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SURAT DARI WALIKOTA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Warga Depok yang budiman,
Apa kabar saudara-saudaraku, pada tahun 2012, 

tentunya kita semua memiliki resolusi, harapan dan cita-
cita mulia. Mulai dari kesehatan jasmani, kesehatan ruhani, 
diberikan keberkahan rejeki, hingga  tercapainya hajat 
bersama yakni terwujudkan Kota Depok yang melayani dan 
mensejahterakan.

 Hingga saat ini, Pemerintah Kota Depok pun 
bercita-cita melaksanakan empat program andalan yakni 
Depok Kota Tertib dan Unggul, Depok Kota Bersih dan 
Hijau, Depok Kota Layak Anak, dan Depok Cyber City. 
Kami berharap seluruh elemen masyarakat Depok bisa 
saling bahu membahu serta berperan aktif mewujudkan ke 
empat program tersebut. 

Tak bosan-bosannya, kami terus menyosialisasikan 
dan menyukseskan hajat tersebut. Di setiap kesempatan, 
di berbagai kegiatan, di Depok maupun di luar kota, kami 
terus membangun kesadaran dan menggalang aksi nyata 
bersama masyarakat. Hal tersebut kami lakukan dengan 
harapan, jika program-program tersebut terwujud, Depok 
akan menjadi kota yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah 

lingkungan.  Depok juga bisa menjadi tempat yang layak 
untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, 
kita juga menginginkan seluruh masyarakat Depok sejahtera 
dunia dan akhirat. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
pihak yang telah dan terus menyukseskan gerakan bersama 
ini. Kami juga berterimakasih kepada Puskesmas, Posyandu, 
dan para warga pemerhati kesehatan yang telah bekerjasama 
dalam program penanganan gizi buruk di Kota Depok, 
sehingga Kota Depok mendapat penghargaan dalam ajang 
Indonesia MDGs Awards tahun ini. Penghargaan ini didapat 
bukan karena kerja dadakan semata, tetapi merupakan  
bukti nyata dari kinerja dan komitmen kita bersama untuk 
memajukan dan menyejahterakan Kota Depok.  

Kami juga berterimakasih kepada warga yang sadar 
untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya 
masing-masing. Jika kita mampu melatih kedisiplinan 
dalam rangka menjaga kebersihan di lingkungan atau 
sekitar rumah, hal ini akan menjadi kebiasaan baik untuk 
masyarakat kita. Sebab, yang mendapatkan manfaat dari 
lingkungan bersih dan sehat adalah kita. Mari galakkan 
kembali gotong royong dan kerjabakti di tengah-tengah 
masyarakat kita, kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, 
lalu siapa lagi?

Mari kita wujudkan empat program andalan tadi, 
mari kita bangun Kota Depok tercinta ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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SALAMREDAKSI

Hidup di kota yang maju dan sejahtera sudah 
tentu menjadi impian setiap warga. Terlebih 
lagi, di kota tersebut tercipta rasa aman, 
nyaman, bersih, sehat dn ramah lingkungan. 
Depok yang dijuluki sebagai Kota Belimbing 

pun memiliki harapan mulia untuk mewujudkan kondisi 
tersebut. Kota Depok  meluncurkan gerakan bersama dalam 
bentuk empat program unggulan.  

Ke empat program tersebut ingin mewujudkan 
Depok menjadi Kota Tertib dan Unggul, Depok Kota Bersih 
dan Hijau, Depok Kota Layak Anak, dan Depok Cyber 
City.  Namun, harapan tersebut akan menjadi impian belaka 
kalau tidak ada kerjasama dari seluruh elemen masyarakat 
Depok. Sebaliknya, jika ada gerakan kolektif dan saling bahu 
membahu seluruh stakeholder, maka harapan itu masih ada 
dan akan terus ada. 

Sebut saja program Depok Kota Tertib dan Unggul, 
dengan gambaran suasana jalan raya lancar dan minim 
kecelakaan karena para 
pengendara motor dan 
mobil taat pada aturan lalu 
lintas. Kondisi lingkungan 
juga aman dari kriminalitas 
karena warganya tertib 
dan pihak keamanannya 
bertugas dengan maksimal. 
Penanganan ketertiban di 
Kota Depok pun menjadi 
tanggung jawab bersama termasuk aparat pemerintah 
seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dinas yang 
dikenal sebagai satuan penegak Perda ini bekerjasama 
dengan dinas lain serta pihak POLRI maupun TNI untuk 
menciptkan kota yang tertib. Contohnya penertiban 
terhadap pelanggaran yang terjadi di Kota Depok seperti 
masalah tertib Administrasi Kependudukan, bangunan, 
perizinan, perdagangan, anak jalanan, tertib membuang 
sampah hingga penertiban tempat-tempat maksiat.

Program kedua adalah mewujudkan Depok Bersih 
dan Hijau. Gerakan ini sudah dan terus dilakukan sejak 
lama dengan harapan Depok menjadi tempat yang nyaman 
dan sehat untuk dihuni. Apalagi penghargaan Adipura 
menjadi iming-iming untuk kota yang bersih dan hijau. 
Di Kecamatan Cipayung, warga berpartisipasi menanam 
tiga pohon di halaman rumahnya masing-masing serta 
menggelar aksi Jumat bersih dan sehat untuk mewujudkan 
Depok bersih dan hijau.

Program lainnya adalah Depok Kota Layak Anak. 
Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh SDM, 
dan kualitas SDM Bangsa Indonesia ditentukan oleh 

pembangunan tumbuh kembang dan perlindungan anak 
saat ini. Anak adalah investasi masa depan dan bukan 
sebagai aset. Maka itu kondisi lingkungan dan tempat 
mereka berada harus tercipta dengan baik. Sehingga 
hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam 
lingkungan yang layak bisa terpenuhi. 

Supaya masyarakat Depok melek pada program ini, 
Pemerintah Kota telah melakukan sosialisasi memasang 
baliho dan sejumlah spanduk di jalan-jalan utama seperti 
di perempatan Lampu Merah Ramanda Jl. Margonda 
Raya. Sosialisasi juga dilakukan melalui leaflet ke berbagai 
lapisan masyarakat dengan harapan tahun 2012 Kota Depok 
menargetkan terbentuknya sebanyak 13 RW Layak Anak di 
Kota Depok

Program ke empat adalah Depok Cyber City.  Dinas 
Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok 
mengambil landasan Hukum Perubahan Kedua Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bab XA Hak Asasi Manusia 
Pasal 28F, Setiap orang 
berhak berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya, 
serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
Berdasarkan alasan tersebut, Pemerintah Kota 

Depok mencantumkan Depok Cyber City sebagai 
salah satu program unggulan. Hingga pada akhirnya 
terwujudnya Depok Cyber City berbasis komunitas dengan 
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional 
berbasis teknologi informasi. Manfaatnya adalah setiap 
masyarakat bisa memanfaatkan jaringan komunikasi untuk 
membangun bisnis dan saling bertukar informasi dan 
layanan lainnya dengan menggunakan sebuah portal online. 
Kita juga bisa mengetahui Layanan Kependudukan (Mall, 
Rumah Sakit, Hotel, dll), Layanan e-Learning, PSB- online 
(Penerimaan Siswa Baru),  Layanan Informasi Umum 
(Website, SMS, e-Kios), Layanan e-Pustaka, E-Document 
Org. Perangkat Dinas (OPD) Kecamatan Kelurahan 
Layanan Masyarakat (Kepolisian) serta layanan lainnya. 

Depok adalah tempat tinggal kita, kalau bukan 
kita yang bertanggungjawab untuk mempercantik 
dan membangunnya siapa lagi. Depok kita adalah 
tanggungjawab kita.

DEPOK KITA ADALAH 
TANGGUNGJAWAB KITA
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LAPORANUTAMA

Pemerintah Kota Depok saat ini 
sedang gencar menggalakan 4 
program andalan Kota Depok. 
Program tersebut diatur secara 
resmi oleh RPJMD Jilid 2 di perda 

No.13 tahun 2011. 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 

Program Andalan 
Kota Depok4
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partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas 
(bottom-up). 

Menurut Kasubid Sosbud Bidang Perencanaan 
Sosial Bappeda Depok, Moh Fahrizal, SSTP, MM 
dalam RPJMD Jilid ke-2 tersebut tertuang 4 Program 
andalan dan 8 program unggulan yang diusung dari 
janji Walikota terpilih. 4 program tersebut yakni, 
Depok Kota Tertib dan Unggul, Depok Kota Bersih 
dan Hijau, Depok Kota Layak Anak dan Depok 
Cyber City. Sedangkan 8 program unggulannya ialah, 
Pemberdayaan usaha mikro, dengan sasaran 5 ribu 
pelaku usaha; pemberdayaan ekonomi dengan sasaran 

Depok secara berkesinambungan. 
RPJMD sendiri merupakan bagian dari 

sistem pereencanaan Pembangunan Nasional 
yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan 
program kepala daerah kedalam arah kebijakan 
keuangan daerah, kebijakan umum, program 
OPD, program lintas OPD dan kewilayahan 
disertai dengan rencana kerja dalam kerangka 
regulasi dan pendanaan yang bersifat 
indikatif. Proses penyusunannya mencakup 
lima pendekatan dalam seluruh rangkaian 
perencanaan, yaitu politik, teknokratik, 
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3 ribu pemuda; betonisasi jalan; pembangunan 
SMAN/MKN di kecamatan yang belum ada; gratis 
pendidikan SD, SMPN, dan SMAN; Pemberian 
beasiswa kuliah bagi 100 siswa yang berprestasi; 
Pelayanan puskesmas 24 Jam dan bantuan rawat inap 
DBD Kelas 3; dan Pelayanan santunan kematian bagi 
warga miskin. 

Untuk program andalan menurut Rizal, 
program andalan memang tidak tersirat secara 
khusus kapan tercapainya, tapi itu merupakan 
pemicu semangat Kota Depok untuk mencapai 
target 4 program andalan tersebut. Filosofi 4 
program andalan sendiri menurut versi Walikota 
Nur Mahmudi Ismail yang disampaikan Rizal 
merupakan urut-urutan masyarakat dalam 
bermetamorfosis ke arah yang lebih baik. Seperti 

LAPORANUTAMA
perwujudan awal Kota Depok yg 
tertib dan unggul, seiring itu kita bisa 
upayakan Depok menjadi kota yang 
bersih dan hijau. “Tertib dan unggul 
berarti mulai dari penegakan disiplin 
yang berangkat dari aparaturnya, 
dan dari warganya juga. Jadi Insya 
Allah akan tercipta sumber daya-
sumber daya manusia yang unggul. 
Kemudian kita bisa menciptakan 
lingkungan yang layak dan nyaman 
melalui Depok bersih dan hijau, 
berlanjut untuk mendukung kota 
Depok layak anak karena sudah sesuai 
dengan tempat tinggal yang nyaman 
bagi perkembangan anak agar dapat 
berprestasi. Jika sudah begitu tak ayal 
jika mimpi Depok cyber city sebagai 
simpul akan tercapai,” aku Rizal. 

Terkait dengan program andalan, semua OPD 
saling bertugas masing-masing mendukung program 
ini. Hal tersebut karena satu program saja ada banyak 
keterkaitan dinas-dinas yang sesuai dengan tupoksinya 
masing-masing. Sebagai contoh, Depok Tertib dan 
Unggul, dalam satu program tersebut sedikitnya 
terdapat 3 dinas yang leading sektornya terkait. 
Sebut saja untuk masalah tertib berkaitan dengan 
POL PP serta Dishub, untuk unggulnya merupakan 
leading sector Dinas Pendidikan. Hal tersebut tentu 
bukan hanya beban mereka, karena semua dinas lain 
memiliki peran serta ambil bagian sesuai dengan 
kapasitasnya di program tersebut. 

“Meski filosofinya berurutan, pemerintah 
tidak hanya terfokus satu program awal saja, program 
andalan nomor urut akhirpun seperti Depok Cyber 
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anaknya, karena setelah lewat jam 7 malam anak-anak 
yang main dan nongkrong akan ditegur oleh para 
satgas. 

Untuk Program Cyber city, aku Rizal, masing-
masing OPD sudah dititipkan program capaian Cyber 
City, masing-masing OPD diminta untuk membuat 
website dengan berinduk ke www.depok.go.id. Bapeda 

sendiri juga sudah mulai, walaupun 
domain atau hosting berpusat pada www.
depok.go.id.. Dengan begitu informasi 
publik akan mudah diakses masyarakat 
termasuk dokumen RPJMD yang ingin 
diketahui juga bisa diunduh di website. 
“Dokumen tahunannya yang lain juga 
lengkap. Jadi semua bisa memantau 
secara langsung sebagai bentuk 
transparansi dan akuntabilitas kami,” 
paparnya. 

Bicara soal mekanisme menurut 
Rizal, ada mekanisme tahunan yang 
masuknya ke RPJMD. Mekanisme 
tersebut terkait dengan evaluasi secara 
keseluruhan dipertengahan RPJMD atau 
pertengahan tahun 2013. Dimana akan 
ada evaluasi, apakah perlu ada perevisian 
atau tidak dengan target-target dan 
pencapaian 4 program andalan tersebut. 

City sudah dimulai,” 
jelasnya. Menurutnya, 
filosofinya memang 
ingin rapi dan sesuai 
dengan urutan, tetapi 
jika dibarengi juga 
akan lebih baik. Selain 
itu, banyak proses juga 
yang terjadi berkaitan 
dengan proses eksternal 
seperti program Kota 
Layak Anak yang 
sudah di-inisiasi jauh sebelum ada penetapan RPJMD, 
seperti arahan Kementrian pusat juga kementrian 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak bahwa Depok menjadi salah satu bagian dari 
kabupaten kota yang sudah mewujudkan menjadi Kota 
Layak Anak. 

Untuk program Kota Layak Anak Rizal 

menyebutkan saat ini sudah ada 2 RW yang sudah 
bisa disebut RW prcontohan Layak Anak. RW tersebut 
berada di Kelurahan Tanah Baru. Terhadap RW 
percontohan, Dinas pendidikan memberlakukan 
daerah tersebut wajib belajar seperti perda baru walau 
masih bersifat himbauan dimana anak setelah maghrib 
atau pukul 7 malam tidak diizinkan main atau diajak 
jalan2 ke mall, dsb. Di RW layak anak sendiri, mereka 
memiliki satgas, satgas tersebut merupakan kelompok-
kelompok warga yang sengaja dibentuk untuk 
mendukung program RW percontohan. Yang pasti 
menurut Rizal, kegiatan warga di sana berorientasi dan 
pengarusutamaan kebijakan berkenaan dengan hak 
anak terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. 
Meski masih bersifat himbauan banyak warga yang 
merasa terbantu untuk urusan mengontrol anak-
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HIDUPSEHAT

giliran dan bertugas untuk memberi-
kan pengobatan simtomatis kepada 
masyarakat yang datang berobat. 
Posko penanganan itu juga didukung 
sejumlah dokter. Warga yang berobat 
tidak dipungut biaya, termasuk untuk 
obat-obatannya bisa diperoleh warga 
secara gratis dan mudah. Selain pem-
buatan posko, dinkes juga melakukan 
pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 

3M-plus secara massal. Gerakan PSN 
massal dilakukan di tiga kelura-

han lokasi KLB.
Menurut 

Hardiono, “Penyebab 
pe- nyakit tersebut adalah 
gigitan nyamuk yang membuat badan 
bentol disertai gatal dan linu,” ujarnya. 
Ia mengatakan jumlah warga yang 

terserang penyakit tersebut sebanyak 
196 warga dan 70 persen di antaranya 
sudah sembuh. Penyakit tersebut 
memang tidak terlalu bahaya namun 
sangat mengganggu aktivitas manusia. 
Untuk itu ia berharap warga melaku-
kan Pemberantasan Sarang Nyamuk 
(PSN) untuk membunuh jentik-jentik 
nyamuk.

Untuk mengenal lebih jauh ten-
tang chikungunya, Dr Zubairi Djoer-
ban, spesialis penyakit dalam dan guru 
besar Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia memaparkan beberapa fakta 
mengenai penyakit yang mendapat 
status kejadian luar biasa (KLB). 
Menurutnya, flu ini sebenarnya adalah 
infeksi virus chikungunya yang ditu-
larkan melalui gigitan nyamuk Aedes 
aegypti atau Aedes albopictus, sama 
dengan nyamuk yang menularkan vi-
rus demam berdarah.

Sering disebut demikian karena 
pada infeksi virus ini gejala yang me-
nonjol adalah nyeri yang amat sangat 
pada tulang dan persendian sehingga 
terkadang saat berjalan pasien ha-
rus membungkuk karena menahan 

Chikungunya
ta penanganan Chikungunya. Dalam 
siaran persnya pertanggal 7 Januari 
lalu di Jakarta, Tjandra menjelaskan, 
proporsi penderita Chikungunya di 
Depok menurut jenis kelamin seban-
yak 56,5 persen menyerang perem-
puan dan 43,5 persen menyerang 
laki-laki. Kejadian paling banyak 
pada kelompok umur di atas 31-40 ta-
hun, yaitu 42 kasus dan kelompok 
umur 10- 20 dan 21-30 tahun masing-
masing 37 kasus. “Kondisi lingkun-
gan rumah dan di dalam 
rumah sangat berpo-
tensi terjadi penularan 
chikungunya (ABJ-angka 
bebas jentik-hanya sekitar 50 
persen),” ungkapnya.

Kepala Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) Kota De- pok Har-
diono beberapa waktu lalu man-
gatakan, pihaknya telah mendirikan 
posko kesehatan untuk mengobati 
warga yang terkena chikungunya tanpa 
dikenakan biaya. Posko pengobatan 
yang berada di lokasi KLB tersebut 
menurutnya beroperasi selama 24 
jam. Petugas posko sendiri merupakan 
petugas puskesmas yang secara ber-

Di penghujung tahun 
2011 lalu masyarakat 
Depok mendapatkan 
kado yang tidak meny-
enangkan. Kado terse-

but ialah merebaknya wabah penyakit 
chikungunya yang melanda hampir 
3 kelurahan di Kota Depok. Tercatat 
dalam rilis kementrian kesehatan 
kurang lebih terdapat 196 warga dil-
aporkan terserang penyakit tersebut. 
Tak tanggung-tanggung penyakit ini 
tak hanya menimpa orang dewasa, 
namun juga banyak menimpa usia 
balita di bawah lima tahun. Wabah ini 
sendiri berlangsung sejak pertenga-
han November lalu, dan dengan cepat 
menyebar dan berlangsung hingga 
Januari.

Kasus ini ternyata mendapatkan 
perhatian serius tak hanya dari Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, me-
lainkan juga Kementrian Kesehatan. 
Tim dari Direktur Jenderal Pengendal-
ian Penyakit dan Penyehatan Lingkun-
gan (P2PL) yang langsung dipimpin 
Tjandra Yoga Aditama pun turun ke 
lokasi. Bersama tim Dinkes Kota De-
pok, mereka melakukan pemetaan ser-
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sakit. Nyeri sendi pun bisa bertahan 
berminggu-minggu, bahkan berbulan-
bulan walaupun gejala-gejala lain telah 
hilang. Gejala lain selain nyeri sendi 
adalah demam tinggi, sakit perut, 
mual, muntah, sakit kepala, nyeri otot, 
mata kemerahan, silau, serta bintik-
bintik merah, terutama di badan dan 
tangan. Manifestasi gejala-gejalanya 
tentu bervariasi pada setiap orang. 
Gejala nyeri sendi pada anak biasanya 
justru tidak menonjol. Meski gejalanya 
mirip dengan demam berdarah den-
gue, pada chikungunya tidak ada 
perdarahan hebat atau renjatan (syok). 
Bintik-bintik merah pada penyakit ini 

adalah ruam, jadi bukan tanda adanya 
perdarahan di bawah kulit (petekie) 
seperti demam berdarah dengue.

Sebenarnya, istilah flu sendiri 
sudah rancu jika mengacu pada pe-
nyakit yang batuk, pilek, meriang, 
karena sebagian besar justru tidak dia-
kibatkan oleh virus influenza. Mung-
kin dulu digunakan istilah flu tulang 
karena salah satu gejala influenza 
adalah nyeri otot dan sendi juga, hanya 
pada infeksi virus chikungunya nyeri 
sendi sangat menonjol sehingga dise-
but flu tulang. Penyakit ini bersifat self 
limiting disease, jadi sembuh sendiri 
tanpa pengobatan spesifik. Obat-obat 

yang diberikan adalah obat untuk 
mengurangi gejalanya seperti obat un-
tuk menurun kan demam, antinyeri/
antiperadangan untuk menghilangkan 
nyeri, antimuntah, dan multivitamin 
untuk meningkatkan daya tahan tu-
buh.

Biasanya setelah 3-10 hari ge-
jala penyakitnya akan mereda. Untuk 
mencegah penyebaran penyakit ini, 
sama seperti demam berdarah, yang 
harus dibasmi adalah nyamuk peran-
tara virus ini. Di daerah perkotaan, 
nyamuk yang lebih banyak berperan 
adalah Aedes aegypti. Maka, gerakan 
menutup, menimbun, dan menguras 
juga relevan untuk mencegah penyeba-
ran virus chikungunya. Selain itu, kol-
am-kolam dapat diberi ikan pemakan 
jentik. Secara kimiawi, dapat dilakukan 
pengasapan (fogging) untuk mem-
bunuh nyamuk dewasa dan pemberian 
bubuk abate pada tempat- tempat 
penampungan air. Untuk mencegah 
nyamuk menggigit di rumah, dapat 
menggunakan obat nyamuk atau tidur 
menggunakan kelambu. Jangan meng-
gantung pakaian karena dapat digu-
nakan nyamuk untuk bersarang.  

Dalam situs internet www.
inilah.com, Walikota Depok, Nur 
Mahmudi Ismail menyebutkan, untuk 
mencegah chikungunya perlu diter-
apkan Pola Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS). “Warga harus aktif member-
sihkan lingkungannya agar nyamuk 
tidak bisa berkembang biak,” katanya. 
Dari aspek lingkungan PHBS  yang 
dimaksud harus memenuhi tujuh indi-
kator seperti  tersedianya jamban, air 
bersih, bebas jentik, pemilahan sam-
pah, sistem pembuangan air limbah 
(SPAL), ventilasi, lantai dan kepadatan 
rumah.
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KITA & KELUARGA

Pada Umumnya rendahnya 
tingkat pendapatan 
keluarga merupakan 
hambatan dalam 
pencapaian kesejahteraan 

keluarga. Contohnya Program Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga 
(UP2K) lah salah satu solusi alternatif 
yang sangat mendukung program 
strategis ekonomi masyarakat. Hal 
tersebut merupakan gambaran yang 
diberikan Tim Monitoring dan 
Evaluasi Tingkat Provinsi Jawa Barat 
saat mengunjungi Kota Depok, Selasa 
(17/01) lalu. 

Kunjungan tim monitoring 
tersebut terkait dengan penilaian 
UP2K PKK yang diselenggarakan 
di Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya. 
Kelurahan Tirtajaya dianggap 
berprestasi karena berhasil membuat 
program seperti simpan pinjam, usaha 
penjualan susu kedelai, dan penjualan 
jagung bakar. Program ini berbasis 

motto dari, oleh dan untuk anggota 
UP2K PKK. Hadir dalam acara 
tersebut, Ketua TP PKK Kota Depok, 
Dra. Hj. Nur Azizah Tamhid,MA, 
Kepala Disperindag Kota Depok 
Farah Mulyati, Camat Sukmajaya 
Adhy Parayudha, Ketua TP PKK Kec. 
Sukmajaya, Lurah se-Kec. Sukmajaya, 
Ketua TP PKK Kelurahan se-Kec. 
Sukmajaya, Kepala OPD, kader PKK 
khususnya kader UP2K, serta para 
tokoh masyarakat. 

Pada kesempatan tersebut, 
Kepala Disperindag Kota Depok Farah 
Mulyati yang juga mewakili Walikota 
Depok menyampaikan apresiasinya 
terhadap UP2K yang sangat membantu 
perkembangan ekonomi masyarakat 

di tingkat informal dan nasional. 
Pasalnya, menurutnya pengelolaan 
UP2K sendiri langsung dari, oleh dan 
untuk masyarakat. “Dengan adanya 
program UP2K, saya yakin akan dapat 
mendorong terciptanya lapangan 
pekerjaan dan juga sebagai penggerak 
roda perekonomian masyarakat,” 
pungkasnya. 

Di Kelurahan Tirtajaya sendiri 
sedikitnya terdapat 23 kelompok UP2K 
dengan beragam jenis produk. Dalam 
menjalankan usahanya, UP2K selalu 
bekerja sama dinas terkait, seperti 
Disperindag, Dinkes, dan Dinas 
UMKM dan Pasar. Untuk Disperindag 
sendiri kelompok-kelopok tersebut 
akan diarahkan berkenaan dengan cara 

UP2K
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pengemasan (packaging) dan menjaga 
mutu. Sedangkan Dinkes memberikan 
arahan seputar kehigienisan makanan 
agar selalu terjaga dan menjadi 
perhatian kelompok. Untuk Dinas 
UMKM dan Pasar, para anggota akan 
dibina berkaitan dengan pemasaran 
serta pelibatan pada momen-momen 
bazaar. 

Ketua TP PKK Kelurahan 
Tirtajaya menyampaikan eksposenya 
bahwa UP2K (Usaha Peningkatan 
Penghasilan Keluarga) mendapatkan 
sumber dana dari APBN maupun 
APBD dengan jenis usaha jasa dan 
simpan pinjam, warung, makanan dan 
minuman, susu kedelai, dan lainnya. 
Pada tahun 2011 awalnya terdapat 3 
kelompok, lalu berkembang menjadi 
23 kelompok. 

Hambatan dan solusi yang 
dialami misalnya: kelompok UP2K 
yang menunggak diberi tenggang 
waktu agar dapat mandiri dan 
meningkatkan pendapatan keluarga 

sehingga 
sejahtera. 

Pada 
kesempatan 
ini, Ketua 
Tim Monev 
Prov. Jabar 
menyampaikan 
sambutan 
tertulis dari 
Ketua TP PKK 
Prov. Jabar, 
menjelaskan 
bahwa 

program UP2K 
dirancang untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
keluarga serta 
memotivasi 
kemampuan 
berwirausaha. 
TP PKK Provinsi 
Jabar sendiri 
memberikan dana 
penunjang sebesar 
2 juta rupiah 
dengan rincian; 
1,5 juta rupiah untuk tambahan 
modal, dan lima ratus ribu rupiah 
untuk peningkatan keterampilan. 
Sangat diharapkan agar segenap tim 
PKK memelihara komitmen untuk 
memberikan kontribusi terbaik, 
meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan.

Acara juga diisi dengan 

Tim Monev Provinsi Jawa Barat Menilai UP2K PKK Di Kelurahan Tirtajaya

wawancara antara Tim Monev 
UP2K Prov. Jabar dengan responden 
yang terdiri dari PKK Kelurahan, 
kader UP2K, Lurah, OPD terkait, 
serta tokoh masyarakat. Kegiatan 
ini diakhiri dengan kunjungan Tim 
Monev Prov. Jabar ke lokasi UP2K 
untuk mengamati proses produksi dan 
keberjalannya usaha. Ibu Walikota 
Depok Ibu Nur Azizah Tahmid selaku 
Ketua Tim Penggerak PKK berharap 
keadaan seperti ini tidak membuat 
PKK Kota Depok cepat terlena, ia 

ingin kedepan PKK Kota Depok 
semakin maju demi kesejahteraan 
keluarga. Menurutnya, UP2K sangat 
bermanfaat bagi peningkatan ekonomi 
keluarga, “karena dengan Terwujudnya 
kesejahteraan rakyat yang makin 
meningkat dan ketahanan ekonomi 
yang makin kukuh, pembangunan 
nasional yang sejati akan mudah 
tercipta,” tegasnya. 



12 wartadepok

DUNIAPENDIDIKAN

Efriyani Djuwita, M.Si, psikologi UI,  diharapkan agar 
anak atau siswa jadi lebih peduli dengan lingkungannya 
dan tahu aplikasi dari pengetahuan yang dipelajari, tidak 

hanya sebatas teori saja. Cara belajarnya pun berbeda 
dengan sekolah umum lainnya sesuai dengan namanya, 
anak-anak coba didekatkan dengan alam. Suasana dan 
sarana sekolah alam memang dirancang untuk menempa 
kecerdasan natural anak. Namun bukan mustahil sekolah 
biasa menjadikan anak didik juga mencintai lingkungan. 

Sesuai dengan fitrahnya, bermain menjadi hal 
yang paling disukai oleh anak-anak. Beragam 
permainan menjadi pesona dan daya tarik anak, 
baik itu permainan yang dilakukan di dalam 
ruangan maupun di luar ruangan. Namun, 

pernahkah terbesit dalam benak dan pikiran Anda selaku 
orangtua untuk mengajak putra-putri bermain sambil 
belajar. Seperti bermain outbound, bercocok tanam, 
beternak, belajar mencuci baju, bermain sepakbola, 
menggambar bahkan berwiraswasta. Walaupun tampak 
kotor, anak-anak terlihat senang. 

Sekolah alam adalah salah satu bentuk pendidikan 
alternatif yang menggunakan alam sebagai media utama 
sebagai pembelajaran siswa didiknya. Tidak seperti sekolah 
biasa yang lebih banyak menggunakan metode belajar 
mengajar di dalam kelas, para siswa belajar lebih banyak 
di alam terbuka. Di sekolah alam metode belajar mengajar 
lebih banyak menggunakan aktif atau action learning 
dimana anak belajar melalui pengalaman (red- dimana anak 
mengalami dan melakukan langsung). Mereka bukan hanya 
bermain saja, melainkan juga sedang bersekolah, sekolah 
alam tepatnya. 

Dengan mengalami langsung, siswa diharapkan 
dapat belajar dengan lebih bersemangat, tidak bosan, dan 
lebih aktif. Penggunaan alam sebagai media belajar menurut 

S E K O L A H  A L AM
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Seperti Sekolah Alam Depok (Sade) 
yang terletak di Jalan Bungsan No. 
80 Keluharan Bedahan, Kecamatan 
Sawangan, Kota Depok. Sekolah 
ini terbilang unik karena memiliki 
ruang kelas yang tidak berjendela. 
Namanya juga sekolah alam berarti 
sangat bersahabat dengan alam juga. 
Seperti terdapatnya kandang sapi 
di belakang sekolah, pohon-pohon 
jambu, rerumputan, dan ayam-ayam 
yang berkeliaran. Sekolah ini menurut 

Edifrizal Darma selaku Kepala 
Sekolah, masih terbilang baru. Untuk 
tingkatan sendiri terbilang lengkap 
karena menyediakan untuk PG, TKA, 
TKB, dan SD. Sekolah semacam ini 
tak hanya dilengkapi laboratorium dan 
perangkat komputer, tapi sekolahnya 
sendiri ditata menjadi bagian dari 
alam terbuka, ruang-ruangnya terbuat 
dari saung daun kelapa dan ijuk. 
Pohon-pohon rindang dibiarkan 
tumbuh di hampir seluruh sudut 
sekolah, lengkap dengan berbagai 
sarana eksplorasi seperti rumah 
pohon, climbing, lapangan bola dan 
flying fox.

Para orang tua sebelum 
memutuskan untuk menyekolahkan 
anaknya di sekolah ini akan 
diwawancara terlebih dahulu serta 
diingatkan bahwa sekolah ini tidak 

mengejar nilai 
semata. Fokus 
sekolah ini adalah 
pada akhlak peserta 
didik, namun bukan 
berarti aspek kognitif 
dan psikomotorik 
dilupakan. Untuk 
melihat lebih jauh 
mengenai kurikulum 
yang dipakai dapat 
langsung membaca 

di website Sekolah Alam 
Depok. Selain berpakaian 
bebas ketika belajar, 
murid-murid di Sekolah 
Alam Depok juga tidak 
dibebani dengan PR 
(pekerjaan rumah). 
Masuk sekolah mulai jam 
setengah delapan dan 
pelajaran yang diberikan 
juga sesuai dengan 
tema. Misalnya tema 
saat ini adalah “Living in 
Harmony”, maka murid-murid akan 
diberikan pelajaran tentang hal yang 
berkaitan dengan keharmonisan. 

Bersahabat dengan alam 
juga tidak membuat murid-murid 
di sekolah itu menjadi anti dengan 
teknologi. Tersedia perangkat 
komputer yang digunakan sebagai 

media pembelajaran. Pada pagi saat 
pelajaran dimulai biasanya diadakan 
kegiatan tahsin. Dalam satu kelas yang 
berjumlah 26 siswa terdapat 2 orang 
guru. Saat ini Sekolah Alam Depok 
memiliki 250 murid (dari tingkat 
TK). Untuk promosi sendiri Edifrizal 
mengaku tak terlalu gencar melakukan 
promosi. “Kami melakukan promosi 
dengan MLM, (Mulut Lewat Mulut)” 
kelakarnya. 

Untuk biaya, memang terbilang 
cukup mahal, namun sebanding 
dengan apa yang didapatkan. Pihak 
sekolah membanderol uang pangkal 
Rp 3 Juta untuk Play group/tahun 
dengan spp bulanan Rp 500 Ribu, 
uang pangkal Rp 1,2 Juta untuk TK 

A-B dengan spp bulanan Rp. 300 Ribu, 
dan uang pangkal Rp. 1,45 Juta Untuk 
SD/ tahun dengan spp bulanan Rp. 
325 Ribu. Biaya itu belum termasuk 
dengan kegiatan belajar mengajar 
(KBM) yang dibanderol Rp. 500 – 1 
Juta setiap tahunnya (RS).
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INFRASTRUKTUR

sangat beralasan karena para siswa tak lama lagi akan 
menghadapi Ujian Nasional (UN). Hal itu karena 
pelaksanaan UN membutuhkan lima kelas sesuai 
dengan jumlah murid yang ada. Sementara jumlah 
kelas yang tersisa hanya tiga. “Pelaksanaan UN bulan 
Mei, sementara April kita harus sudah laksanakan US,” 
ujarnya.

Selama sekolah belum selesai diperbaiki, 
saat ini kegiatan belajar siswa dilakukan dengan 
menumpang sekolah lain. Untuk SDN Sukmajaya 3, 
menumpang ke SDN Sukmajaya 5. Sementara SDN 
Cipayung, belajar di SDN Abadi Jaya 1. Sedangkan 
SDN Mekarjaya 30 tetap belajar di tempat yang sama 
karena hanya sebagian kelas saja yang direnovasi. 
Meski menumpang, para guru berusaha agar kegiatan 
belajar mengajar tetap tidak terganggu dengan adanya 
perbaikan yang terbengkalai. 

Sutijah juga mengaku bahwa sekolah terpaksa 
memangkas waktu kegiatan belajar mengajar siswa 
kelas III dan IV. “Kalau untuk kelas V dan VI tidak 

Proses renovasi terhadap tiga sekolah 
dasar negeri (SDN) di Kota Depok 
terbengkalai. Hal tersebut di karenakan 
pengembang proyek tidak menyelesaikan 
proyek sebagaimana mestinya. Karuan 

saja, Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan belajar 
mengajar (KBM) siswa di tiga SDN tersebut menjadi 
terganggu. Hal tersebut diungkapkan Sutijah, guru 
SDN Mekarjaya 30. Menurutnya, kekhawatirannya 

Renovasi Sekolah
Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp 18 triliun untuk perbaikan sekitar 140.000 bangunan sekolah yang rusak. Perbaikan akan dilakukan tahun 
2012 ini sehingga tahun 2013 tak ada lagi laporan sekolah yang rusak berat.
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mungkin dikurangi karena akan UN. Begitu juga 
kelas I dan II yang baru belajar,” kata Sutijah. Sutijah 
menambahkan, dirinya tidak mengetahui secara pasti 
mengapa kegiatan perbaikan sekolahnya dihentikan. 
Para orang tua siswa sampai saat ini dapat memahami 
jika kegiatan belajar mengajar anaknya terganggu 

karena perbaikan sekolah.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, kondisi 

tiga sekolah tersebut banyak yang sudah dibongkar. 
Bahkan SDN Cipayung, salah satu sekolah yang 
direnovasi ini sudah rata dengan tanah, tanpa ada 
pengerjaan selanjutnya. Beberapa bangunan yang 
sudah mulai digarap pun baru dikerjakan konstruksi 
dasarnya saja. Namun, tidak nampak satu pun aktivitas 
untuk perbaikan terhadap sekolah tersebut. Hal itu 
menyebabkan bangunan tiga sekolah tersebut tidak 
bisa digunakan untuk siswa belajar.

Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Dinas 
Pendidikan Kota Depok, Indah Lestari, mengatakan 
ada tiga sekolah yang terhenti perbaikan sekolahnya 
yaitu SDN Mekarjaya 30, SDN Sukmajaya 3, dan SDN 
Cipayung. Tiga sekolah tersebut berada di Kecamatan 
Sukmajaya. Dia mengatakan, Dinas Pendidikan 
terpaksa menghentikan kegiatan perbaikan kelas baru 
tersebut karena pengembang tidak bisa melaksanakan 
proyek tepat waktu (cut off). Batas waktu yang 
diberikan Dinas Pendidikan yaitu 70 hari. “Namun 
kenyatannya tidak demikian, sehingga proyek terhenti 
sejak 25 Desember 2011,” ujarnya.

Indah mengatakan, pemerintah Kota dalam hal 
ini mengalami kerugian, karena Dinas Pendidikan 
tetap membayar sesuai dengan apa yang dikerjakan 
pengembang. Saat ini, Dinas Pendidikan tetap 
berupaya agar sekolah tersebut bisa tetap direnovasi. 
Namun, kata Indah, perbaikan tersebut harus 
menunggu proses lelang terlebih dahulu. Untuk proses 
lelang SDN Cipayung dan Sukmajaya 3, baru akan 
dilakukan bulan ini. Sementara untuk SDN Mekarjaya 
30 baru akan dilakukan pada bulan Mei. “Semoga saja 
cepat selesai. Kami juga tak menginginkan perbaikan 
sekolah jadi mengabaikan anak-anak. Apalagi kelas 
enam akan melaksanakan ujian,” kata Indah.

Hal tersebut juga dibenarkan Siti Chaerijah, 
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok beberapa 
waktu lalu. Terbengkalainya renovasi 3 sekolah 
tersebut terkendala karena kontraktor nakal yang 
meninggalkan pekerjaan begitu saja. Secara materi 
menurut Siti Pemkot mengalami kerugian materiil, 
namun ia memiliki perhitungan sendiri. “Yang 
kami pikirkan saat ini adalah proses kegiatan 
belajar mengajar siswa yang terhambat,” jelasnya. 
Ia mengaku sudah melaporkan 10 rekanan nakal 
tersebut ke Sekertariat Daerah agar dilakukan blacklist 
terhadap proyek-proyek kedepan sesuai dengan 
mekanisme yang ada. Ia juga berjanji akan mendorong 
pembangunan lanjutan renovasi ketiga sekolah ini agar 
segera dilanjutkan di 2012 ini. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh lakukan inspeksi 
mendadak (sidak) ke beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kota Depok, Jawa 
Barat, Minggu (29/01). Sekolah-sekolah yang dikunjungi Mendikbud 
adalah Sekolah Dasar Negeri Cilodong II, SDN Sukamaju Baru II dan III, 
dan SD Tugu 9.
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PEMBERDAYAANMASYARAKAT

Potongan pipa kecil alu-
minium yang digantung 
dengan tali tak hanya men-
jadi pemanis ruangan atau 
taman. Benda ini juga bisa 

diolah menjadi alat musik etnik, yang 
diberi nama genta nada. Adalah Abdul 
Madjid Gangga, warga Jl. Cinangka 
Gg. Madu RT 05/04 No. 8, Sawangan 
Depok yang memiliki keahlian mem-
buat kerajinan genta nada atau lonceng 
angin (wind chimes). Genta nada 
sendiri merupakan sebuah produk ker-
ajinan yang terbuat dari bahan bilah 
pipa alumunium, logam ringan, kayu 
dan tali kenur. 

Produk kerajinan ini diper-
gunakan sebagai hiasan rumah atau 
taman, dan bila terkena angin akan 
menimbulkan nada yang merdu. 
Sepintas tak terlihat perbedaan antara 
genta buatan Abdul dan genta-genta 
nada lainnya. Bentuknya sama seperti 
cangkir terbalik dengan sebuah pemu-
kul tergantung tepat di poros dalam-
nya. Namun setelah digoyang, barulah 
terbukti genta buatan Abdul memang 
punya keunggulan. Genta buatannya 
mampu menghasilkan efek nada yang 

Genta 
Nada 
Abdul 
Madjid 
Gangga
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sedap didengar telinga. Awalnya, Ab-
dul membuat genta nada dengan nada 
dasar, seperti C mayor dan C minor. 
“Lama-kelamaan, saya membikin 
genta nada dengan nada-nada C7, C9, 
C11, dan C13,” paparnya. 

Inovasinya tidak berhenti 
sampai di situ, Abdul kemudian mem-
produksi 
genta nada 
yang menge-
luarkan nada 
musik etnik. 
Eksperimen-
nya berlanjut 
hingga ia 
berhasil 
menciptakan 
genta nada 
yang meng-
hasilkan 
suara-suara etnik khas Sunda, Jawa, 
dan Melayu. Masih kurang puas, lelaki 
yang lahir di Jakarta itu lantas mem-
buat genta nada mandarin. “Musik 
saya rekam dan saya bikin not, kemu-
dian disesuaikan dengan genta nada,” 
terang lelaki yang kini berusia 56 ta-
hun itu. Alhasil, sekarang ada 12 jenis 
genta nada buatan Abdul. Setiap genta 
nada menghasilkan harmoni suara et-
nik yang berbeda, seperti Sunda, Jawa, 
Melayu, dan Mandarin, ada juga Bali, 
Cirebon, Minang, Manado, Jepang, 
serta blues.

Abdul mengaku memang sen-
gaja menciptakan alunan nada khas 
daerah untuk masing-masing genta. 
Hal tersebut menurutnya merupakan 
pasar yang terbuka untuknya meraup 
keuntungan. Kebiasaannya memadu-
padankan nada piano menjadi modal 
utama. Abdul paham betul jenis nada 
yang ingin dihasilkannya lewat media 
genta dari pipa, lantaran di masa lalu 
ia pernah menjadi tukang setem piano. 
Sejak tahun 1992 Abdul berprofesi 
sebagai tukang setem piano. Dari pen-
galaman itulah, di tahun 2002, dia mu-
lai bereksperimen dengan membuat 
genta nada dari pipa-pipa air. Setelah 
melakukan uji coba berulang kali, 
maka di tahun 2007, mulailah Abdul 
membuat genta nada dengan bahan 

aluminium yang menghasilkan bunyi 
nada etnik tradisional dengan pitch 
frekuensi 440 Hertz.

Abdul merakit seluruh genta 
nada itu di bengkel kerjanya yang ber-
nama Sentra Genta Nada yang berlo-
kasi di Gang Madu, Sawangan, Depok, 
Jawa Barat.Sehari-hari, Abdul selalu 
dibantu enam pegawainya. Untuk 
memproduksi satu genta nada, Abdul 
membutuhkan waktu tiga hari. Sebab, 
proses pembuatannya harus benar-
benar teliti terutama dalam mengatur 
nada yang dihasilkan dari bilah pipa 
aluminium. Biasanya, satu genta nada 
terdiri dari 9, 16, 26, dan 50 batang 
pipa aluminium. “Semakin banyak 
batang pipa, nadanya semakin bera-
gam,” ucapnya. Genta karya Abdul kini 
sudah dipatenkan dan dinyatakan seb-
agai penemuan pertama di Indonesia. 
Ia pun pantas berbangga hati karena 
genta nada buatannya mendapat gold 
award kategori desain produk industri 
massal dalam ajang Indonesia Good 

Design Selection 2010. “Penghargaan 
ini diserahkan langsung oleh Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” 
jelasnya bangga.

Abdul mengakui, sekarang 
produknya banyak dipajang dan di-
miliki oleh masyarakat, mulai dari ma-
syarakat biasa sampai istana Negara, 

bahkan sudah masuk pasar di Amerika 
Serikat. Dalam satu bulan ia mampu 
mendulang omzet hingga Rp 100 juta. 
Tentang harga, Abdul menerangkan 
produknya bermacam-macam, yang 
terkecil dengan 5 batang bisa berharga 
300 ribu Rupiah, sedangkan yang be-
sar dengan 48 batang berharga 10 – 15 
juta Rupiah. 
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KOMUNITAS

manusia tak bertanggungjawab. 
“Sebenarnya KFH hanya 

kumpulan pehobi fotografi saja. 
Namun kami berusaha fokus pada 
isu lingkungan melalui karya 
fotografi,” ujar Ketua KFH Andree. 
Dengan isu lingkungan itulah, 
tambahnya, komunitas fotografi ini 
membawa identitas hijau. Warna 
tersebut melambang ikon perjuangan 
menyelamatkan lingkungan walau 
dalam bentuk terkecil. Seni fotografi 

yang kaya akan kreatifitas, menantang 17 pemuda dari 
berbagai kalangan yang bergabung dalam KFH membentuk 
komunitas ini. Dengan moto cinta lingkungan, para 
penggila fotografi ini ingin berkontribusi sekecil apapun 
dalam pembangunan Kota Depok terutama dalam bidang 
penyelamatan lingkungan. 

KFH terdiri dari pewarta foto, jurnalis lokal maupun 
nasional, kameramen televisi nasional, fotografer lepas, 
kalangan umum, karyawan swasta, dosen, pelajar dan 

Kelestarian alam 
seringkali terusik 
oleh tangan-tangan 
jahil manusia. 
Tanpa keselarasan 

dan keseimbangan, alam akan 
menunjukkan amarahnya dalam 
bentuk bencana yang pada akhirnya 
menimpa manusia. Maka itu, butuh 
sentuhan lembut tangan manusia 
untuk mengembalikan keseimbangan 
tersebut. Sehingga manusia dan alam 
akan hidup damai berdampingan hingga akhir jaman. 

Menyadari hal itu, sejumlah pecinta fotografi di 
Kota Depok menggagas gerakan cinta lingkungan dengan 
cara yang unik. Yakni, mengkampanyekan penyelamatan 
lingkungan lewat karya fotografi yang akan ditunjukkan 
melalui dunia online maupun pameran yang digelar secara 
berkala. Sebut saja Komunitas Fotografi Hijau (KFH) yang 
terbentuk atas dasar kesamaan pandangan. Mereka merasa 
prihatin melihat kondisi alam yang rusak akibat tangan 

Komunitas Fotografi Hijau 

Aksi Pelukis Cahaya Untuk Kelestarian Alam
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mahasiswa. Uniknya, sebagian dari anggota KFH berprofesi 
sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah 
Kota Depok. Tak ketinggalan, fotografer senior yang 
sudah sepuh pun ikut bergabung sebagai penasehat KFH. 
Mereka berkumpul dengan harapan, karya jepretan dari 
hasil bidikan tersebut bisa memberikan kontribusi terbaik 
untuk kelestarian alam. Karya fotografi anggota KFH juga 
diharapkan mampu menggugah dan 
membangun kesadaran masyarakat 
untuk mencintai serta menjaga 
lingkungannya. Lebih jauh, Andree 
mengatakan, pembentukan KFH juga 
mengajak seluruh masyarakat dan 
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok 
lebih peduli dengan lingkungan. 
“Kami berharap dengan pembentukan 
komunitas seni fotografi ini bisa 
memberikan sumbangsih bagi 
pembangunan Kota Depok,”  tuturnya. 

Menariknya, meski KFH 
merupakan kumpulan fotografer, 
namun mereka tidak dibatasi oleh 
kamera professional. Asal mereka 
tertarik pada dunia fotografi dan 
memiliki visi menjaga lingkungan, siapapun boleh 
bergabung menjadi anggota KFH. “Mau kamera Digital SLR, 
kamera pocket, kamera hp atau kamera jenis apapun dengan 
harga berapapun tak pernah jadi masalah buat kami. Yang 
penting mereka punya hobi dan cita-cita yang sama,” tutur 
Andree yang menyebut fotografer sebagai ‘pelukis cahaya’. 

Sementara itu, salah satu anggota KFH Dr. Yasep 
Setiakarnawijaya mengingatkan, untuk menjaga lingkungan 
agar tetap hijau harus dimulai dari diri sendiri. Setelah 
itu akan merambat ke keluarga dan lingkungan sekitar. 
“Minimal anggota KFH harus memulai aksi penyelamatan 
lingkungan dari hal terkecil misalnya tidak buang sampah 

sembarangan. Lebih bagus lagi mampu 
mempraktekkan 3R (reuse, reduce 
dan recycle) serta memilah sampah 
di rumah, di kantor, atau dimanapun 
ia berada. Kalau kita sudah mulai 
dari sendiri, orang akan melihat 
kesungguhan kita sehingga mereka bisa 
mencontoh sikap konkrit tersebut,” 
tutur Yasep yang berprofesi sebagai 
dosen di berbagai kampus ternama di 
Indonesia. 

Seperti komunitas fotografi 
lainnya, KFH memiliki sejumlah agenda 
berburu foto. Mulai dari mengamati 
kondisi lingkungan terkini di Kota 
Depok seperti sanitasi, infrastruktur 
jalan, setu-setu yang ada di Depok, dan 
lainnya. “Keuntungan KFH, banyak 
anggota kami yang bekerja sebagai 
jurnalis, kameramen atau fotografer di 

media massa. Mereka bisa menyajikan hasil jepretannya 
di media lokal maupun nasional. Dengan demikian, 
masyarakat luas bisa melihat kelebihan dan kekurangan 
kondisi lingkungan yang ada. Mulai dari aksi pemerintah 
bersama masyarakat melalukan aksi pemilahan sampah, 
membersihkan sampah yang ada di sungai dan drainase. 

Hingga tindakan jorok orang-orang 
tidak bertanggung jawab saat buang 
sampah sembarangan,” jelas Andree 
yang juga biasa disapa Tijjee.  

Lebih lanjut, ia mengatakan, 
KFH juga menggelar ajang bertukar 
informasi tentang penguasaan kamera 
dan teknik memotret. Bahkan, tak 
jarang, KFH mendatangkan fotografer 
berpengalaman untuk pemantapan 
kemampuan anggotanya. Selain itu, 
untuk melatih kejelian, ketelitian 
dan kepiawaian memotret, anggota 
KFH juga melalukan ‘hunting’ foto 
ke tempat-tempat unik di Depok 
seperti bangunan-bangunan tua 
peninggalan Belanda, tempat-tempat 

wisata alam terbuka, profesi pengrajin, hingga kegiatan-
kegiatan humanis warga Depok. Semua itu dilakukan untuk 
menambah jam terbang dan pengalaman serta memenuhi 
hasrat batin sebagai ‘pelukis cahaya’. 

Penasehat KFH, Nas Syam mengatakan walau 
terbilang belum lama terbentuk, namun antusiasme para 
penggila fotografi untuk bergabung dengan komunitas ini 
cukup bagus. Itu terlihat dengan jumlah anggotanya yang 
kian bertambah. Dia juga mengatakan, nanti seluruh materi 
dan teknik seni fotografi bisa dipelajari di KFH. “Saya siap 
membantu membawa komunitas ini kompak dan solid,” 
pungkasnya. 
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OLAHRAGA

gabus menjadi perangkat pertama 
yang digunakan. Boleh jadi mereka 
menyebut permainan itu sebagai 
gossima, flim-flam, atau ping pong.

Di Depok, gaung olahraga 
ini pun cukup kuat. Ini tampak 
dari geliat para pecinta tenis meja. 
Komunitas Pecinta Tenis Meja 
(Kompeten) yang merupakan warga 
RW.03 Kel. Sukmajaya, Depok 
adalah salah satunya. Beranggotakan 
sekitar 20 orang, tim tenis meja yang 
mereka masih sebut amatir ini selalu 
melakukan kegiatan olahraga ini 
dilingkungannya. Menurut pengurus 
Kompeten, Arief Yudono, tim ini 
terbentuk sejak 2008 lalu. Awalnya 
terbentuk karena kesamaan hobi 

Berawal dari sebuah 
permainan yang bersifat 
rekreasi, ping pong 
atau tenis meja menjadi 
olahraga serius yang 

turut dilombakan di berbagai ajang 
olahraga, hingga Olimpiade. 
Peminatnya pun tak sebatas 
pada para atlet tenis meja, tetapi 
merambah juga hingga ke klub 

atau perkumpulan nonformal di 
masyarakat. Sejarah tenis meja sendiri 

berawal di Inggris. Situs pongworld 
menyebutkan bahwa ping pong 

dimulai sebagai hobi sosial 
di Inggris yang mencuat 
akhir 1800-an. Meja makan 

dan bola yang terbuat dari 

Tenis Meja
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bermain tenis meja yang ternyata 
difasilitasi ketua RW saat itu, 
Bapak Garuda. “Berkat konsolidasi 
warga dan pengurus RW saat itu, kami 

memiliki 2 buah meja tenis lengkap 
dengan beberapa set perlengkapan 
permainan yang diperoleh dari kas 
RW,” jelas Arief.

Tujuan tim tenis meja amatir 
yang mereka namai Kompeten itu 
adalah menjalin tali silahturahmi dan 
merangsang serta memotivasi warga 
agar lebih giat untuk berolahraga. 
Olahraga yang mereka maksud tidak 
hanya terbatas hanya tenis meja, 

namun juga olahraga lain. karena 
dalam waktu dekat mereka akan 
membuka divisi-divisi olahraga lain 
seperti futsal, volli dan sebagainya. 
Meski saat ini kebanyakan warga dan 
timnya sangat fokus dengan olahraga 
tenis meja. Pelatih profesionalpun 
sengaja didatangkan untuk melatih 
mereka agar lebih mahir dengan 
olah raga yang satu ini. Pelatih disini 
biasanya melakukan pelatihan teknik 
permainan, hingga trik mengalahkan 

lawan. Dan yang terpenting bagi 
mereka paling tidak memiliki 

pola latihan yang lebih 
terarah. Untuk 

jadwal 
latihan 
sendiri 

menurut 
Arief, 
dilakukan 

2 kali dalam 
seminggu.

Untuk melatih 
kemampuan, Kompeten selalu 
melakukan tanding dengan tim 
tenis meja warga lain seperti RW 10 
Sukmajaya, Depok (Mandiri Jaya) 

dan tim-tim lain diseputaran Depok. 
Meski sering mengalami kekalahan, 
Kompeten menurut Arief tak pernah 
patah hati terhadap olah raga ini, 
mereka selalu menjadikannya sebuah 
pelajaran agar lebih rutin melakukan 
latihan. 

Dalam kesempatan ini para 
anggota Kompeten yang kebanyakan 
orang tua ini, diwakili Arief 
menyampaikan apresiasi setingi-
tingginya kepada pihak pengurus 
RW.03 Kel. Sukmajaya, khususnya 
kepada Bambang , Dradjat dan Yubert 
selaku kordinator olah raga RW yang 
telah memberikan dukungan, baik 
dalam bentuk moril maupun materil. 
Dalam waktu dekat mereka juga akan 
menambah beberapa meja ping pong 
lagi untuk menunjang anggota yang 
saat ini sudah semakin banyak dan 
segmentasinya yang sudah umum 
dan tak terbatas orang dewasa saja. 
Harapan mereka semoga kegiatan 
olah raga tenis meja, khususnya di 
lingkungan perumahan Pondok 
Sukmajaya dapat lebih semarak lagi, 
dan berlangsung terus menerus. 
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SERBASERBI
(Kodam Jaya / Jayakarta) dan Bank Indonesia, dilaksanakan. 
Kedatangan Pangdam Jaya May Jen TNI Waris dan Wakil 
Menteri Pendidikan disambut meriah dengan marawis, 
tari-tarian, dan musik angklung oleh anak-anak SDN 5 
Sukmajaya.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Walikota Depok KH. 
Idris Abdul Somad, Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris, 
Wakil Menteri Pendidikan RI Prof.DR.Musliar Kasim, MS, 
Direktur Perencanaan Strategis Humas BI Ibu Diah MK 
Marijani, Ketua Persit Kodam Jaya beserta pengurus, Jajaran 

kodam jaya, Muspida Kota Depok, Ketua DPRD Kota 
Depok,Ormas, Yayasan Anak Bangsa Indonesia, Camat 
Sukmajaya Adhi Prayudha.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Depok, KH. 
Idris Abdul Somad Beliau menyampaikan apresiasi dan rasa 
terimakasih atas nama Pemerintah Kota, kepada Pangdam 
Jaya dan semua pihak yang telibat dalam program bedah 
sekolah ini. Program ini membuktikan bahwa jajaran TNI 
begitu perduli terhadap dunia pendidikan. Semoga hal ini 
dapat menjadi pelopor pembangunan di dunia pendidikan. 
Saat ini sebanyak 40 persen sekolah di Kota Depok dalam 
keadaan rusak berat, Pemerintah Kota baru mampu 
mengalokasikan dana untuk merenov 100 sekolah lokal, ” 
pungkas Wakil Walikota.

Dilanjutkan dengan sambutan Direktur Perencanaan 
Strategis Humas BI Ibu Diah MK Marijani, Beliau 
mengatakan Program ini merupakan CSR dari Bank 
Indonesia yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun dalam 
Bidang Pendidikan. Kami juga memberikan beasiswa di 
60-an Universitas se-Indonesia. Ide Bedah sekolah ini 
muncul semenjak acara buka bersama Pangdam dan BI 
dengan anak-anak yatim piyatu pada Ramadhan kemarin. 
Bank Mandiri dan Bank BRI telah menyatakan akan 
menggulirkan dana CSRnya untuk dunia pendidikan, 
semoga hal ini akan berguna bagi kemajuan dunia 
pendidikan di Indonesia, “tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan dan 
kebudayaan Prof.DR.Musliar Kasim, MS mengatakan, ini 
merupakan kunjungan Resminya yang pertama di Kota 
Depok. Apresiasi patut diberikan kepada Pangdam dan 
BI atas terselenggaranya acara ini. Tak lupa Wakil Menteri 
menyampaikan rasa bangganya terhadap anak SMK 

Walikota Depok Menghadiri Perayaan Natal 
Bersama Di GBI Kamboja

Senin Malam, (9/1) Walikota Depok Nur Mahmudi 
Isma’il menghadiri Perayaan Natal Bersama Umat Kristian 
Kota Depok Tahun 2011 dan Tahun Baru 2012 di GBI 
Kamboja, Jalan Kamboja No.18 Depok Lama. Umat kristiani 
dari sebelas kecamatan dan 7 aras berbeda di Kota Depok 
berkumpul di Gereja ini untuk melakukan perayaan natal 
bersama, sekaligus membangun dan mempererat tali 
silaturahmi antar jamaat.

Acara ini dihadiri oleh Walikota Depok Nur 
Mahmudi Ismail, Ketua GBI Bapak Joseph Suripto 
merupakan Ketua Forum Pengurus Umat Kristiani 
Kota Depok, FPUKKD, dan Ketua dan seluruh panitia 
natal bersama, seluruh umat kristiani Kota Depok baik 
katolik maupun protestan. Dalam sambutannya Walikota 
mengingatkan warga agar, meningkatkan kewaspadaannya 
terkait peristiwa pemerkosaan seorang remaja di awal tahun 
2012 yang terjadi di pondok bojong terong kemarin. Beliau 
juga menghimbau agar masyarakat waspada terhadap 
demam berdarah dan chikungunya yang sedang mewabah.

Tak lupa Walikota mengapresiasi acara perayaan 
natal dan tahun baru bersama di GBI Kamboja ini, 
perayaan bersama ini sudah dilakukan sejak tahun 
2006 lalu, semoga menjadi pelopor agar daerah lain di 
Indonesia melakukannya, “tutur Nur Mahmudi. Tak 
lupa Walikota menyampaikan Bahwa Pemerintah Kota 
sedang mengadakan lomba kebersihan rumah ibadah 
(semua agama), Gedung Perkantoran, RW, dan Lembaga 
Pendidikan. Bahkan RW terkotor dilombakan untuk 
menang, agar dapat dilakukan pembinaan dan fasilitasi 
untuk menjadi RW terbersih di kemudian hari.

Di akhir acara Walikota mengajak seluruh umat 
kristiani agar berpartisipasi melakukan pembangunan dan 
mensukseskan RPJM 2006-2025. Semoga kerukunan antar 
umat beragama dapat terus terjalin di Kota Depok.

Wakil Walikota Menghadiri Acara Penutupan 
Bedah Sekolah dan PAUD oleh Pangdam Jaya

 Bertempat di SDN 5 Sukmajaya, Rabu (11/1) Acara 
Penutupan Bedah Sekolah dan Paud oleh Pangdam Jaya 
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yang berhasil menciptakan mobil Esemka, semoga dapat 
dijadikan mobil Nasional, karena saat ini Menteri BUMN 
telah menunjuk beberapa BUMN dalam mempersiapkan 
Esemka menjadi mobil nasional yang berkualitas. Saat 
ini ada 131.526 ruang kelas yang rusak di indonesia, dan 
Pemerintah telah menyediakan dana 17 triliun untuk 
renovasi sekolah tersebut, ” pungkas Musliar.

Dilanjutkan dengan sambutan oleh Pangdam 
Jaya May Jen TNI Waris, beliau mengatakan ide bedah 
sekolah muncul setelah melihat berita, ada sebuah sekolah 
yang runtuh di Jombang dan gentingnya menimpa siswa 
disekolah tersebut. Semoga pembangunan ini senantiasa 
bermanfaat demi kemajuan dan pembentukan generasi 
penerus bangsa. Pembangunan fisik diharapkan mampu 
melahirkan prestasi yang diciptakan oleh anak bangsa. 
Diakhir acara Yayasan Anak Bangsa secara simbolis 
menyerahkan beberapa perangkat komputer untuk 
diserahkan sebagai bantuan kesekolah-sekolah, dilanjutkan 
dengan pemberian plakat dari SDN 05 kepada Pangdam 
Jaya dan Direktur Perencanaan Strategis Humas BI Ibu Diah 
MK Marijani sebagai ucapan terimakasih.

Wakil Walikota Menerima Kunjungan Ikatan Dai 
Indonesia Kota Binjai

Bertempat di Aula Lantai 1 Balikota Depok, Jum’at 
(13/1) Wakil Walikota Depok KH.Idris Abdul Somad, 
menerima kunjungan Ikatan Dai Indonesia dari Kota Binjai 
Sumatera Utara. Tak lupa Wakil Walikota menceritakan 
history Kota Depok dan memperkenalkan segala potensi 
yang ada di Kota Depok kepada para tamu dari Binjai.

Ketua IKDAI Dr. Sofyan Saha Lc, MM mengatakan 
bahwa kunjungannya bersama rombongan adalah untuk 
mempererat tali silaturahim dan koneksi antar Dai 
dengan kota Depok. Beliau beserta rombongan baru saja 
berkunjung ke Masjid Kubah Mas, Masjid yang menjadi 
daya tarik wisata Kota Depok yang membuat umat islam 
ingin melihatnya. Hadir pula dalam acara ini, Ketua 
rombongan Azmi Saputra, merupakan pengusaha muda 
di Kota Binjai, Azmi merupakan lulusan Universitas 
Gunadharma. Betapa bangga dan senangnya Azmi setelah 
sekian tahun, melihat perkembangan pembangunan Kota 
Depok yang begitu pesat.

Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan 

malam bersama, IKDAI berharap semoga hubungan 
Silaturahmi dengan Kota Depok akan terus terjalin.

Sambut Imlek, Rumah Ibadah Khonghucu 
Pancoran Mas Akan Diresmikan

Aslinya Imlek atau Sin Tjia adalah sebuah perayaan 
yang dilakukan oleh para petani di Cina yang biasanya jatuh 
pada tanggal satu di bulan pertama di awal tahun baru. 
Perayaan ini juga berkaitan dengan pesta para petani untuk 
menyambut musim semi. Perayaan ini dimulai pada tanggal 
30 bulan ke-12 dan berakhir pada tanggal 15 bulan pertama. 
Acaranya meliputi sembahyang Imlek, sembahyang kepada 
Sang Pencipta, dan perayaan Cap Go Meh. Tujuan dari 
persembahyangan ini adalah sebagai wujud syukur dan doa 
harapan agar di tahun depan mendapat rezeki lebih banyak, 
untuk menjamu leluhur, dan sebagai sarana silaturahmi 
dengan kerabat dan tetangga.

Rumah Ibadat  Khonghucu  yaitu  Kong Miao “Genta 
Kebajikan” di kawasan Jalan Pitara, Pancoran Mas,Depok 
rencananya akan diresmikan, Minggu (5/2/2012). Untuk 
melihat langsung rumah ibadat tersebut, kami mengunjungi 
Kong Miao ini  Selasa(17/1) untuk melihat secara langsung 
persiapannya sebelum diresmikan. Menurut pengurus Kong 
Miao, Bapak Eka Cipta Wijaya yang kami temui, biasanya 
umat Konghuchu mempunyai kegiatan sosial, yang diberi 
nama hari persaudaraan yang  intinya adalah memberikan 
santunan bagi umatnya yang kurang mampu. Kong Miao 
Depok ini  dibawah asuhan Majelis Agama Khonghucu 
Indonesia (MAKIN).

Lebih lanjut beliau menuturkan, bagaimana 
perhitungan penanggalan imlek? penanggalan dihitung 
sesuai dengan hari kelahiran Nabi konghuchu yaitu Nabi 
Xian pada tahun 551 SM(Sebelum Masehi), sehingga 
hari imlek hanya bergeser antara akhir Januari dan awal 
Februari. Dan diseluruh dunia merayakan pada tanggal yang 
sama. Umat Konghuchu mengimani nabinya yang bernama 
Xian. Biasanya persiapan yang dilakukan masyarakat 
Konghucu dirumah dalam menyambut imlek antara lain 
acara bersih-bersih dan menyiapkan kue tradisional.

Warga Depok yang menjadi penganut Konghucu di 
Kelenteng Kong Miao ini kurang lebih sekitar 100 orang 
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dan mereka melaksanakan ibadatnya satu kali dalam 
seminggu setiap Hari Minggu di Kelenteng Kong Miao 
yang dipimpin oleh biksu yang juga warga Depok. Bapak 
Eka Cipta menambahkan,di umat Konghuchu bukan biksu 
sebutannya. “Disini ada seng:penebal agama; bunsu:guru 
agama; hatsu:pendeta” tambahnya.

“Makna Imlek bagi saya, disamping mensyukuri 
dapat melewati tahun yang lama dan memasuki tahun 
yang baru, dan juga untuk mengintrospeksi diri kita 
sendiri,  apa yang sudah kita capai dan apa yang belum kita 
capai. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita bisa 
memperbaiki kekurangan kita. Karena tiap manusia banyak 
sekalu hal-hal yang belum kita dapatkan mudah-mudahan 
di tahun yang baru dapat tercapai.  Satu sabda nabi di 
Agama Konghucu ‘ bila satu hari dapat memperbahurui 
diri maka perbahurui setiap hari, dan jagalah baru selama-
lamanya’. Jadi seolah-olah jika sekarang kita sudah beriman, 
maka jagalah iman kita agar semakin hari semakin mantap” 
pesan beliau.

Aksi Nyata Dinas Kebersihan Dalam 
Mewujudkan Kota Depok Bersih dan Hijau

Kebersihan merupakan faktor yang sangat 
penting dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan 
yang bersih selain terlihat indah oleh mata tentu akan 
membawa dampak positif bagi kesehatan yaitu tidak dapat 
berkembangnya bibit penyakit misalnya nyamuk.

Untuk itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Depok dalam mewujudkan Depok bersih dan hijau telah 
melakukan berbagai upaya. Diantaranya dengan melakukan 
Gerakan Depok memilah,  sosialisasi komposting, 
pembinaan lapak-lapak, lomba kebersihan, dan juga 
pembinaan yang melibatkan swasta, demikian disampaikan 
Anak Agung Made Staf Bidang Pelayanan Kebersihan Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok kemarin (18/1) di 
Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok.

Gerakan Depok Memilah sendiri adalah upaya 
mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam 
pengelolaan sampah rumah tangga dengan gerakan 
3 R (reduce, re-use, re-cycle). Reduce adalah gerakan 
mengurangi sampah. Hal yang mudah yang dapat 
diterapkan  dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan 
melakukan membawa kantong/tas ketika belanja, sehingga 

mengurangi kantong plastik yang biasanya dijadikan 
pembungkus barang belanjaan. Re-use adalah menggunakan 
kembali sampah yang masih bisa dipakai misalnya dengan 
memanfaatkan plastik/kain limbah rumah tangga sebagai 
bahan kerajinan tangan. Re-cycle dapat dilakukan dengan 
memilah sampah-sampah koran, plastik, kaleng dengan 
menjualnya ke lapak-lapak di sekitar rumah kita. Dengan 
kegiatan 3R ini selain mengurangi sampah juga akan 
berdampak ekonomis menambah penghasilan rumah 
tangga. Sedangkan untuk sampah organik diolah dengan 
menggunakan keranjang Takakura.

Made menambahkan, bagi masyarakat Kota 
Depok yang ingin di lingkungan tempat tinggalnya 
diadakan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga 
dapat  menghubungi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 
dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok  Jl. Tole Iskandar 
No. 11, Sukmajaya, Kota  Depok, telepon (021) 77834688.

Profil Bank Sampah Warga Peduli 
Lingkungan(WPL) Pancoran Mas

Apabila kita berjalan-jalan ke arah jalan raya 
sawangan, kurang lebih di belakang Kantor Polsek Pancoran 
Mas dan tak jauh dari gerbang perumahan poin mas 
akan dijumpai sebuah bangunan terbuat dari bambu yang 
sederhana bercat hijau. Bangunan ini tak lain adalah Bank 
Sampah Warga peduli lingkungan pancoran mas depok yang 
telah memiliki prestasi yaitu juara pertama inovasi barang 
tidak terpakai dalam rangka depok kota sehat, juara pertama 
lomba pemberdayaan dan wirausaha yang diadakan oleh 
rumah zakat Indonesia cabang Depok.

Wulan Wibiyanti, pemrakarsa bank sampah warga 

peduli lingkungan (WPL) dijumpai kemarin (18/1) di 
rumahnya mengatakan awal berdirinya bank sampah WPL 
diawali  pada tahun 2009. Pada tahun tersebut terdapat 
pelatihan kerajinan tangan dengan memanfaatkan limbah 
rumah tangga menjadi barang bermanfaat. Pelatihan 
tersebut diikuti ibu-ibu rumah tangga lingkungan RT 01 
Kelurahan Pitara. Setelah berhasil menghasilkan produk 
berupa tas, dompet dengan motif menarik muncul 
permasalahan baru di bahan baku yang kurang. Untuk 
memudahkan bahan baku akhirnya pada tahun 2011 
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dibuatlah bank sampah tersebut.
Seperti bank umumnya, di bank sampah ini 

setiap nasabah atau orang yang menabung sampah akan 
mendapatkan buku tabungan. Di dalamnya berisi catatan 
jumlah tabungan dari pihak nasabah. Untuk tabungan 
sendiri baru dapat dapat diambil dengan ketentuan setelah 
menabung selama 3 bulan. Dengan pertimbangan agar hasil 
yang diperoleh memiliki nilai lebih banyak sehingga mampu 
dirasakan oleh nasabah. Kebiasaan nasabah akan mengambil 
hasil tabungan pada kondisi tertentu. Misalnya pada saat 
anak-anak sekolah ganti semester baru, ungkap Wulan.

Bank sampah WPL menerima semua jenis tabungan 
sampah. Asalkan memiliki nilai jual misalnya kertas koran, 
kardus, kertas buku (putih), kertas buram, kertas campur, 
kerdus, plastik mineral, plastik ember, besi, kuningan dan 
alumunium. Dengan harga beli beragam disesuaikan dengan 
sampahnya. Misalnya kertas koran Rp 800/kg, Kardus  Rp 
800/kg, plastik ember berwarna Rp.  1000/kg, kaleng Rp 
800/kg, tembaga Rp 40.000/kg, kuningan Rp 18.000/kg, 
aluminium kw I Rp 9000/kg, aluminium kw II : 7500/kg.

Kemudahan juga diperoleh nasabah bank sampah, 
jika jumlah sampah banyak maka pihak bank sampah akan 
datang mengambilnya. Untuk saat ini nasabah tidak hanya 
dari lingkungan RT 01 saja, ada beberapa masyarakat dari 
luar kelurahan yaitu Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, dan 
Kelurahan Mampang.

Sedangkan sampah tabungan nasabah tidak 
seluruhnya dimanfaatkan sendiri oleh pengurus bank 
sampah. Untuk plastik pembungkus permen, kopi, 
minuman cereal, detergent, minyak goreng dimanfaatkan 
menjadi kerajinan tangan yang cantik dan menarik. 
Diantaranya tas, dompet, jepitan, bando yang bernilai 
ekonomi. Sedangkan sampah yang belum mampu diolah 
mereka melakukan kerjasama dengan tukang rongsokan. 
Dengan maksud walaupun sampah-sampah dikelola 
masyarakat namun tidak mematikan mata pencaharian 
mereka, malah menguntungkan karena untuk sampah-
sampah telah dipilah.

Kendala yang dihadapi bank sampah warga peduli 
lingkungan adalah pendapatan bank sampah yang masih 
relatif kecil. Ditambah dengan biaya sewa tempat bank 
sampah 150rb/bulan kadang belum mampu terpenuhi setiap 
bulannya. Walaupun banyak kemudahan dari pemilik lahan 
yang mendukung bank sampah yang memberikan banyak 
toleransi untuk masalah biaya sewa. Walaupun demikian 
Wulan bersyukur karena paling tidak niatan awal agar ibu-
ibu warga sekitar mau memilah sampah tercapai.

Wulan berharap kedepannya bank sampah peduli 
lingkungan mampu menghasilkan produk yang bisa 
masuk di event-event tertentu misalnya sebagai souvenir 
pernikahan. Bagi anda yang berminat untuk kerjasama atau 
sekedar berkunjung ke bank sampah ini silahkan bisa datang 
langsung ke Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan, Jl. 
Makam Pitara No. 96 RT 01/RW 13 pancoran Mas Depok. 
Contact Person : Sri Wulan W 081-1149-699.

Program RW 06 Kelurahan Tanah Baru Sebagai 
Percontohan Kota Layak Anak Kota Depok

Keberhasilan pembangunan atau kesejahteraan 
masyarakat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) 
dan kualitas SDM bangsa Indonesia ditentukan oleh 
pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak, yaitu 
menempatkan posisi anak sebagai investasi masa depan 
bukan sebagai asset. Keluarga  sebagai unit dasar masyarakat 
yang menjadi penentu keberhasilan belum mendapat  
bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi dan 
terjadwal.

Sebagian orang tua memahami anak sebagai amanah 
yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan sebagaian 
lagi anak sebagai asset keluarga dan anak harus mengerti 
orang tua. Pemahaman yang kedua ini kadang-kadang anak 
menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan 
seksual serta tumbuh dan kembangnya terabaikan. Sebagai 
pengalaman surat Al-Maun, kita harus memperhatikan 
anak yatim, member makan orang miskin dan member 
pertolongan kepada sesama umat, maka timbulah gagasan 
lingkungan layak anak RW-06 Tanah Baru.

Tujuannya didirikannya Kota Layak anak adalah 
untuk menjadikan anak usia dini sampai usia sekolah 
menengah memahami dan menjalankan tugas dan 
kewajibannya dengan penuh kesadaran sebagai anggota 
keluarga, sebagai umat beragama dan sebagai pelajar 
yang tugas pokoknya adalah belajar atau menuntut ilmu, 
terhindar dari bahaya merokok, minuman keras, narkoba, 
pornografi, pergaulan bebas dan kegiatan yang bermanfaat. 
Latar belakang lingkungan layak anak RW-06 Tanah Baru 
adalah untuk mencapai visi misi RW-06 bersih, sehat, dan 
sejahtera serta dilaksanakannya komunikasi masyarakat 
forum musyawarah khusus (fokus) untuk tingkat RW dan 
hadiran untuk tingkat RT. Acara Fokus dilaksanakan sekali 
sebulan di rumah warga secara bergiliran dipimpin oleh 
sekretaris RW dihadiri oleh Ketua RW dan staf, Ketua RT, 
Ketua PHBI-RW, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, dan 
warga. Biasanya kegiatan acara focus ini arisan warga, 
tahlilan untuk sahibul bait, informasi dari RT-RW, diskusi 
untuk mencari solusi masalah yang sedang dihadapi dan 
rencanan kegiatan RW.
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diketahui, dihayati, dan dihormati. Pertahankan terus sikap 
yang seperti ini” tutur Walikota.

Peletakan Batu Pertama Pembangunan 
Masjid Jami Al-Mujahidin, Hasil Kerjasama dan 
Perjuangan

Jum’at (20/1), bertempat di Kelurahan Jatijajar 
Rt.04/02 Kec. Tapos, Walikota Depok H. Nur Mahmudi 
Isma’il melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan 
Masjid Jami Al-Mujahidin. Turut hadir dalam acara tersebut 
Ketua DPRD Kota Depok H. Rintis Yanto, Qatar Charity 
Indonesia Ibrahim Zainal, Camat Tapos, Lurah Jatijajar, para 
Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kel. Jatijajar.

Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Ust. Adin 
Suherlan mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah memberikan sumbangsihnya untuk 
pembangunan masjid ini. “Di tanah seluas 182 meter ini 
nantinya akan dibangun sebuah rumah ibadah dengan 
dana sebesar 260 juta rupiah hasil dari sumbangan berbagai 
pihak dan swadaya masyarakat. Terima kasih juga kepada 
Pemerintah Kota Depok yang telah mengeluarkan IMB 
pembangunan rumah ibadah secara gratis. Mohon do’a dari 
semua pihak agar pembangunan berjalan lancar dan semoga 
setelah menjadi rumah ibadah akan dipenuhi dengan warga 
sekelilingnya” harap Adin.

“Kepada para Camat dan Lurah teruslah fasilitasi 
dan motivasi para DKM-nya dan kepada para RT Rw 
serta pengurus masjid, teruslah berjuang untuk mengajak 
warga memakmurkan masjid dan mushola yang ada di 
Kota Depok. Peletakan ini bukanlah hanya sekedar untuk 
membangun Masjid Al Mujadihin, tetapi keberadaan masjid 
ini bisa menjadi milik seluruh warga RT. 2 sehingga seluruh 
warga merasa bersatu padu untuk memakmurkan masjid” 
ujar Walikota. Tak lupa, Walikota juga mengucapkan terima 
kasih kepada Qatar Charity yang telah menjalin kerjasama 
dalam membangun masjid ini.

“Mari kita terus berukhuwah lebih jauh lagi dengan 
meningkatkan kerjasama tidak hanya untuk membangun 
rumah ibadah saja, tetapi membangun juga sebuah 
madrasah, dan rumah sakit. Mari bersama kita bangun 
pendidikan agar bisa menciptakan para generasi penerus 
yang tangguh” tutup Walikota.

Sambut Imlek, Walikota Kunjungi Sesepuh 
Warga Tionghoa Depok

Usai melaksanakan Sholat Jum’at di Mushola Al 
Amin di Kel. Jatijajar Kec. Tapos, Walikota Depok H. Nur 
Mahmudi Isma’il berkunjung ke kediaman sesepuh warga 
Thionghoa di Kota Depok, yaitu bapak Thio Kim Sun 
Suryadi, Jum’at (20/1). Bapak berumur 81 tahun ini telah 
tinggal di Jl. H. Bona Rt. 02/08 Kel. Limo Kec. Limo sejak 
lahir. Kedatangan Walikota Depok yang didampingi oleh 
beberapa Kepala OPD di Kota Depok disambut baik oleh 
keluarga Thio Kim dan juga Ketua MAKIN Kota Depok Eka 
Wijaya.

Walikota Depok sangat antusias sekali 
mendengarkan cerita bapak Kim Sun sambil menikmati 
makanan khas warga Thionghoa, yaitu dodol cina dan 
kue kering yang terbuat dari ketan. Thio bercerita tentang 
hubungannya dengan masyarakat sekitar yang harmonis. 
“Walaupun kami berbeda keyakinan tetapi kami tetap rukun 
dan saling berbagi. Setiap kali kami merayakan Imlek pasti 
kami memberikan hantaran berupa kue-kue dan makanan 
untuk para tetangga, begitu juga sebaliknya saat mereka 
merayakan Idul Fitri, pasti kami selalu menerima hantaran 
berupa ketupat lengkap dengan opor ayamnya. Keberadaan 
kami disini tidak berbeda dengan warga yang lain karena 
kami dan warga sekitar sadar bahwa kami harus bergaul 
dengan sesama umat dan bercampur baur dengan seluruh 
masyarakat tanpa terkecuali” ungkap Kim Sun.

Walikota mengucapkan terimakasih dan 
memberikan apresiasi kepada Kim Sun dan keluarga 
serta kepada Eka Wijaya karena telah mempertahankan 
budayanya dan tetap menjaga kerukunan antar umat. 
Walikota menjelaskan bahwa kunjungannya kali ini tidak 
ada maksud apapun. “Kami kesini hanya untuk silaturahmi 
kepada orang tertua yang diakui oleh masyarakat Kong 
Hu Chu di Kota Depok. Dengan kedatangan kami, mereka 
bisa bercerita kembali tentang budaya mereka dan kami 
membantunya untuk menggali kembali kenangan-kenangan 
lama mereka yang telah dirasakan bersama masyarakat 
sekitar. Saya bangga karena tidak terlihat perbedaan, mereka 
cukup lama bersatu melakukan kegiatan sosial bersama dan 
menikmati hidangan hari-hari besar masing-masing secara 
bersama. Ini merupakan bagian dari kehidupan yang patut 
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Pemerintah Kota Depok secara resmi telah 
membuka tempat pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) di lingkungan 
Balaikota Depok. Hal ini sekaligus memberi 
kemudahan bagi masyarakat 
mengurus transaksi jual beli tanah. 
Masyarakat dapat melakukan 
pembayaran PBB dan BPHTB di 
loket Gedung pelayanan PBB dan 
BPHTB Kota Depok yaitu gedung 
yang dahulunya adalah Dinas 
Tata Ruang dan Pemukiman. PBB 
yang dikelola Pemerintah Kota 
ini diharapkan akan menambah 
pendapatan asli daerah untuk 
membangun Kota Depok.

Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) Kota Depok, Dodi 
Setiadi mengatakan sebenarnya 
pengalihan BPHTB Kota Depok 
sudah dilaksanakan sejak 
2011. Sementara PBB baru 
dikelola oleh Kota Depok mulai 
tahun 2012. Pada tahun 2011 
menurutnya capaian BPHTB di 
Depok telah mencapai Rp 117 
miliar. Sehingga hal ini sangat 
membantu dalam melakukan 
pembangunan Kota Depok. Hal itu melibatkan 
Notaris, Bank Jabar Banten (BJB) dan Badan 
Pertanahan Negara (BPN).

“Capaian PBB Kota Depok mencapai 100 
persen dan ini pertama kali dan mudah-mudahan 
pemerintah pusat akan memberikan bonus Rp 4 
Miliar dalam kaitannya capaian ini. Kami akan terus 
melakukan perbaikan, sehingga pembayaran antara 
loket PBB dan BPHTB terpisah,” pungkas Dodi. 
Tak lupa ia meminta dukungan semua pihak untuk 
membantu kelancaran pelayanan ini. Mulai dari 
SDM (Sumber Daya Manusia) dan pendampingan 
dari Dirjen Pajak. “Kami juga meminta dukungan 
dari Badan Kepegawaian Daerah mengenai SDM 
yang kompeten, dan permohonan 7 orang rekan 
dari KPP Pratama untuk pindah ke kota Depok. 
Sehingga persoalan SDM bisa teratasi. Juga 
pendampingan dari Dirjen Pajak,”tambah Dodi. 
Ia menambahkan begitu juga dengan sinergi yang 
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harus tetap dibangun ke depan agar DPPKA 
mampu memberikan pelayanan optimal. 

Dengan dikelolanya loket PBB, BPHTB kini 
masyarakat akan semakin mudah dalam mengurus 
transaksi jual beli tanah di kota Depok. “Per tanggal 

2 Januari bagi masyarakat yang ingin 
mengurus transaksi jual beli tanah, 
mulai hari ini bisa membayar SPPT 
PBB nya tidak harus menunggu 
secara massal namun harus 
membayar kontan,”tambahnya.

Sementara itu Walikota 
Depok, Nur Mahmudi Ismail 
mengatakan Camat dan Lurah akan 
menjadi mitra dalam proses eksistensi 
dan intensifikasi. “Pola perumusan 
BPHTB yang harus dibayarkan 

adalah sebesar 5 persen setelah 
dikurangi 60 juta untuk pembeli. 
Sedangkan pajak terhadap 
penjual adalah 5 persen dari 
nilai penjualan untuk kota 
Depok. KPP Pratama dengan 
Pemerintah Kota memerlukan 
waktu sampai dengan 3 tahun 
untuk mencapai tahap ini. 
RW, RT, Posyandu dan LPM, 
akan menerima penambahan 
penghasilan untuk biaya 
operasional karena adanya 

penambahan PAD di Kota Depok ini, “ tutur Nur.
Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi 

Jawa Barat, Sony S Adisudarma, mengatakan 
dengan dibukanya kantor pelayanan PBB dan 
BPHTB menjadi peluang bagi Depok dalam rangka 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang 
harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurutnya 
telah melakukan pelatihan dalam menunjang 
pengalihan PBB ini. Kakanwil BJB, Cucu Supriatna, 
mengatakan Depok merupakan kota ke-17 se-
Indonesia yang melakukan pengalihan PBB sebagai 
pendapatan kota. Segala pungutan pajak harus 
berdasarkan undang-undang. “Pajak mempunyai 
fungsi pengelolaan sebagai masukan pemasukan 
PAD, fungsi pengaturan, dan stabilitas yaitu 
mengurangi tingkat inflasi. Pemerintah daerah 
diberikan kewenangan atas tarif pajak sesuai 
dengan kemampuan,“ tandasnya. 

PBB & 
BPHTB
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penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat yang merupakan 
tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi 
Pamong Praja

Aman dan Tertib, cita cita bersama warga 
depok

Depok Cybercity

Kota Depok harus menjadi kota yang aman dan nyaman 
bagi setiap anak yang lahir dan tinggal dikota depok

Bebas dari segala penyakit dan virus mematikan

MENUJU DEPOK SEJAHTERA


