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surat dari walikota salamredaksi

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Warga Depok yang budiman..
Mewujudkan kesejahteraan warga menjadi impian 

kita bersama. Perlu kerjasama yang baik dari berbagai pihak 
mulai dari Pemerintah, DPRD, Pengusaha, Pihak Swasta, 
masyarakat dan berbagai pihak lain yang terkait. Hari Buruh 
Internasional yang diperingati tiap 1 Mei menjadi momen 
untuk terus mengevaluasi kondisi kesejahteraan masyarakat 
kita, terutama terkait ketenagakerjaan. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah mengundang 
pihak terkait untuk membahas tentang ketenagakerjaan 
tersebut. Pertemuan rutin yang diselenggarakan Lembaga 
Kerjasama (LKS) Tripartit ini merupakan forum komunikasi 
dan musyawarah antara unsur pemilik kepentingan.  
LKS Tripartit mempunyai kedudukan strategis untuk 
membahas dan mengantisipasi ketenagakerjaan serta solusi 
pemecahannya.

Kami berharap musyawarah ini mampu memberikan 
motivasi dan pemberdayaan agar tercipta hubungan 
industrial yang harmonis. Namun, fokus utama pertemuan 
tersebut adalah melakukan pembahasan isu strategis 
ketenagakerjaan. 

Pembahasan isu strategis ketenagakerjaan ini perlu 
dilakukan untuk mengevalusi apa yang telah dilakukan 
sehingga ke depan bisa sejalan dengan program nasional. 
Ketika terjadi kekurangan, kita bisa memperbaikinya. 
Maka itu, sinergitas antara pemerintah, wakil rakyat, 
pengusaha dan pekerja menjadi hal yang sangat penting 
untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada seperti 
perlindungan keselamatan tenaga kerja, masalah upah, dan 
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jaminan kesehatan para buruh. 
Sebagai contoh, awal 

tahun 2011, para buruh di Kota 
Depok bisa tersenyum gembira. 
Sebab, Upah Minimum Kota 
(UMK) Depok mengalami 
kenaikan tujuh persen. Kenaikan 
UMK tersebut berdasarkan Keputusan 
Gubernur Jawa Barat. 

Keputusan ini berlaku per 1 Januari 2011 untuk 
karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun. 
Penetapan keputusan tersebut sudah melalui musyawarah 
secara mufakat antara pihak perusahaan yang diwakilakan 
Apindo Kota Depok, buruh yang diwakilkan Serikat Pekerja 
Kota Depok dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok. 

Seluruh perusahaan di Kota Depok diwajibkan 
menjalankan kenaikan UMK tersebut. Bagi perusahaan 
yang tidak sanggup maka diperbolehkan melakukan 
penangguhan selama satu tahun. Penangguhan disesuaikan 
dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Berdasarkan 
data tahun lalu tidak ada perusahaan yang menangguhkan 
pembayaran upah sesuai UMK. 

Warga Depok yang saya cintai, 
Untuk mewujudkan kesejahteraan, ada hal yang 

tak kalah penting, kita harus tetap meningkatkan kualitas 
kemampuan diri kita. Apalagi, di era industri kreatif ini, kita 
seolah dituntut untuk menguasai sejumlah keahlian yang 
bisa diandalkan untuk mendatangkan penghasilan. Apalagi 
jika keahlian tersebut sesuai dengan minat dan bakat kita, 
maka kita bisa lebih semangat untuk mendalaminya. Lalu, 
kalau kreatifitas kita juga sesuai dengan kebutuhan pasar, 
boleh jadi keahlian kita bisa menjadi pekerjaan yang akan 
meningkatkan taraf ekonomi kita, semoga...

Wsssalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Para pembaca setia Warta Depok, Edisi 
ke-5 kali ini, kami mengulas laporan 
utama tentang buruh dan ketenagakerjaan. 
Seperti kita ketahui, peringatan Hari Buruh 
Internasional tiap 1 Mei  kerap diwarnai 

dengan sejumlah tuntutan buruh dan tenaga kerja. 
Setiap tahunnya, tuntutan yang disuarakan tak lepas 
dari seputar status tenaga kerja dan upah. Meski 
sejumlah aturan sudah ditetapkan oleh Pemerintah 
seperti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, 
Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja, namun para buruh masih merasa mendapatkan 
perlakuan diskriminasi.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Depok dan 
DPRD tengah menyusun Rancangan Peraturan 
Daerah (Raperda) tentang perlindungan tenaga kerja. 
Berdasarkan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 
(Disnakersos) Kota Depok, Perda tersebut nantinya 
akan mengatur masalah upah, keselamatan kerja, 
dan jaminan kesehatan para buruh yang bertujuan 
melindungi para tenaga kerja. Ke depan, peraturan 
ini bisa memperkuat undang-udang dan aturan yang 
berlaku di Indonesia, sehingga norma ketenagakerjaan 
berjalan lebih optimal di Kota Depok.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Depok melalui 
Disnakersos telah dan terus melakukan pengawasan 
terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota 
Depok. Disnakersos membentuk tim pengawas untuk 
mengawasi proses yang terjadi di dalam perusahaan. 
Bahkan tim ini dibekali kemampuan untuk menemukan 
perusahaan mana saja yang tak membayar upah buruh 
sesuai Upah Minimum Kota (UMK). 

Selain itu, Pemerintah dan DPRD Kota Depok 
terus mengkaji tentang kesejahteraan warga Depok. 

Salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan 
melalui jalur pendidikan. Pada edisi kali ini, kami 
mengupas tentang rencana Pemerintah Kota Depok 
yang dipimpin oleh Walikota Depok H. Nur Mahmudi 
Isma’il  untuk menggulirkan SMA gratis. Hingga saat 
ini, Pemkot telah menggratiskan biaya sekolah untuk 
tingkat SDN dan SMPN. 

Tak hanya itu, Pemkot Depok juga tengah 
merencanakan pembangunan SMA Negeri yang berada 
ditiap-tiap kecamatan. Dalam waktu dekat, Pemkot 
Depok akan membangun SMA Negeri di Kecamatan 
Beji dan Cilodong. 

Edisi 5 kali ini, juga akan menampilkan aksi-aksi 
pencinta sepeda ontel dan bike to work. Usaha mereka 
untuk melestarikan benda-benda peninggalan sejarah 
dan menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan bisa 
tergambar dalam edisi. Semoga, edisi ini bisa menjadi 
inspirasi, karena di dalamnya tertulis tentang usaha 
seorang ibu mewujudkan kesejahteraan keluarganya 
melalui bisnis curug gentong. 
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laporanutama

Terkait upah miminum, sudah barang tentu setiap 
tenaga kerja menghendaki upah yang layak. Tidak 
saja untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari–hari, 
tetapi bagaimana upah minimum itu bisa membiayai 
sekolah anaknya, sekedar kebutuhan rekreasi dan lain 
sebagainya. Apalagi bisa menjamin biaya kesehatan 
dan tabungan untuk memiliki rumah. Meskipun sudah 
ada Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), belum 
semua tenaga kerja ikut program tersebut, sehingga 
ketika sakit tidak terlindungi dan di saat memasuki 
masa pensiun tidak memiliki jaminan kesehatan, 
apalagi jaminan pensiun. 

Menurut Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi 
dan Pertambangan (SP KEP) Sugino, “Hal yang 
menjadi perhatian para buruh adalah persoalan 
pendidikan bagi anak dan jaminan kesehatan. Kami 
meminta DPRD Kota Depok dan Dinas terkait untuk 
lebih memperhatikan kesejahteraan kami para buruh”. 

Selain itu, angka pengangguran di Depok pun 

Buruh dan Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di depok, 
merupakan salah satu problem yang masih 
menjadi perhatian khusus dan memerlukan 
penyelesaian. apalagi, kota depok ingin 
mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. 
bila masalah ketenagakerjaan belum 
juga kondusif untuk menunjang jalannya 
pembangunan, maka kesejahteraan yang 
diharapkan terwujud masih terganjal. 
demo kaum buruh setiap tanggal 1 Mei 
(May day) merupakan cermin dan indikasi 
permasalahan kaum buruh dewasa kini. 
Mulai dari masalah upah minimum, 
outsourcing sampai ke masalah jaminan 
sosial dan lainnya.
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yang didominasi oleh penganggur usia muda setelah 
lulus sekolah mewarnai masalah ketenagakerjaan di 
Kota Depok. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
pemetaan masalah ketenagakerjaan Disnakersos Kota 
Depok, terdapat 71.182 orang pengangguran. Dengan 
rincian 40.340 orang untuk jenis kelamin laki-laki dan 
30.842 orang untuk jenis kelamin perempuan. 

Dari segala permasalahan, Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Sosial, Abdul Haris mengatakan 
ada beberapa hal yang menjadi fokus utama pada 
lembaga yang dipimpinnya. Hal tersebut dilakukan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh 
dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya. Di 
antaranya adalah  Program perlindungan tenaga kerja, 
peningkatan kesempatan kerja, dan penempatan 
kualitas tenaga kerja. 

Untuk perlindungan tenaga kerja, ada beberapa 
hal yang diungkapkannya, seperti pengoptimalan 
masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
dilingkungan kerja. Pihaknya juga akan menjalankan 
regulasi sistem kerja yang berorientasi pada 
keuntungan buruh dan pengusaha. “Untuk jaminan 
pada Jamsostek akan kita upayakan peningkatan 
jaminan pada kesehatan yang sebelumnya tidak di 
cover seperti jantung dan lain-lain,” jelas Haris. Ia juga 
menuturkan program pengawasan terhadap proses 
pelaksanaan pekerjaan di perusahaan tetap dilakukan 
untuk perlindungan para tenaga kerja.

“Intinya kami memaksa, menganjurkan atau 
meyakinkan agar sistem tenaga kerja menggunakan 

norma-norma ketenagakerjaan, dan harus 
sesuai dengan norma yang ada,” tegas Haris. 
Hal itu ditempuh agar setiap perusahaan 
menjamin keselamatan kerja dan kesehatan 
para tenaga kerjanya. Ada banyak faktor 
yang harus dipenuhi perusahaan-
perusahaan, misalnya pengamanan diri. 
Sebagai contoh bila pekerja mengerjakan 
bahan kimia, pekerja hardware atau 
pekerja gedung pencakar langit harus 
menggunakan pengaman dan pelindung 
saat bekerja. Untuk pekerja pabrik 
diperhatikan masalah kebisingan dan 
tidak boleh di ambang kebisingan, atau 
debu. Intinya semua perusahaan harus memperhatikan 
keselamatan dan kesehatan kerja, dan pihaknya 
sebagai pihak ketiga akan menjalankan dan menjaga 
regulasi tersebut. 

“Setiap bulan, petugas kami keliling ke 
setiap perusahaan-perusahaan melakukan 
pengawasan terhadap instrument yang ada 
di perusahaan seperti listrik, alat pemadam 
kebakaran, dan sebagainya. Semua harus 
mengikuti kaedah-kaedah K3, bila ada perusahaan 
yang tidak tertib dan tidak sesuai K3 kita akan 
tegur dan beri peringatan di nota pemeriksaan,” 
tegasnya. 

Soal peningkatan kesempatan kerja, saat 
ini Dinas yang dipimpinnya sedang melakukan 

peningkatan kualitas SDM di Kota Depok dengan 
melakukan revitalisasi dan sosialisasi untuk 
meningkatkan ketrampilan komputer, bahasa asing, 
mekanik, dan otomotif ditingkatan para pencari 
kerja. “Sosialisasi juga kami lakukan ke berbagai 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar para 
siswa meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 
mereka dan dimasukkan ke dalam kurikulum hingga 
memenuhi klasifikasi yang dipatok perusahaan-

perusahaan yang 

membuka lowongan pekerjaan 
(link and match) ketika mereka lulus 
nanti,” tukas Haris, lulusan S2 Amerika 
ini. 

Kendati demikian, Haris 
menuturkan jumlah lapangan pekerjaan 
yang ada masih minim. Menurut 
Abdul haris, data perusahaan tentatif 
per tahun 2010 hanya mencapai 397 
perusahaan dengan populasi pekerja 
sejumlah 42.168 orang dari berbagai 
sektor. Jumlah perusahaan tersebut 
sudah mencakup perusahaan besar, 
sedang, dan kecil. Kebanyakan 

laporanutama

perusahaan-perusahaan di Depok sendiri terdiri atas 
dua segmentasi, yakni garmen dan non garmen. Tetapi 
non garmen lebih dominan dalam hal ini. Sedangkan 
daya serap penganggur bervariasi, menurutnya daya 
serap per tahun berkisar 10-17 ribu penganggur.

Untuk penempatan kualitas tenaga kerja, 
Dinaskersos melakukan sosialisasi dan pelatihan 
kepada masyarakat umum tentang ketrampilan dan 
jenis usaha (spesifik) yang memang dibutuhkan 
pasar. Seperti, usaha komputer atau pelatihan servis 

komputer, warnet, pelatihan servis handphone-
gerai hp, servis motor, dan sebagainya. 
“Kami dorong mereka untuk 
melakukan kewirausahaan, sudah 
sepatutnya kita memiliki kreatifitas 
dan inovasi-inovasi,” tutur Abdul 
Haris. 

Dengan jiwa social 
entrepreneurship tersebut, menurutnya 
akan mendorong masyarakat untuk 
membangun dan mengembangkan 
berbagai inovasi baik yang diadopsi 
dari luar maupun lokal dan tentunya 
tanpa meninggalkan jati diri daerah. 
Tentu dengan tujuan untuk mengatasi 
permasalahan sosial di Depok, seperti 
permasalahan pengangguran tadi. Maka 
upaya untuk memasyarakatkan social 
entrepreneurship harus mendapatkan 

dukungan semua pihak 
yang mendambakan 
terwujudnya 
kesejahteraan rakyat 
yang merata. Selain 
itu diharapkan Dinas 
terkait dan stakeholder 
melanjutkan dengan 
rencana aksi nyata 
sehingga hasilnya dapat 
dirasakan oleh masyarakat 
dan dapat memberikan 
dukungan penuh dengan 
mengeluarkan regulasi 
yang memberikan 
iklim kondusif bagi 
kesejahteraan buruh dan 
masyarakat di Kota Depok 
khususnya. 
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hidupsehat
disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan yang 
tidak kondusif. “Konteks K3 disini berkaitan dengan 
masalah pengaturan jam kerja, shift kerja wanita, 
tenaga kerja kaum muda, pengaturan jam lembur, dan 
analisa pengelolaan lingkungan hidup,” tambah Haris. 

Haris menjelaskan, ada empat dasar hukum 
yang sering menjadi acuan mengenai K3 yaitu: 
Pertama, dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 
1970 Tentang Keselamatan Kerja, di sana terdapat 
Ruang Lingkup Pelaksanaan, Syarat Keselamatan 
Kerja, Pengawasan, Pembinaan, Panitia Pembina 
K-3, Tentang Kecelakaan, Kewajiban dan Hak Tenaga 
Kerja, Kewajiban Memasuki Tempat Kerja, Kewajiban 
Pengurus dan Ketentuan Penutup (Ancaman Pidana). 
Inti dari UU ini adalah, Ruang lingkup pelaksanaan 
K-3 ditentukan oleh 3 unsur: yakni 
adanya tempat kerja untuk keperluan 
suatu usaha, adanya tenaga kerja 
yang bekerja disana dan adanya 
bahaya kerja ditempat itu.  Dalam 
Penjelasan UU No. 1 tahun 1970 
pasal 1 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2918, 
tidak hanya bidang Usaha bermotif 
Ekonomi tetapi Usaha yang bermotif 
sosial pun (usaha Rekreasi, Rumah 
Sakit, dll) yang menggunakan 
Instalasi Listrik dan atau Mekanik, 
juga terdapat bahaya (potensi bahaya 
tersetrum, korsleting dan kebakaran 
dari Listrik dan peralatan Mesin 
lainnya).

Kedua, UU No. 21 tahun 2003 tentang 
Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning 
Labour Inspection in Industry and Commerce (yang 
mana disahkan 19 Juli 1947). Saat ini, telah 137 negara 
(lebih dari 70%) Anggota ILO meratifikasi (menyetujui 
dan memberikan sanksi formal) ke dalam Undang-
Undang, termasuk Indonesia (sumber: www.ILO.org). 
Ada 4 alasan Indonesia meratifikasi ILO Convention 
No. 81 ini, salah satunya adalah point 3 yaitu baik UU 
No. 3 Tahun 1951 dan UU No. 1 Tahun 1970 keduanya 
secara eksplisit belum mengatur Kemandirian profesi 
Pengawas Ketenagakerjaan serta Supervisi tingkat 
pusat (yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 6 Konvensi 
tersebut) – sumber dari Tambahan Lembaran Negara 
RI No. 4309.

Ketiga, UU No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, khususnya Paragraf 5 tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 86 dan 
87. Pasal 86 ayat 1berbunyi: “Setiap Pekerja/ Buruh 

mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan 
atas (a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja.”. Aspek 
Ekonominya adalah Pasal 86 ayat 2: ”Untuk 
melindungi keselamatan Pekerja/ Buruh guna 
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal 
diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja,”. Sedangkan Kewajiban penerapannya ada dalam 
pasal 87: “Setiap Perusahaan wajib menerapkan Sistem 
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 
terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.”

Keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI 
No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3. 
Dalam Permenakertrans yang terdiri dari 10 bab dan 
12 pasal ini, berfungsi sebagai Pedoman Penerapan 
Sistem Manajemen K-3 (SMK3), mirip OHSAS 18001 

di Amerika atau BS 8800 di Inggris.
Mekanisme Kontrol
 Walaupun sudah banyak 

peraturan yang diterbitkan, namun 
pada pelaksaannya di Depok sendiri 
masih banyak perusahaan yang masih 
mengabaikan standar keselamatan dan 
kesehatan kerja. Seperti yang belum 
lama ini terjadi di pembangunan 
Apartemen Margonda Residence yang 
menewaskan 2 pekerjanya. Menurut 
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok 
Lilis Latifah, banyak perusahaan 
yang masih bandel tidak mengikuti 
kaidah-kaidah tentang keselamatan 

pekerjanya. “Biaya pencegahan 
keselamatan kerja jika mengikuti aturan 

K3 jauh lebih kecil dibanding proyek pembangunan. 
Sudah seharusnya hal tersebut menjadi syarat utama 
investasi para pengusaha agar keselamatan dan 
kesehatan pekerja terpenuhi,” tegas Lilis.

 Bicara soal pengawasan, menurut Kasie 
perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan 
Dinakersos Kota Depok Saiful Bironi, setiap bulan 
jajarannya selalu melakukan sidak dan kontrol 
terhadap perusahaan-perusahaan menyangkut 
norma-norma ketenagakerjaan. “Kami akan 
mengatur dan mengamankan semua regulasi baik 
tentang pengupahan, jamsostek, dan keselamatan 
kerja,” ungkap Saiful. Ke depan, jajarannya akan 
memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di 
masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama 
dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan 
pengawasan norma K3 agar berjalan dengan baik. 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
merupakan perangkat dalam upaya 
menjamin kebutuhan dan kesempurnaan 
baik jasmani maupun rohani pekerja. 
Penerapannya sendiri berorientasi pada 

pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan 
penyakit akibat kerja. Selain itu, secara substansial K3 
juga terkait dengan lingkungan hidup, dan masyarakat 
sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja.

K3 sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan 
proses produksi baik jasa maupun industri. 
Perkembangan pembangunan Depok saat ini secara 
otomatis menimbulkan konsekuensi tersendiri 
karena meningkatnya intensitas kerja yang akhirnya 
mengakibatkan resiko kecelakaan di lingkungan kerja 
semakin tinggi. Maka itu, perlindungan K3 merupakan 
hak asasi yang wajib dipenuhi oleh semua perusahaan-
perusahaan di Kota Depok. 

Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) Abdul Haris 

kepala dinas tenaga kerja dan sosial kota depok

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Sosial Kota Depok Abdul Haris, K3 bertujuan 
mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan 
risiko kecelakaan kerja (zero accident). 
“Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap 
sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja 
dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan 
banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan 
harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka 
panjang yang memberi keuntungan yang 
berlimpah pada masa yang akan datang,” jelas 
Haris. 

Ada tiga aspek utama yang berkaitan 
dengan kaidah-kaidah K3, yakni norma 
keselamatan, norma kesehatan dan kerja nyata. 
Norma-norma tersebut merupakan sarana 
atau instrumen untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja yang tidak diduga dan 
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sosok

Pesatnya perkembangan Depok 
saat ini melahirkan berbagai 
profesi baru. Apalagi sebagian 
warga Depok merupakan 
kaum urban (bekerja di luar 

Depok seperti di Jakarta dan sekitarnya). 
Fenomena itu ditangkap sebagai peluang 
kerja sehingga memunculkan maraknya 
jasa pembantu rumah tangga (PRT) dan 
pengasuh bayi (baby sitter). Hal itu yang 
ditekuni dua remaja bernama Siti dan Nur 
untuk mengadu nasib di Depok bersama 
ribuan pembantu dan pengasuh bayi lain. 
Berbekal ajakan dari sanak famili, mereka 
sudah membayangkan sejumlah  uang 
yang diterima saat mereka bekerja sebagai 
PRT atau baby sitter. 

Siti (18 tahun) sudah dua tahun 
menetap dan bekerja sebagai pembantu 

rumah tangga. Ia berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. 
Ia anak pertama dari tiga bersaudara dan terlahir dari 
kalangan tak berpunya. Di kampungnya, sang Ayah adalah 
seorang petani yang tak punya tanah alias kuli di sawah 
orang. Menurut Siti, penghasilan orang tuanya sangat 
pas-pasan. Sebagai anak pertama, remaja lulusan SMP ini 
berinisiatif untuk memilih mengadu nasib diperantauan 
demi membantu penghasilan orang tuanya. Tawaran sang 
paman segera digubrisnya, dengan keahlian mencuci piring, 
dan memasak ia nekat merantau. Depok merupakan labuhan 
dirinya, tanpa jasa yayasan, ia dipercaya untuk membantu 
segala urusan rumah tangga sang majikan.

Dengan keahlian pas-pasan ia mulai mencoba untuk 
belajar. Hal itu menurutnya adalah tuntutan pekerjaan. 
“Semua itu semata-mata dilakukan agar majikan merasa 
betah dengan saya. Pekerjaan ini saya lakukan agar dapat 
meringankan biaya pengeluaran orang tua di kampung,” 
jelasnya. 

Tak jauh berbeda dengan Siti, di rumah berlantai 
dua yang terletak di Margonda Raya itu juga terdapat Nur 
Hasanah (Nur). Tahun lahir sama dengan Siti, yakni 1993. Ia 
remaja putri kelahiran Rangkas Bitung. Nur merupakan anak 
ke-10 dari 12 bersaudara. Nasib keluarganya tak jauh berbeda 
dengan Siti, ia juga berasal dari keluarga petani miskin. 

Di rumah tempatnya bekerja terdapat 2 balita. Kini 
mereka berdua bekerja secara bergantian, bila sang bayi 
menangis, Nur akan sigap menjaganya, dan Siti mengurusi 
urusan masak, pakaian dan kebersihan rumah. Di hari 
berikutnya, giliran Siti yang menjaga bayi-bayi majikannya, 
dan Nur mengurusi urusan lain yang di urusi Siti di hari 
sebelumnya. “Saya merasa enjoy dan merasa tak ada beban 
dengan pekerjaan ini, karena memang saya senang dengan 
anak kecil,” ungkap Nur. Duka pekerjaan baginya adalah 
saat sang bayi tersebut tak berhenti menangis. Selain itu 
terbangun di tengah malam karena tangisan bayi walau 
badan sedang lelah. Untuk upah masing-masing dari mereka 
dibayar Rp. 500.000,-

Itulah potret siklus harian profesi PRT atau Baby 
Sitter. Pekerjaan sehari-hari yang mereka lakukan yaitu; 
menyiapkan sarapan, mencuci, menyetrika, menyapu, 
mengurus anak majikan. Dengan begitu, PRT dan Baby 
Sitter memiliki andil yang sangat penting dalam menjaga dan 
mengelola rumah tangga. Saat mereka bekerja, si tuan rumah 
atau majikan bisa tetap mencari nafkah di luar. Cerita Nur 
dan Siti memberikan gambaran betapa pentingnya peranan 
mereka. Keduanya terbilang beruntung, karena majikannya 
tidak kasar dan tidak pelit. Namun di beberapa tempat, sering 
kita dengar perlakuan kasar terhadap PRT. Padahal mereka 
pun harus diperlakukan secara manusiawi. 

Menurut Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh 
Indonesia (FNPBI) Kota Depok, Mahardika Prasastya, 
profesi PRT ini sangat rentan sekali terhadap kekerasan 
fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. ”PRT sering mengalami 
pelanggaran hak-haknya. Upah yang sangat rendah bahkan 
ada kasus PRT yang tidak dibayar. Jam kerja yang panjang, 

rata-rata di atas 12-16 jam kerja yang beresiko tinggi terhadap 
kesehatan. Selain itu mereka juga tidak mendapatkan hari 
libur mingguan, cuti, minim kesempatan untuk bergaul 
atau bermasyarakat, rentan akan eksploitasi agen, korban 
trafficking, tidak ada jaminan sosial, tidak ada perlindungan 
ketenagakerjaan, dan PRT migran berada dalam situasi 
kekuasaan negara lain,” jelas Mahardika. 

Mahardika berharap ada perlindungan konkret PRT 
lokal maupun migran. Sebagaimana diketahui Indonesia 
adalah salah satu negara dengan jumlah PRT terbesar dengan 
10 juta PRT lokal dan 6 juta PRT migran. Dari 2007 sampai 
dengan 2011, tercatat 726 kasus kekerasan berat terhadap 
PRT di Indonesia, yang mana 536 kasus upah tak dibayar, 
348 di antaranya terjadi pada PRTA, 617 kasus penyekapan, 
penganiayaan hingga luka berat, dan bahkan meninggal. 

Melihat kondisi kerentanan yang dialami oleh PRT, 
maka hendaknya Rancangan Undang Undang tentang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga usulan dari Jaringan 
Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) 7 
April 2010 hendaknya segera disetujui, mengingat banyak 
kasus yang dialami PRT namun belum jelas aturan hukumnya. 
Semoga saja, orang-orang yang telah berjasa sebagai PRT dan 
Baby Sitter bisa tetap mendapatkan haknya sebagai manusia 
biasa dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

Peran 
baby sitter 

dan pembantu 
rumah tangga

penyalur baby sitter melakukan pelatihan kepada 
calon pengasuh sebelum terjun kelapangan
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duniapendidikan
para pejuang kemerdekaan Republik 
Indonesia menempatkan pendidikan 
sebagai unsur terpenting untuk 
membangun sebuah negara merdeka 
sehingga tidak mudah dibodoh-bodohi 
oleh kaum penjajah. 

Pendidikan acapkali menjadi 
cermin kualitas peradaban suatu 
bangsa. Di tengah-tengah masyarakat, 
pendidikan pun dijadikan sebagai 
tolok ukur tentang kehidupan dan 
tingkah laku seseorang. Bahkan tak 
bisa dipungkiri, di banyak perusahaan, 
tingkat pendidikan sangat menentukan 
posisi jabatan dan gaji karyawannya. 
Jadi, betapa pentingnya pendidikan 
untuk masyarakat, apalagi di jaman 
yang semakin canggih ini. Setiap 
orang dituntut untuk mengenyam 
pendidikan. 

Berdasarkan alasan tersebut, 
wajarlah jika Pemimpin Negeri 
ini memikirkan pendidikan untuk 
rakyatnya, sebut saja sekolah gratis. 
Program ini sangat penting, mengingat 
kebutuhan masyarakat terhadap 
pendidikan cukup tinggi. Ditambah 
lagi, kondisi biaya pendidikan terlihat 
semakin meningkat sesuai dengan 
perkembangan jaman. Bagi sebagian 
masyarakat, biaya pendidikan 
tersebut menjadi kendala. Maka 
itu, program sekolah gratis menjadi 
solusi konkrit untuk mengatasi 
problematika ‘wong cilik’. Mulai dari 
Pemerintah Pusat hingga Pemerintah 
Daerah, terus melakukan pembinaan 
di dunia pendidikan dengan 
mengaktualisasikan sekolah gratis. 
Kini program sekolah gratis itu dapat 
dinikmati masyarakat. 

Program sekolah gratis senada 
dengan program Wajib Belajar 
Sembilan Tahun (SD dan SMP), 
tanpa terkecuali di Kota Depok. Di 
wilayah ‘Selatan Jakarta’ ini, program 
sekolah gratis terus dijalankan, 
bahkan Pemerintah Kota Depok juga 
meluncurkan program pemberantasan 
buta huruf (Latin dan Al Qur’an) 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
warganya. Terbukti, angka buta huruf 
warga Depok semakin menurun dan 
tingkat Human Development Index 
(HDI) warga Depok semakin baik. 

Menurut Kasie Perencanaan, 
pengawasan dan Kinerja Dinas 
Pendidikan Kota Depok Rahman,  
untuk pembiayaan sekolah gratis 
sendiri datang dalam bentuk Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) yang 
diperoleh dari APBN (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara). 
“Untuk rincian dana BOS diberikan 
kepada SD dan SMP Negeri saja. 
Untuk SD besarannya Rp. 400Ribu/
anak, pertahun. Sedangkan SMP 
besarannya Rp. 525 ribu per anak per 
tahun,” Jelas Rahman. Biaya subsidi 
BOS, masih menurut Rahman, 
diberikan untuk menanggung 

beban orang tua murid yang bersifat 
personalia, seperti biaya SPP, jadi 
setiap anak tidak akan dikenakan 
biaya SPP karena sudah ditanggung 
biaya BOS.

Tak hanya itu, terobosan baru 
telah dikeluarkan oleh Walikota 
Depok H. Nur Mahmudi Isma’il dan 
Wakil Walikota Depok KH. Idris 
Abdul Shomad. Pemerintah Kota 
(Pemkot) Depok akan menggratiskan 
pendidikan untuk tingkatan SMA 
yang akan digulirkan pada 2012. 
Hal ini sesuai dengan janjinya 
yang siap membawa Kota Depok 
menjadi kota modern berlandaskan 
pendidikan bermutu dan berkualitas. 
“Saat ini program SMA gratis itu 
tengah disesuaikan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPMJD) Kota Depok. 
Kami berharap DPRD Kota Depok 
dapat memahami ini karena untuk 
kepentingan masyarakat Depok,” ujar 
Nur Mahmudi. 

Untuk pendanaan sekolah 
gratis untuk SMA tersebut dibebankan 

dari APBD Kota Depok untuk 
pendidikan, yang kini sudah mencapai 
lebih dari 20%, bukan dari APBN. 
Menurut Nur Mahmudi, program 
SMA gratis ini merupakan komitmen 
Pemkot Depok memberikan 
kesempatan seluas-luasnya kepada 
masyarakat Depok untuk sekolah ke 
jenjang yang lebih tinggi. 

Rahman mengungkapkan, 
penerapan SMA gratis masih terus 
dikaji, apakah akan diberikan ke 
semua sekolah atau hanya sebatas 
SMA atau SMK negeri saja. Hal 
ini menurutnya mengingat banyak 
juga masyarakat yang ekonominya 
rendah bersekolah di sekolah swasta 
dan di sekolah negeri banyak juga 
masyarakat yang mampu. “Terlepas 
dari perdebatan itu, yang pasti sekolah 
gratis untuk SMA ini dirasa memang 
perlu untuk memacu agar masyarakat 
meningkatkan sekolahnya dengan 
jenjang lulusan SMA atau SMK,” 
jelasnya. Masih menurut Rahman, 
rencananya nanti untuk anggaran SMA 
sendiri berkisar Rp. 3 juta per siswa 
per tahun. Anggaran ini menurutnya 
memang masih terus berubah, 
mengingat jarak disparitas beban biaya 
SMP dan SMA yang terpaut jauh. 

 

Sekolah 
Gratis

Pendidikan merupakan 
bagian fundamental 
dalam elemen bangsa 
seperti halnya ekonomi. 
Pendidikan telah dan 

terus membuat bangsa-bangsa di dunia 
menguasai teknologi seperti negara-
negara di Eropa, Amerika Serikat, 
Rusia, Jepang, China, dan termasuk 
Negara kita sendiri. Dengan alasan 
itulah, kita bisa mengerti mengapa 

sbY duduk menyimak pelajaran mengenang 
masa sekolah dasar di pacitan.
(wisnunugroho.kompasiana.com)



1514 wartadepok wartadepok

infrastruktur
merupakan sebuah cerminan bahwasannya 
pengkayaan humanistik 
dalam setiap diri 
seseorang merupakan 
dasar sebuah kemajuan 
dalam setiap peradaban. 
Pengkayaan humanistik 
disini dapat kita peroleh 
dari berbagai cara seperti, 
pendidikan formal dan 
lingkungan.

Berbicara tentang 
pendidikan formal, dalam 
rangka mewujudkan 
amanah UUD tersebut Pemerintah 
Kota Depok bertekad untuk memenuhi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
yang belum terselesaikan serta memprioritas program 
strategis tahun 2011. Diantaranya adalah membangun 
Sekolah Menengah Atas (SMA) di setiap kecamatan 
agar warga Depok tidak perlu lagi melanjutkan sekolah 
di luar Depok.

Hal itu terkait jumlah sekolah SMA dan SMK 
negeri di Depok yang masih langka. Di Depok, hanya 
terdapat tujuh SMA negeri dan dua SMK negeri. 
Hal itu merepotkan para siswa dan orang tua untuk 
memilih sekolah karena jarak yang terlalu jauh. Belum 
lagi banyaknya siswa yang tak sebanding dengan 
jumlah sekolah negeri, sehingga banyak siswa terpaksa 
memilih sekolah swasta. Menurut Walikota Depok Nur 
Mahmudi Ismail, “Program pembangunan SMA atau 
SMK ini kami gulirkan bertujuan untuk menciptakan 
kualitas pelayanan pendidikan yang optimal dalam 
rangka mewujudkan kota layak anak dan warga bisa 
merasakan manfaatnya dengan nyata,”.

 Saat ini SMA baru berjumlah 6 sekolah dan 
Sekolah Menengah Kejuruan 1 sekolah. Jumlah ini 
masih belum sebanyak jumlah kecamatan yang ada di 
Kota Depok setelah dimekarkan, yaitu 11 kecamatan. 
Ditambah lagi ada SMAN yang jumlahnya lebih dari 
satu yang berada di satu kecamatan, seperti SMAN 2 
dan 3 yang berada di wilayah Kecamatan Sukmajaya. 
Pencanangan program untuk menambah jumlah 
sekolah tersebut akan diimplementasikan sehingga 
nantinya setiap kecamatan minimal memiliki 1 SMA 
atau SMK. 

Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 
Bappeda Kota Depok Lies Karmawati mengatakan 
pembangunan akan dimulai 2012 mendatang. 
Menurut Lies, pembangunan SMA baru itu dilakukan 
karena setelah adanya pemekaran kecamatan di 

sejumlah kecamatan yang tidak 
memiliki SMA dan SMK. “Tahun 
ini akan dibangun SMA baru di 
wilayah Beji atau Cilodong, Depok, 
Pembangunan SMA baru itu 
merupakan program Wali Kota 
Depok yang lama, bukan yang 
baru. Kalau yang baru tahun 2012,” 
katanya.

Dikatakan Lies, dana 

pembangunan gedung SMA atau SMK itu dari 
APBD Kota Depok. Tidak ada dana APBD Provinsi 
Jawa Barat dan APBN yang dipergunakan dalam 
pembangunan gedung sekolah baru tersebut. Kita pasti 
memiliki gambaran atau penilaian tersendiri terhadap 
potret dunia pendidikan saat ini.

Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Rahman Pujiarto, M.Si. membenarkan rencana 
pembangunan SMA disetiap kecamatan baik ditahun 
ini maupun ditahun 2012. Menurutnya anggarannya 
sudah diajukan BPPK. “Saat ini kami sedang 
mengusahakan anggaran belanja tambahan untuk 
membebaskan dua lahan dan pembangunan sekolah 
di Cilodong dan Beji sebesar 12 Milyar,” jelasnya. 
Menurutnya untuk setiap lahan prakiraan SMA 
dibutuhkan 6Ribu meter. “Untuk lokasi sendiri kami 
juga masih mencari yang cocok, Pertimbangan Beji 
dan Cilodong melihat kebutuhan mendesak daerah 
tersebut yang membutuhkan sarana sekolah. “ hal itu 
dilakukan sampai semua kecamatan memiliki sekolah 
yang kesemuanya berjumlah 16 sekolah. 
 

Masih lekang kah dalam  ingatan kita 
ketika mengikuti upacara bendera 
saat pembacaan undang-undang 
dasar 1945 di sekolah. Tertulis 
jelas bahwa salah satu tujuan 

negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
rakyatnya. Artinya sudah sangatlah jelas, setiap warga 
negara di Indonesia berhak menikmati pendidikan 
agar kelak menjadi seorang manusia yang cerdas dan 
berguna untuk bangsanya. Petikan kalimat tersebut 

Pembangunan 
SMA Baru 
di Depok
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pemberdayaanmasyarakat

suara gemericik. “Suara gemericik datang dari air yang 
mengalir didalam gentong itu,” ujar Hj. Ritta Apriyanti 
ketika ditemui di tempat usaha sekaligus rumahnya 
di komplek Samudera Indonesia, blok A5, Kecamatan 
Pancoran Mas, Depok. 

Ritta memulai usahanya sejak tahun 2003. Ritta, 
yang mengakui memang tak pernah bisa diam, punya 
kegemaran membuat kerajinan. Terutama memberikan 
nilai tambah pada barang-barang daur ulang. Sebelum 
membuat kerajinan gentong dengan hiasan taman 
mini dengan ciri khas aliran air di dalamnya, ia 
membuat rumah-rumahan dari sumpit dan sedotan 
plastik. Tetapi tak begitu mendapatkan respon positif 
dipasaran. Perhatiannya mulai tertuju pada gentong 
ketika melihat gentong di sebuah rumah makan yang 
hanya dipakai sebagai tempat air untuk cuci tangan. 
Gentong-gentong gerabah itu menjadi fikirannya, 

bersatu dengan keluhan seorang teman yang tidak 
bisa membawa taman yang baru saja direnovasi ketika 
harus pindah rumah.

Dari situlah ide membuat taman yang dapat 
dipindah muncul. Awalnya hanya tercipta 3 produk 
curug gentong, dan langsung laku terjual. Berangkat 
dari sanalah, pembuatan curug gentong dijadikan 
sebagai usaha bisnis. Awalnya pemasaran dilakukan 
dengan cara ‘ketok tular’ atau dari mulut ke mulut. 
Tapi sejak mengikuti pameran dan mematenkan 
ciptaannya, banyak media baik cetak dan elektronik 
yang cukup membantu dalam segi promosinya. Saat 
ini, pemasaran curug gentong sudah menjangkau 
wilayah Jawa, Papua, Aceh, hingga Kalimantan.

Untuk bahan bakunya, didatangkan dari 
pengrajin gentong Serang dan Banten. Hiasan yang 
sudah jadi dan yang digunakan untuk mempercantik, 

ada yang diimpor dari negeri Cina. Ornamen-ornamen 
yang terdapat di dalam Curug Gentong dibuat dengan 
menggunakan bahan semen. Untuk pengerjaannya, 
dalam seminggu bisa menghasilkan 5 sampai 10 
gentong. Agar terlihat menarik, Ritta mewarnai 
curug gentongnya dengan menggunakan cat tembok 
yang tahan air. Sedangkan untuk menggerakan air 
digunakan mesin sirkulasi standar dan jenis PK. Selain 
itu, untuk menambah variasi dapat ditambah dengan 
mesin uap yang dapat mengeluarkan aroma terapi.

Harga bervariasi tergantung dari tingkat 
kesulitannya. Ia mematok harga gentongnya mulai 
dari Rp 100 ribu sampai Rp 800 ribu. Jika ada 
kerusakan pada mesin air curug gentong tersebut, 
ia juga menyediakan jasa servis dan tukar tambah. 
Dari hasil usaha curug gentongnya, perbulan ia bisa 
memperoleh pendapatan Rp 5 juta hingga Rp 15 juta. 
Dalam membangun usahanya, ia hanya memegang 
prinsip dasar yaitu mengajarkan keahliannya. Hal itu 
sudah dilakukan ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya. 
Hal tersebut menurutnya agar ilmu yang dimilikinya 
dapat bermanfaat bagi orang lain. Dirinya tidak 
merasa tersaingi apabila ada orang lain yang mampu 
membuat produk yang sama. Selain prinsip itu, ia 
menjalankan usahanya yang telah dirintis adalah 
untuk mencari persaudaraan. “Jadikanlah kreativitas 
itu sebagai sumber imajinasi kita untuk berwiraswasta 
dan hilangkan pikiran laku atau tidak,” ungkapnya. 

Suara khas alam pedesaan dengan gemericik 
air dapat anda temukan di salah satu rumah 
di Kompleks Samudera Indonesia di Depok 
II. Tak dinyana, suara tersebut berasal 
dari sebuah gentong-gentong dari gerabah 

berbagai ukuran, yang berderet di ruang tamu itu. 
Gentong pun bukan gentong biasa, tetapi gentong 
‘robek’ berisi sebuah taman berukuran mini di 
rongganya. Suara tersebut terdengar bersahut-sahutan 
dan memberi kesan sangat menyegarkan. 

Penataan tamannya pun beraneka macam. 
Tata taman paling sederhana tampil dalam bentuk 
tebing batu sintetis, tutupan rerumputan sintetis, dan 
kolam dengan air mancur mini yang menimbulkan 

Produk Lokal 
Membawa 
Untung

Curug 
Gentong
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komunitas

Berawal dari keinginan yang sama yaitu 
melestarikan benda bersejarah, maka ter-
bentuklah komunitas Mandala Tim Ontel 
Gaul Depok (MANTOG). Kalau jaman 
dahulu, kendaraan ini dimanfaatkan untuk 

alat transportasi utama, namun kini sepeda ontel su-
dah menjadi bagian gaya hidup dari sebagian orang di 
Depok. Benda yang kalau dibiarkan menjadi besi tua 
tak berarti, disulap oleh komunitas ini menjadi seperti 
baru dengan tambahan beberapa elemen sebagai daya 
tarik.

Maka itulah terbentuk komunitas yang diberi 
nama Mantog di Kota Depok yang berdiri sejak 8 

Agustus 2008 lalu. Mantog sendiri merupakan kepan-
jangan dari Mandala Tim Ontel Gaul. “Pendiri perta-
ma Mantog ialah Pak Saadi. Beliaulah yang merangkul 
orang-orang untuk membangun wadah pemersatu 
pencinta ontel di daerah Mandala, Sukamaju, Cilo-
dong, Depok ini. Kebetulan rumah kami juga berdeka-
tan sehingga mudah untuk berinteraksi,” ungkap Wakil 
Ketua Mantog Solikin.

Tak sekedar kumpul-kumpul dan nongkrong 
saja, komunitas ini pun memiliki visi misi ingin meles-
tarikan budaya Indonesia salah satunya adalah sepeda 
tua. Mereka berharap agar sepeda ontel tidak punah 
digilas zaman. Cita-cita tersebut disambut baik oleh 
sejumlah anggotanya yang banyak dari kalangan muda 
sebagai penerus dan pelestari budaya bangsa. Bagi 
mereka, ikut serta dalam komunitas ini juga termasuk 
mencintai alam. “Dengan bersepeda, dapat mengu-
rangi polusi udara yang disebabkan asap kendaraan,” 
katanya.

Beragam kegiatan diadakan komunitas ini se-
bagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan 
masyarakat. Salah satunya dengan mengadakan ke-
giatan bakti sosial tepat di hari ulang tahun Mantog 
setiap tahunnya. “Kami menyantuni anak yatim piatu 
dari uang kas yang disisihkan perminggu,” papar So-
likin. Selain itu kegiatan rutin yang dilakukan Mantog 
adalah mengikuti acara komunitas sepeda ontel lain-
nya di Indonesia. Jadi biasanya mengundang komuni-
tas ontel lainnya. 

Di Mantog sendiri, ciri khas ontel yang dimiliki 
merupakan sepeda tua yang modifikasi. Sebab itu pula, 
penempatan kata gaul dalam kepanjangan Mantog 
karena onderdil yang dipakai bukan asli atau original. 
Dari mulai sadel, ban, jeruji roda sudah mengalami 
perubahan. Hal tersebut untuk memudahkan saat 
mengendarai sepeda di jalan raya. “Biasanya ban ontel 
berwarna hitam. Tetapi di Mantog ini yang dipakai 
khusus warna putih agar seragam,” tandas Ikin pang-
gilan akrab Solikin.

Komunitas yang baru berusia dua tahun ini , 
awalnya hanya terdiri dari 15 orang. Namun melihat 
kegiatan Mantog terus eksis, animo warga penyuka 
sepeda ontel pun meningkat. Kini jumlahnya menca-
pai 25 orang dengan usia rata-rata 20 sampai 40 tahun. 
Anggotanya pun datang dari berbagai kalangan, 

mulai dari mahasiswa hingga pengusaha. “Syarat ber-
gabung cukup hanya memiliki sepeda ontel,” tuturnya. 

Selain itu anggota yang baru bergabung akan 
dibantu untuk memodifikasi ontelnya. Sebab, Mantog 
memiliki bengkel khusus untuk menyediakan suku 
cadang (spareparts) sepeda untuk tiap-tiap anggot-
anya. Dengan kemudahan yang diberikan Mantog 
kepada anggotanya, komunitas ini memiliki harapan 
agar tiap orang mulai membiasakan bersepeda sebagai 
alat transportasi ramah lingkungan. Agar mengurangi 
tingkat pemanasan global. Mereka berharap agar Pem-
kot Depok mulai memikirkan langkah untuk mem-
bangun jalur sepeda di Jalan Margonda Raya. Rencana 
tersebut disusun guna mengurangi tingkat polusi dan 
emisi yang semakin tinggi di daerah tersebut. 

Mandala Tim Ontel Gaul Depok (MANTOG)

Melestarikan 
Kendaraan 
Ramah Lingkungan:

:
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olahraga

Kini, telah berkembang 
sebuah paradigma di dunia 
olahraga, sepeda yang dulunya 
merupakan alat transportasi 
kelas menengah ke bawah, kini 

sudah menjadi sebuah kebanggaan dan 
menjadi tren di semua lapisan masyarakat. 
Bahkan tak sedikit pula kaum pekerja yang 
kini mulai “menggilai” sepeda. Orientasi 
sepeda menurut pendapat mereka sudah 
menjadi bagian dari gaya hidup sehat 
untuk menunjang kekuatan dan kesehatan 
fisik. Dengan waktu yang terbatas untuk 
menyempatkan diri berolah raga, mereka 
memilih berkendara dengan sepeda 
menuju kantornya sebagai pengganti 
berolah raga.

Sebut saja Slamet Abdul Rohim (52 thn), warga 
Jl. Akses Ui Depok ini kerapkali menggunakan sepeda 
menuju tempat kerjanya. Sejak beberapa tahun belakangan 
bersepeda menuju tempat aktivitas (kerja, sekolah, 
kuliah) lebih keren di sebut ‘Bike To Work 
(B2W)’. B2W bagi Slamet merupakan 
kegiatan sehari-harinya menuju 
kantornya di bilangan Fatmawati 
bersama rekan-rekan B2W lainnya. 
Hal itu dilakukan karena sejak 
10 tahun belakangan ia divonis 
oleh dokter menderita diabetes. 
Ia dianjurkan dokter dan teman-
temannya untuk melakukan jalan 
pagi atau bersepeda. Sejak saat itulah 
ia mulai menggowes sepeda. “Sejak saya 
bersepeda, rasa sakit dan panas pada kaki 
saya berkurang,” ujarnya senang. 

Setiap pagi sekitar pukul 03.00 WIB ia 
sudah bangun, biasanya langsung mandi dan menuju 
masjid sekitar tempat tinggalnya. Baru pukul 05.15 WIB 
ia berangkat kerja menggunakan sepedanya. Meski masuk 
pukul 07.00 WIB, namun Slamet tetap berangkat pagi-pagi 
sekali agar mendapatkan kualitas udara yang masih segar. 

Biasanya, setiap hari ia kumpul di halte UI untuk 
berangkat kerja bersama para ‘Goweser B2W’ lain. Soal 
waktu tempuh, untuk sampai ke kantornya di Fatmawati 
biasa ia tebus dengan waktu 30menit. Rute yang mereka 
gunakan adalah jalan raya (lajur pinggir) atau terkadang 
lewat ‘jalan tikus’ dengan masuk gang-gang kecil. 

Berbagai perlengkapan sepeda selalu ia bawa, seperti 
pompa, ban dalam, tambalan ban, serta kunci-kunci untuk 
mengantisipasi hal buruk di jalan. Sedangkan perlengkapan 
safety yang ia gunakan antara lain berupa helm, kacamata, 
sepatu, sarung tangan, dan masker hidung. Untuk pakaian 
pun, ia selalu menggunakan pakaian olah raga. Baju salinan 
kerja selalu ia lipat rapi di dalam tasnya. Sesampainya di 
kantor, biasanya ia melakukan ritual mandi lagi untuk 
menyegarkan badan menghapus keringat di kamar mandi 
kantor. Rutinitas itu sudah ia lakukan sejak 7 tahun terakhir, 

dan alhasil kesehatannya serta kondisi tubuhnya kini selalu 
terjaga. 

Untuk sepedanya sendiri ia gunakan pabrikan Giant 
jenis mountain bike. Sepeda itu ia tebus dengan harga 
15Juta. “Tidak mahal bila mengingat akan manfaatnya 
ketimbang tidak bersepeda yang mengharuskan kita keluar-
masuk rumah sakit,” imbuhnya. Soal harga ia mengaku tak 
bercerita kepada istrinya, “Saya takut dimarahi dia kalau 
ternyata tahu beli sepeda dengan harga mahal,” ujarnya 
terkekeh. 

Setiap bulan, ia bersama kawan-kawan komunitas 
B2W “Abal-Abal” yang kesemuanya merupakan orang tua 
biasanya kumpul melakukan touring. Kawasan puncak 
biasanya merupakan pilihan. Sebab usia anggotanya 
yang tak mumpuni, sepeda diangkut terlebih dahulu 
menggunakan bak terbuka. Sesampainya di puncak baru 
mereka bersepeda bersama. Pak Slamet berpesan agar 
sedini mungkin berolahraga, hal ini dilakukan untuk 
menanggulangi penyakit yang bersarang pada tubuh kita. 

Menggowes sepeda adalah salah satu alternatif olahraga 
yang menyenangkan. Selain sehat, irit ongkos, 

olahraga ini tetap menjaga lingkungan terbebas 
dari asap knalpot. Selamat mencoba…

 
 

Hidup 
Sehat 
Ala 
Bike 
To 
Work



2322 wartadepok wartadepok

serbaserbi
muspida kota depok,  serta Asisten Ekbangsos Ir. H. 
Utuh Karang Topanesa, MM. Maksud diadakannya 
pameran ini, untuk  mempromosikan produk tanaman 
hias agar diketahui oleh masyarakat Depok dan dapat 
memperoleh peluang pasar agar dapat  bersaing 

sekaligus dalam rangka  memeriahkan HUT Kota 
Depok ke-12. Para peserta pameran tanaman hias ini  
dari petani, koperasi, klp,  dll dimana pada saat ini 
jumlah petani sebanyak 340 orang dan 24 kelompok 
kerja yang ada di Kota Depok.

Perlu diketahui, saat ini buah jambu merah 
sedang dikembangkan untuk dijadikan produk 
unggulan selain belimbing.

siswa depok raih peringkat 1 lomba Foto
Dalam lomba foto yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Universitas 
Pancasila bulan April lalu, dua siswa Kota Depok 
ternyata berhasil meraih peringkat 1 dan 2. Silvana 
Winata dari SMA Mardiyuana dan Hamman Rafi 
P berasal dari SMA Lazuardi, telah menyisihkan 31 
karya foto dari 13 SMA se-Jabodetabek.

Lomba foto tentang lingkungan dan Kampanye 
Peduli Air itu digelar dalam rangkaian Hari Air 
Sedunia yang mengusung tema “Water for Cities 
Responding to The Urban Challenge” (air Perkotaan 
dan Permasalahannya) bertujuan untuk meningkatkan 
rasa kepedulian generasi muda terhadap sumber daya 
air.

Edi Harsono Koordinator Kampanye Peduli 
Air Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan, 
dalam pengambilan objek foto para peserta lomba 
ditekankan pada kriteria permasalahan yang 
berhubungan erat dengan penyebab buruknya kualitas 
air, lokasi-lokasi sumber air dengan kondisi kualitas 
air yang buruk dan memprihatinkan, serta juga 
menyentuh hati.

Hanggar ups akan dibangun di ui
Atas permintaan Universitas Indonesia (UI) 

tentang penanganan sampah di dalam kampusnya, 
maka pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) Kota Depok akan membangun satu unit 
Pengelolaan Sampah (UPS) di lahan milik UI. 
Demikian dikemukakan H. Ulis Sumardi Kepala 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, di 
Depok, Selasa (3/5). Menurutnya pembangunan satu 
unit UPS di UI, dikarenakan pihak kampus sudah 
kewalahan dengan banyaknya sampah yang dihasilkan 
di lingkungan UI.

Ulis melanjutkan, UPS yang akan dibangun di 
UI akan menampung sampah-sampah untuk warga 
dilingkungan kampus saja. Untuk pembangunan 
tersebut, sambung Ulis, pihak UI telah menyiapkan 
lahan peruntukannya. “Saat ini beban TPA Cipayung 
harus segera dikurangi, dengan cara membuat hangar 
UPS dari tempat asalnya. Tidak hanya di UI, DKP Kota 
Depok akan membangun 14 UPS lain yang tersebar di 
Kota Depok” ungkapnya.

Mengenai besaran biaya pembangunan, Ulis 
menjelaskan setiap UPS akan menelan biaya sekitar 
400 – 500 juta rupiah. Biaya itu belum termasuk 
dengan pengadaan mesin pencacah sampah. Ulis 
berharap agar dengan pembangunan UPS bisa 
menangani persoalan sampah di Kota Depok yang 
semakin tahun semakin meningkat.

pameran tanaman Hias kota depok
Bertempat di Depok Town Square(Detos), 

Rabu(04/05/2011)  Pemerintah Kota Depok melalui 
Dinas Pertanian dan Perikanan, menyelenggarakan 
pameran tanaman hias kota depok dengan tema : kita 
tingkatkan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani 
untuk mewujudkan petani sejahtera.

Dibuka oleh plt. kepala dinas pertanian dan 
perikanan Ibu Ir. Widyati Riyandani dan dihadiri oleh 

“Harapannya dengan kegiatan seperti ini, 
siswa sekolah lebih memahami keadaan dan kondisi 
lingkungan disekitarnya” ungkapnya, Senin (2/5). 
Hal itu diperlukan untuk secara bersama-sama punya 
kepedulian untuk memelihara sumber daya air 
lingkungannya masing-masing.

koordinasi jum’at bersih titik pantau Cimanggis
Cimanggis, Kamis(12/05/2011)- Berdasarkan 

Surat Keputusan Walikota Depok No.812.29/209/
Kpts/BLH/Huk/2011 tanggal 5 April 2011, tentang 
Pembentukan Tim Penggerak Adipura Kota Depok 
Tahun 2011 diadakan rapat untuk berkoordinasi dalam 
Pelaksanaan Jum’at Bersih di wilayah Titik pantau 
Kecamatan Cimanggis di Kantor Camat Cimanggis 
yang dibuka oleh Bapak Drs Aris Pujoko,MM  Sekcam 
Kecamatan Cimanggis. Hadir dalam pertemuan ini 
antara lain Lurah se-kecamatan Cimanggis, Dinas 
Tarkim, Kantor Arsip dan Perpustakaan, Dinas 
Pemuda olahraga Pariwisata, dan Dinas Kominfo Kota 
Depok.

Hasil  rapat koordinasi ini akan ditindaklanjuti 
dengan kegiatan kebersihan bersama warga di Jl. 
Akses UI, Jl. Radar UI, Jl. Pondok Duta,Jalan Raya 
Bogor-Jembatan Ciliung, Kompleks Kantor Kecamatan 
Cimanggis   besok  Jum’at  pagi  (13/05) pukul 07.00 
WIB.

depok jadi Contoh penerapan sipkd
H. Nur Mahmudi Isma’il melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman dengan BPK di 

Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jalan 
Moch Toha No. 164 Bandung, Kamis (12/5) pagi. MoU 
yang juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota 
se-Jawa Barat merupakan Mou tentang pengembangan 
dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data 
dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. MoU yang dirangkai dengan 
peresmian gedung kantor BPK RI perwakilan Provinsi 
Jawa Barat dihadiri oleh Ketua BPK RI beserta 
jajarannya, Gubernur Jawa Barat, Muspida Provinsi 
Jawa Barat, DPRD se-Provinsi Jawa Barat, dan Kepala 
Daerah se-Jawa Barat beserta jajarannya.

“Melalui nota ini akan dibentuk pusat data  BPK 
RI dengan menggabungkan data elektronik BPK RI 
(E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee). 
Dengan cara ini pemeriksaan BPK akan semakin 
efisien, efektif, dan hemat. Salah satu kota yang telah 
menerapkan pengelolaan dan pengembangan sistem 
informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
secara online adalah Kota Depok,” ungkap Kepala BPK 
Jabar Slamet Kurniawan.

Dalam kegiatan tersebut terdapat demo 
tentang akses pengelolaan dan pengembangan sistem 
informasi data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara, dan Kota 
Depok adalah satu-satunya kota yang dipilih untuk 
menampilkan sistem yang telah diterapkannya, yaitu 
SIPKD (Sistem Informasi Pemerintah Keuangan 
Daerah) dan diharapkan kota lain juga bisa seperti 
Kota Depok. SIPKD sendiri bertujuan untuk 
memindahkan dan mempercepat proses audit yang 
dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan 
dan pengelolaan barang milik daerah melalui akses 
langsung ke aplikasi pengelolaan keuangan dan barang 
milik daerah.

SIPKD sangat bermanfaat bagi Pemerintah 
karena akan lebih mendorong seluruh OPD untuk 
merencanakan anggarannya dengan lebih baik dan 
meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan 
serta mempertanggungjawabkannya. Selain bagi 
Pemerintah, SIPKD juga bermanfaat bagi masyarakat 
karena dapat memberikan jaminan adanya pengelolaan 
keuangan dan barang milik daerah yang lebih dapat 
dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini, belum ada 
Pemerintah Kota yang diaudit dengan menggunakan 
sistem E-Auditee untuk laporan keuangan Tahun 2010. 
Mulai tahun 2011 ini semua pemerintah kota yang 
telah melakukan MoU akan dilakukan pemeriksaan 
dengan E-Auditee dan tentunya Kota Depok sudah 
siap untuk pemeriksaan tersebut.
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 HipMi depok dapat penghargaan

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 
(Hipmi) Kota Depok meraih penghargaan dari Hipmi 
Provinsi Jawa Barat pada 30 Maret lalu. Penghargaan 
dengan kategori kepengurusan Hipmi terbaik se-
Jawa Barat berhasil diraih setelah bersaing dengan 
25 Hipmi lain yang juga berasal dari Provinsi Jawa 
Barat. Ketua Umum (Hipmi) Kota Depok. Roni Aidil, 
mengatakan pihaknya sangat bangga karena telah 
memberikan kontribusi positif kepada Pemerintah. 
Jum’at (13/5) pagi Aidil dan beberapa pengurus Hipmi 
menyambangi ruang kerja Walikota Depok untuk 
menyampaikan berita gembira tersebut.

H. Nur Mahmudi Isma’il sangat antusias dengan 
kabar yang diberikan oleh Aidil. “Selamat atas prestasi 
yang telah diraih. Terus duplikasikan program yang 
telah baik sehingga kita dapat terus meraih pestasi 
yang lebih gemilang. Tingkatkan terus program yang 
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sehingga 
ekonomi mandiri bisa dibangun. Buatlah pasar lokal 
sebagai wadah pemasaran bagi para pengusaha, yang 
dengan pasar tersebut dapat membantu Pemerintah 
dalam mengurangi angka pengangguran” ungkap 
Walikota. Dalam kesempatan itu, orang pertama di 
Depok menghimbau agar berkoordinasi dengan dinas 
terkait, seperti Disnakersos, sehingga program yang 
dibuat Hipmi bisa sejalan dan bersinergi sehingga visi 
Kota Depok dapat terwujud.

Aidil mengaku sanggat bangga karena Walikota 
menyambut kedatangannya dengan antusias. 
“Hipmi sebagai mitra Pemerintah telah melakukan 
berbagai program kerjasama, seperti mengadakan 
pelatihan kewirausahaan, dan bersama Disnakersos 
menyelanggarakan pelatihan menjahit. Kami juga 
akan melakukan himbauan Walikota untuk terus 
memberdayakan masyarakat dan mewujudkan 

pasar lokal. Hipmi sendiri telah memiliki central 
ekonomi yang terletak di tanah baru. Disana, para 
pengusaha berkumpul dan saling berbagi untuk terus 
memberdayakan masyarakat sehingga warga Depok 
bisa membangun ekonomi yang madiri” ungkap 
Aidil. Diakhir kunjungan, Aidil bertekad untuk terus 
membina skill masyarakat Depok sehingga mereka 
bisa berwirausaha. Tak lupa Aidil juga meminta 
agar Pemerintah membantu Hipmi dalam mengurus 
perijinan tempat usaha sehingga warga dapat dengan 
mudah mengembangkan usahanya.

Walikota tanam Cabe
Sebelum adanya himbauan dari Kementrian 

Pertanian RI tentang Gerakan Perempuan Untuk 
Optimalisasi Pekarangan (GPOP), H. Nur Mahmudi 
Isma’il beserta sang isteri Hj. Nur Azizah Tamhid telah 
mengoptimalisasikan pekarangan di sekitar rumahnya 
untuk dijadikan sebagai lahan berkebun. Disekitar 
pekarangan rumah orang nomer satu di Kota Depok 
telah banyak tanaman yang siap panen. Jum’at (13/5) 
sore Walikota beserta istri dan Kepala Dinas Pertanian 
Kota Depok siap memetik hasil tanaman pekarang 
berupa cabe dan tomat. “Selain cabe dan tomat, 
kami juga memiliki banyak tanaman seperti oyong, 
lengkuas, sereh, kunci. Lidah buaya, dan tanaman-
tanaman lain yang bisa dimanfaatkan sebagai bumbu 
dapur serta tanaman obat” papar Nur Azizah.

“GPOP adalah gerakan untuk memberdayakan 
perempuan perkotaan melalui optimalisasi 
pemanfaatan lahan pekarangan. Sedangkan komoditas 
utama yang akan dioptimalkan adalah cabai keriting, 
cabai rawit, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias. 
GPOP juga bisa sebagai sarana untuk memperdayakan 
ekonomi masyarakat. Dengan adanya tanaman 
pekarang maka kita tidak akan terpengaruh lagi 
dengan adanya inflasi kenaikan harga dan akan 
memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari karena 
kita tidak perlu susah lagi bila terjadi kelangkaan 

terhadap tanaman tersebut” ungkap Walikota. Diakhir 
panen, Walikota mengajak seluruh warga Depok 
untuk menanam tanaman pekarang agar semua warga 
Depok.

Wakil Walikota sidak jajanan sd
Kamis (19/5) pagi, KH. M Idris Abdul Somad 

yang didampingi oleh Kadis Kesehatan Hardiono 
melakukan sidak ke beberapa sekolah dasar untuk 
melihat jajanan anak di sekolah tersebut. Sekolah yang 

menjadi sasaran sidak tersebut adalah SDN Abadi 
Jaya 3, SDN Mekar Jaya 11, dan Madrasah Sirojul 
Athfal. “Sidak ini telah diselenggarakan sejak tahun 
2006 dengan tujuan agar tidak ada lagi pedagang yang 
menjual produk pangan dengan menggunakan bahan 
berbahaya/kimia sebagai bahan tambahan pangan 
karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Dalam sidak 
kali ini, kita akan mengambil sempel jajanan & akan 
kami uji sehingga ada pedangan yang kedapatan 
menggunakan bahan berbahaya akan kami beri 
penyuluhan dan pembinaan” jelas Hardiono.

“Setelah melakukan pengujian terhadap jajanan 
diketiga SD tersebut, ternyata masih banyak jajanan 
yang menggunakan bahan berbahaya, seperti boraks, 
formalin, pewarna tekstil rhodamin B, dan merkuri. 
Beberapa jajanan yang di uji adalah bakso, nugget, 
krupuk, kerang hijau, tahu batagor, dan otak-otak. 
Kadarnya baha berbahaya dalam makanan tersebut 
pun sudah cukup tinggi, seperti bakso & otak-otak 
yang mengandung boraks mencapi 200 mg. Untuk 
menghindari terjadinya gangguan kesehatan yang 
diakibatkan oleh jajanan yang mengandung bahan 
berbahaya, kami menghimbau kepada para orang 
tua murid untuk lebih selektif dan mengingatkan 
kepada anak-anaknya agar memilih jajanan yang 
sehat” himbau orang kedua di Depok. Wakil Walikota 
juga menghimbau kepada para orang tua agar selalu 
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mengkontrol langsung jajanan anaknya di sekolah 
mereka.

Dalam kesempatan tersebut, orang kedua di 
Kota Belimbing itu juga menginformasikan rekap 
hasil uji laboratorium terhadap pangan di tahun 
2010. “Di tahun 2010, dari 60 SD yang dilakukan 
pengujian jajanan anak ditemukan bakteri makanan 
pada nasi goring, formalin pada tahu & mie kuning, 
boraks pada bakso, rhodamin B pada kerupuk dan 
gulali. Saya secara pribadi sangat prihatin melihat 
kenyataan ini karena bisa merusak kesehatan anak 
dimasa mendatang. Saya sangat berharap di tahun ini 
dan tahun-tahun selanjutnya tidak ada lagi pedagang 
yang menggunakan bahan berbahaya demi kesehatan 
tunas bangsa. Kami akan memberi penyuluhan dan 
pembinaan secara intensif kepada para pedagang 
agar nereka mengerti bahaya tersebut dan tidak lagi 
menggunakannya pada produk mereka” harap Wakil 
Walikota. Diakhir sidak, Wakil Walikota menghimbau 
kepada pihak sekolah untuk membuat kantin  sehat 
yang pangan jajanannya bisa selalu diawasi oleh para 
guru dan Dinkes.

pusat studi kebijakan publik indonesia berdiri di 
ui

Dalam rangka membantu berbagai pihak dalam 
mendalami bidang kebijakan publik, Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan 
Rajawali Foundation mendirikan Indonesia Center for 
Public Policy Studies/ICPPS (Pusat Studi Kebijakan 
Publik Indonesia). Demikian dikemukakan Firmanzah 
Dekan FEUI di Depok, Kamis (26/5).

Dijelaskannya, kerjasama yang terjalin 
antara pihak UI dan Rajawali Foundation itu telah 
ditandatangani di UI pada tanggal 9 Mei lalu itu 
dihadiri oleh Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa 
Somantri Rektor Universitas Indonesia dan Peter 
Sondakh sebagai  Chairman Rajawali Foundation.

Menurut Firmanzah, tujuan pembangunan 
pusat studi ini adalah untuk memberikan kesempatan 
kepada semua lapisan, baik itu dari mahasiswa di 
lingkungan UI, mahasiswa di luar UI kalangan politisi, 
pejabat pemerintahan untuk dapat menekuni atau 
belajar tentang bidang kebijakan publik.

Sebuah pusat studi yang pertama di Indonesia 
yang mengambil bidang khusus tentang kebijakan 
publik. Dalam pelaksanaannya, sambung Firmanzah, 
lembaga ini akan dipimpin oleh Daradjatun Kuntjoro 
Jakti sebagai Chairman, sedangkan operasional ICPPS 
dipimpin oleh seorang dosen FEUI yakni Padang 
Wicaksono.
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pelayananmasyarakat

Selama masa orde lama dan orde baru, pelayanan 
kepada masyarakat maupun dalam menangani tugas 
kepolisian di lapangan, dilakukan dengan semangat 
militer. Wajah dan karakter polisipun menjadi garang. 
Jarak antara polisi dan masyarakat menjadi lebar. 
Kantor polisi berubah menjadi markas atau benteng 
yang menakutkan untuk masyarakat memasukinya. 
Tentu saja perubahan itu amat dirasakan ketika polisi 
harus tampil dibidang-bidang pelayanan maupun 
penyelidikan dan penyidikan.

Wajah garang yang selama ini dipasang pada 
wajah-wajah personil kepolisian tampaknya belum bisa 
dihapus, meskipun sejak kita memasuki era reformasi. 
Dimana secara konseptual sudah diberlakukan 
paradigma baru kepolisian. Tantangannya adalah 
bagaimana mensosialisasi konsep pendekatan sosial 
budaya yang menjadi ciri dari paradigma baru 
kepolisian Indonesia. Yaitu polisi sebagai pelayan, 
pelindung dan pengayom masyarakat. 

Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 23 
tahun 2010, tentang susunan organisasi dan tata kerja 
pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor, 
pelayanan kepada masyarakat diwujudkan dalam SPKT 
atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Dimana 
fungsi SPKT tidak saja menerima pengaduan dari 
masyarakat, tetapi juga memberikan pelayanan tentang 
berbagai hal yang berkaitan dengan tugas kepolisian. 

Demi meningkatkan pelayanan dan 
perlindungan kepada masyarakat, Kepolisian Resort 
Depok mempercantik ruang Sentra Pelayanan 
Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan tempat yang lebih 
nyaman serta pelayanan yang ramah. Ruangan SPKT 
Polresta Depok memiliki fasilitas yang memungkinkan 
melayani masyarakat dengan lebih mudah dan cepat. 
Para personil SPKT ini juga tidak menggunakan 
seragam polisi seperti biasanya. Mereka mengenakan 

seragam Batik, blazeruntuk polisi wanita dan kemeja 
lengan panjang serta rompi untuk polisi laki-laki. 

Hal ini memungkinkan si pelapor tidak merasa 
sungkan atau takut ketika berhadapan dengan petugas, 
saat melapor atau memberikan informasi. Sistem 
komputerisasi yang terkoneksi pada bagian dan satuan 
fungsi lain juga diterapkan pada SPKT ini. seperti 
komputer yang dilengkapi dengan kamera, untuk 
merekam data baik foto maupun identitas si pelapor. 
Masyarakat atau pelapor yang harus mengantri atau 
menunggu proses laporannya juga akan merasa 
nyaman dengan ruangan SPKT yang dilengkapi 
dengan penyejuk udara, televisi, makanan dan 
minuman ringan. 

Ka SPKT Polresta Depok, AKP Nursiwan 
mengatakan, tahapan pelayanan di SPKT ini sangat 
mudah dan cepat. “setiap tamu yang datang akan 
langsung kami tangani, dengan tahapan yang tidak 
berbelit-belit. Jika laporan ringan, hanya sekitar 
dua jam saja, dan masalahnya akan selesai. Namun 
jika kasusnya berat, petugas kami akan membantu 
memberikan konsultasi hingga si pelapor merasa puas 
dan masalahnya selesai,” ujarnya kepada Warta Depok.

SPKT Polresta Depok, lanjutnya siap melayani 
masyarakat selama 24 Jam. “kami membagi personil 
dalam tiga unit untuk bertugas secara bergantian. 
Sebab kejahatan bisa terjadi kapan saja, karena itu 
kami selalu siaga dalam segala kondisi,” tambah 
Nursiwan.

Dalam tugasnya, SPKT melakukan fungsi 
pelayanan Kepolisian secara terpadu dalam bentuk 
laporan polisi, surat tanda terima laporan Polisi, surat 
pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat 
catatan Kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, 
surat keterangan lapor diri, SIM dan STNK. Yang 
terpenting semua fasilitas serta pelayanan ini tidak 
dipungut biaya alias gratis. 

Saat ini SPKT Polres Depok yang diresmikan 
penggunaannya oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur 
Jenderal Suratman adalah tempat warga untuk 
melapor. Dan komitmen polisi dalam melayani 
yang sudah diimplementasikan adalah melakukan 
pembenahan ruang SPKT yang menjauhkan kesan 
angker, begitu juga dengan para petugas SPKT yang 
kini lebih ramah. 

serbaserbi

sentra pelayanan kepolisian terpadu polresta depok

“Melayani Masyarakat dengan sepenuh Hati”
Lebih lanjut dikatakan, banyaknya arah 

kebijakan yang lemah dan tak berpihak pada 
masyarakat luas, serta SDM yang kurang handal 
dalam penentu kebijakan menjadi landasan utama 
terbentuknya ICPPS.

Dengan kehadiran Pusat Studi Kebijakan Publik 
Indonesia atau ICPPS ini, kata Firmanzah, diharapkan 
dapat membangun daya saing serta meningkatkan 
SDM khususnya para pengambil kebijakan, dan pada 
akhirnya akan membawa dampak menuju masyarakat 
adil dan sejahtera.

bantuan kementerian sosial ri untuk 28 kube di 
kota depok

Rabu, (25/2011) Kementerian Sosial RI 
memberikan dana bantuan KUBE (Kelompok Usaha 
Bersama) untuk 28 unit kerja sebesar 560 juta rupiah, 
1 (satu) unit kerja beranggotakan 10 orang dengan 
masing-masing anggota mendapatkan bantuan dana 
sebesar 2 (dua) juta rupiah.

Dana tersebut di peruntukan bagi warga yang 
kurang mampu untuk digunakan sebagai modal 
usaha/tani yang diberikan kepada 28 kelompok tani 
yang tersebar di 6 (enam) kecamatan di Kota Depok. 
Penyerahan bantuan secara simbolik diserahkan 
oleh staff ahli Kementerian Sosial yang di hadiri oleh 
Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il dan Direktur 
Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kementerian 
Sosial Serta Kepala Dinas Sosial Kota Depok.

Program KUBE ini merupakan salah satu 
langkah awal untuk pemberdayaan warga miskin jika 
dikelola dengan baik. Jika program ini berhasil akan 
diperluas keanggotaannya dan mungkin ditambah 
bantuan dengan melibatkan CSR terkait. Harapan 
kedepan Kota Depok menjadi salah satu contoh bagi 
daerah lain dalam mengentaskan kemiskinan dengan 
berkoordinasi kepada kementerian Sosial.

upacara Hari kebangkitan nasional ke-103
Bertempat di lapangan upacara Balaikota 

Depok, H. Nur Mahmudi Isma’il menjadi Inspektur 
upacara memperingati hari kebangkitan nasional 
ke-103 Tahun 2011, Jum’at (20/5) pagi. Upacara yang 
dirangkai dengan upacara hari pendidikan nasional 
yang jatuh pada 2 Mei lalu serta hari kesadaran 
nasional tingkat Kota Depok pada 17 Mei lalu,

Tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2011 
kali ini adalah Pendidikan Karakter Sebagai Pilar 
Kebangkitan Bangsa, dengan Subtema, Raih Prestasi 
Junjung Tinggi Budi Pekerti. “Tema ini mengingatkan 
kembali kepada kita semua tentang hakikat pendidikan 
yang telah ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional 
kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan 
pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi 
pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran dan jasmani 
anak didik. Dengan tema tersebut, mari kita wujudkan 
pendidikan berbasis karakter, mulai dari PAUD sampai 
dengan Perguruan Tinggi, termasuk didalamnya 
pendidikan Non-formal dan Informal” ajak orang 
pertama di Kota Belimbing.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu 
di Depok mengucapkan terima kasih kepada salah 
seorang siswa berprestasi di Kota Depok yaitu 
Muhammad Iqbal Ibrahim (Siswa SMU Pribadi) yang 
berhasil meraih medali emas International Junior 
Project Olimpiad IJSO dan Medali Perak untuk 
kelompok IJSO di Abuja Nigeria pada tahun 2010 lalu.

“Selamat juga kepada Imam Agung (Siswa 
SMU Pribadi), peraih medali emas OSN Fisika di 
Medan Tahun 2010, yang Insya Allah bulan Juli 
mendatang akan berangkat mengikuti Olimpiade 
Fisika Internasional di Thailand. Semoga prestasi yang 
diraih kedua siswa tersebut dapat menginspirasi dan 
memotivasi seluruh siswa yang ada di Kota Depok. 
Terkait denga hari kesadaran nasional, Walikota 
berharap para pegawai yang merupakan bagian 
dari birokrasi pemerintahan, dapat mengutamakan 
pengabdian, dedikasi dan disiplin dalam setiap 
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
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