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surat dari walikota

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

Alloh SWT, selalu memberikan keberkahan dan 
kesejahteraan pada kita semua. Hari-hari yang kita jalani 
akan menjadi indah dan bermakna jika dipenuhi dengan 
aktivitas bermanfaat. Menariknya, tiap selasa, ada dua 
gerakan masyarakat yang cukup bermanfaat bagi pribadi 
maupun banyak orang. Yakni gerakan ODNR (One Day No 
rice) dan ODNC (One Day No Car) yang dilakukan pada 
hari itu.

Dua gerakan ini menyita perhatian banyak kalangan, 
terutama media lokal, nasional dan bahkan internasional. 
Mulai dari media cetak, online, radio hingga hampir semua 
televisi swasta nasional memburu informasi tentang ODNR 
dan ODNC. Bahkan tidak tanggung-tanggung, koran asal 
Washington, Amerika Serikat serta stasiun tv internasional 
CNN dan AP pun ikut mengorek dalam-dalam kedua 
gerakan tersebut. Bahkan beberapa daerah di Indonesia 
telah melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Depok 
tentang perkembangan gerakan ODNR. Apalagi setelah 
Pemkot Depok bekerjasama dengan Fakultas Teknologi 
Pertanian (Fateta) IPB berhasil menemukan inovasi beras 
analog yang terbuat bukan dari padi atau dikenal dengan 
sebutan “Beras ODNR”. Tak hanya itu, Kantin Pemkot 
Depok pun tiap selasa turut berkomitmen untuk menyajikan 
berbagai menu ODNR dan tidak menyediakan nasi. 

Gerakan One Day No Rice berawal dari sebuah 
Surat Edaran Walikota Depok yang merupakan tindak 
lanjut dari UU No.7 Th.1996 tentang pangan dan PP No.68 
Th.2002 tentang ketahanan pangan. Himbauan tersebut juga 
didasari dari PerPres No.22 Th.2009 tentang Percepatan 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya 
Lokal, Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/
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OT.140/10/2009 tentang 
Gerakan Percepatan 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan Berbasis 
Sumberdaya Lokal, PerGub 
Jawa Barat No.60 Th.2010 
tentang Percepatan 
Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan Berbasis Sumberdaya 
Lokal, & Surat Edaran Gubernur Jabar No.501/34/
Binprod tanggal 15 Juli perihal Gerakan Menurunkan 
Konsumsi Beras.

Sementara itu, One Day No Car  adalah gerakan 
kesadaran untuk menghemat BBM. Para aparatur 
Pemkot Depok memberikan contoh dengan melakukan 
gerakan sehari tanpa mobil dinas yang dilakukan 
pada selasa. Ini sesuai dengan komitmen kami untuk 
menghemat pembelian bahan bakar minyak bagi 
mobil plat merah. Ini gerakan bagi para pejabat 
dinas untuk mengikuti dan melaksanakan instruksi 
Presiden, anggaran untuk pembelian pertamax pun bisa 
dipangkas 20 persen terhitung biasanya lima hari kerja 
menjadi empat hari. Namun, mobil dinas operasional 
tetap beroperasi agar pelayanan kepada masyarakat 
tetap berjalan. Misalnya mobil pemadam kebakaran, 
truk pengangkut pasar, ambulans, mobil perpustakaan 
keliling.

Ada beberapa alternatif yang diberikan kepada 
para aparat Pemkot Depok agar tidak menggunakan 
mobil dinasnya. Pertama adalah dengan berjalan kaki, 
kemudian naik sepeda, sepeda motor, berbagai jenis 
kendaraan umum seperti ojek, angkot, bus, atau kereta. 
Tiap selasa saya menggunakan kendaraan alternatif 
tersebut.

 Jadi tiap selasa, warga Depok saling 
mengingatkan untuk melaksanakan dua gerakan 
tersebut. ODNR juga bermanfaat untuk kesehatan 
dan ketahanan pangan nasional. Sedangkan ODNC 
juga bisa mengurangi tingkat kemacetan seandainya 
sebagian besar masyarakat melaksanakannya secara 
serentak. Semoga gerakan kesadaran ini semakin 
bermanfaat untuk kita bersama. 
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salamredaksi

Walikota Depok, H. Nur Mahmudi 
Ismail, yang belum lama ini 
memecahkan rekor Museum 
Republik Indonesia (MURI) 
nasional dan dunia sebagai 

pemrakarsa makan penganan bukan-beras dengan 
peserta terbanyak 24.520 orang, dalam berbagai 
kesempatan selalu meluangkan waktunya untuk 
memberikan informasi dan 
sosialisasi kepada publik 
mengenai pentingnya 
melakukan diversifikasi pangan. 
Hal ini dilakukan sebagai salah 
satu upaya untuk meningkatkan 
ketahanan pangan nasional 
dengan mengurangi 
ketergantungan masyarakat 
terhadap makanan yang berasal 
dari beras dan tepung terigu atau 
dikenal dengan gerakan One 
Day No Rice (ODNR).

Sebagaimana kita 
ketahui, masyarakat Indonesia 
memiliki ketergantungan 
yang sangat tinggi terhadap 
beras, karena mayoritas 
penduduknya mengkonsumsi 
nasi sebagai bahan makanan 
pokok. Berdasarkan data dari 
www.tempo.co., disebutkan 
bahwa saat ini orang Indonesia 
mengkonsumsi beras hingga 130-140 kilogram per 
tahun/orang. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan 
dengan orang Asia lainnya yang hanya mengkonsumsi 
beras sebanyak 65-70 kilogram pertahun/orang.

Tingginya konsumsi beras, menyebabkan 
masyarakat menjadi sangat tergantung dengan 
ketersediaan bahan pangan yang satu ini. Kondisi 
ini telah menyebabkan harga beras menjadi mahal 
dan tidak stabil. Apalagi saat ini Indonesia masih 
mengimpor beras dari negara lain seperti Vietnam, 
Thailand, China, India, Pakistan dan beberapa negara 
lainnya. Sehingga bukan tidak mungkin bila suatu saat 
pasokan beras berkurang, maka akan memicu inflasi 

dan stabilitas harga beras di dalam negeri.
Oleh karena itu, Program ODNR yang saat 

ini baru diterapkan setiap hari Selasa di lingkungan 
Pemerintah Kota Depok ini, sebenarnya memiliki 
dampak nasionalis yang tinggi. Karena dengan 
tidak mengkonsumsi nasi dan makanan olahan 
beras lainnya selama satu hari, dan mengganti 
beras dengan makanan pokok lainnya seperti 
singkong, jagung, ubi, kentang, dan umbi-umbian 

lainnya, selain dapat menurunkan konsumsi 
beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat 
dan meningkatkan konsumsi pangan lainnya, 
juga untuk mengurangi ketergantungan bahan 
konsumsi impor, dan menjaga kestabilan harga 
beras serta bahan kebutuhan pokok lainnya, 
khususnya bahan makanan. Dan yang terpenting 
dari semua itu, dengan mengurangi konsumsi 
beras, secara tidak langsung dapat mengurangi 
impor dan meningkatkan pendapatan serta 
kesejahteraan petani dan pedagang lokal. (RN)

ODNR dan Upaya Mengurangi 
Ketergantungan Pangan Impor
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laporanutama

One
Day
No
Rice 

Program Cerdas 
Atasi Masalah Pangan 
dan Kesehatan

masyarakat sudah terbiasa men-
gonsumsi beras. Padahal makan 
umbi-umbian juga harus dibia-
sakan. Jangan beranggapan men-
gonsumsi umbi-umbian identik 
dengan kemiskinan,” kata Suswono, 
kemarin.

Dikatakan dia, konsumsi 
beras di Indonesia mencapai 316 
gram per kapita per hari. Padahal 
seharusnya cukup 275 gram per 
kapita per hari. Artinya, kata Men-
tan, masyarakat banyak yang over-
weight. Indonesia termasuk dalam 

tanian Suswono. “Program ODNR 
dapat mengatasi masalah pangan 
dan kesehatan,” katanya.

Mentan mengatakan, ma-
syarakat dihimbau tidak men-
gonsumsi nasi dari beras. Hal itu 
dilakukan untuk membiasakan ma-
syarakat agar tidak tergantung den-
gan beras. Selain itu dimaksudkan 
untuk membiasakan masyarakat 
untuk kembali mengonsumsi pada 
sumber makanan lokal tiap daerah. 
Misalnya sagu atau pengganti beras 
lainnya seperti jagung. “Saat ini 

Setelah program One Day 
No Rice (ODNR) diper-
kenalkan ke publik oleh 
Wali Kota Nur Mahmudi 
Ismail terjadi pro dan 

kontra dalam tubuh masyarakat. 
Sebagaian masyarakat mengang-
gap program ODNR merupakan 
program kampungan. Namun, 
sebagian lainnya melihat ODNR 
sebagai program cerdas mengatasi 
masalah pangan dan kesehatan. 
Tak tanggung-tanggung pujian 
dilontarkan langsung Menteri Per-



5wartadepok

butuhan kita per bulan 2,7 -2,8 juta 
ton. Jadi surlus itu kurang dari dua 
bulan, kita harus terus optimalisasi 
lahan dan meningkatkan produkti-
fitas pertanian,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota 
Depok Nur Mahmudi Ismail me-

peringkat empat dunia negara pen-
derita diabetes. “Nasi mengandung 
banyak glukosa langsung, gizi ma-
sih timpang belum seimbang,” ujar 
Mentan.

Ia menambahkan Indonesia 
terlalu banyak mengonsumsi beras. 
Berbanding terbalik dengan kon-
sumsi umbi–umbian yang justru 
menurun. Sedangkan konsumsi 
terigu meningkat. “Ini masalah, 
karena terigu sumber bahan 
dasarnya dari impor, ini masalah 
karena banyak di bumi kita, mind-
set inilah, seolah – olah makan ka-
lau belum ada nasi belum makan, 
kebutuhan beras kita per bulan 
sampai 2,7 -2,8 juta ton,” jelasnya.

Dicontohkan Mentan, 
Thailand hanya menghasilkan 20 
juta ton per tahun tetapi mampu 
mengekspor beras. Sementara 
Indonesia menghasilkan 37 juta 
ton per tahun untuk memenuhi 
200 juta lebih penduduk. Hal itu 
dikarenakan penduduk Thailand 
hanya separuh penduduk Indone-
sia sehingga wajar terjadi surplus. 
Sedangkan Indonesia memiliki tiga 
kali lipat penduduk Thailand.”Kita 
hanya surplus 3-4 juta. Padahal ke-

nambahkan, program tersebut 
dilakukan terkait dengan Peraturan 
Pemerintah soal keanekaragaman 
makanan lokal serta Peraturan 
Menteri Pertanian soal ketahanan 
pangan. Program tersebut, kata 
wali kota, tidak bertujuan untuk 
mengharamkan makan nasi. Me-
lainkan mengajak masyarakat agar 
menyadari untuk mengurangi 
makan nasi. “Bukan untuk meng-
haramkan, dan bukan untuk meng-
gagalkan progam Kementan yang 
tengah menyukseskan peningkatan 
produksi padi,” ujar wali kota.

Pihaknya mengakui sulit 
mengubah budaya untuk tidak 
makan nasi. Untuk itu pola Sehari 
Tanpa Nasi harus dimulai dari 
masyarakat kota. Karena masyara-
kat perkampungan sudah terbiasa 
memakan umbi-umbian. “Justru 
banyak orang di perkampungan 
budaya makan nasi malah baru 
dikenal saat reformasi. Mari kita 
wujudkan ketahanan pangan ber-

basis kearifan lokal dengan me-
manfaatkan banyak makanan non 
beras seperti jagung, singkong, dan 
ubi, juga lainnya,” tutupnya. 

Asisten Tata Praja Kota De-
pok, Sayyid Cholid mengatakan,  
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gerakan Sehari Tanpa Nasi adalah 
gerakan untuk mengajak masyara-
kat supaya lebih cerdas dan kreatif 
lagi  dalam mendiversifikasikan 
menu sehingga tidak ‘terhambakan’ 
beras. Sebab nasi tidak selalu ber-
sumber dari beras dan bisa dibuat  
dari bahan pangan lainnya seperti 
umbi-umbian. 

“Sebagai salah satu negara 
dengan konsumsi beras tertinggi 
di dunia, Indonesia tentu memiliki 
ketergantungan yang sangat besar 
terhadap beras, sehingga apabila 
terjadi peningkatan permintaan 
atau penurunan produksi  beras 
maka secara otomatis harga beras 
akan terdongkrak naik di pasaran 
dan saat harga beras mengalami 
kenaikan, maka korban pertama  
yang terkena dampaknya adalah 
masyarakat dari kalangan ekonomi 
lemah yaitu warga miskin, karena 
mereka tidak akan mampu mem-
beli  bahan makanan pokok ini. 
Kondisi  ini yang kemudian men-
jadi kekhawatiran Pemerintah Kota 
Depok akan terjadinya kerawanan 
pangan  dikalangan masyarakat,” 
kata dia.

Sementara itu, pakar per-
tanian dari Fakultas Teknologi 
Pertanian di Universitas Jember, 
Prof. Ahmad sebagai pencipta salah 
satu pangan yang  tidak bersumber 
dari beras, yakni beras cerdas yang 

laporanutama
Modified Cassava Flour (MOCAF). 
Aplikasi MOCAF  juga bermacam-
macam seperti bakeri (Roti Tawa 
dan Roti Manis, Muffin, Brownies, 
Cookies, Cake), Snack (Macaroni 
goreng, Bawang),  bubur dan mie 
instan, bakso, kulit lumpia, keru-
puk, dodol, dan masih banyak lagi. 

Telah banyak perusahaan 
yang menggunakan MOCAF. 
Dan perusahaan yang telah men-
coba memakai MOCAF di dalam 
produknya diberikan plakat  den-
gan tulisan “Aku Cinta Produk In-
donesia”. “Konsep beras cerdas ada 
5, yaitu; (1) Cerdas bahan baku: 

direkonstruksikan dari tepung-
tepung lokal khususnya MOCAF, 
dan bahan bahan  baku lain sesuai 
kebutuhan dan target konsumen. 
(2) Cerdas proses karena diproses 
dengan teknologi yang mudah dan 
murah, sehingga  dapat diproduksi 
dengan peralatan yang bisa dibuat 
oleh putera Indonesia. (3) Cerdas 
cara masak: dimasak dengan cara 
sederhana meniru  kebiasaan orang 
Indonesia dalam mengolah beras, 
dan “all in one”, sekali memasak 
akan mendapatkan masakan yang 

terbuat dari singkong mengatakan, 
beras cerdas ter-
cipta karena kon-
sumsi beras Indo-
nesia sangat tinggi 
dibanding dengan 
konsumsi negara 
asia lainnya, yakni 
mencapai 139,15 
kg/th sedangkan 
rata-rata konsumsi 
dunia hanyalah 60 
kg/th. 

“Tak hanya 
itu, kini beras 
sudah menjadi ba-
gian yang tak 
terpisahkan dari 
budaya pangan 
Indonesia, pada-
hal masih banyak 
panganan lain 
yang bisa dijadikan sebagai sum-
ber karbohidrat pengganti beras, 
seperti ubi kayu, sagu, ubi jalar, 
ganyong, garut, pisang, sukun, ja-
gung. Panganan tersebut berdasar 
pada potensi agro ekosistem dan 
budaya wilayah serta akan mendo-
rong pengembangan sumberdaya 
pangan lokal, ekonomi domestik 
dan perbaikan gizi masyarakat,” 
jelasnya.

Ahmad menuturkan, inovasi 
industri  tepung lokal yang terbuat 
dari singkong dan diberi nama 
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lengkap. (4) Cerdas pemanfaatan 
bagi kesehatan: dengan bahan baku 
yang cerdas, dapat disesuaikan un-
tuk target spesifik bagi kesehatan. 
(5) Cerdas untuk  kepentingan 
nasional karena cerdas untuk pem-
bangunan nutrisi, ekonomi dan 
kesejahteraan rakyat. Beras cerdas 
lebih kaya gizinya dibanding beras 
biasa karena mengandung protein, 
serat, vitamin dan mineral,” pa-
parnya.

Sementara itu, dari sisi ke-
sehatan, pemilik ide ODNR, Nur 
Mahmudi Ismail menjelaskan, 
tujuan utama dilaksanakannya 
ODNR sesungguhnya mengajak 

masyarakat Indonesia untuk men-
jalankan pola hidup sehat, dengan 
mengurangi konsumsi karbohidrat 
yang berlebih dari nasi. Dengan 
demikian akan berdampak pada 
berkurangnya konsumsi beras. 
Diharapkan jika konsumsi beras 
berkurang, maka akan terciptalah 
surplus beras, sehingga nantinya 
dapat menciptakan Ketahanan 
Pangan Nasional. Wali kota berpe-
san meskipun sumber karbohidrat 
diganti, Kita harus tetap memper-
hatikan kandungan gizi yang seim-
bang pada lauk yang dimakan. 

Dia menuturkan, program 
ODNR keluar berawal dari Per-
mentan No. 43 Tahun 2009 dan 

Pergub mengenai One Day No 
Rice. Ia kemudian menindak-
lanjutinya dengan mengeluar-
kan  Surat Edaran yang berisi 
himbauan agar melaksanakan ‘ 
One Day No Rice’ setiap hari Se-
lasa dilingkup Pemerintah Kota 
Depok. Surat Edaran  tersebut 
telah dikeluarkan sejak bulan 
September 2011, dan sampai 
saat ini walickota terus men-
sosialisasikan, mencontohkan, 
dan cmembiasakan kantin dan 
kepada Pegawai Pemerintah Kota 
Depok agar tidak makan nasi pada 
hari Selasa.

Dia menjelaskan lebih 

jauh, dari data orang Indonesia 
diketahui bahwa 19 persen dari 
orang Indonesia telah mengalami 
obesitas. Hal tersebut dikarenakan 
kelebihan  mengkonsumsi karbo-
hidrat, lemak atau zat lain yang 
tidak seimbang masuk ke dalam 
tubuh manusia dan pada akhirnya 
menyebabkan  diabetes. Kebijakan 
One Day No Rice bertujuan untuk 
mencerakan dan mencerdaskan 
masyarakat akan pentingnya men-
gurangi Konsumsi  Karbohidrat, 
juga demi menciptakan ketahanan 
pangan. “Saya telah  memprak-
tekan hal tersebut bahkan everyday 
No Rice, 7 Day No Rice dan telah 
dilaksanakannya dalam enam bu-

lan lebih,” katanya. 
Wali kota  menjalankan hal 

tersebut karena merasakan dampak 
yang baik untuk kesehatannya, 
demi mensuskseskan Misi Tercip-
tanya Ketahanan Pangan  Nasional. 
Setiap hari Walikota menyantap 
singkong dan pisang untuk meng-
ganti sumber karbohidrat, hal 
tersebut dilakukannya demi  men-
gontrol gula darah dan berat badan 
yang ideal.

Wali kota juga ingin mengu-
rangi Spekulatif harga yang timbul, 
karena kian hari harga beras yang 
semakin tinggi. Konsumsi beras 
di Kota Depok  adalah 25000 ribu 
ton per tahun, jika dinominalkan 
adalah sebesar 180.0000 miliar. Jika 
Pemerintah Kota Depok melak-
sanakan One Day No  Rice makan 
telah menurunkan akumulasi dari 
harga beras sebesar 180.0000 miliar 
perputarannya.

Harapan wali kota berikut-
nya adalah dapat menciptakan 
kecerahan dan mencerdaskan pola 
fikir masyarakat. Sehingga nantinya 
dapat terciptanya sebuah pemaha-
man dan keteladanan di diri PNS 
Pemerintah Kota Depok. PNS 
Pemerintah Kota merupakan agent 
of change yaitu agen pembawa pe-
rubahan dan menjadi tauladan bagi 
masyarakat umum. Dihdarapkan 
masyarakat dapat mencontoh para 
PNS tersebut sehingga tercapainya 
sebuah keadaan Ketahanan Pangan 
Nasional.
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hidupsehat

Wakil Wali Kota 
Idris Abdul Somad 
mengacungkan dua 
jempol terhadap 
program yang 

dicetuskan Wali Kota Nur Mahmudi. 
Pasalnya, kadar gula dalam darahnya 
turun drastis berkat menjalankan 
program One Day No Rice (ODNR).  
“Gerakan ini dapat memberikan 
dampak positif bagi kesehatan, berawal 
dari lingkungan kantor, dibawa 
kerumah lalu ke lingkungan kita, 
adalah suatu cara efektif agar gerakan 
ini bisa terus bergulir,” katanya.

Menurut Idris, keluarganya 
dengan senang hati menjalankan 
program ODNR setiap Selasa. Mereka 
tahu kalau ODNR memberikan 
dampak sangat baik bagi tubuh dan 
membantu pemerintah mengatasi 

oDnr Berikan Dampak positif
Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Somad (kanan) mewakili Kota Depok menerima penghargaan lPSe dari Gubernur jawa barat Ahmad Heryawan 
(tengah) di hari Peringatan Hut Provinsi jawa barat ke-66 beberapa waktu lalu.
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krisis pangan. “Keluarga saya sangat 
senang menjalankan program ini. 
Mereka bersyukur wali kota memiliki 
ide brilian seperti ini,” ungkap dia.

Orang nomor dua di Kota 
Depok itu mengatakan, dengan 
menjalankan program ODNR, 
masyarakat tidak perlu takut dengan 
kenaikan harga beras. Sebab, sudah 
tidak bergantung pada beras.  Apalagi, 
kata dia, setiap kegiatan yang 
dilakukan pemerintah selalu diakhiri 
dengan makan makanan yang tidak 
ada unsur beras dan terigu. “Perlu 
pembekalan lebih  mendalam kepada 
masyarakat bahwa tidak makan 
nasi tidaklah membuat asupan gizi 
berkurang dan telah ada nasi yang 
terbuat dari  singkong dan ubi,” kata 
dia.

Yang lebih membanggakan, 
ungkap Idris, saat dilakukan tes 
kebugaran oleh Dinas Kesehatan 
(Dinkes) beberapa waktu lalu terhadap 
kesehatan aparatur Pemerintah Kota 
Depok pasca melaksanakan program 
ODNR, didapati hasil positif.  “Tes 
kebugaran dilakukan dengan  cara 
jalan/ lari dengan jarak 1600 meter 
secara konsisten sejak awal hingga 
selesai. Tidak boleh dipaksakan. Selain 

berlari, dilakukan pula pengukuran 
tinggi badan, berat badan, tensi, 
dan pemeriksaan gula darah serta 
pengukuran Indeks Massa Tubuh 
(IMT),” katanya. 

Wakil wali kota mengatakan, 
bahwa tes ini juga dapat digunakan 
untuk membuat profil kesehatan 
aparatur. Sehingga mereka dapat 
memberikan yang terbaik bagi 
masyarakat Depok. Dengan memiliki 
aparatur yang sehat jasmani dan 
rohani, kata dia, pelayanan yang 
diberikan akan maksimal. “Sudah 
pasti korupsi akan hilang dengan 
sendirinya,” kata dia.

Idris menambahkan, Wali 
Kota Nur Mahmudi tidak pernah 
bosan mengeluarkan himbauan 
untuk memperbaiki cara makan 
dengan menu yang bervariasi dan 
dilengkapi dengan protein, lemak, 
mineral, vitamin, dan air. “Ingat, kita 
jangan hanya mengkonsumsi satu 
jenis karbohidrat saja, karena masih 
banyak sumber pangan lain yang 
bisa dijadikan sebagai karbohidrat. 
Lengkapi karbohidrat dengan sayur, 
lauk, buah, dan air. Jangan pula 
makan dengan ukuran yang berlebih,” 
katanya.

Karena itu, Idris mengajak 
masyarakat Depok untuk 
meningkatkan produksi pertanian non 
beras di daerah-daerah perkampungan 
yang tidak memiliki sawah dan 
jadikanlah lahan tersebut sebagai 
perkebunan jagung, singkong, dan 
sumber karbohidrat lainnya. “Situasi 

konsumsi pangan nasional saat ini bisa 
diatasi dengan menurunkan konsumsi 
beras dan terigu serta meningkatkan 
konsumsi pangan hewani, kacang-
kacangan, sayur, buah, dan umbi-
umbian,” tuturnya.

Idris berharap masyarakat 
menghargai kembali sumber 
karbohidrat lain, yang dihasilkan 
dari produk lokal selain beras. 
Karena masyarakat selama ini hanya 
tergantung kepada satu komoditas 
seperti beras, dimana seperti diketahui 
beras di pulau Jawa saja komoditasnya 
terbatas dikarenakan suatu kendala 
cuaca maupun distribusi air yang 
tidak merata. “Sumber karbohidrat 
selain beras dengan lauk akan dapat 
meningkatkan kesehatan karena akan 
terhindar dari penyakit diabetes jika 
dilakukan dengan rutin,” kata dia.

Dilihat dari sisi kesehatan, 
kata Idris, memberikan dampak yang 
cukup signifikan bagi si penderita 
diabetes maupun orang yang ingin 
menghindari penyakit diabetes  
tersebut. Menurut data, Indonesia 
merupakan nomor 4 tertinggi didunia 
Penderita diabetes nya. Kendala yang 
dihadapi adalah Indonesia tidak 
terbiasa jika tidak makan nasi, namun 
Pemerintah Kota tetap optimis dan 
terus mengajak masyarakat melakukan 
gerakan ODNR. Pengetahuan tentang 
keberagaman pangan akan bertambah 
melalui Gerakan ODNR, seperti ubi, 
kentang, singkong, kembili, ganyong, 
pisang dapat dijadikan sebagai 
pengganti nasi.
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kita & keluarga

lebih dari enam bulan saya makan 
umbi-umbian, lihat, sehat-sehat 
saja kan. Begitu pun keluarga saya,” 
katanya.

Nur Mahmudi menyadari benar 
kalau mengubah pola pikir masyarakat 
tentang nasi sangat sulit. Bahkan, 
ditengah masyarakat berkembang 
pola pikir: kalau hanya makan umbi-
umbian, belum dianggap makan 
nasi. Padahal,  mengurangi konsumsi 
nasi dapat mencegah resiko penyakit 
diabetes. “Mari hilangkan pola pikir 
seperti pepatah itu dan belajarlah 
mengganti makanan pokok dari 
nasi putih menjadi biji-bijian seperti 
gandum yang bisa mengurangi resiko 
terkena penyakit diabetes,” ajak pria 
lulusan teknologi pangan ini.

Karbohidrat kompleks, kata 
dia, bisa disimpan di liver dan otot 
sebagai glikogen (zat sebelum menjadi 
glukosa). Jika tubuh kekurangan 

Wali Kota Nur Mahmudi Ismail 
bukanlah seorang egois yang 
mau menang sendiri. Setiap 
program yang digulirkan untuk 
masyarakat selalu dipikirkannya 
dengan matang. Tidak asal 
jeplak sebagaimana tudingan 
orang selama ini. Hal tersebut 
terlihat kala orang nomor satu 
di Kota Depok itu mengeluarkan 
program One Day No Rice 
(ODNR). 

Sebelum program ODNR 
diperkenalkan ke publik, 
wali kota bersama keluarga 
sudah menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Dalam 

tempo enam bulan, ia mengonsumsi 
umbi-umbian seperti singkong, 
kentang, gandum, dan jagung. “Sudah 

Wali Kota : enam bulan tanpa Makan 
Nasi, Sehat-sehat Saja
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energi, 
cadangan glikogenlah yang akan 
dipecah menjadi glukosa sebagai 
sumber energi. “Karbohidrat kompleks 
mengandung lebih sedikit gula tapi 
lebih tinggi serat, sehingga memberi 
lebih banyak manfaat. Mari beralih 
pada ubi, jagung, singkong, talas, 
dan non terigu lainnya agar tidak 
tergantung pada bahan pangan dari 
beras,” tegasnya.

Sebenarnya, ujar Nur 
Mahmudi, bila lihat dari kandungan 
gizi, nasi bukanlah makanan yang 
tidak bisa 

digantikan makanan lain. 
Dilihat dari kandungannya, dalam 
100 g nasi terkandung sekitar 28,62 g 
karbohidrat dan kalori sebesar 130,7 
kkal. Jumlah karbohidrat yang hampir 
sama bisa diperoleh dengan memakan 

makanan 
berkarbohidrat tinggi lain, seperti roti, 
mie, kentang ataupun ubi jalar. Ubi 
jalar misalnya, mengandung sekitar 
27,2 gram karbohidrat per 100 gram-
nya. “Kebutuhan karbohidrat juga 
bisa kita penuhi dengan memakan 
beberapa makanan lain, seperti susu, 
telur, ataupun waluh. Meskipun 
kandungan karbohidratnya tidak 
terlalu besar, tapi bahan-bahan 
tersebut cukup menambah asupan 
karbohidrat bagi tubuh kita,” katanya.

Dia menambahkan, 
asupan kalori lebih banyak lagi 
variasinya. Jumlah kalori dalam 
makanan diperlukan untuk 
memperhitungkan keseimbangan 
energi. Apabila jumlah kalori 
yang dikonsumsi lebih kecil dari 
kalori yang digunakan, berat 
badan akan berkurang karena 
cadangan energi dari lemak akan 
digunakan. Sebaliknya, apabila 
jumlah kalori yang masuk lebih 
besar dari kalori yang digunakan, 
berat badan akan meningkat. 
Kelebihan energi pun akan 

disimpan sebagai lemak. “Sebagai 
makanan yang kandungan utamanya 
adalah karbohidrat, nasi berperan 
sebagai sumber energi utama pada 
tubuh. Namun, energi tidak hanya 
bisa didapatkan dari karbohidrat 
saja, protein dan lemak juga memiliki 

manfaat yang serupa. 
Berdasarkan kandungannya, 
1 g karbohidrat setara 
dengan 4 kalori. Jumlah 
ini sama dengan yang 
terkandung di protein (4), 
bahkan lemak memiliki 
kandungan kalori yang lebih 
banyak (9),” ucapnya.

Sudah saatnya, 
ungkap Nur Mahmudi, 
warga Depok belajar 
mengganti makanan pokok 
dari nasi putih menjadi 
biji-bijian seperti gandum 
yang bisa mengurangi resiko 
terkena penyakit diabetes. 
Jenis karbohidrat seperti 
ubi, jagung, dan singkong 
merupakan karbohidrat 
kompleks dengan kadar gula 
rendah yang dapat menahan 
kenyang lebih lama hingga 6 
jam. 

“Ingat, karbohidrat 
kompleks bisa 
disimpan di liver 
dan otot sebagai 
glikogen. Jika tubuh 

kekurangan energi, cadangan 
glikogenlah yang akan dipecah 
menjadi glukosa sebagai sumber 
energi. Karbohidrat kompleks 
mengandung lebih sedikit gula 
tapi lebih tinggi serat, sehingga 
memberi lebih banyak manfaat,” 
imbuhnya.

Gerakan Sehari Tanpa Nasi atau 
One Day No Rice dilakukan sebagai 
tindak lanjut dari UU No.7 Th.1996 
tentang pangan dan PP No.68 Th.2002 
tentang ketahanan pangan. Imbauan 
tersebut juga didasari dari PerPres 
No.22 Th.2009 tentang Percepatan 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumberdaya Lokal, Peraturan 
Menteri Pertanian No.43/Permentan/
OT.140/10/2009 tentang Gerakan 
Percepatan Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan Berbasis 
Sumberdaya Lokal. Serta, PerGub 
Jawa Barat No.60 Th.2010 tentang 
Percepatan Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan Berbasis 
Sumberdaya Lokal, Surat Edaran 
Gubernur Jabar No.501/34/Binprod 
tanggal 15 Juli perihal Gerakan 
Menurunkan Konsumsi Beras.
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duniapendidikan

perlu banyak evaluasi. “Intinya yang perlu diperhatikan 
adalah akreditasinya,” kata dia.

Kedua, ungkap 
Asep, jarak. Mungkin 
ini bersifat relatif,tapi 
meskipun begitu 
tetap menjadi acuan. 
Sebab jika anak 
mendapatkan seko-

lah yang 
bagus 
namun 
jaraknya terlalu jauh,energinya akan habis di 
perjalanan. Konsentrasi belajar di kelas akan 
kurang bahkan tidak sama sekali karena kele-
lahan. “Jarak memiliki peranan penting dalam 
memilih sekolah,” ujarnya.

Ketiga, terang Asep, sumber daya staf 
pengajar. Jika staf pengajar di sekolah kurang 
mumpuni maka ilmu yang diserap peserta didik 
semakin ketinggalan dengan sekolah lain. Teru-
tama sekolah-sekolah negeri. Sumber daya staf 
pengajar ini, tambah dia, dapat diukur melalui 
prestasi yang diraih sekolah. “Jangan coba-coba 

Membidik Sekolah berkualitasTips
Praktisi Pendidikan Kota Depok, Asep Rahmat 
mengakui kalau orang tua siswa sering kali kesuli-
tan memilih sekolah berkualitas buat anak mer-
eka. Padahal, kualitas sekolah menentukan masa 
depan si anak. Agar orang tua tidak salah memilih 
sekolah, Asep mencoba memberikan tips untuk 
mereka. 

Pertama menurut Asep, 
orang tua harus melihat 
kualitas sekolah yang dituju. 
Caranya, kata dia, melihat 
pada akreditasi atau kegiatan 

penilaian  sekolah. Penilaian tersebut  
secara sistematis yang nantinya untuk 
menentukan kelayakan dan kinerja 
sekolah. Hasil dari akreditasi tadi, seko-
lah akan mendapatkan pengakuan dari 
BAN (Badan Akreditasi Nasional) yang 
merupakan bagian dari Kementerian 
Pendidikan. Jika hasil akreditasi A,maka 
bagus sekolahnya  tapi jika C mungkin 
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memasukan anak 
ke sekolah yang 
sumber daya 
pengajarnya masih 
kurang,” tuturnya.

Keempat, 
lanjutnya, sa-
rana dan prasarana. 
Orang tua harus 
memperhatikan hal 
tersebut agar bisa 
mengukur perkembangan anak. Bila 
sarana prasarana untuk melakukan 
interaksi antara guru dan murid 
kurang maka sudah pasti hasil 
didikannya pun menjadi kurang 
baik. “Makanya, jangan coba-coba 
memasukan anak ke sekolah yang 
sarana dan prasarananya masih 
kurang,” tegas Asep.

Kelima, kata Asep, kuri-
kulum. Ibarat memakan pi-
sang goreng,kurikulum meru-
pakan pisang dari pisang goreng 
tersebut,mengingat sekarang era 
globalisasi dimana anak di tuntut 
untuk bisa berbahasa inggris secara 
aktif dan fun, mungkin 
bisa memilih sekolah yang 
berkurikulum nasional plus 
atau Internasional. 

Terakhir, tutur dia, 
Biaya. Hal terakhir ini 
merupakan kunci utama. 
Sebab, orang tua mana yang 
tidak menginginkan anaknya 
mendapatkan pendidikan 
yang bagus dan terbaik. 
Namun yang perlu diketahui 
tidak semua sekolah yang bagus 
harus selalu mahal,maka dari itu carilah sekolah yang bagus 
dengan biaya yang murah. “Apalagi sampai mendapatkan 
sekolah murah dengan lima poin di atas, sudah pasti harus 
dipilih. Orang tua juga jangan pasrah dengan kondisi keuan-
gan. Cari dulu sekolah yang dengan ciri-ciri diatas. Paling 
tidak ada tiga sampai empat point yang memenuhi syarat, 
maka pilihlah sekolah itu,” kata dia.

Asep menjamin semua syarat tersebut sudah ter-
penuhi seluruh sekolah negeri di Kota Depok. Makanya, 
kata dia, untuk mendapatkan sekolah yang baik. Setiap 
orang tua dituntut untuk lebih baik dalam mengontrol pen-
didikan anak.  
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infrastruktur

Pemerintah Kota Depok dengan sangat cekatan 
merespons himbauan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dan Menteri Energi Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terkait 
larangan kendaraan pejabat dan kendaraan 

operasional milik pemerintah pusat maupun daerah 
menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk 
menghemat penggunaan energi. Bahkan, Wali Kota Nur 
Mahmudi mencetuskan ide One Day No Car (ODNC) bagi 
pajabat di lingkungan Pemerintah Kota Depok setiap Selasa. 
Di mana setiap pejabat dihimbau tidak menggunakan 
mobil dinas atau kendaraan roda empat pribadi. Mereka 
dipersilakan menggunakan kendaraan alternatif seperti: 
naik angkutan umum, motor, sepeda, dan jalan kaki. Dalam 
menerapkan program ODNC, wali kota selalu memberi 
contoh terlebih dahulu. Orang nomor satu di Kota Depok 
itu sudah menjajal seluruh kendaraan alternatif tadi setiap 
Selasa.

Selain itu,  wali kota juga sudah menempelkan stiker 
penguna BBM Non Subsidi terhadap seluruh mobil dinas 
di lingkungan  Pemerintah Kota Depok. Menurut Wali 
Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, penempelan stiker 
tidak hanya dilakukan pada kendaraan plat merah milik 
pemerintah, melainkan juga dilakukan terhadap kendaraan 
milik unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kodim 
0508 Depok. Saat ini, terang Nur Mahmudi, Pemerintah 
Kota Depok baru menerima 500 stiker dari Kementerian 
Sumber Daya Mineral. “Kita baru menerima 500 stiker.  
Diprioritaskan untuk ditempel pada kendaraan roda empat 
terlebih dahulu,” terang Nur Mahmudi di Balaikota.

Rencananya, kata dia, Pemerintah akan 
menempelkan stiker sebanyak 1.070 kendaraan dinas milik 
Kota Depok. Terdiri atas: 148 kendaraan roda empat, 118 
roda enam, dan 789 roda dua.  Dijelaskan Nur Mahmudi, 
pemasangan stiker sifatnya hanya untuk mempermudah 
dalam mengindentifikasi kendaraan pemerintah baik plat 
hitam maupun plat merah yang diwajibkan menggunakan 
BBM non subsidi. Pemasangan stiker juga sebagai petanda 
komunikasi yang jelas antara Pemerintah Kota Depok 
dan pihak SPBU. Selain itu, untuk menunjukkan kepada 
masyarakat terhadap komitmen Pemkot untuk tidak 
menggunakan BBM non subsidi. “SPBU harus mengawasi 
dan jangan segan-segan menolak kendaraan yang telah 
berstiker untuk mendapatkan BBM bersubsidi,” kata dia.

Dikatakan wali kota, untuk kendaraan operasional, 
seperti mobil pengangkut sampah, dan pemadam 

oDnC 
langkah tepat menghemat 

energi
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kebakaran, tidak perlu menggunakan 
stiker, karena kendaraan tersebut 
menggunakan bahan bakar solar. Nur 
Mahmudi juga berkeyakinan bahwa 
aparat di lingkungan Pemerintah 
Kota Depok akan berkomitmen dan 
tidak akan melanggar aturan untuk 
tidak menggunakan BBM bersubsidi. 
“Menggunakan BBM non subsidi 
sudah kewajiban untuk kendaraan 
dinas, jadi saya yakin tidak ada yang 
melanggar,” kata dia.

Ketua DPRD Kota Depok yang 
sekaligus Ketua Badan Anggaran 
DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, 
mengatakan, dalam waktu dekat 
ini DPRD akan melakukan rapat 
koordinasi untuk  mengantisipasi 
membengkaknya anggaran akibat 
kewajiban penggunaan BBM non 
subsidi bagi mobil dinas. Sebelumnya 
setiap mobil dinas yang melekat pada 
pejabat struktural mendapatkan jatah 
10 sampai 15 liter premium per hari. 
Jatah itu dikalikan dengan 20 hari kerja 
per bulan menjadi sama dengan 200-
300 liter per bulan.

Saat ini, kata Rintis, DPRD 
akan mengurangi jatah BBM mobil 
dinas tersebut menjadi setengahnya. 
Dengan demikian, setiap mobil dinas 
hanya mendapatkan jatah 100-150 
liter per bulan. Hal itu diharapkan bisa 
memperketat anggaran. “Setidaknya 
kebiajakan penggunaan BBM non 
subsidi ini tidak terpengaruh pada 
volume anggaran,” ujarnya.

Menurut Rintis, rencana 
ini mulai akan diterapkan pada 
APBD perubahan.  Dia memastikan 

pengurangan ini tidak akan 
berpengaruh pada pelayanan 
masyarakat. “Kan kendaraan dinas  
yang diberi jatah itu hanya yang 
melekat pada jabatannya. Jadi 
tidak berpengaruh pada pelayanan 
masyarakat,” kata dia.

Konsisten
Nur Mahmudi selalu konsisten 

dengan program yang dibuatnya. Dia 
rela berdesak-desakan naik kereta rel 
listrik menuju Gedung Lemhanas, 
Jakarta Pusat, Selasa (17/7). “Ini 
bagian dari gerakan sehari tanpa 
mobil atau One Day No Car (ODNC). 
Saya tetap komitmen untuk terus 
mengkampanyekan ini agar terjadinya 
penghematan BBM,” ungkap Nur 

Mahmudi.
Menurut Nur Mahmudi, dalam 

kampanye ODNC, sudah empat 
transportasi yang digunakannya. 
Di antaranya naik motor, angkutan 
umum, naik sepeda, dan naik KRL. 
“KRL merupakan angkutan massal 
yang digemari masyarakat Depok, 
karena murah dan tidak terkena 
macet. Namun karena banyak 
peminatnya maka harus ditambah 
rangkaiannya,” kata dia.

Usai mengikuti pelantikan 
pengurus Dewan Kerajinan Seni 
Daerah (Dekranasda) Kota Depok, 
dari Balai Kota Depok sekitar pukul 
14.30 WIB, Nur Mahmudi berjalan 
menuju Stasiun Depok Baru. Di 
Stasiun Depok Baru, Nur Mahmudi 
berbincang-bincang dengan calon 
penumpang yang akan menuju Tanah 
Abang. Dalam perbincangan itu 

banyak penumpang 
yang mengeluhkan 
sering terlambatnya 
jadwal KRL. “Jadwalnya 
sering terlambat Pak. 
Kami ingin pak wali 
menyampaikan keluhan 
kami ini,” kata Bayu 
warga Kalimulya, 
Depok.

Tak berapa 
lama kemudian, Nur 
Mahmudi pun naik 
KRL Commuter Line 
jurusan Jakarta Kota. 

Saat naik KRL, Nur Mahmudi pun 
disambut sejumlah penumpang. Dua 
penumpang mempersilahkan Nur 
Mahmudi untuk duduk. Namun Nur 
Mahmudi tetap mempersilahkan 
penumpang itu untuk duduk. Nur 
Mahmudi pun duduk setelah ada 
penumpang yang turun di Stasiun 
Universitas Indonesia. Ketika duduk 
itu Nur Mahmudi berbincang-bincang 
dengan penumpang. Para penumpang 
pun menyampaikan keluhannya 
bahwa KRL sangat padat pada pagi 
dan sore hari. Selain itu KRL sering 
telat. “Sering bangt telat Pak. Kami 
minta hal ini disampaikan ke PT KAI. 
Siapa tahu lewat pak wali langsung di 
dengar,”  ujarnya. 
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pemberdayaanmasyarakat

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

nasi setiap Selasa mendapat tanggapan 
beragam dari para pedagang. 
Tak sedikit dari mereka bersuara 
sumbang. Namun, banyak juga yang 
menanggapinya secara positif.  Mereka 
yang berpikiran positif inilah yang 
melahirkan ide-ide kreatif mengolah 
makanan dari singkong, ubi, terigu, 
dan lainnya, menjadi makanan lezat. 
Menggiurkan mata membangkitkan 
selera.

Bila tidak percaya, silakan 
langsung datang dan cicipi aneka 
penganan dan kuliner di kantin 
Pemkot Depok dengan aneka menu 
yang menggugah selera seperti nasi 

Selasa Sehat 
di Kantin Pemkot 

Depok
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goreng 
program One Day No Rice (ODNR), 
mie goreng ODNR, nasi timbel 
komplit ODNR, nasi bakar komplit 
ODNR, soto bogor ODNR serta 
sayuran dan lauk pauk lainnya seperti 
balado teri, urap, chicken terriyaki, 
rendang, capcay, semur daging, empal 
sapi, gado-gado, dan sambal goreng 
kentang. Semua ini dihidangkan 
bersama dengan nasi ODNR. 

Dalam menggulirkan 
program ODNR di kantin, wali 
kota menyiapkan langkah strategis. 
Tujuannya agar tidak ada pemilik 
kantin yang merasa dirugikan dengan 
program ODNR. Salah satu caranya 
adalah:  wali kota selalu memberikan 
contoh kepada aparatur pemerintah 
dengan memakan singkong sebagai 
pengganti nasi. Sebelum bulan 
puasa, wali kota, wakil wali kota Idris 
Abdul Somad, beserta jajaran kepala 
dinas,  selalu melakukan makan siang 
bersama dengan tidak makan nasi, 
melainkan makan dengan singkong 
dan kentang untuk menggantikan 
nasi sebagai sumber karbohidrat di 
kantin. Wali kota terlihat senang 
menyantap makanan pecak ikan mas 
dan kentang rebus untuk pengganti 
nasi. Bahkan, dalam rangka 
mempromosikan kantin sehat, 
wali kota tidak sungkan-sungkan 
mengajak tamunya untuk menyantap 
makanan yang disajikan pedagang 
kantin. Salah satunya adalah: Menteri 
Pertanian Suwono.

Memang awal diterapkannya 
program ODNR,   wajah-wajah 
pemilik kantin lesu, seperti kurang 
gairah. Mereka menjajahkan makanan 
seadanya. Etalase yang biasanya 
menyuguhkan beragam lauk pauk 
menjadi kurang menggairahkan. 
Hanya ada serentet kopi saset, 
kerupuk, buah-buahan, minuman 
dingin, dan puluhan bungkus rokok 
berbagai merk.

Ada satu sampai tiga orang 
pedagang mencoba mengikuti 
instruksi Wali Kota Nur Mahmudi 
dengan menjual panganan yang 
terbuat dari singkong, ubi, kentang, 
dan sukun. Namun, yang menjadi 
masalah kini hanya sedikit Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang berkunjung 
ke kantin. Sehingga makanan yang 
mereka jual kurang laris.  Memang 
ada 

beberapa 
PNS yang singgah di kantin, itu pun 
hanya ngopi sambil membeli rokok. 
Ada pula yang hanya memesan es 
buah dan aneka jus. Sementara untuk 
pembeli panganan pengganti nasi 
masih minim.  “Dulu hari Selasa 
merupakan hari yang suram bagi 
kami. Sekarang semuanya mulai 
normal,” kata Jack (40) pedagang sate 
madura, dengan logatnya yang kental.

Jack  mengaku awalnya ia sama 
sekali tidak mengetahui makanan apa 
yang cocok menemani sate serta sop 
kambing sebagai pengganti nasi dan 

lontong. Saat ini, dia sudah mencoba 
mengganti nasi dengan kentang.  Dia 
mengaku tidak patah arang, ia tetap 
menghormati segala kebijakan yang 
dibuat penguasa. “Sekarang kantinnya 
sudah mulai diserbu pembeli,” ucap 
Jack. Di tempat sama, Munah (42) 
pedagang minuman ringan mengaku 
tidak terpengaruh dengan adanya 
kebijakan one day no rice. “Tetap 

banyak orang yang minum 
teh dan memesan kopi. 
Penghasilan tetap sama,” 
katanya.

Kabag Humas dan 
Protokol, Diah Sadiah 
menyatakan kebijakan 
ODNR dilakukan untuk 
menindaklanjuti Perpres, 
Permentan, Pergub tahun 
2010,  terkait Ketahanan 
Pangan Nasional. 
Sementara itu provinsi 
telah melakukan dan 
menerapkan kebijakan 
ini terlebih dahulu yang 

berlangsung 
dua hari dalam seminggu. Walaupun 
baru dimulai sebatas lingkup 
pemerintah kota, kata dia, dan baru 
berlangsung dua sampai tiga bulan 
belakangan ini, wali kota optimis 
program ini akan memberikan 
dampak positif. “Saat ini seluruh 
aparatur Pemerintah Kota Depok, 
termasuk yang berada di kecamatan, 
kelurahan, juga turut menerapkan 
program ini kepada Keluarga mereka,” 
kata Diah.
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komunitas

Pemain beatbox atau lebih dikenal dengan 
beatboxer, mampu mendemonstrasikan segala 
bentuk bunyi-bunyian dengan handal. Beatbox 
selalu dikaitkan dengan vokal perkusi maupun 
dengan multivokalisme. Meskipun pada 

dasarnya sama, namun secara umum perbedaan Beatbox 
terletak pada keterkaitannya dengan budaya dan musik 
Hip Hop. Meski demikian pada prakteknya beatbox juga 
diterapkan untuk genre musik lainya seperti Rock, Pop, 
R&B, dan sebagainya.
Beberapa waktu lalu, teman-teman media sempat 

berkomunikasi dengan Santo Klingon 
(33) salah satu anggota D’Beat Mac 
(Depok Beat Box Margo City). 
Menurutnya, beatbox adalah suara yg 
di hasilkan oleh mulut. Beatbox juga 
dapat dimainkan secara group atau 
solo.”Nge-beat bisa menghilangkan 

stres dan sakit 
hati,” katanya. 
Selain itu, 

terang Santo, stress dan rasa kecewa serta sakit hati dapat 
diminimalisir dengan nge beat. Menirukan suara-suara alat 
musik dengan mulut sembari bernyanyi rap layaknya musik-
musik yang biasa dimainkan oleh para DJ (Disk Jockey). 
Mengumpat memang akan membuat hati sedikit lega, tetapi 
dengan beat box mengumpat dapat dilakukan dengan cara 
yang lebih positif.

Komunitas D’Beat Mac Depok boleh dibilang masih 

Dapat Menghilangkan Stress

Beatbox

Tidak semua orang di Kota Depok mengenal 
seni musik beatbox. Boleh dibilang beatbox 

masih asing di kalangan masyarakat. Pemainnya 
pun masih bisa dihitung dengan jari. Beatbox 

sendiri merupakan salah satu bentuk seni yang 
mengfokuskan diri dalam menghasilkan bunyi-

bunyi ritmis dan ketukan drum, instrumen musik, 
maupun tiruan dari bunyi-bunyian lainnya, 

khususnya suara turntable, melalui alat-alat ucap 
manusia seperti mulut, lidah, bibir, dan rongga-

rongga ucap lainnya. 
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seumur jagung. Awalnya terbentuk melalui perjumpaan 
sesama penikmat beat box di jejaring sosial facebook. 
Berawal dari facebook ini,  akhirnya penyuka musik yang 
asalnya aliran hip-hop ini ‘kopi darat’. Mengembangkan 
seni beat box dan memperkenalkannya kepada masyarakat 
luas agar tak dipandang sebelah mata adalah tujuan utama 
hadirnya komunitas beat box di kota Depok ini. “Beat box 
di Depok merupakan kegiatan iseng-iseng berhadiah,” kata 
Rio, salah satu pembentuk D’Beat Mac. 

Ia mengatakan, mencari sesama pecinta beat box 
dan ingin mengembangkannya adalah hal yang sangat 
sulit. Ketertarikan dan komitmen merupakan modal 
utama untuk bergabung dalam komunitas ini, karena bakat 

dan kemampuan bisa diasah seiring dengan seringnya 
berkumpul. aa’Bermain beat box sebenarnya tidak jauh 
berbeda dengan bermain band. 

Dalam beat box pun ada pembagian ritme, melodi, 
dan lagu dalam bentuk rap. Seninya, beat box tidak 
menggunakan alat musik, cukup dengan suara manusia 
saja,” kata dia.

Walaupun D’Beat Mac kini sudah semakin sering 
diundang sebagai pengisi acara di kampus-kampus maupun 
berbagai pentas seni di sekolah, mereka tetap ingin 
membuat acara beat box sendiri di kota Depok. Tentunya, 
guna memasyarakatkan beat box di kota Depok seperti misi 
mereka.

sejarah Beatbox
Pada dekade 1990-an, musisi Beatbox banyak sekali 

bermuculan dan juga berkonstibusi dalam penyebaran 
beatbox ke seluruh penjuru dunia. Beatboxer yang cukup 
tersohor antara lain Vaughan Chadderton, Rahzel, Kenny 
Muhammad, Babeli, Eklips, Joseph Poolpo, Alem, serta 
Matisyahu. Perkembangan Internet juga memberi dampak 
positif bagi perkembangan beatbox di seluruh dunia.

Pada tahun 2005, untuk pertama kalinya diadakan 
kejuaraan beatboxing sedunia di Leipzig, Jerman. Kejuaraan 
ini diikuti oleh Beatboxer dari seluruh penjuru dunia seperti 
Tom Thumb dan Joel Turner dari Australia, White Noise 
dari Irlandia, Roxorloops dari Belgiua), Poizunus dari 

Kanada, serta Faith SFX dari Inggris. Di akhir kejuaraan, 
dinobatkanlah Joel Turner dari Australia sebagai pemenang 
pertamannya. Sedangkan posisi runner-up diberikan kepada 
Roxorloop dari Belgia.

Pada tahun 2009, Kejuaran beatbox dunia ke-2 
diselenggarakan oleh Bee Low (petinggi Beatbox Battle) 
di Berlin,Jerman. Diikuti oleh banyak beatboxer hebat 
dari seluruh dunia seperti Krnfx dari Kanada , Dharni 
dari Singapura , Skiller dari Bulgaria , Vahtang dari Rusia, 
Zede dari Swiss . Final adalah Zede melawan Vahtang dan 
akhirnya kejuaraan beatbox dunia ke-2 dimenangkan oleh 
Zede dari Swiss.

Pada 31 Maret 2012 kejuaraan beatbox dunia 
ke-3 diselenggarakan kembali oleh Beatbox Battle 
di Berlin,Jerman. Untuk pertama kalinya Indonesia 
berpartisipasi kejuaraan beatbox dunia yang diikuti oleh 
Billy BdaBX. Lewat audisi online wildcard pun banyak 
beatboxer dari Indonesia yang mencoba ikut audisi seperti 
Lazuandi dari Depok, Jawa Barat. Final kejuaraan beatbox 
dunia ke-3 ini adalah Skiller dari Bulgaria melawan Alem 
dari Perancis . Juara beatbox battle dunia ke-3 diambil oleh 
Skiller,dan Alem pada posisi runner up. Meskipun Billy 
BdaBX dari Indonesia belum memenangkan kejuaraan 
ini,tapi ini langkah awal yang sangat bagus untuk Indonesia .
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olahraga

Jadi Gaya Hidup
(kapten hutan). Biasanya capoeira 
adalah satu-satunya bela diri yang 
dipakai oleh budak tersebut untuk 
mempertahankan diri.

Di Indonesia, capoeira mulai 
dikenal tahun 1990-an, ketika 
capoeiristas (sebutan untuk para 
pencinta capoeira) dari mancanegara, 
memperlihatkan seni bela diri saat 
mereka berkunjung ke Indonesia. 
Beberapa warga Indonesia 
bahkan tak segan 

mengembangkan 
sendiri keterampilan 

capoeira 
mereka, baik 

dengan 

membaca buku panduan, maupun 
mencari informasi di internet, video, 
dan dokumen-dokumen lainnya. 

dahulu mereka melalukan latihan 
dengan diiringi oleh alat-alat musik 
tradisional, seperti berimbau (sebuah 
lengkungan kayu dengan tali senar 
yang dipukul dengan sebuah kayu 
kecil untuk menggetarkannya) dan 
atabaque (gendang besar), dan ini 
juga lebih mudah bagi mereka untuk 
menyembunyikan latihan mereka 
dalam berbagai macam aktivitas 
seperti kesenangan dalam pesta yang 
dilakukan oleh para budak di tempat 
tinggal mereka yang bernama senzala. 

Ketika seorang budak 
melarikan diri ia akan dikejar oleh 
“pemburu” profesional bersenjata 
yang bernama capitães-do-mato 

Olahraga bela diri 
Capoeira sudah menjadi 
gaya hidup tersendiri 
di kalangan sebagian 
kaum muda di Depok. 

Capoeira mampu menjadi magnet 
di kalangan anak muda karena 
menggabungan seni beladiri, musik, 
senam dan akrobatik. Olahraga 
beladiri yang secara awam mirip tarian 
ini, ternyata tengah diganderungi. 
Jangan aneh kalau Capoeira diminati 
kalangan pelajar, mahasiswa, orang 
kantoran hingga artis maupun pejabat. 
Mereka bersatu menampilkan gerakan-
gerakan indah capoeira.

Sesungguhnya bila menilik 
sejarah panjang Capoeira didapati 
kenyataan kalau olahraga ini naik 
derajatnya. Pasalnya, Capoeira 
merupakan sebuah olahraga bela diri 
yang dikembangkan oleh para budak 
Afrika di Brasil pada sekitar tahun 
1500-an. Budak-budak Afrika itu 
dibawa oleh orang-orang Portugis ke 
Brazil untuk bekerja di perkebunan-
perkebunan besar. Pada zaman 
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Belakangan, Sinha Bahia de 
Capoeira International, organisasi 
nonprofit yang membuka sekolah 
capoeira, masuk ke Indonesia pada 
tahun 2003. Sebelumnya, institusi 
tersebut telah membuka sekolah 
serupa di Australia, Thailand, dan 
beberapa negara lainnya. Sejak saat 
itu, capoeira semakin dikenal di Tanah 
Air.

Menurut Franky, 
instruktur, saat ditanya alasannya 
mengembangkan Quizumba di Depok 
khususnya UI, pada dasarnya Capoeira 

butuh ke solidan. Solid identik 
dengan kampus. “Makanya tujuan kita 
memang kampus karena biar kesatuan 
kita kuat,” ujarnya .

Dia mengatakan, saat ini 
Capoeira dijadikan gaya hidup oleh 
hampir sebagaian masyarakat Depok. 
“Capoeira akan terus berkembang di 
Depok,” kata dia.

Sementara itu, Hari Mumpuni, 
Fisip ’05 menjelaskan, sebetulnya 
manfaat Capoeira sangat banyak. 
Seperti melatih pengembangan 
emosi dan kreatifitas. Selain itu, tutur 
Hari, badan jadi lebih lentur berat 
badan turun, rileks, enak kalau kita 

melakukan gerakan 
ada musik dan 
nyanyi nyanyian, 
pikiran jadi tenang. 
“Pokoknya Capoeira 
itu seni beladiri yang 
indah banget deh,” 
kata dia.

Capoeira 
Quizumba berdiri 
pada Juli 2007. 
Seni beladiri yang 
memiliki jadwal 
latihan setiap Selasa 
dan Jumat jam 

16.00 di lapangan futsal FISIP 
ini bisa diikuti hanya dengan 
mengeluarkan biaya sekitar 
Rp75 ribu  per bulan. 

Ole, Psiko ’04, salah 
satu anggota, mengungkapkan 
bahwa beladiri ini sampai 
sekarang telah memiliki 
anggota kurang lebih 30 

orang, meskipun tidak semuanya 
anak UI. Untuk memenuhi syarat 
kegiatan menjadi UKM (30 orang 
dari 8 fakultas), Ole dan teman-
teman mencoba melakukan promosi. 

“Makanya, kita sekarang latihan di 
lapangan parkir ATM BNI Balairung, 
akan banyak yang melihat tuh,” kata 
dia.

Kegiatan ini awalnya diadakan 
oleh Ikatan Olahraga Dansa Indonesia 
(IODI) dalam rangka mencari bibit-
bibit unggul dari mahasiswa UI dan 
sekarang masih dalam proses menjadi 
UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa). 
Pelatihnya, Linny dan Roeby, yang 
juga dipilih langsung oleh IODI.

Komunitas ini tidak menuntut 
anggota baru sudah memililki dasar 
tari. “Jadi nggak perlu khawatir untuk 

ikut latihan dan 
lagipula kegiatan 
ini gratis loh,” kata 
Indi (FKM ’04). 
Contohnya saja 
Riri, FKM ’05, yang 
mengaku tidak 
mempunya dasar tari 
latin waktu pertama 
kali masuk. “Tapi 
sekarang sudah 
lumayanlah,” kata dia.

Dengan 
konsep dan metode 
pembelajaran yang 
sudah disusun 
dengan segala 
analisa pemikiran 

yang baik, pihaknya yakin mampu 
menghasilkan capoerista (praktisi 
capoeira) yang handal, sehat,  
professional (berkepribadian baik, 
mampu menjalankan peran fungsi 
dan tugasnya dengan baik, bisa 
mendukung kesuksesan visi dan misi 
ACLI ) dan juga mewujudkan standart 
lulusan siswa yang berkualitas. Selain 

itu dengan kelas ini menjadi 
sebuah alternative pilihan 
olahraga dan beladiri yang yang 
dirangkum menjadi sebuah 
exercise yang menantang dan 
menyehatkan. Telah banyak kelas 
Capoeira terbukti menurunkan 
obesitas dan lemak tubuh.

Saat ini, anggota dari 
sekolah beladiri tersebut mencapai 
200.000 di seluruh dunia dan 
di seluruh dunia dan telah 
menelurkan kurang lebih 100.000 
instruktur terlatih. Setiap kenaikan 

tingkat, para murid tidak hanya diuji 
jurus-jurus beladiri, tetapi juga menari 
diiringi jimbe (perkusi) dan menyanyi. 
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serbaserbi

ini dihadiri pula oleh Ki Kusumo se-
laku Ketua Umum Komando Pejuang 
Merah Putih (KPMP), Para Pengurus 
KPMP beserta jajaran, Perwakilan 
Muspida, dan hadirin lainnya.

Pada acara pendeklarasian dan 
pelantikan pengurus KPMP Cabang 
Kota Depok ini, Ki Kusumo menutur-
kan pentingnya semangat juang para 
generasi muda dalam meningkatkan 
kecintaan kepada tanah air Indonesia. 
Pembentukan pengurus KPMP ber-
landaskan pada asas kemasyarakatan, 
dengan tujuan memberi advokasi bagi 
masyarakat yang membutuhkan yang 
saat ini sudah beranggotakan kurang 
lebih 800 ribu orang.

Sementara itu Wakil Walikota 
dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa “Sebuah organisasi yang baik, 
adalah organisasi yang tidak terpaku 
kepada kegiatan (event) rutin organ-
isatoris semata, tetapi lebih banyak 
berkiprah kepada pengabdian sosial 
yang langsung menyentuh masyarakat 
sehingga turut membantu jalannya 
pembangunan baik di pusat atau-
pun didaerah. Zaman memang telah 
berubah. Generasi baru yang tumbuh 
dan berkembang pada zaman yang 
telah berubah pula. Idris berharap 
KPMP sekarang, mampu meneladani 
para seniornya yang telah memainkan 
peran strategis dalam berbagai tahapan 
sejarah perjuangan bangsa. Sistem 

Jum’at (1/6), TP PKK Kecamatan 
Cinere memperingati Isra Mi’raj 
Nabi Muhammad SAW. Peringatan 
tersebut mengambil tema “Dengan 
Isra Mi’raj kita tingkatkan keimanan 
dan ketaqwaan kepada Allah SWT, 
sebagai landasan moral untuk mewu-
judkan Kota Depok menjadi Kota 
Layak Anak” dirangkaikan dengan 
peringatan dalam menyambut bulan 
suci Ramadhan. Dengan penceramah 
Ustadzah Mamah Dedeh. Acara terse-
but dihadiri oleh lurah se kecamatan 
Cinere, LPM kelurahan dan kecamatan 
serta sekitar 1000 jamaah.

Wakil Walikota Hadiri Pelanti-
kan dan Pentas Seni budaya 
Komando Pejuang Merah Putih

Bertempat di Graha Insan Cita 
Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan 
Sukmajaya, Kamis (31/5) Wakil Wa-
likota Depok KH. Idris Abdul Somad  
menghadiri pelantikan dan pentas seni 
budaya Komando Pejuang Merah Pu-
tih Markas Cabang Kota Depok.  Acara 

kaderisasi KPMP yang telah dibangun 
cukup baik, harus terus dipertahankan 
dan dikembangkan sesuai dengan 
perkembangan zaman. KPMP sebagai 
organisasi kaum muda intelek dan 
penuh semangat yang tetap bertahan 
hingga saat ini, antara lain, karena 
berlangsungnya proses kaderisasi yang 
terprogram. Kaderisasi adalah investasi 
KPMP di masa depan. Pada hakekat-
nya, jiwa dan semangat siliwangi tidak 
hanya milik Kota Depok, tetapi bisa 
diberlakukan di seluruh tanah air un-
tuk kepentingan bangsa, kita berharap 
bahwa KPMP adalah organisasi yang 
semakin terbuka dan semakin inde-
penden, jangan sampai terkotak-kotak 
atau ada dikotomi dalam keanggotaan 
karena adanya perbedaan politis, atau 
hal-hal lain yang tidak konstruktif, 
karena hambatan-hambatan semacam 
inilah yang akan mengkerdilkan laju 
sebuah organisasi.  Wakil Walikota 
mengajak keluarga besar KPMP untuk 
terus melanjutkan partisipasi aktifnya 
dalam penyelenggaraan pembangunan, 
hindarkan keterlibatan pada berbagai 
permasalahan yang tidak produktif, 
cenderung destruktif, serta kontra 
produktif dengan tujuan awal didiri-
kannya KPMP. Mari kita wujudkan 
Indonesia yang lebih aman, lebih adil, 
lebih demokratis, dan Indonesia yang 
lebih sejahtera. Semoga KPMP tetap 
jaya dan tetap memegang teguh komit-
mennya dalam turut serta membangun 
bangsa dan negara, “ tutup Idris. (WG)

Seminar Pengabdian Masyara-
kat menuju Depok Kota Sehat

Walikota H. Nur Mahmudi 
Isma’il menjadi pembicara dalam semi-
nar pengabdian masyarakat menuju 
Depok kota sehat di FKM UI, Selasa 
(5/6). Wakil Dekan FKM UI Dian 

Peringatan Isra Mi’raj di Kecamatan Cinere
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Ayubi merasa senang bisa berkontibusi dalam mewujudkan 
Depok Kota Sehat. Semoga seminar yang setengah hari ini 
tidak diikuti dengan setangah hati agar kita bisa bersama-
sama berperan dalam mewujudkan Depok Kota Sehat.

Walikota menyambut baik seminar ini dan berterima 
kasih kepada para panitia serta mengajak untuk menum-
buhkan & memperkuat tekad bersama untuk menjalin 
kemitraan untuk mewujudkan Depok Kota Sehat. Awali 
materi, Walikota memaparkan tentang visi dan misi Kota 
Depok. “Bila kita ingin mewujdukan Kota Sehat berarti 
kita keempat misi RPKMD Kota Depok harus tercapai, 
karena dalam misi tersebut mencakup pelayanan public 
yang professional berbasis teknologi informasi, kemandirian 
ekonomi berbasis potensi lokal yang bisa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat & mengurangi pengangguran, 
infrastruktur yang nyaman & bagus, dan mewujudkan ma-
syarakat yang sehat dan terdidik dengan kualitas baik” papar 
Walikota.

Walikota mengatakan ada 9 indikator khusus tatanan 
Kab/ Kota sehat, diantaranya kawasan permukiman, sarana, 
dan prasaranan umum, serta kahidupan masyarakat sehat 
yang mandiri. “Kota Depok baru mencoba berpartisipasi 
mewujudkan kota sehat dengan 2 tatanan tersebut. Untuk 
mewujudkannya, kita harus berkoloaborasi dalam mencip-
takan sistem yang dapat meiningkatkan kualitas lingkungan 
dan kesehatan” ujar Walikota yang meminta Menkes untuk 
terus mendampingi sehingga dapat mewujudkan tatanan 
tersebut. 

Satu Hari tanpa Mobil Dinas, Aksi Kecil untuk Pe-
rubahan besar

Bayangkan, bagaimana jadinya bila di dunia ini su-
dah tak ada lagi minyak bumi? Kondisi chaos tentunya akan 
terjadi dimana-mana. Perekonomian akan lumpuh karena 
mesin-mesin tak lagi bisa beroperasi,  gelombang pemu-
tusan hubungan kerja akan melonjak, tidak akan ada lagi 
aktifitas ekspor-impor, keuntungan maupun uang, bayangan 
kelaparan terjadi di seluruh belahan dunia, puluhan juta 
kendaraan bermotor akan menjadi barang rongsokan yang 
tak berguna. Lebih jauh lagi, setiap negara di dunia tentunya 

akan berupaya untuk menyelamatkan dirinya masing-ma-
sing. Negara penghasil minyak terancam kelaparan karena 
tidak ada lagi minyak yang bisa dijual, sedangkan negara-
negara yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap 
bahan bakar minyak (BBM) akan berusaha sekuat tenaga 
mencari cadangan minyak hingga tetes terakhir walaupun 
harus menempuh jalan perang.

Gambaran diatas tentunya bukan khayalan semata, 
karena bencana dunia akibat krisis energi yang berasal 
dari minyak bumi ini bisa saja terjadi pada waktu beberapa 
puluh tahun ke depan. Seperti kita ketahui, minyak bumi 
merupakan sumber daya alam yang berasal dari fosil dan 
ketersediannya tidak bisa diperbaharui (non-renewabel). 
Akibatnya, apabila semakin banyak di eksploitasi dan 
digunakan, keberadaannya semakin lama akan semakin 
menipis dan habis. Kondisi tersebut menyebabkan BBM 
menjadi barang komoditas yang mahal dan persaingan 
untuk mendapatkannya pun cukup tinggi. Oleh karena itu, 
tidak mengherankan bila banyak negara terus mencari cara 
untuk meningkatkan –bahkan berusaha menguasai negara 
lain demi mendapatkan sumber-sumber minyak untuk 
memenuhi kebutuhan energi di negaranya masing-masing.

Berdasarkan data dari Majalah Tempo (2/4/2012), 
disebutkan bahwa saat ini kebutuhan konsumsi dunia akan 
minyak mentah per hari adalah lebih dari 85 juta barel atau 
31,6 miliar barel per tahun, dan cadangan minyak mentah 
dunia kurang dari 1,3 Triliun barel. Dengan tingkat kon-
sumsi diatas, maka diperkirakan cadangan minyak dunia 
akan habis dalam waktu 41 tahun lagi. Kontributor terbesar 
yang banyak menyedot minyak mentah ini adalah moda 
transportasi yaitu sebesar 66 persen. Sedangkan konsumen 
minyak terbesar adalah Amerika Serikat yang menghabiskan 
19,5 juta barel/hari, disusul oleh China (7,8 juta barel/hari), 
Jepang (4,8 juta barel/hari), serta Rusia dan India (2,9 juta 
barel/hari).

Kebutuhan energi memang telah menjadi kebutu-
han utama bagi semua bangsa karena ketersediaannya bisa 
berimbas kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat. Saat 
harga minyak mentah dunia naik misalnya, secara otomatis 
pemerintah akan menaikkan harga BBM dalam negeri. Hal 
ini pada akhirnya akan memiliki dampak paralel yang besar 
karena dengan naiknya harga BBM, secara langsung akan 
berpengaruh terhadap biaya produksi dan biaya hidup seir-
ing dengan semakin tingginya harga barang di dalam negeri. 
Bila tidak diikuti dengan kemampuan daya beli yang tinggi, 
maka ketahanan pangan masyarakat bisa terancam yang 
pada akhirnya bisa mengancam ketahanan nasional.

Menyadari keterbatasan energi yang berasal dari 
bahan bakar minyak, maka mulai hari Selasa (12/6/2012), 
Walikota Depok, H. Nur Mahmudi Ismail memberlakukan 
program Satu Hari Tanpa Mobil Dinas bagi seluruh pejabat 
di Lingkungan Pemerintahan Kota Depok. Kebijakan ini di-
latarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya menghemat 
energi mengingat bahan bakar minyak merupakan energi 
yang ketersediaannya terbatas dan tidak bisa diperbaharui. 
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Dengan program tersebut, diharapkan Kota Depok bisa 
turut berkontribusi bagi keberlangsungan energi nasional 
sehingga manfaatnya bisa terus dirasakan oleh generasi di 
masa yang akan datang 

Pengurus lembaga lanjut usia Indonesia (llI) 
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dilantik

Dalam rangkaian peringatan hari lanjut usia nasional 
(HLUN) ke XVI tahun 2012, pada tanggal 7 juni 2012 ber-
tempat di pendopo Kec. Pancoran Mas, kepengurusan Lem-
baga Lanjut Usia Indonesia KecamatanPancoran Mas Kota 
Depok masa bakti tahun 2012-2017 dilantik oleh ketua LLI 
Kota Depok, HJ. Purwanti.S.sos.Hadir pada acara tersebut 
Sekretaris Kecamatan Pancoran Mas mewakili Camat, per-
wakilan dari Danramil Pancoran Mas, Perwakilan Kapolsek 
Pancoran Mas, Perwakilan dari Kelurahan, kader PKK Kelu-
rahan, PWRI dan para ketua LLI Kecamatan se kota Depok. 
Pada kegiatan tersebut diadakan penyuluhan kesehatan 
lansia berkerjasama dengan persatuan gerentologi indonesia 
kota depok dan kegiatan bazar lansia serta hiburan bagi para 
lansia.

tanam Pohon di Setu bojongSari, Depok
Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan 

Hidup Se-Dunia 5 Juni 2012 Walikota, Wakil Walikota 
Depok, serta para Pejabat OPD Pemerintah Kota Depok dan 
Muspida berikut jajarannya pada hari ini melakukan tanam 
pohon di Setu Bojongsari, Depok. Pohon yang ditanam 
bermacam-macam pohon manggis, pohon pala, pohon 
mangga, dan pohon belimbing. Sebelum melakukan tanam 
pohon Walikota memberikan sambutan tentang Pohon Pala, 
yang khasiatnya sangat bermanfaat bagi kita antara lain 
untuk bumbu masakan daging maupun masakan bersantan 
terasa lebih harum dan lezat kalau dilengkapi dengan bijih 
pala. Buahnya memiliki aroma yang harum dengan rasa 
agak asam, biasanya dibuat manisan dan sirup minuman. 
Kebiasaan menggunakan pala sebagai bumbu masakan 
atau mengkonsumsi dalam bentuk sirup dan manisan perlu 
digalakkan, mengingat buah pala ini ternyata mempunyai 

banyak khasiat bagi kesehatan. Kandungan kimia terkand-
ung dapat mengatasi sulit tidur( insomania), batuk berlen-
dir, membantu pencernaan, menghilangkan kejang otot. 
Dalam sambutannya Walikota Depok juga mengajak seluruh 
tamu undangan untuk bersama-sama di lain waktu mena-
nam pohon pala.

Turut hadir dalam acara tersebut, Camat dan Lurah 
se-Kota Depok, Kepala OPD Se-Kota Depok, Kodim Depok, 
Polres Depok, Satpol PP Depok, Kepala BLH Depok.

Walikota Depok menutup tNI Manunggal Mem-
bangun Desa (tMMD)

Seusai memberikan surat edaran One Day No Car ke 
kantor Kelurahan Depok Walikota Depok H. Nur Mahmudi 
Isma’il langsung menuju ke Sukmajaya untuk menutup acara 
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Upacara 
penutupan diawali dengan laporan pelaksanaan TMMD dan 
dilanjutkan dengan  penanggalan tanda peserta TMMD dan 
penyerahan hasil pembangunan sasaran fisik. Walikota ber-
harap, hasil TMMD bisa dimanfaatkan  dan dirawat secara 
optimal sehingga usia pakainya bisa lebih lama. Kegiatan 
tersebut bentuk kepedulian TNI dalam memberdayakan 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara ber-
kesinambungan dan berkelanjutan sehingga akan tercipta 
dan terbina kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam 
rangka ketahanan nasional dan hasilnya akan menyentuh 
kepentingan masyarakat. Acara tersebut dihadiri oleh Dan-
dim 0508 serta jajarannya, Pejabat serta staff OPD Pemerin-
tah Kota Depok serta jajarannya, dan Polresta Depok serta 
Jajarannya

serbaserbi
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lagi, Walikota Depok berlakukan Gerakan Pro 
Rakyat Kecil

Ada pemandangan berbeda saat memasuki kawasan 
perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada pagi 
ini, Selasa (12/6/2012). Nuansa lengang sangat terasa mulai 
dari pintu gerbang hingga ke pelataran tempat parkir yang 
berada tepat di samping lapangan kantor Balaikota. Selain 
puluhan sepeda motor yang berjajar rapi, tidak tampak 
satupun mobil dinas yang terparkir disana. Suasana pagi 
yang lengang itu, mulai terasa ceria saat Walikota Depok, 
H.Nur Mahmudi Ismail memasuki jalur utama jalan menuju 
Kantor Balaikota Depok untuk memimpin apel pagi. Den-
gan menggunakan jaket berwarna hitam, H. Nur Mahmudi 
Ismail terlihat sumringah diatas sepeda motor pribadi yang 
dikendarainya sendiri dari rumah.

“Saya kesini dengan menggunakan sepeda motor 
pribadi. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum lancar 
mengendarai sepeda motor, jangan dipaksakan ya. Masih 
banyak alternatif yang bisa dipakai untuk pergi ke kantor. 
Bagi yang jaraknya dekat, bisa berjalan kaki atau bersepeda. 
Yang jaraknya jauh, bisa menggunakan angkutan umum.” 
Tutur Walikota Depok di sela-sela sambutannya sebagai 
pembina apel pagi.

Dalam sambutannya tersebut, Walikota Depok juga 
kembali menginformasikan kepada seluruh peserta apel 
tentang pemberalakuan gerakan One Day No Car (ODNC) 
dimana seluruh pejabat di Kota Depok dilarang memakai 
mobil dinas pada setiap hari Selasa. Gerakan yang mengacu 
pada kebijakan Presiden dan Peraturan Menteri ESDM No. 
12 Tahun 2012 tentang penghematan bahan bakar minyak 
dan listrik tersebut, dilakukan selain untuk menghemat 
anggaran pemerintah daerah, juga sebagai upaya pembela-
jaran bagi pegawai di jajaran Pemkot Depok untuk selalu 
konsisten dalam melakukan penghematan energi dengan 
mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Laran-
gan penggunaan mobil dinas setiap hari Selasa ini tidak 
diberlakukan bagi kendaraan-kendaraan yang melayani ma-
syarakat dan fasilitas publik seperti ambulance, pemadam 
kebakaran, kendaraan pengangkut sampah, dan sebagainya.

Dengan diberlakukannya pelarangan menggu-

nakan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pada 1 Juni 
2012 silam, maka seluruh kendaraan dinas berplat merah 
harus mengisi mobilnya dengan BBM Non-subsidi berjenis 
pertamax yang harganya dua kali lipat dari harga premium 
bersubsidi. Karena selama ini ongkos pembelian bensin 
dibebankan pada keuangan daerah, maka pemberlakuan 
peraturan ini secara tidak langsung bisa meningkatkan 
pengeluaran daerah untuk keperluan BBM jajarannya yang 
menggunakan mobil dinas. Menyadari kondisi tersebut, 
dimana  penggunaan BBM non-subsidi bisa meningkatkan 
pengeluaran daerah, maka Walikota Depok beserta segenap 
jajarannya menyepakati adanya gerakan ODNC yang mulai 
diberlakukan pada hari Selasa ini.

Selepas apel pagi, masih dengan menggunakan 
sepeda motor milikinya, Walikota Depok langsung melak-
sanakan agenda dinasnya untuk menghadiri Penutupan 
TMMD di Lapangan Masjid Al Islah dan Rapat koordinasi 
OPD yang akan diselenggarakan di Kecamatan Sukmajaya. 
Sebelum berangkat, Walikota Depok mengatakan bahwa 
gerakan ODNC ini juga memiliki dampak ekonomi yang 
tinggi bagi pekerja angkutan umum. Karena dengan tidak 
menggunakan mobil dinas ke kantor, akan lebih banyak 
pegawai pemkot Depok yang menggunakan angkutan 
umum menuju kantor, “Dengan begitu, secara tidak lang-
sung para pengemudi angkutan umum akan mendapatkan 
pendapatan yang lebih banyak pada setiap hari Selasa.” Tu-
tur Walikota yang sebelumnya telah menggulirkan Gerakan 
One Day No Rice ini.

Surat edaran Pelaksanaan Penghematan energi 
Nasional diberikan ke Kelurahan Depok

Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang disam-
paikan melalui pidato Presiden Republik Indonesia tentang 
pelaksanaan penghematan energi nasional yang disam-
paikan pada tanggal 29 mei 2012 dan menindaklanjuti 
peraturan menteri  ESDM Republik Indonesia no. 12 tahun 
2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar min-
yak serta hasil kesepakatan dalam rakor selasa 5 juni 2012 
dan rapat pembahasan 8 juni 2012 maka dipandang perlu 
untuk melakukan upaya yang mendukung kebijakan dan 
tindakan penghematan energi nasional di tingkat pemerin-
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nya adalah untuk menyelaraskan dengan program ODNC. 
Beliau juga menghimbau peserta gowes agar mendukung 
gerakan tersebut. Diakhir sambutan  Walikota mengucapkan 
rasa terimakasihnya kepada Kapolresta Depok atas diseleng-
garakannya acara (Bhayangkara gowes), juga rasa terimaka-
sih kepada seluruh peserta gowes yang telah berpartisipasi 
dalam memeriahkan acara ini. Selamat bergowes ria raih 
sehat bersama, “tutup Walikota.

Hemat energi Ditandai Pemasangan Stiker Mobil 
bbM Non Subsidi

Pemasangan stiker untuk kendaraan Pemerintah hari 
ini dilakukan di lapangan Balaikota, Senin (18/6). Pemasan-
gan stiker yang bertuliskan “Mobil  BBM Non Subsidi” dan 
“Mobil Ini Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi”.

“Pemasangan stiker ini sebagai wujud komitmen 
kami untuk mensukseskan program pemerintah pusat dan 
sebagai tanda komunikasi antara pengguna kendaraan den-
gan SPBU. Pemasangan stiker ini bukan untuk alat apa-apa, 
tetapi sebagai bentuk komunikasi yang jelas menyatakan 
bahwa pemegang kendaraan siap untuk menggunakan BBM 
non subsidi dan SPBU mengenal bahwa mobil inii tidak 
menggunakan BBM Bersubsidi” jelas Walikota sekaligus 
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang hadir 
dalam kegiatan pemasangan stiker secara simbolis.

Pemimpin Kota Belimbing juga menuturkan, walau-
pun pemasangan baru dilaksanakan pada hari ini, bukan 
berarti kendaraan dinas kami dari 1 Juni lalu menggunakan 
premium. Banyak kendaraan yang telah menggunakan per-
tamax sejak 1 Juni lalu. Pemasangan baru dilakukan karena 
kami baru menerima stikernya dari pemerintah pusat. “Saat 
ini, akan dibagikan 500 stiker dari Kementerian ESDM 
kepada semua pemegang kendaraan dan kami yakin semua 
aparatur akan menyadari dan mentaatinya” tutur Walikota 
yang akan terus melakukan koordinasi dengan pengguna 
kendaraan dari lembaga BUMN dan BUMD sehingga ke-
mungkinan stiker yang diterima kurang dan akan meminta 
stiker lagi kepda Kementerian ESDM.

Terkait dengan gerakan One Day No Car(ODNC) 
yang dilaksanakan setiap hari Selasa, dapat mengurangi 
total volume pengurangan subsidi hingga 20%. Diakhir 
kegiatan, Walikota menginformasikan, untuk ODNC besok 
rencananya Walikota akan kombinasi dengan berjalan kaki, 
naek ojek, dan naek angkot

tah kota depok. Surat edaran tersebut diberikan langsung 
oleh Camat Pancoran Mas Linda Ratnanurdianny.

Hut bhayangkara ke-66 Walikota bersepeda 
dengan Kapolres Ikuti bhayangkara Gowes

Sabtu (16/6) Walikota Depok H. Nur Mahmudi 
Isma’il, beserta Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul So-
mad dengan Kapolres Kota Depok Mulyadi Kaharni mengi-
kuti acara sepeda santai  pada acara (Bhayangkara Gowes) 
dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-66. 
Acara ini diikuti pula oleh jajaran Pemda dan Polres Kota 
Depok dan peserta lainnya yang gemar olahraga sepeda, 
adapun rute yang ditempuh terdiri dari 2 rute yaitu 11 KM 
dan 25 KM. Untuk rute 11 Km start dari kantor Polres De-
pok, melalui jalan Kartini, melewati GDC, Kalibaru dan Fin-
ish di Studio alam, sedangkan untuk rute 25 Km start dari 
kantor polres Depok melalui jalan Margonda, kemudian 
masuk kampus UI, jalan kukusan beji, jalan nusantara, jalan 
ARH, jalan Kartini, GDC, kel.Kalibaru, lalu finish di Studio 
alam. Walikota dan Kapolres Kota Depok mengambil rute 
sepanjang 25 Km, sedangkan Wakil Walikota mengambil 
rute sepanjang 11 Km.

Dalam sambutannya Kapolresta Depok, Mulyadi 
Kaharni mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Wa-
likota Depok, yang telah mengikuti serta memeriahkan 
HUT Bhayangkara ke-66 melalui acara Bhayangkara Gowes 
yang digelar Polresta Depok. Beliau juga berharap dengan 
diselenggaraknnya acara ini  dapat mewujudkan warga 
Depok yang sehat dan dapat menciptakan situasi yang lebih 
kondusif, karena secara tidak langsung melalui acara ini 
dapat  mempererat tali silaturahmi para peserta gowes di 
Kota Depok, ” tuturnya.

Sementara itu Walikota Depok H. Nur Mahmudi 
Isma’il mengatakan dengan diselengarakannya acara sepeda 
santai ini diharapkan dapat menyatukan warga Depok, me-
ningkatkan kesehatan melalui olahraga sepeda,  dan dapat 
meningkatkan kualitas dalam mendukung dan meningkat-
kan progam pembangunan pemerintah. Walikota mengajak 
warga agar dapat selaras dengan progam pemerintah dalam 
hal ini mengenai penghematan bbm di Kota Depok. Waliko-
ta juga memberitahukan kepada peserta gowes, bahwa Pada 
hari Senin (18/6) Pemkot berencana akan menempelkan 
Sticker Penguna BBM Non Subsidi terhadap seluruh mobil 
dinas Pemkot Depok, dan Mobil dinas Muspida. Tujuan-

serbaserbi
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layananmasyarakat

Kota Depok tengah menuju ke arah “cyber 
city” atau kota yang berbasis teknologi informasi. Di 
mana segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan 
masyarakat coba diramu dengan teknologi. Kabar 
baiknya, dunia pendidikan Depok sejak tahun 2006 
telah melaksanakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 
secara online.  Selain itu, juga pembayaran Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) dan pembuatan KTP online, 
serta  manajemen kepegawaian dan keuangan yang 
berbasis teknologi.

Menurut 
Praktisi  Pendidikan 
Kota Depok, Asep 
Rahmat, PSB online 
mempermudah 
akses informasi 
secara lancar dan 
cepat. Orang tua 
siswa dapat dengan 
mudah memasukan 
putra-putri mereka 
ke sekolah favorit. 
PSB online juga 
dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya 
pungutan liar 
(pungli).  “Laporkan 
langsung ke kami, bila 
ada pungli dan kami akan segera respon karena kami 
memiliki UPT yang siap menerima dan menindak 
laporan yang berkaitan dengan pungli dalam PSB,” 
ujar Asep.

Asep mengatakan, dalam melakukan PSB, 
pihaknya memiliki aturan main yang harus diketahui 
orang tua siswa. Baik di tingkat sekolah dasar (SD), 
sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah 
atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK). Di 
mana, kata dia, sekolah swasta maupun negeri  wajib 
memberikan kuota kepada anak miskin (Dhuafa, red) 
minimal 20 persen. Selain itu, Disdik memberikan 
kuota 5 persen   kepada siswa SMP/SMA/SMK yang 
akan melanjutkan sekolah ke Jakarta atau sebaliknya. 
Sisanya atau 75 persen harus mendaftar melalui 
mekanisme online.   “Pemerintah sudah menyetujui 
beberapa keputusan yang dibuat Disdik. Diantarnya 
untuk SD/SMP/SMA/SMK wajib memberikan 
kuota 20 persen kepada siswa miskin. Persyaratan 
menggunakan Kartu Jamkesda, Jemkesmas atau 
menyertakan Kartu Miskin,” ungkapnya.

Sementara itu, Nurdin, Kabid Pendidikan 

Dasar (Pendas) Disdik Kota Depok membenarkan 
kebijakan Pemerintah Kota Depok saat Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) 2012  diberlakukan wajib 
menerima anak miskin dengan kuota 20 persen, mulai 
18 Juni. Dan, 5 persen untuk siswa dari luar Depok, 
serta 75 persen untuk siswa yang mendaftar secara 
reguler ke sekolah negeri, dibuka pada 2 hingga 4 
Juli.”PSB tahun ini, ada beberapa keputusan di antaranya 
siswa tidak mampu setiap sekolah wajib menerimanya 

kuota 20 persen dan 5 
persen untuk siswa 
yang akan mendaftar 
ke luar Jakarta ataupun 
sebaliknya. Serta, 75 
persen untuk siswa 
yang mendaftar secara 
reguler ke sekolah 
negeri diberikan 
kebebasan memilih 
empat sekolah negeri,” 
ungkapnya.

Nurdin 
mengatakan, PSB 
online, adalah sebuah 
sistem yang dirancang 
untuk melakukan 
otomasi seleksi PSB. 

Mulai dari proses 
pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil 
seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu 
nyata (realtime). Dia mengatakan, tujuan penerapan 
PSB online, antara lain: Meningkatkan mutu layanan 
pendidikan, menciptakan sistem penerimaan siswa baru 
yang terintegrasi, akurat, dan transparan, melaksanakan 
penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien. 
Menyediakan basis data sekolah yang akurat. Memberi 
fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, 
mudah dan akurat. 

“Dengan system ini, Disdik memberikan akses 
yang luas kepada masyarakat. Terciptanya sinergisitas 
data antara Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah 
dalam penyelenggaran penerimaan siswa baru,” kata 
dia. Dia mengatakan, keuntungan lain dari system 
online adalah tersedianya sebuah basis data terintegrasi 
bagi pihak Disdik maupun pihak sekolah. Selain itu, 
efisiensi pembiayaan, meningkatkan reputasi sekolah, 
mengurangi resiko terjadinya KKN. “Yang paling 
penting meningkatkan sumber daya manusia dalam 
penguasaan teknologi informasi,” tandasnya.

PSB Online Mempermudah Akses Informasi 
Lancar dan Cepat
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Ketahanan pangan nasional Dengan mengurangi 

Ketergantungan masyaraKat terhaDap maKanan yang 

Berasal Dari Beras


