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SURAT DARI WALIKOTA

Assalamu’alaikum  Wr, Wb. 

Warga Depok yang saya cintai, 
Segala puji dan syukur sudah selayaknya kita 

haturkan kepada Alloh SWT, yang telah memberikan 
lindungan, berkah dan berbagai karunia-Nya kepada kita 
semua. Dengan segala sesuatu yang telah diberikan, maka 
sepatutnya saya selaku Walikota Depok dan segenap jajaran 
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melaksanakan amanah 
tersebut dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh 
penduduk Kota Depok.

Salah satu bentuk pelayanan itu adalah kepedulian 
kita terhadap keadaan sanitasi di Kota Depok yang semakin 
hari  semakin memerlukan penanganan secepatnya. 
Kita masih kekurangan sarana prasarana bidang sanitasi 
(air limbah, persampahan, drainase, dan air bersih) 
yang memadai untuk masyarakat . Kemudian kami 
juga mendeteksi ada beberapa problematika dihadapi  
masyarakat, yaitu : masih menyatunya saluran pembuangan 
air limbah masyarakat dengan air limpasan serta air limbah 
industri skala kecil mengakibatkan besarnya volume air 
yang harus diolah IPAL  kurang maksimal. 

Selain itu, kami juga masih menemukan tempat 
pembuangan sampah liar yang merupakan cermin prilaku 
buang sampah sembarangan oleh masyarakat. Selanjutnya 
pemanfaatan saluran irigasi yang berubah fungsi menjadi 
saluran drainase menyebabkan kurang efektifnya saluran 
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drainasi sehingga menimbulkan pemampetan dan 
genangan air. Di sisi lain, masih kurangnya kesadaran 
masyarakat melakukan pola hidup bersih dan sehat 
serta rendahnya peran serta sebagian masyarakat 
dalam bidang sanitasi yang berujung pada kurangnya 
perhatian terhadap sarana prasarana sanitasi yang telah 
ada di Kota Depok. Ada pula masalah nonteknis dalam 
mengurai secara tuntas dalam mengatasi permasalahan 
sanitasi. Kita masih melihat lemahnya kampanye 
sanitasi di Kota Depok.

Dari berbagai permasalahan tersebut, 
seharusnya menyadarkan kita untuk turut berpartisipasi 
dalam  program Percepatan Sanitasi Permukiman 
(PSP) dan target pencapaian MDG’s. Maka itu, Pemkot 
Depok secara serius mengatasi masalah sanitasi dengan 
membentuk Pokja Sanitasi Kota Depok yang ditetapkan 
oleh Surat Keputusan Walikota 26 April 2011 lalu. 

Jika kita bisa melestarikan lingkungan yang sehat 
, selain akan memberikan manfaat kepada kita yang 
hidup saat ini, lingkungan tersebut juga akan menjadi 
warisan bagi anak cucu kita. Para generasi selanjutnya 
memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan sehat. 
Mari kita bahu membahu mewujudkan. Seluruh elemen 
masyarakat dan pemerintah bersinergis  menjaga 
lingkungan sekitar kita. Kalau bukan kita yang menjaga, 
siapa lagi? Marilah kita mulai dari diri sendiri dan kita 
mulai dari lingkungan kita. Terimakasih kepada seluruh 
masyarakat yang telah dan terus ikut andil dalam 
menjaga lingkungannya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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SALAMREDAKSI

Sanitasi lingkungan 
telah menyita 
perhatian banyak 
kalangan, tanpa 
terkecuali pemerintah. 

Mulai dari pemerintah 
pusat hingga daerah bersatu 
padu mewujudkan sanitasi 
lingkungan. Sanitasi lingkungan 
adalah status kesehatan suatu 
lingkungan yang mencakup 
perumahan, pembuangan 
kotoran, penyediaan air bersih 
dan sebagainya. Kondisi 
tersebut dapat dilihat dari 
pasokan air yang bersih dan 
aman, pembuangan limbah 
hewan, manusia dan industri 
yang  efisien, perlindungan 
makanan dari kontaminasi 
biologis dan kimis, udara bersih dan aman, 
serta rumah yang bersih dan aman.

Sanitasi yang buruk akan 
menimbulkan berbagi penyakit menular 
di sekitar lingkungan tersebut. Namun 
pengaruh buruk tersebut dapat dicegah 
dengan melakukan kebiasaan pola hidup 
bersih dan sehat serta menciptakan sanitasi 
lingkungan yang baik. Kebiasaan hidup bersih 
dan sehat bisa dilakukan dengan berbagai cara 
seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah 
makan, memilah dan membuang sampah 
pada tempatnya, membersihkan rumah dan  
halaman secara rutin, membersihkan tempat-
tempat genangan air, membersihkan bak 
mandi dan banyak lagi. 

Di sisi lain, pengelolaan sanitasi 
pun menjadi persoalan mendasar dalam 
mewujudkan kota dengan lingkungan 
yang bersih, sehat, dan nyaman. Untuk itu 
diperlukan rumusan strategi dalam mengatasi 
permasalahan sanitasi Kota Depok. Pokja 
Sanitasi Kota Depok, telah menentukan 
strategi yakni weaknes-opportunity (WO). 
Strategi itu adalah memperbaiki kelemahan 

dan memaksimalkan peluang atau yang disebut 
strategi putar balik. Namun yang pasti persoalan 
sanitasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak 
saja, melainkan butuh kerjasama semua elemen 
masyarakat yang ada di Kota Depok. 

Warta Depok (WD) edisi khusus sanitasi 
ini akan mengupas berbagai problema dan 
usaha Pemerintah Kota Depok beserta para 
stakeholdernya dalam menciptakan sanitasi 
lingkungan yang baik. WD juga menyajikan 
tulisan tentang pola hidup bersih dan sehat 
baik secara individu maupun massal. Tak lupa 
pengelolaan air limbah, pemanfaatan limbah cair, 
serta penanganan limbah tinja yang dikelola oleh 
pemerintah melalui pelayanan IPLT (Instalasi 
Penanganan Limbah Tinja) juga menjadi sajian 
dalam WD edisi ini. 

Seperti biasa  rubrik olahraga, dunia 
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tetap 
kita tampilkan. Tentunya tetap kita kaitkan dengan 
program menciptakan hidup sehat yang dilakukan 
oleh diri sendiri dan lingkungan kita. Semoga WD 
kali ini bisa memberikan gambaran dan inspirasi 
untuk tetap menjaga lingkungan kita tetap bersih, 
sehat dan nyaman. Terimakasih.  

Pentingnya Sanitasi 
Lingkungan
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LAPORANUTAMA

zona,sistem,dan pilihan teknologi 
sanitasi), penetapan program jang-
ka pendek dan menengah, mene-
tapkan area layanan dalam sebuah 
zona sanitasi, susunan kegiatan 
yang mendukung program serta 
melakukan hal sama untuk zona 
sanitasi lainnya hingga mencakup 
seluruh wilayah di Depok.

Dari hasil studi Environment 
Health Risk Assessment (EHRA) 
yang kemudian dikombinasikan 
dengan data sekunder dan persepsi 
OPD di Depok terdapat satu area 
yang beresiko sangat tinggi yakni 
Kelurahan Kukusan,43 area bere-

SANITASI KOTA DEPOK
Pemerintah Gunakan Strategi Weaknes Oportunity Atasi Masalah Sanitasi

“Kami menggunakan analisa 
strength (kekuatan), weakness 
(kelemahan), opportunity (pelu-
ang) dan threat (ancaman) dalam 
merumuskan strategi sanitasi Kota 
Depok,” kata Dadang.

Menurut Dadang, strategi 
putar balik itu terbagi dalam 
strategi sub sektor air limbah, pers-
ampahan, dan drainase lingkun-
gan. Tiga permasalahan itu dapat 
diatasi dengan mengkaji ulang 
rencana pengembangan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW), ren-
cana strategis Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD). Kemudian pem-
buatan zona sanitasi (penetapan 

Pengelolaan sani-
tasi merupakan per-
soalan mendasar dalam 
mewujudkan kota den-
gan lingkungan yang 

bersih, sehat, dan nyaman. Untuk 
itu diperlukan rumusan strategi 
dalam mengatasi permasalahan 
sanitasi Kota Depok. Menurut 
Kepala Bidang Komunikasi Pokja 
Sanitasi Kota Depok, Dadang Su-
priatna pada saat launching Buku 
Putih Sanitasi Kota Depok 2011 
lalu, strategi yang dipilih adalah 
weaknes-opportunity (WO). Strategi 
itu adalah memperbaiki kelemahan 
dan memaksimalkan peluang atau 
yang disebut strategi putar balik.
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sanitasi skala kota dengan sosial-
isasi secara terbuka dan terstruktur.

Wakil Wali Kota Depok, 
Idris Abdul Somad menjelaskan, 
dalam sektor keuangan, perhatian 
dalam pembangunan sanitasi ma-
sih belum memadai. Baik itu dari 
pihak kepala daerah dan DPRD. 
Alokasi pembiayaan sektor sanitasi 
masih kecil dari total anggaran 
APBD. 

Berdasarkan data APBD 
Kota Depok dalam kurun waktu 
2007-2010, prosentase anggarannya 
berkisar 6-8 persen, dengan jumlah 
prosentasi tertinggi 8,08 persen di 
tahun 2009. Selain itu, belum ad-
anya dukungan dari pihak swasta 
dalam mengatasi sanitasi itu. Hal 

siko tinggi, dan 19 area beresiko 
sedang.

“Analisis EHRA kelu-
rahan yang beresiko tinggi itu 
karena kurangnya pengelolaan air 
limbah,sampah, dan perilaku hidup 
sehat,” imbuhnya.

Dadang menyatakan bahwa 
dari aspek kebijakan daerah dan 
kelembagaan dalam mengatasi 
permasalahan sanitasi dengan 
memperkuat aspek SDM dan tata 
laksana pada kelembagaan sanitasi, 
aspek keuangan diatasi dengan 
melakukan monitoring serta evalu-
asi kerja dari sektor pendanaan. 
Selanjutnya pada aspek komuni-
kasi strategi yang dapat dilakukan 
adalah melaksanakan kampanye 

itu karena keraguan pihak swasta 
untuk bermitra dengan Pemkot 
Depok dalam pembangunan sani-
tasi. Ini terjadi karena adanya iklim 
yang tidak kondusif serta cend-
erung menimbulkan biaya tinggi 
dan merugikan investasi yang di-
tanamkan. “Masyarakat juga harus 
terlibat dalam mengatasi sanitasi. 
Masyarakat belum diberdayakan 
secara maksimal dalam pembangu-
nan sanitasi,” paparnya.

Idris mengatakan, konsultasi 
publik SSK merupakan salah satu 
proses dalam pelaksanaan Program 
Percepatan Sanitasi Perkotaan 

(PPSP) sebagai bagian dari upaya 
mengarusutamakan sanitasi dalam 
pembangunan daerah, dan meng-
galang kesepakatan dan komitmen 
semua stakeholder sanitasi di kota 
Depok yang diperlukan untuk 
mendukung pendekatan sanitasi 
melalui pemberdayaan masyara-
kat, sehingga infrastruktur sanitasi 
yang dibangun dapat beroperasi 
secara berkelanjutan. “Hasil survei 
EHRA di Kota Depok terdapat 
52,32 persen KK yang buang air 
besar sembarangan. Oleh karena 
itu harus diminimalisasi. Jika SSK 
ini berjalan maka Tim Adipura 
Kota Depok tinggal memetik hasil-
nya,” ujarnya.
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Secara terpisah, staf Pelak-
sana Kepala Sub Bidang (kasubid) 
Pengendalian Pencemaran Badan 
Lingkungan Hidup (BLH), Rollian-
syah mengatakan, dengan adanya 
IPAL ini, minimal 40 persen warga 
Depok akan terpenuhi kebutuhan 
airnya. Karena semua air limbah 
rumah tangga akan diproses me-
lalui alat tersebut sebelum dibuang 
ke saluran kota. “Jadi kemungkinan 
tidak diperlukan lagi adanya jasa 
sedot tinja, kecuali mampet,” kata 
Rolliansyah.

Tiap-tiap rumah nantinya 
tidak lagi mempunyai septic-tank 
sebagai tempat pembuangan lim-
bah, karena secara teknis, kata 

Rolliansyah,  IPAL akan dipusat-
kan pada satu titik di bawah lahan 
terbuka kawasan perumahan. Air 
tercemar rumah tangga tersebut 
nantinya akan mengalir menuju 
tempat penyaringan IPAL dan 
batas takaran air yang telah diper-
hitungkan sebanyak 120 – 150 liter 
per bangunan.

Proses pengurangan mutu 
air itu akan dilakukan dengan dua 
tahap, pertama yakni aerob dan 
non-aerob, yaitu proses pemisahan 
air limbah domestik dan air septic-
tank, agar penguraian bakteri tetap 

LAPORANUTAMA

pihaknya nanti bukan hanya 
mengelurakan surat rekomendasi 
dan penandatanganan kelayakan 
kajian AMDAL, tapi juga akan 
melakukan peninjauan lokasi dan 
pengecekan setiap tahunnya. “Ka-
lau memang filternya mulai jenuh, 
kami akan menggantinya,” katanya

Selain perumahan, program 
IPAL juga telah berjalan pada 
beberapa bangunan lainya sep-
erti kantor pemerintahan, rumah 
sakit, sekolah, mall dan ruko-ruko. 
Namun untuk alat instalasi yang 
ada pada tempat-tempat tersebut 
merupakan jenis khusus yang lebih 
canggih, dan perlu pengawasan 
lebih rutin ketimbang perumahan. 
Adanya program BLH ini mengacu 
pada Peraturan Walikota (Per-
wali) No 17 Tahun 2012 mengenai 
kajian Analisis masalah Dampak 
Lingkungan (AMDAL). Sehingga  
rencananya semua perumahan/
kos-kosan yang akan dibangun 
mewajibkan pemiliknya memiliki 
IPAL sebelum akhirnya keluar Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB). “Se-
belum Perwal itu keluar, wali kota 
tidak akan menandatangani IMB 
terlebih dahulu,”jelas Kepala BLH 

dapat dilakukan, kemudian yang 
kedua adalah penyaringan. “Kalau 
air masih belum juga layak juga, 
maka akan kembali disaring lagi 
secara otomatis,” katanya.

Rolliansyah mengatakan, 
untuk kedapanya, warga yang ting-
gal di perumahan dengan fasilitas 
IPAL akan diminta untuk memakai 
produk-produk domestik ramah 
lingkungan. Sehingga penyaringan 
IPAL pun bisa lebih optimal dan 
menghasilkan air layak minum. 
Pembangunan instalasi tersebut 
tentunya akan menjadi program 
rutin BLH. Menurut Rolliansyah, 
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Depok, Zamrowi.
Bahkan BLH berencana me-

manggil sepuluh rumah sakit swas-
ta di Kota Depok berperanserta 
cemari sungai. Pasalnya IPAL yang 
mereka miliki tidak bekerja secara 
sempurna. Menurut Zamrowi, hasil 
penelitian pihaknya beberapa wak-
tu lalu ditemukan output IPAL di 
sepuluh rumah sakit tersebut men-
gandung kadar amonium (NH4) 
dan Fosfat (PO4) yang berada di 
atas baku mutu. Penemuan tersebut 
didapatkan berdasarkan uji IPAL 
yang dilakukan BLH ke seluruh 
rumah sakit di Kota Depok pada 
bulan Januari sampai dengan Juni 
tahun 2011. “Penemuan ini meru-
pakan hasil uji IPAL yang dilaku-
kan BLH di seluruh rumah sakit di 
Kota Depok pada Januari. Saat ini 
staff saya tengah menggodok surat 
panggilan tersebut,” katanya.

Zamrowi mengingatkan, 
standar baku mutu untuk ammo-
nium yaitu 0,1 mg/L. Sementara 
standar baku untuk untuk Fosfat 
adalah 2 mg/L.  Ia menambahkan, 
tingkat pencemaran setiap rumah 
sakit berbeda-beda kadarnya. 
Namun pada umumnya mereka 
memiliki kadar NH4 dan PO4 yang 
berada di atas baku mutu. “Kami 
terus melakukan pemantuan den-
gan uji IPAL. Pemantauan dan uji 
IPAL dilakukan dua tahun sekali,”  
tuturnya.

Untuk menindaklanjuti 
penemuan tersebut, dia berkata, 
BLH telah mengirimkan surat per-
ingatan pada sepuluh rumah sakit 
tersebut untuk segera memperbaiki 
IPAL yang dimilikinya. Peringatan 
tersebut diberikan selama tiga kali. 
Bila setelah tiga kali diberikan surat 
peringatan kondisi IPAL mereka 
belum diperbaiki, maka rumah 
sakit yang tetap melanggar akan di 
meja hijaukan. Sesuai dengan Un-
dang-undang Lingkungan Hidup 
no. 32 tahun 2009 dengan anca-

man hukuman denda tiga sampai 
sepuluh miliar dan atau kurungan 
tiga tahun. “Kita sudah pernah ber-
perkara dengan Rumah Sakit Her-
mina di pengadilan. Kalau surat 
peringatan tersebut tidak digubris 
selama tiga kali maka kita akan me-
jahijaukan mereka,” kata dia.

Secara terpisah, Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kota Depok, Etty 
Suryahati mengatakan, sanitasi 
dan masalah air bersih merupakan 
persoalan yang sangat mendasar 
dalam bidang kesehatan. Namun 
masyarakat dan perusahaan cen-
derung mengabaikan bahaya dari 
proses pencemaran akibat sanitasi 
buruk yang memang membutuh-

kan waktu lama untuk bisa terlihat 
dampaknya.

Etty melanjutkan, dalam 
rangka meningkatkan kualitas  
sanitasi lingkungan  yang lebih 
baik diperlukan Percepatan Pem-
bangunan Sanitasi Pemukiman 
(PPSP). Perilaku tidak sehat meru-
pakan potensi yang buruk dalam 
mencemari air tanah, akibatnya 
masyarakat harus mengeluarkan 
biaya tambahan untuk air per-
pipaan. “Penyakit demam berdarah 
dan kaki gajah muncul karena san-
itasi yang tidak baik,”  tuturnya.

Untuk itu, kata Etty, pemer-
intah tengah berupaya mencip-
takan sanitasi yang berdaya guna. 

Tahun  2010-2014 
adalah target un-
tuk mengurangi 
sampah,  sanitasi 
yang tidak baik, 
pelaksanaan 3 
R, TPA, sanitasi 
landfield. Sedan-
gkan program 
prioritas adalah 
penataan air 
bersih, pena-
taan lingkungan, 
penanganan dan 
penanggulangan 
kemiskinan ter-

padu. “Sudah seharusnya semua 
pihak terkait aktif dan mengetahui 
Sanitasi Kota Depok ber-

dasarkan buku 
putih sanitasi 

kota Depok,” 
ujarnya.
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HIDUPSEHAT

tersebut akan memberikan pengaruh 
kepada lingkungan sekitar. “Mereka 
nantinya menjadi ikon di tiap daerah 
dan akan mendampingi kepala daerah 
untuk berkampanye dalam rangka 
peningkatan sanitasi,”katanya.

Ia mengatakan, penduduk 
Indonesia pada 2015 nanti akan 

Buruknya Sanitasi Menyebabkan 
Timbulnya Penyakit Kolera, Diare, 
dan Disentri, demikian dikatakan 
Menteri Pekerjaan Umum Djoko 
Kirmanto di depan 128 pelajar dari 
sekolah lanjutan tingkat pertama 
(SLTP) mengikuti Jambore Sanitasi 
yang digelar Kementrian Pekerjaan 
Umum melalui Direktorat Jenderal 
Cipta Karya di Wisma Hijau 
Mekarsari, Cimanggis, Depok. 

Ratusan siswa SLTP itu 
berasal dari 32 provinsi 
di Indonesia akan 
mendapatkan pembekalan 
mengenai pentingnya 

menjaga sanitasi lingkungan. 
Pasalnya, buruknya kondisi sanitasi 
berpengaruh pada kualitas air. 
“Kondisi sanitasi yang tidak memadai 
akan menyebabkan pencemaran dan 
berakibat buruknya kualitas air. Ini 
yang menyebabkan berbagai penyakit 
seperti kolera, diare, disentri dan 

penyakit berbahaya lainnya,” katanya 
beberapa waktu lalu.

Diungkapkan Djoko, masalah 
sanitasi tidak hanya dapat diatasi 
pemerintah saja. Melainkan seluruh 
masyarakat. Untuk itu, sambung dia, 
melalui Jambore Sanitasi dan didukung 
peran aktif masyarakat diharap dapat 
melanjutkan perwujudan sanitasi 
yang layak demi meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. “Tujuan 
jambore ini untuk meningkatkan 
kepedulian terhadap pentingnya 
sanitasi,” kata dia.

Menurut Djoko, anak-anak 
yang ikut jambore nantinya menjadi 
duta di daerahnya. Selain itu, lanjut 
dia, anak-anak memiliki semangat 
tinggi dalam menyerap pengetahuan 
dan ide baru. Nantinya, duta-duta 

“Sanitasi saat ini memang sedang tinggi, namun tetap perlu 
ditingkatkan.Pada 2015 perlu ditingkatkan hingga 78 persen. 
Untuk itu duta-suta sanitasi ini perlu mengkampanyekan kepada 
masyarakat untuk menjaga sanitasi. Tidak ada kehidupan tanpa 
air. Untuk itu kita perlu menjaga sanitasi di sekitar,” kata Djoko.

Sanitasi Buruk Berdampak pada Kesehatan dan 
Perekonomian Negara

Djoko Kirmanto saat Penyematan Kepada 
Peserta Jambore Sanitasi.
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berpusat di perkotaan sehingga kondisi 
sanitasi juga perlu ditingkatkan. Pada 
2009, kata Djoko, kondisi sanitasi 
Indonesia mencapai 69,5 persen. 
“Sanitasi saat ini memang sedang 
tinggi, namun tetap perlu ditingkatkan.
Pada 2015 perlu ditingkatkan hingga 
78 persen. Untuk itu duta-suta sanitasi 
ini perlu mengkampanyekan kepada 
masyarakat untuk menjaga sanitasi. 
Tidak ada kehidupan tanpa air. Untuk 
itu kita perlu menjaga sanitasi di 
sekitar,” kata Djoko.

Ditemui di tempat yang sama, 
Direktur Jenderal Cipta Karya, Budi 
Yuwono mengatakan, Jambore Sanitasi 
merupakan kegiatan rutin kedua 
kalinya yang bertujuan meningkatkan 
pemahaman dan mengubah perilaku 
masyarakat melalui anak untuk 
mempengaruhi orangtua. Pembekalan 
duta sanitasi, lanjut Budi, untuk 
mengetahui cara pemeliharaan 
air dan daur ulang. “Mereka akan 
mengkampanyekan kepedulian 
masyarakat luas terhadap sanitasi. 
Melalui kegiatan ini diharapkan akan 
lahir duta sanitasi nasional berkualitas 
yang mampu menyampaikan pesan 
mengenai sanitasi dalam upaya 
meningkatkan kepedulian dan 
perubahan perilaku masyarakat dalam 
pembangunan sanitasi,” katanya.

Lebih lanjut Budi 
mengungkapkan, Jambore Sanitasi 
2010 yang mengangkat tema Peduli 
Sanitasi Peduli Kualitas Air mengajak 
masyarakat berpartisipasi dalam 
mewujudkan sanitasi yang layak 
dengan melakukan perubahan perilaku 

untuk melindungi air. Data yang 
dikutip Budi dari Subdit Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
Kementrian Kesehatan menunjukkan 
sanitasi di Indonesia merupakan salah 
satu masalah serius karena dapat 
menyebabkan kematian. “Dari 100.000 
kematian balita setiap tahunnya, 
30 persen diantaranya disebabkan 
oleh diare karena buruknya sanitasi. 
Untuk itu sangat perlu menciptakan 
sanitasi yang layak dalam mewujudkan 
permukiman layak huni guna 
mendukung kehidupan berkualitas,” 
kata Budi.

Sementara itu, Menteri 
Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, 
sanitasi yang tidak layak serta 
higenitas yang buruk dapat berakibat 
fatal bagi kesehatan anak. Hal ini 
membuat mereka rentan terhadap 
beragam penyakit seperti diare, polio, 
pneumonia, penyakit kulit serta 
gangguan kesehatan lainnya. “Anak 
sangat rentan terhadap air yang tidak 
bersih. Buang air besar sembarangan 
akan menyebabkan penyakit dan 
membuat anak-anak menderita,” 
ujarnya.

Data Badan PBB untuk anak-
anak (UNICEF) menyebutkan, angka 
kematian anak di bawah usia lima 
tahun di Asia Pasifik dan Timur sangat 
tinggi. Sekitar 20 tahun lalu, angka 
kematian anak mencapai 2,2 juta. 
Tetapi pada tahun 2012 ini, jumlah 
tersebut berhasil diturunkan lebih 
dari 1 juta, tepatnya 694.000 kematian 
atau secara signifikan turun 68 persen 
selama 20 tahun.

Pengobatan Diare

Diare merupakan suatu gejala 
dan pengobatannya tergan-
tung pada penyebabnya. 
Kebanyakan penderita diare 
hanya perlu menghilangkan 

penyebabnya, misalnya permen karet diet 
atau obat-obatan tertentu, untuk menghen-
tikan diare.Kadang-kadang diare menahun 
akan sembuh jika orang berhenti minum 
kopi atau minuman cola yang mengandung 
cafein.

Untuk membantu meringankan 
diare, diberikan obat seperti difenoksilat, 
codein, paregorik (opium tinctur) atau 
loperamide. Kadang-kadang, bulking 
agents yang digunakan pada konstipasi 
menahun (psil- lium atau 
metilselulosa) bisa 
membantu mer-
ingankan diare 
Untuk mem-
bantu menger-
askan tinja bisa 
diberikan kaolin, 
pektin dan attapulgit aktif.

Bila diarenya berat 
sampai menyebabkan de-
hidrasi, maka penderita 
perlu dirawat di rumah 
sakit dan diberikan cairan 
pengganti dan garam melalui infus. Selama 
tidak muntah dan tidak mual, bisa diberi-
kan larutan yang mengandung air, gula dan 
garam.

Jika seseorang atau balita telah 
terserang diare, langkah awal yang dapat 
dilakukan adalah:

•	 Berikan minum dan 
makan secara normal untuk menggan-
tikan cairan tubuh yang hilang;

•	 Untuk bayi dan balita, 
teruskan minum ASI (Air Susu Ibu);

•	 Berikan garam Oralit.

Segeralah priksakan penderita ke 
dokter apabila diare berkelanjutan untuk 
menghindari kemungkinan-kemungkinan 
yang tidak diinginkan.

TIPS
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KITA & KELUARGA

Syahroel melihat secara umum 
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok 
memiliki tiga permasalahan dalam 
sanitasi. Yakni: sampah, air limbah, 
dan drainase.  Berdasarkan data profil 
kesehatan Kota Depok tahun 2009, 
dingkapkan bahwa hanya 74,43 persen 
kepala keluarga yang memiliki WC. 
Dengan kata lain, sebanyak 25,57 
persen warga Depok belum memiliki 
jamban. “Ini juga terkait budaya dan 
pola hidup yang  sehat,”  terangnya.

Ia menambahkan, saat ini 
Pemkot Depok tengah mengikuti 
program  pemerintah pusat: Program 
Percepatan Pembangunan Sanitasi 
Pemukiman (PPPSP). Banyak dinas 
terkait terkait dalam program ini. 
“Pihaknya sedang mendata masyarakat 
Depok dalam permasalahan sanitasi,” 
kata Syahroel.

Kota Depok pada tahun 2010, dari 
sampling yang diperiksa sejumlah 
328.183 KK dapat digambarkan bahwa 
sebagian besar keluarga di Depok 
telah menggunakan jamban (79,57 
%), meskipun baru 89,55 persennya 
yang memenuhi kriteria sehat. Dari 
sampling yang sama, baru 203.134 
KK (69,29 %) yang telah memiliki 
septictank dan dari jumlah tersebut 
hanya 75,89 % yang memenuhi 
persyaratan sanitasi.

Menurut Ketua Yayasan Depok 
Hijau (Yadeh) Syahroel Polontalo, 
masih ada sekitar 25 persen penduduk 
Depok tak memiliki jamban. Banyak 
masyarakat membuang limbahnya ke 
sungai, empang, kebun, dan tempat 
lainnya. Hal ini sangat berbahaya 
bagi kesehatan mereka. “Sebanyak 
25 persen penduduk Depok belum 
memiliki jamban,” katanya.

Sanitasi dan masalah air bersih 
merupakan persoalan yang 
sangat mendasar dalam 
bidang kesehatan. Namun 
masyarakat cenderung 

mengabaikan bahaya dari proses 
pencemaran akibat sanitasi buruk yang 
memang membutuhkan waktu lama 
untuk bisa terlihat dampaknya. Dalam 
hal pengelolaan air limbah di Kota 
Depok sesungguhnya terdapat banyak 
pihak atau pemangku kepentingan 
yang terkait. Pemangku kepentingan 
tersebut berasal dari unsur Pemerintah 
Kota Depok, masyarakat maupun 
swasta. Masing-masing pemangku 
kepentingan yang terkait dalam 
pengelolaan air limbah di Kota Depok 
memiliki tingkat kepentingan dan 
tingkat pengaruh yang berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil pemantauan 
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

Banyak Septic-tank di Depok Tidak Didesain Secara Permanen

PENGOLAHAN AIR 
LIMBAH DI KOTA DEPOK
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Syahroel mengungkapkan, 
kebanyakan masyarakat yang belum 
menggunakan toilet berada di Depok 
bagian barat, seperti: Sawangan, 
Bojongsari, dan Cipayung. Mereka 
masih menggunakan jamban yang 
diletakan di atas empang. “Kita tengah 
melakukan penyuluhan agar mereka 
memahami pentingnya jamban,” kata 
dia.

Selain itu, kata dia, warga 
yang memiliki WC di rumahnya juga 
masih tidak memahami pentingnya 
kesehatan. Buktinya, kebanyakan 
septictank tidak disain permanen. Air 
limbah manusia dibiarkan menyerap 

ke tanah. Padahal, septictank yang 
baik harus di sedot setiap lima  sampai 
10 tahun sekali. “Banyak rumah 
yang septictanknya tidak disain 
secara permanen. Jadi ada yang 
sudah puluhan tahun tidak disedot. 
Akibatnya, air limbah itu merembes ke 
dalam tanah,” papar Syahroel.

Selain itu, sambungnya, jarak 
antara septic tank dengan sumber 
air minum sangat dekat. Padahal, 
berdasarkan ketentuan harus lebih 

dari 10 meter. Menurutnya, di Depok 
karena padatnya pemukiman jarak 
tersebut banyak yang tidak terpenuhi. 
“Pelan tapi pasti hal itu harus segera 
diperbaiki,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD 
Kota Depok komisi C Selamet Riyadi 
meminta Pemkot Depok segera 
melakuan pendataan dan membantu 
masyarakat yang belum memiliki WC 
sendiri. Program tersebut merupakan 
kewajiban demi kesehatan masyarakat. 
“Masih banyak masyarakat kita yang  
belum memiliki jamban sendiri. Itu 
fakta. Kita mendorong pemerintah 
agar secepatnya untuk membantu 
masyarakat memiliki WC di rumahnya 
demi kebersihan  dan kesehatan,” kata 
anggota DPRD daerah pemilihan 
Sawangan itu.

Sementara itu, untuk 
terciptanya sanitasi lingkungan yang 
bersih dan sehat, Pos Keadilan Peduli 

Ummat (PKPU)  menyumbangkan 
tiga jamban bagi warga di Kelurahan 
Pondokjaya, Kecamatan Cipayung. 
Camat Cipayung Edy Juhendi 
bersama Tim PKPU melakukan survai 
lapangan terhadap lingkungan RT 01 
dan RT 06/03, Kampung Utanjaya, 
sebagai lokasi yang diusulkan untuk 
memperoleh program 1000 Jamban 
dari PKPU.

Edy mengatakan, berdasarkan 
permintaan PKPU maka kecamatan 
yang dipimpinnya meminta Kelurahan 
Pondokjaya untuk mengusulkan 
lingkungan yang layak dan pantas 
untuk menjadi kawasan percontohan 
program 1000 Jamban PKPU. “Saya 
bersama Tim PKPU melakukan survai 
ke lokasi yang diusulkan, namun 
setelah disurvai ini bukan berarti 
sudah menjadi keputusan penetapan 
lokasi itu sebagai penerima PKPU, 
karena harus dibahas dan dikaji lagi 
oleh PKPU,” kata Edy.

Koordinator Program 
1000 Jamban PKPU, Siti Maisaroh 
mengatakan, pemberian bantuan 
jamban untuk wilayah Cipayung 
merupakan bagian dari Program 1.000 
Jamban se Indonesia. “Setiap wilayah 
akan memperoleh bantunan Program 
1.000 Jamban ini sebanyak tiga jamban 
dan satu sanitasi water, tahap awalnya 
baru kita mensurvai dan kemudian 
akan dilaporkan ke pusat,” kata Siti.

Program 1000 Jamban yang 
digulirkan PKPU, menurut Siti, 
sebagai aksi sosial kemanusiaan untuk 
menyadarkan masyarakat tentang 
pentingnya penggunaan jamban 
untuk membuang hajat. “Program 
1.000 Jamban ini merupakan program 
stimulan dalam rangka berusaha 
menyadarkan masyarakat betapa 
pentingnya jamban untuk membuang 
hajat, sehingga terciptanya lingkungan 
yang bersih dan sehat,” paparnya.

Mengenai kapan bantuan 
itu dapat diwujudkan, menurut Siti, 
setelah survai akan dilanjutkan dengan 
edukasi kepada masyarakat.”Mudah-
mudahan dalam waktu secepatnya 
dapat diwujudkan, sebab yang 
terpenting adalah bagaimana 
menyadarkan warga untuk 
menggunakan jamban, jangan 
sampai begitu diberikan namun tidak 
digunakan apalagi dijaga,” kata dia.
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DUNIAPENDIDIKAN

taman kanak-kanak, pendidikan dasarj sampai menengah.  
Nur Mahmudi mengatakan pelajaran sampah dan ling-
kungan itu sudah harus masuk agenda pelajaran tersendiri. 
Karena persoalan sampah dan lingkungan itu bukan lagi 
beban masyarakat dan pemerintah saja. Tapi juga menjadi 
tanggung jawab generasi penerus. “Kesadaran tentang pen-
gelolaan sampah harus dimulai sejak dini. Maknaya pelaja-
ran ini harus berkelanjutan dari TK sampai SMA. Mereka 
harus diajarkan bagaimana hidup sehat,” tegasnya.

Wali Kota Nur Mahmudi Ismail menghimbau seluruh 
kalangan untuk mengimplementasikan Pola Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari, 
mengingat curah hujan yang mulai meningkat. Dia 
mengatakan, arah kebijakan RPJMD untuk urusan 
kesehatan adalah : meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. Kebijakan yang terkait langsung dengan 
sanitasi diturunkan dalam rencana program  peny-
elenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar 
yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyehatan 
air dan lingkungan pemukiman.

Orang nomor satu di Kota Depok itu menam-
bahkan, mengacu pada renstra Dinas Kes-
ehatan Kota Depok Tahun 2011 – 2016, akan 
dilakukan program peningkatan promosi 
kesehatan. Dari 11 kecamatan di Depok 

hanya enam kecamatan yang berkategori kecamatan sehat. 
Sedangkan untuk kelurahan ada 38 yang tergolong dalam 
kelurahan sehat serta kelurahan siaga aktif. Dengan prosen-
tase jumlah keluarga sehat hanya 60  persen. 

Lebih dari itu, Nur Mahmudi Ismail telah merestui 
pelajaran sampah dan lingkungan sebagai materi tambahan 
pelajaran di sekolah. Itu berlaku mulai jejang pendidikan 

Kesadaran Soal Pengelolaan Sampah 
dan PBHS Harus Dimulai Sejak Dini
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Menurutnya materi persampahan dan lingkungan 
saling berkaitan. Mengelola sampah secara baik, berarti 
merawat lingkungan. Sedangkan lingkungan yang baik be-
rarti mampu mengelola sampah. Selama ini, lanjut dia kes-
adaran pengelolaan sampah masih sangat rendah. Masyarkat 
sulit sekali diajak mengelola sampah di lingkungannya. Pa-
dahal persoalan sampah ini sudah mulai mengkhawatirkan. 
“Lihat saja berapa volume sampah yang diproduksi setiap 
hari. Kalau itu tidak dikelola baik, maka jangna kaget kalau 
depan rumah kita nanti sudah ada gunungan sampah,” ujar 
mantan Menteri Kehutanan periode Presiden RI, Abdurah-
man Wahid ini.

Terkait para pengajarnya, lanjut dia tidak butuh 
tenaga pengajar tambahan. Materi persampahan dan linkun-
gan ini cukup diajar oleh guru sekolah yang ada. Apalagi 
beban materinya pun sangat lokal. Tidak perlu pendidikan 
guru secara khusus.Dinas Pendidikan Kota Depok, kata Nur 

Mahmudi saat ini tengah menyusun detil materi pelajaran 
persampahan tersebut. Agar dapat lebih diterapkan dan 
sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sekaligus menghitung 
beban mata pelajaran itu. Semua guru yang mengajarkan 
materi ini, Nur meminta lebih bersikap praktek. Dengan 
menunjukan cara pengelolaan sampah, cara pemilihan sam-
pah dan memanfaatkan sampah. Semua jenis sampah yang 
ada harus dapat dikelola baik.

Dengan demikian, dia mengharapkan persoalan 
sampah di masa datang bukan lagi ancaman. Tetapi menjadi 
sebagian dari kehidupan dan butuh pengelolaan. “Bagi seko-
lah yang sukses mengajarkan materi ini, pasti ada penghar-
gaan dari pemerintah Kota Depok,” ucap Nur Mahmudi.

Sementara itu,  Pimpinan Pusat Muslimat Nahd-
latul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, 
pesantren dan madrasah di Kota Depok memiliki kans 
untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. 

“Melalui poskesdes dapat membantu 
masyarakat desa secara langsung. Pasalnya, 
tidak semua Puskesmas memiliki ruang 
inap, tenaga medis, dan lainnya,” kata dia.

Khofifah menuturkan, dalam mem-
bangun masyarakat dalam bidang kesehat-
an juga perlu dibangun aspek psikologis 
melalui prilaku hidup bersih dan sehat 
(PHBS). Menurutnya, langkah tersebut di-
ambil sebagai bentuk pencegahan terhadap 
penyakit. “Dalam meningkatkan pelayanan 
kesahatan di masyarakat, tidak hanya di-
penuhi secara infrastruktur saja. Lebih dari 
itu, adalah pembangunan dalam prilaku 
hidup bersih dan sehat,” tuturnya.

Menurut mantan Menteri Peranan 
Wanita itu, PHBS juga berhubungan den-
gan kultur atau tradisi masyarakat. Dirinya 
mencontohkan, di Jawa Barat dalam 
masalah jamban masih perlu perhatian 
lebih. Untuk itu, lanjutnya, perlu adanya 

jambanisasi pada warga. Belum lagi, lanjutnya, permasala-
han narkoba telah memasuki pelosok pedesaan. Menurut-
nya, tindakan preventif dan pendekatan secara khusus harus 
dilakukan. 

Sementara itu, dari pihak pusat promosi kesehatan 
Iskandar Malkiwi mengaku dalam mengembangkan PHBS 
bermitra dengan ormas seperti Muslimat NU. Dirinya 
mendukung upaya yang dilakukan Muslimat NU dalam 
membantu program pemerintah seperti PHBS. Menurutnya, 
upaya PHBS penting dilakukan sebagai upaya peningkatan 
kesehatan anggota keluarga, mencegah resiko terjadinya pe-
nyakit da melindungi diri dari ancaman penyakit. “Perilaku 
sehat ini sebenarnya dapat dilakukan, seperti membiasakan 
diri mencuci tangan setiap mau makan dan sesudahnya. 
Mencuci tangan setelah membuang air besar, tidak merokok 
dan lainnya,” kata dia.
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INFRASTRUKTUR

Pemerintah Kota Depok sangat serius menjadikan 
buah belimbing dewa (averrhoa carambola) sebagai 
ikon Kota Depok. Untuk menggoda masyarakat 
menjadikan belimbing sebagai tanaman wajib di setiap 
jengkal lahan kosong, pemerintah pun melakukan 
kerjasama riset dengan Universitas Indonesia (UI) 
untuk mencari cara meningkatkan produktifitas 
averrhoa carambola.

Pemanfaatan 
Limbah Cair 
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Riset dilakukan dengan 
meneliti pemanfaatan 
limbah cair pasar 
tradisional sebagai 
pengganti pupuk organik, 

dan variasi pengguna pembungkus 
buah belimbing. Apakah keduanya 
dapat meningkatkan produktifitas 
belimbing. Kesimpulannya, ternyata 
variasi penggunaan pembungkus 
buah belimbing ditambah limbah cair 
pasar tradisional menjadikan pohon 
belimbing lebih produktif.  Yang lebih 

hebat lagi, limbah cair pasar dapat 
menjadi komplemen dari media 
umum yang digunakan atau pun 
menjadi suptitusi dari pupuk kandang.  

“Studi ini sebenarnya 
bertujuan untuk mendapatkan 
alternatif penggunaan pupuk 
organik dengan memanfaatkan 

limbah pasar tradisional dan variasi 
pembungkus buah belimbing dalam 
peningkatan produktivitas belimbing. 
Serta alternatif pemanfaatan buah 
belimbing sebagai effervesens guna 
meningkatkan nilai produksi buah 
belimbing di pasar,” terang Dr Susiani 
Purbaningsih, DEA.

Menurut Susi, studi ini dibagi 
dua tahapan, yaitu tahapan assesment 
dan tahapan pembuatan effervescence. 
Tahapan assessment terdiri dari 
pengujian pupuk organik limbah 
pasar tradisonal yang meliputi analisis 
kandungan dan keunggulan khasiatnya 
pada tanaman belimbing dan variasi 
penggunaan bahan pembungkus buah. 
Sedangkan untuk tahap pembuatan 
effervescent dilakukan dengan 
menggunakan bahan baku berupa 
buah dari belimbing manis. Proses 

pembuatan tepung belimbing manis 
dibagi menjadi tiga tahap, yakni 
pembuatan fitrat ekstrak belimbing 
manis, penambahan pengisi ke dalam 
fitrat belimbing manis, dan proses 
peneringan. “Hasilnya, menunjukan 
adanya kecenderungan pertumbuhan 
pada media tanam yang ditambahkan 

kompos relatif baik,” kata dia.
Dikatakanya, dari hasil 

pembungkusan buah dengan beberapa 
jenis bungkus dan warna diperoleh 
belimbing dengan beberapa variasi 
warna. “Jika ingin memperoleh 
belimbing dengan warna hijau 
maka dapat digunakan pembungkus 

kertas minyak warna putih. Untuk 
pembungkus warna biru merah, hijau, 
kuning, dan plastik warna hitam maka 
diperoleh warna kuning,” katanya.

Sementara itu, kata dia, 
untuk pembungkus plastik bening 
akan diperoleh buah dengan tepi 
buah berwarna hijau, dengan bagian 
dalam kekuning-kuningan. “Jika 
ingin memperoleh buah dengan 
kadar vitamin C tinggi maka dapat 
dibungkus dengan bungkus karbon, 
sedangkan untuk memperoleh buah 
dengan kadar gula rendah dapat 
menggunakan bungkus warna biru,” 
kata Susi.

Sementara salah seorang 
pengajar bidang Studi Geografi 
Pertanian FMIPA UI, Tuti Handayani 
mengatakan, untuk mengklaim 
belimbing sebagai ikon Depok 
diperlukan kajian lebih dalam lagi 
karena selama petani Depok menanam 
belimbing hanya berdasarkan 
pengalaman turun temurun. 
Sedangkan, lokasi pertanian belimbing 
hanya ada di Kecamatan Cimanggis 
dan Sawangan. 

“Pemkot Depok harus 
melakukan pembinaan terus 
menerus agar petani di seluruh 
wilayah Depok menanam 
belimbing,” katanya. Ia 
menambahkan, untuk mencari 
belimbing Depok pun tidak 
sesulit sekarang ini. “Kalau 
masyarakat melihat belimbing 
sebagai sebuah potensi 
penambah pundi-pundi mereka 
pasti mau menanam belimbing 
di pekarangan rumah mereka,” 
kata dia.

WaliKota Depok Nur Mahmudi 
Ismail mengatakan, yang dimaksud 
ikon adalah buah belimbing sebagai 
exotic fruit (buah eksotik) bukan 
dijadikan sebagai industri. “Kalau 
untuk industri wilayah Depok tidak 
akan mencukupi,” kilahnya. 

“Jika ingin memperoleh belimbing dengan warna hijau maka dapat digunakan 
pembungkus kertas minyak warna putih. Untuk pembungkus warna biru merah, 
hijau, kuning, dan plastik warna hitam maka diperoleh warna kuning,”
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PEMBERDAYAANMASYARAKAT

kesadaran masyarakat dalam 
mengimplementasikan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat khususnya 
Cuci Tangan Pakai Sabun dapat 
menjadi potensi penularan penyakit 
di masyarakat. Rendahnya peran serta 
masyarakat dalam bidang sanitasi, 
berujung pada kurangnya perhatian 
untuk memelihara sarana prasarana 
sanitasi yang telah ada.

Namun, setelah kondisi ini 
dikampanyekan terus menerus 
dengan melibatkan struktur jaringan 
pemerintah hingga tingkatan 
kelurahan, maka secercah harapan 
mulai terlihat. Masyarakat pun mulai 
terbiasa menjalankan perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS). Akan tetapi 
kebersihan, kesehatan, dan keindahan 
lingkungan harus menjadi kebutuhan 
dalam kehidupan harus tetap 
diingatkan.

Menurut Lurah Abadijaya, 

Masih belum memadainya sarana 
prasarana sektor sanitasi: air limbah, 
persampahan, drainase dan air bersih, 
serta masih kurangnya kesadaran 
dan peran serta masyarakat telah 
menimbulkan banyak permasalahan, 
di antaranya; Masih menyatunya 
saluran limpasan air hujan dengan 
pembuangan limbah masyarakat 
serta air limbah industri skala kecil 
mengakibatkan tercemarnya badan 
air. Masih banyaknya TPS liar dan 
drainase yang tidak berfungsi akibat 
tersumbat sampah yang merupakan 
cerminan dari perilaku buang sampah 
sembarangan oleh masyarakat. 
Pemanfaatan saluran irigasi yang 
berubah fungsi menjadi saluran 
drainase menyebabkan kurang 
efektifnya saluran drainase Kota 
Depok yang berujung pada masalah 
genangan dan banjir. 

Masih kurangnya 

Semenjak Wali Kota Depok 
Nur Mahmudi Isma’il 
melaksanakan amanah 
pemerintah pusat dalam 
program Percepatan 

Pembangunan Sanitasi Permukiman 
(PPSP), di mana program PPSP 
lahir sebagai bentuk keprihatinan 
Pemerintah Indonesia melihat keadaan 
sanitasi di Indonesia yang masih 
jauh di bawah standar internasional. 
Nur Mahmudi kemudian 
mengajawantahkan program tersebut  
dengan membentuk Pokja Sanitasi 
Kota Depok yang ditetapkan melalui 
Surat Keputusan Walikota Depok 
Nomor 821.29/232/Kpts/Bapp/
Huk/2011 tertanggal 26 april 2011.

Orang nomor satu di Kota 
Depok itu menyadari dan mahfum 
benar dengan keadaan sanitasi di Kota 
Depok yang semakin hari semakin 
memerlukan penanganan secepatnya. 

Warga Depok 
Mulai Terbiasa 

Melaksanakan PHBS
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Kecamatan Sukmajaya, Suaibun HN, 
menggerakkan dan menanamkan 
PHBS itu, dirinya bersama stafnya 
senantiasa melaksanakan kegiatan 
Jumsihat. “Aparatur di kecamatan dan 
kelurahan harus menjadi motivator 
warganya di bidang kebersihan dan 
kesehatan lingkungan. Untuk itu, 
mereka harus berani turun langsung 
ke lapangan bersama masyarakat atau 
warganya dalam setiap kegiatan aksi 
kebersihan,” kata Suaibun.

Kata Saibun, aksi kebersihan 
jangan dijadikan seremoni saja, 
tapi diubah menjadi satu bagian 
dari kebutuhan hidup yang harus 
senantiasa terpenuhi setiap harinya. 
Kegiatan ini, katanya, menjadi momen 
dan akan djadikan tradisi setiap 
minggu, tepatnya setiap hari Jumat. 
Ini untuk mengajak warga ikut serta 
dan peduli terhadap kebersihan dan 
kesehatan lingkungan. 

Secara terpisah, 
Kepala Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) 
Puskesmas Cinere, 
drg May Haryati, 
mengatakan, penerapan 
PHBS sangat penting 
dilakukan untuk 
mengantisipasi potensi 
timbulnya penyakit. 
“Penerapan PHBS 
ini harus dilakukan 
mulai dari lingkungan 
keluarga kemudian 
berlanjut ke lingkungan 
sekitar sehingga potensi 
timbulnya penyakit 

dapat diminimalisir,” kata dia.
May mengingatkan, PKK 

Kecamatan Cinere memiliki 
tanggung jawab menjadikan wilayah 
dilingkungannya menerapkan PHBS. 
Sehingga, kata dia, tidak ada lagi 
masyarakat yang terkena penyakit 
menular secara massal. “Itu dapat 
dilakukan jika PKK secara aktif 
mengingatkan ibu-ibu di lingkungan 
sekitarnya untuk menjalankan PHBS,” 
kata dia.

Dalam kesempatan itu 
Camat Cinere Widyati Riyandani 
mengapresiasi kinerja jajaran 
pengurus dan kader PKK di seluruh 
pelosok Kecamatan Cinere yang 
menurutnya telah mempersembahkan 
banyak prestasi baik di tingkat 
Kota Depok maupun di level yang 
lebih tinggi lagi. “Banyak prestasi 
yang sudah diraih oleh jajaran PKK 

Kecamatan Cinere, ini membuktikan 
kiprah para pengurus dan kader bisa 
dianggap maksimal dan hal ini harus 
dipertahankan bahkan kalau bisa terus 
ditingkatkan,” ujar Widya.

Widya juga meminta PKK 
berperan aktif mengingatkan 
lingkungan agar melaksanakan PHBS. 
Program PHBS tidak hanya baik 
bagi pemerintah, tapi juga baik bagi 
keluarga, diri sendiri, dan lingkungan 
sekitar. Dengan menerapkan 
PHBS,kata Widya, maka uang untuk 
berobat ke dokter dapat digunakan 
ke tempat lain seperti biaya sekolah 
anak. “Jangan malu untuk bertanya 
terkait pola hidup sehat yang tengah 
digalakan Pemerintah Depok,” kata 
dia.

Di tempat lainnya,  Lurah 
Mampang, Kecamatan Pancoran 
Mas, Abdul Rakhim menutup paksa 
kegiatan tempat pembuangan sampah 
(TPS) liar, yang selama bertahun-
tahun meresahkan warga RW 09. 
Menurut Abdul Rakhim,  TPS liar 
yang dikelola seorang pemulung di 
lahan kosong seluas kurang lebih 1.000 
m2 milik warga Jakarta, memang 
sudah lama dikeluhkan masyarakat.

Sebelum penutupan paksa,  
menurut Rakhim, pengelola TPS liar 
itu sudah diminta dan diperingatkan, 
bahkan diberikan batas waktu selama 
dua minggu untuk menutup seluruh 
kegiatan TPS tersebut, namun 
pengelolanya tidak menggubrisnya.

“Demi keamanan dan 
kenyamaan bersama, apalagi 
pengelolanya tidak juga menggubris 
permintaan kelurahan, ya  TPS liar 
itu akhirnya ditutup paksa. Apalagi 
sekarang pemerintah tengah mengajak 
masyarakat memperbaiki kondisi 
sanitasi di lingkungan,” kata Rakhim.

Penutupan secara paksa TPS 
liar yang berlokasi di lingkungan 
RT 03/09 Kelurahan Mampang itu, 
bersamaan dengan kegiatan kerja bakti 
massal warga Mampang di lingkungan 
tersebut. Sejumlah warga mendukung 
penutupan lokasi TPS liar itu, karena 
selama bertahun-tahun warga setiap 
harinya sangat terganggu, aroma bau 
busuk sampah maupun kepulan asap 
dari tumpukan sampah seluas 500 
meter2. “Kami gembira dengan adanya 
penutupan TPS itu, sehingga tidak ada 
lagi bau busuk sampah,” kata warga 
setempat.
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KOMUNITAS

Cinta Pangan Lokal. Cinta yang pertama lebih 
eksis dengan nama gerakan “One Day No 
Rice” (ODNR). Sebuah gerakan yang pada 
awalnya dianggap mencederai hak asasi 
manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

dasar masyarakat untuk mengkonsumsi nasi. Bahkan 
gerakan ini dikhawatirkan akan semakin mengurangi 
tingkat produktivitas padi, terlebih gerakan ini digulirkan 
oleh sebuah kota yang lebih banyak ‘tanaman beton’ 
daripada tanaman padinya. Maka tidaklah mengherankan, 
gerakan ini pun lebih banyak disorot sisi negatifnya. 
Pemerintah Kota Depok pun terus melakukan upaya 
sosialisasi dan promosi, yang dimulai dari para aparaturnya 
untuk memberikan pencerahan akan arti penting gerakan 
ini. Dari perspektif ekonomi, Walikota Depok H. Nur 
Mahmudi Isma’il menyatakan bahwa jika gerakan ini 
dilakukan secara konsisten, maka secara nasional Indonesia 
akan memiliki cadangan beras yang strategis dan bernilai 
ekspor.  Sebagai sebuah ilustrasi, melalui pengurangan 
konsumsi beras dengan tidak menggunakan menu beras 
satu hari dalam satu minggu (tiga kali makan dalam sehari) 
dengan asumsi konsumsi masyarakat Indonesia 139,15 kg/

Layaknya sebuah sinetron kehidupan, Kota Depok 
seakan tidak pernah kehabisan cerita. Setiap 
episode selalu menampilkan hal yang berbeda. 
Inovasi dan kreativitas didorong sampai batas 
optimal sebuah pencapaian prestasi. Bahkan, 
tiap detak jantung kota ini, seakan dipenuhi 
oleh ‘oksigen’ pelayanan yang terus diproduksi 
untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan 
warganya. Alhasil, Depok menjelma menjadi 
sebuah kota yang unik, eksentrik, sekaligus 
produktif dalam upaya mempropagandakan nilai-
nilai positif nan konstruktif bagi seluruh lapisan 
masyarakatnya. Hal inilah yang akan kita coba 
telusuri, sebuah kota yang bertabur dengan rasa 
cinta, tidak hanya satu, tidak juga dua, tapi tiga 
cinta.

Satu Kota, Tiga Cinta
Fathir Fajar Sidiq

{ {
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kapita/tahun dan jumlah penduduk 
tahun 2011 sebanyak 242,3 juta jiwa, 
berarti dapat menambah stok beras 
sebanyak 4,8 juta ton, dengan asumsi 
harga beras pada tahun 2011 sebesar 
Rp. 7.300 (harga eceran kabupaten/
kota), maka ekuivalen dengan 
penambahan stok beras senilai 
Rp. 35,4 triliun. Melalui substitusi 
konsumsi produk pangan lokal non 
beras selama satu hari dalam satu 
minggu (tiga kali makan dalam 
sehari), berarti telah meningkatkan 

permintaan produk lokal non beras ekuivalen dengan 4,8 
juta ton beras / Rp. 35,4 triliun, yang berarti dapat menyerap 
kebutuhan tenaga kerja baru di sektor pertanian. Artinya, 
gerakan one day no rice secara tidak langsung mampu 
memutar roda perekonomian nasional senilai Rp. 70,8 
triliun dari penambahan stok beras dan permintaan produk 
lokal non beras. Inilah sebuah gerakan yang tidak hanya 
akan merubah lifestyle seseorang, akan tetapi akan merubah 
mind set kita semua, bahwa pangan memiliki nilai strategis 
bagi keberlangsungan sebuah bangsa. 

 Cinta Energi. Tidak berhenti pada kecintaannya 
terhadap pangan lokal, Kota Depok saat ini tengah 
‘menggoda’ kembali masyarakat melalui para aparaturnya, 
untuk mencontohkan hidup tanpa mobil dinas dalam satu 
hari atau lebih ngetren dengan nama gerakan “One Day No 
Car” (ODNC). Dengan semakin terbatasnya sumber daya 

energi yang kita miliki, gerakan ini ingin mengingatkan 
kita semua, bahwa upaya penghematan energi adalah 
tanggung jawab kita bersama. Kondisi riil menunjukkan, 
betapa tingkat polusi di kota-kota besar sudah sangat 
memprihatinkan. Perlu upaya yang benar-benar sistematis 
dan berkelanjutan untuk setidaknya merefresh paru-paru 
dunia menjadi lebih baik dan terus mampu menyokong 
kehidupan manusia. Isu global warming bukanlah slogan 
belaka, akan tetapi isu ini sudah menjadi ancaman yang 

serius bagi keberlangsungan hidup umat manusia jika kita 
tidak mulai merubah perilaku kita menjadi lebih peduli 
terhadap energi dan lingkunga sekitar. Kita harus berani 
keluar dari zona nyaman yang selama ini kita rasakan, untuk 
kemudian mulai dari diri sendiri mempraktikkan hidup 
hemat energi, mengingat apa yang kita lakukan sekarang, 
adalah tabungan masa depan bagi anak, cucu, dan generasi 
penerus kita di masa yang akan datang. 

 Cinta Hidup Bersih dan Sehat. Ekspresi rasa cinta 
yang ditunjukkan melalui pangan lokal, kemudian cinta 
terhadap keberlangsungan energi, diselaraskan dengan 
apik melalui cinta akan pola hidup bersih dan sehat, yang 
dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga 
tingkat kota. Data menunjukkan, berdasarkan renstra 
Dinas Kesehatan Kota Depok 2011-2016, kondisi kesehatan 
saat ini hanya 6 kecamatan yang berkategori kecamatan 
sehat. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang 
perlu dilakukan untuk memperbaiki ini semua. Niat dan 
tekad Pemerintah Kota Depok untuk terus meningkatkan 
kemajuan dan kesejahteraan warganya, tidak akan mungkin 
dapat terwujud dengan baik tanpa adanya partisipasi aktif 
dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, marilah 
kita mulai dari sekarang, untuk mau secara proaktif 
mengetahui dan memahami setiap program, kegiatan, 
dan gerakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota 
Depok, sehingga pada gilirannya kita akan lebih meresapi, 
menghayati, untuk kemudian dapat mengaplikasikannya 
dalam kehidupan sehari-hari, menuju Depok Masa Depan 
yang lebih gemilang.  
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OLAHRAGA

Wakil Wali Kota 
Idris Abdul 
Somad meminta 
masyarakat Kota 
Depok melestarikan 

dan mengembangkan olahraga 
tradisional yang mulai dilupakan 
dan terlupakan. Padahal, olahraga 
tradisional seperti balap karung, 
engrang, lari balok, terompah panjang 
(bakiak), tarik tambang , dagongan, 
dan galasin kerap dimainkan untuk 

Wakil Wali Kota: 
Mari Lestarikan 
Olahraga Tradisional
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mengisi waktu luang. “Saya tidak 
pernah lagi melihat anak kecil 
memainkan olahraga tradisional ini. 
Saya berharap masyarkat mau dan 
ikut serta dalam melestarikan serta 
mengembangkan olahraga yang sudah 
tersisih olah zaman,” katanya. 

Idris mengatakan,  melestarikan 
olahraga tradisional merupakan 
anjuran tingkat nasional dan saat ini 
tengah digalakkan Pemerintah Kota 
Depok. Karena itu Idris berharap 
olahraga tradisional sebagai media 
alternative anak-anak dalam bermain 
dapat menciptakan tunas-tunas yang 
bugar dalam berolahraga.”Dengan 
melestarikan olahraga tradisional, 
merupakan bentuk kecintaan terhadap 
Tanah Air,” katanya.

Dalam berolahraga, ujar Idris, 
bukan sekadar pintar berolahraga 
tetapi harus bisa menciptakan 
kebugaran. Sekarang banyak 
olahragawan secara fisik bagus tapi 
tidak bugar. “Sudah pasti dengan 
memainkan olahraga tradisional 
kondisi fisik dan rohani semakin baik,” 
katanya.

Dia bercerita kalau dahulu 
dirinya kerap bermain galasin 
dengan anak-anak sebaya. Biasanya 

permainan ini dimainkan secara 
berkelompok. Dalam memainkannya, 
kata dia, tidak terasa setiap pesertanya 
mengeluarkan keringat. “Sebab kita 
harus menghindari musuh yang akan 
menangkap kita,” kata dia.

Sekarang, ungkap Idris, ia 
lebih banyak melihat anak-anak usia 
sekolah duduk di depan tivi ataupun 
komputer untuk memainkan game 
online. “Sama sekali tidak ada keringat 
yang keluar di sana. Kita harus kembali 
mempopularkan olah raga ini kepada 
anak-anak. Kalau perlu orang tua 
mencontohkan bagaimana nikmatnya 
memainkan olahraga tradisional,” 
tandasnya.

Di tempat sama,  Kabid Pemuda 
dan Olahraga, Jondra mengatakan, 
pihaknya tengah menggelar lomba 
olahraga tradisional sebagai upaya 
menanamkan rasa cinta Tanah Air 
kepada generasi muda. Soalnya, kata 
dia, olahraga tradisional mulai tergerus 
dengan perkembangan teknologi. 

“Esensinya kita ingin memperkenalkan 
kembali olahraga tradisional. Tidak 
sulit memperaktikan olahraga ini. 
Dengan sedikit berkeringat pasti kita 
sudah dapat memainkannya,” kata dia.

Jondra mengatakan, ada tujuh 
jenis pertandingan yang dilombakan, 
yaitu: balap karung, engrang, lari 
balok, terompah panjang (bakiak), 
tarik tambang , dagongan, dan 
galasin. Selain itu, pihaknya  juga 
mencari pemain berbakat untuk 
mewakili Depok dalam POR 
olahraga tradisional tingkat Provinsi 
Jawa Barat.”Pemain yang berbakat 
akan mewakili Depok dalam POR 
Jawa Barat. Tahun ini Depok  akan 
mengirim pemain tingkat SD ke 
POR Jawa Barat,” kata dia. Seraya 
menambahkan melalui lomba ini 
juga akan menumbuhkan kecerian di 
kalangan anak-anak untuk lebih gemar 
lagi berolahraga. 
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SERBASERBI

Kanak RA.Al Furqon Jl. PLN N0.39 
RT.011/05 Kelurahan Gandul, Keca-
matan Cinere. pada hari Kamis tanggal 
5 September 2012 mulai pukul 09.00 
sampai dengan selesai.

Halal Bihalal ini dihadiri oleh 
seluruh anggota Ikatan Guru Raud-
hatul Athfal, sedangkan perwakilan 
dari Kecamatan Cinere yaitu Kasi 
Pemerintahan (Jono Mulyono) me-
wakili Camat Cinere, menyampaikan 
bahwa batas akhir pelunasan PBB 
tahun 2012 telah berakhir pada tanggal 
31 Agustus 2012, kemudian dalam 
rangka persiapan penilaian adipura 
mulai bulan oktober 2012, dihimbau 
untuk melakukan kelersihan lingkun-
gan diantaranya jangan membuang 
sampah di TPS-TPS liar, melaku-
kan pemilahan sampah dan jangan 
melakukan pembakaran sampah.
Pada acara tersebut juga dilaksanakan 
Lepas Sambut Pengawas IGRA Keca-
matan Cinere.  Ketua Pimpinan Ca-
bang IGRA Kecamatan Cinere ibu Hj. 

Dalam rangka mensosialisasi-
kan Depok Photography Competion 
2012 dan menjali silaturahmi dengan 
fotografer kota Depok dan sekitarnya, 
Dinas Komunikasi dan Informatika 
bekerja sama dengan Komunitas 
Depok Photography, Komunitas 
Depok Distorsi dan Komunitas Depok 
Creative menyelenggarakan “Gather-
ing Akbar Pecinta Fotografi se-Kota 
Depok pada Sabtu 8 September 2012 
pukul 12.00-17.00 wib. Acara tersebut 
diadakan di Aula Balaikota Depok 
lantai 5.

Kegiatan yang dihadiri oleh 150 
peserta ini dibuka oleh Sekretaris Di-
nas Komunikasi dan Informatika ibu 
Agung Sugih Arti, S.Pd, MM, dilan-
jutkan dengan penjabaran informasi 
Depok Photography Competion dan 
workshop dengan materi “Exploring 
Beauty Through Photography” oleh 
Niki Yusuf (Fotografer Tiga Belas), 
Creative on Digital Imaging oleh Ri-
yanto (Strategis Indonesia kReatif.net) 
dan “How to Tell the Story” oleh Feri 
Latief (Fotografi National Geoprahic).

Halal Bihalal Ikatan Guru Raud-
hatul Atfal Kecamatan Cinere

Pimpinan Cabang Ikatan Guru 
Raudhatul Athfal (IGRA) Kecamatan 
Cinere, melaksanakan kegiatan Halal 
Bihalal bertempat di Taman Kanak-

Tuti Alawiyah, menyampaikan  ucapan 
terima kasih atas bimbingannya dan 
selamat jalan dengan teriring doa 
semoga sukses ditempat yang baru.

Rapat Minggon Kecamatan 
Cinere

Rabu, 12 September 2012, ke-
giatan Rapat Minggon Kecamatan Ci-
nere kali ini bertempat di Aula Kantor 
Kelurahan Gandul, mulai pukul 9.00 
wib sampai. Hadir pada rapat minggon 
minggu ini adalah Kepala Badan Ling-
kungan Hidup, Muspika, Para Lurah, 
Ketua LPM se Kec. Cinere, RT dan RW 
serta Tokoh Masyarakat dan undan-
gan lainnya. Materi yang disampaikan 
adalah 1. Sosialisasi Pemilihan Gu-
bernur Jawa Barat pada tanggal 24 Feb-
ruari 2013 oleh Ketua PPK Kecamatan 
Cinere, 2. Penanganan Sampah dan 
Adipura oleh Kepala Badan Lingkun-
gan Hidup, 3. Hasil pengecekan rumah 
kontrakan dan rumah kos oleh pihak 
Polsek dan koramil, 4. K.3 oleh Ketua 
Satgas Kecamatan Cinere.

BLH Sediakan Pohon Trembesi/
Ki Hujan

Dalam rangka menghijaukan 
kota Depok, Badan Lingkungan Hidup 
Kota Depok menyediakan pohon 
trembesi dengan ukuran yang besar. 
Untuk informasi peminat dapat men-

Gathering Akbar Pecinta Fotografi
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ghubungi kantor Badan Lingkungan Hidup Jl. Tole Iskandar 
Komplek Ruko Sukmajaya No. 17,  Telp. 02177823891. Ki 
hujan, pohon hujan, atau trembesi (Albizia saman (Jacq.) 
Merr. sinonim Samanea saman (Jacq.) Merr.) merupakan 
tumbuhan pohon besar, tinggi, dengan tajuk yang sangat 
melebar. Tumbuhan ini pernah populer sebagai tumbuhan 
peneduh. Pohon ini mempunyai beberapa julukan nama 
seperti Saman, Pohon Hujan dan Monkey Pod, dan ditem-
patkan dalam genus Albizia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ir. 
Endes N. Dahlan, Dosen Fakultas Kehutanan Institut Per-
tanian Bogor, satu batang pohon trembesi dewasa mampu 
menyerap 28 ton karbondioksida (CO2) per tahunnya. 
Bahkan di Istana Negara, terdapat 2 batang pohon trembesi 
yang ditanam oleh presiden pertama RI, Ir. Soekarno yang 
masih terpelihara dengan baik hingga kini.
Tajuknya yang lebar dan daunnya yang lebat ditambah 
dengan jaringan akarnya yang luas sehingga mampu me-
nyerap air dengan maksimal, pohon ini dipercaya mampu 
memberikan kontribusi dalam menanggulangi pencemaran 
udara dan ancaman pemanasan global.

KPU DKI Jakarta Memasang Baleho Tak Berijin

Dalam putaran Kedua pemilihan Gubernur DKI 
Jakarta yaitu Pasangan Foke Nara (1) dan Jokowi Ahok (3), 
KPUD DKI Jakarta  memasang baleho tersebut di perempa-
tan Cinere tepatnya di depan Rumah Makan Padang Seder-
hana atau Pintu Masuk Perumahan Mega Cinere.

Pengakuan salah satu tukang ojek bernama Farid, 
bahwa baleho tersebut dipasang pada malam Senin tanggal 
10 September 2012. Setelah pihak Kecamatan (Sekcam Ci-
nere) menanyakan kepada Lurah Cinere (H. Sarmilih, S.Pd) 
via telepon dari lokasi, jawabannya bahwa baleho tersebut 
tidak berizin, setelah Sekcam melaporkan ke Ibu Camat Ci-
nere (Ir. Hj. Widyati Riyandani)  via telepon karena sedang 
Rakor, diperintahkan untuk segera dicopot.
Ternyata bukan hanya satu baleho yang ada di wilayah Ke-
lurahan Cinere  tetapi ada juga di wilayah Kelurahan Pang-
kalan Jati, untuk yang di wilayah Kelurahan Cinere sampai 
dengan berita ini diturunkan sudah dicopot oleh pihak 

Kelurahan Cinere dipimpin oleh Sekel Cinere (Tarmuji), 
sementara yang di wilayah Pangkalan Jati akan dicek dulu ke 
lokasi oleh Lurah Pangkalan Jati (Sugianto, SE).

Sosialisasi PIK – R, Kecamatan Cinere

PIK-R merupakan Pusat Informasi dan Konsel-
ing Remaja. Ini adalah suatu komunitas bagi para remaja 
buat sharing bersama mengenai masalah-masalah menarik 
seputar remaja seperti HIV/AIDS , Seksualitas dan Narkoba. 
Sosialisasi PIK-R bagi pengurus dan anggota PIK-R se Keca-
matan Cinere, diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Sep-
tember 2012, mulai pukul 13.30 wib sampai dengan selesai, 
bertempat di Aula Kecamatan Cinere.

Acara dibuka oleh Sekretaris Kecamatan, H.Kusumo  
dan diikuti  tiga kelompok peserta  PIK-R yaitu PIK-R Kum-
reci dari Kelurahan Cinere, PIK-R Forgest dari Kelurahan 
Gandul dan PIK-R Format dari Kelurahan Pangkalan Jati 
Baru. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh PLKB Kecamatan 
Cinere yang dikoordinir oleh Ibu Rini. Ada tiga  narasumber 
yang menyampaikan materi, yakni Kepala Seksi Pember-
dayaan Masyarakat Kec. Cinere (Kuntoro), Ibu Sri  petugas 
PLKB dan Ustad Kholwani dari Kelurahan Pangkalanjati 
Baru. Materi yang disampaikan oleh narasumber meyangkut 
informasi: 1. Tentang PIK-R 2. Program PKBR; 3. Tentang 
HIV / AIDS.

Dishub Tingkatkan Operasi Rutin dan Peninda-
kan Baju Seragam dan KPP

Dalam rangka meningkatkan ketertiban pengguna 
jalan dan pengemudi angkutan umum di Kota Depok. Dinas 
Perhubungan Kota Depok melaksanakan operasi rutin dan 
penindakan baju seragam dan KPP bagi pengemudi ang-
kutan umum. Adapun lokasi operasi rutin dan penindakan 
baju seragam dan KPP meliputi Halte Siliwangi, Flyover Arif 
Rahman Hakim, Grand Depok City, Bella Casa, Jl. Nusanta-
ra, Jl. Raya Bojongsari, Jl. Raya Sawangan, Terminal Terpadu 
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Depok dan Jl. Raya Bogor.
Hasil operasi rutin sebagai berikut : Bulan Januari – 

Februari 2012: 183 berkas tilang (berkas dikirim ke penga-
dilan) Bulan Maret – April 2012: 212 berkas tilang (berkas 
dikirim ke pengadilan) Bulan Mei – Juni 2012: 227 berkas 
tilang (berkas dikirim ke pengadilan) Bulan Juli – Agus-
tus 2012: 179 berkas tilang (berkas dikirim ke pengadilan) 
Bulan September 2012: 127 berkas tilang (berkas belum 
dikirim ke pengadilan) Hasil penindakan baju seragam dan 
KPP sebagai berikut : Bulan Juli 2012 : 250 berkas penin-
dakan Bulan Agustus 2012 : 150 berkas penindakan Bulan 
September 2012 : 140 berkas penindakan

Operasi rutin dan penindakan baju seragam dan 
KPP ini akan terus berlangsung sampai semua pengemudi 
angkutan umum memenuhi ketentuan penggunaan baju 
seragam dan KPP.

Persiapan Gowes Onthel bersama Pemerintah 
Kota Depok

Persiapan acara kerjasama Dinas Komunikasi dan 
Informatika dengan Depok Herritage Community yang 
dilaksanakan pada Sabtu-Minggu 15-16 September 2012 di 
Lapangan Besar Balaikota Depok. Acara ini akan dihadiri 
oleh komunitas onthel se-Indonesia yang rencananya akan 

dibuka nanti malam oleh Walikota Depok dan acara pun-
caknya dilakukan pada pagi hari. Berbagai macam aksesoris 
yang dijual dari gir sepeda, rantai, sadel, pedal, dll akan ada 
di acara tersebut.

Pemda Depok Tanda Tangani MoU e-Audit den-
gan BPK

Penandatanganan keputusan bersama juknis 
pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk 
akses data (E-Audit) pada Pemerintah Kota Depok dalam 
rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara telah dilaksanakan Walikota H. Nur 
Mahmudi Isma’il pada Jum’at (14/9) lalu di Gedung BPK 
RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Turut mendampingi 
dalam Mou Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi, DP-
PKA, Inspektorat Daerah, dan Bagian Keuangan Setda 
Kota Depok. Tujuan dilaksanakannya e-audit adalah untuk 
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dengan 
tidak membebani entitas yang bersangkutan. Walikota pun 
menyatakan menyambut baik serta memberikan dukun-
gan sepenuhnya terhadap pelaksanaan e-audit ini, apalagi 
sejalan dengan salah satu program andalan Kota Depok, 
yaitu Depok Cyber City. Kepala DPPKA Kota Depok Dodi 
Setiadi memaparkan, penerapan E-Audit ini dalam rangka 
meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akunt-
able, transparan, dan efektif. “Saat ada permohonan dari 
BPK tentang proses E-Audit, Saya langsung berkordinasi 
dengan Walikota dan disetujui dengan alasan sebagai bagian 
dari proses menuju transparasi keuangan yang lebih cepat” 
ungkap Dodi menginformasikan penerapan E-Audit ini 
nantinya akan diberlakukan untuk seluruh kabupaten dan 
kota di Indonesia. Perlu diketahui, Pemerintah Kota Depok 
adalah Kota Pertama di Indonesia yang menandatangani 
proses E-Audit, dari 80 Kota/ Kabupaten dan 18 Provinsi 
yang telah terkoneksi dengan BPK. Hal tersebut dikarena-
kan prasyarat yang diajukan BPK telah bisa dipenuhi oleh 
Pemkot dan niat dari Pemkot yang bertekad untuk transpar-
an dan tidak ingin menyembunyikan proses pengelolaan 
keuangan. Prasyarat yang dimaksud antara lain tentang ijin 
akses masuk data, pengambilan database tanpa merubahnya, 

SERBASERBI
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data yang bisa diinterkoneksikan dengan data-data lain yang 
berhubungan. “Banyak manfaat yang didapat dengan E-
Audit ini, seperti mempermudah dan mempercepat kinerja 
BPK karena bisa melakukan audit sepanjang waktu dan 
hemat biaya karena tidak perlu mendatangi Kabupaten/Kota 
setempat. Bagi Pemkot sendiri dengan adanya audit sepan-
jang waktu, akan mempercepat proses perbaikan juga bila 
ditemukan sesuatu yang harus diperbaiki, dengan kata lain 
pihak yang diaudit akan mendapat feedback langsung dari 
awal proses pemeriksaan” tutur Dodi yang berharap dengan 
telah dilaksanakannya Mou ini, diharapkan OPD harus 
siap dan mampu untuk merencanakan, menggunakan, dan 
mempertanggungjawabkan anggaran dengan benar. “Kami 
akan terus melakukan pendampingan kepada OPD-OPD” 
tutur Dodi yang bangga karena Depok berani melakukan 
MoU sekaligus menjadi pionir. Dengan menjadi pionir, 
berarti kita tidak takut. Sejalan dengan Dodi, Pemimpin 
Kota Belimbing pun sangat mendukung proses E-Audit ini 
sebagai semangat Kota Depok untuk menuju proses penge-
lolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Dengan 
MoU ini, akan mewujudkan efektivitas pemeriksaan BPK 
dan optimalisasi tanggung jawab keuangan daerah yang 
transparans dan akuntabel” tutur Walikota.

Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Ma-
syarakat Tingkat Kota Depok Tahun 2012

Pada hari Rabu (19/9), Kesbangpolinmas telah melak-
sanakan kegiatan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat 
tingkat kota Depok tahun 2012. Kegiatan ini sangat penting 
dilaksanakan karena fenomena perkembangan kehidupan 
sosial di tengah-tengah masyarakat yang sangat dinamis 
yang bisa menjadi kerawanan sosial. Untuk itu diperlukan 
kegiatan yang dpt meningkatkan pemahaman, dan pembe-
rian masukan informasi yang bersifat deteksi dini terhadap 
situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Selain 
itu, kegiatan ini juga untuk diseminasi peraturan dan perun-
dangan terkait kewaspadaan dini masyarakat. Acara dibuka 
oleh Wakil Walikota Depok, H. Idris Abdul Shomad. Beliau 
mengingatkan kembali fungsi FKDM (Forum Kewaspadaan 
Dini Masyarakat) untuk menjaring, menampung, meng-
koordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari 

masyarakat mengenai potensi-potensi ancaman keamanan, 
gejala atau peristiwa bencana dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan secara dini.

Dishub Laksanakan Operasi Penertiban dan Si-
dang di Tempat

Rabu (19/9), Dinas Perhubungan Kota Depok lak-
sanakan operasi penertiban angkutan umum dan angkutan 
barang yang melintas di jalan Margonda Raya. Upaya ini 
dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran pengguna 
jalan khususnya pengemudi angkutan umum dan angkutan 
barang. Bersamaan dengan dilaksanakan operasi penertiban, 
dilakukan pula sidang ditempat untuk pengemudi yang 
melakukan pelanggaran. Pada operasi yang dilaksanakan 
mulai pukul 08.00 sampai dengan 11.00 berhasil terjaring 
33 pengemudi angkutan umum dan angkutan barang yang 
tidak memiliki perizinan atau masa berlaku izinnya sudah 
habis.

Pembukaan Penilaian Lomba Posyandu & Kes-
atuan Gerak PKK KB Kes Tk.Prov.Jawa Barat

Bertempat di Aula lantai 1 Balai Kota Depok, Rabu 
(19/9) Badan Pemberdayaaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana (BPPKB) dan PKK Kota Depok melakukan acara 
penyambutan terhadap Tim Penilai Lomba Posyandu dan 
Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan tingkat Provinsi Jawa 
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Satu Hari Tanpa Nasi Walikota Depok Makan 
Siang di Kantin

Dalam rangka One Day No Rice yang telah ditetap-
kan setiap Selasa oleh Walikota Depok H. Nur Mahmudi 
Isma’il, kali ini Walikota Depok beserta tamu yang Peduli 
Beras Analog setelah rakor menyempatkan makan siang 
di kantin Pemkot Depok, serta perkenalan menu hidangan 
yang tersedia setiap Selasa di kantin tersebut. Makan siang 
ini ditemani oleh Kepala OPD, Sekretaris Daerah, serta 
Asisten Kota Dpeok. Sebelum memesan makanan Walikota 
Depok sempat berbincang-bincang sejenak dengan peda-
gang-pedagang di kantin tersebut. Walikota Depok berpesan 
pula agar selalu menjaga kebersihan kantin dan kebersihan 
makanan.

Sidak Jalanan dan Penertiban di Margonda-
Citayem , Depok

Setelah makan siang 
dan sholat dzuhur 
Walikota Depok 
H. Nur Mahmudi 
Isma’il beserta kepala 
OPD Kota Depok 
melakukan penert-
iban dan pengecekan 
jalan-jalan yang 
perlu diperbaiki dan 

bangunan yang menyalahi aturan yang ada di Kota Depok. 
Karena Nur Mahmudi mengatakan akan menata jalan raya 
Margonda untuk mengurangi tingkat kemacetan dan akan 
meminta para pemilik bangunan yang berada di sepanjang 
jalan tersebut agar mundur sejauh 10 meter bagi yang belum 
dimundurkan. Ketika sedang melintas di jalan Margonda 
tepatnya di depan kantor Adira, Walikota Depok perhati-
annya tertuju pada sebuah mobil yang melanggar karena 
parkir tidak pada tempatnya. Walikota pun memerintahkan 
Kadishub untuk menderek mobil tersebut. Setelah mobil 
tersebut dapat di derek Walikota Depok beserta rombongan 
langsung mengarah ke jalan Citayem untuk melihat jalan 
yang akan dibesarkan.

Barat Tahun 2012.
Acara bertajuk “Satukan Langkah Menuju Kota De-

pok yang Maju, Sejahtera, Mandiri dan Religius” ini dihadiri 
oleh Walikota Depok Ir. H. Nur Mahmudi Isma’il, Ketua TP-
PKK Kota Depok Hj. Nur Azizah Tamhid, MA, Para Asisten, 
Kepala OPD, Camat, Lurah dan kader PKK Kota Depok.

Tim Penilai dari provinsi memaparkan beberapa hal 
yang menjadi kriteria inti penilaian Posyandu dan Kesatuan 
Gerak PKK-KB Kesehatan yaitu kelembagaan, proses, SDM, 
goal (tujuan) serta integrasi pengembangan program peserta 
lomba.

Acara satu hari yang digelar di ruang utama Balai 
Kota Depok ini juga menampilkan ekspose 2 Posyandu 
dan TP-PKK Kelurahan Sukamaju Cilodong dan Posyandu 
Teratai Rw.11 Kelurahan Curug Cimanggis yang akan maju 
mewakili Kota Depok. Acara kemudian dilanjutkan dengan 
peninjauan langsung ke 2 lokasi penilaian. 

Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehat-
an, Kecamatan Cinere Tahun 2012

Hari ini Kamis , tanggal 20 September 2012, Pen-
canangan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kecamatan 
Cinere Tahun 2012 bertempat di Aula Kantor Kelurahan 
Gandul Kecamatan Cinere dimulai pukul 09.00 WIB, dihad-
iri oleh Camat Cinere, Kepala UPT Puskesmas Kecamatan 
Cinere, Koorinator PLKB Kecamatan Cinere, Ketua TP PKK 
Kecamatan Cinere, Muspika, Lurah se Kec. Cinere, Ketua TP 
PKK Kelurahan se Kecamatan Cinere,  LPM se Kecamatan 
Cinere, para Kader PKK dan undangan lainnya. Kegiatan 
ini merupakan kelanjutan kegiatan dari Tingkat Kota 
Depok. Tema pada Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KB-
Kesehatan Kecamatan Cinere Tahun 2012 ini yaitu ” Melalui 
Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kita Berday-
akan Posyandu dalam mewujudkan Keluarga Berkualitas” . 
Pencanangan ini Langsung dipimpin oleh Camat Cinere (Ir. 
Hj. Widyati Riyandani) kemudian diteruskan dengan pe-
nyampaian materi/paparan oleh Ketua TP PKK Kecamatan 
Cinere (Hj. Sri Widoyanti), dari UPT Puskesmas Cinere 
oleh Kepala UPT Puskesmas Cinere (drg. May Haryanti ) 
dan dari PLKB yaitu Koordinator PLKB Kecamatan Cinere ( 
Yaharini, S.Kom).

SERBASERBI
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LAYANANMASYARAKAT

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi 
Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota 
Depok, Omo Sahroni mengungkapkan, sejak 
disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 

6/2012 tentang Penyedotan Kakus dan diberlakukan per 
1 April 2012 lalu, maka tarif penyedotan tinja mengalami 
kenaikan. Hal ini berpengaruh pada besaran target 
perolehan retribusi dari UPT Instalasi Pengolahan Limbah 
Terpadu (IPLT) untuk tahun anggaran 2012. “Target 
perolehan retribusinya mencapai Rp319 juta, naik dari 
target tahun sebelumnya yang sebesar Rp308 juta. Kenaikan 
tersebut berlaku untuk semua kategori,” jelas Omo.

Omo mengatakan,  kenaikan tarif cukup signifikan 
terjadi di kategori rumah tangga yang mencapai Rp30.000/
m3. Tarif sebelumnya 
Rp40.000/m3, sekarang 
taifnya menjadi Rp70.000/
m3. Sedangkan untuk 
penyedotan kakus di tempat 
ibadah juga naik Rp10.000. 
Jadi tarif sekarang Rp30.000/
m3, yang sebelumnya 
Rp20.000/m3. Kenaikan tarif 
juga terjadi pada kategori 
perkantoran dan tempat 
komersial. Kenaikannya 
sebesar Rp10.000/m3. 
Sekarang ini tarifnya 
menjadi Rp70.000/m3, dari 
sebelumnya Rp60.000/m3. 
“Awal diberlakukan perda 
ini banyak orang bertanya, 
tapi setelah dijelaskan semua 
mengerti,” jelasnya.

Dia lebih jauh mengatakan, hingga saat ini UPT 
IPLT, yang memiliki tiga kolam untuk penampungan 
dan pengolahan tinja, masih dapat maksimal melayani 
masyarakat. Untuk itu pihaknya secara rutin melakukan 
pengangkatan lumpur, yang dilakukan satu kali dalam satu 
tahun. “Setahun sekali lumpur tinja kami angkat, jumlahnya 
mencapai 6.000m3. Setelah diangkat dan diendapkan, 
lumpur itu banyak diambil masyarakat dan digunakan 
sebagai bahan pupuk tanaman,” tambah Omo.

Di sisi lain, Omo mengatakan, hingga saat ini belum 
ada penambahan armada penyedotan kakus dan personel 
satf dan lapangan. Jumlahnya masih tetap, untuk armada 
ada tujuh unit truk tangki penyedotan kakus. Sedangkan 
personelnya, keseluruhan sebanyak 31 orang. 

Namun, Omo menyayangkan sampai saat ini 
IPLT Depok masih dikelola secara konvensional. Untuk 
memodernkan IPLT tersebut dibutuhkan biaya tidak sedikit. 
Diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Hal itu dilakukan 

untuk menghindari polusi udara disekitarnya. “IPLT kita 
masih dikelola secara konvesional. Namun tidak berarti telah 
mencemari sungai dan udara. Kalau mau naik kelas ke tipe A 
dibutuhkan biaya mencapai Rp10 miliar,” katanya.

Omo menuturkan, inhoftank (tempat pengolahan 
limbah) satu dalam kondisi jebol. Akan tetapi, lanjutnya, tidak 
berpengaruh terhadap kondisi lingkungan apalagi sampai 
menyebabkan pencemaran air Sungai Ciliwung. Sebab, tinja 
tidak langsung dimasukkan ke dalam kolam satu, dua, dan 
tiga. Melainkan dimasukkan terlebih dahulu dalam bak 
tertutup dan dipisahkan antara ampas dan air. Selanjutnya 
baru dimasukkan ke kolam satu, kolam dua, dan tiga. “Yang 
kita buang ke tanah kosong hanya tinggal ampasnya saja. Itu 
pun ampas yang sudah mengendap di kolam satu dan dua 
selama satu tahun,” katanya.

Lebih jauh ia 
mengatakan, warga bahkan 
berlomba-lomba mengambil 
ampas yang sudah dalam 
kondisi kering untuk 
dijadikan pupuk. Ia meminta 
Kepala DKP menaikkan 
anggaran operasional IPLT 
ini. “Untuk memperbaiki 
inhoftank yang jebol 
dibutuhkan biaya maksimal 
Rp200 juta,” katanya.

Ia menambahkan, 
untuk menaikkan kelas IPLT 
Depok yang saat ini masuk 
kategori tipe C dibutuhkan 
biaya tidak sedikit. Untuk 
masuk ke tipe A dibutuhkan 
biara Rp10 miliar. Sedangkan 
tipe B mencapai Rp50 miliar. 

“Saya berharap naik kelasnya secara bertahap. Bisa naik ke tipe 
B saja sudah cukup,” kata Omo.

Omo melanjutkan, bila IPLT Depok masuk ke 
tipe A maka pengolahannya dilakukan secara modern. 
Menggunakan kincir angin dan mesin buatan Jerman. Kincir 
angin dipergunakan untuk mengalirkan air, sedangkan mesin 
menghancurkan lumpur. “Air yang keluar menjadi jernih, 
tidak mengandung polusi,” katanya.

Ia menambahkan, pengukuran air bersih yang 
dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
kegiatan IPLT terhadap kualitas air tanah menyatakan bahwa 
aktivitas IPLT tidak berpengaruh terhadap kualitas air tanah 
disekitarnya. Begitu juga dengan kualitas udara di sekitar 
IPLT. Pengukuran terhadap udara ambient dilakukan di 
depan kantor IPLT dinyatakan bahwa kulitas udaranya masuk 
kategori baik karena masih di bawah baku mutu kualitas 
yang ditetapkan berdasarkan PP RI No.41/1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara. 

Masyarakat Pahami Kenaikan Tarif 
Penyedot Tinja
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