
1wartadepok

Warta
DEPOK

EDISI 10/ TIDAK DIPERJUALBELIKAN

DINAS KOMUNIKASI & INFORMASI KOTA DEPOK

INFORMASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT KOTA DEPOK

BELAJAR DARI
SUMPAH PEMUDA
LAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
KOMUNITAS PELESTARI SEJARAH DEPOK



2 wartadepok

SURAT DARI WALIKOTA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Warga Depok yang saya banggakan,
Tahun ini, Indonesia telah memperingati Hari 

Sumpah Pemuda Ke-83. Momen tersebut mengingatkan 
kita untuk memperkuat karakter pemuda mandiri dan 
kreatif yang mampu membangun kebersamaan di negeri 
ini.  Peringatan Sumpah Pemuda memberi kesempatan 
kepada kita untuk mengisi energi dan ide perjuangan 
dalam menggelorakan masyarakat, memajukan bangsa, dan 
menggerakkan negara. 

Kita pasti ingat, puluhan tahun silam saat Kongres 
Pemuda Indonesia diikuti berbagai perkumpulan pemuda 
yang bersifat kedaerahan, kesukuan, kepanduan maupun 
keagamaan. Satu hal yang mereka miliki yaitu keinginan 
kuat untuk merdeka, menjadi bangsa Indonesia yang 
bermartabat. Sejatinya, semangat tersebut harus terbangun 
di jiwa pemuda masa kini. 

Bermodalkan semangat, para pemuda harus menjadi 
sosok yang aktif dengan memunculkan berbagai ide kreatif 
dan tetap kritis. Sehingga mereka bisa menghasilkan 
produk-produk kreatif yang berdampak pada terbangunnya 
kesejahteraan bangsa. Apalagi, pemuda menjadi tulang 
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punggung negeri ini. Banyak perubahan yang terjadi 
dimulai dari tangan-tangan pemuda. Kaum muda harus 
bijak memanfaatkan tenaga dan pikirannya. Lakukan 
kegiatan-kegiatan positif untuk pengembangan diri, bukan 
sebaliknya malah melakukan tindak kekerasan fisik dan 
anarkis. 

Hasil-hasil kritik dan kreasi anak muda generasi 
demokrasi jelas kita rasakan. Bantuan hukum, layanan 
medis, pendidikan, olahraga, penegakan hak asasi manusia, 
pemberantasan korupsi, produk jurnalistik, dan masih 
banyak lagi ide kreatif kaum muda. Saat ini pun, dengan ide 
kreatifnya, para pemuda semakin giat menekuni berbagai 
dunia usaha.  

Pemuda Depok yang saya cintai, 
Sebagai pemuda, hendaknya mampu menciptakan 

lapangan kerja. Menciptakan wirausaha merupakan sebuah 
langkah yang mengandung pesan menuju Indonesia yang 
berdaya saing dan bermartabat. Untuk menuju Indonesia 
bermartabat, sangat bergantung pada karakter pemuda yang 
kokoh, serta mengedepankan akhlak mulia di atas semangat 
persatuan dan kesatuan Indonesia. 

Seiring perubahan zaman, dan generasi yang datang 
silih berganti, pemuda diharapkan tangguh berdialektika. 
Merespons dinamika kehidupan bangsa di tengah kemajuan 
dunia yang kian cepat. Masa depan bangsa tertumpu 
pada kemampuan pemuda. Ayo bangkit para pemuda, 
munculkan ide-ide kreatif Anda, agar tanah air kita bisa 
maju dan sejahtera.
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SALAMREDAKSI

Mungkin sebagian 
dari kita lupa akan 
butir-butir Sumpah 
Pemuda yang 
dikumandangkan 

pada  28 Oktober 1928 silam. Padahal 
Sumpah Pemuda mempunyai 
makna yang sangat mendalam 
bagi bangsa ini. Sumpah pemuda 
memuat butir-butir janji bersatunya 
pemuda bangsa oleh kesamaan tanah 
air, bangsa dan bahasa. Sumpah 
pemuda mengingatkan kembali jati 
diri kita sebagai bagian dari NKRI 
yang harus senantiasa menjaga dan 
mempertahankan NKRI dari segala 
macam tantangan, ancaman maupun 
krisis.

Sumpah pemuda mengingatkan 
kita semua, Indonesia ini milik kita 
bersama, tidak peduli dari kalangan 
agama atau suku yang mana pun, 
atau dari kalangan aliran politik yang 
bagaimana pun. Sudah selayaknya kita 
bersatu dan memperkuat ikatan satu 
sama lain agar Indonesia tetap kokoh 

Semangat Pemuda 

SOEMPAH PEMOEDA
KAMI POETRA DAN POETRI 

INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH 
DARAH JANG SATOE, TANAH AIR 
INDONESIA

KAMI POETRA DAN POETRI 
INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA 
JANG SATOE, BANGSA INDONESIA

KAMI POETRA DAN POETRI 
INDONESIA MENGJOENJOENG BAHASA 
PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Djakarta, 28 Oktober 1928

dan bertahan di tengah krisis global 
yang mengancam ekonomi negeri ini. 
Sumpah Pemuda adalah komitmen 
kebangsaan yang membuka cakrawala 
baru menuju pada kemerdekaan.

Kini, di era reformasi ketika 
semangat kejuangan pemuda layak 
dipertanyakan. Ketika perbedaan 
atas nama suku, agama dan ras 
ditonjolkan bahkan dijual untuk 

komoditas politik kekuasaan. Ketika 
perbedaan atas nama agama, etnis 
semakin ditonjolkan. Maka semangat 
“Sumpah Pemuda” sudah sepatutnya 
didengungkan kembali. 

Relakah kita, Negara kita 
‘dicaplok’ oleh keganasan ekonomi 
global? Banggakah kita, lidah kita, 
pakaian kita, sepatu kita, kebutuhan 
sehari-hari kita berasal dari luar 
republik ini ? Jika tidak, bangkit dan 
songsonglah masa depan dengan 
berbagai kekuatan dan bekal kreatifitas 
yang kita miliki. Sehingga kita mampu 
bersaing dengan ancaman global 
dan bangga memakai produk kreatif 
anak negeri. Sumpah Pemuda adalah 
inspirasi para pendiri bangsa kita agar 
mau berkorban untuk membangun 
kesejahteraan masyarakat dan masa 
depan bangsa. Tugas kita sekarang 
menyalakan api Sumpah Pemuda yang 
nyaris telah padam.

Membangun Kembali
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LAPORANUTAMA

Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak sejarah yang penting bagi bangsa 
Indonesia. Seperti kita telah ketahui, ada tiga butir penting Sumpah Pemuda, 

yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Tiga hal ini 
merupakan faktor penting bagi negara kita. Bagaimana semangat pemuda dulu? 

Bagaimana pula kenyataan pemuda pada masa kini?

BELAJAR DARI 
SUMPAH PEMUDA{ {
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diutamakan.  
Marlie Karundeng-Soedira, is-

tri al- marhum dr. John Wilhelm Karundeng 
pejuang kedokteran di Depok mengaku 

banyak perbedaan antara semangat pemuda 
masa lalu dengan saat ini. Dulu pemuda memiliki 

se- mangat yang tinggi untuk memberikan sesuatu yang 
berharga bagi negeri ini. Mereka tak memikirkan apa 

yang bisa diberikan negeri ini kepada mereka, tetapi mer-
eka berpikir apa yang bisa diberikan untuk negeri tercinta 
ini. “Bisa jadi banyak pemuda saat ini mengenang peristiwa 
sumpah pemuda sekadar kenangan dan sejarah belaka,” ka-
tanya.

Bahkan persatuan dan kesatuan pemuda pun mulai 
luntur karena mengutamakan kepentingan pribadi atau 
kelompok. Tawuran antar sekolah, mahasiswa, kampung 
mengindikasikan hilangnya kultur persatuan, persaudaraan, 
rasa kebangsaan dan nasionalisme yang menjadi karakter 
dan jati diri bangsa.

Disisi lain banyak pula kawula muda sekarang lebih 
bangga dengan perilaku ala ‘barat’ mulai dari gaya pakaian, 
makanan, bahkan sikap dan pandangan hidup. Anak muda 
sekarang lebih semangat memacu diri lewat jalan pintas 
menjadi apa yang diinginkan. Mereka ‘terninabobokan’ oleh 
angan-angan kosong yang ditawarkan sistem kapitalisme, 
tanpa menyadari  “perjuangan” mereka di jalur serba hedo-
nis dan hidup dalam harapan fatamorgana.

“Untungnya, tidak semua pemuda zaman sekarang 
seperti itu, yang menghancurkan diri dan bangsanya. Ma-
sih banyak generasi penerus bangsa yang masih peduli 

dengan lingkungan dan menjunjung tinggi semangat 
Sumpah Pemuda,” katanya. Tak sedikit generasi muda 

yang mampu berprestasi dan membawa 
nama baik Depok bahkan Indonesia 

dikancah internasional. Ada banyak 
pemuda masa kini yang berprestasi di 

bidang kesehatan, pendidikan, olahraga, 
teknologi, perdamaian, dan 

lain-lain. 
Di antara pemuda 

yang berprestasi di bi-
dang pendidikan adalah 
Muhammad Reza Ardian 

siswa SMAN 1 Depok yang 
meraih perak dalam ajang 

Olimpiade Ilmu Kebumian 
atau International Earth Science 

Olympiad (IESO) di Modena, Italia. 
Ada juga Alham Fikri Aji, yang juga siswa SMAN 1 Depok 

menjadi wakil Depok dalam olimpiade komputer bidang 
algoritma di Kanada. Selain itu, Muhammad Iqbal Ibrahim 
(SMU Pribadi) yang berhasil meraih medali emas Interna-
tional Junior Project Olimpiad IJSO di Abuja Nigeria pada 
tahun 2010.

Jadi, kenyataannya pemuda saat ini ada yang melu-

Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan 
oleh para pemuda pada 28 Oktober 1928. Mereka 
kemudian menjadikan momen tersebut sebagai 
dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. 
Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melain-

kan bersama-sama membangun republik 
tercinta.

Sumpah Pemuda tidak lahir 
begitu saja. Banyak hal yang melandasi para 
pemuda bertekad untuk bersatu. Saat itu mereka berpikir, 
kemerdekaan Indonesia sulit diraih jika bergerak secara 
kelompok dan sendiri-sendiri. Kegagalan dalam memper-
juangkan kemerdekaan Indonesia membuat mereka sadar 
bahwa rasa nasionalisme harus dipadukan. Maka itu, dia-
dakanlah Kongres Pemuda. Mereka menjadi satu, menjadi 
“Pemuda Indonesia”. 

Peristiwa tersebut menjadi inspirasi bagi pergerakan 
pemuda bangsa di republik ini. Para pemuda, sejatinya 
kembali menapaktilasi nilai utama yang terkandung dalam 
Sumpah Pemuda yakni semangat persatuan. Kabar baiknya, 
sebagian pemuda masa kini, mengisi kemerdekaan dengan 
melakukan kegiatan-kegiatan positif. Belakangan ini mulai 
bermunculan pemuda-pemuda mandiri dan kreatif. Tidak 
jarang dari mereka yg sukses di bidang kesehatan, teknologi, 
politik, ekonomi, olahraga, sosial serta bidang lainnya.

Istilah dokter muda, pengusaha muda, politisi muda, 
olahragawan muda, aktivis sosial muda mulai bermuncu-
lan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tak jarang dari 
mereka menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya. 
Dengan ide kreatif dan seman- gat tinggi, 
para pemuda tersebut bisa 
menjadi tulang punggung 
negeri ini. Kawula muda masa 
kini seolah disatukan dengan 
motivasi yang sama, yakni 
membangun kesejahteraan 
masyarakat bumi pertiwi.

Kendati demikian, 
ada yang perlu dikritisi dari 
kondisi pemuda saat ini. Kabar 
buruknya, masih ada  aktivitas 
sebagian pemuda bangsa yang 
nyaris bertolak belakang den-
gan nilai-nilai luhur Sumpah 
Pemuda. Peristiwa tawuran, pe-
nyalahgunaan narkoba dan tindak 
kriminalitas  lainnya yang sering dilakukan oleh kaum 
muda malah mencoreng cita-cita pendiri bangsa. 

Hanya karena  kesalahpahaman kecil, para pemuda 
sekarang gampang tersulut perkelahian. Tawuran antarpe-
muda tidak mengenal lokasi dan tingkat kedewasaan. Pemu-
da desa yang satu rusuh dengan pemuda kampung yang 
lain. Ada juga tawuran antar sekolah atau antaruniversitas. 
Ini menggambarkan egoisme golongan dan kelompok yang 
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pakan semangat Sumpah Pemuda, tetapi ada pula yang tetap 
memegang teguh. Semangat Sumpah Pemuda harus terus 
ditumbuhkan di dalam hati pemuda di Depok. Semangat 
Sumpah Pemuda ini juga harus mampu diimplementasikan 
di dalam berbagai bidang, salahsatunya di bidang kesehatan. 
Apalagi Oktober ini terdapat peringatan ‘Hari Dokter’.

Depok memiliki sosok pahlawan di bidang kedok-
teran, sebut saja dr. Karundeng yang cukup dikenal tanpa 
pamrih menjalankan misi kesehatannya untuk warga De-
pok. Tak jarang pasien membayar dokter ini dengan hasil 
kebun. Perjuangan Karundeng pun sejalan dengan upaya 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Depok untuk meningkatkan 
pelayanan keehatan di kota belimbing ini.

IDI memiliki salah satu misi mengupayakan pen-
ingkatan kemampuan 
profesional yang bere-
tika, mengembangkan 
peranan yang bermakna 
dalam meningkatkan 
derajat kesehatan rakyat 
Indonesia. IDI juga 
mengembangkan stan-
dar pelayanan profesi, 
standar etika dan mem-
perjuangkan kebebasan 
profesi yang mampu me-
nyelaraskan perkemban-
gan ilmu dan teknologi 
kedokteran dengan 
tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat.

Keberadaan IDI sendiri bertujuan memadukan sege-
nap potensi dokter Indonesia, meningkatkan harkat, marta-
bat dan kehormatan diri dan profesi kedokteran, mengem-
bangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta 
meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju 
masyarakat sehat dan sejahtera.

LAPORANUTAMA
Salah satu upaya yang dilakukan dan 

diperjuangkan IDI Depok untuk menuju ma-
syarakat sehat dan sejahtera adalah terus me-
nambah pelayanan kesehatan, terutama klinik. 
Ketua IDI Depok Fakhrurozi menjelaskan jum-
lah klinik kesehatan di Depok mencapai 200 
unit. Keberadaan klinik ini mampu mendu-
kung pelayanan kesehatan terhadap warga De-
pok seperti yang dilakukan RSUD Kota Depok 
serta 32 Puskesmas yang ada di Kota Depok. 

Menurut Fakhrurozi Keberadaan klinik 
bukan sekadar mencari keuntungan belaka, 
tetapi juga lebih bersifat sosial. Keberadaan 
klinik ini membantu pemerintah dalam hal 
pelayanan kesehatan yang layak dan terjang-
kau. Klinik telah berperan aktif menyehatkan 
masyarakat. Dengan adanya klinik pelayanan 

kesehatan juga jauh lebih ter-
jangkau dari sisi lokasi dan 
biaya. IDI berharap ke depan 
pelayanan kesehatan di Depok 
akan semakin baik dan keluhan 
bisa ditekan. Di sisi lain IDI 
juga memberikan masukan 
untuk dibentuk pengawas kes-
ehatan.

Sementara itu, nilai 
luhur dan semangat Sumpah 
Pemuda juga bisa diaplikasikan 
di bidang teknologi. Kemajuan 
teknologi harus mampu me-

miliki peran dalam menumbuhkan rasa kecintaan terhadap 
tanah air. Di sinilah peranan para ‘peselancar’ di dunia maya 
bisa turut berperan aktif membangun negeri ini.

Sebagai buktinya, sekelompok orang yang tergabung 
dalam komunitas Depok Blogger (deBlogger) telah melaku-
kan aksi nyata untuk bangsa. Kumpulan penulis blog atau 
dikenal dengan istilah blogger Depok ini didominasi oleh 
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kaum muda. Mereka memiliki moti-
vasi dan ikatan emosi yang sama un-
tuk membangun Kota Depok dengan 
melakukan langkah konkrit. Sebut 
saja program Kakak Asuh deBlogger 
(Kado) sebagai terobosan mereka un-
tuk mencerdaskan anak-anak Depok 
yang tak mampu. 

Wakil Ketua deBloggger Iman 
Sulaiman menjelaskan program 
ini merupakan bentuk kepedulian 
terhadap pendidikan anak-anak di 
Kota Depok. “Selama ini masih ada 
anak-anak di Depok belum bisa meng-
enyam pendidikan layak, maka kami 
meluncurkan program ini,” katanya. 
Lebih lanjut Iman mengatakan, untuk 
menjadi kakak asuh, seseorang cukup 
mengeluarkan donasi sebesar Rp 75 
ribu per bulan. Dia menggambarkan 
uang tersebut terbilang kecil ketika se-
seorang ingin belanja ke mall. Namun, 
angka tersebut akan sangat berarti 
bagi anak-anak yang kurang mampu. 
Donasi itu bisa sangat bermanfaat dan 
bahkan mampu menyelamatkan masa 
depan anak-anak dari masa depan 
suram.

Program ini sebagai langkah 
awal untuk memberikan sesuatu yang 
berarti di bidang pendidikan di Depok. 
Kegiatan kakak asuh ini juga bertujuan  
memberikan kesempatan bagi segenap 
anggota deBlogger berkontribusi posi-
tif untuk peningkatan kesejahteraan 
warga yang tidak mampu sekaligus 

membangun manusia berkualitas 
di kota Depok melalui pendidikan 
dasar. Langkah ini juga dinilai akan 
menunjang program Depok cyber city, 
melalui aksi konkrit mereka di dunia 
maya dan dunia nyata.

Sementara itu, Sekretaris De-
wan Harian Cabang 45 Kota Depok 
Hasan Basri menjelaskan, pada za-
man perjuangan banyak orang yang 
berjuang untuk kemerdekaan tanpa 
mengharapkan imbalan. Mantan 
Pejuang Trikora yang berusia 74 tahun 
ini mengungkapkan semangat ber-
juang seperti itu lama kelamaan mulai 
luntur. Bukan hanya semangat, namun 
penghargaan kepada jasa para pahla-
wan pun mulai terlupakan. Maka itu, 
di sinilah peranan pemuda dibutuhkan 
untuk menggugah semangat per-
juangan dalam diri mereka. Pemuda 
memiliki tanggung jawab dan amanah 
untuk membangun negeri ini menjadi 
lebih baik.

Jika generasi bangsa ini mulai 
lemah dan rusak, dapat dipastikan 
negeri yang subur ini akan terjajah 
kembali. Memang bukan penjajahan 
secara fisik yang akan menimpa negeri 
ini, namun penjajahan di bidang yang 
lainnya. Hasan berharap harus ada 
upaya untuk membentengi pemuda 
dari pengaruh negatif globalisasi.

Hal serupa diungkapkan 
pemerhati veteran dan pahlawan De-
pok Syahrul Darmawan. Ia mengaku 

komunitas blogger kota depok

prihatin dengan kondisi pemuda saat 
ini. “Jangankan mewarisi semangat 
para pejuang, kecintaan terhadap 
negeri sendiri saja banyak yang mulai 
luntur,” katanya. Ia menggambarkan 
sebagian besar pemuda lebih mencin-
tai produk luar negeri daripada produk 
lokal. Bahkan, sejumlah pemuda mulai 
melupakan karakter budaya negeri 
sendiri dan lebih senang dengan gaya 
hidup barat. Maka dari itu, harus ada 
upaya untuk menumbuhkan kembali 
semangat dan kecintaan terhadap neg-
eri sendiri.

Jiwa nasionalisme yang diko-
barkan pada saat Sumpah Pemuda 
harus kembali dimiliki sehingga Indo-
nesia menjadi negeri yang berkarakter. 
Untuk itu, pemuda Depok juga harus 
mampu melakukan perubahan sehing-
ga generasi pemimpin bangsa ini siap 
mengemban amanat pembangunan.

Pemuda masa kini harus berani 
mengambil inspirasi dari peristiwa 
bersejarah Sumpah Pemuda. Di dalam-
nya ada semangat bersatu membangun 
negeri, di dalamnya ada semangat un-
tuk melakukan aksi nyata untuk mene-
bar manfaat. Ide kreatif dan langkah 
konkrit akan menjadi faktor penentu 
kesuksesan pemuda masa kini dan 
masa mendatang. 
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HIDUPSEHAT

kurang mampu ketika sakit. Tak kalah penting, keberadaan 
rumah sakit rujukan selalu terkait dengan progran 
Jamkesmas dan Jamkesda. Sebab, rumah sakit memiliki 
tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat, tanpa memandang kelas. 

Di Kota Depok terdapat belasan rumah sakit dan 
satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok yang 
menjadi milik Pemkot Depok. RSUD Kota Depok mulai 
dibangun pada tahun 2004 di atas lahan seluas 29.378 m2 di 
Jl. Raya Muchtar No. 99 Sawangan Depok. Rumah sakit ini 
mulai beroperasi sebagai rumah sakit kelas C pada tanggal 
17 April 2008 dan diresmikan oleh Walikota Depok H. Nur 
Mahmudi Isma’il.

Rumah sakit ini memiliki kapasitas 69 tempat tidur 
di unit rawat inap, 12 klinik di unit rawat jalan, UGD, 1 
unit kamar bersalin serta 1 unit kamar operasi. Direktur 
RSUD Kota Depok dr. Sity Kunarisasi mengatakan banyak 
hal yang terus ditingkatkan oleh pihaknya, terutama 
masalah pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, sebagai 
rumah sakit yang terbilang baru, RSUD Kota Depok masih 
memiliki keterbatasan dalam hal alat, sarana, dan sumber 
daya manusia. RSUD masih belum mampu memberikan 
pelayanan secara menyeluruh.

Maka itu, dr. Kun, biasa disapa, meminta maaf pada 
masyarakat apabila masih ada pasien yang dirujuk ke rumah 
sakit lain karena keterbatasan tadi. Dalam hal ini RSUD 
tidak menolak pasien, tetapi karena memang keterbatasan 
alat dan SDM sehingga harus dirujuk. Akan tetapi, dia tetap 
berharap secara bertahap RSUD bisa memberikan layanan 
secara optimal sehingga tak perlu lagi dirujuk ke rumah 
sakit lainnya.

RSUD juga memberikan pelayanan kesehatan 
ke semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status 
pasien, baik itu pasien umum, pasien pemilik SKTM (Surat 
Keterangan Tidak Mampu) , Jamkesmas ataupun Jamkesda. 
Dalam penangangan pasien yang menggunakan SKTM 
atau sejenisnya, pihak RSUD tidak pernah mempersulit 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan 
pokok manusia. Kondisi badan sehat membuat 
orang dapat melakukan berbagai kegiatan 
dengan baik. Maka itu, kesehatan adalah 
kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dengan 

pasti. Permasalahannya, menjaga kondisi badan supaya 
selalu dalam keadaan sehat merupakan perkara yang tidak 
mudah. Masyarakat harus jeli memilih makanan dan 
minuman yang sehat serta harus mau berolahraga dan 
menjaga lingkungan agar tetap sehat. 

Jika kita tidak telaten melakukan hal tersebut, boleh 
jadi kesehatan kita akan terganggu. Apalagi, seperti kita 
ketahui, sering terjadi berbagai kasus tentang makanan 
dan minuman diberikan bahan pengawet yang bukan 
semestinya. Kalau kondisi badan sudah menurun dan 
sakit, mau tidak mau, kita akan mengeluarkan kocek untuk 
berobat. 

Kerapkali, biaya untuk mengobati relatif lebih besar 
daripada menjaga kesehatan. Apalagi, jika sudah terserang 
penyakit-penyakit tertentu. Kondisi jiwa dan raga yang 
sehat tentunya menjadi idaman setiap insan. Maka, menjaga 
kesehatan menjadi syarat mutlak yang tidak mengenal 
golongan dan strata ekonomi. Sebab, kalau sudah masuk 
rumah sakit, tak sedikit biaya yang harus keluar. 

Maka itu, harus ada upaya dari individu, masyarakat, 
hingga pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan 
yang optimal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap 
warganya, terutama yang tidak mampu, Pemerintah pusat 
mengeluarkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). 
Program tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kota 
Depok dengan meluncurkan program serupa yakni Jaminan 
Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program ini diberikan 
kepada ratusan ribu warga Depok yang diverifikasi sebagai 
warga kurang mampu.

Melalui Jamkesda ini Pemkot Depok berusaha 
mengupayakan pelayanan kesehatan yang maksimal dan 
terjangkau oleh semua kalangan. Dengan adanya jaminan 
kesehatan ini setidaknya ada jaminan yang dimiliki warga 

Layanan Kesehatan Rujukan
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ataupun mengurangi 
pelayanannya.

Walau baru 
berdiri beberapa tahun, 
pada tahun 2009 RSUD 
ini telah mampu meraih 
sejumlah penghargaan 
di antaranya sertifikasi 
kelulusan penuh 
ISO 9001 : 2008 dari 
TUV World Jerman. 
Penghargaan ini didasari 
atas penilaian terhadap 
sistem manajemen 
mutu pelayanan yang 
diberikan RSUD kepada masyarakat yang dinilai baik. 

RSUD Kota Depok juga menerima penghargaan 
Citra Pelayanan Prima dari Wakil Presiden Boediono di 
Istana Wapres pada tahun 2010. Penghargaan tersebut 
diberikan karena RSUD Depok menjadi juara satu 
pelayanan prima se-Indonesia yang digelar Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
Sebelumnya RSUD ini juga menerima penghargaan menjadi 
juara dalam pelayanan prima se-Jawa Barat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, RSUD akan 
senantiasa memberikan pelayanan yang cepat, efektif, 
ramah, inovatif, dan aman. “Selain itu, untuk menerima 
masukan dan  keluhan para pasien atau pengunjung rumah 
sakit,  RSUD menerimanya melalui kotak saran, kartu 
layanan, survai angket dan information call,” ujar Humas 
RSUD Kota Depok Bety Setyorini. Ke depan RSUD selalu 
berharap bisa terus meningkatkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok 
Lilis Latifah meminta RSUD dan sejumlah rumah sakit 
rujukan di Depok agar tidak menolak pasien dengan 
seenaknya. Sudah menjadi kewajiban setiap rumah sakit, 
baik negeri maupun swasta, yang ada untuk menolong 
pasien. Hal ini sesuai dengan undang-undang kesehatan. 
Seharusnya setiap rumah sakit tetap memberikan 
pertolongan terlebih dahulu setiap pasien yang datang 

Wakil Walikota Depok KH. M Idris Abdul Somad  didampingi Direktur 
RSUD  Menerima Secara Simbolis Penghargaan Sertipikasi OHSAS  yang 
berhasil diraih RSUD  Depok  atas keberhasilan menerapkan sistem 
keselamatan kerja, Senin (11/7) di Lapangan Apel Balikota.

NO NAMA RUMAH SAKIT DASAR SK PENGANGKATAN ALAMAT TELP RS FAX RS

1 RS Meilia
PT. Karya Empat Saudara No. 
034/KES/DIR/SK-RSM/IX/2009

Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi Km. 1 
Depok

(021) 8444444 (021) 8453775

2 RS Tugu Ibu PT. Tugu Ibu No.025/PT.TI/2/IV/2009
Jl. Raya Bogor Km. 29 Cimanggis 
16952

(021) 8710870 (021) 8708266

3 RSIA Tumbuh Kembang
Direktur PT Endraz Medica No. 
01/SK/DIRUT/PTEM/V/2010

Jl. Raya Bogor Km. 31 No. 23 Palsi 
Gunung Cimanggis

(021) 8701873 (021) 8701872

4 RS Sentra Medika - Jl. Raya Bogor Km. 33 Cisalak Depok (021) 8743790
(021) 8743230, 
87744013

5 RS Simpangan Depok
Direktur PT Brayat Wirohusodo 
Nomor. Skep/002/PT-BW/I/06

Jl. Raya Bogor Km. 36 Sukamaju, 
Sukmajaya, Depok

(021) 8741549 (021) 8741574

6 RS Hasanah Graha Afiah Komisaris PT Hasanah Graha Afiah 
No. 003/SK-KOM/PT.HGA/VIII/05 Jl. Raden Saleh No. 42 Depok (021) 77826267 (021) 77826260

7 RSIA Hermina Depok  Direksi RSIA HERMINA GROUP 
nomor814/SK-DIR/RSIAHG/VI/2006 

Jl. Raya Siliwangi No. 50 Panmas 
Depok 16436

(021) 77202525 (021) 7763309

8 RS Harapan Depok Yayasan Kesehatan Harapan Depok 
nomor 013/BP.YKHD/SK/VI/2007 Jl. Pemuda No 10 Depok 16431 (021) 7520009 (021) 7765883

9 RS Bunda Margonda
PT. Bundamedik No. 016-1/DIR-
KOM/VI/2010

Jl. Margonda Raya No. 28 Pondok 
Cina Depok 16424

(021) 78890551 (021) 78889958

10 RSIA Graha Permata Ibu
PT. Permata Husada Sakti No. 010/DIR-
SK/PHS/XI/2004

Jl. KH. M. Usman No. 168 Kukusan 
Beji Depok

(021) 7778898 (021) 7778998

11 RS Bhakti Yudha
Direktur Utama PT Arthamas 
Investama nomor 
003/001/PT.AIG/XI/2007

Jl. Raya Sawangan No. 2A Depok 
16436 

(021) 7520082 (021) 7520510

DAFTAR RUMAH SAKIT PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PEMKOT DEPOK TAHUN 2011

berobat terlepas dari pasien biasa atau menggunakan 
jaminan. Dia menambahkan setiap rumah sakit wajib 
menyediakan dan memberikan pelayanan kepada 
masyarakat kurang mampu di kelas III.

Jika memang masih ada rumah sakit yang menolak 
atau menelantarkan pasien, tentu saja ini bertolakbelakang 
dari tujuan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang 
sakit. Dia berharap bahwa penghargaan yang sudah didapat 
RSUD tidak hanya sebagai pajangan saja, melainkan harus 
melekat di semua hati para petugas dan jajaran manajemen, 
hingga dapat terwujud sebuah rumah sakit yang bisa 
memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat Kota 
Depok.

Selain RSUD Kota Depok, ada beberapa rumah sakit 
rujukan yang telah menandatangani MoU Jamkesda dengan 
Pemerintah Kota Depok. 
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KITA & KELUARGA

Salah satu caranya adalah 
dengan menerapkan pola makan 
yang sehat dan aman. Pola  tersebut 
dianggap cara terbaik untuk mencegah 
datangnya berbagai macam penyakit. 
Pola makan itu sendiri menjadi kunci 
utama dalam menjaga kesehatan 
tubuh.

Makanan yang sehat tak harus 
dalam porsi yang banyak karena 
itu justru tak baik untuk kesehatan. 
Pola makan yang sehat ditunjukkan 
dengan mengonsumsi makanan dalam 
jumlah porsi yang sesuai, tapi mampu 
memenuhi kebutuhan gizi. Dimana 
perhitungannya adalah sepertiga untuk 
makan, sepertiga untuk minuman, dan 
sepertiga lagi untuk nafas.

Seringkali banyak orang 
lupa diri ketika menemukan menu 

Jagalah sehatmu sebelum 
sakitmu, pepatah ini memang 
layak untuk dipahami 
maknanya secara mendalam. 
Hal ini menunjukkan bahwa 

kesehatan itu sangat penting dan 
wajib dijaga. Lazim dipahami, nilai 
kesehatan itu sangat mahal harganya. 

Sekaya apa pun seorang 
manusia, tatkala sakit menderanya 
dan tak kunjung sembuh, boleh jadi 
seluruh harta yang dimilikinya tak 
mampu mengganti nilai kesehatannya.

Banyak cara untuk menjadikan 
badan agar tetap sehat. Kata bijak 
mengatakan, mencegah lebih baik 
daripada mengobati. Artinya, upaya 
menjaga kesehatan itu bisa dilakukan 
dengan mencegah datangnya berbagai 
macam penyakit. Dengan demikian 
kesehatan badan dapat terpelihara.

Makanan Sehat,

makanan yang enak sehingga makan 
dalam porsi yang besar. Akibatnya, 
justru tidak nyaman bagi tubuh dan 
membuat sesak napas. Akibatnya, 
banyak orang yang harus terbaring di 
rumah sakit disebabkan pola makan 
yang tidak sehat.

Pada hakikatnya makanan sehat 
adalah obat.  Pantas jika ada anggapan 
barang siapa yang makan makanan 
sehat maka ia tak perlu makan obat. 
Lalu apa saja jenis makanan sehat itu? 
Di antaranya adalah sebagai berikut : 

Makanan tersebut harus yang 
mengandung karbohidrat seperti 
gandum, beras, jagung, dan sejenisnya. 
Makanan juga harus mengandung zat 
besi. Makanan yang mengandung zat 
besi cukup baik adalah kurma. Sebiji 
kurma standar biasanya mengandung 
60 – 70% karbohidrat, 2,5 % lemak, 

Badan Sehat
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33% air, 32% Metalic NaCl dan 10% olive.
Selain itu, daging juga bermanfaat 

untuk kesehatan karena daging hewan 
merupakan sumber protein yang cukup 
tinggi. Sebab di dalamnya terkandung 
asam amino pokok yang merupakan 
unsur utama pembentukan tubuh 
dan urat saraf manusia.

Jangan lupa juga 
sayur dan buah-buahan. 
Hasil-hasil riset menunjukkan 
bahwa famili labu-labuan sangat efektif 
membunuh bakteri dan labu madu 
(labu ketan) adalah yang paling efektif 
membunuh bakteri.

Selain itu labuh (waluh) memiliki 
kandungan vitamin A dan beta karoten 
yang sangat berguna bagi kesehatan 
mata dan kulit, kekebalan tubuh serta 
reproduksi. Bahkan labu juga memiliki 
manfaat sebagai antioksidan yang dapat 
mengurangi resiko terjadinya kanker dan 
penyakit jantung.

Kemudian 
wortel bermanfaat 
untuk meningkatkan 
vitalitas tubuh. Ia 
juga baik dikonsumsi 
untuk memperlancar 
buang air kecil dan 
mensturasi. Dalam 
dunia medis pun kita 
dianjurkan untuk 
mengkonsumsi wortel 
guna memperkuat 
penglihatan mata.

Dengan 
demikian maka jelaslah bagi kita bahwa untuk hidup sehat 
itu tidak susah. Alam telah menyediakan beragam jenis 
makanan sehat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. 

Makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting 
bagi kehidupan manusia. Tubuh manusia mendapatkan 
sumber tenaga dari makanan tersebut.

Selanjutnya mengendalikan diri saat mengonsumsi 
makanan sehat dan tentu saja halal dengan menerapkan 
pola yang tepat. Sebab boleh jadi, makanan sehat apapun 
bila dikonsumsi secara berlebihan dan tidak teratur malah 
menimbulkan bahaya bagi badan. 

Dengan makanan sehat, manusia diharapkan dapat 
menciptakan karya terbaiknya melalui pengoptimalan 
produktifitas dari aktivitas mereka. Dalam pemenuhan 
kebutuhan gizi bagi tubuh, makanan tidak selalu harus 
mahal karena esensi makanan sehat tidak bisa dilihat 
harganya. Lebih dari itu, makanan layak konsumsi adalah 
makanan yang mampu memenuhi asupan gizi yang 

dibutuhkan tubuh. Umumnya berasal dari bahan makanan 
alami dan tidak melibatkan proses kimia. 

Kebutuhan tubuh biasanya meliputi empat sehat 
lima sempurna yang meliputi karbohidrat, protein, mineral, 

vitamin, dan susu. Jika manusia telah mendapatkan 
kandungan gizi tersebut, mereka bisa disebut 

telah mendapatkan makanan sehat. Jika 
ingin sehat salah satunya dengan menjadikan 

makanan sehat sebagai makanan rutin dan 
menemani aktivitas sehari-
hari. 

Beberapa bahan 
makanan sehat terkadang 
rasanya tidak selezat 
makanan yang banyak 
mengandung bahan kimia. 
Hal inilah yang membuat 
banyak orang merasa malas 
untuk mengkonsumsi 
makanan sehat. 

Namun bagi 
yang rajin mengonsumsi 
makanan sehat dengan pola 

makan tepat akan merasakan 
manfaatnya. 

Terhindar dari sakit juga 
merupakan keuntungan dari konsumsi 
makanan bergizi sehingga pengeluaran 
untuk biaya pengobatan pun bisa ditekan. 
Ciri makanan sehat adalah tidak banyak 
mengandung lemak hewani, rendah garam 
dan MSG, banyak mengandung sayuran 
atau serat, tidak menggunakan bahan 
pengawet, menggunakan sedikit minyak 
goreng, tidak bersantan, tidak terlalu 
pedas, dimasak matang, maksudnya tidak 

setengah matang atau terlalu lama matang, dan tentu saja 
layak konsumsi.

Jadi kesimpulannya, makanan yang rasanya enak dan 
lezat belum tentu baik dan bagus untuk kesehatan. Misalnya 
penggunaan penyedap rasa yang banyak beredar di pasaran 
memang membuat makanan terasa gurih dan nikmat, tetapi 
tidak baik untuk kesehatan dalam jangka waktu lama.

Untuk memberikan jaminan bahwa makanan yang 
beredar di masyarakat aman, Dinas Kesehatan Kota Depok 
secara rutin melakukan pengawasan. Pasalnya selama ini 
banyak pedagang yang menjual makanan menggunakan 
bahan pengawet yang berbahaya seperti boraks atau 
formalin.

“Kami memang secara rutin melakukan pengawasan 
dan pembinaan, tetapi semua itu bergantung pada kesadaran 
dari para pedagang,” kata Kabid Perbekalan Kesehatan dan 
Pengawasan Obat dan Makanan Dinas kesehatan Kota 
Depok Ruhama. 
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DUNIAPENDIDIKAN

blog bersifat sangat personal. Perkembangan lain adalah 
munculnya berbagai blog yang memuat tulisan tentang 
pikiran seorang blogger, apa yang dirasakan, hingga apa 
yang dia lakukan sehari-hari. Blog kemudian menjadi 
diary online yang berada di internet. Satu-satunya hal yang 
membedakan blog dari diary atau jurnal yang biasa dimiliki 
adalah blog dibuat untuk dibaca orang lain. 

Banyak manfaat yang bisa dipetik dengan memiliki 
blog, terutama di era teknologi ini.  Hal inilah yang 
kerapkali memotivasi seseorang untuk menulis di blog. 
Ada beragam alasan, ada beragam tujuan mengapa orang 
memiliki blog. Dengan memiliki blog seseorang bisa 
membagikan ilmu, pengetahuan, atau pengalaman yang 
mereka miliki kepada pembaca atau visitor. Melalui blog 
seseorang bisa menuangkan semua pikiran dan semua 

Blog sebuah kata yang tak asing lagi ditelinga 
kita. Blog merupakan kependekan dari weblog. 
Istilah weblog digunakan untuk menyebut 
kelompok website pribadi yang selalu diupdate 
secara kontinyu dan berisi link-link ke 

website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan 
komentar-komentar mereka sendiri. 

Secara garis besar, weblog dapat dirangkum sebagai 
kumpulan website pribadi yang memungkinkan para 
pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web 
dengan mudah, seperti karya tulis, kumpulan link internet, 
dokumen-dokumen, gambar ataupun multimedia sesuai 
dengan selera pemilik.

Para pembuat blog dinamakan blogger. Melalui 
blognya, kepribadian blogger menjadi mudah dikenali 
berdasarkan topik apa yang disukai, apa tanggapan terhadap 
link-link yang di pilih dan isu-isu di dalamnya. Maka itu 

Untungnya 
Memiliki
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orang bisa membaca dan mengambil 
manfaatnya. Maka itu, blog telah 
menjadi alternatif pencarian informasi 
selain buku, majalah, surat kabar dan 
website. 

Dengan memiliki blog yang 
bersangkutan bisa semakin dikenal 
publik melalui karya-karyanya. Semua 
kisah tentang pribadi bisa menjadi 
bahan inspirasi untuk membuat 
sebuah karya yang spektakuler 
sehingga bisa menghasilkan manfaat 
bagi pengguna.

Banyak pemilik blog yang 
memanfaatkan blog mereka sebagai 
sarana pemasaran produk online 
secara gratis. Tidak sedikit pula yang 
mengais pundi-pundi emas melalui 
blog yang mereka miliki. Dengan 
kata lain, blog bisa menjadi sumber 
penghasilan.

Dengan melihat beberapa 
manfaat, nge-blog bisa menjadi 
motivasi untuk belajar bersama. 
Dengan memiliki blog akan mengasah 
kemampuan untuk senantiasa 
memperbarui wawasan. Dengan 
semakin seringnya melakukan posting 
lama kelamaan kualitas menulis 
semakin meningkat.

Depok juga mempunyai 
komunitas blogger yang diberi nama 
deBlogger (Depok blogger).  deBlogger 
merupakan kumpulan blogger yang 
bersinggungan dengan kota Depok. 
“Organisasi ini bersifat terbuka 
untuk semua yang memiliki blog dari 
berbagai profesi dan latar belakang,” 
kata Iman Sulaiman, Wakil Ketua 
deBlogger.

Sejarah deBlogger dimulai 
ketika beberapa blogger yang 
berdomisili di Depok berkomunikasi 
menggunakan salah satu mikroblog. 
Sebab, sebelumnya para blogger 
berjalan sendiri-sendiri, akhirnya 
diputuskan untuk membentuk sebuah 
wadah komunitas blogger khusus. 

Grand launching deBlogger 
dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 
2009 di Margo City, Depok yang 
menghadirkan lebih dari 120 blogger 
Depok. Adapun blogger yang 
mencetuskan komunitas ini muncul 
ke permukaan adalah Dodi Mulyana, 

Andri Nawawi, Widianto Mukhodim, 
Eyla Alivia, dan Febrian Shandy 
Rifano.

Program kerja di antaranya 
mensolidkan komunitas yang 
sudah ada dan bekerja sama dengan 
pihak-pihak yang berinisiasi untuk 
bekerja sama dengan deBlogger. 
Kemudian membangun sebuah kesan 
bahwa deBlogger berperan sebagai 
‘puzzle’ kecil namun vital dalam 

aspek kehidupan bermasyarakat 
di kota Depok. Khususnya karya 
jurnalistik dari warga yang bebas dan 
independen.

Harapan deBlogger ke 
depan, komunitas ini dapat menjadi 
keluarga besar yang ramah. Terutama 
bagi setiap blogger yang berminat 
mengembangkan hobi, bakat, dan 
kemampuannya bagi pembangunan 
kota Depok.

Setidaknya dengan memiliki 
blog atau perkumpulan, minimal 
seseorang mampu memberikan 
sebuah kontribusi bagi bangsa ini agar 
melakukan perubahan ke arah yang 
lebih baik. 

Salah satu anggota DPRD 
dari Fraksi PKS Qurtifa Wijaya juga 
memiliki blog. Alasan dia memiilki 
blog adalah ingin menuangkan ide 
dan gagasan-gagasan yang dimiliki.  
Ia juga ingin berbagi informasi 
khususnya terkait kegiatan wakil 
rakyat, sebagai media interaksi dan 
komunikasi dengan warga, masyarakat 
serta konstituen.

Walau semua orang bebas 
memiliki blog, tetapi alangkah baiknya 
ada beberapa koridor yang harus 
dipatuhi. Kaidah yang seharusnya 
menjadi pertimbangan dalam menulis, 
selayaknya tidak menulis sesuatu 
yang berbau SARA, tidak menjelek-

jelekkan blogger lain dalam postingan, 
menyajikan fakta dan mereduksi 
gosip atau opini, tidak memuat illegal 
content dalam blog, jika melakukan 
copy-paste (copas) maka sebutkan asal 
tulisan.

Sebab, banyak orang yang harus 
berurusan dengan hukum karena 
melakukan tindakan atau perbuatan 
yang melanggar hukum di dunia 
maya. Tentu saja semua orang tak 
menginginkan hal ini terjadi. Maka 
itu, para pemilik blog juga harus hati-
hati dalam mengelola blog.

Meskipun dunia maya 
adalah dunia bebas, tapi tetap 
menjaga perilaku, tulisan, 
comment di blog . Sebab, tulisan 
Anda merepresentasikan reputasi 
Anda. Maka semua pihak perlu 
mengingatkan para blogger agar tetap 
mengedepankan etika, santun dan 
tidak memojokkan seseorang atau 
pihak lain. 

Jika tulisan blog bagus, jika 
perilaku di dunia maya elegan maka 
visitor (pembaca) akan merasa 
terbantu dengan semua informasi yang 
disajikan Tak bisa dipungkiri, kualitas 
sebuah postingan akan membuat 
sebuah blog diingat oleh visitor.

Jika memiliki blog 
menguntungkan, mengapa tidak 
segera membuat blog, buat rumah 
anda di dunia maya dan kelak anda 
akan memanen hasil dari rumah dunia 
maya tersebut.

Selain menguntungkan, 
memiliki blog juga memiliki kerugian 
di antaranya blog bisa memunculkan 
comment yang tidak jelas. Blog bisa 
berisikan hal-hal negatif jika kurang 
pintar menjaga privasi . Bisa saja 
muncul suatu masalah bagi pelajar, 
apabila terlalu sering nge-blog dapat 
menurunkan tingkat konsentrasi, dan 
menimbulkan ketergantungan.

Dengan mengetahui 
keuntungan dan kerugian memiliki 
blog, Anda bisa menentukan sisi mana 
yang kiranya yang menonjol. Dari sini, 
Anda bisa menentukan akan membuat 
blog atau mengabaikannya. Selamat 
membuat blog.
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INFRASTRUKTUR

bat sampah. Banjir terjadi akibat sampah yang menye-
saki sungai. Banyak orang terjangkit berbagai penyakit 
akibat sampah. Jutaan manusia jadi korban, kerugian 
tak terkirakan. Akhirnya sampah menimbulkan trau-
ma bagi manusia. Padahal, sampah adalah limbah yang 
diciptakan manusia.

Untuk mengatasi masalah sampah ini, biaya 
yang besar telah digelontorkan, tetapi faktanya ma-
sih belum mampu menanggulangi menggunungnya 
sampah. Sebesar apa pun anggaran yang dikeluarkan 
pemerintah, tak akan bisa mengatasi tuntas masalah  
sampah jika tak didukung dengan kesadaran masyara-
kat. Guna memupuk budaya bersih ini, Pemerintah 
Kota Depok mulai giat menggalakkan kesadaran untuk 
mengelola sampah sendiri sehingga tidak hanya men-
jadi beban TPA atau unit pengolahan sampah (UPS). 

Bahkan secara tegas Walikota Depok H. Nur 
Mahmudi Isma’il memerintahkan dan mengultimatum 

Sampah merupakan masalah serius yang di-
hadapi setiap negara, termasuk di Indonesia. 
Kendala serupa juga dialami Kota Depok. 
Keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) 
sampah di Cipayung pun terasa sesak men-

gatasi membludaknya sampah yang dikeluarkan oleh 
warga Depok. Beberapa solusi pengelolaan sampah 
pun telah dan terus dilakukan Pemerintah Kota De-
pok. Mulai dari membuat unit pengolahan sampah 
yang tersebar di beberapa tempat di Kota Depok, 
hingga sosialisasi pemilahan sampah serta pembuatan 
‘sumur’ komposter ditengah-tengah masyarakat. 

Meski lambat laun, masalah pengolahan sampah 
sudah mulai dilakukan, namun masih belum seimbang 
dengan  jumlah volume sampah yang kian hari kian 
bertambah. Apalagi sampah tersebut terus dikeluarkan 
setiap waktu oleh masing-masing individu. Seperti 
diketahui, banyak masalah lain yang bisa muncul aki-

PENGELOLAAN SAMPAH
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pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat di lingkungan 
Kota Depok untuk membuat ‘sumur’ komposter di 
rumah masing-masing. Sumur tersebut digunakan 
untuk membuat 
sampah organik 
menjadi kompos. 
Sehingga aktivi-
tas komposting 
itu bisa mengu-
rangi timbunan 
sampah yang 
dibuang ke TPA. 
Walikota pun 
siap melakukan 
inspeksi menda-
dak untuk memastikan PNS membuat komposter.

“Untuk mengatasi  masalah sampah harus 
dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau pejabat dan 
PNSnya sudah sadar lingkungan bisa menjadi te-
ladan bagi masyarakat,” tegas Nur. Imbauan Wa-
likota ini dibuat agar PNS Kota Depok menjadi 
contoh bagi masyarakat di lingkungan rumahnya 
dalam melakukan pemilahan sampah dan membuat 
komposter. Selain para PNS,  
Walikota juga mengimbau 
masyarakat Depok untuk 
membuat komposter. Uku-
rannya disesuaikan pada luas 
lahan yang dimiliki. Tujuan-
nya membuat warga Depok 
terbiasa hidup bersih dengan 
melakukan pemilahan dan 
pengolahan sampah. Dengan 
begitu maka Kota Depok akan 
terbebas dari sampah.

Walikota Depok juga 
memberikan instruksi lang-
sung kepada para Camat dan 
Lurah se-Kota Depok untuk ter-
libat langsung agar masyarakat dapat melakukan 
pemilahan sampah dan pembuatan komposter.

Tingginya volume sampah yang dihasilkan 
setiap hari dan juga minimnya sisa lahan Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kota Depok, 
tentu saja perlu mendapat perhatian serius dan pen-
anganan bersama dari semua pihak. Kepala Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, 
Ulis Sumardi mengatakan, saat ini persoalan sam-
pah di kota Depok masih belum teratasi sehingga 
diperlukan kerja keras. “Perlu kerja keras semua 
pihak agar persoalan sampah bisa diatasi,” katanya. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Keber-
sihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok tahun 
2010 diperkiraan timbunan sampah yang dihasilkan 

setiap hari di Kota Depok adalah sekitar 4.250 M ku-
bik. Volume sampah itu tentu saja terus mengalami 
peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk 

di kota sejuta belimbing ini.
Jika tidak ada perubahan kebiasaan ini, per-

masalahan sampah di Depok dapat menjadi mo-
mok yang mengerikan di waktu yang akan datang. 
“Untuk itu perlu adanya sebuah kesadaran bersama 
dari seluruh lapisan masyarakan dalam mengatasi 
permasalahan ini,” tegas Ulis. Melihat permasalahan 
seperti disebutkan di atas, Pemerintah Kota Depok 
pun menyusun dan menerapkan beberapa kegiatan 

andalan yang di-
harapkan dapat 
menangani ma-
salah sampah di 
kemudian hari. 
Kegiatan andalan 
itu antara lain 
pembangunan 
dan optimalisasi 
operasional Unit 
Pengolahan Sam-
pah (UPS) serta 
Gerakan Depok 

Memilah (GDM) yang dimulai 
dari unsur terkecil, yakni me-
milah sampah organik dan non 
organik mulai dari rumah tangga. 
DKP juga sedang menggalakkan 
sosialisasi dan pelatihan pen-
golahan sampah rumah tangga 
dengan menggunakan metode 
sederhana, yaitu Takakura. 

Di tempat terpisah, Ang-
gota Komisi C DPRD Kota Depok 
Muttaqin mendukung upaya 
Pemkot Depok itu. Ia juga me-

minta kepada masyarakat membuat sumur resapan, 
lubang biopori, dan komposter baik itu secara swadaya 
dan bekerjasama dengan pihak lain. Ia mengatakan 
Peraturan Daerah  (Perda) sampah sangat dibutuhkan 
untuk mengajak partisipasi masyarakat agar tidak 
membuang sampah sembarangan, dan menjaga ling-
kungannya dengan baik, sehingg bersih dan sehat.

Muttaqin juga berharap masyarakat Depok 
memiliki kesadaran membuang dan memilah sampah 
pada tempatnya. Dia mengimbau kesadaran timbul 
dari setiap individu warga Depok sehingga tidak perlu 
dipaksa. Jika kesadaran ini telah timbul dapat dipasti-
kan Depok akan terbebas dari masalah sampah.

KOMPOSTER
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PEMBERDAYAANMASYARAKAT

Ituah sebuah ungkapan yang pernah di-
lantunkan sang orator ulung sekaligus 
Presiden perdana yang pernah memimpin 
Indonesia, Ir. Soekarno. Ungkapan tersebut 
dikumandangkan saat beliau menyanjung 

betapa pentingnya keberadaan pemuda dalam 
suatu bangsa dan negara. Terutama dalam sejarah 
kemerdekaan Indonesia.
Sepanjang sejarah, tiap kali terjadi perubahan 
dalam pembangunan, selalu ada campur tangan 
pemuda. Sejarah membuktikan, di berbagai bela-
han dunia perubahan sosial politik menempatkan 
pemuda di garda terdepan. Maka sangat wajar jika 
Presiden pertama negeri ini menjadi pengobar se-
mangat untuk memberikan motivasi kepada pemu-
da. Pemuda merupakan sosok unggul, pilihan, 
bergairah, kuat secara fisik, psikis, intelektual, serta 
yang terpenting sikapnya. Pemuda sosok superior, 
progresif, revolusioner dengan api berkobar-kobar, 

TEKAD PEMUDA
MEMBANGUN

MASA KINI

“Beri aku sepuluh pemuda, maka 
akan kugoncangkan dunia”.
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dan bara spirit yang menyala-nyala.
Dalam sejarah perjuangan 

bangsa Indonesia, pemuda selalu 
menempati peran sangat strategis dari 
setiap peristiwa penting yang terjadi. 
Pemuda bisa dikatakan sebagai tulang 
punggung dari keutuhan perjuangan 
melawan penjajahan Belanda dan Je-
pang ketika itu. Peran tersebut tetap 
dimainkan oleh pemuda Indonesia 
hingga kini. 

Selain sebagai pengontrol inde-
penden terhadap segala kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah dan penguasa, 
pemuda Indonesia juga secara aktif 
melakukan kritik sosial. Bahkan be-
berapa kali pergantian Presiden terjadi 
karena desakan kaum pemuda. Hal 
ini dapat dilihat dari kasus jatuhnya 
pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan 
Gus Dur oleh gerakan pemuda, yang 
tergabung dalam kesatuan-kesatuan 
aksi mahasiswa.

Di sisi lain, peranan pemuda 
dalam aksi sosial sangat dibutuhkan 
untuk mengisi pembangunan dengan 
menciptakan kewirausahaan dalam 
pembangunan. Peranan pemuda juga 
penting untuk meningkatkan pen-
getahuan ilmu dan teknologi serta 
menumbuhkembangkan jiwa kepelo-
poran, daya pikir, inovasi, kreativitas 
dan kewirausahaan pemuda dalam 
rangka mempersiapkan pemimpin 
masa depan berkualitas.

Berkaca dari sejarah selayaknya 
pemuda Kota Depok masa kini  teru-
tama memiliki motivasi untuk terus 
berkarya dan berjuang melalui bidang 
dan kemampuannnya masing-masing. 
Semangat perjuangan selayaknya men-
jadi bagian penting dari pemuda di 
Depok. Atas dasar itulah Pemerintah 
Kota Depok selalu berupaya memberi-
kan pembinaan dan pelatihan kepada 
para pemuda sehingga menjadi sosok 
yang berkualitas. Sebagai generasi 
bangsa harus mampu berperan dalam 
pembangunan. Pemkot Depok selalu 
berusaha memupuk semangat kepe-
mudaan dan mempertahankannya. 

Semangat kepemudaan yang 
seharusnya tak boleh hilang diterjang 
berbagai godaan dan tantangan. Kend-
ati semakin banyak tantangan, seman-

gat kepemudaan itu semakin membaja, 
semakin kuat dan semakin terlatih. 
“Tantangan besar sesungguhnya yang 
dihadapi para pemuda dewasa adalah 
menghadapi globalisasi beserta dam-
pak dan pengaruhnya yang terbilang 
luar biasa,” kata Walikota Depok H. 
Nur Mahmudi Isma’il.

Untuk mendukung program 
pemberdayaan ekonomi pemuda, 
Pemerintah Kota Depok mencantum-
kannya secara khusus dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJMD) Kota Depok. Hal tersebut 
masuk ke dalam 8 Program janji kam-
panye Walikota dan Wakil Walikota 
Depok terpilih periode 2011-2016. 

Selain itu, untuk memotivasi 
dan memompa semangat, perlu adanya 
kesadaran kolektif para pemuda agar 
terus memberikan kontribusi positif 
bagi pembangunan. Kaum muda perlu 
diberikan dorongan untuk tetap be-
rada di jalan yang benar agar mampu 
mempertahankan semangat perjuan-
gan. Pemerintah Kota Depok menga-
jak para pemuda Depok yang memiliki 
jiwa kewirausahaan untuk berani 
menunjukkan daya saing. 

Pemuda Depok harus berani 
menunjukkan potensi yang dimiliki 
demi membangun kota ini. Pemerin-
tah siap memberikan dorongan dan 
memfasilitasi untuk pemuda yang 
siap berkarya. “Pendekatan tersebut 
diharapkan dapat membuka dan men-
garahkan sumber daya manusia dalam 
pembangunan serta pemberdayaan 
pemuda,” jelas Walikota. Menurutnya, 
pemuda harus memiliki kelebihan dan 
keterampilan agar dapat bersaing di 
pasar nasional dan internasional.

Hal senada juga diucapkan 
Wakil Walikota Depok. KH. Idris 
Abdul Shomad. Ia menjelaskan kaum 

muda sebagai generasi bangsa harus 
diselamatkan dari ancaman  dan 
pengaruh negatif. Banyak hal yang 
merusak sosok pemuda salah satunya 
adalah penyalahgunaan narkoba. Ke-
tika sudah coba-coba narkoba, maka 
semua menjadi suram. ”Penyalahgu-
naan Narkoba sangat berbahaya bagi 
manusia dan bisa menghancurkan 
masa depan. Terutama bagi generasi 
muda yang diharapkan menjadi pe-
mimpin masa mendatang,” tuturnya. 

Pemerintah Kota Depok me-
lalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pari-
wisata, Seni dan Budaya Kota Depok 
senantiasa memberikan pembinaan 
kepada pemuda Depok. Untuk mem-
bangun Depok menuju ke arah yang 
lebih baik, kiprah pemuda sangat 
diperlukan sebagai generasi bangsa. 
Maka itu, harus ada upaya untuk men-
gubah wawasan dan orientasi pemuda 
sehingga memiliki wawasan yang lebih 
visioner.

Dinas memiliki komitmen un-
tuk terus membina pemuda agar me-
miliki pemikiran yang maju. “Warna 
boleh berbeda, tetapi kalau sudah 
menyangkut kepentingan umum harus 
saling bersatu untuk kemajuan bersa-
ma,” kata Kepala Bidang Pemuda dan 
Olahraga Jondra Putra. Jika pemuda 
mampu bahu membahu dan menjalin 
komunikasi maka eksistensi mereka 
akan semakin diakui.

Untuk menumbuhkan jiwa na-
sionalisme, dinas ini juga mengadakan 
kemah bakti pemuda yang diseleng-
garakan Situ Sawangan. Di dalam 
perkemahan ini, para pemuda ini akan 
diberikan bekal mengenai jiwa nasion-
alisme, kepemimpinan dan wirausaha. 

Pemuda bisa menjadi ujung 
tombak yang menjelma menjadi se-
buah amunisi dari maju mundurnya 
sebuah bangsa serta harus senan-
tiasa siap untuk selalu berkiprah dan 
memberikan sumbangsihnya untuk 
kemajuan kota ini. Mudah-mudahan 
pemuda dan generasi penerus hara-
pan bangsa, dapat menjelma menjadi 
pemuda masa depan, yang senantiasa 
menjadi motor pergerakkan kemajuan 
bangsa.
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KOMUNITAS

tersendiri yang sengaja 
dibentuk Kumpeni Belanda. 
Kawasan itu dipimpin 
oleh seorang presiden, 
yaitu Cornelis Chastelein. 
Ditunjuknya Cornelis 
sebagai presiden karena pada 
saat itu hanya dialah orang 
Belanda yang membeli tanah 
di sana dan membukanya 
sebagai lahan perkebunan 
dan pertanian. 

Hingga saat ini, 
namanya tetap diingat oleh 
“Bangsa Belanda Depok” 
dan diabadikan sebagai 
Lembaga Cornelis Chastelein 
( LCC) di Jalan Pemuda, Kota Depok. Tak banyak 
yang mengetahui sejarah itu. Kalaupun ingin menggali 
tentang sejarah Depok orang masih mengalami 
kesulitan karena memang Depok belum memiliki arsip 
mengenai hal tersebut. 

Atas alasan itulah yang melatarbelakangi 
sekelompok orang yang tergabung dalam Depok 

Depok sebagai salah satu kota 
penyangga Ibukota Jakarta kini telah 
bertransformasi menjadi kota yang 
maju dan menjadi tujuan orang untuk 
mengadu nasib. Kota yang dulunya 

hanya berupa hutan belantara kini berubah menjadi 
hutan beton.

Tak banyak warga Depok yang mengetahui 
sejarah berdirinya kota Depok ini. Kebanyakan orang 
mengetahui, Depok dulu merupakan bagian dari 
Kabupaten Bogor dan kini telah berusia 12 tahun. 
Padahal jika dirunut lebih jauh, Depok yang berada di 
selatan Jakarta ini telah ada sejak tahun 1693 atau telah 
berusia 318 tahun.

Masih banyak sejarah yang tak diketahui warga 
Depok. Padahal Depok menyimpan catatan sejarah 
yang sangat menarik untuk ditelusuri. Sejak Belanda 
masuk untuk membuka perkebunan dan pertanian  
pada tahun 1693, sejak saat itulah muncul istilah 
“Belanda Depok”. Nah, sebenarnya siapa sih yang 
disebut dengan Belanda Depok itu? Sebab, hingga 
kini julukan ‘Belanda Depok’ begitu melekat di telinga 
warga Depok.

Dulu Depok merupakan sebuah kawasan 

Farah Diba, Ketua DHC

Depok Heritage 
Community (DHC)

Komunitas Pelestari 
Sejarah Depok
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Heritage Community (DHC) untuk melestarikan 
sejarah Depok tersebut. Komunitas 
ini diharapkan mampu memberikan 
angin segar bagi warga Depok yang 
ingin mengetahui sejarah kotanya.

Komunitas pelestari sejarah 
Depok ini dibentuk Juli 2011 
oleh beberapa warga Depok yang 
ingin melestarikan sejarah. Di 
antara pencetus komunitas ini 
adalan Ratu Farah Diba. Seiring 
perjalanan waktu, komunitas ini 
memiliki banyak anggota dan 
pendukung. DHC yang memiliki 
markas di Jl. Cerry III Blok CC6 
No. 18-19 Perumahan Pondok Sukatani Permai, 
Tapos, Depok tersebut telah memiliki anggota sekitar 
170 orang. Anggotanya saat ini pun sudah mulai aktif 
mengisi tulisan di group DHC di berbagai jejaring 
sosial di internet.

Ratu mengaku pembentukan komunitas ini 
bermula dari  sejumlah kalangan yang khawatir 
sejarah Kota Depok akan tenggelam ditelan masa. 
“Bagaimana generasi warga Depok bisa mencintai 
Depok jika mereka sendiri tak mengenal sejarah 
kotanya,” kata Ratu. Selama ini, sambung Ratu, hampir 
sebagian besar masyarakat bahkan para pelajar hanya 
mengetahui dan mengenal Depok sebagai kota yang 
baru berumur 12 tahun. Padahal, asal usul Depok telah 
ada sejak tahun 1693. Sebenarnya masyarakat telah 
lama mendengar Belanda Depok, tetapi tak pernah 
mau mencari tahu tentang siapa atau apa Belanda 
Depok itu.

Hingga kini Belanda Depok masih terus 
eksis dan menjadi warga Depok. Sekarang mereka 
berkumpul dalam lingkup kekerabatan yang akrab dan 
saling membantu. Mereka semua kini berada di bawah 

nauangan Yayasan Lembaga Cornelis Chasteleins 
(YLCC) sehingga tetap terdata keturunannya, asetnya 
dan marganya. Berdasarkan data yang ada, terdapat 
12 marga dalam keluarga Belanda Depok yakni, 
Laurens, Loen, Leander, Jonathans, Joseph, Jacob, 
Sudira, Samuel, Zadokh, Isakh, Bacas dan Tholense. 
Kini keturunan mereka umumnya tinggal di kawasan 
Depok Lama. 

Jika dulu mereka bekerja di perkebunan kini 
kondisinya sudah banyak yang berbeda dengan 
memiliki berbagai macam profesi dan pekerjaan. Tak 
jarang dari mereka menjadi sosok yang sukses bahkan 
ada yang menjadi dokter pertama di Depok. Namun 
ada juga yang terbilang biasa-biasa saja.

Untuk melestarikan sejarah Depok, jelas Ratu, 
bukanlah pekerjaan yang 

mudah mengingat ada 
beberapa versi sejarah.  
Maka itu, berbagai versi 
tersebut akan dikumpulkan 
sehingga ada titik temu 
sejarah Depok yang 
sebenarnya. Selama ini, 
Komunitas DHC telah 
melakukan berbagai upaya 
untuk melestarikan sejarah 
Depok. “Jangan sampai 
sejarah Depok hanya 
menjadi kenangan tanpa ada 

pelestarian,” kata Ratu. 
Untuk mendukung pelestarian ini DHC mulai 

mengenalkan kepada sejumlah komunitas serta kepada 
para pelajar dan guru di wilayah Depok. DHC juga 
kerap mengunjungi YLCC dan wisata sejarah ke Kota 
Tua Depok, guna melihat aset-aset yang tersisa dari 
peninggalan jaman Cornelis Chastelein.

DHC berharap Pemerintah Kota Depok 
memiliki perhatian terhadap komunitas ini sehingga 
sejarah Depok lebih dikenal. Ratu mengatakan harus 
ada upaya untuk merestorasi dan mempromosikan 
Kota Tua Depok sebagai area sejarah. DHC akan terus 
berupaya agar sejarah kota ini semakin dikenal oleh 
publik terutama para generasi saat ini dan mendatang 
di Depok. “Bagaimana mereka mau menyayangi kota 
mereka jika mereka tak tahu sejarah kotanya,” kata 
Ratu.

Nah,  bagi Anda yang tertarik tentang sejarah 
Depok, komunitas ini membuka pintu selebar-
lebarnya. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi 
anggota DHC selama memiliki visi dan misi yang 
sama dalam menjaga kelestarian dan mencintai sejarah 
Depok.

silaturahmi Defoc & Depok Heritage Community (DHC) beberapa waktu lalu



20 wartadepok

OLAHRAGA

Outbound,
Rekreasi Olahraga 

sudah menyediakan fasilitas outbound. 
Seperti di Pondok Zidane Sawangan, 
Kampoeng ’99 di Limo, Kampung 
Arasy di Beji serta beberapa wilayah 
lainya. Outbound pun semakin tenar 
melaui mulut ke mulut, hingga iklan 
yang disampaikan melalui media cetak, 
elektronik maupun online. 

Lebih dalam lagi, outbound 
memiliki makna untuk pengembangan 
diri dan kelompok. Sebab, outbound 
merupakan simulasi kehidupan yang 

unsur olahraga yang rekreatif, meny-
enangkan sekaligus penuh tantangan. 

Outbound kini sudah menjadi 
barang tren dan fenomenal. Beberapa 
tempat wisata, seolah tak lengkap jika 
tidak menyediakan wahana outbound. 
Sehingga, kita tidak akan kesulitan 
mencari tempat untuk mengikuti 
kegiatan outbound ini. Apalagi, kian 
kemari, kian banyak orang yang ker-
anjingan dengan olahraga yang satu 
ini. Di Depok, beberapa tempat wisata 

Outbound, saat ini 
bukan lagi menjadi 
barang baru, terutama 
bagi pelajar, mahasiswa 
dan orang kantoran. 

Bahkan, beberapa tahun belakangan 
ini, outbound semakin populer dan 
mulai digemari masyarakat umum. 
Outbound merupakan aktivitas pela-
tihan yang dilakukan di luar ruangan 
atau ruang terbuka (outdoor). Men-
ariknya, outbound kerapkali memiliki 
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dikemas melalui permainan-permain-
an (games) yang kreatif, rekreatif, 
dan edukatif, baik secara individual 
maupun kelompok. Harapannya, pasca 
outbound, para pesertanya memiliki 
motivasi tinggi, berani, percaya diri, 
berfikir kreatif, memiliki rasa kebersa-
maan, tanggung jawab, kooperatif, rasa 
saling percaya, dan sebagainya. Sebuah 
perusahaan atau organisasi, seringkali 
menyelenggarakan kegiatan outbound 
sebagai upaya meningkatkan kinerja 
dan performa anggota atau karyawan-
nya. Selain itu, outbound dijadikan 
sarana rekreasi penghilang rasa jenuh 
para anggota atau pegawai setelah 
sekian lama bergelut dengan pekerjaan 
sehari-hari. 

Banyak pihak semakin me-
nyadari pentingnya outbound bagi 
pengembangan diri manusia. Para 
penyelenggara pendidikan pun mulai 
mengadopsi kegiatan outbound dalam 

tentu, melompat dari papan kecil ke 
atas galah untuk meraih palang, dan 
menjatuhkan diri dari ujung tangga 
ke dalam rengkuhan tangan-tangan 
anggota tim yang sudah menunggu di 
bawah. Yang seringkali menjadi games 
favorit adalah meluncur ala fying fox 
dari ketinggian tertentu dengan meng-
gunakan pengaman dan tali. 

Kegiatan-kegiatan tadi, bagi 
sebagian siswa adalah hal yang mena-
kutkan dan penuh tantangan. Namun, 
dengan motivasi dari para instruktur, 
guru atau temannya, biasanya semuan-
ya berhasil melewati tantangan terse-
but. Positifnya, permainan tantangan 
ini bisa mematahkan rasa takut siswa 
dan mereka “bisa” melewati segala 
rintangan. Dalam perkembangannya, 
metode pelatihan alam terbuka (out-
bound) telah digunakan untuk ke-
pentingan terapi kejiwaan. Pendekatan 
ini digunakan untuk meningkatkan 
konsep diri anak-anak yang hiperak-
tif, pecandu narkotika, dan kesulitan 
di dalam hubungan sosial. Metode 
yang sama juga digunakan untuk 
memperkuat hubungan keluarga yang 
bermasalah dalam program family 
therapy (terapi keluarga).

Seperti kita ketahui, out-
bound memiliki banyak manfaat bagi 
perkembangan manusia. Masyarakat 
pun sudah semakin banyak yang 
tahu dan ingin menjajalnya dan tidak 
sedikit yang ketagihan olahraga ini. 
Ketertarikan masyarakat tersebut dis-
ambut baik oleh para pebisnis. Banyak 
pihak yang tergiur untuk menjajaki 
outbound sebagai lahan bisnis baru. 
Namun yang lebih penting, dalam 
bisnis outbound tidak hanya menye-
diakan permainan yang menantang 
serta games yang menarik. Tetapi yang 
paling prioritas adalah faktor tingkat 
keamanan (safety) tinggi. Sebab, per-
nah ada kasus kecelakaan saat flying 
fox karena factor keamanan dan ke-
selamatan tidak begitu diperhatikan. 
Namun yang lebih penting lagi, penye-
lenggara outbound tidak boleh terlepas 
dari filosofi dan tujuan outbound itu 
sendiri, yakni rekreatif, menyenangkan 
dan sarat makna pengembangan diri. 
Selamat mencoba.  
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kurikulum pelajaran sekolah. Tidak 
tanggung-tanggung, beberapa sekolah 
mendirikan wahana outbound dan 
memproklamirkan diri sebagai sekolah 
yang berbasis kegiatan alam terbuka. 
Sebut saja Sekolah Alam Depok yang 
terletak di Bedahan, Sawangan atau 
Sekolah Komunitas Kebonmaen di 
Cilangkap, Depok. Kedua sekolah 
tersebut, memiliki sistem pendidikan 
berbasis alam terbuka. Sehingga, mer-
eka mendesain ruang kelas dan tempat 
bermain berada di alam terbuka dan 
fasilitas outbound. Hal itu dilakukan 
dengan alasan outbound diyakini 
mampu memberikan kontribusi positif 
terhadap kesuksesan belajar. 

Ada anggapan, agar pembe-
lajaran siswa bisa berjalan dengan 
efektif, maka harus ada proses yang 
menyenangkan dalam belajar tersebut. 
Mereka yakin, belajar adalah kegiatan 
seumur hidup yang dapat dilakukan 
dengan menyenangkan dan berhasil. 
Maka itu, mulai dari sistem, proses 
belajar hingga nuansa atmosfirnya pun 
harus dibuat menarik dan menyenang-
kan untuk siswa. Sehingga para penun-
tut ilmu itu merasa aman dan nyaman. 
Hal itu dapat diwujudkan dengan ad-
anuya program outbound

Selain itu, salah satu ciri 
outbound adalah penuh tantangan. 
Biasanya peserta diberikan tantan-
gan fisik dalam bentuk permainan di 
atas ketinggian. Misalnya memanjat 
pohon-pohon tinggi, berjalan di atas 
tali yang dipasang di ketinggian ter-
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SERBASERBI
Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik Tahun 2011. 
Bertempat di Ruang Nusantara Gedung BKPM Jl. Jend 
Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta Selatan. Rabu(12/10), 
Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Somad, 
didampingi kepala BPPT Kota Depok, pagi ini 
mewakili Kota Depok untuk hadir dan menerima 
penghargaan PTSP dalam acara Penganugerahan 
Penghargaan Kepada Provinsi Terbaik Bidang 
Penanaman Modal (Regional Champions ) Tahun 
2011 dan Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman 
Modal Kabupaten dan Kota Terbaik Tahun 2011.

Acara ini dihadiri sejumlah Menteri diantaranya 
Mendag, Menpera, Menteri PU, MenPAN, Menperind, 
Menko Ekonomi. Acara ini diharapkan mampu 
meningkatkan langkah-langkah yang dilakukan 

Kepala Daerah agar daerahnya menjadi estimasi bagi 
investor (Khususnya Bidang Penanaman Modal ).

Tujuan dari acara ini adalah untuk 
meningkatkan masuknya investasi yang merupakan 
kunci peningkatan roda perekonomian pusat 
maupun daerah. Acara diawali dengan sambutan 
dari Kepala BKPM tentang peranan dari Pemerintah 
Daerah untuk melakukan langkah-langkah agar 
daerahnya menjadi estimasi oleh para pelaku investasi. 
Diharapkan bagi daerah lain yang belum masuk 
nominasi melakukan langkah-langkah agar daerahnya 
dilirik oleh para investor khususnya dalam bidang 
penanaman modal.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri 
Koordinator Bidang Perkonomian Hatta Rajasa, 
Beliau mengatakan investasi (baik nasional maupun 
foreign invesment) adalah merupakan kunci suatu 
pertumbuhan ekonomi, Oleh karena itu achievement, 
berita baik sangat di perlu diberitakan, karena sebuah 
berita dapat merefleksikan secara keseluruhan tentang 
negara kita, agar menarik minat investor. Keadaan 
yang aman, kultur, minat konsumen ,infrastruktur 
yang baik sangat mempengaruhi minat investor 

Walikota Depok membuka Liga Pelajar 
Indonesia Kota Depok ke-2

Liga Pelajar Indonesia (LPI) tahun ini 
merupakan yang kedua dilaksanakan di stadion 
Mahakam Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya 
Kota Depok Jumat 07-10-2011. Sebelumnya LPI 
yang pertama dilaksanakan di Stadion Merpati 
Kota Depok 2010. LPI yang kedua dibuka langsung 
oleh Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il dan 
dihadiri oleh anggota Koni Kota Depok dan Kepala 
Dinas Pendidikan Kota dengan leading sektor Dinas 
Pemuda Olahraga Seni dan Budaya dan diikuti 
oleh sejumlah pelajar SMP, SMA dari Kota Depok. 
Dalam sambutannya Walikota Depok mengatakan 
bahwa disini Walikota tidak menginginkan siapa 
yang menang dan siapa yang kalah, namun lebih ke 
arah Pendewasaan dan kejujuran dalam bertanding 
Sepakbola.

Undian dilakukan oleh Walikota Depok sebagai 
pertandingan awal antara SMP 1 melawan SMP 17 
Depok, sedangkan untuk tingkat SMA adalah SMK 
Nasional melawan SMK 2 Depok. Jumlah tim yang 
bertanding dalam Liga Pelajar Indonesia Kota Depok 
berjumlah 23 Tim tingkat SMP, dan 23 Tim Tingkat 
SMA. Pertandingan ini dimulai dari tanggal 07 
Oktober 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011.

Di sela-sela menikmati pertandingan sepakbola, 
Walikota Depok masih menyempatkan diri untuk 
berbincang-bincang dengan peserta yang mengikuti 
pertandingan LPI sambil menikmati es dawet 
ayu. Walikota Depok dengan kesederhanaannya 
memberikan contoh kepada warganya untuk 
mencintai produk lokal.

Penghargaan PTSP Depok Masuk 10 Besar 
Nominasi di Gedung BKPM

Kota Depok, masuk dalam 10 Besar PTSP 
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untuk menanamkan modalnya ke suatu daerah. 
Beliau memberikan apresiasi kepada BKPM yang 
terus melakukan kerja kerasnya dalam menghasilkan 
investasi yang nyata dan tinggi. Hatta Rajasa 
mengucapkan selamat kepada Para Kepala Daerah 
pemenang Best Award Achievement Invesment.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan 
mekanisme penilaian/ verifikasi 265 Penyelenggara 
PTSP Bidang Penanaman Modal Kabupaten dan 
Kota oleh Direktur Utama PT. Sucofindo. Beliau 
mengatakan dari 265 PTSP, 226 Kabupaten dari Aceh 
sampai dengan Papua, Kualifikasi terpilih 20 Nominasi 
PTSP Kota, proses kualifikasi yang dilakukan 
berdasarkan peraturan BPKM, Dinilai berdasarkan 
SDM, Sarana dan Prasarana, Kelembagaannya dan 
pelayanannya.

Mendag dan Menpera memberikan 
penghargaan kepada 20 nominasi Penyelenggara PTSP 
Bidang Penanaman Modal Kabupaten Terbaik Tahun 
2011. Menteri PU memberikan penganugerahan 
penghargaan Kepada 10 Nominasi PTSP Bidang 
Penanaman Modal Kota Terbaik Tahun 2011. MenPAN 
dan Menperind melakukan penyerahan Trophy 
Kepada Penyelenggara PTSP bidang Penanaman 
Modal Kabupaten dan Kota Terbaik Tahun 2011. 
Tiga Kota pemenang , terbaik yaitu juara ke-3 Kota 
Surakarta, terbaik ke-2 Kota Dumai , terbaik pertama 
Kota Pare-Pare.

Dilanjutkan dengan pemaparan Mekanisme 
Penilaian/ verifikasi 7 Provinsi terbaik Bidang 
Penanaman Modal ( Regional Champions ) Tahun 
2011 oleh Direktur Utama PT. Wahana Data Utama. 
Penilaian berdasarkan Visi dan Misi Kota dalam 
bidang Investasi, Upaya Pemerintah dalam menarik 
minat investor, dan SDA serta SDM yang dimiliki 
daerah tersebut.

Kemudian Menko Perekonomian memberikan 
Penganugerahan Penghargaan Kepada Provinsi 
Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional 
Champions) tahun 2011. Para Provinsi pemenang 
Yaitu: 7 Provinsi terbaik ( Regional Champions),  Aceh 
, Jawa tengah, Kalimantan Barat,  Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatra Barat.

Audiensi Antara Walikota Depok Dan 
Mr.Mortensen Aikan (Perusahaan Pengolahan 
Sampah) Dari Denmark

Setelah mengikuti seminar penanganan daur ulang 
sampah skala kota dengn teknologi dry anaerobic 
destigation and composting,di Candi Singosari, Hotel 

Sahid Jakarta kemarin, hari ini Jum’at (14/10) Walikota 
Depok lakukan Audiensi dengan Mr. Hendrik 
Mortensen dari Aikan (Perusahaan Pengolahan 
Sampah) dari Kopenhagen Denmark.

Kedatangan Mr. Mortensen bertujuan untuk 
mempresentasikan perusahaan pengolahan sampah 
dan juga sistemnya. Yaitu membuat sampah lebih 
bernilai dengan cara yang lebih mudah. Di Indonesia 
yang banyak dihasilkan adalah sampah basah yang  
tidak dapat dibakar, sistem ini sangat pragmatis, 
kokoh, fleksible, karena sistemnya moduler. Bio 
organik dapat dirubah menjadi energi listrik.

Sampah adalah sesuatu yang terus menerus 
diproduksi tiap harinya, sistem ini sangat realibility 
untuk dapat digunakan di Indonesia. Khususnya 
sampah organik dan sangat cocok utk wilayah di 
Perkotaan. Walikota Depok dan Dinas-Dinas terkait 
memperlihatkan prosesnya, dari sampah datang, 
kemudian ada mesin pemilah khusus, sampah 
organik dan plastik dipisahkan, sampah organik 
dicampur ranting dan daun untuk campuran, 
kemudian setelah itu dimasukan ke modul, tempat/
ruangan kedap, modul-modul itu seperti baskom , 
air dari pembusukan/lipid menghasilkan gas yang 
dapat dipergunakan untuk bahan bakar. Suhu, PH 
kelembaban di atur sedemikian rupa menggunakan 
sistem komputer. Modul-modul tersebut terbuat dari 
Beton sangat kuat, ketika proses pengolahan dari awal 
sampai akhir semua dalam keadaan tertutup sehingga 
minim bau, dan kalau pun ada bau yang dihasilkan 
adalah bau organik.

Cara kerja mesin canggih tersebut 60 ton 
sampah perjam, semua dilakukan dengan sistem 
komputerisasi, bahkan dapat di kendalikan langsung 
dari Kopenhagen. Kompos-kompos sudah tahap 
maturasi, siap dipakai untuk memupuk tanaman. 
Semua sistem tersebut dapat dihadirkan dan dibangun 
di Kota Depok. Kota Depok tidak lagi membangun 
tempat pembuangan sampah tetapi, pabrik sampah, 



24 wartadepok

Eco Park yang menghasilkan Kompos, listrik, ERF, dan 
daur ulang.

Menurut Walikota Depok, presentasi Mr. 
Hendrik Mortensen tentang sistem pengolahan 
sampah yang terbagi menjadi beberapa komoditi 
yaitu : kompos, organik auto licid dan gas metan ini 
cukup menarik.  Karena penyelamatan gas metan 
yang di hasilkan dari sampah ini, bisa mengurangi 
polusi karbondioksida di atmosphere, sedangkan 
dari licidnya dapat diselamatkan untuk kepentingan 
pengomposan sampah organik.

UPS yang kita bangun sudah benar, jika saat ini 
kita menggunakan aerobik bakteri, sedangkan sistem 
yang dibawa Aikan menggunakan anaerobik bakteri 
. Dengan pendekatan pengolahan ini merupakan 
satu step lebih maju dari yang sudah kita bangun, 
produk yang dihasilkan sama, hanya side effect yang 
dihasilkan berbeda. Sistem UPS yang sudah ada pada 
daerah kita, tidak menangkap metannya.

Dalam projek ini pihak pemerintah akan 
diuntungkan karena tidak mengeluarkan anggaran 
yang terlalu besar namun proporsional dan lebih 
efisien. Jumlah modul yang akan dibangun kira-kira 
sebanyak 90-100 modul, prosesnya harus 1 bulan, 
untuk 1000 ton kira-kira diperlukan 3 modul. Tahun 
2012 akan diadakan proses pembebasan lahan, 
kerjasama dengan PU dan proses administrasi, jika 
prosesnya cepat maka sekitar pertengahan Tahun 2012 
proses pembangunan akan segera dilakukan di Dekat 
TPS Cipayung.

Sebelum Mr. Hendrik Mortensen berpamitan, 
Walikota memberikan buah belimbing serta minuman 
botol sari buah belimbing yang merupakan ikon dan 
sebagai tanda terima kasih atas kunjungannya ke Kota 
Depok.

Walikota Tinjau Hasil Razia Curanmor di 
Polres Depok

Bertempat di Aula Atmani Adhi Wedhana Polres 
Kota Depok, Jum’at ( 21 / 10 ) Kapolres Depok beserta 
jajaran memperlihatkan barang-barang   bukti hasil 
curanmor dan ditinjau oleh Walikota Depok. Acara 
ini dihadiri oleh Kapolresta Depok Kombes Pol.Drs.
Mulyadi Kaharni ,MSi, Walikota Depok Dr.Ir.H.Nur 
Mahmudi Isma’il, MSc, Wakapolres Depok, Dandim, 
Camat Kota Depok, Anggota Dewan, Muspida, Ketua 
BAZ Depok.

Dalam sambutanya Kapolres Depok 
mengatakan hasil dari razia motor, sejak Kapolresta 
Bapak Fery Abraham  Mei – Agustus diperoleh 44 
unit motor, dari mulai hal tidak ada STNK kemudian 

terusut, 48 unit. Bahkan seri nomor mesin kendaraan 
yang ditahan diumumkan dimedia agar dapat diambil 
si pemilik kendaraan dengan syarat dapat menunjukan 
STNK dan BPKB, tanpa dipungut biaya sedikitpun.

Didapatkan 26 unit barang bukti utuh, 80 unit 
yang terpisah- pisah. Hal ini merupakan tanggung 
jawab Polres Depok. Masih banyak yang harus kami 
lakukan dalam rangka meredam kejahatan yang terjadi 
di Kota Depok.

Beliau berpesan agar meningkatkan kehati-
hatian dalam memarkir kendaraan, dan membuat 
kunci tambahan. Jangan membeli barang-barang 
kelengkapan motor dengan harga murah yang lebih 
murah dari biasanya (hasil curian yang dijual oleh 
penadah). Karena Jika membeli, itu berarti Kita 
mendukung marak nya pencurian.

Dalam sambutanya Walikota Depok H. Nur 
Mahmudi Isma’il mengatakan, “Saya mengapresiasi, 
dan memberikan penghargaan kepada Polres Depok, 
atas upaya meningkatkan citra dan merespon segala 
pengaduan dari masyarakat” Lebih dari itu adalah 
masyarakat dapat lebih percaya bahwa polisi tempat 
kita mengadu, sebagian masyarakat ada yang skeptis 
tentang pengaduan kepada polisi.

Pemerintah Kota Depok salut atas tekad 
Kapolres beserta jajaran, dan babinkamtibmas terus 
berupaya mengingkatkan keamanan di Kota Depok. Di 
sisi lain sejak tahun 2007, upaya untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kemasyarakatan, dengan adanya 
RW siaga. 

Dari 92 barang- barang bukti tersebut 
kemungkinan akan dilelang atau dimusnahkan, disisi 
lain semoga barang- barang tersebut tidak menjadi 
beban. Ditemukannya laporan – laporan hilang atas 
kendaraan bermotor Di Kota Depok ini. Saya ingin 
menyampaikan RPJMD Kota Depok 2011- 2016 
adalah: ingin menciptakan warga depok menjadi 
warga yang tertib dan disiplin, Depok bersih, tertib 
dan disiplin, Depok Cyber City dan Depok Kota layak 

SERBASERBI
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anak.
Beliau menghimbau, agar warga Depok tertib 

dan patuh dalam hal menggunakan helm ketika 
berkendara. Mari kita tumbuhkan Depok wilayah yang 
warganya memiliki peradaban, sesungguhnya helm 
merupakan pelindung diri dari pengemudi kendaraan 
roda dua.

Melalui kegiatan ini, semoga Kita dapat 
menciptakan lingkungan yang aman dan tertib 

Kunjungan Kerja Dari DPRD Kabupaten Kediri
Jumat(21/10) Pemerintah Kota Depok 

menerima kembali kunjungan kerja dari DPRD Kab. 
Kediri di Gd. Setda Aula Lantai 5, dan juga di terima 
langsung oleh Asisten Tata Praja (Astapra), H.Sayid 
Cholid beserta dinas terkait antara lain Dinas BMSDA, 
Dishub, DPPKA, Satpol PP dan Bagian Hukum.

Maksud dan tujuan dari rombongan  yang 

berjumlah 18 orang dan di ketuai oleh Ketua DPRD 
Kab. Kediri, Erjik Bintoro adalah ingin mengetahui 
bagaimana pembuatan Raperda tentang Retribusi 
parkir di tepi jalan umum, Raperda retribusi 
penyebrangan di air, dan Raperda retribusi pemakaian 
kekayaan daerah di Kota Depok ini.

Menurut Astapra, di Depok belum ada Perda 
tentang Retribusi penyebrangan di air karena Depok 
tidak berdekatan dengan laut ataupun sungai yang 
membutuhkan penyebrangan air. Kalaupun ada sungai, 
kami membuat jembatan penyeberangan lewat jalan 
darat seperti yang sudah umum agar lebih mudah 
digunakan. Begitu juga tentang retribusi parkir di 
tepi jalan umum, pemerintah kota Depok selama 
ini tidak membenarkan adanya parkir di tepi jalan 
umum karena mengganggu lalu lintas, kami hanya 
mengelola retribusi parkir yang secara pengelolaanpun 
di kelola oleh pihak swasta, ke pihak pemerintah kota 
di setorkan sebanyak 20 % dari penghasilan yang 

di dapatkan setiap bulannya oleh pihak pengelola 
tersebut. Namun kami juga menarik retribusi dari 
rumah makan, mal-mal, pertokoan, juga pasar dengan 
syarat sudah mengantongi ijin dari pemerintah 
kota, sedangkan jika tempat-tempat tersebut belum 
mengantongi ijin pendiriannya, maka kami akan 
menindaklanjuti dengan surat teguran sampai 
pembongkaran jika pemiliknya tidak mengindahkan 
surat teguran tersebut, dan hal ini pelaksanaannya di 
limpahkan ke Satpol PP sebagai pelaksana penertiban 
peraturan di Kota Depok, ujarnya gamblang.

Bangunan-bangunan liar yang biasa kami 
tertibkan banyak juga dari pedagang kaki lima 
juga tower-tower. Menjamurnya perusahaan 
telekomunikasi di jaman ini, membuat perusahaan-
perusahaan tersebut membuat tower demi kelancaran 
usahanya, namun banyak pula yang tidak berijin, atau 
di buat secara diam-diam. Jika kami mendapati itu, 
seperti biasanya di layangkan surat teguran terlebih 
dahulu kepada perusahaan tersebut, jika tidak pula 
diindahkan sampai pada waktu tertentu, maka kami 
akan menyegel bahkan membongkar paksa tower 
yang mereka dirikan, ujar Lutfi Fauzi, selaku Kabid 
Penegakan Peraturan Satpol PP.

Setelah cukup puas tanya jawab dengan 
pemerintah Kota Depok tentang retribusi ini, 
kunjungan kerja inipun seperti biasa diakhiri dengan 
pertukaran cindera mata antara pemerintah kota 
Depok dengan rombongan DPRD Kab.Kediri.

Peringatan Sumpah Pemuda Dirangkai dengan 
Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Kesadaran 
Nasional Bulan Oktober 2011

Jumat (28/10) di Lapangan Upacara Balaikota 
Depok, Pemerintah Kota Deok menggelar Peringatan 
Hari Sumpah Pemuda ke-83 dirangkai dengan Hari 
Kesaktian Pancasila Tahun 2011 dan Hari Kesadaran 
Nasional Tingkat Kota Depok di Bulan Oktober 2011.  
Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il  selaku 
Inspektur Upacara dan di hadiri pula oleh Wakil 
Walikota Depok, Sekretaris Daerah Kota Depok, 
DPRD Kota Depok, Muspida Kota Depok, Para Kepala 
OPD Se-Kota Depok, Camat Dan Lurah Se-Kota 
Depok, Para Pejabat Sipil, TNI Dan POLRI, dan Para 
Tokoh Masyarakat serta Pemuda.

Tema Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini 
adalah “Bangun Pemuda Indonesia Yang Berjiwa 
Wirausaha, Berdaya Saing dan Peduli  Sesama”. Tema 
tersebut mengandung pesan bahwa langkah menuju 
Indonesia yang berdaya saing dan bermartabat sangat 
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didampingi oleh Kadis Pendidikan dan pembimbing 
dari SMPN 1 bertujuan untuk meminta dukungan 
serta data yang lebih faktual terkait dengan Lomba 

Film Pendek yang diadakan oleh PT. Panasonic Gobel 
Indonesia.

Kid Witness News (KWN) dilaksanakan 
bertepatan dengan hari anak sedunia pada tanggal 
23 Juli 2010 dengan tujuan untuk merangsang 
kreativitas, membangun ketrampilan serta mendorong 
kemampuan kerjasama tim sejak usia dini. Peserta 
KWN ditantang untuk dapat membuat naskah 
dan skenario pendek yang bertemakan Kota dan 
Lingkungannya. 10 naskah terbaik akan dijadikan film 
pendek dan Juara 1 akan mewakili Indonesia pada 
kompetisi KWN tingkat regional (Asia Pasifik), dan 
jika lolos akan kembali diikutsertakan pada kompetisi 
KWN tingkat internasional.

Kota Depok berhasil menjadi Juara 1 dari 
10 naskah se-Indonesia dengan mengangkat tema 
permasalahan sampah & solusinya; Bank Sampah & 
Mpok Lili. Siswa yang mengikuti lomba bernama Tara, 
Cosi, dan Joseph. Ketiganya duduk dibangku kelas 3 
SMP.

Walikota memberi apresiasi kepada ketiga 
siswa tersebut dan mendo’akan agar mereka bisa 
menjadi wakil Indonesia dan Depok bisa menjadi Kota 
percontohan dalam pengolahan sampah.

bergantung pada karakter pemuda yang kokoh serta 
mengedepankan akhlak mulia di atas semangat 
persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari kita dorong 
orang muda untuk memasuki/ menjadi wirausaha, 
menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan untuk 
orang lain, memutar perekonomian indonesia dan 
memajukannya, bukan saja hanya pada level nasional, 
tetapi juga pada level internasional/ paling tidak pada 
level Asean. Jadikan spirit Sumpah Pemuda 1928 tetap 
mengilhami kita semua dalam tugas-tugas pengabdian 
kepada bangsa dan negara. Seiring perubahan zaman 
dan dengan generasinya yang datang silih berganti, 
pemuda diharapkan tangguh berdialektika dan 
merespons dinamika kehidupan bangsa di tengah 
kemajuan dunia yang kian cepat.

Terkait dengan peringatan hari Kesaktian 
Pancasila Tahun 2011 pada 1 Oktober lalu dan 
mengenang peristiwa gerakan 30 september 1965 
dimana terjadi upaya penggantian ideologi pancasila, 
peringatan ini juga mengingatkan kita untuk 
senantiasa merevitalisasi pengamalan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dan keterkaitan dengan Peringatan Hari Kesadaran 
Nasional Tingkat Kota Depok Bulan Oktober 
2011; Walikota menghimbau agar para PNS harus 
memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang 
telah diberikan dengan sebaik-baiknya dan harus 
memiliki pemahaman yang komprehensif terkait 
dengan arah pembangunan di Kota Depok.

Walikota Menerima Kunjungan Pelajar SMPN 1 
Peserta Lomba Film Pendek

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Ismail 
menerima kunjungan dari 3 siswa SMPN 1 Depok 
diruang kerjanya, Jum’at (28/10). Kunjungan yang 

SERBASERBI
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Untuk mewujudkan kualitas udara yang 
sehat dan menjamin kelayakan kenda-
raan umum, keberadaan uji kendaraan 
atau uji KIR terasa sangat diperlukan. 
Pasalnya selama ini banyak kendaraan 

yang tidak laik beroperasi, tetapi tetap beroperasi se-
hingga mengancam keselamatan penumpang. Tidak 
hanya itu, uji KIR juga sangat memperhatikan emisi 
gas buang sebuah kendaraan. Sehingga polusi udara 
asal kendaraan bisa diminimalisasi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian 
Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Dinas Perhubungan 
(Dishub) Kota Depok Kusumo, menjelaskan tujuan 
uji KIR bukan untuk membatasi jumlah mobil yang 
beredar di jalan. “Kami akan memeriksa kendaraan 
umum yang layak beroperasi dan jika memang tidak 
layak kami tak menerbitkan izinnya dan tidak boleh 
beroperasi,” katanya.

Dengan kata lain, mobil yang boleh digunakan 
untuk usaha atau angkutan umum harus yang layak 
pakai. Hal tersebut dimaksudkan untuk menekan an-
gka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan tidak lay-
aknya kendaraan. Selama ini banyak kasus kecelakaan 
terjadi karena kendaraan kurang layak  operasional 
dan oknum sopir ‘nakal’. 

Akan tetapi, ada beberapa masalah yang sering 
kali dihadapi oleh UPT PKB Dishub Kota Depok 
seperti seringnya sejumlah pemilik angkot kucing-
kucingan dengan UPT. Akibatnya, banyak kendaraan 
umum atau angkot yang tidak laik operasional tetap  
beredar di jalanan. Padahal, menurut Kusumo, banyak 
kondisi angkot yang tidak sesuai dengan kondisi ketika 
dicek di PKB.

Lebih lanjut, Kusumo mengatakan, banyak ang-
kot yang masuk ke PKB untuk memperoleh KIR dalam 
kondisi sangat layak untuk operasional. “Akan tetapi, 
ketika kami pantau di jalanan banyak angkot yang tak 
layak,” katanya. Dia mencontohkan ada beberapa an-
gkot yang ban kendaraannya botak, tetapi ketika akan 
di-KIR kondisi ban sudah bagus. Namun, ketika keluar 
dari PKB kondisi ban kembali botak.

Kusumo dan jajarannya mengaku kesulitan 
melakukan pemantauan karena jumlah angkot di Kota 

LAYANANMASYARAKAT

Depok terbilang cukup banyak. Di sisi lain, SDM 
yang dimiliki Dishub sangat terbatas sehingga tak 
mampu memantau semua kendaraan.

Untuk menekan angka pelanggaran ini, 
Dishub kerapkali melakukan ‘razia’ pemeriksaan 
atau sidak secara rutin di tiap kecamatan. Dengan 
melakukan sidak tersebut, diharapkan akan diketa-
hui kondisi kendaraan umum yang beroperasi di 
Depok. 

Seiring berjalannya waktu pemilik angkot 
menyadari pentingnya KIR ini. Dengan tingginya 
kesadaran tersebut semakin banyak angkot dengan 
kesadaran sendiri mengajukan KIR. Sehingga  angka 
kecelakaan umum yang diakibatkan tidak laiknya 
kendaraan bisa ditekan.

Terobosan lain yang dilakukan oleh UPT 
PKB Dishub adalah menyelenggarakan pelayanan 
uji KIR keliling. Program ini bertujuan untuk 
memudahkan pemilik kendaraan atau pelanggan 
untuk memperoleh KIR. Ia menambahkan, pelun-
curan KIR keliling perdana telah dilaksanakan pada 
Oktober 2010. Layanan tersebut berkeliling ke 11 
kecamatan pada titik tertentu serta terjadwal secara 
periodik.

Menurutnya, untuk mencapai target yang 
diinginkan dibutuhkan kerja keras semua jajaran di 
PKB. Salah satunya dengan memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat, selain melakukan 
sistem jemput bola melalui pelayanan mobil pen-
gujian KIR keliling dan sosialisasi yang intens. Atas 
kerja keras tersebut, UPT PKB Dishub Kota Depok 
mendapatkan penghargaan ‘Citra Pelayanan Prima 
Tahun 2011’ sebagai kantor pelayanan terbaik di 
Kota Depok. Kusumo menuturkan, penghargaan itu 
dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan 
kinerja seluruh jajarannnya dan memberikan pelay-
anan lebih baik lagi.

 Dia juga menjamin tidak ada pungutan liar 
(pungli) di UPT PKB. “Laporkan jika memang ada 
warga yang dipungli, maka saya siap memberikan 
tindakan karena dengan pungli justru meresahkan 
masayarakat,” pungkas Kusumo. 

UJI KIR
Semakin 

Dekat dengan 
Pelanggan
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Anggota pramuka membersihkan sampah di tepi Kali Ciliwung, Kecamatan Pancoran Mas, Depok

Anggota Paskibraka Kota Depok dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan

pemuda mengikuti lomba merakit pesawat 
aeromodeling

Arena Kontes Robot Indonesia di Universitas Indonesia, Depok

Jafar dari SMA IT Nurul Fikri berusaha melwati 
pemain lawan

AKSI PEMUDA DEPOK


