mewujudkan Depok 
menjadi Cyber City terus menguat. Sejumlah 
manfaat dan keuntungan yang bisa diraih oleh 
masyarakat depok dari realisasi Cyber City 
begitu banyak. Selain keuntungan bisnis internet, 
perdagangan alat komunikasi, dan penjualan alat-
alat elektronik, masyarakat pun akan mendapatkan 
kemudahan pelayanan publik. Mulai dari kalangan 
pelajar, mahasiswa, pekerja, pebisnis, masyarakat 
umum hingga ibu-ibu rumah tangga bisa 
memanfaatkan jaringan Cyber City nantinya. 

Kita ketahui, di Depok sekitar 70 - 80 
Ribu mahasiswa, utamanya di tiga perguruan 
tinggi yakni Universitas Indonesia, Universitas 
Pembangunan Nasional, dan Universitas 
Gunadarma memanfaatkan jaringan internet 
untuk menopang pendidikan. Maka itu, kami 
tengah bekerjasama dengan Menkominfo 
untuk menjadikan Depok sebagai Cyber City. 
Konsekuensinya banyak hal yang harus kita 
persiapkan, mulai dari infrastruktur hingga 
edukasi tentang menggunakan internet sehat 
dan bermanfaat. Hingga saat ini, Pemerintah 
Kota Depok terus berupaya untuk mempercepat 
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pembangunan infrastruktur.
Menuju Depok Cyber City ini, Dinas Komunikasi 

dan Informatika berencana membangun sejumlah 
fasilitas yang bisa mendukung terwujudnya impian ini. 
Antara lain dalam waktu dekat Pemkot Depok akan 
merealisasikan pembangunan ‘gedung cyber’.  Secara 
bertahap kedepannya pemkot Depok juga berencana 
mangadakan jaringan wi-fi di tiap kelurahan. Ditambah 
juga dengan adanya ‘gedung cyber,’ pemkot akan 
mengadakan workshop yang SDM-nya akan diadakan 
dengan cara menjalin kerjasama dengan beberapa 
universitas yang memiliki keahlian di bidang TI di kota 
Depok.

Konsep Depok Cyber City yang bertujuan 
mempermudah masyarakat Depok. Pada dasarnya 
melalui teknologi internet, masyarakat bisa 
mendapatkan  kemudahan pelayanan publik. Untuk 
mewujudkan Cyber City, salah satunya yakni dengan 
mewujudkan e-government. Gedung Balaikota Depok 
pun sudah dilengkapi dengan titik-titik hot spot. Selain 
di gedung balaikota, hot spot juga akan dipasang di 
tempat – tempat keramaian yang menjadi ruang publik. 
Semua kita lakukan secara bertahap. Salah satu manfaat 
Cyber City adalah pembuatan E-KTP dan Penerimaan 
Siswa Baru (PSB) secara online di tiap sekolah. Semoga 
Depok Cyber City bisa terwujud atas kerjasama semua 
pihak termasuk masyarakat. 

Wassalamu’alaikum warohmatullohi 
wabarokatuh. 
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SALAMREDAKSI

Internet bak jendela dunia. Kemana pun dan 
kapanpun kita ingin melihat berbagai belahan 
dunia dengan sekejap kita bisa berselancar 
melalui akses internet. Tentunya selama 
jaringan internet itu mumpuni dan memadai. 

Melihat begitu banyaknya manfaat internet, beberapa 
negara berusaha mewujudkan Cyber City, sebut saja 
India, China dan Indonesia. Atas dasar kemudahan 
itulah, banyak warga Indonesia termasuk masyarakat 
Depok yang memanfaatkan 
akses internet untuk mengetahui 
berbagai informasi internasional.  

Pemerintah Pusat melalui 
Kementerian Perindustrian 
dengan inisiatif Koridor Industri 
Telematika terus mendorong 
beberapa kota menuju Cyber 
City. Sebab, perkembangan 
industri Teknologi Informatika 
(TI) diharapkan mampu 
memberikan kontribusi untuk 
menningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD).

Manfaat lain 
yang bisa dirasakan dari 
terwujudnya Cyber City 
adalah kemudahan pelayanan 
publik. Tiap Pemerintah 
Daerah atau Pemerintah 
Kota beserta masyarakatnya 
akan termudahkan dengan 
memanfaatkan TI. Hal ini akan mendorong good 
governance, dan kepercayaan masyarakat akan 
meningkat seiring mudahnya pelayanan publik. 

Salah satu kota yang dinilai layak untuk 
mewujudkan Cyber City adalah Kota Depok. 
Pemerintah Kota Depok pun memiliki niat dan 
semangat yang sama untuk mewujudkan hal 
tersebut. Dengan harapan, masyarakat Depok 
semakin mendapat kemudahan saat mengurusi 
layanan publik. 

Berdasarkan survey, pengguna internet di 
Kota Depok saat ini sudah mencapai 50% atau kota 
tertinggi ke-3 setelah Surabaya dan Malang, sebagai 
Kota yang penduduknya menggunakan internet 
paling banyak di Indonesia. Pengguna telepon 

genggam di Depok mencapai 4 juta (dengan 
penduduk Kota Depok sebanyak 1,8 juta, artinya 
sebagian besar penduduk mempunyai telepon 
genggam lebih dari satu buah). Diskominfo Kota 
Depok berharap program Cyber City tersebut 
dimulai dari lingkungan internal pemerintahan 
terlebih dahulu dengan alasan untuk mempercepat 
proses pelayanan publik nantinya.  

Selain itu, edisi Warta Depok kali 

ini memuat tentang jaringan internet  yang 
dimanfaatkan oleh sejumlah komunitas untuk 
jual beli barang. Komunitas shopping online 
ini menjadi sangat berkembang seiring dengan 
meluasnya jaringan internet. Kami juga 
menyajikan ekses lain dari merebaknya jaringan 
hot spot di berbagai tempat dan kemudahan 
internet melalui gadget ponsel dan modem mobile. 
Bagaimana pula pengusaha internet menyikapi 
kondisi tersebut, serta kreatifitas mereka dalam 
mempertahankan warung internetnya. Semoga 
informasi yang Warta Depok sajikan kali ini bisa 
menjadi pemicu terbukanya cakrawala dunia. 

Manfaat Cyber City Untuk Publik
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LAPORANUTAMA

pemerintahannya, sekaligus 
menyediakan akses ke jaringan 
dan infrastruktur berbasis internet 
untuk seluruh masyarakatnya. 
Cyber City merupakan sebuah 
konsep kota masa depan yang 
berbasis dengan teknologi 
informasi tingkat lanjut. Sebuah 
kota dengan konsep Cyber City 
akan menjadikan sebuah kota yang 
terkoneksi di seluruh bidang. 
Kecanggihan teknologi itu lah yang 
digunakan Pemerintah Kota Depok 
dalam menjalankan pemerintahan 
dan melayani masyarakat serta 
kebutuhan masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan informasi 
yang diperlukan dalam kehidupan 

MENUJU DEPOK Cyber City 

notebook maupun smart phone. 
Jadi istilah Cyber City dapat 
diartikan sebagai Kota Maya atau 
Kota yang semua warganya sudah 
“Internet Minded”.

Dapat disebut juga 
bahwa Cyber City adalah 
istilah untuk sebuah kota yang 
sudah memanfaatkan teknologi 
informasi untuk menjalankan 

Istilah cyber biasa digunakan 
untuk menyatakan sesuatu 
yang berhubungan dengan 
internet atau dunia maya. 
Hal itu tentunya berkaitan 

erat dengan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) yang juga 
terkait erat dengan sebuah piranti 
canggih yaitu komputer, baik 
personal computer (PC), laptop/

Peningkatan pelayanan terhadap publik kini tengah gencar dilakukan 
Pemerintah Kota Depok. Salah satunya adalah memudahkan 

masyarakat mendapatkan layanan informasi yang dapat diakses engan 
mudah dan cepat. Oleh karena itu Wali Kota Depok, Nur Mahmudi 

Isma’il mencanangkan Depok sebagai Cyber City.
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menjelaskan, hubungan 
Pemerintah dengan lembaga 
Pemerintah dapat berupa 
penyediaan fasilitas jaringan 
interkoneksi antar lembaga 
Pemerintah untuk mempercepat 
pertukaran data. Kemudian 
penyediaan sistem aplikasi 
e‐goverment dimana segala 
pemerintahan akan berbasis 
internet untuk layanan masyarakat 
serta menyediakan layanan content 
untuk layanan informasi bagi 
masyarakat.

Sementara itu, hubungan 
Pemerintah dengan komunitas 

yakni melakukan kerjasama 
dengan berbagai komunitas 
Teknologi Informasi Komunikasi 
(TIK) sebagai industri kreatif TIK 
untuk bersama‐sama melakukan 
inovasi layanan masyarakat. Dalam 
hal ini pemerintah memberikan 
kesempatan dan peluang seluas‐
luasnya bagi komunitas TIK 
untuk pengembangan diri dan 
menciptakan produk‐produk 
layanan publik berbasis TIK. 
Pemerintah bersama komunitas 
TIK dapat menumbuhkembangkan 
potensi daerah menuju masyarakat 
yang lebih maju dan meningkatkan 
daya saing Kota Depok.

sehari-hari. Baik itu di bidang 
ekonomi, sosial, politik, budaya, 
dan pendidikan.

Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kota Depok, 
Herry Pansila mengatakan, 
program Cyber City ini sangat 
penting dalam melaksanakan misi 
yang pertama dari visi Kota Depok 
2011-2016, yakni mewujudkan 
pelayanan publik yang profesional 
dalam teknologi informasi. 
Contohnya di dalam pembuatan 
KTP yang bisa dilakukan secara 
online, sehingga memangkas 
berbagai birokrasi yang berbelit‐

belit dan tidak perlu memakan 
waktu dan biaya yang cukup 
banyak.

“Program Cyber City ini 
melibatkan tiga unsur dalam 
masyarakat, yaitu Pemerintah 
(government) selaku fasilitator 
dalam penerapan teknologi 
informasi, sektor publik (citizen) 
sebagai pengguna layanan 
informasi dan komunikasi, dan 
sektor komunitas (business) 
sebagai mitra Pemerintah dalam 
melakukan berbagai inovasi di 
bidang teknologi informasi dan 
komunikasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Herry 

Untuk hubungan 
Pemerintah dengan masyarakat, 
lanjutnya, dapat berupa penyediaan 
layanan informasi dan layanan 
pengaduan secara responsif bagi 
masyarakat. Ini sebagai bagian 
dari keterbukaan informasi publik. 
Selanjutnya pemerintah juga 
menyediakan aplikasi layanan 
publik berbasis TIK, seperti 
layanan kependudukan, kesehatan, 
pendidikan, tenaga kerja, sosial, 
lingkungan dan sektor lainnya.

“Program Cyber City ini 
nantinya akan melayani informasi 
diberbagai bidang di Kota Depok, 

yaitu di bidang kependudukan 
seperti penerapan KTP Elektronik 
Nasional (e‐KTP), Kartu Keluarga 
dan Akte Kelahiran, serta 
kolaborasi dengan institusi vertikal 
dan lembaga untuk memudahkan 
pertukaran data kependudukan 
seperti puskesmas, rumah sakit, 
sekolah, dan universitas,” paparnya.

Dikatakan Herry, 
pada bidang pendidikan, 
Pemerintah Kota Depok juga 
akan merencanakan pengayaan 
content digital yang berbasis 
ilmu pengetahuan seperti fasilitas 
WiFi (Hot Spot), telepon selular, 
dan sarana komunikasi lainnya. 
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Layanan pendidikan terbuka 
dengan cara belajar jarak jauh 
(distance learning), penggunaan 
perangkat informasi interaktif 
berbasis multimedia serta adanya 
sharing resource secara digital juga 
menjadi harapan bagi Pemerintah 
Kota Depok agar layanan tersebut 
dapat diterapkan di lingkungan 
masyarakat. Seperti pelayanan 
Penerimaan Siswa Baru secara 
Online yang sudah diterapkan 
sejak empat tahun yang lalu.

Selain di bidang pendidikan, 
bidang kesehatan serta tenaga kerja 
dan sosial pun tidak ketinggalan. 
Pemerintah Kota Depok 
mengharapkan adanya kolaborasi 
dan integrasi mengenai data 
kependudukan, sehingga dapat 
diketahui dengan cepat data warga 
tidak mampu. Ini ditujukan untuk 
mempercepat proses layanan 
Jamkesda di bidang kesehatan. 
Tersedianya interkonektivitas 
dengan apotek dan rumah sakit 
untuk kemudahan layanan 
kesehatan dan obat-obatan juga 
diharapkan bagi Pemerintah Kota 
Depok maupun masyarakat Depok.

LAPORANUTAMA
ini. Depok memiliki ciri khas 
tersendiri dibanding kota-kota 
lain yang menerapkan sistem 
Cyber City. Di Depok, pelayanan 
publik sudah berbasis  mobile IT 
atau menggunakan Handphone. 
Sehingga Depok dapat dikatakan 
sebagai kota yang maju. 
Prihandoko juga beranggapan 
bahwa tujuan dari Cyber City 
sendiri selain mewujudkan 
tranparansi informasi dan 
meningkatkan partisipasi publik 
juga untuk meningkatkan 
pelayanan publik. Meningkatnya 
komunikasi dan koordinasi serta 
mencegah terjadi kasus korupsi 
dan kolusi juga menjadi tujuan dari 
adanya Cyber City.

Di Depok, saat ini ruang 
lingkup Cyber City sudah 
semakin luas seperti di bidang 
pemerintahan yang terdiri dari 
SIAK, SIPKD, LPSE dan SIMPEG. 
Hal itu berarti semua instansi 
sudah memiliki sistem informasi 
untuk pengelolaan kantornya. 
Hasilnya, produktifitas kerja 
meningkat, kinerja pemerintah 
juga menjadi lebih baik. 
“Layanan kepada publik lebih 
cepat dan akurat, partisipasi 
masyarakat lebih tinggi. Untuk 
komunikasi pemerintah dengan 
dunia bisnis, misalnya dengan 
e-procurement, sistem perijinan 
satu atap, e-investasi, dan pajak 
online. Terbangunnya sistem 
informasi untuk pelayanan 
pada pihak ketiga atau swasta 
atau pengusaha, tentu hasilnya 
KKN terkurangi, terwujudnya 
transparansi dan obyektifitas proses 
serta meningkatnya investasi,” 
tandasnya.

Prihandoko menyatakan 
bahwa untuk komunikasi 
pemerintah dengan warga bisa 
berupa KTP online maupun 
administrasi kependudukan 
lainnya secara online. Sehingga 

“Untuk di bidang tenaga 
kerja dan sosial, kami juga telah 
menyiapkan beberapa rencana 
pelayanan bagi masyarakat, yaitu 
menyediakan layanan tenaga 
kerja Online yang terintegrasi 
dengan data kependudukan serta 
menumbuhkan jiwa kewirausahaan 
bagi masyarakat setempat 
dengan tersedianya pengetahuan 
kewirausahaan secara digital,” 
tuturnya. Herry menambahkan 
bahwa contoh pelayanan publik 
yang dapat dinikmati langsung 
adalah Hot Spot di Balai Kota 
Depok. Dengan internet gratis, 
masyarakat dapat menjelajah dunia 
maya, termasuk mengikuti tender 
proyek melalui Lelang Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE).

Sementara itu, praktisi IT 
Universitas Gunadarma yang 
juga menjabat sebagai Wakil 
Ketua DPRD Kota Depok, DR. 
Prihandoko MIT menyatakan 
bahwa Cyber City tentunya 
menjadi dambaan bagi seluruh 
kota di Indonesia. Karena begitu 
banyak manfaat yang didapat 
dari adanya layanan Cyber City 

Internet gratis untuk mahasiswa dan pelajar



7wartadepok

terbangunnya aplikasi mobile 
untuk warga berupa sistem layanan 
KTP dan juga perizinan. 
“Nantinya akan meningkatnya 
kepuasan warga terhadap 
pelayanan Pemerintah dan dapat 
terbangunnya kepercayaan warga 
terhadap Pemkot Depok serta 
tersalurkannya masukan dan 
aspirasi warga secara efektif,” 
paparnya.

Prihandoko melihat potensi 
yang ada bahwa Depok sangat 
siap mewujudkan Cyber City, 
lanjutnya, hanya memang perlu 
penguatan pada aspek Sumber 
Daya Manusia (SDM) dan 
pembangunan infrastruktur harus 
menjadi skala prioritas. Tak hanya 
itu membangun sistem aplikasi 
yang langsung bersentuhan dengan 
publik juga sangat dibutuhkan. 
Demikian juga membangun sistem 

internal Pemerintah 
Kota (Pemkot) serta 
sistem internal 
intansi Pemerintahan 
dan lintas instansi 
Pemerintahan. 
Contohnya 
infrastruktur yang 
dibutuhkan adalah 
membangun 
aplikasi  antara 
Pemerintah dengan 
Pemerintah (G to G), 
Pemerintah dengan 

bisnis (G to B), dan  Pemerintah 
dengan warga (G to C).

“SDM belum semuanya 
siap. Jaringan infrastruktur IT juga 
sangat mungkin dibangun dan 
itu menjadi skala prioritas yang 
dilakukan petama kali. Depok 
dekat dengan kampus hebat seperti 
Universitas Indonesia (UI) dan 
juga Universitas Gunadarma, 
Depok juga dekat dengan 
Jakarta. Jadi infrastruktur IT pun 
sebenarnya enggak masalah,” 
imbuhnya. Dikatakan Prihandoko, 
manfaat lain Cyber City untuk 
masyarakat adalah  masyarakat 
bisa memanfaatkan jalur internet 
gratis di beberapa titik penting. 
Bentuknya berupa jaringan  WiFi 
di tempat – tempat umum. Seperti 
di terminal, rumah sakit, mall, 
pasar, dan stasiun kereta.

“Manfaat global, 
meningkatkan kualitas layanan 
publik dan kinerja Pemerintahan. 
Nanti seperti di Singapura, bebas 
WiFi. Itu bisa mengakselerasi 
pengetahuan, bisnis, dan 
pendidikan,” ujarnya. 
Menurut Prihandoko, secara 
keseluruhan pra-kondisi untuk 
membangun Cyber City  dengan 
membangun infrastruktur 
jaringan IT yang baik dan sistem 
aplikasi yang terintegras dan SDM 
pelaksana yang berkualitas dapat 
dilakukan.

Tak hanya itu, sejumlah 
metode mewujudkan Cyber 
City harus diperhatikan juga 
seperti pembuatan road map 
IT, jaringannya, hardware, dan 
software. Kemudian pembinaan 
birokrat secara berjenjang, baik 
kualitas dan mentalnya, paradigma, 
dan teamwork perlu dilakukan. 
Prihandoko menambahkan 
bahwa tentunya ada dampak dari 
terlaksananya Depok sebagai Cyber 
City. Oleh karena itu, pemerintah 
harus mengantisipasi dampak 
negatif penggunaan internet. 
Belum lagi bagaimana caranya 
menyiasati Cyber City agar tak 
merugikan nasib pengusaha 
warnet.

Sejumlah kendala dan 
hambatan lainnya yang dihadapi 
berupa road map IT yang tidak 
matang. Selain itu potret kondisi 
terkini masih belum lengkap. 
Ditambah lagi dengan SDM yang 
kurang berkualitas. Padahal, 
potensi yang dimiliki Depok 
begitu besar. “Pada warnet iya 
berdampak, kalau tukang pulsa 
mungkin sebagian, tapi idealnya 
dalam waktu tiga sampai empat 
tahun ke depan bisa diwujudkan. 
Tergantung political will dari 
pimpinan,” tuturnya.
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HIDUPSEHAT

Seringkali kita beranggapan 
bahwa kulit yang putih dan 
cantik sudah pasti tidak 
mempunyai masalah pada 
kulitnya dan selalu terjaga 

kelembabannya. Namun, memiliki 
kulit yang putih dan cantik saja belum 
cukup. Kita juga sering berpendapat 
bahwa menjaga dan merawat kulit 
hanya dengan perawatan dari luar saja 
juga sudah cukup.

Namun pada kenyataannya, 
dengan cuaca yang semakin ekstrim 
dan pengaruh radikal bebas karena 
banyaknya polusi di lingkungan seki-
tar kita, membuat kulit menjadi tipis, 
kusam, kering, dan terinfeksi bakteri. 
Bahkan efek yang lebih parah adalah 
timbulnya kulit yang non-elastis 
sehingga mempercepat terjadinya 
keriput dan penuaan dini.

Untuk menghindari itu semua, 
kita tidak harus mengeluarkan biaya 
yang sangat mahal untuk menjaga 
kelembaban kulit. Selain perawatan 
dari luar, ternyata kulit juga membu-
tuhkan asupan nutrisi dan perawatan 
dari dalam tubuh. Untuk itu, meng-
konsumsi vitamin E sangat diperlukan 
untuk menjaga kesehatan kulit dari 
dalam.

Hal ini dikarenakan kandungan 
antioksidan yang tinggi di vitamin E 
sehingga dapat mencegah terjadinya 
kerusakan sel-sel kulit dari radikal 
bebas sehingga mampu meningkatkan 
proses regenerasi sel-sel kulit. Dengan 
mengkonsumsi vitamin E secara rutin 
akan menjadikan kulit kita terjaga 
kelembabannya serta dapat menahan 
sinar Ultra Violet A dan B sehingga 
kulit menjadi tidak kusam dan terjaga 
selalu kesehatannya.

Tetapi tidak sembarang vitamin 
E yang dapat kita konsumsi. Medical 
Manager PT Darya Varia Laboratoria, 
dr. Margaretha menganjurkan bahwa 
kita harus cermat dalam memilih 
suplemen vitamin E. Yang harus kita 
perhatikan adalah komposisinya. Vita-
min E dibagi menjadi dua jenis, yaitu 
Vitamin E alami dan Vitamin E Sinte-
tik. “Untuk produk vitamin E alami, 
biasanya tercantum keterangan d-alpha 
Tocopherol. Bila tidak ada, kemungki-

KIAT JITU 
MENCIPTAKAN 
KULIT SEHAT
ALAMI Memiliki kulit yang bersih, 

cantik dan sehat alami tentu 
menjadi dambaan setiap orang, 
terutama bagi kaum hawa. 
Banyak sekali wanita yang ber-
lomba-lomba dan rela merogoh 
koceknya untuk mempercantik 
kulitnya. Tetapi tidak menutup 
kemungkinan untuk kaum pria 
yang ingin menjaga kelembaban 
kulitnya agar terlihat bersih dan 
sehat.
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nan produknya mengandung vitamin 
E Sintetik,” ujarnya.

Tidak hanya komposisi suple-
mennya yang kita perhatikan, mencari 
tahu sumbernya juga sangat diperlu-
kan. Sumber terbaik dari alam untuk 
vitamin E alami adalah dari ekstrak 
biji gandum dan biji bunga matahari. 
Selain itu, vitamin E dalam bentuk 
soft capsule juga lebih memudahkan 
untuk proses penyerapan secara cepat 
ke kulit yang berasal dari bahan gela-
tin, yaitu dari sumsum tulang hewan. 
Tulang rawan sapi sudah ditetapkan 
oleh Badan POM sebagai bahan gela-
tin yang aman dan halal untuk dikon-
sumsi oleh semua kalangan.

 Suplemen vitamin E yang 
kandungannya tinggi tidak menjamin 
memberikan efek yang baik. Kita harus 
memilih suplemen yang memiliki kan-
dungan vitamin E yang sesuai dengan 
kebutuhan kulit kita. “Kebutuhan kulit 
dan tubuh terhadap vitamin E alami 
adalah antara 100-300 IU. Jumlah 
kebutuhan tergantung dari usia dan 
banyaknya aktivitas. Seir-
ing bertam-
bahnya 
usia 

dan ak-
tivitas, bisa 
ditambahkan 
sampai 300 IU untuk ha- sil yang 
optimal,” tanggap dr Margaretha.

Selain itu, lemak juga dibutuh-
kan untuk proses penyerapan vitamin 
E. untuk itu lebih baik kita mengkon-
sumsi vitamin E yang mempunyai 
dosis kecil karena akan lebih efektif 
terserap oleh tubuh kita. Bila dosis 
yang kita konsumsi terlalu besar, akan 
ada kandungan vitamin E yang tidak 
bisa terserap karena lemak yang tidak 
mencukupi.

“Ada baiknya kita juga memilih 
vitamin E yang juga memliki kandun-
gan ekstrak minyak buah delima. Hal 
ini dikarenakan buah Delima memiliki 
manfaat yang sangat baik untuk kulit 

karena dapat merangsang produksi 
kolagen sehingga dapat meningkatkan 
tingkat elastisitas kulit,” jelas dr   Mar-
garetha.

Perawatan kulit dari dalam dan 
luar akan menjadikan kulit tampak 
lebih sehat alami. Brand Ambassador 
NATUR-E, Sherina Munaf men-
gatakan bahwa di zaman sekarang 
ini, tantangan wanita dalam 
menjaga kesehatan dan 
kecantikan 
kulit semakin 
berat.

 “Ad-
anya polusi 
dan pengaruh 
gaya hidup 
yang kurang 
baik sangat mem-
pengaruhi kondisi kulit kita, 
sehingga Perawatan kulit tidak 
lagi bisa hanya mengandalkan 
perawatan dari dalam atau luar saja. 
Namun harus keduanya,” ujarnya.

Jika perawatan kulit dari dalam 
dan dari luar sudah dijalank-

an, 

akan 
lebih 

baik bila 
kita juga menjaga kondisi 
tubuh. Karena kesehatan dan kondisi 
tubuh sangat berpengaruh untuk 
kondisi kesehatan kulit. Sherina juga 
berpendapat bahwa menjaga kondisi 
tubuh tidaklah sulit.

“Banyak yang dapat kita laku-
kan untuk menjaga kondisi tubuh kita. 
Mengkonsumsi banyak buah-buahan 
dan sayuran sebagai menu harian serta 
minum air putih sekurang-kurangnya 
8 gelas perhari cukup bisa menjaga 
kadar kelembaban juga memberikan 
nutrisi yang baik bagi sel kulit,” jelas 
Sherina.

Menjauhi atau berhenti dari 
merokok dan menghindari asap rokok, 

serta menjauhi minuman yang men-
gandung alkohol dan kafein bahkan 
menghindari junk food akan menjadi-
kan kulit kita tampak lebih sehat. Bu-
kan hanya kulit, tetapi kondisi tubuh 
kita pun tetap terjaga kesehatannya. 
Jika kita terlalu sering mengkonsumsi 
makanan dan minuman tersebut tentu 
akan merusak sel-sel kulit, sehingga 

ku- lit 
akan tam- pak 

kering dan kusam.
Sherina juga 

menambahkan, jika 
kita rajin member-

sihkan kulit, cermat dalam memilih 
kosmetik dan istirahat serta tidur yang 
cukup minimal 6 jam sehari akan 
menjaga kecantikan kulit. Kurangnya 
istirahat akan men-

jadi- kan 
ku-
lit 
tam-
pak 

pucat 
dan 

juga 

berkurang 
elastisitas-

nya. Selain itu, meng-
hindari kondisi stress juga sangat dibu-
tuhkan. Ketika dalam kondisi stress 
produksi hormon minyak berlebih di 
kulit akan meningkat.

 “Jika perawatan dari dalam 
maupun dari luar kulit sudah kita 
lakukan, serta dengan menjaga selalu 
kondisi kesehatan tubuh, secara oto-
matis kulit cantik dan sehat alami akan 
terpancar dari tubuh kita. Mulailah 
menjaga kesehatan kulit sejak dini, 
karena akan berdampak sangat baik 
untuk ke depannya,” tanggap Sherina. 
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KITA & KELUARGA

dampak positif saja bagi penggunanya 
khususnya di dalam lingkungan 
keluarga? Tentu tidak. Maka dari itu, 
peran serta orangtua sangatlah penting 
untuk dapat lebih intensif mengawasi 
putra-putri mereka yang telah 
mengenal internet.

Hal ini juga dirasakan oleh 
Sosiolog Universitas Indonesia (UI) 
Devie Rahmawati M.Hum yang 
memiliki kiat jitu untuk mengawasi 
putra-putrinya, Puti dan Sora. Banyak 
sekali sisi positif yang Devie rasakan 
seiring dengan masuknya dunia 
internet di keluarganya, khusunya bagi 
putra-putrinya. “Di masa sekarang, 
jangankan anak-anak di tingkat SD, 
anak balita pun sudah dengan mudah 
mengkonsumsi dan mengadopsi 
internet melalui media teknologi 
Handphone, I-pad, dan gadget lainnya. 

Mereka dengan mudah memainkan 
fitur di dalamnya,” ujar Devie.

Devie beranggapan bahwa hal 
ini merupakan sebuah berkah bagi 
pendidikan anak – anak di masa yang 
akan datang. Jika  limpahan informasi 
yang didapat melalui internet dapat 
diolah dengan baik, maka secara tidak 
langsung informasi tersebut dapat 
memperkaya sang anak dan akan lebih 
mudah mengetahui dunia serta dapat 
membuka cakrawalanya. 

Namun di satu sisi, jika kita 
berbicara soal informasi, selain ada 
sisi positif tentu juga ada sisi negatif.  
Untuk sebagian besar anak, fitur 
internet yang paling mereka sukai 
adalah game. Fitur game memang 
cukup penting untuk aplikasi hiburan 
bagi anak-anak. Namun, kita sebagai 
orang tua harus selektif dalam 

AWASI 
ANAK DI DUNIA MAYA

Menghadapi arus 
globalisasi dan 
perkembangan 
teknologi yang 
kian pesat, 

membuat setiap elemen masyarakat 
mau tidak mau harus ikut terlibat 
aktif di dalam dunia super power ini. 
Memang menarik di masa sekarang, 
generasi yang lebih senior terkadang 
mengalami kesulitan dalam mengikuti 
perkembangan era teknologi saat 
ini, sedangkan di sisi lain, generasi 
muda lebih mudah untuk mengadopsi 
teknologi itu.

Berbicara soal teknologi, tentu 
erat kaitannya dengan dunia maya. 
Internet merupakan hal yang penting 
dan sudah menjadi bagian dari gaya 
hidup di masa sekarang. Namun, 
apakah internet hanya menimbulkan 
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memilihkan game untuk anak.
Game yang kelihatannya 

baik terkadang memiliki unsur yang 
bahaya. Game bukan hanya sekedar 
produksi mesin tetapi juga produksi 
budaya, berarti menyiratkan ada 
pesan yang disampaikan disana. 
Jika orangtua kurang memiliki 
pengetahuan yang cukup, pesan 
budaya yang disampaikan oleh game 
tersebut akan disalahartikan oleh 
putra-putrinya dan itu jelas sangat 
berdampak buruk untuk ke depannya.

“Misalnya budaya kekerasan, 
perilaku sex bebas, pornografi, atau 
penyimpangan perilaku sosial. Tidak 
hanya internet, jika kita bicara tentang 
film kartun, terkadang dibuat animasi 
semacam cuci otak dan perilaku 
kekerasan, ada warna yang merasuk 
ke kepala anak – anak, dan hal itu juga 
terdapat di game. Jika anak tersebut 
tidak dapat mengaplikasikannya secara 
bijaksana dan terus menerus, tentu 
akan berbahaya,” jelas Devie.

Namun, ada sebagian orangtua 
yang kurang mengerti bagaimana 
cara mengawasi putra-putri mereka 
yang sedang menggunakan internet. 
Menurut Devie, di sinilah peran orang 
tua untuk mengejar ‘ketertinggalannya’. 
“Orangtua harus bisa memahami 
bagaimana secara teknis mesin – mesin 
itu beroperasi. Kalau tidak, peran anda 
sebagai orangtua tidak akan pernah 
tahu bagaimana cara untuk memagari 
diri anda dan keluarga terhadap arus 
informasi yang begitu dahsyat. Ketika 
sudah mengetahui teknisnya, Anda 
sudah bisa membangun pagar – pagar, 
apa yang boleh dan tidak boleh diakses 
oleh putra – putri anda sendiri,” 
tegasnya.

Misalnya tentang software dan 
game, anda harus tahu bagaimana cara 
memasukkan dan mengeluarkannya, 
karena terkadang teknologi tiba – tiba 
datang dan sudah terinstal begitu saja. 
Jika Game tersebut baik dan mendidik 
untuk anak, lebih baik kita biarkan 
saja. Namun jika Game tersebut 
mengandung unsur kekerasan yang 
bisa mencuci otak anak, setiap orang 

tua harus tahu bagaimana cara untuk 
menghilangkan game tersebut.

“Putra-putri saya berumur dua 
dan tiga tahun, tanpa diajari mereka 
bisa memainkan fitur-fitur yang ada 
di internet. Dan saya menerapkan 
penggunaan internet untuk putra-
putri saya sejak dini agar mereka 
tidak tertinggal dengan adanya arus 
globalisasi dan perkembangan IPTEK 
yang semakin cepat,” ujar Devie.

Namun tetap saja, Devie 
memiliki aturan tersendiri untuk 
kedua anaknya, “Mereka boleh 
bermain internet atau menggunakan 
I-Pad hanya pada hari Minggu saja, 
dan untuk hari lainnya digunakan 
untuk belajar. Saya juga sudah 
mengatur Game-Game yang boleh 
mereka mainkan dan melarang anak-
anak saya untuk bermain internet 

setiap hari. Selain takut kecanduan, 
akan sangat berbahaya bagi kesehatan 
matanya,” ungkap Devie.

Selain game, situs jejaring 
sosial juga menjadi hobi bagi anak-
anak untuk dapat lebih menambah 
komunitasnya. Memang hal ini sangat 
bermanfaat karena mereka akan 
menemukan teman-teman baru. 
Meskipun begitu, mereka tidak tahu 
apa dan siapa yang mereka hadapi di 
luar sana. Jika terjadi sesuatu yang 
buruk, tentu saja pihak orangtua yang 
harus disalahkan. Bimbingan orangtua 
sangat jelas dibutuhkan.

Tidak hanya di komputer, 
fasilitas internet pun juga terdapat  
di Handphone. Namun, Devie tidak 
akan memberikan Handphone untuk 
putra-putrinya hingga usia tertentu. 
Menurutnya, selama tidak ada hal 
urgensi, Handphone tidaklah terlalu 
penting bagi anak-anak. Jika darurat, 
mereka bisa menggunakan telepon 
rumah. Anak-anak masih belum 
bisa menggunakan Handphone 
dengan benar, jika tidak ada kejelasan 
urgensinya, akan dimanfaatkan untuk 
hal-hal yang kontraproduktif.

 “Jika orangtua memiliki 
jadwal kesibukkan yang sangat 
padat sehingga kurang bisa untuk 
mengawasi putra-putrinya setiap saat, 
berikanlah panduan kepada pengurus 
yang menjaganya di rumah. Kita 
juga harus tahu dengan siapa mereka 
berteman dan bergaul. Menerapkan 
sikap disiplin kepada anak juga sangat 
penting agar sang anak lebih bisa 
menggunakan waktunya untuk hal-hal 
yang bersifat positif,” terangnya.

Untuk itu, Devie menganjurkan 
kepada orangtua untuk ‘berani tega’ 
dalam menghadapi putra-putrinya 
yang sedang dalam tahap pengenalan 
tekhnologi. Pengawasan orangtua baik 
dalam bidang afektif maupun ekonomi 
harus dilakukan sebaik-baiknya. Hal 
ini berguna untuk penerapan dan 
pemahaman teknologi yang tidak 
disalahgunakan oleh putra-putri Anda 
ke depannya.
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DUNIAPENDIDIKAN

Siapa yang tak ingin bersekolah disekolah negeri? 
Setiap kelulusan peserta didik tingkat SD dan 
SMP di seluruh Indonesia, pasti selalu disibukkan 
dengan pendaftaran ke sekolah negeri yang 
mereka inginkan. Dulu, jika para siswa ingin 

mendaftarkan diri di sekolah tersebut, harus dilakukan 
dengan cara manual dengan  sistem mengambil dan 
mencabut berkas data siswa. Para orang tua harus repot 
datang langsung ke sekolah yang mereka inginkan untuk  
memastikan bahwa putra-putri mereka diterima di sekolah 
tersebut jika posisi nilai putra-putri mereka masih berada di 
batas passing grade.

Banyak sekali kendala yang ditemukan di sistem 
pendaftaran sekolah secara manual. Pada hari terakhir 
pendaftaran kerap kali terjadi ketegangan di antara para 

Pelajar Depok Siap Sambut 
PPDB ONLINE

orang tua pada saat diumumkannya urutan putra-putri 
mereka yang harus memiliki nilai di batas passing grade. 
Jika putra-putri mereka tidak lulus di sekolah tersebut, maka 
mereka harus mengambil dan mencabut berkas dari sekolah 
tersebut lalu memindahkan berkas ke sekolah pilihan kedua. 
Hal ini sangat jelas merepotkan orang tua yang harus kesana 
kemari untuk mendaftarkan putra-putri mereka.

Namun  saat ini dengan adanya kemajuan teknologi 
di bidang pendidikan, para siswa dan orang tua tidak perlu 
direpotkan lagi dengan melakukan pendaftaran sekolah 
secara manual.  Selama 4 tahun ini di Indonesia khususnya 
di kota Depok, Jawa Barat telah menerapkan sistem 
pendaftaran online untuk peserta didik baru yang disebut 
dengan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online.

Dengan adanya PPDB Online, para siswa tidak perlu 
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datang ke sekolah pilihan mereka 
untuk melihat urutan ranking mereka 
di sekolah tersebut. Hanya dengan 
melihat situs PPDB Online mereka 
dapat melihat posisi urutan ranking 
yang sesuai dengan batas passing grade 
sekolah pilihan mereka. Jika posisi 
ranking mereka sudah berada di luar 
batas passing grade, secara otomatis 
mereka akan terlempar dari sekolah 
pilihan mereka dan langsung berada 
di daftar urutan sekolah pilihan kedua, 
tanpa harus datang ke sekolah untuk 
mencabut berkas.

Banyak sekali keuntungan 
yang didapat dari adanya sistem 
PPDB Online ini. Kepala Bidang 
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan 
kota Depok, Muhammad Nurdin 
mengungkapkan bahwa diterapkannya 
sistem PPDB membawa keuntungan 
bagi peserta didik dalam hal untuk 
mengefisiensikan waktu dan tenaga. 
“PPDB Online sangat memberikan 
kelonggaran waktu bagi pihak 
orang tua, sehingga para orang tua 
tidak perlu datang ke sekolah yang 
bersangkutan,” jelasnya.

Sementara itu menurutnya, 
PPDB Online juga dapat menghindari 
kemungkinan terjadinya kecurangan. 
Hal ini dikarenakan PPDB Online 
menggunakan nomor pendaftaran 
yang sangat berkarakteristik sehingga 
kemungkinan terjadinya pembajakan 
sangat kecil.

 “Dulu sebelum adanya PPDB 
online, sering terjadi kecurangan 
dengan cara mengubah nilai UN agar 
nilai mereka dapat memasuki nilai di 
atas batas passing grade. Atau cara lain 
dengan mendaftarkan putra-putrinya 
dengan alasan ingin pindah ke propinsi 
lain, namun ternyata mendaftarkan 
putra-putrinya ke sekolah lain yang 
masih berada di wilayah Depok secara 
bersamaan. Namun setelah adanya 
PPDB Online ini sangat membantu 
mencegah terjadinya kecurangan yang 
dilakukan pihak peserta didik maupun 
pihak orang tua yang tidak jujur,” 
ujarnya.

Seperti tahun sebelumnya, 
Dinas Pendidikan memberikan 4 
pilihan sekolah negeri untuk peserta 
didik yang ingin melanjutkan sekolah 

ke jenjang SMP dan SMA yang 
mendaftar secara online. Sehingga 
dengan adanya 4 pilihan sekolah negeri 
ini memberikan peluang bagi para 
siswa untuk bisa masuk ke sekolah 
negeri yang mereka inginkan.

Tidak hanya itu, Dinas 
Pendidikan juga memberikan 
tambahan nilai bagi para siswa yang 
memiliki prestasi baik di bidang 
akademis dan non akademis di tingkat 
provinsi hingga nasional, sehingga 
peluang bagi para siswa berprestasi 
di Depok bahkan di seluruh 
Indonesia semakin besar untuk dapat 
melanjutkan pendidikan di sekolah 
negeri yang mereka inginkan.

Pada tahun 2012 ini 
diperkirakan PPDB Online di 
Depok akan dibuka pada bulan Juli 
mendatang. Nurdin berharap agar 
para siswa bisa mendaftarkan diri 
secara online lewat rumah seperti 
pendaftaran penerimaan peserta 
SNMPTN jalur undangan yang selama 
ini dicita-citakan pemerintah kota 
Depok. “Semoga dengan adanya 
Depok Cyber City ini semakin 
memudahkan para siswa untuk 
mendaftarkan diri mereka ke sekolah 

yang mereka inginkan 
secara cepat dan ringkas,” 
jelas Nurdin.

PPDB Online di 
Depok juga menjadi salah 
satu faktor pendorong 
program unggulan kota 
Depok yang seiring tekad 
kota Depok sebagai 
Depok Cyber City. Kepala 
Seksi TK dan SD Dinas 
Pendidikan Kota Depok, 
Khaerudin mengatakan 
bahwa internet tidak 
selalu memberikan 
dampak negatif bagi 
pelajar, tetapi melalui 
internet para siswa dapat 
menggunakannya untuk 
hal yang positif seperti 
mengenal dan melihat 
PPDB Online.

Walaupun masih 
ada sebagian pelajar 
yang belum terlalu 
mengerti dengan PPDB 

Online, sudah menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Kota Depok dan 
Dinas Pendidikan kota Depok untuk 
membantu mereka. “Kalau memang 
mereka belum mengerti atau ada yang 
ingin ditanyakan mengenai PPDB 
Online, pasti akan kami sosialisasikan 
dan akan kami layani, dan nanti 
pastinya akan ada pendamping 
dan bimbingan dari pihak sekolah,” 
tanggap Khaerudin.

Khaerudin juga berharap agar 
jaringan internet di Depok dapat 
ditingkatkan guna memperlancar 
sistem PPDB Online yang terkadang 
suka error dan mendapat keluhan 
dari para orang tua siswa. “Hanya 
jaringan internetnya saja yang harus 
diperkuat dan terpusat di Diskominfo 
dan Disdik. Dan hal ini menjadi 
bahan evaluasi kami agar menjadikan 
kota Depok lebih baik lagi dengan 
menjadikan Depok sebagai kota 
berbasis internet di segala bidang 
terutama di bidang pendidikan. Hal ini 
seiring dengan tekad kami yang akan 
menjadikan kota Depok sebagai kota 
Depok Cyber City,” terangnya.
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INFRASTRUKTUR

dan Universitas Gunadarma. Kedua kampus ini dapat 
dilibatkan dalam pembangunan jaringan infrastruktur. 
Kedekatan Depok dengan Jakarta juga menjadi nilai 
tambah dan dapat dimanfaatkan penyediaan jaringan 
tersebut. Banyak provider yang berkepentingan bisa 
dilibatkan agar infrastruktur itu terbangun dengan 
cepat, “Infrastruktur yang dimaksud dapat berupa 
pemberian layanan WiFi di tempat umum, seperti 
rumah sakit, pusat perbelanjaan, stasiun, dan pasar. 
dan sebagainya. Walaupun belum seratus persen pem-
bangunan infrastruktur di Depok, masyarakat Depok 
dapat menggunakan jaringan optic internet dengan 
baik dan bijaksana,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota De-
pok dari Fraksi PKS itu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
Depok, Herry Pansila menyatakan bahwa langkah-

Cyber City adalah sebuah kota dimana 
kelangsungan pelayanan pemerintahan-
nya berbasis teknologi informasi. Namun 
tanpa diiringi dengan penyediaan infra-
strukturnya maka peran penting Cyber 

City dalam melayani masyarakat menjadi kurang opti-
mal. Oleh karena itu penyediaan jaringan infrastruktur 
Cyber City menjadi prioritas. Praktisi IT dari Univer-
sitas Gunadarma, DR. Prihandoko MIT mengatakan, 
untuk mengoptimalkan Depok menjadi Cyber City 
maka yang menjadi prioritas adalah pelayanan Cyber 
Infrastructure.

Potensi Depok untuk membangun infrastruktur 
Depok Cyber City sebenarnya tidaklah sulit. 
Kota Depok memiliki dua kampus ternama dalam 
hal teknologi informasi, yakni Universitas Indonesia 

INFRASTRUKTUR Cyber City 
JADI PRIORITAS
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langkah prioritas menjadikan De-
pok Cyber City adalah tersedianya 
infrastruktur dan menciptakan 
berbagai aplikasi yang mendukung 
program ini. Dengan terwujudnya 
Depok Cyber City ini maka selu-
ruh komponen bangsa dapat turut 
menggerakkan program ini.  Mulai 
dari Pemerintah, komunitas atau 
pengusaha dan akademisi serta 
masyarakat Depok, “Masyarakat 
yang peka dan mau belajar berb-
agai aplikasi IPTEK akan menjadi-
kan masyarakat itu semakin maju 
dan sejahtera. Saya juga berharap 
agar Kota Depok semakin banyak 
bermunculan industri kreatif di 
bidang TIK,” tuturnya.

Salah satu pengusaha warnet 
di Kota Depok, Sofyan (25), pem-
bangunan infrastruktur Cyber 
City sangat diperlukan. Sebab saat 
ini jaringan optik yang tersedia di 
Depok masih belum optimal. Jarin-
gan optik saat ini yang digunakan 
masih berpusat dan terkoneksi di 
Bekasi. Tentunya hal itu membuat 
layanan informasi sedikit men-
galami kendala, “Saya berharap jar-
ingan optik yang tersedia di Depok 

dapat menggunakan jaringan kabel, 
bukan lagi jaringan tower agar 
koneksi internet di Depok semakin 
cepat,” tandasnya. 
 Sementara itu, Herry 
Pansila menjelaskan, banyak sekali 
keuntungan terwujudnya Depok 
sebagai Cyber City. Di antaranya 
adalah masyarakat Depok lebih 
mendapatkan kemudahan dan 
kecepatan dalam memperoleh lay-
anan publik. Selain itu masyarakat 
akan semakin maju dan berbudaya. 
Di tingkat kelurahan akan dipasang 
hot spot. Dengan begitu masyara-
kat Depok yang memiliki fitur 
handphone WiFi dan laptop dapat 
memanfaatkan jaringan itu. 

Bagi masyarakat yang in-
gin mengetahui informasi terkini 
tentang lowongan pekerjaan dapat 
datang ke area hot spot yang telah 
disediakan. Mereka hanya butuh 
klik untuk menjelajah alamat web-
site yang dituju. Bagi yang menggu-
nakan layanan phone banking juga 
dapat menikmati layanan tersebut. 
Demikian juga pelajar yang ingin 
mendapatkan materi pelajaran me-
lalui internet. 

 Cyber City juga akan 
berimbas pada usaha teknologi 
informasi. Cyber City akan menim-
bulkan industri kreatif yang men-
jadikan bidang teknologi informasi 
sebagai ladang mencari nafkah. 
Contoh pada industri digital print-
ing, industri multimedia dan ad-
vertorial, dan industri telekomuni-
kasi. 
“Masyarakat Depok bisa belajar 
banyak hal melalui internet. Kita 
ibaratkan saja dengan Kota Shen-
zhen di Cina. Dahulu, kota tersebut 
adalah kota nelayan, dan seka-
rang telah menjadi kota Industri 
Teknologi Informasi dan Komuni-
kasi (TIK),” imbuhnya.

Dikatakan Herry, Depok 
Cyber City tidaklah sulit diwujud-
kan. Sebab Pemerintah Kota Depok 
melihat masyarakat Depok memi-
liki Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang berkualitas dan kreatif serta 
mampu  mengolah dan mengap-
likasikan berbagai teknologi in-
formasi. “Depok memiliki potensi 
yang besar untuk dapat mening-
katkan kecepatan dan kemudahan 
pelayanan publik bagi masyarakat 
seperti dalam pelayanan kepen-
dudukan, kesehatan, sosial, politik 
dan budaya yang memliki landasan 
reformasi birokrasi,” katanya.

Herry menyatakan bahwa 
SDM belum cukup untuk menja-
dikan Depok Cyber City. Cyber 
Infrastructure, Cyber Application, 
dan Cyber Content. Faktor pendu-
kung lain juga dibutuhkan. Faktor 
pendukung itu berupa partisipasi 
masyarakat dalam menyukseskan 
Kota Depok sebagai Cyber City. 
Partisipasi itu sangat diharapkan 
Pemerintah Kota Depok demi 
kelancaran sistem penerapan Cy-
ber City. Negara Korea Selatan dan 
Kota Malang dijadikan sebuah pa-
tokan bagi Kota Depok untuk bisa 
menerapkan Depok Cyber City.

Antena penerima sinyal wifi 
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teknologi seperti akses internet di 
ponsel, modem yang melimpah, 
fasilitas wi-fi atau hotspot dimana-
mana. Tantangan itu membuat para 
pengusaha warnet harus memutar 
otak untuk meningkatkan strategi 
pemasaran.

Diakui oleh Iwan (40), 
pengelola warnet “Kembang Net” 
di Jalan Kembang, Kelurahan 
Beji, Kecamatan Beji, RT 01/03 
Depok, menurutnya kemudahan 
untuk mengakses internet saat 
ini membuatnya harus lebih bisa 
mengoptimalkan usahanya agar tidak 
kehilangan pelanggan. Dan usahanya 
cukup berhasil bahkan saat ini usaha 
Iwan cukup maju dari tahun ke tahun, 
“Meskipun saat ini akses internet 
sudah semakin mudah karena adanya 
fasilitas seperti Handphone, Wi Fi, dan 
Modem, tetapi keuntungan saya tetap 
tidak berkurang karena sebagian besar 
orang-orang yang datang kesini untuk 
bermain game online, jadi saya lebih 
fokus untuk menambah kecanggihan 
dan pelayanan lengkap game online 

Peran Warnet 
dalam Sosialisasi 

Internet Sehat
tekad dan visi misi Pemerintah Kota 
Depok dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
2011-2016. Salah satu program 
unggulannya yakni menjadikan Depok 
Cyber City. Niat pemerintah kota itu 
tentu disambut positif oleh pengusaha 
warnet untuk mempermudah akses 
masyarakat memperoleh kecepatan 
informasi. 

Meskipun internet semakin 
marak digunakan oleh masyarakat, 
namun ternyata banyak tantangan 
yang harus dihadapi para pengusaha 
warnet. Salah satunya adalah 
bagaimana mereka harus mampu 
menahan ‘serangan’ kecanggihan 

Warung Internet 
(Warnet) sudah 
bukan merupakan 
hal yang asing 
didengar. Saat ini, 

warnet bahkan sudah digandrungi 
dan kerap dikunjungi oleh masyarakat 
segala umur mulai dari pelajar, 
mahasiswa, hingga orang dewasa. 
Sebagai kota penyangga dari ibukota 
Jakarta, mencari warnet di Kota 
Depok tentunya bukan merupakan 
hal yang sulit. Di 63 kelurahan yang 
ada di Depok, keberadaan warnet 
kini sudah semakin menjamur dan 
hanya berjarak beberapa ratus meter. 
Fenomena ini tentunya seiring dengan 
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agar pelanggan tetap datang kesini.” 
Ujar Iwan.

Iwan juga berpendapat bahwa 
tidak semua orang di Depok memiliki 
fasilitas internet, maka mau tidak 
mau jika mereka memiliki kebutuhan 
mendesak atau membutuhkan 
hiburan mereka datang kesini untuk 
browsing atau melihat jejaring sosial, 
dan hal itu cukup menguntungkan 
Iwan sebagai pengelola “Kembang 
Net” ini. Sama halnya dengan Iwan, 

pengelola warnet “Istana Net” di Jalan 
Ridwan Rais, Kelurahan Beji Timur 
Kecamatan Beji Timur, Depok, Sofyan 
(25) mengatakan bahwa pelanggan 
yang datang ke warnetnya kebanyakan 
pelajar dan mahasiswa yang gemar 
bermain game online, dan selebihnya 
adalah pelanggan yang sekedar 
browsing atau melihat jejaring sosial 
saja, sehingga adanya kemudahan 
untuk akses internet saat ini tidak 
terlalu berpengaruh untuk usahanya.

Menurut Iwan, seringnya 
pelanggan khususnya para pelajar 
datang setelah jam pulang sekolah 
sekitar pukul 15.00-17.00 setelah itu 
warnet kembali ramai pukul 20.00-
23.00. sementara itu Istana Net yang 
dimiliki Sofyan ramai oleh pelanggan 
sekitar sore hingga malam hari.

Memang, keuntungan yang 
di dapat di usaha ini sebagian 
besar dari kalangan pelajar, namun 

Iwan dan Sofyan tidak seenaknya 
menerima pelajar untuk bermain 
game online pada saat jam sekolah. 
“Saya menerapkan aturan mengenai 
larangan bagi pelajar yang datang 
kesini untuk browsing atau bermain 
game online pada saat jam sekolah dan 
masih menggunakan seragam sekolah. 
Jika memang sekolah mereka masuk 
siang, mereka harus memakai baju 
bebas dulu” jelas Sofyan.

Aturan tersebut diperkuat pula 

dengan surat edaran dari kelurahan 
kepada setiap pemilik warnet. 
Pihak kelurahan setempat meminta 
pengelola warnet untuk melarang 
siswa berpakaian seragam bermain 
internet apalagi game online.

“Ada surat edaran dari 
kelurahan, sejak tiga bulan lalu lah, 
tetapi tidak hanya karena ada surat 
dari kelurahan saja sih, sejak awal 
buka pun saya selalu melarang pelajar 
yang pakai baju sekolah bermain 
disini,” tegas Sofyan.

Bicara soal awal perjalanan 
merintis usaha, Iwan memanfaatkan 
beberapa komputer yang tidak 
dipakai di kantornya 3 tahun lalu 
dan dengan modal yang tidak terlalu 
besar serta tidak mengontrak, 
Iwan bisa mengembangkan usaha 
warnetnya bahkan selama 2 tahun 
ini kurang lebih sudah 11 unit PC 
yang beroperasi di warnetnya, hal itu 
membuktikan bahwa usaha Iwan dari 

tahun ke tahun sudah cukup maju 
dengan omzet rata-rata Rp 3,5 juta per 
bulan.

Berbeda dengan Iwan, Sofyan 
membuka usahanya dengan modal Rp 
100 juta dan menyewa ruko, dengan 
menggunakan koneksi jaringan tower 
yang berpusat di Bekasi. Dan saat 
ini keuntungan yang didapat sudah 
sekitar 50 persen dengan omzet rata-
rata Rp 400 ribu per hari.

Kiat Iwan dan Sofyan untuk 
mempertahankan bahkan 
menambah pelanggan 
tidaklah sulit, dengan 
mempercepat layanan 
internet, mengganti 
maintenance baru, lebih 
ramah berinteraksi dengan 
pelanggan,  memfasilitasi 
hardware komputer, 
menambah bandwith 
management, serta meng-
update fasilitas game online 
membuat pelanggan semakin 
berdatangan.

Terkait dengan 
Depok Cyber City, Iwan 
dan Sofyan jelas sangat 
mendukung hal tersebut. 
“Dengan adanya Depok 

Cyber City membuat masyarakat lebih 
mudah untuk mengakses internet 
dan pengetahuan masyarakat menjadi 
semakin bertambah. Bahkan internet 
bukan lagi menjadi sesuatu yang 
mahal bagi masyarakat. Namun, 
adanya Depok Cyber City harus 
tetap memikirkan nasib pengusaha 
warnet. Saya sangat mendukung 
Cyber City asalkan fasilitas internet 
disediakan di lingkungan publik, 
jangan di lingkungan masyarakat atau 
perumahan,” tegas Iwan.

Sementara itu Sofyan berharap 
agar dengan adanya Depok Cyber 
City ini membuat usahanya semakin 
mudah dengan mengubah optik 
jaringannya dari tower menjadi 
jaringan kabel agar koneksinya 
semakin cepat dan pelanggan pun 
semakin bertambah. “Saya berharap 
agar niat pemerintah kota menjadikan 
Depok sebagai Cyber City bisa 
berjalan optimal,” tandasnya.
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KOMUNITAS

Hal ini terbukti dari semakin banyaknya pelajar di 
Depok yang sangat menyukai Online Shopping. Komunitas 
LEMER, perwakilan komunitas pelajar pecinta Online 
Shopping di SMAN 5 Depok mengajak pelajar lainnya 
agar tertarik untuk berbelanja di internet. Melalui LEMER, 
para pelajar menjadi lebih mudah untuk mengetahui info 
mengenai barang-barang yang dijual di internet.

LEMER sendiri terbentuk atas dasar hubungan 
persahabatan di sekolah dan kesamaan hobi. LEMER 
dibentuk pada tahun 2009 dan diketuai oleh Ika Mahanani 

Di tengah mobilitas penduduk yang begitu 
tinggi terutama di kota-kota besar, terkadang 
berbelanja merupakan suatu aktivitas yang 
merepotkan bagi masyarakat. Saat ini, 
berbelanja di dunia maya atau yang biasa 

kita sebut dengan Online Shopping, bisa menjadi salah satu 
alternatif bagi masyarakat perkotaan. 

Tidak hanya pada kalangan sosialita, namun kini 
Online Shopping sudah meluas ke ruang lingkup komunitas 
yang lebih kecil. Tidak hanya dijadikan suatu kegemaran, 
namun Online Shopping juga menjadi ladang berwirausaha 
mulai dari orang dewasa hingga remaja. Justru saat ini, 
banyak kaum muda yang menggawangi dunia tersebut.

BERBURU 
BARANG 
LEWAT 
ONLINE 
SHOPPING
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(17). “Tercetusnya kata lemer 
sendiri berasal dari bahasa anak 
muda, yang artinya suka ikut-
ikutan. Pada awalnya, hanya 
saya sendiri saja yang menyukai 
Online Shopping. Lama kelamaan 
mereka juga tertarik untuk Online 
Shopping, maka dari itu kami 
sepakat untuk menyebut komunitas 
kami sebagai komunitas LEMER,” 
ujar Ika.

 LEMER terdiri dari 5 orang 
yang tergabung dalam komunitas 
pelajar kelas XII dengan motto 
menjunjung persahabatan dan  kewirausahawan. Pertama 
kali LEMER tertarik dengan Online Shopping saat dua 
tahun yang lalu pada waktu trend Online Shopping sedang 
booming di kalangan masyarakat. Menurut mereka, Online 
Shopping merupakan cara berbelanja yang sangat menarik 
karena masyarakat tidak perlu repot ke mall atau toko serta 
lebih hemat waktu dan tenaga.

 Menurut Ika, banyak sekali keuntungan yang 
didapat dari Online Shopping. Hanya dengan mencari 
situs Online Shopping atau lewat jejaring sosial, lalu kita 
tinggal memilih barang yang kita inginkan. Setelah terjadi 
kesepakatan antara penjual dan pembeli, terjadilah transaksi 
pembayaran via transfer melalui rekening Bank, dan 
beberapa hari kemudian barang yang kita pesan langsung 
datang ke tempat tujuan.

“Banyak sekali barang-barang yang dijual di Online 
Shopping, di antaranya sepatu, pakaian, pernak-pernik, 
beauty care, dll. Barang-barang yang ditawarkan pun 
cukup unik dan lebih murah dibandingkan kita langsung 
berbelanja ke mall atau ke toko,” tanggap Ika. 

Meskipun begitu, ada salah satu kekurangan jika kita 
melakukan Online Shopping. Terkadang, barang yang kita 
terima berada dalam kondisi cacat atau rusak. Namun, kita 
bisa melakukan retur dengan menghubungi kembali pihak 
penjual. Kemudian, barang yang rusak dapat diganti dengan 
yang baru ataupun dikembalikannya uang yang sudah kita 
transfer.

Mengenai mekanisme pembayaran, Online Shopping 
cukup mudah diterapkan. Biasanya, harga yang ditawarkan 
di Online Shopping belum termasuk ongkos kirim. Rata-
rata untuk ongkos kirim mencapai Rp 5 ribu - Rp 20 ribu 
per kilogram berat barang dan daerah jangkauan masing-
masing. Estimasi barang pun biasanya sekitar dua hingga 5 
hari ke tempat tujuan.

Pada awalnya para anggota LEMER hanya sekedar 
iseng untuk memulai Online Shopping di situs jejaring 
sosial. Namun, setelah mereka melihat banyak keuntungan 
yang didapat dari Online Shopping, mereka seolah 
‘ketagihan’ bahkan di antara mereka ada juga yang menjadi 
reseller Online Shopping, yaitu Ika dan Anisa (17). Reseller 
adalah menjual kembali barang Online Shopping yang 

sudah dibeli ke masyarakat.
“Awalnya saya mencoba 

menjadi reseller, setelah merasakan 
keuntungan yang lumayan besar, 
saya mendaftarkan diri menjadi 
member Online Shopping 
dan mendapatkan barang dari 
distributor langsung kemudian saya 
jual ke masyarakat,” ujar Ika.

Ternyata, bukan hanya 
barang yang dapat kita beli di 
Online Shopping, makanan pun 
dijual di Online Shopping. Seperti 
Anisa, yang membeli makanan 

berupa keripik pedas. Setelah itu, Anisa menjadi reseller 
dan menjual makanan tersebut ke kalangan pelajar maupun 
masyarakat. Dengan adanya Online Shopping, memudahkan 
masyarakat untuk menjadi seorang wirausahawan 
khususnya pelajar yang sedang dalam tahap belajar menjadi 
seorang wirausahawan muda.

“Bagi reseller seperti saya, Online Shopping sangat 
mendukung saya menjadi seorang wirausahawan muda. 
Saya bisa menjadi lebih mandiri dan mendapat uang 
tambahan sendiri tanpa meminta uang dari orang tua. Saya 
menjadikan Online Shopping menjadi hobi dan peluang 
bisnis saya untuk ke depannya,” jelas Anisa.

LEMER pun sangat antusias ketika berbicara 
mengenai salah satu program unggulan kota Depok, yaitu 
dicantumkannya Depok Cyber City oleh Pemerintah 
Kota Depok. Menurut mereka, hal tersebut jelas sangat 
memberikan dampak positif, baik bagi LEMER maupun 
magi seluruh masyarakat Depok. Dengan adanya Depok 
Cyber City memberikan akses lebih cepat dan mudah bagi 
masyarakat, sehingga masyarakat Depok dapat lebih maju di 
bidang IPTEK.

“Kami sangat mendukung progam Pemerintah Kota 
Depok ini. Namun tetap saja, dengan adanya Depok Cyber 
City harus dimanfaatkan dengan hal yang positif oleh 
masyarakat, khususnya penggunaan internet bagi anak-anak 
dan pelajar. Peran serta posisi orang tua sangat penting 
agar lebih bisa meluangkan waktunya untuk mengawasi 
anak-anaknya yang sedang menggunakan fasilitas internet,” 
pungkas Ika.

LEMER pun berharap bukan hanya mereka saja yang 
memanfaatkan internet untuk berbelanja dan berbisnis, 
tetapi pelajar serta masyarakat Depok lainnya dapat 
mengikuti jejak LEMER yang melakukan Online Shopping 
sebagai hobi serta untuk berwirausaha dengan baik. Namun, 
masyarakat Depok harus tetap jeli dan teliti terhadap Online 
Shopping. Jika ingin berbelanja, lebih baik kita menanyakan 
terlebih dahulu contoh-contoh resi pengiriman barang 
sebelumnya, agar masyarakat tidak tertipu dengan situs-
situs Online Shopping yang ilegal.
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OLAHRAGA

kecintaan yang besar terhada olahraga 
dayung. Atlet yang lahir di Bandung, 
31 juli 1985 ini telah memulai karirnya 
untuk dayung sejak kelas 2 SMA. 
Dan sekarang Roni melanjutkan 
pendidikannya di UPI Bandung, Jawa 
Barat.

Banyak sekali manfaat 
yang kita temukan di olahraga ini. 
Roni mengatakan bahwa dayung 
dapat melatih tingkat konsentrasi 
seseorang. Selain itu, dayung dapat 
juga meningkatkan dan mempercepat 
fleksibelitas gerak tubuh. “Di olahraga 
dayung ini diwajibkan bagi semua 
pemain harus bisa berenang. Namun 
untuk pemain yang belum bisa 
berenang atau kita sebut saja sebagai 
pemain pemula, telah kita siapkan 

Umumnya masyarakat 
belum mengenal 
bagian-bagian pemain 
dari olahraga dayung. 
Pemain dayung terdiri 

dari bagian Canadian, Kayak, Rowing, 
dan Dragon boat. Canadian terdiri dari 
pemain single dan double. Sedangkan 
Kayak terdiri dari pemain kayak 
nomor 1, pemain Kayak nomor 2, 
pemain Kayak nomor 3, dan pemain 
Kayak nomor 4. Sedangkan Rowing, 
hanya ditempatkan bagi pemain yang 
memiliki postur badan yang tinggi.

Salah satu atlet dayung Depok, 
Ketua Pembinaan Prestasi (Binpres) 
Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh 
Indonesia (Podsi) Kota Depok, Jawa 
Barat, Roni Lismanto memiliki 

MENGENAL 
DAYUNG 
LEBIH 
DEKAT

Renang, polo air, dan lompat 
indah merupakan olahraga 
air yang banyak diminati 
oleh masyarakat. Namun, 
ada olahraga air lainnya yang 
juga memiliki potensi besar 
untuk dikembangkan, yaitu 
dayung. Segudang prestasi telah 
diraih oleh para atlet dayung 
Indonesia. Sebut saja di ajang 
Asian Games dan Sea games, 
dimana para atlet dayung 
Indonesia telah menorehkan 
banyak prestasi gemilang.
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pelampung, jadi olahraga ini sangat 
aman,” tanggap Roni.

Tidak hanya itu, dayung juga 
bermanfaat bagi kesehatan tubuh. 
Olahraga ini sangat baik untuk melatih 
daya tahan, sehingga baik untuk 
kesehatan jantung. Karena sebelum 
melakukan dayung, tes fisik seperti lari 
dan fitness diberlakukan di olahraga 
dayung ini. Dan menurut Roni, 
dayung juga dapat digunakan untuk 
sarana wisata keluarga.

Saat ini, Roni dan kawan-
kawan, yaitu Kanti dan Winarno 
akan mengikuti  seleksi Pekan 
Olahraga Nasional (PON) 2012 Se-
Indonesia. “Kurang lebih ada 40 
pemain yang akan di seleksi di Jawa 
Barat. Untuk Cannoying sekitar 15 
orang dan Dragon Boat ada 20 orang. 
Saya berharap agar saya dapat terus 
bertahan dan dapat lolos seleksi hingga 
pengumuman bulan Juli mendatang,” 
jelas Roni.

Dalam seleksi PON, Roni 
mengakui ada beberapa saingan berat 
atlet dayung kota Depok di Jawa Barat. 
Menurutnya, Bandung Barat, Bekasi, 
dan Purwakarta memiliki potensi yang 
bagus sehingga ketiga daerah tersebut 
menjadi pesaing terberat untuknya 
di seleksi PON untuk daerah Jawa 
Barat tahun ini. Untuk itu Roni telah 
berlatih keras sejak setahun yang lalu. 
Selama bulan Mei, Roni telah memiliki 
persiapan penuh yang  telah dilengkapi 
oleh makanan dan vitamin yang 
mendukung tes seleksinya.

Sedangkan propinsi Jawa 

Barat juga memiliki beberapa pesaing 
berat seperti  Kalimantan, Sulawesi 
Tenggara, Riau, dan Papua. Riau 
memiliki potensi besar untuk menang, 
karena Riau menjadi tuan rumah 
untuk tahun ini.  “Selain itu, Riau tes 
Try Out nya tidak hanya di daerah 
lokal saja, tetapi bisa sampai ke Eropa,” 
terang Roni.

“Saya sendiri spesialis kano, 
tapi kalau buat PON belum tentu. 
Masih terus menghadapi tes seleksi, 
kemungkin saya juga bisa ditaruh 
di dragon boat,” ujarnya. Roni juga 
mengatakan bahwa olahraga dayung 
hanya boleh diikuti oleh pemain yang 
maksimal lahir di tahun 1984, dan 
selebihnya diutamakan bagi pemain-
pemain muda. 

Tahun kemarin pun Jawa Barat 
menjadi juara umum PON dayung 
dan meraih 11 medali emas. Tidak 
hanya di ajang PON, kawan Roni yaitu 
Kanti ikut menyumbang 4 medali 
emas untuk Indonesia di ajang Sea 
Games tahun ini. Hal ini jelas sangat 
mengharumkan nama baik Indonesia 
di cabang olahraga. Ternyata, para 
atlet olahraga dayung di Indonesia 
sudah tidak dapat diragukan lagi 
keahliannya.

Dalam rangka meningkatkan 
prestasi atlet dayung di kota Depok, 
Pembinaan Prestasi (Binpres) 
Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh 
Indonesia (Podsi) Kota Depok 
mengajak seluruh pemuda Indonesia 
agar dapat lebih mengenali olahraga 
dayung bahkan berpartisipasi 

menjadi anggota dayung di Depok 
yang dapat mengharumkan nama 
Indonesia dan nama Depok sendiri. 
“Olahraga ini tidak hanya untuk 
putra saja, tetapi pemain putri pun 
dapat diikutsertakan, hanya saja 
untuk saat ini belum terlalu banyak 
regenerasinya,” jelas Roni.

Menurut Roni, sebenarnya 
banyak antusias dari pemuda Depok 
untuk ikut berpartisipasi di cabang 
olahraga ini. Hanya saja sarana untuk 
latihan yang terlalu jauh membuat 
mereka menjadi malas untuk berlatih. 
Padahal pelatih yang professional 
pun telah disediakan. Tetapi menurut 
Roni, kurangnya pemain regenerasi 
membuat olahraga dayung ini kurang 
dikenal.

“Sebenarnya olahraga dayung 
di Indonesia memiliki potensi yang 
sangat kuat, terbukti dari banyaknya 
medali yang telah disumbangkan oleh 
atlet dayung untuk Indonesia. Dana 
untuk melatih para pemain pemula 
di Depok pun juga telah disiapkan 
oleh KONI. Untuk itu kami sangat 
berharap agar para pemuda dapat 
memacu semangatnya untuk ikut 
dalam keanggotaan atlet dayung kami,” 
jelas Roni.

Roni berharap, adanya sarana 
dan prasarana yang lengkap di kota 
Depok agar lebih ditingkatkan supaya 
para atlet dayung di Depok dapat lebih 
nyaman untuk berlatih. Selain itu, para 
pemain baru pun juga diharapkan 
oleh Roni agar Depok memiliki 
banyak pemain regenerasi sehingga 

bila terus dilatih, mereka akan 
mengikuti jejak Kanti, atlet 
dayung Depok yang telah Go 
Internasional.

Jika olahraga 
dayung banyak diminati 
oleh masyarakat dan warga 
Depok khususnya, hal ini  
akan membuat para atlet 
senior di Depok untuk lebih 
semangat melatih para pemain 
muda. “Kami ingin sekali 
selalu mempertahankan 
kemenangan kami dan 
membawa nama baik 
Indonesia maupun Jawa Barat, 
baik tingkat nasional dan di 
tingkat Internasional,” tanggap 
Roni antusias.

wartadepok 21
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akan diujikan Kimia dan Biologi untuk 
Program IPA sedangkan Program IPS 
akan diujikan SOsiologi dan Geografi.

Walikota Depok H. Nur 
Mahmudi Isma’il dalam sambutannya 
mengajak  agar UN (Ujian Nasional) 
ini dijadikan sebagai momentum 
sebagai gerakan kejujuran nasional, 
untuk itu sangat dibutuhkan dukungan 
dari orangtua komite nasional, guru, 
kepala sekolah agar memotivasi para 
siswa agar menerapkan kejujuran dan 
bersungguh-sungguh belajar. Sehingga 
Gerakan Kejujuran Nasional dalam 
mengikuti UN dapat ini berhasil.

Rechecking Pemanfaatan 
Tanaman Obat Keluarga(Toga) 
Oleh PKK Pusat

Toga adalah singkatan dari 
tanaman obat keluarga. Taman obat 
keluarga pada hakekatnya sebidang 
tanah baik di halaman rumah, kebun 
ataupun ladang yang digunakan un-
tuk membudidayakan tanaman yang 
berkhasiat sebagai obat dalam rangka 
memenuhi keperluan keluarga akan 
obat-obatan. Kebun tanaman obat 
atau bahan obat dan selanjutnya dapat 
disalurkan kepada masyarakat , khu-

Hari Pertama pelaksa-
naan Ujian Nasional 
(UN) di SMA Negeri 4 
dipantau langsung Wa-
likota Depok H. Nur 

Mahmudi Isma’il didampingi Kepala 
Dinas Pendidikan Drs. Asep Rahmat, 
Senin(16/4). Turut hadir  pula sebagai 
pemantau Perwakilan dari Dirjen Ke-
menterian Pendidikan dan Kebuday-
aan Hindun Basri Purba, Perwakilan 
dari Komisi D DPRD Kota Depok, Ibu 
Sri Rahayu Purwitaningsih.

Berdasarkan Jadwal Peserta 
yang tertera di Papan Pengumuman, 
jumlah perserta asal sekolah SMA 
Negeri 4 Depok sebanyak 332 orang 
peserta ditambah 27 orang dari SMA 
Terbuka 4 Depok. UN di SMA Negeri 
4 Depok Tahun Pelajaran 2011/2012 
akan berlangsung dari Hari Senin,16 
April 2012 sampai dengan Kamis, 
19 April 2012. Mata Pelajaran yang 
diujikan hari pertama adalah Bahasa 
Indonesia untuk semua program. Hari 
Selasa, Bahasa Inggris dan Fisika un-
tuk Program IPA sedangkan Program 
IPS akan diujikan Bahasa Inggris dan 
Ekonomi. Untuk Hari Rabu semua 
Program IPA dan IPS akan diujikan 
Matematika dan hari terakhir UN 

susnya obat yang berasal dari tumbuh-
tumbuhan.

Berbicara tentang pemanfaatan 
tanaman obat atau bahan obat alam 
pada umumnya sebenarnya bukan-

lah merupakan hal yang baru. Sejak 
terciptanya manusia di permukaan 
bumi, telah diciptakan pula alam seki-
tarnya mulai  saat itu pula manusia 
mulai mencoba memanfaatkan alam 
sekitarnya untuk memenuhi keper-
luan alam kehidupannya, termasuk 
keperluan akan obat-obatan dalam 
angka mengatasi masalah-masalah ke-
sehatan yang dihadapinya. Kenyataan 
menunjukkan bahwa dengan bantuan 
obat-obatan asal bahan alam tersebut, 
masyarakat dapat mengatasi masalah-

Hari Pertama UN kota Depok
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masalah kesehatan yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan 
bahwa chat yang berasal dari sumber bahan alam khususnya 
tanaman telah memperlihatkan peranannya dalam peny-
elenggaraan upaya-upaya kesehatan masyarakat.

Bertempat di Rw. 1 Kelurahan Duren Seribu Keca-
matan Bojongsari dilaksanakan lomba  pemanfaatan hasil 
Tanaman Obat Keluarga (Toga) tingkat Nasional tahun 
2012, Selasa(17/4) yang dihadiri Walikota Depok, Ketua TP 
PKK Kota Depok, OPD, para Camat, Lurah sekecamatan 
Bojongsari, Tokoh Masyarakat .   Kelompok Wanita Tani 
KWTT. Prima Jaya Mandiri mewakili Jawa Barat di tingkat 
nasional. Perlu diketahui, kelompok ini sebelumnya sudah 
meraih Juara I tingkat Jawa Barat dan berhak mewakili 
Provinsi Jawa Barat  berlomba di tingkat nasional. Peserta 
nasional yang dinilai adalah Batam, Jakarta Barat, Kali-
mantan Timur, Bali , Payakumbuh dan Depok , Jawa Barat. 
Produk unggulan dari kelompok tani ini adalah  Riyamav-
era/Mayarivera. Riyamavera/Mayarivera merupakan produk 
minuman sehat dan segar yang berkhasiat dan bermanfaat 
pada tubuh manusia karena didalamnya mengandung kar-
bohidrat, vitamin, enzim, asam amino dan mineral. Produk 
ini terbuat dari daging lidah buaya sitanaman ajaib Organik 
yang higienis dan terbebas air logam, bakteri coli maupun 
bau tidak sedap.

Manfaat Lidah Buaya antara lain : obat anti kejang 
dan demam anak, mengatur keasaman lambung, mening-
katkan kinerja lambung, mengobati luka di dinding usus, 
mengobati sakit perut, meningkatkan sistem kekebalan tu-
buh, menghilangkan keletihan dan stress, bahan pembersih 
tubuh, menstabilkan kolesterol darah dan memperlambat 
penuaan dini.

Walikota Buka Pekan Olahraga Depok 2012

Dalam rangka memeriahkan dan menyongsong hari 
jadi Kota Depok yang ke-13, Pekan Olahraga Kota Depok 
digelar. Rabu (18/4) Walikota Depok H. Nur Mahmudi 
Isma`il membuka sekaligus ikuti gerak jalan bersama di 
Kawasan Grand Depok City. Acara ini dihadiri pula oleh 

Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Somad, Para Kepala 
OPD, Camat dan Lurah, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, 
Pariwisata dan Seni Budaya, Unsur Muspida Kota Depok, 
Para Peserta dari Perwakilan Seluruh OPD, Instansi Vertikal 
dan Perwakilan Muspida Kota Depok. Seluruh Kepala OPD, 
Perwakilan instansi Vertikal, dan Perwakilan Muspida Kota 
Depok melakukan gerak jalan bersama di kawasan Grand 
Depok City bersama seluruh peserta dengan rute sepanjang 
6 km.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Seni 
Budaya, Asep Roswanda menyampaikan latar belakang di-
laksanakan Kegiatan ini adalah dalam rangka memeriahkan 
dan menyongsong HUT Ke-13 Kota Depok. Pekan Olahraga 
Kota Depok ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahter-
aan pegawai dari sisi kesehatan, memupuk tali silaturahmi 
sesama pegawai Pemerintah Kota Depok, meningkatkan 
rasa kekeluargaan sehingga memberikan dampak yang posi-
tif terhadap kinerja, juga untuk mencari bibit atlet Kota De-
pok untuk dapat mengikuti POR Tingkat Jawa Barat.

Asep Roswanda menjelaskan bahwa POR Kota De-
pok ini akan berlangsung selama 3 hari, yaitu dari Rabu-
Jum`at 18- 20 April 2012. Akan ada 4 bidang olahraga yang 
dilombakan yaitu:
- Lomba Gerak jalan yang bertempat di kawasan Grand De-
pok City.
- Lomba Futsal yang bertempat di Lapangan Futsal Quad-
rant LIA Margonda.
- Lomba Bulu Tangkis di GOR Ratu Jaya.
- Lomba Catur di Balai Rakyat Depok I, jalan Bangao, De-
pok Jaya.

Dengan jumlah peserta masing- masing Gerak Jalan 
68 Regu, Futsal 36 regu, Bulu Tangkis 48 regu, dan catur 24 
regu. Sebanyak 51 (1424 orang) dari seluruh instansi terma-
suk, kecamatan, kelurahan, instansi vertical dan unsur mus-
pida mengikuti perlombaan ini, “jelasnya.

Sementara itu Walikorta Depok dalam sambutan-
nya mengucapkan terimakasih kepada unsur MUSPIDA, 
instansi vertical, dan seluruh pegawai dari OPD di Kota De-
pok yang telah ikut berpartisipasi mengikuti lomba dalam 
rangka memeriahkan HUT Ke-13 Kota Depok. Walikota 
juga mengajak Para Kepala MUSPIDA dan Instansi Vertikal 
di Kota Depok untuk bertanding dengannya, dalam perlom-
baan diantara 4 bidang olahraga tersebut.

Kegiatan ini diharapkan mampu memeriahkan dan 
menyongsong Kota Depok menuju 13 tahun. Semoga diang-
ka ke 13 tahun ini  menjadi angkan dan tahun  yang men-
sukseskan dan membawa Kota Depok semakin maju. Mari 
bersama Kita kokohkan semangat, tekad, dan meningkatkan 
pestasi dan kinerja, “ tuturnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa Kota Depok me-
miliki program andalan penertiban dan peningkatan kuali-
tas, terkait soal kebersihan dan Kota Layak Anak.

Tak lupa Walikota mengingatkan kembali Program 
ODNR (One Day No Rice ) kepada para hadirin. Beliau 
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mengajak hadirin agar mengurangi konsumsi beras dan 
menghentikan konsumsi terigu, demi mencapai kesehatan 
dan mensejahterakan petani penghasil bahan lokal non be-
ras.

Gerak Jalan Meriahkan HUT ke-13 Kota Depok

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-13 Kota Depok 
yang jatuh pada tanggal 27 April 2012 mendatang, Pega-
wai Kota Depok turut serta dalam pembukaan Pekan Olah 
Raga Kota Depok tahun 2012 yang berlangsung di kawasan 
Grand Depok City, Kota Kembang  Rabu(18/4).  Acara di-
awali gerak jalan, dengan peserta dari perwakilan Seluruh 
OPD, Instansi Vertikal dan Perwakilan Muspida Kota De-
pok. Seluruh Kepala OPD, Perwakilan instansi Vertikal, dan 
Perwakilan Muspida Kota Depok melakukan gerak jalan 
bersama di kawasan Grand Depok City bersama seluruh 
peserta dengan rute sepanjang 6 km.

Ada empat cabang olahraga yang dipertandingkan, 
yaitu gerak jalan, futsal, bulutangkis dan catur.  Untuk ca-
bang olahraga gerak jalan, pemenangnya adalah Satuan POL 
PP Kota Depok untuk kategori putra, sedangkan kategori 
putri berhasil diraih Polresta Depok.

Dishub Selenggarakan Pembinaan Operator An-
gkutan Umum

Dinas Perhubungan Kota Depok pada hari Rabu, 18 
April 2012 dan Kamis, 19 April 2012 bertempat di Graha 
Insan Cita menyelenggarakan pembinaan dan penilaian 
operator angkutan umum di Kota Depok. Acara yang diikuti 
oleh 40 peserta  yang merupakan utusan dari masing-mas-
ing pengemudi angkutan umum dan taksi yang beroperasi 
di wilayah Kota Depok.

Materi Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Operator 
Angkutan Umum yang berlangsung selama 2 hari tersebut, 
antara lain meliputi
- Safety driving.
- Ekonomi pengemudi.
- Perundangan lalu lintas angkutan jalan.
- Tata cara berlalu lintas.

- Pengetahuan asuransi.
- Hubungan kerja pengusaha dan pengemudi.

Materi pembinaan para operator angkutan umum ini 
diberikan oleh unsure Dishub, Polres Metro Depok, PT.Jasa 
Rahardja,  DPC Organda, Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan 
Pengemudi Teladan.
Acara pembinaan dan penilaian operator ini dibuka oleh 
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, yang dalam sam-
butannya menyampaiakan maksud dan tujuan diadakannya 
Pelatihan para operator angkutan umum ini dimaksudkan 
antara lain untuk:
- Dapat memberikan dampak positip berupa keteladanan di 
jalan raya bagi  para pengemudi lainnya.
- Merubah pola pikir terhadap profesi supir angkutan umum 
untuk dapat dihargai melalui kesadaran pentingnya kesela-
matan diri, penumpang dan pejalan kaki.
- Mempersiapkan awak angkutan umum yang professional, 
menghargai profesinya, melalui peningkatan disiplin dan 
tanggung jawab.
- Mendorong terciptanya tertib berlalu lintas guna meng-
hindari terjadinya kecelakaan di jalan raya.
- Mewujudkan peranserta masyarakat dalam menberikan 
penilaian yang positip terhadap prilaku awak angkutan 
umum.
- Dapat memahami segala peraturan berlalu lintas dengan 
baik, dan menjadi motivator dalam berkenderaan umum.

Pada acara penutupan pembinaan tersebut Kepala 

Dinas Perhubungan Kota Depok menyampaikan amanatnya 
agar para operator kenderaan umum yang selama 2 (dua) 
hari ini telah mendapatkan pembinaan dan bimbingan dapat 
mejadi motivator bagi operator angkutan umum lainnya, 
serta dapat mewarnai ketertiban angkutan umum di Kota 
Deok, disamping itu Kepala Dinas juga menyampaikan akan 
terus menciptakan berbagai moment guna terwujudnya ter-
tib lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas di Kota Depok, 
antara lain melalui pembinaan maupun pelatihan seperti 
yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) hari ini.

SERBASERBI
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Depok Ikuti MTQ XXXII Tingkat Provinsi di Kar-
awang Jawa Barat

Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 32 tahun 
2012 tingkat Provinsi Jawa Barat diselenggarakan di Lapan-
gan Karangpawitan Kabupaten Karawang dari  hari Sabtu 
tangggal  21 April sampai  27 April 2012 yang dihadiri oleh 
Menteri Agama RI Surya Dharma Ali beserta ibu, Gubernur 
dan Wakil Gubernur Jawa Barat. MTQ kali ini diikuti oleh 
26 kabupaten/kota se Jawa Barat.

Kota Depok mengirimkan kafilahnya yang dipimpin 
Wakil Walikota Depok H.M Idris Abdul Shomad  dengan 
jumlah peserta pawai Ta’aruf sebanyak kurang lebih 170 
orang untuk mengikuti 42 cabang. Para peserta berasal dari 
unsur OPD, Para Camat dan Lurah, PKK , Ormas dan Or-
ganisasi Keagamaan.

Pelaksanaan MTQ XXXII  tahun 2012 kali ini, 
Depok mengusung motto: Dengan Tekad Peningkatkan 
Prestasi, Depok Siap Menjadi Juara dan temanya adalah 
Mari Perkokoh Iman dan Taqwa Kita dengan Mendalami 
dan Mengamalkan Al-Qur’an.

Bangunan liar Jl. Raya Bogor ditertibkan
Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kota 

Depok nomor 18 Tahun  2003 tentang Garis Sempadan 
Sungai; Perda Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bangunan dan 
Retribusi IMB  dan Perda Nomor 14 Tahun  2001 tentang 
Ketertiban umum, Satpol Kota Depok pada hari Kamis, 19 
April 2012 melakukan penertiban terhadap bangunan liar di 
sepanjang Jl. Raya Bogor. Kegiatan tersebut dippimpin lang-
sung oleh Kasat Pol PP Drs. R. Gandara Budiana dengan  
melibatkan unsur dari Polres Metro Depok, Kodim 0508 
Depok, POM AD Depok, Kecamatan Sukmajaya, Satgas 

Trantibum serta Satgas Banjir DBMSDA.
Sebelum dilaksanakan penertiban, telah dilayangkan 

Surat Peringatan sebanyak 3 kali terhadap pemilik bangu-
nan liar tersebut.  Dari kegiatan kali ini berhasil ditertibkan 
30 buah bangunan liar yang berada di sepanjang pingiran 
Sungai Kalibaru Jl. Raya Bogor.  Pada Umumnya kegiatan 
penertiban tersebut  berjalan dengan lancar karena pemi-
lik bangunan sudah mengetahui mengenai pelanggaran 
yang mereka lakukan.  “Pasca penertiban kami akan terus  
melakukan  pengawasan terhadap lokasi tersebut” ujar Pak 
Gandara.  Pak Gandara juga mengharapkan ada tindaklanjut 
dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Badan 
Lingkungan Hidup Kota Depok  untuk melakukan  kegiatan 
penurapan,   penataan dan penghijauan di lokasi tersebut.  

Walikota Depok Menjadi Rekoris MURI

Bertempat di Auditorium Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, Walikota Depok, H. Nur 
Mahmudi Ismail, menerima piagam penghargaan dari 
Museum Republik Indonesia (MURI) sebagai pemrakarsa 
makan penganan bukan-beras. Piagam tersebut diserahkan 
di Jakarta setelah satu hari sebelumnya, yaitu pada 22 April 
2012, Kota Depok berhasil memecahkan rekor MURI untuk 
tingkat nasional dan dunia karena telah mencatat sejarah 
memakan penganan non-beras dengan peserta terbanyak 
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minggu. Kalo waktu di kampung, makan tiwul sama gatot 
setiap hari. Soalnya suka sih.” Celotehnya riang saat diwawa-
ncarai oleh reporter www.depok.go.id. Meskipun udara cu-

kup panas dan keringat meleleh di pelipis wajahnya, namun 
Jerry tampak ceria makan bersama dengan teman-teman 
satu sekolahnya sambil menunggu acara dimulai. Pagi itu, 
Minggu, 22 April 2012, Kota Depok mencatatkan sejarahnya 
di Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pemegang 
rekor dengan peserta Makan Makanan Lokal Non-Beras 
dengan jumlah peserta terbanyak.

Pemecahan rekor ini merupakan sesuatu yang unik 
dan sarat dengan muatan nasionalisme. Karena di era glo-
balisasi ini, dimana semua bangsa menjadi saling tergantung 
dan mempengaruhi dalam berbagai bidang kehidupan, tentu 
menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi Bangsa In-
donesia untuk bisa bersaing dan mempertahankan produk-
produk unggulannya supaya tidak kalah bersaing dengan 
negara lain. Prpgram One Day No Rice (ODNR) yang diga-
gas oleh Walikota Depok, H. Nur Mahmudi Ismail, meru-
pakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan 
ketahanan nasional di bidang pangan. Karena sebagaimana 
diketahui, maraknya perkembangan restoran cepat saji dan 
gerai-gerai yang menawarkan menu-menu makanan khas 
negara barat dan negara lainnya membuat masyarakat, ter-
masuk anak-anak, semakin lama jadi semakin menggemari 
makanan luar daripada makanan khas Indonesia. Hal ini 
sangat disayangkan mengingat begitu banyak dan beragam-
nya varian olahan penganan lokal yang tidak kalah nikmat 
daripada makanan asing lainnya namun menjadi hal yang 
asing bagi masyarakat kita.

Pemecahan rekor MURI yang diraih oleh Kota De-
pok dengan melibatkan puluhan ribu siswa di lapangan Kar-
tika Cilodong Depok tiga hari yang lalu, merupakan sebuah 
langkah nyata dari Walikota Depok untuk menanamkan 
rasa cinta terhadap makanan lokal sejak usia dini. Karena 
semua siswa tersebut merupakan generasi muda penerus 
bangsa. Bila tidak ditanamkan rasa cinta terhadap produk-
produk lokal buatan dalam negeri, lalu siapa lagi yang akan 
bangga terhadap makanan asli Indonesia?

yaitu 24.520 orang peserta.
Dalam cuplikan sambutannya di acara HUT MURI 

Ke-22 tersebut, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
Wiendu Nuryanti, menyebutkan bahwa menjadi sesuatu 
yang tidak ada tandingannya, itu tentu tidak mudah. Dan 
menjadi penyandang rekor juga tentu bukanlah hal yang 
mudah, karena para pemegang rekor ini akan menjadi 
‘pundak’ sumber inspirasi yg diharapkan bisa melahirkan 
‘pundak-pundak’ lainnya. Dan sebagai salah satu pemegang 
rekor MURI, menjadi rekoris tentu merupakan sebuah ke-
banggaan. Namun disisi lain, hal ini juga menjadi tantangan 
bagi Kota Depok untuk terus konsisten mengampanyekan 
program ODNR.

Program ODNR ini merupakan sebuah ajakan dari 
Walikota Depok untuk melakukan diversivikasi pangan 
guna mendorong adanya ketahanan pangan. ODNR ini 
bukan berarti menyuruh masyarakat untuk berhenti makan 
nasi, melainkan dalam satu hari, yaitu setiap hari selasa, ma-
syarakat Kota Depok dihimbau untuk tidak makan nasi dan 
olahan non beras lainnya. Sebagai gantinya, masyarakat bisa 
mengkonsumsi aneka pangan dari olahan singkong, ubi, 
kentang, dan umbi-umbian lainnya.

Pada acara HUT MURI ke-22, Walikota Depok 
menerima piagam MURI bersama dengan puluhan rekoris. 
Para pemegang rekor ini merupakan inovator yang telah 
memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan kebu-
dayaan. Selain Walikota Depok, pada acara tersebut juga 
hadir tokoh-tokoh publik sebagai penerima Rekor MURI. 
Mereka adalah Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad 
Nuh, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan anak, 
Linda Amalia Sari, Mantan Gubernur DKI, Letjen Soetiyoso, 
Walikota Solo, Ir Joko Widodo, Dokter Boyke, Dr Lula Ka-
mal, serta sekitar tiga puluhan rekoris dan undangan lain-
nya.

Rekor Muri ODNR, Tumbuhkan Kebanggaan 
Generasi Muda Mengonsumsi Makanan Lokal

Sungguh sebuah 
pemandangan yang 
menarik saat 24.520 
orang siswa SD, SMP, 
dan SMA berkum-
pul bersama untuk 
mengonsumsi aneka 
penganan lokal yang 
dibuat dari bahan 

non-beras dan non-terigu. Sebagai gantinya, mereka semua 
membawa bekal makanan seperti ubi goreng, kacang rebus, 
tiwul, jagung, kacang tanah, singkong, kentang, dan aneka 
umbi-umbian lainnya. Seorang siswa dari SD Tugu 9 Ci-
manggis bernama Jerry bahkan terlihat antusias saat meng-
habiskan nasi tiwul dan getuk yang dibawanya dari rumah, 
“Enak makan tiwul sama getuk. Ibu suka bikinin setiap hari 

SERBASERBI
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LAYANANMASYARAKAT

Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) yang saat ini bergerak 
semakin cepat dan massif, telah memberikan 
banyak manfaat dan kemudahan bagi seluruh 
umat manusia. Dengan kehadiran internet 

misalnya, kini seluruh masyarakat di dunia bisa saling 
berkomunikasi dan bertukar informasi secara cepat, 
mudah, dan murah. Saking mudahnya, banyak orang yang 
mengatakan bahwa “dunia berada dalam genggaman” 
bila kita sudah mampu memanfaatkan peralatan TIK ini 
secara optimal. Karena itu, meskipun dinilai telah banyak 
membawa dampak negatif, namun pesatnya perkembangan 
TIK juga telah memberikan banyak sekali dampak positif 
dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, 
ekonomi, hingga pemerintahan.

Khusus dalam bidang pemerintahan, penerapan 
TIK ini tentu sangat membantu untuk meningkatkan 
efektifitas pelayanan bagi masyarakat. Dengan adanya 
beberapa instansi yang memberikan layanan secara 
online kepada masyarakat seperti e-KTP, e-Procurement, 
e-Budgeting, e-Health, e-Education dan sebagainya, 
dirasakan telah memberikan kemudahan kepada 
masyarakat dalam melakukan pencarian informasi dan 
pembayaran secara online. Hal ini sesuai dengan sasaran 
implementasi TIK dalam pelayanan publik yakni untuk 
pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan 
publik yang berkualitas dan terjangkau (Government to 
Citizen-G2C), pembentukan hubungan interaktif dengan 
dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat 
kemampuan perekonomian (Government to Business-
G2B), pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga 
pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi 
masyarakat (Government to Government-G2G), dan 
pembentukan sistem manajemen serta proses kerja yang 
transparan dan efisien. 

Sebagai kota dengan yang memiliki program 
unggulan sebagai Cyber City, Pemerintah Kota Depok terus 
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan 
memanfaatkan peralatan TIK secara maksimal, seperti 
membuat situs resmi Pemkot Depok, www.depok.go.id 
yang menyediakan fasilitas call center untuk menampung 
dan menjawab pengaduan dari masyarakat, memberikan 
pelayanan dan informasi kepada masyarakat melalui website 
untuk masing-masing Organisasi Perangkat Dinas (OPD), 
menggalakkan program e-KTP, dan berbagai layanan 
lainnya yang bisa diakses secara online. 

Upaya Pemkot Depok untuk memberikan pelayan 
prima kepada masyarakatnya ini sangat efektif mengingat 
saat ini mayoritas penduduk di Depok sudah ‘melek’ 

teknologi. Berdasarkan data dari ICT Whitepaper Kominfo, 
disebutkan bahwa sepanjang kurun waktu 2006-2008, 
jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 45 juta, 
angka tersebut di dapat dari akses internet melalui komputer 
maupun handphone, dan warga Depok merupakan 
salah satu pengguna internet tertinggi se-Jabodetabek. 
Jadi, adanya intervensi TIK ini selain diharapkan bisa 
meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif 
dan efisien, juga bisa membantu memperbaiki organisasi, 
sistem manajemen, dan proses kerja pemerintah agar lebih 
transparan, sinkron, selaras, dan tidak tumpang tindih.

. Kota Depok yang memiliki program unggulan 
sebagai Cyber City – konsep kota yang memiliki 
ketersediaan berbagai pelayanan public G2G, G2B, G2C, 
B2C, dan C2C berbasis TIK dalam satu kawasan kota— 
memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan 
program unggulannya tersebut. karena selain letaknya 
yang sangat strategis dan jumlah penduduk dengan tingkat 
penggunaan internet tertinggi se-Jabodetabek, sebagai Kota 
Pendidikan Depok juga memiliki banyak komunitas yang 
berbasis teknologi komunikasi dan informatika. Keberadaan 
komunitas ini sangat penting, karena sebagai kota yang 
mengusung konsep Cyber City, tidak hanya diperlukan 
adanya kelengkapan TIK tetapi juga dukungan dari 
komunitas. 

 Meskipun memiliki potensi yang besar untuk 
menjadi Cyber City, namun masih dominannya tenaga 
kerja yang masih berpendidikan SD ke bawah, terbatasnya 
kualitas dan kompetensi tenaga kerja, serta maraknya 
ancaman di dunia maya, menjadi tantangan yang harus 
dihadapi oleh Kota Depok untuk menuju Cyber City. Oleh 
karena itu, untuk memantapkan langkah mengembangkan 
Kota Depok menjadi kota yang berkonsep Cyber City, 
diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dari 
kalangan pemerintah, akademik, dan bisnis supaya bisa  
merumuskan dan menyelaraskan Government Academic 
Business, menyiapkan SDM TIK yang berkualitas, 
membangun aplikasi, data, serta infrastruktur TIK 
yang handal dan merata, serta terciptanya integrasi bagi 
pelayanan publik.

 Dengan terciptanya sinkronisasi program dari 
kalangan bisnis, pemerintah, dan akademik, diharapkan 
akan tercipta langkah yang sinergis untuk mempercepat 
terealisasinya Depok sebagai Cyber City, sehingga 
kedepannya diharapkan bisa memberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan 
perlengkapan TIK yang terintegrasi (Diskominfo)

OPTIMALISASI TIK DALAM MENUNJANG 
PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT



28 wartadepok

INTERNET UNTUK SEMUA


