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SURAT DARI WALIKOTA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Warga Depok yang kami cintai, 
Kota Depok memiliki empat program andalan, salah 

satunya adalah mewujudkan Kota Tertib dan Unggul. Kita 
berharap Depok menjadi tempat yang tertib mulai dari 
tertib administrasi kependudukan, bangunan, perizinan, 
perdagangan, anak jalanan, tertib membuang sampah, 
penertiban tempat-tempat maksiat dan tindak kriminalitas 
serta banyak ketertiban lain yang kita inginkan.

Mengenai kota unggul, Depok telah menunjukkan 
prestasi yang luar biasa. Semua itu tentunya berkat 
kerjasama warga Depok dan seluruh pihak yang ada. 
Prestasi yang terdekat adalah penghargaan MDGs Awards 
kategori nutrisi yang diraih Kota Depok. Penghargaan ini 
diberikan langsung oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI 
(KUKPRI) yang dihadiri oleh wakil Presiden Boediono dan 
beberapa menteri terkait.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
pihak yang telah dan terus mensukseskan gerakan bersama 
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ini. Kami juga berterimakasih pula pada Puskesmas, 
Posyandu, dan para warga pemerhati kesehatan yang telah 
bekerjasama dalam program penanganan gizi buruk di 
Kota Depok. Sehingga Kota Depok mendapat penghargaan 
tersebut. Penghargaan ini didapat bukan karena kerja 
dadakan semata, tetapi memang sudah bukti nyata dari 
kinerja dan komitmen kita bersama untuk memajukan dan 
mensejahterakan Kota Depok.  

Ini menjadi salah satu bukti, kita mampu menjadi 
unggulan untuk menangani masalah gizi buruk di kota 
kita.  Masalah keunggulan lain bisa dilihat dari prestasi 
pendidikan pelajar kita di ajang nasional, regional dan 
internasional. Kita juga mendapati bidang-bidang lain yang 
unggul. Semua itu bisa kita dapatkan dengan membangun 
dan mengembangkan kreatifitas serta inovasi. Yang lebih 
penting, kita melaksanakannya dengan kompak dan 
kerjasama yang baik. 

Termasuk dalam menangani ketertiban di Kota 
Depok, kita pun harus menciptakan cara-cara kreatif dan 
inovatif. Kita ingin ketertiban seluruhnya menjadi semakin 
baik, terutama tertib jalan raya. Itu akan terwujud di mana 
suasana jalan raya lancar dan minim kecelakaan jika para 
pengendara motor dan mobil taat pada aturan lalu lintas. 
Mari kita kerjasama untuk menciptakan Depok Kota Tertib 
dan Unggul. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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SALAMREDAKSI

Pernahkah kita membayangkan Depok menjadi 
kota yang tertib, tak ada kemacetan, tingkat 
kriminalitas rendah bahkan mendekati titik 
nol, tidak ada pelanggaran administrasi 
kependudukan, tidak ada bangunan-bangunan 

liar (bangli), tata kota yang nyaman, masyarakatnya disiplin 
dan masih banyak ketertiban lain. Jika ya, itulah gambaran 
sebuah kota idaman. 

Namun, untuk mewujudkan kota tertib, sudah pasti 
membutuhkan waktu. Yang paling penting, komitmen 
dari seluruh pihak yang ada di Kota Depok, terutama 
kekompakan masyarakatnya. Bicara tentang tertib lalu 
lintas, output yang diinginkan adalah berkurangnya 
tingkat kemacetan serta kenyamanan berkendara.  Selain 
itu, jalan raya juga terbilang ramah dan manusiawi bagi 
pejalan kaki. Awal 2012 ini, UPT (Unit Pelaksana Teknis) 
Terminal Depok terus berupaya meningkatkan ketertiban 
dan kenyamanan bagi para pengguna angkutan umum di 
kawasan Terminal Depok, Jalan Margonda Raya.

Setiap jam keberangkatan dan pulang kerja, 
kesibukan aktivitas pengendara roda dua dan empat 
begitu terasa di sekitar Jalan Margonda. Banyaknya jumlah 
kendaraan yang melintas di sekitar jalan tersebut membuat 
kemacetan di beberapa titik margonda terutama di pintu 
masuk  Terminal Depok.  Berdasarkan informasi dari UPT 
Terminal Depok, jumlah kendaraan yang masuk ke terminal 
Depok setiap harinya sekitar 2.500 angkutan.

Demi mewujudkan Kota Tertib, Dinas Perhubungan 
Kota Depok beserta Polisi lalulintas Polres Kota Depok 
nampak bahu membahu menjaga ketertiban lalu lintas di 
Kota Depok. Tetapi semua itu nihil diwujudkan, manakala 
para pengguna jalan tidak bekerjasama dengan baik 
dalam menaati peraturan yang sudah dibuat. Jalan akan 
semakin semrawut, bahkan tidak jarang akan menimbulkan 
kecelakaan. 

Komitmen Pemerintah untuk membangun 
sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pun akan 
direalisasikan secara bertahap. Semoga saja, hal ini akan 
mengurangi tingkat kemacetan dan kecelakaan terhadap 

pejalan kaki. Lagi-lagi, kalau JPO atau jalur khusus pejalan 
kaki sudah dibuat, pejalan kaki harus rela dan mau 
menyeberang di tempat yang disediakan. Menariknya lagi, 
untuk mengatasi kriminalitas di dalam angkutan umum, 
pemerintah kota Depok telah melengkapi identitas sopir 
angkutan kota berupa pakaian seragam. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya pencegahan adanya ‘sopir-sopir nakal’. Selain 
itu, Pemerintah Kota Depok juga melakukan penertiban  
razia angkutan umum yang berkaca gelap.

Bicara tentang unggul, Depok beberapa kali 
mendapatkan prestasi dan penghargaan di berbagai bidang. 
Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga ke bidang-
bidang lain termasuk masalah penanganan gizi buruk. Baru-
baru ini, Depok dinobatkan sebagai  kota yang berhasil 
mengurangi angka penderita gizi buruk secara siginifikan. 
Alhasil, Kantor Utusan Khusus Presiden RI mendaulat Kota 
Depok dengan penghargaan MDGs Awards kategori nutrisi. 
Semua itu, tak lepas dari keunggulan dan keuletan sumber 
daya manusia yang ada di Kota Depok. 

Mengingat Depok tidak memiliki sumber daya alam 
yang mumpuni, maka manusianyalah yang harus memiliki 
keunggulan. Terlebih lagi, saat ini marak dibicarakan 
tentang industri yang mengandalkan kreatifitas manusia. 
Tentunya, menggali potensi dan mengembangkan ide 
sudah menjadi bekal utama untuk menjadi manusia 
unggul dalam berbagai bidang. Mari sama-sama kita asah 
kemampuan kita, tuangkan ide kreatif dan sinkronisasikan 
dengan kebutuhan masyarakat. Niscaya produk kreatif kita 
akan menjadi keunggulan yang benar-benar dicari oleh 
konsumen. Dengan demikian, kita bisa survive dan menjadi 
sumber daya manusia yang unggul dengan ide-ide kreatif 
tersebut. Pribadi yang unggul akan membentuk masyarakat 
yang unggul, kemudian akan menciptakan kota yang 
unggul. Pada akhirnya, jika semua kota/kabupaten memiliki 
keunggulan, maka akan terwujud Republik Indonesia yang 
unggul di mata dunia. 

Mengidamkan Kota 
Tertib dan Unggul 
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LAPORANUTAMA

Program Depok Tertib 
dan Unggul merupakan 
salah satu program 
dari 4 program 
andalan yang sedang 

dikonsentrasikan Pemkot Depok 
melalui RPJMD Jilid 2. Program 
dengan no.urut 1 ini secara 
filosofi seperti diungkap Kasubid 
Sosbud Bidang Perencanaan 
Sosial Bappeda Kota Depok, Moh 
Fahrizal, merupakan dasar pertama 
diantara program-program 
lainnya. “Jika Depok sudah tertib 
dan unggul, maka tidak mustahil 
ke-3 program lainnya akan sangat 

DEPOK Tertib dan Unggul
RPJMD Kota Depok tahun 2011-2016  ini 

merupakan tahap kedua dari pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kota Depok tahun 2006-
2025 yang ditetapkan melalui peraturan 
peraturan daerah Kota Depok Nomor 01 

Tahun 2008. RPJMD Kota Depok 2011-
2016 disusun untuk memberikan arah 

sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku 
kepentingan baik pemerintah, pemerintah 

daerah, masyarakat, dan dunia usaha 
di dalam membangun kesepahaman, 

kesepakatan dan komitmen bersama guna 
mewujudkan Visi dan Misi Kota Depok 

secara berkesinambungan. 
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oleh seluruh lapisan masyarakat 
Kota Depok. Kebijakan-kebijakan 
yang disusun diantaranya 
peningkatan perluasan kesempatan 
memperoleh pendidikan dan 
peningkatan kualitas pendidikan, 
yang dalam hal ini perlu adanya 
keikutsertaan seluruh masyarakat, 
baik melalui peningkatan 
peranserta dunia usaha 
dalam penyelenggaraan 
pendidikan maupun melalui 
gerakan masyarakat peduli 
pendidikan.

Terkandung 
pengertian bahwa Dinas 
Pendidikan Kota Depok 
sesuai dengan tugas dan 
fungsinya sebagai organisasi 
perangkat daerah 
(OPD) menjalankan 

kewenangan Walikota Depok 
dalam rangka desentralisasi 
di bidang pendidikan. Maka 
seluruh komponen dan 
sumberdaya yang ada harus 
difungsikan sebagai wahana 

mudah terwujud,” jelasnya.
Depok Kota Tertib dan 

Unggul menurut Fahrizal adalah 
suatu kondisi yang diharapkan 
dari upaya untuk mewujudkan 
ketentraman dan ketertiban 
masyarakat. Melalui upaya 
tersebut maka akan tercipta iklim 
yang kondusif bagi penciptaan 
Sumber Daya Manusia yang 
unggul dikota depok. Untuk 
mewujudkan Depok kota Tertib 
dan Unggul tak hanya satu atau 
dua dinas yang melaksanakan 
program, menurutnya semua 
OPD turut serta ambil bagian 
dalam mensukseskan program 
tersebut. “Memang ada sekitar 3 
Dinas yang lebih concern dengan 
program tersebut, yakni Dinas 
Perhubungan, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan 
Dinas Pendidikan Kota 
Depok,” jelasnya.

Untuk 
mendukung program 
Depok Kota Tertib 
dan Unggul, menurut 
data Dinas Pendidikan 
Kota Depok, 
pembangunan lima 
tahun ke depan (2011 
- 2016) didasarkan 
kepada visi dan misi 
serta arah kebijakan 
pembangunan jangka 
menengah Walikota 
Depok terpilih yang 
dituangkan di dalam 
RPJM Daerah 2011-
2016 pada misi ke 4 ada 
sebuah kalimat yang 
berbunyi “Mewujudkan 
SDM unggul, 
kreatif dan religius”, 
yang mengamanatkan adanya 
peningkatan kualitas pendidikan 
di Kota Depok untuk lima 
tahun ke depan, di samping 
perlunya peningkatan layanan 
pendidikan yang dapat diakses 

(fasilitas) dalam pembangunan 
pendidikan. Pemilihan rumusan 
visi pembangunan pendidikan 
ini didasarkan kepada analisa 
kondisi faktual yang ada, seperti: 
politik, ekonomi, sosiokultural 
masyarakat Kota Depok yang 
mengalami perkembangan 
begitu cepat, keadaan demografi, 

sumberdaya, ketersediaan sarana 
prasarana bidang pendidikan, 
termasuk kekuatan pendukung 
berupa sistem regulasi baik dari 
pusat maupun propinsi yang 
mampu mendukung proses 
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pembangunan pendidikan di 
Kota Depok lima tahun ke depan, 
serta kemungkinan-kemungkinan 
munculnya faktor-faktor eksternal 
pendukung baik dari masyarakat, 
kalangan swasta, kalangan dunia 
usaha dan industri serta para 
stakeholders pendidikan.

Di lain pihak, Kepala 
Satuan Pol PP Kota Depok, Drs.R. 
Gandara Budiana, mengatakan 
ia bersemangat akan mengawal 
penuh demi terciptanya Depok 
sebagai Kota yang tertib dan 
unggul. Menurutnya kondisi 
ketertiban saat ini sudah semakin 
baik, berkat koordinasi dan 
partisipasi dari Lembaga, Dinas, 
Instansi, Swasta, dan masyarakat. 
karena menurutnya untuk 
mencapai Depok menjadi Tertib 
dan Unggul tak hanya satu dinas 
atau OPD yang menjalankan, 
melainkan semua sistem dan 
stake holder yang ada. Gandara 
menjelaskan, Ketertiban Jalan Raya 
Margonda  menjadi sasaran utama 
Depok Tertib dan Unggul,  bisa saja 
dengan menjadikannya kawasan 
percontohan. ”Kita ingin ketertiban 
seluruhnya menjadi semakin baik, 
terutama tertib jalan Margonda 

LAPORANUTAMA
sejumlah jajaran aparat 
Pemerintah Kota Depok, 
seperti dengan Distarkim, 
Dishub, Dibimisda, 
Kepolisian, Disdukcapil, 
Kelurahan, Kecamatan dan 
dengan pihak swasta serta 
masyarakat sekitar. “Dengan 
meningkatnya Koordinasi 
antara pihak terkait, kita 
yakin ke depan Kota Depok 
akan lebih baik lagi sehingga 
Depok yang Maju dan 
Sejahtera bisa terwujudkan”, 
pungkasnya.

Senada dengan 
pernyataan Gandara, 
Dinas Perhubungan Kota 
Depok melalui Kepala 
Bidang Lalulintas Dinas 

Perhubungan Kota Depok, Drs. 
H Eddy Suparman juga akan 
melakukan berbagai macam upaya 
untuk mensukseskan program 
Depok Tertib dan Unggul. Meski 
dominasi leading sektornya tak 
sekuat dinas Pendidikan dan 

Satpol PP, ia tetap berkewajiban 
mendukung dengan segala 
kewenangan yang dimiliki 
instansinya. Untuk Kegiatan yang 
dilakukan menuju kota tertib 
Dinas Perhubungan telah banyak 
melakukan pemasangan rambu, 

Raya. Misalkan saja dengan 
membuat Jalan Raya Margonda 
menjadi Kawasan Percontohan 
Ketertiban, meskipun akan cukup 
sulit menerapkannya”, imbuhnya.

Satuan yang dikenal 
sebagai Penegak Perda itu, 

berencana membuat satu 
daerah percontohan ketertiban 
yang meliputi segala bidang 
mulai dari, Tertib Administrasi 
Kependudukan, Bangunan, Lalu 
Lintas, Perizinan, Perdagangan 
hingga Tertib membuang 
Sampah. Tentunya, ujarnya lagi, 
kita harus bersinergi dengan 

”Kita ingin 
ketertiban 
seluruhnya 
menjadi 
semakin 

baik, terutama tertib 
jalan Margonda Raya. 
Misalkan saja dengan 
membuat Jalan Raya 
Margonda menjadi 
Kawasan Percontohan 
Ketertiban, meskipun 
akan cukup sulit 
menerapkannya”,
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marka jalan dan warning light agar 
tercipta suasana tertib bagi para 
pengendara dalam berlalu lintas.

“Saya berharap partisipasi 
aktif dari masyarakat untuk peka 
terhadap rambu-rambu lalu lintas 
yang sudah ada. Hal itu pasti 
akan sangat bermanfaat bukan 
hanya untuk orang lain melainkan 
untuk kebaikan sendiri,” jelasnya. 
Dishub menurutnya juga saat ini 
telah membangun 
9 titik Zona Anak 
Sekolah. Zona 
Anak Sekolah ini 
merupakan upaya 
untuk membantu 
para anak sekolah 
untuk menyebrang 
dan memberi aman 
para anak-anak 
untuk menyebrang. 
Berbagai macam 
seminarpun 
tak luput dari 
pengamatan Dinas ini, bekerjasama 
dengan Polres Depok Dishub 
menurutnya selalu mendatangi 
sekolah-sekolah terutama SMP dan 
SMA untuk mesosialisasikan tata 
tertib berlalulintas.

Wali Kota Depok Nur 
Mahmudi Ismail juga gencar 
mensosialisasikan sejumlah 
program unggulan di tahun 
2012 dengan motto menjadi 

Kota yang Tertib dan Unggul. 
Hal itu dimaksudkan agar warga 
Depok dan aparat pemerintahan 
dapat tertib mematuhi peraturan 
perundang – undangan. Salah 
satu bentuk pemerintahan tertib, 
kata Nur Mahmudi, adalah 
dengan menyediakan kantor dinas 
bagi sejumlah dinas yang masih 
menyewa atau kontrak di ruko 
ataupun gedung. Ia berjanji, tahun 
2012 perkantoran dinas sudah satu 

atap di gedung Balaikota Depok.
“Melalui ketertiban ini 

kita tingkatkan fasilitas dasar 
perkantoran, yang masih 
sewa diluar tahun depan akan 
pindah ke Balaikota, kami 
percepat proses pembangunan 
gedung baru. Sekarang kan 
satu gedung sudah,” tegasnya 
beberapa waktu lalu. Salah satu 
contoh kantor dinas yang masih 
menyewa diantaranya Dinas 

Kesehatan serta Dinas Pariwisata, 
Pemuda, dan Olah Raga. Selain 
itu, Dinas Pendidikan dan juga 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Ketahanan Pangan. Hal 
itu untuk mempermudah dan 
mempercepat pelayanan kami 
kepada masyarakat, tandas Nur 
Mahmudi.
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HIDUPSEHAT

yang menjalani pengobatan di klinik 
kesehatan maupun rumah sakit lain. 

Flu Singapura, dalam ilmu 
kedokteran dikenal dengan Hand Foot 
and Mouth Disease (HFMD). Gejala 
awal dari penyakit ini menyerupai 
flu pada umumnya seperti demam, 
sakit tenggorokan, pilek. Tetapi, 
disertai dengan munculnya bintil-
bintil berwarna merah berisi cairan 
di telapak tangan, kaki dan mulut. Flu 
Singapura memiliki masa inkubasi 
sekitar dua hingga empat hari. Untuk 
pengobatan sendiri, ternyata tidak ada 
obat khusus karena penderita akan 
sembuh dengan sendirinya saat daya 
tahan tubuh membaik. “Tidak ada 
obat khusus yang digunakan untuk 
virus flu Singapura ini. Biasanya dokter 
akan memberikan multivitamin untuk 
menaikkan daya tahan tubuh seperti 
yang biasa diberikan pada penderita 
influenza, obat penurun panas untuk 
mengatasi demam dan salep untuk 
bintil-bintil di kulit,” ujar Sumardi.

Sebagian besar penderita 
adalah anak berusia di bawah lima 
tahun (balita). Menurut Nurafiah, 
flu singapura mirip cacar air, tetapi 
jenisnya berbeda. Flu singapura 
memiliki kecenderungan menyerang 
balita. Serangan flu Singapura ditandai 
dengan bintik-bintik merah yang 
terkonsentrasi pada mulut, tangan, dan 
kaki. Setelah satu-dua hari demam, 
baru timbul keluhan nyeri pada 
mulut. Untuk masa penyembuhannya 
dibutuhkan tujuh hingga 10 hari.

Bagi orang tua yang 
memiliki  bayi di bawah satu tahun 
perlu waspada, kemudian apabila 
timbul sariawan segeralah berobat, 
tegasnya. Meski penyakit tersebut 
tidak membahayakan, penderita flu 
Singapura dianjurkan tetap berobat 
secara rutin. Penyakit ini bisa sembuh 
dengan sendirinya, tapi harus segera 

Flu Singapura

Setelah terjangkit wabah 
penyakit Hepatitias A dan 
Chikunguya, kini wabah 
penyakit kembali merebak 
di Depok. Banyak balita 

di RW 07 dan RW 012, Kelurahan 
Curug, Kecamatan Bojongsari 
terdeteksi terkena wabah flu Singapura. 
Terciumnya kasus ini bermula dari 
pemeriksaan yang dilakukan seorang 
dokter di Puskesmas Pondok Petir 
terhadap warga Curug. “Penyakit 
flu Singapura diketahui setelah 
adanya seorang warga yang berobat 
ke Puskesmas Pondok Petir. Hasil 
diagnosisnya mengatakan bahwa 
warga tersebut suspek Flu Singapura,” 
terang UPT Puskesmas Bojongsari, 
Nurafiah beberapa waktu lalu.

Berdasarkan hasil laboratorium, 
saat ini sudah ada enam balita yang 
positif menderita Flu Singapura 
Menurut data yang diperoleh dari 
Dinas Kesehatan Kota Depok, sejak 
Januari sedikitnya terdapat 26 balita 
yang terserang virus flu singapura. 
Data ini belum termasuk penderita 
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diobati, katanya. Beberapa klinik 
dan rumah sakit yang menerima 
pasien flu Singapura menurutnya 
antara lain, Puskesmas Bojongsari di 
Perumahan Pamulang Village, Klinik 
Kesehatan As Syifa Jalan Raya Limo, 
dan Rumah Sakit Hermina Jalan Raya 
Tole Iskandar. Virus ini sangat cepat 
menyerang pada saat musim hujan.

Camat Bojongsari, Yudi 
Suparyadi, mengatakan penderita Flu 
Singapura tersebut tersebar di empat 
kelurahan yaitu Curug sebanyak 12 
orang, Pondok Petir 4 orang, Serua 
5 orang dan Bojongsari Baru 5 
orang. “Sudah kami data, dari tujuh 
kelurahan di Kecamatan Bojongsari 
ternyata ada empat kelurahan yang 
warganya terserang Flu Singapura,” 
ujarnya seperti dilansir Kompas.com 
disela penyuluhan dan pembagian 
botol untuk sample feses bagi balita 
yang menderita Flu Singapura di RW 
12 Kelurahan Curug, Kecamatan 
Bojongsari, Kota Depok, Jumat (10/2). 
Selain mengambil sample feses, Yudi 
berkata, dirinya juga telah meminta 
kepada seluruh Posyandu untuk 
mensosialisasikan gejala penyakit 
Flu Singapura. Meskipun demikian, 
dirinya meminta agar warga tidak 
panik. Jika anaknya menderita demam, 
lalu timbul bintik-bintik di tubuhnya, 
sebaiknya segera diperiksakan 
ke dokter. Yang paling penting, 
masyarakat diminta untuk menjaga 
perilaku hidup bersih dan sehat.

Menurut Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Depok Hardiono, 
bahwaFlu singapura ditularkan 
kelompok virus seperti famili 
Picornaviridae, Enterovirus, dan 
Rhinovirus. “Penyakit ini seperti 
cacar air. Flu Singapura cenderung 
menyerang bocah berusia 
dibawah lima tahun (balita),” ujar 
Hardiono. Sejauh ini, tidak terdapat 

korban jiwa yang ditimbulkan penyakit 
Flu Singapura. “Dari keseluruhan 
penderita yang menjalani perawatan 
baik di Puskesmas dan Rumah Sakit 
Pemerintah maupun Swasta di Kota 
Depok, sebagian sudah rawat jalan. 
Artinya, demam dan nyeri yang 
diderita si penderita sudah sembuh,” 
terangnya.  Penyebab flu burung 
adalah buruknya lingkungan serta 
buruknya perhatian dari orang 
tua terhadap bocah. “Bocah akan 
terhindar dari penyakit KTM, bila 
tidak sembarangan mengonsumsi 
makanan dan minuman yang dingin-
dingin,” paparnya. 

Untuk mencegah meluasnya 
penyakitnya ini, ia meminta warga 
melakukan perbaikan kondisi 
lingkungan. “Pencegahan yang lebih 
mudah adalah dengan membiasakan 
diri selalu mencuci tangan terlebih 
bila berdekatan dengan penderita. 
Pokoknya, penting dilakukan 
desinfeksi peralatan makanan, mainan, 
handuk yang mungkin terkontaminasi 
dengan cairan klorin,” paparnya.

Melihat fenomena ini, Sumardi 
dokter spesialis paru-paru Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia 
berpendapat bahwa, Flu Singapura 
bukanlah penyakit yang berbahaya. 
Meskipun begitu, masyarakat agar 
tetap waspada terhadap penyakit yang 

ditimbulkan oleh virus coxsacie A16 
(CA 16) dan EV71 ini, terutama jika 
terjadi pada balita. Flu ini memang tak 
mematikan, tapi tak bisa juga dianggap 
sepele. Khususnya, terhadap mereka 
yang mempunyai daya tahan tubuh 
rendah seperti anak-anak dan balita. 
“Penderita yang terserang penyakit ini 
biasanya akan mengalami penurunan 
daya tahan tubuh. Apabila anak-anak 
yang menderita asma, kelainan paru-
paru dan jantung terkena flu Singapura 
dan daya tahan tubuhnya tidak bagus 
maka penyakit ini akan memperberat 
penyakit bawaannya,” ujar Sumardi.

Pencegahan dan penularan
Flu Singapura mudah menular 

dan terjadi ketika kontak langsung 
saat bicara, batuk, dan bersin. Untuk 
mencegah terjadinya penularan 
penyakit ini, Sumardi menyarankan 
agar penderita tidak melakukan kontak 
langsung dengan orang lain. Terutama, 
pada anak-anak yang rentan terhadap 
penyakit. Apabila ingin beraktivitas 
disarankan untuk menggunakan 
penutup muka atau masker untuk 
meminimalisir terjadinya penularan 
penyakit. Jalani juga pola hidup sehat 
dengan makan makanan bergizi dan 
menjaga kebersihan demi menjaga 
daya tahan tubuh.
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KITA & KELUARGA

Berbicara mengenai 
generasi unggul 
tidak akan terlepas 
dari peran keluarga. 
Hal tersebut 

disampaikan Sekertaris Dinas 
BPPKB Agung Sugih Arti 
ketika ditemui di kantornya. 
Menurutnya Keluarga 
merupakan unit-unit terkecil 
dalam tatanan Negara yang 
menjadi induk semang pertama 
bagi generasi yang akan 
mengisi bangsa ini ke depan. 
Dalam mencetak generasi 

unggul di tengah persaingan global 
menurutnya dapat dilakukan dengan 
jalan menyelenggarakan pendidikan 
yang memberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada anak didik untuk 
tumbuh dan berkembang sesuai 
dengan potensi, bakat, minat dan 
kesanggupannya. 

Hal tersebut termasuk dengan 
memenuhi 31 hak anak salah satunya, 
menyelenggarakan pendidikan dan 
membebaskan anak dari tindak 
kekerasan. Menyelenggarakan 
pendidikan yang memperlakukan anak 
dengan ramah. Menyelenggarakan 

Mencetak 
Generasi 

Unggul 
dalam 

Keluarga
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pendidikan yang memanusiakan anak. 
Menyelenggarakan pendidikan yang 
memenuhi hak-hak anak. Hal tersebut 
akan terwujud jika pendidikan yang 
demikian dilakukan sejak anak usia 
dini.

Menurut Kabid Pemberdayaan 
Perempuan BPPKB Kota Depok 
Tinte. R, istilah keluarga unggul 
belum tepat. Menurutnya keluarga 
berkualitas lebih cocok secara 
redaksional dan secara substansial. 
Untuk mewujudkan 
Keluarga dan generasi yang 
unggul ada 3 pilar yang 

mesti diperhatikan, yakni 
Kesehatan, Pendidikan dan 
Sosial ekonominya. 

Untuk kesehatan, menurut 
Tinte, orang tua harus memperhatikan 
masa golden age anak (1-5 tahun), 
karena hal ini sangat penting bagi 
masa perkembangan anak, termasuk 
diperhatikan asupan gizinya. Untuk 
pendidikan, sebisa mungkin orang 
tua memprioritaskan penanaman 
pendidikan sejak dini agar menjadi 
anak yang mempunyai karakter serta 
kemampuan dan skill di masyarakat 
kelak. Yang terakhir berkenaan 
dengan social ekonomi keluarga 
sebisa mungkin memperhatikan 
perkembangan lingkungan dengan 
turut serta aktif melakukan pembinaan 
dan pengarahan, berkenaan 
dengan ekonomi keluarga harus 
sebisa mungkin mengatur ritme 

perekonomian dengan memanfaatkan 
berbagai potensi untuk dikembangkan 
dan dikelola.

Menurut Erry Sriyanti, Kabid 
Keluarga Sejahtera, saat ini sedikitnya 
terdapat sekitar 972 posyandu 
yang bisa mendukung program 
mencetak keluarga berkualitas. 
“kami menggolongkan 4 klasifikasi 
keluarga berdasarkan IPM, yakni 
keluarga pra sejahtera, Keluarga 
sejahtera 1, keluarga sejahtera 2 dan 
keluarga sejahtera 3,” pungkasnya. 
Untuk keluarga para sejahtera dan 
keluarga sejahtera 1 kami golongkan 
dalam keluarga miskin, untuk 

keluarga sejahtera 2 sedang, dan 
keluarga sejahtera 3 merupakan 
keluarga unggul baik dari kesehatan, 
pendidikan dan penghasilan. Saat ini 
BPPKB lebih concern kepada keluarga 
pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1. 
BPPKB dibawah bidang yang ia urusi 
juga terus melakukan pembinaan 
terhadap binaan, baik bina keluarga 
balita (BKB), bina keluarga remaja 
(BKR) dan bina keluarga lansia (BKL). 
Erry berharap kedepan agar para 
orang tua di Depok memperhatikan 
tumbuh kembang anak demi 
terwujudnya keluarga-keluarga 
berkualitas dalam masyarakat.
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DUNIAPENDIDIKAN

Menurut pengurus JSIT Kota Depok, 
H. Untung Triantoro, S.Pd.,MM, 
Jaringan sekolah Islam terpadu (JSIT) 
adalah sebuah lembaga yang berfungsi 
memberikan dan menghimpun berbagai 

sekolah Islam terpadu. “JSIT memiliki tiga misi utama: 
yakni sekolah islami, efektif dan bermutu. Secara umum 
keberadaan JSIT dibanding dengan sekolah umum terletak 
pada pengembangan kurikulum dan pembelajarnya yang 
lebih ditekankan pada kurikulum dan pembelajaran 
terpadu,” jelasnya. 

Model kurikulum yang digunakan pada JSIT 
adalah kurikulum terpadu (integrated curriculum) yang 
dilakukan dengan cara mensinergikan antara kurikulum 
Pendidikan Nasional (Diknas), kurikulum Agama (Al-
Islam) dan muatan lokal (Mulok), menggunakan sistem 
fullday school. Kurikulum terpadu menurutnya dilandasi 
oleh nilai-nilai ajaran Islam sebagai spirit dan motivasi, 
sehingga pembelajaran lebih humanis, holistik, otentik dan 

Jaringan Sekolah 
Islam Terpadu (JSIT)

Salah satu model pengelolaan sekolah 
di Indonesia, selain yang sudah dikelola 
secara konvensional pada umumnya, 
adalah Jaringan sekolah Islam terpadu 
(JSIT). Sebagai salah satu bentuk 
sekolah dasar yang baru, sekolah dasar 
Islam terpadu (SDIT), merupakan 
sekolah Islam yang memadukan antara 
kurikulum sekolah dengan kurikulum 
agama dan unggulan sekolah. JSIT 
merupakan lembaga pendidikan 
alternatif yang mampu bersaing dan 
berkontribusi terhadap upaya akselerasi 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia pada umumnya.
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bermakna sesuai dengan karakteristik 
pembelajaran terpadu. Proses dan 
tahapan implementasi pengembangan 
kurikulum dimulai dari unit terkecil 
dan unsur paling bawah yakni guru 
bidang studi. Implementasi melibatkan 
pimpinan sekolah, guru, orangtua, 
yayasan dan pakar. Faktor determinan 
yang mempengaruhi implementasi nya 
adalah faktor idiologis agama (nilai/
spirit bahwa bekerja adalah ibadah 
dan pendidikan adalah sarananya), 
faktor psikologis (meningkatkan citra 
lembaga pendidikan Islam) dan faktor 
sosiologis ( kultur dan tuntutan hidup 
masyarakat modern kedepan). Proses 
implemantasi diakhiri dengan kegiatan 
evaluasi.

Implementasi pembelajaran 
terpadu pada JSIT secara teknis 
dapat dibedakan menjadi dua yakni, 
secara akademis dan non akademis. 
Secara akademis, esensi implementasi 
pembelajaran terpadu adalah proses 

internalisasi nilai-nilai ajaran Islam 
ke dalam mata pelajaran umum. 
Secara non-akademis, implementasi 
pembelajaran terpadu dilakukan 
dengan pemberian kegiatan 
pendukung yang bernuansa agama 
dan sosial. Implementasi pembelajaran 
terpadu dilandasi spirit dan nilai-nilai 
kebersamaan, saling menghormati, 
saling memberi dan menerima, dijiwai 
oleh rasa tanggungjawab bersama 
dalam mendidik anak sebagai amanah 
dan ibadah kepada Allah Swt.

 Tercatat kini 24 sekolah 
ber-basic Sekolah Islam Terpadu 
(SIT) sudah berdiri. Hal itu 
menurut catatan terdiri atas 20 
SDIT, dan 4 SMPIT. Kedepan 
JSIT akan lebih mengupayakan 
penciptaan peluang bagi sekolah 
dalam mengembangkan jaringan 
yang lebih luas. “Seyogyanya 
dibentuk forum komunikasi 
antar yayasan pendidikan Islam, 

lebih mengembangkan budaya 
akademik yang islami dan mengarah 
pada budaya mutu serta penelitian 
tindak lanjut dengan harapan lebih 
memberikan legitimasi bahwa 
pengembangan sekolah dasar Islam 
(SDI) dengan sistem full-day school 
tidak bertentangan dan relevan 
dengan makna pendidikan yang 
sesungguhnya,” tutup Untung. 



14 wartadepok

INFRASTRUKTUR

dengan  pelayanan SPKT Polresta Depok. Dalam 
tugasnya SPKT fungsi pelayanan Kepolisian 
secara terpadu dalam bentuk laporan polisi, surat 
tanda terima laporan Polisi, surat pemberitahuan 
perkembangan hasil penyidikan, surat catatan 
Kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, suarat 
keterangan lapor diri, SIM dan STNK.

Menurut Kanit SPKT Polres Depok Ana 
Rohana, Survey tersebut menjelaskan pelayanan SPKT 
cukup baik dari tingkat kenyamanan, tata krama, sadar 
sikap untuk melayani masyarakat. Selain itu, SPKT 
Polresta Depok juga telah menerima sekitar 70 saran 
dan kritik yang membangun. Antara lain menyangkut 
usul mengenai petugas kebersihan, kemudian saran 
bagi petugas, serta kebersihan ruangan. SPKT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a 
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada 
di bawah Kapolda. 

Dijabarkan dalam pasal tersebut SPKT bertugas 
memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu 
kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan 

Bila dahulu masyarakat merasa ‘angker’ saat 
memasuki Sentra Pelayanan Kepolisian 
Terpadu (SPKT), kini hal tersebut 
tidak berlaku lagi. Gambaran ruangan 
berdinding putih gading dengan dominasi 

warna muram dan bangku kayu panjang mengisi 
ruangan kantor polisi seperti biasanya, kini suasana 
tersebut telah berubah. Sekarang, saat memasuki SPKT 
Polres Depok kita tidak lagi berhadapan dengan polisi 
berwajah garang dengan jaket kulit hitam, merokok 
dan dengan suara mesin tik yang gaduh. Sebaliknya, 
kita akan berjumpa dengan petugas ganteng dan 
cantik, berpakaian rapi, berseragam cerah biru atau 
merah. Dengan senyum manis, mereka akan menyapa 
anda. Kesan angker tersebut hilang dan akan membuat 
anda merasa nyaman dan tak takut membuat laporan.

Selain petugas yang ramah bak pelayan hotel, 
ruangan SPKT pun disulap dengan sentuhan desain 
modern minimalis, terlihat sangat bersahabat. 
Hasil survey yang dilakukan SPKT, menyatakan 
sekitar 65 persen masyarakat Depok cukup puas 

SPKT Polres Depok
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penanganan laporan atau pengaduan, pemberian 
bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat 
keterangan; dan menyajikan informasi yang 
berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian 
guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas, SPKT 
menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada 
masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan 
Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi 
(STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan 
Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda 
Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan 
Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima 
Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan 
Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian, Surat 
Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, Surat 
Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor (STNK).

Masyarakat juga dapat melakukan pelaporan 
melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet 
(jejaring sosial), dan surat. Saat ini menurut 
Rohana, petugas SPKT berjumlah 19 orang. 
Jumlah tersebut sudah termasuk dengan petugas 

pembinaan hukum. Petugas pembinaan hukum sendiri 
bertugas memberikan saran kepada pelapor terhadap 
kasus yang dilaporkan. Hal tersebut berarti ada proses 
pendeteksian serta pembacaan kasus serta pasal serta 
hukumnya, apakah masuk keranah hukum. “Jika 
sudah sesuai dengan pasalnya akan dilayani langsung 
ke operator SPKT hingga tahap penyidikan”, lanjutnya. 
Para petugas SPKT ini sebelumnya mendapat pelatihan 
selama satu minggu mulai dari perwira hingga 
sebelum terjun langsung untuk melayani masyarakat.

SPKT juga lebih teliti dengan memotret, 
mencatat identitas pelapor yang datang untuk 
menghidari laporan palsu. Dan jika nanti diproses 
ulang sidik, SPKT sudah mempunyai bukti dan data 
mengenai kedatangan dari si pelapor itu sendiri. 
Masyarakat pun dapat berpartisipasi aktif melaporkan 
dari lapangan langsung dengan media sosial internet, 
seperto pelaporan pungutan liat atau kemacetan 
melalui akun twitter dan facebook. Fasilitas penunjang 
lainnya didukung dengan teknologi CCTV, sehingga 
segala aktivitas yang ada di dalam ruangan dapat 
terpantau oleh petugas operator Polres Depok. 

Jika demikian kondisi SPKT saat ini, maka tak 
ada lagi alasan bagi kita untuk takut datang ke kantor 
polisi. Kalau ada tindak kriminalitas yang menimpa, 
segera laporkan, agar cepat ditindaklanjuti oleh pihak 
berwajib. Minimal peristiwa serupa tidak terjadi lagi 
dikemudian hari. Bukankah untuk menciptakan kota 
yang tertib, butuh kerjasama yang baik dari masyarakat 
dan instansi terkait? Maka itu, mari kita wujudkan 
ketertiban itu mulai dari diri kita sendiri. 
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PEMBERDAYAANMASYARAKAT

tas laptop, seminar kit, sarung bantal/
kursi, taplak meja makan, tutup galon/
kulkas, stasionary, dompet, sarung 
HP, perlengkapan Spa, sandal hotel, 
sprei dan busana yang berbahan dasar 
Batik. Supplier Bahan dasar batiknya  
berasal dari kota Pekalongan, Jogja, 
Cirebon dan sekitar Jawa Barat.

Industri rumah tangga 
“Mabella Bonafi” di pimpin oleh ibu 
Dra.Hj.Mubasyiroh Hikam, sudah 
berdiri sejak tahun 2006 dengan 
jumlah pegawainya yang baru 2 

Perkembangan industri 
kreatif di Kota Depok, 
tidak bisa dianggap sepele. 
Saat di gelarnya Festival 
Depok Kreatif, bulan 

November 2011 lalu, telah digelar 
sebanyak 41 industri kreatif. Salah satu 
industri kreatif yang berhasil meraih 
Juara II sebagai Industri Kreatif Kota 
Depok Tahun 2011 adalah industri 
handycraft “Mabella Bonafi”. Industri 
ini menghasilkan produk aneka 
kerajinan tas untuk keperluan seminar, 

Pengusaha    Batik
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orang saja. Pada awalnya, ibu Ajeng 
(panggilan ibu Dra.Hj.Mubasyiroh 
Hikam) hanya menerima pesanan atau 
pembelian perorangan yang tersebar 
melalui pertemanan. Lama kelamaan 
karena beliau sangat rajin mengikuti 
pameran-pameran yang diadakan 
Kementrian Perindustrian dan 
Perdagangan, serta pameran di Kota 
Depok ini, maka banyak pelanggan 
yang memesan produknya, tidak 
hanya untuk sekala lokal namun juga 
sampai ke luar negeri seperti Malaysia, 

Singapura dan Australia. Mitra usaha 
yang sering menjadi pelanggannya 
antara lain Martha Tilaar Spa, JJ Royal 
Coffe, dan Sugar Group Company.

Seiring berkembangnya 
industri rumah tangga ini, ibu Ajeng 
hingga kini memiliki 10 pegawai 
tetap, ditambah dengan 10 pegawai 
non tetapnya. Biasanya pegawai non 
tetap ini baru di ‘kontrak’ ketika ada 
pemesanan dalam jumlah besar dan 
dalam waktu yang singkat. Omset 
bulanan Mabella Bonafi ini cukup 
besar, yakni berkisar 50-90 juta per 
bulannya. Hal ini bisa memicu kita 
untuk bisa mengikuti jejak bu Ajeng, 
untuk memiliki industri kreatif juga di 
rumah.

Dalam mengelola Mabella 
Bonafi, bu Ajeng dibantu oleh para 
staffnya, antara lain Ibu Syarifah 
sebagai Penanggungjawab produksi, 
Eva Susilowati sebagai Marketing 
dan Dina sebagai Administrasi, 
selebihnya sebagai penjahit, pemotong,  
dan helper (pengemas dan quality 
control). Ibu Ajeng juga sering terlibat 
dalam Asosiasi Industri Kreatif di Kota 
Depok dalam rangka sharing tentang 
produk-produk dan pengalaman-
pengalaman marketing, dengan 
para pengusaha lainnya. Hal ini 

membuat nama dan produknya 
cukup dikenal di kota Depok. Tidak 
jarang juga, perkumpulan remaja 
putri, ibu-ibu arisan, ibu-ibu PKK 
serta perkumpulan-perkumpulan 
tertentu, minta diberikan kursus 
menjahit singkat oleh ibu Ajeng 
dalam menghasilkan produk-produk 
kreatifnya yang berbahan dasar batik 
ini.

Mabella Bonafi memasarkan 
produknya secara langsung dengan 
membuka outlet di Depok Town 
Square, lantai 1 Blok F59 No.8. 
Sedangkan untuk lokasi workshopnya 
terletak di Jl.Ampel Raya Blok D 
No.1 Depok Timur. Di era teknologi 
informasi ini, beliau juga sudah 
membuat satu blog yang bisa 
dimanfaatkan untuk pemasaran di 
dunia maya yaitu di bonafi.6te.net. 
Walaupun terkesan sudah sangat 
baik dari segi marketing maupun 
inovasi produknya, beliau berharap 
kepada Disperindag Kota Depok bisa 
memfasilitasi pemasaran via website 
yang lebih profesional pengelolaannya, 
supaya industri kreatif di Kota Depok 
menjadi lebih terkenal dan diakui 
keberadaannya tidak hanya skala 
nasional tapi hingga internasional.

Pengusaha    Batik
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KOMUNITAS

komunitas di depok baik dalam kegiatan seminar dan 
kedinasan. Beberapa bulan kebelakang lalu mereka 
juga disibukkan dengan kegiatan sosialisasi E-KTP 
kebeberapa wilayah di Kota Depok termasuk mall-mall 
di Kota Depok.

Saat ini mereka sedang fokus terlibat aktif 
dalam usaha restorasi situs-situs bersejarah Kota 
Depok dengan komunitas-komunitas terkait. Hal 
ini ditempuh karena senada dengan program IKAM 
untuk terus memajukan potensi wisata Depok 
khususnya Wisata sejarah.  Untuk struktur organisasi 
sendiri IKAM baru saja melakukan perombakan 
struktur organisasi dengan Radityo Egi sebagai Ketua. 
“bulan-bulan kedepan kami akan disibukkan dengan 
kunjungan ke Manado untuk memperkenalkan 

Ikatan Abang Mpok Depok (IKAM) merupakan 
komunitas yang berisi sekumpulan abang 
dan mpok Depok yang pernah mengikuti 
ajang pemilihan Abang dan Mpok yang 
diselenggarakan rutin oleh Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kota Depok. IKAM sendiri terbentuk 
atas inisiatif abang 2002, Kiki Monanda. Menurutnya 
ikatan atau perkumpulan ini diperlukan sebagai 
wadah para alumni baik juara dan finalis untuk tetap 
menyuarakan keunggulan kota Depok dan potensi 
wisata Depok ke dunia luar. 

Menurut Rifa Rizky Simponi, wakil ketua 
IKAM, saat ini banyak yang telah dilakukan IKAM 
untuk Kota Depok, seperti kegiatan kunjungan 
ke panti asuhan, bergabung dengan komunitas-

IKAMIkatan Abang Mpok 
(Kota Depok)
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Kota Depok dan persiapan pemilihan Abang Mpok 
Depok 2012 yang akan dimulai pendaftarannya April 
mendatang,” jelasnya.

Saat ini Rifa mengaku, IKAM kurang mendapat 
perhatian dari dinas terkait. Padahal secara organisasi 
IKAM berada langsung di bawah payung DISPORA. 
Pasalnya, untuk pendanaan kegiatan sendiri selalu 
dilakukan dengan alokasi kantong pribadi atau didapat 
dari para alumni yang sudah bekerja. Untuk perizinan 
pun IKAM mengeluhkan proses yang berbelit-belit. 
“kami selalu dilempar sana-sini jika berkenaan 

dengan izin,”pungkasnya. Mereka berharap agar 
kedepannya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Depok 
dapat kooperatif dengan IKAM demi memajukan 
Kota Depok sejatinya. Untuk kesekertariatan saja, 
IKAM mengaku tak punya tempat. Namun IKAM 
menurutnya sangat terbuka dan siap terlibat aktif 
bagi siapapun yang mau bekerjasama membangun 
kota Depok. bagi Anda yang mau berkomunikasi 
dengan mereka bisa bergabung aktif dengan account 
facebook, dan twitter Abang Mpok Depok. Anda juga 
bisa menghubungi IKAM lewat Dinas Pemuda dan 
Olahraga untuk melakukan kerjasama.  
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IX

OLAHRAGA

hingga 4 Maret. Pertandingan sendiri 
berlangsung di Lapangan Bola Basket 
Komplek KONI Kota Depok.

Seperti edisi-edisi sebelumnya, 
Libala memang menjadi ajang yang 
sangat dinanti-nanti oleh anak-anak 
basket di Kota Depok. Mengingat event 
ini tidak membolehkan siswa kelas 3 
SMA ikut, maka pentas Libala bakal 
menjadi momen bagi siswa-siswi kelas 

tersebut terdiri dari 23 tim putra 
tingkat SMP, 23 tim putri tingkat SMP, 
19 tim putra tingkat SMA dan 11 tim 
putri tingkat SMA, “SMP 2 Depok 
yang paling banyak mengirim tim, 
6 tim putra dan satu tim putri,” kata 
Sekretaris Panpel Libala IX, Teguh 
Ipoy, beberapa waktu lalu. Pentas bola 
basket paling bergengsi di Kota Depok 
ini berlangsung sejak 17 Februari 

Liga Bola 
Basket 
Antar 
Pelajar

Liga Bola Basket Antar Pelajar 
(Libala) IX berlangsung 
bulan ini. Secara resmi 
pentas kompetisi bola basket 
paling bergengsi di Kota 

Depok itu dibuka pada Sabtu (18/2), 
namun pertandingannya sendiri 
sudah dimulai sehari sebelumnya 
(17/2). Sedikitnya ada 76 tim yang 
memberikan partisipasi. 76 tim 

(LIBALA) 
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2 SMA ke bawah untuk menunjukkan 
kebolehannya. Dilihat dari jumlah 
peserta, memang sedikit berkurang 
dibanding Libala edisi musim lalu 
(lebih dari 80 tim). Terlihat panpel 
melakukan kerja ekstra mengingat 
pertandingan digelar setiap hari. 
“Itu sudah biasa. Kami perkirakan, 
selain hari Jumat, bakal ada 7 sampai 
9 pertandingan setiap harinya. Kan, 
lapangan cuma satu. Kami juga harus 
siap mengantisipasi faktor cuaca. 
Ya kalau hujan, pertandingan harus 
diundur dan dipindahkan waktunya,” 
timpal Ketua Panpel Libala IX, 
Marulitua ‘Ucok’ Siahaan.

Ucok menambahkan, Libala 
IX akan memakai sistem setengah 
kompetisi atau dibagi ke beberapa 
pool. Diketahui, data dan fakta Libala 
VIII sebelumnya untuk tingkat SMA 
putra dan putri dijuarai oleh SMA 2. 
Di tingkat SMP putra dimenangi oleh 
SMP 2, sementara putri memunculkan 

SMP 11 sebagai kampiun. Sedangkan 
untuk tingkat SD, edisi kemarin hanya 
sebatas eksebisi. Dari 76 tim peserta 
Libala IX ini, dibagi ke dalam empat 
kategori. Kategori SMA putra diikuti 
oleh 19 tim, 4 tim di Pool A hingga D, 
dan 3 tim di Pool E. Untuk kategori 
SMA putri diikuti 11 tim, tiga di Pool 
F hingga H, dan dua tim di Pool I.

Sementara untuk kategori 
SMP putra ada 23 tim yang disebar 

ke 7 pool (J sampai P). Dan untuk 
kategori SMP putri diikuti oleh 23 
tim yang dibagi ke dalam 7 pool (Q 
sampai W). Untuk bagan putaran 
selanjutnya, di kategori SMA putri, 
juara masing-masing pool akan lolos 
ke semifinal. Sementara di SMA putra, 
juara masing-masing pool, ditambah 
tiga tim runner up terbaik berhak 
memainkan babak perempat final (8 
Besar). Untuk SMP putri dan SMP 
putra, masing-masing juara pool, plus 

satu tim runner up terbaik lolos ke 
perempatfinal.

“Libala kali ini akan lebih 
sengit. Masing-masing tim sudah 
mempersiapkan diri. Kalau dilihat 
dari hasil drawing, kategori SMP putra 
dan putri cukup merata. Sedangkan 
di kategori SMA putra dan putri, satu 
pool diprediksi bakal lebih ketat, yakni 
di Pool B untuk putra, dan di Pool F 
untuk putri,” ujar Ketua Panpel Libala 
IX, Marulitua ‘Ucok’ Siahaan.

Pembibitan pebasket sejak 
dini ini memang sedang menjadi 
fokus Pengurus Cabang (Pengcab) 
Persatuan Basket Seluruh Indonesia 
(Perbasi) Kota Depok, Jawa Barat. 
Menurut Teguh Wihanda Putra, 
Sekretaris Pengcab Perbasi Kota 
Depok, momen Liga Basket Pelajar 
(Libala) selalu menjadi momen untuk 
menjaring dan monitoring atlet, 
khususnya. “Bila memang para atlet 
memiliki potensi yang bagus, tak 
menutup kemungkinan mereka 
akan diseleksi untuk jadi Tim 
Basket Depok,” ungkapnya. Teguh 
menambahkan, tim Basket memang 
sangat penting untuk dimiliki Depok, 
terutama untuk program pembinaan 
jangka panjang.
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SERBASERBI
penanganan kurang gizi pada anak terdiri dari beberapa 
kegitan, yaitu penyuluhan gizi rutin di puskesmas dan 
posyandu, konseling gizi di klinik gizi puskesmas, pelacakan 
dan surveilens kasus balita, kadarzi, pemberian makanan 
tambahan, tata laksana gizi buruk di rumah tangga, rujukan 
bagi balita gizi buruk, pendekatan positive deviance, dan 
terapeutik feeding centre. Utang Wardaya menambahkan 
bahwa Pemkot Depok akan terus berusaha menciptakan 
program-program inovatif yang melibatkan masyarakat 
sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan.

Walikota Membuka Musrenbang Kecamatan 
Pancoran Mas

Dengan mengucap basmallah, Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat 
Kecamatan Pancoran Mas resmi dibuka oleh Walikota 
Depok H. Nur Mahmudi Isma’il, Senin (6/2). Musrenbang 
yang digelar di aula Kantor Kecamatan Pancoran Mas 
dihadiri oleh anggota DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan 
Kecamatan Pancoran Mas, para Kepala OPD, Camat 
Pancoran Mas beserta unsur MUSPIKA, para Lurah se- 
Kecamatan Pancoran Mas, Ketua FKA LPM Kecamatan 
Pancoran Mas, Ketua LPM Kelurahan se-Kecamatan 
Pancoran Mas, serta para peserta Musrenbang.

Camat Pancoran Mas, Linda Ratna 
menginformasikan, musrenbang ini merupakan kelanjutan 
dari musrenbang Kelurahan yang telah diadakan pada 16 
hingga 27 Januari 2012 lalu. “Terima kasih kepada Walikota 
Depok yang telah hadir dalam musrenbang, semoga bisa 
memberikan motivasi dan arahan sehingga program yang 
ada bias direalisasikan dengan optimal. Musrenbang kali 
ini mengusulkan beberapa prioritas, seperti pembangunan 
di bidang infrastuktur, bidang ekonomi, dan bidang sosial 
budaya. Program prioritas Kecamatan salah satunya 
adalah pembangunan gedung kantor Kelurahan Pancoran 
Mas karena kantor ini berada dipusat kota dan menjadi 
representative dari berbagai pelayanan yang ada” ungkap 
Linda.

Walikota mengatakan berbagai masukan dari warga 
dan LPM yang tidak bisa tertampung pada Musrenbang 

Walikota Depok Sosialisasikan MDG’s Awards Di 
Talkshow RRI

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il hadir 
dalam Talkshow di Studio RRI Jakarta pada Kamis pagi 
(9/1) bersama Kepala Dinas Kota Depok drg. Hardiono dan 
Kepala Bidang Perencanan Sosial Bappeda Depok Utang 
Wardaya. Talkshow yang membahas tentang penganugrahan 
MDGs Awards dibidang nutrisi berlangsung selama 
satu jam. Walikota mengatakan bahwa penganugrahan 
penghargaan ini adalah pemicu rasa syukur atas kinerja 
yang telah dilakukan dan pemicu motivasi untuk terus 
berusaha dalam menciptakan program-program yang 
lebih inovatif. “Penghargaan ini merupakan bentuk nyata 
dari kepedulian kita dalam mensukseskan capaian MDGs 
Awards. Dengan penghargaan ini, berarti kita juga berani 
untuk dievaluasi dan warga pun mengetahui bahwa Pemkot 
peduli terhadap warga dan turut serta dalam mensukseskan 
capaian MDGs” papar Walikota.

Walikota menjelaskan sasaran Millenium 
Development Goals (MDG’s) yang dilombakan terbagi 
dalam 4 kriteria, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Akses pada 
air minum layak dan Sanitasi dasar, HIV/AIDS dan penyakit 
menular lainnya dan diikuti oleh sektor Pemerintah, 
lembaga swadaya masyarakat, pemuda, dan swasta serta 5 
pelaku pembangunan terbaik di seluruh Indonesia. Kota 
Depok berhasil meraih juara pertama MDGs Awards 
dibidang nutrisi se-Indonesia dengan program penanganan 
kurang gizi pada anak. Walikota mengatakan bahwa semua 
capaian yang tertuang dalam MDGs awards bisa diraih. 
“Kunci untuk berhasil adalah kesadaran bahwa pola hidup 
sehat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga 
nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan. Kesadaran dari 
semua komponen, mampu mengidentifikasi problema 
apa yang sebenarnya dihadapi oleh para penderita gizi 
buruk, dan dapat menetukan strategis program yang akan 
dilaksanakan, merupakan upaya Pemkot Depok dalam 
menurunkan angka kurang gizi di Kota Depok. Selain 
kesadaran, dibutuhkan pula pemahaman dan sinergi dari 
semua elemen” jelas Walikota.

drg. Hardiono memaparkan bahwa program 
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kali ini, bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan menjadi 
catatan yang nantinya dapat dialokasikan pada musrenbang 
selanjutnya. Tak lupa, Walikota mengucapkan terima kasih 
dan memberikan apresiasi kepada para warga yang telah 
melahirkan program-program terbaik pada tahun 2011 lalu. 
“Hasil Musrenbang Kecamatan nantinya akan dijadikan 
sebagai bahan masukan bagi Forum Renja, OPD serta 
Musrenbang tingkat Kota yang nantinya akan dituangkan 
dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Tahun 2013 yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam 
penyusunan RAPBD Kota Depok Tahun 2013. Rancang 
program prioritas berdasarkan pada kebutuhan penting dan 
mendesak yang dirasakan oleh mayoritas warga di wilayah 
Kecamatan Pancoran Mas dan laksanakan program tersebut 
dengan sungguh-sungguh agar manfaatnya bisa dirasakan 
masyarakat dengan segera” papar Walikota.

Walikota berharap agar seluruh peserta Musrenbang 
dapat turut berperan aktif dalam mensosialisasikan 
dan mensukseskan program-program dari Pemerintah 
Kota Depok., terutama 4 program unggulannya  yaitu 
Depok Kota Tertib dan Unggul, Depok Kota Bersih dan 
Hijau, Depok Kota Layak Anak, dan Depok Cyber City. 
“Terima kasih pula Puskesmas, Posyandu, dan para warga 
pemerhati kesehatan yang telah bekerjasama dalam program 
penanganan gizi buruk di Kota Depok sehingga Pemkot 
Depok mendapat penghargaan dalam ajang Indonesia 
MDGs Awards pada Rabu (1/2) lalu. Penghargaan ini 
didapat bukan karena kerja dadakan semata, tetapi memang 
sudah bukti nyata dari kinerja dan komitmen kita bersama 
untuk memajukan dan mensejahterakan Kota Depok” papar 
Walikota.

Walikota Depok Meresmikan Gedung Baru 
SMAN 8 Depok

Senin(13/2), Walikota Depok H.Nur Mahmudi 
Isma’Il meresmikan SMA Negeri 8 Cilodong. Acara ini 
dihadiri oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il, 
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Asep Rahmat, Camat 
Cilodong Marjaya, Kepala Sekolah SMA N 8 Sahadi, S.Pd, 

Kepala Sekolah se-Kota Depok, Muspika Kota Depok. SMA 
Negeri 8 sebelumnya menumpang di SMP N 6 sehingga 
jam masuk sekolahnya siang. Saat ini para siswa dapat 
menikmati kegiatan belajar mereka dari pagi hari, karena 
telah dibuatkan bangunan sekolah oleh Pemerintah Kota 
Depok.

Dalam sambutannya Walikota Depok, H. Nur 
Mahmudi Isma’il mengatakan ” Pemerintah Kota Depok 
senantiasa meningkatkan kepedulian kualitas dan kapasitas 
dunia pendidikan. Sekolah-Sekolah di Kota Depok telah 
banyak mengukir prestasi. Pemerintah Kota di tuntut untuk 
terus meningkatkan kualitas dan kapasitas, agar mampu 
menampung siswa di Kota Depok. Dengan dibangunnya 
bangunan sekolah yang baru diharapkan diikuti dengan 
pengingkatan indeks prestasi siswanya. Pemerintah Kota 
juga berencana akan membangun satu buah SMK di 
Cimanggis, dan SMA Negeri di Cinere.

Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemerataan 
pendidikan, setelah dilakukannya Pemekaran dari 
6 Kecamatan menjadi 11 Kecamatan. Walikota juga 
menegaskan bahwa Pemerintah Kota mempunyai target 
minimal 1 SMA/ SMK di setiap Kecamatan. Walikota 
berpesan kepada para siswa,” dengan didirikannya gedung 
sekolah yang baru diharapkan menjadi motivasi dalam 
meningkatkan prestasi dan kualitas belajar, semoga Sekolah 
di Depok mampu meraih penghargaan Adiwiyata. Dari 5967 
Sekolah Negeri di Kota Depok, sekolah ini memiliki daya 
tampung 360 siswa, dan 3 kelas romongan belajar. Diakhir 
sambutan Nur Mahmudi Isma’il mengucapkan selamat 
belajar kepada siswa di SMA N 8, semoga menambah 
kekompakan dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas 
pendidikan, “tutup beliau.

Profil Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMAN 3 
Depok

“Jadi ruang UKS di SMAN 3 Depok sampai saat 
ini digabung dengan ruang PMR, karena memang satu 
kegiatan” kalimat tersebut menjadi pembuka perbincangan 
dengan Bpk. Muharam Darisman, S.Pd selaku Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 3 Kota Depok.
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Usaha Kesehatan Sekolah atau yang sering disingkat 
dengan UKS adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh 
sekolah dalam memberikan pertolongan kepada siswa, guru 
atau warga sekolah lainnya. Pertolongan yang ditangani 
biasanya bersifat pertolongan pertama pada kecelakaan 
(P3K), untuk SMAN 3 Depok UKS paling sering menangani 
siswa atau warga sekolah yang pusing, alergi, pingsan, kram, 
terlalu letih dan lain-lain. Penanganan tersebut dilakukan 
oleh guru yang memiliki pengetahuan dalam kesehatan 
seperti guru olahraga atau guru biologi, “apabila tidak bisa 
ditangani di UKS, maka akan kita bawa ke Rumah Sakit 
atau Puskesmas terdekat” ujar Muharam. “Begitu tidak bisa 
ditangani di UKS kami telpon orang tuanya, lalu kita bawa 
ke rumah sakit terdekat, biaya ditanggung oleh sekolah 
karena terjadi di lingkungan sekolah” tambahnya.

Selain menangani P3K, UKS SMAN 3 Kota Depok 
juga mengadakan beberapa penyuluhan seperti pengetahuan 
reproduksi wanita, bahaya narkoba, dan lainnya. Menurut 
Wakil Kepala Sekolah ini, untuk nara sumber penyuluhan 
didatangkan dari instansi atau lembaga yang sesuai dengan 
materinya “Untuk penyuluhan pengetahuan reproduksi 
wanita kami datangkan nara sumber dari Departemen 
Kesehatan, sedangkan untuk bahaya narkoba kami 
datangkan dari Polsek”. UKS ini juga mengadakan donor 
darah, bakti sosial setiap tahunnya bahkan menggelar 
Sunatan Masal bagi warga sekitar sekolah yang diadakan 
bertepatan dengan ulang tahun SMAN 3 sekitar bulan 
Oktober – November.

Harapan dari SMAN 3 Depok mengenai Usaha 
Kesehatan Sekolah ini adalah agar adanya penyuluhan 
/ sosialisasi yang rutin dari instansi terkait tentang 
pengetahuan obat, herbal, penyalahgunaan narkoba, 
pergaulan bebas atau pengetahuan lainnya. “Kami siap 
menyediakan tempat jika memang berkenan” tutupnya.

Talkshow Live Walikota Depok di RRI

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il beserta 
Bappeda dan Dinas Kesehatan Kota Depok, pagi ini (9/2) 
melakukan live talkshow di Studio RRI Pro-1, Jl. Medan 
Merdeka Barat No.4-5. Talkshow yang disampaikan 
mengenai program Nutrisi TFC (Therapeutic Feeding 
Center) yang merupakan inovasi penurunan angka gizi 

buruk. Dalam Talkshownya Walikota Depok mengatakan 
tahun 2006 pada saat itu, masih banyak anak balita yang 
menderita gizi buruk, setelah berdiskusi dan berusaha, 
akhirnya menemukan sebuah program strategis untuk 
mengatasi gizi buruk di Kota Depok. Strategi tersebut antara 
lain Pusat Pemulihan Gizi, Positive Deviance/ Pos Gizi, dan 
Pemberian Makanan Tambahan. Dalam program tersebut 
berusaha untuk menyadarkan orang tua bahwa anaknya 
sedang sakit, memberi pengetahuan bahwa memberi 
makanan yang bergizi tidaklah sulit dan mahal, membentuk 
sarana atau pos tempat berkumpul para orang tua dan anak 
untuk diberikan penjelasan, pendidikan, dan pemahaman 
tentang kondisi gizi anak dan berbagai cara untuk 
menyembuhkannya sehingga kondisi gizi anak membaik. 
Saat di rumah, sang ibu pun tetap bisa menjaga kondisi gizi 
dengan baik.

RTH dan Tertib PKL Menjadi Perencanaan Utama 
Dalam Musrenbang Kecamatan Limo

Rabu(8/2) Kecamatan Limo melaksanakan 
Musrenbang Tk.Kecamatan yang dibuka oleh Asisten 
Ekbangsos, Ir.Utuh Karang Topanesa. Hadir dalam 
Musrenbang ini antara lain Camat Limo (Drs.Eri 
Sumantri,SH,MH),  Anggota DPRD Fraksi PDIP(Sutadi 
Dipowongso), Anggota DPRD Fraksi FPKS (Muttaqin,SSi), 
Ketua LPM Kecamatan Limo (Risani) , Polsek Limo, Kepala 
Puskesmas,  Bappeda, Dinkes, Lurah se-Kecamatan Limo, 
perwakilan PKK, LPM Kelurahan dan warga masyarakat.

Camat Limo dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa usulan yang nantinya dihasilkan dari Musrenbang 
ini diharapkan memakai skala prioritas yang mengacu 
pada visi dan misi kota Depok, diantaranya mewujudkan 
kemandirian berbasis infrastruktur dengan sumberdaya 
manusia yang unggul dan religius serta mengacu pula 
dengan 4 program unggulan kota Depok yakni Depok Kota 
Tertib dan Unggul, Depok Kota Layak Anak, Depok Kota 
Bersih dan Hijau serta Depok Cyber City. Dalam upaya 
mewujudkan Depok Kota Tertib dan Unggul, kecamatan 
Limo berupaya persuasif dalam menertibkan PKL yang 
ada di sepanjang  jalan raya Limo, akan diupayakan istilah 

SERBASERBI
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PKL tidak lagi sekedar Pedagang Kaki Lima tetapi di rubah 
menjadi Pedagang Kreatif Lingkungan. Untuk program 
unggulan Depok Bersih dan Hijau, nantinya ada lahan 
fasos/fasum yang diupayakan menjadi Ruang Terbuka 
Hijau(RTH).

Asisten Ekbangsos juga menyampaikan bahwa 
musrenbang ini adalah sarana untuk menggali aspirasi 
masyarakat dalam rencana pembangunan di tahun 2013 
mendatang. Dalam mengumpulkan aspirasi dari masyarakat 
ini diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, 
serta disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kecamatan 
Limo. Seperti yang sudah di utarakan oleh Camat Limo 
dengan mengupayakan merubah konsep Pedagang Kaki 
Lima menjadi Pedagang Kreatif Lingkungan dan membuat 
RTH di kecamatan Limo, semoga dengan konsep ini bisa 
menyukseskan program unggulan lainnya.

Setelah Musrenbang ini secara resmi dibuka oleh 
Asisten Ekbangsos, pengarahan langsung diambil alih oleh 
Ketua LPM Kecamatan Limo sebagai pimpinan rapat untuk 
membuat kelompok diskusi per bidang dan membahas draft 
usulan yang telah dikumpulkan dari seluruh musrenbang di 
tingkat kelurahan se-kecamatan Limo.

Wakil Walikota dan Mamah Dedeh Hadiri 
Peringatan Maulid Nabi Di Mushola Al Amin 
Jatijajar

Wakil Walikota Hadiri Peringatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW di Musholla Al-Amin Kelurahan Jatijajar, 
Tapos. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Musholla 
Al-Amin Kel. Jatijajar, Tapos berlangsung meriah dan 
hikmat dengan hadirnya Penceramah Mamah Dedeh. 
Kedatangan Wakil Walikota Depok disambut dengan 
pertunjukan gambus islami demi memeriahkan maulid 
Nabi Besar Muhammad SAW. Tema Maulid Nabi Musholla 
Al-Amin “Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 
1433 H, Meneladani Ahklak Nabi Muhammad SAW, Kita 
Pertahankan Kebersamaan demi terciptanya, Lingkungan 
Hidup yang Islami, sesama masyarakat Jatijajar”.

Peringatan Nabi muhammad SAW semata-mata 
untuk beribadah kepada Allah SWT karena memperingati 

hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW dan 
mempererat tali silahturahmi warga Jatijajar. Acara ini 
dihadiri oleh Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul 
Somad, Lurah Jatijajar Bapak Hasanurdin, Camat Tapos 
DRS. Topan Abdul Patah, MH, Mamah dedeh sebagai 
penceramah, masyarakat Kelurahan Jatijajar, Ketua DKM 
Musholla Al-Amin, Ketua DKM Al-Mujahidin. Wakil 
Walikota KH. Idris Abdul Somad memberikan sambutannya 
” beliau mengatakan niat melaksanakan Maulid Nabi 
Muhammad SAW harus dilandaskan dengan niat beribadah.

Tak lupa Wakil Walikota mengingatkan masyarakat, 
“Hendaknya terus menjaga kebersihan rumahnya dari 
sampah, sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu kebersihan 
sebagian dari Iman. Sesuai dengan arahan Walikota, dan 
Program Pemerintah Kota Depok masyarakat, hendaknya 
warga melakukan pemilahan sampah, dan terus menjaga 
kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih dari sampah, 
penyakit dan nyamuk pasti akan menjauh, ” tutup Idris.

Pemkot Dukung Penghijauan Sekolah

Salah satu program  andalan Kota Depok ialah 
Depok Kota Bersih dan Hijau. Untuk mendukung  
program tersebut, ditekankan tersedianya Ruang Terbuka 
Hijau(RTH) sehingga dapat memiliki fungsi ekologis yang 
menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik. 
Untuk mensosialisasikan RTH tersebut, Badan Lingkungan 
Hidup (BLH) Kota Depok yang diwakili oleh Ibu Kania  
dibantu oleh pihak sekolah-sekolah di Kota Depok  
mensosialisasikan penghijauan di Kota Depok kepada 
anak-anak sekolah SDIT Al Muqorrobin yang berlokasi 
di Jl. Mahoni Depok Utara., Sabtu(4/2). Kegiatan tersebut 
diisi  dengan melakukan sosialisasi penghijauan di kelas-
kelas serta talk show yang bertemakan Bumiku Hijau dan 
Lingkunganku Sehat.

RTH dimaksud harus merupakan satu bentuk RTH 
yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu 
wilayah kota, seperti RTH untuk perlindungan sumberdaya 
penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun 
jejaring habitat kehidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi 
lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH 
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terjalin agar talisilaturahmi semakin erat.
Senada dengan Kamal, Walikota mengatakan, 

kegiatan olahraga bersama ini merupakan ajang untuk 
mempererat kekeluargaan dan tali silaturahmi antara 
keluarga besar Polres dan Pemerintah Kota Depok. Dalam 
olahraga bersama tersebut, Walikota sempat bertanding 
dengan Kamal. “Semoga olahraga yang berbalut dengan 
silaturahmi ini bisa berkelanjutan dan dapat dikembangkan 
dengan elemen lainnya sehingga silaturahmi bisa tetap 
terjaga dan semakin kokoh” harap Walikota.

pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan 
dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan 
berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, 
seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur 
kota.

Manfaat berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat 
langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) 
seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, 
daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan 
dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat 
intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi 
hayati atau keanekaragaman hayati.

Struktur Kota Hijau adalah Kota yang memiliki 
hubungan fungsional (ekologis, sosial, ekonomi, 
arsitektural) antar komponen pembentuknya. Pola yang 
dibangun harus terintegrasi dari kumpulan tumbuhan dan 
tanaman atau vegetasi yang telah diseleksi dan disesuaikan 
dengan lokasi serta rencana dan rancangan peruntukannya.

Walikota Depok diwakili oleh Drs. Slamet AR, 
MM selaku Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika hadir memberikan sambutan 
dan membuka acara tersebut. Pada kesempatan tersebut 
Slamet menyampaikan rasa terimakasih terhadap sekolah  
atas dukungannya terhadap program Pemkot di depan 
puluhan siswa SDIT Al Muqorrobin serta guru-guru dan 
orang tua murid. Slamet juga menambahkan penjelasan-
penjelasan program andalan kota depok lainnya seperti 
Depok kota layak anak, Depok tertib dan unggul serta 
Depok cyber city.

Olahraga Berbalut Silaturami Antara Walikota 
Dan Polres Depok

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Ismail 
mengadakan silaturahmi dengan penggemar olahraga bulu 
tangkis di jajaran Polres Depok pada Jum’at (10/2) pagi. 
Olahraga yang berbalut dengan silaturahmi diselenggarakan 
di GOR Rama Pitara Pancoran Mas Depok. Terlihat hadir 
Wakil Polres AKBP Abdul Ahmad Mustafa Kamal beserta 
jajarannya dan Camat Pancoran Mas. Kamal mengaku 
gembira dan berharap pertemuan seperti ini bisa terus 

SERBASERBI

Coffee Morning Diskominfo Dan Media 
Lokal Depok

Bertempat di  Saung Fitri Resto & Gallery (10/2) 
yang berlokasi di Jalan Kartini Raya No.35, Pancoran 
Mas Kota Depok, Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kota Depok menggelar acara Coffee Morning 
bersama beberapa media lokal yang ada di Kota Depok.

Acara obrolan santai bertajuk Coffee Morning ini 
digelar sebagai ajang silaturahmi pemerintah Kota Depok 
dengan beberapa media lokal di antaranya Harian Jurnal 
Depok, Radar Depok, Monitor Depok, Warta Kota, PWI, 
Depok Klik, CB TV dan Depok TV.

Kepala Diskominfo, Herry Pansila yang hadir 
sebagai pembicara menyampaikan  peran penting media 
yang bersinergi dengan tugas pokok Diskominfo, untuk 
mewujudkan visi Kota Depok sebagai Depok Cyber City 
Berbasis Komunitas. Ia menyambut respon positif para 
pemimpin redaksi media lokal Kota Depok yang turut 
hadir di sini , untuk terus meningkatkan kerjasama dengan 
pemerintah dalam hal pelayanan informasi bagi masyarakat 
Depok.

Untuk meningkatkan kerjasama ini, Diskominfo 
melaksanakan fungsi kemitraan dengan media lokal yang 
terbit di Depok,  sebagai sarana penghubung komunikasi 
antara pemerintah dengan masyarakat. Diskominfo siap 
memfasilitasi media dengan Dinas atau OPD Kota Depok 
untuk mendapatkan informasi terutama yang berkaitan 
dengan masalah yang sedang in di Kota Depok.

Selain kerjasama dengan media, Diskominfo 
juga menjalin kerjasama dengan Komunitas Informasi 
Masyarakat (KIM)yang ada di tiap Kecamatan. Fungsi 
KIM disini adalah membantu pemerintah Depok untuk 
mensosialisasikan informasi baru di masyarakat sekitarnya. 
Ini merupakan bentuk dari Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) dari pemerintah yang harus ada di tiap kota/
kabupaten.

Perbincangan santai diselingi kopi dan hidangan 
makan siang ayam bakar khas Saung Fitri berlanjut . 
Ketua PWI yang baru menjabat, Azhari menyambut baik 
acara Coffee Morning ini. Ia berharap komunikasi antar 
pemerintah, media dan wartawan Depok dapat terus 
berjalan tak hanya di acara ini. Ke depannya, ia mengajak 
pemerintah dan seluruh wartawan memberdayakan PWI 
sebagai sarana komunikasi antar insan pers di Kota Depok.
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Kesemrautan lalu lintas 
merupakan permasalahan yang 
dihadapi kota-kota besar di 
Indonesia. Salah satunya dialami 
Kota Depok. Pascapelebaran jalan 
yang telah dilakukan Pemkot 
Depok, muncul masalah baru, yakni 
keselamatan penyebrang jalan. 
Kepala Bidang Lalulintas Dinas 
Perhubungan Kota Depok, Drs. 
H Eddy Suparman memberikan 
keterangan tentang keselamatan 
pengguna jalan yakni hak 
penyebrang jalan yang terancam. 
Menurutnya, Margonda sebelum 
dilakukan pelebaran jalan terdiri 
atas 4 lajur jalan dengan 2 jalur dan 
terdapat median jalan ditengahnya. 
Saat itu kondisi jalan Margonda 
memiliki visi rasio yang tinggi, 
sehingga sangat identik dengan 
kondisi jalan yang padat merayap. 

Berdasarkan basis materi 
tersebut Pemkot Depok mengambil 
langkah untuk melakukan pelebaran 
jalan yang notabene merupakan 
jalan provinsi dan jalan Negara 
itu. Kini Jalan Margonda terdiri 
atas 8 lajur dengan 2 jalur dan 
median jalan ditengahnya. Menurut Edi, tentu 
saja dengan pelebaran jalan tersebut visi rasio 
jalan Margonda menjadi berkurang, yang secara 
otomatis kecepatan kendaraan menjadi meningkat. 
Muncul masalah baru karena dengan kecepatan 
pengendara kendaraan yang meningkat, para 
penyebrang jalan mengalami kesulitan untuk 
menyebrang. Keluhan tersebut disampaikan warga 
yang diwakili civitas akademika UI yang meminta 
pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) 
dibeberapa titik untuk membantu penyebrang jalan, 
termasuk dititik traffic penyebrang tinggi, Jl. Kober, 
Margonda. 

 “Pemkot Depok mengalami kendala karena 
lahan yang tidak ada untuk lengan-lengan JPO. 
Butuh waktu untuk melakukan pembebasan lahan 
untuk fasum karena banyak pengusaha pemilik 
lahan yang belum setuju dan sulit untuk ditemui 
untuk kita ajak rapat,” paparnya. Sambil menunggu 
usaha yang belum terealisasi tersebut Dishub 

LAYANANMASYARAKAT

Kota Depok mengambil langkah 
memasang traffic light di beberapa 
titik ruas jalan Margonda untuk 
meminimalisir titik konflik antara 
pengguna jalan dengan penyebrang 
jalan. Namun hal itu menurutnya 
hanya berdampak sedikit terhadap 
rasa aman penyebrang jalan, hal itu 
dikarenakan rendahnya kesadaran 
berkendara para pengguna jalan 
khususnya kendaraan roda dua. 
Untuk dititik Jl Kober mendapat 
perhatian khusus mengingat 
angka traffic penyebrang jalan 
yang begitu tinggi. Oleh karena itu 
menurut Edi, dibutuhkan material 
khusus yang memaksa pengendara 

jalan mengurangi kecepatan 
kendaraannya agar timbul rasa 
lebih aman para penyebrang 
jalan. 

 Dishub Kota Depok 
memilih Speed Hump Reducer 
buatan inggris mengingat 
tekhnologi yang cocok dan 
murah yang dapat diaplikasikan 
segera di titik tersebut. “Speed 
Hump tersebut menelan 
Anggaran Belanja Tahunan 

(ABT) senilai Rp.49 Juta termasuk pengerjaannya,” 
jalasnya. Speed Hump Reducer tersebut lanjutnya 
berbahan karet dengan kotak tebal didalamnya, 
dirancang sedemikian rupa meski truck tronton 
melewatinya tidak akan rusal dan membahayakan 
pengendara. 

 Hal tersebut tidak semulus perencanaan, 
karena terjadi Pro dan Kontra di kalangan 
masyarakat. banyak yang mengeluh soal adanya 
Speed Hump tersebut karena merusak konsep jalan 
yang sesungguhnya. Namun menurut Edi, kontra 
datang dari pihak pengendara, sedangkan banyak 
pula yang mendukung program tersebut khususnya 
penyebrang jalan. “Kami akan terus optimis dengan 
program tersebut dengan melakukan evaluasi 
berkala sambil menunggu target Dishub untuk 
mewujudkan pembangunan JPO. Karena memang 
dengan JPO 100% hak penyebrang jalan akan 
tertangani,” tutupnya.  

Speedhump Reducer
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