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DAFTAR ISI

Assalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh

Kota Depok yang kita cintai mendapatkan satu penghargaan yang 
membuat kita semua berbangga menjadi salah satu di dalamnya.  
Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan diperoleh Kota Depok 

dengan berbagai upaya yang dilakukan seluruh stakeholder untuk 
menjadikan Kota Depok lebih maju dan tertib dalam berbagai hal.

Namun yang perlu saya acungi jempol adalah enam hal yang membuat 
Depok mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan. Di 
antaranya pembayaran  PBB minimal 90 %, tidak adanya pernikahan 
dini, rendahnya angka kriminalitas, rendahnya kasus narkoba dan 
pornografi, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan 
kelestarian lingkungan dan rendahnya angka putus sekolah, dan semua 
ini jika tidak dilakukan bersama-sama mustahil dapat diraih hingga 
sebaik ini.

Saya bangga khususnya terhadap masyarakat kota Depok meski 
dimotori oleh aparat kelurahan, kecamatan serta dinas terkait mau 
berkontribusi untuk membayar pajaknya. Mau bersama-sama menjaga 
kebersihan lingkungannya serta bersama-sama saling mengingatkan 
akan bahaya narkoba. Selain itu  saling menjaga lingkungan akan bahaya 
kriminalitas sehingga angka kriminalitas di Depok makin kecil.

Hal-hal itu lah yang sebenarnya menjadi kunci kesuksesan 
pembangunan Kota Depok. Jika setiap anggota masyarakat, pimpinan 
lingkungan, kelurahan, kecamatan, dinas, tokoh masyarakat dan agama 
saling bahu membahu untuk meningkatkan kualitas kehidupan niscaya 
Kota Depok ke depan akan menjadi kota yang makin nyaman, aman dan 
bersaing.

Wassalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh
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Alhamdulilah Warta Depok telah hadir  
kembali menemani pembaca untuk kembali 
memberikan informasi terkait pembangunan 
serta informasi seputar Kota Depok. Informasi 

yang kami ulas secara sederhana namun kami berharap 
akan memberi manfaat yang banyak bagi pembaca 
Majalah Warta Depok yang kami hormati.

Langsung saja untuk rubrik laporan utama pembaca akan 
kami ajak untuk melihat seberapa besar dan upaya. yang 
dilakukan pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan 
pemerintahan yang good government.

Selanjutnya kami mengulas dan memaparkan 
penghargaan kelurahan sadar hukum, satu penghargaan 
yang baru-baru ini di dapat Kota Depok.

Selanjutnya adalah  artikel UKM yang berisi usaha 
pembuatan mesin industri dari pengusaha rumahan 
Foodconindo yang berkualitas namun tetap ramah di 
kantong. Tidak kalah seru kami ulas komunitas ASI for 
Baby di rubrik komunitas. Komunitas berkampanye agar 
masyarakat sadar akan pentingnya ASI untuk bayi.

Untuk yang belum jelas mengenai pelayanan BPJS 
Kesehatan maka kami sajikan berita cara untuk menjadi 
peserta BPJS kesehatan dalam Rubrik Silaturahim.

Terakhir kami bahas satu perlunya rekomendasi andalalin 
untuk pembangunan perumahan, hotel serta bangunan 
luas.

Demikian yang bisa kami ulas untuk edisi September ini. 
Akhir kata selamat membaca dan terima kasih..
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G ood government berawal dari aparatur 
pemerintah yang profesional dan memiliki 
kepribadian. Keterlibatan masyarakat dan 
swasta dalam mewujudkan pemerintahan yang 

bersih menjadikan Pemerintah Kota Depok terus berupaya  
mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, unggul, 
inovatif dan religius.

Upaya yang dilakukan secara bertahap itu mampu 
membuahkan hasil maksimal. Kota Depok pun mampu 
melayani masyarakat dengan optimal. Hal ini pun ditandai 
dengan berbagai capaian prestasi. Di antaranya Kota 
Depok meraih penghargaan di bidang pemerintahan dari 
pemerintah yakni Parasamya Purnakarya dan pengelolaan 
keuangan daerah berupa penghargaan Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Penghargaan itu diraih empat kali 
berturut-turut.

Berikut petikan wawancara Warta Depok dengan Wakil 
Walikota Depok, Idris Abdul Shomad tentang upaya 
Pemerintah Kota Depok mewujudkan good govertment.

1.  WD : Bicara melayani masyarakat secara optimal 
maka diperlukan reformasi birokrasi. Sejauh ini 
apa yang dimaksud reformasi birokrasi?

      Idris Abdul Shomad:
 Terimakasih. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum 

Wr. Wb.

 Reformasi birokrasi ini memang sebuah keniscayaan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya 
pemerintah daerah. Untuk meningkatkan hal itu tidak 
hanya dari aspek keorganisasian pemerintah daerah saja, 
tapi juga dari sisi pengembangan Sumber Daya Manusia 
(SDM). Lalu dari sistem tata kelola, tata laksana dari 
penyelenggara pemerintahan.

 Hal itu memang merupakan sebuah ukuran kesuksesan 
bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 
Pemerintah pusat memberikan penilaian dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Khususnya 
pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah ini, 
diminta untuk melakukan sebuah percepatan pelayanan 
masyarakat. Percepatan wujudnya kesejahteraan 
masyarakat. Makanya perlu sebuah adanya reformasi 
birokrasi.

2. WD: Salah satu upaya apa yang dilakukan 
Pemkot Depok untuk mewujudkan good 
government?

 Idris Abdul Shomad:
 Salah satu upayanya itu Pemkot Depok sudah 

menghasilkan pola rekrutmen CPNS dengan sistem  

WAWANCARA
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Computer Assisted Test (CAT). Sistem itu membuat tak 
ada lagi perilaku aparatur yang kurang menyenangkan, 
titipan dan sebagainya. Sistem itu membuat kita bisa 
mengedepankan  transparansi dan pemerataan kesempatan 
khususnya bagi seluruh warga masyarakat. Khususnya 
masyarakat Depok.

 Tak hanya itu, kita juga sudah melakukan sistem seleksi 
jabatan tinggi dengan pelaksanaan seleksi jabatan terbuka. 
Tentunya ada penataan sistem alokasi kepegawaian. Semua 
bagian dari good government. Kami juga sudah dilakukan 
dibeberapa even bagian di beberapa dinas. Di antaranya 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
(BPMP2T). Kemudian juga beberapa hal pelayanan dengan 
E Government di dinas - dinas yang lain dan di beberapa 
kelurahan juga sudah ada. Itu yang terkait dengan SDM. 
Tapi kita juga sudah lakukan sebelumnya reformasi birokrasi 
dari sisi keorganisasian, kelembagaan, dalam rangka 
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih 
efektif dan efisien.

 Di antaranya mungkin dulu Badan Kepegawaian 
hanya bagian di Setda, sekarang sudah menjadi Badan 
Kepegawaian Daerah. Pelayanan perizinan sudah satu pintu 
di BPMP2T. Peningkatan ke depannya bisa satu pintu dan 
satu jendela. Tetapi ini memerlukan sebuah penambahan 
SDM yang profesional. Lalu kita juga sudah melakukan 
dari sisi keorganisasian dari sisi tata kelola, dan dari sisi 
SDM. Sekarang ada arahan dari pemerintah pusat dari 
sisi pengembangan SDM yaitu dari sisi penyelenggara 
pemerintahan di wilayah. Jadi misalnya camat yang bukan 
lulusan STPDN atau IPDN, mereka diberikan diklat selama 
sebulan. Mereka diberikan wawasan mental. Disitu ada 
pendidikan yang bersifat fisik, kedisiplinan dan lainnya. Baru 
akan kita ikut sertakan. Tahun ini empat camat.

3.  WD : Koordinasi dan sinergitas antar OPD 
seperti apa selama ini untuk mewujudkan good 
government?

 Idris Abdul Shomad:
 Itu sebenarnya yang kita lakukan adalah keorganisasian. 

Pembagian – pembagian tugas dilakukan lewat asistensi. 
Jadi asisten - asisten membawahi beberapa dinas. Asisten 
monitoring, mengawasi, mengevaluasi, pelaksanaan 
program dan kinerja di dinas – dinas tertentu.

 Seperti Asisten Ekbangsos. Di bawah Asisten Ekbangsos 
adalah dinas – dinas yang terkait tentang pembangunan, 
ekonomi dan sosial.

 Asisten Administrasi juga begitu. Lalu Asisten Tata 
Praja membawahi camat dan lurah. Dalam proses 
pengembangannya nanti tidak menutup kemungkinan 
ada pengembangan dan arahan dari kementerian untuk 

koordinasi dari dinas – dinas. Hal ini agar bisa lebih efektif 
dengan penambahan asisten dalam bidang  tertentu.
Secara khusus, dan tidak menutup kemungkinan juga 
dalam pengembangannya nanti. Seperti di Depok ini kan 
ada pengangguran yang perlu diselesaikan dan itu  masalah 
sosial. Ini tugasnya Disnakersos. Disnakersos sekarang jadi 
satu. Nanti dalam evaluasi kerjanya bisa terpisah khusus 
menangani masalah sosial, sehingga ruang kerjanya bisa 
lebih luas.

4. WD : Contoh aplikasi mewujudkan good 
government dalam pelayanan publik seperti apa?

 Idris Abdul Shomad:
 Dalam masalah pelayanan publik di bidang sosial contohnya 

dalam penanganan masalah monitoring dan pelayanan 
terhadap bantuan – bantuan sosial yang kita berikan kepada 
masyarakat.

 Selama ini diberikan bantuan tetapi tidak ada 
pendampingan ini rawan, rawan dari sisi penyimpangan 
administrasi dan penyimpangan keberadaan dari penerima 
bantuan sosial itu sendiri. Diberikan bantuan tapi tak 
ada pendampingan ini rawan. Karena memang tenaga di 
lapangan ini belum profesional.

 Tetapi Disnakersos itu sudah melakukan pelatihan – 
pelatihan terhadap tenaga pendamping sehingga nanti 
penerima secara administratif enggak ada masalah. By 
name by address. Kemudian juga pengelolaan administratif 
terhadap usaha – usaha yang diberikan bantuan. Contohnya 
bantuan usaha Rp 20 juta untuk satu kelompok. Ini kan 
bukan jumlah yang sedikit. Penatalaksanaan administrasi 
ini untuk menumbuhkan kepercayaan pemerintah pusat. 
Ini kan bantuan provinsi. Kita harus menerapkan hasil 
yang terukur, dikasih Rp 20 juta tahun depan mereka jadi 
sejahtera enggak. Ini kan keluarga miskin misalnya.

5.  WD : Di dalam rekruitmen, sistem CAT sendiri 
bagaimana evaluasinya?

 Idris Abdul Shomad:
 Yang perlu diperbaiki dari sistem CAT, dari sisi pengawasan 

IT itu sendiri, yang namanya IT itu kan pelakunya manusia. 
Sehingga itu bisa ada semacam pengawasan dari sistem 
ini, kendala IT bisa sosialisasikan ke masyarakat seperti 
apa. Sehingga peserta dari tes itu sendiri jika tak bisa 
menggunakan IT, padahal dari sisi kapasitas persepsi skill 
dia Oke, tapi dari sisi penggunaan IT itu bermasalah. Jangan 
sampai, sehingga harus diantisipasi. Kira – kira  masyarakat 
seperti itu bagaimana siasatinya. Sebab kemarin diantara 
masyarakat ada yang seperti itu. Pengetahuan bagus, 
wawasan bagus, skill bagus, kinerja bagus, semangat kerja 
bagus, nilai – nilai kebangsaan bagus hanya memang dia 
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istilahnya ITnya memang kuper, gaptek, belum mahir, 
grogi, sehingga saat gunakan CAT dia tak lulus. Sehingga 
pemerataan kapasitas masyarakat kita belum kenal dengan 
istilah cyber city masih awam. Belum kesitu.

6. WD : Bagaimana menumbuhkan mental dan 
tekad dari para PNS untuk mewujudkan good 
government?

 Idris Abdul Shomad:
 Memang sudah dilaksanakan program – program di OPD 

untuk program peningkatan mentalitas spiritualitas. Hal 
itu diberikan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Itu juga 
disampaikan di sela – sela rapat koordinasi. Ada semacam 
penyuluhan, motivasi dari seorang trainer atau motivator, 
sehingga tumbuhlah motivasi atau semangat mereka. 
Diklat – diklat juga dilakukan seperti itu dan juga dalam 
pemerataan program. Misalnya ada pengajian agama Islam, 
lalu rohani kristen, budha, hindu, dan konghuchu. Jadi 
semuanya mendapat porsi sesuai haknya.

7. WD : Kendala yang dihadapi selama Ini?

 Idris Abdul Shomad:
 Sebenarnya enggak ada kendala yang berarti. Paling pos – 

pos anggaran dan menambah jumlah SDM yang terampil. 
Dan mengajak nara sumber serta motivator dari luar yang 
profesional.

8.  WD : Selama lima tahun berjalan, reformasi 
birokrasi dan good government sudah tercapai 
belum?

 Idris Abdul Shomad:
 Dalam standar pelayanan minimal sudah tercapai. 

Ukurannya? Prestasi – prestasi, indeks - indeks 
pengembangan SDM, kepuasan masyarakat, WTP empat 
kali berturut-turut. Ini kan ukuran standar pemerintahan. 
Meskipun kita yakin saya sering mengatakan Depok ini kota 
metropolitan warganya kritis. Kinerja pelayanan masyarakat 
oleh pemerintah disesuaikan dengan kapasitas kondisi 
masyarakatnya. Di Depok ini ada mantan menteri, mantan 
birokrat Pemerintah DKI, mahasiswa, presiden partai, 
mantan jaksa, KPK, dan lainnya. Makanya pelayanan harus 
lebih maju. Tapi kalau standar minimal, kita diatas rata – 
rata, baik.

9. WD : Ada nilai 1-10 dalam penentuan standar 
pelayanan minimal?

 Idris Abdul Shomad:
 Ada. Dalam standar pelayanan minimal itu ada. Itu seluruh 

disamakan. Depok sudah di atas rata – rata. LPPD, IPM, 
IKM itu kan penilaian. Makanya dalam konteks Pemkot 

Depok, mereka sebagian ada yang enggak puas itu wajar. 
Hal itu disebabkan pemikiran masyarakat yang lebih tinggi 
ketimbang orang – orang lain di daerah lebih dalam. 
Keinginannya, harapannya, dan taraf hidupnya di Depok 
lebih tinggi. Tapi itu tak jadi ukuran sebuah sukses atau 
tidaknya. Tetapi peningkatan lebih tinggi itu lebih bagus.

 Artinya IPM kalau sekarang 80,16 dalam ukuran se Jawa 
Barat luar biasa. Nanti kalau barangkali IPM kita sampai 85 
luar biasa. IKM disurvei setiap tahun oleh Bappeda. IKM 80 
koma dan tidak ada pembanding di Indonesia.

 Artinya bisa saja IPM suatu daerah itu lebih rendah dari kota 
metropolitan seperti Depok, tetapi IKM nya lebih tinggi. Bisa 
seperti itu. Karena harapan keinginan masyarakat itu segitu.

 Kalau IKM itu kan tadi masyarakat kita kritis. Kepuasan 
masyarakat yang ada di daerahnya. Misalnya survei ditanya 
kepada tukang becak, puas enggak? Puas enak, jalannya 
enak. Tapi kalau tanya calon menteri atau mantan menteri 
enggak enak karena harapannya lain. Bisa jadi IKM nya 
standarnya berbeda, lebih rendah dari IKM di kampung – 
kampung.

10. WD : Indikator pelaksanaan good governance 
apa?

 Idris Abdul Shomad:
 Jadi pertama kita harus evaluasi dari sisi efektifitas dan 

efisiensi. Dari sisi keorganisasian bagaimana? Salah satu 
contoh Bappeda. Selama ini standar pelayanan minimalnya 
sudah bagus dan meningkatnya kegiatan – kegiatannya.. 
Nanti kita evaluasi, efektifitas bisa enggak diefektifkan lagi.

 Bisa enggak lebih efisien lagi dananya, apanya dan 
sebagainya. Ini kan kalau dalam wacana saya pribadi 
Bappeda ini kan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Perencanaan di dalamnya ada peraturan – peraturan 
pemerintah pusat yang dititipkan kegiatannya di Bappeda, 
ini bisa dinego tidak di Bappeda.

 Karena ini sangat teknis. Bappeda ini kan perencana. 
Konseptor – konseptor lah yang ada di Bappeda. Pemikir 
– pemikir yang handal tentang pemerintahan dan 
pembangunan serta lainnya. Salah satu contoh yakni 
Komda Lansia itu kan sangat teknis kegiatannya. Olahraga, 
curhat lansia itu sangat teknis lalu diurusi oleh orang 
Bappeda. Tetapi ini memang titipan dari pemerintah pusat. 
Seharusnya di dinas. Seperti UKS itu harusnya dinas sosial 
koordinatornya, tetapi memang ketuanya Wakil Walikota. Ini 
kan bisa kita evaluasi tetapi memang titipan dari pemerintah 
pusatnya seperti itu.

 Kalau memang kita punya hak kewenangan ekonomi daerah 
ini bisa enggak kita atur misalnya Usaha Kesejahteraan 
Sosial (UKS) itu pas di dinas. Ini lebih efektif. Seumpama 

WAWANCARA
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tidak di tingkat kota, dari dinas langsung ke kecamatan. UKS 
kecamatan itu sebenarnya ketuanya adalah camat atau 
sekcam. Camat kan sudah banyak pekerjaannya. Kedua, dari 
sisi SDM. Barangkali peningkatan kinerja. Kita bisa lihat, kita 
bisa meningkatkan kinerja dari sisi training wawasan dan 
internalisasi nilai – nilai Pancasila.

 Keagamaannya dari Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Prikemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai – nilai 
humanisme, wawasan ini kita berikan kepada pegawai. 
Seperti apa sih internalisasinya dan implementasinya 
Prinsip nilai prikemanusiaan yang adil dan beradab. Itu 
kita trainingkan kepada mereka. Persatuan Indonesia, 
apa sih maknanya. Persatuan kan kalau dalam agama 
ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah bashariyah, dan 
ukhuwah watoniah. Itu wawasan kebangsaan ditingkatkan. 
Dari nilai Pancasila saja sudah bisa lima tahun itu kalau kita 
terapkan. Jadi tak omong kosong. Saya Pancasilais tapi nilai 
kemanusiaannya enggak hidup dalam dirinya. Sehingga 
nanti pelayan masyarakat atau aparatur pemerintah ketika 
melayani masyarakat itu tidak hanya mengacu kepada 
mengimplementasi mengaplikasi UU yang memang sesuai 
aturannya. Contohnya, orang tidak masuk absen berapa 
kali apapun alasannya dia harus keluar misalnya. Tetapi 
sebenarnya kita harus lihat, ia tak masuk kenapa. Terus 
ada enggak unsur – unsur psikologis dia. Ada enggak 
permasalahan di rumah. Ini unsur – unsur manusia yang 
menurut saya perlu juga dijadikan sebagai landasan agar dia 
tak mendapatkan sanksi total dari apa yang tertera dalam 
UU. 

 Kenapa? Karena PNS ini kan siapapun, saya juga PNS. Ingin 
meningkatkan karirnya kan. Karir ini terikat dengan masalah 
pangkat golongan. Jabatan itu enggak bisa dinafikan. Ini 
bagaimana bisa berimbang. Dalam hal prestasi pangkat 
golongannya naik jabatan juga bisa terukur dan prestasi juga 
bagus. Prestasi ini tak hanya di kantor saja, tetapi prestasi 
kepribadiannya, prestasi dia di rumahnya. Sebab jika prestasi 
di rumahnya terganggu bisa saja mengganggu kinerjanya di 
kantor.

 Contoh ada pegawai kok sering enggak masuk. Jika 
ditanya alasannya macam – macam. Saya datangi. Ngobrol 
ternyata ada permasalahan keluarga yang luar biasa. Ada 
permasalahan di istri dan dia. Ketika kita terapkan ini sudah 
bagus. Itu namanya perikemanusiaan yang adil dan beradab.

11. WD : Dua hal cara mewujudkan good government?

 Idris Abdul Shomad:
 Kalau saya diminta menjawab dua hal?

 Kalau saya, pertama itu tentu niat dan yang kedua kerja. Niat 
itu artinya motivasinya semangatnya. Niat dalam bahasa 
agama di dalamnya sebenarnya ada perencanaan. Ketika 
sudah niat sebagai pegawai apa rencananya mengubah 
dirinya. Niat mengandung perencanaan. Kalau sudah niat 
motivasi direncanakan tinggal aplikasinya. Kedua, adalah 
kerja yang transparan bermartabat. Hanya dua hal, kerja, 
kerja, kerja. Profesional dan transparan.
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Sumber daya manusia yang profesional dan handal 
dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 
Begitu juga aparatur pemerintah.  Oleh karena itu 
Pemerintah Kota Depok berupaya melahirkan PNS 

yang profesional, unggul, kreatif, inovatif, dan religius. Hal 
itu diwujudkan agar terciptanya good governance.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sri Utomo 
menjelaskan, untuk melahirkan PNS yang profesional, 
unggul, kreatif, inovatif, dan religius maka dilakukan lah 
sistem pengadaan PNS yang berbasis kompetensi. Sistem 
tersebut dinamakan Sistem Computer Assisted Test (CAT).

Sistem yang dilaksanakan secara kompetitif, obyektif, 
transparan, akuntabel, bebas KKN, non diskriminatif, tidak 
dipungut biaya, efektif dan efisien itu sesuai dengan Surat 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menpan RB) Nomor B-2432/M.PAN.RB/7/2013 
tentang Penerapan Sistem Computer Assisted Test (CAT) 
dalam seleksi CPNS tahun 2013, dan 2014. Kemudian juga 
sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor B/2645/M.PAN-RB/07/2014 tentang 
Kebijakan Pengadaan Formasi ASN tahun 2014.

BKD Depok
Lahirkan Aparatur 
Pemerintah yang 
Profesional

Dikatakan Sri Utomo, sistem tersebut

akan memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, 
khususnya generasi muda bahwa untuk menjadi PNS hanya 
ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sendiri. Selain itu 
bertujuan untuk menciptakan standarisasi hasil ujian secara 
nasional, menetapkan standar nilai, dan mempercepat 
proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian.

Adapun manfaat dan keunggulan penggunaan CAT bagi 
penerimaan CPNS adalah untuk memperoleh CPNS 
yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai, 
penilaian yang dilakukan lebih obyektif, meningkatkan 
transparansi  serta  mencegah timbulnya KKN.

“Intinya kita membentuk PNS sesuai dengan UU 
No 5 tahun 2014 yaitu ASN (Aparatur Sipil Negara). 
PNS bukan melulu karir, tetapi bisa memungkinkan 
orang yang lebih muda tampil sebagai pimpinan. 
Orang punya keahlian lebih ditampilkan. Caranya 
mulai dari awal seperti apa yang sudah mulai. 
Yaitu dengan perekrutan CPNS kita sudah 
mnggunakan CAT. Artinya seluruh PNS kemampuan 
IT-nya sudah cukup, karena kalau enggak punya 
kemampuan IT enggak mungkin mampu dia,” 
katanya beberapa waktu yang lalu.

Menurut Sri Utomo, Pemkot Depok sudah melaksanakan 
penerimaan CPNS dengan metode CAT sebanyak dua kali. 
Pertama kali pada tahun 2013 dan kedua kali pada tahun 

LAPORAN UTAMA
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U paya untuk mewujudkan good government terus 
dilakukan Pemerintah Kota Depok. Kali ini sebuah 
langkah maju diperlihatkan Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) Kota Depok.

Langkah maju itu berupa lelang jabatan untuk jabatan tinggi 
di lingkungan Pemkot Depok. Jabatan yang dilelang yakni 
Sekretaris Daerah Kota Depok dan Kepala Dinas Bina Marga 
dan Sumber Daya Air.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota 
Depok, Sri Utomo mengatakan, lelang jabatan itu

mengikuti aturan reformasi birokrasi yang 
dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN 
RB).

“Untuk merekrut pejabat tinggi pratama, 
madya dan utama, melalui open recruitment. 
Alhamdulillah Kota Depok sudah 
berani. Kita buka eselon 2 
sudah melaksanakan open 
recruitment,” katanya, 
beberapa waktu yang lalu.

Menurut Sri Utomo, 
pelaksanaan mutasi 
kepegawaian juga sudah 
dibuat dengan sistem 
yang terbuka. Hal itu demi 
mewujudkan e-government 
menuju good government.

Lelang Jabatan
Wujudkan Good Government

2014. Pelaksanaan CAT itu menunjukkan kesiapan aparatur 
pemerintah di Kota Depok dalam menyongsong era 
teknologi informasi dan mendorong Kota Depok  menjadi 
Cyber City. Kesiapan itu didukung oleh PNS yang handal, 
karena

proses penerimaan CPNS memprioritaskan calon pegawai 
yang memiliki wawasan dan kemampuan penggunaan 
teknologi informasi dalam rangka mempercepat proses 

reformasi birokrasi.

“Sistem CAT mampu menghasilkan PNS yang tidak 
direkayasa. Murni tak ada intervensi. Saat itu CPNS bisa 
langsung lihat  masuk atau tidak. Hasilnya bagus – bagus,” 
tandasnya.

Sri Utomo menambahkan bahwa Kota Depok adalah kota 
pertama yang melaksanakan CAT dibanding kabupaten dan 
kota di Jawa Barat.

“Kami buat semua sistemnya open. Nanti kalau 
PNS mau mengajukan cuti cukup online saja. Kita 
gunakan kenaikan gaji berkala cukup online saja. 
Semuanya sudah kita buat online. Online atau 
e-Government tadi itu dalam rangka mendorong 
terjadinya Good Government. Good Government 
tujuannya dalam rangka reformasi birokrasi,” 
tuturnya.

Sri menilai akuntabilitas sistem CAT lebih transparan dan 
terbuka. Contohnya saat ini program prajabatan juga 

melaksanakan reformasi birokrasi dengan pola baru, 
yakni off campus dan on campus.

Kemudian pendidikan dan latihan pimpinan 1, 2, 3, 4 
dilakukan dalam rangka inovasi perubahan. Inovasi itu

merupakan terobosan mempercepat pelayanan 
terhadap masyarakat.

“Percepat dalam tupoksinya mereka. Yaitu dengan 
cara menemukan satu inovasi atau perubahan, 

yang bisa membongkar kalau perlu kita 
mengubah Perwa tapi tidak melanggar 

ketentuan UU yang di atasnya. Program 
Prajabatan dengan sistem on dan off 
campus sekarang ini juga luar biasa, itu 
perlu buat rancangan aktualisasi. Bukan 
inovasi perubahan tapi aktualisasi. Nah 
ini yang memang agak bingung, perlu 
ada mentor. Kadang orang enggak 
paham apa itu mentor. Ada coach 
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perlu. Kita sosialisasikan kemarin. Saya juga baru tahu pra 
jabatan perlu ada on dan off campus dengan pola baru itu 
disampaikan kita harus punya aktualisasi,” paparnya.

Dikatakan Sri Utomo, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 
Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bahwa salah satu jenis Diklat 
yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari 
ASN yang profesional adalah Diklat Prajabatan. Diklat ini 
dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar 
profesi PNS yang akan membentuk karakter ASN profesional 
sehingga mampu bertugas sebagai pelayan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN (Perkalan) Nomor 
39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat 
Prajabatan CPNS Golongan I dan II, dan Perkalan Nomor 
38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Diklat Prajabatan CPNS Golongan III maka mulai tahun 
anggaran 2015 menggunakan kurikulum pola baru dalam 
penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III.

Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II dilaksanakan 
selama 27 Hari Kerja atau 230 JP.  Perinciannya adalah 13 hari 
kerja untuk pembelajaran klasikal, dan 14 hari kerja untuk 
pembelajaran non klasikal atau aktualisasi nilai dasar profesi 
PNS, sedangkan untuk Diklat Prajabatan CPNS Golongan 
III dilaksanakan selama 31 Hari Kerja atau 263 JP, dengan 
perincian, 18 hari kerja untuk pembelajaran klasikal, dan 13 
hari kerja untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi 
nilai dasar profesi PNS.

Sri  menyampaikan bahwa Diklat Prajabatan pola baru 
dilaksanakan dengan memperhatikan 4 (empat) tahapan 
pembelajaran yakni Tahap Internalisasi Nilai-Nilai Dasar 
Profesi PNS.

Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai 
dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan 
Profesi PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. 
Nilai-nilai dasar tersebut meliputi akuntabilitas, nasionalisme, 
etika, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kelima nilai-nilai 
dasar ini diakronimkan menjadi ANEKA.

Kedua, tahap pembentukan sikap dan perilaku displin 
PNS. Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan 
kemampuan meningkatkan sikap perilaku disiplin, kesehatan 
jasmani dan rohani sebagai pelayan masyarakat.

Ketiga, tahap pembentukan pengetahuan tentang kedudukan 
dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan 
pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS sebagai pilar 
kesatuan bangsa dan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Keempat, tahap aktualisasi. Tahap pembelajaran ini 
memfasilitasi peserta dalam mengaktualisasikan nilai-nilai 
dasar profesi PNS, sikap dan perilaku displin PNS, dan 
pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tak hanya itu, lanjut Sri,  keunggulannya proses Diklatpim 

LAPORAN UTAMA
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adalah peserta dituntut harus menerbitkan suatu inovasi atau 
perubahan dalam melaksanakan tupoksinya.

evaluasi jangka pendek terus dilakukan. Begitu pun jangka 
menengah dan jangka panjang.

“Kedua, kalau aktualisasi itu untuk pra jabatan agar bisa 
mengaktualisasikan program. Itu dilakukan oleh seleksi calon. 
Evaluasi pasti ada, dilihat dari hasil aktualisasi dan inovasi 
perubahan dari Diklatpim tadi apa, jangka pendek menengah 
dan jangka panjang,” ujarnya.

Sri Utomo menyatakan bahwa evaluasi,  dilakukan oleh para 
mentor atasan para peserta itu sendiri. Pengawasan dan 
penilaian dilakukan secara berjenjang. Bahkan masyarakat 
yang dapat menilai kinerja PNS.

“Siapa yang lihat, bukan BKD. Yang melihat itu atasan 
langsung atau si mentor tadi, eselon 4 yakni mentornya 
eselon 3, eselon 3 mentornya yakni eselon 2, terus berjenjang 
itu mengawasi. Enggak bisa dilepas begitu saja tanpa adanya 
mentor,. Untuk figur siapa yang bagus itu adalah masyarakat 
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Lulus CPNS Sistem CAT,
Menjadi PNS Adalah 
Pilihan Hidup

Panggilan hati membuat Rohma Afriyani memilih 
menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah 
Kota Depok. Panggilan hati itu juga membuat 
perempuan asal Purwerojo, Jawa Tengah yang lulus 

CPNS melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) 2014 
itu meninggalkan gaji besar yang diterimanya saat menjadi 
karyawan notaris di bilangan Cimanggis, Depok. Kini Rohma 
menjadi staf di Dinas Kesehatan Kota Depok.

Rohma merantau ke Depok untuk mencari peruntungan 
bekerja di Depok. Bukan sebagai PNS, melainkan menjadi 
notaris di Cimanggis, Depok. Lulusan jurusan managemen 
informatika D3 Kampus BSI Yogyakarta ini  memiliki 
perjalanan karir yang cukup panjang sebelum lolos CPNS.

Setelah lulus tahun 2010 dari Yogyakarta, Rohma merantau 
pertama kali ke  Bekasi. Di Bekasi Rohma bekerja di sebuah 
perusahaan yang tidak sesuai background pendidikannya, 
yakni menjadi pegawai pabrik di bagian produksi. Karena 
tidak sesuai latar belakang pendidikan akhirnya perempuan 
yang lahir pada 13 April 1989 itu pindah ke Depok dan 
bekerja sebagai karyawan di kantor notaris.

“Kerja enggak sesuai background, lalu ada 
tawaran ke perusahaan notaris di Cimanggis, 
Depok. Kerja di sana sampai dua tahun. Dulu 
sebelumnya saya jadi CPNS. Saya sempat pindah 
ke Depok di kantor notaris di Cimanggis. Lalu 
belakangan ingin coba daftar CPNS,” katanya.

Menurut Rohma, September 2014, ia membuka website 
penerimaan CPNS. Niatnya mendaftar di kementerian 
diurungkan lantaran khawatir banyak pesaing. Alhasil 
Rohma mendaftar di Kota Depok. Prosesnya tidak rumit 
saat melamar CPNS dengan sistem CAT meski seluruh 
pendaftaran dilakukan secara online.

“Pertama kali daftar CPNS pembukaan September 2014. 
Daftar di Panselnas. Di web penerimaan CPNS. Daftar di 
Kota Depok karena kalau di kementerian pesimis banyak 

yang menilai. Si A bagus, B bagus, C bagus, bagaimana 
masyarakat melihat pelayanan si ABC tadi,” paparnya.

Sri menambahkan bahwa dengan pemetaan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang berhasil maka hal itu merupakan tolak 
ukur keberhasilan BKD sebagai ujung tombak.

Dengan jumlah PNS Depok yang masih jauh dari kata 
ideal, yakni 7960 orang dengan melayani lebih dari 2 juta 
penduduk, namun dapat membuat Pemkot Depok tetap 
berprestasi dalam rangka menuju reformasi birokrasi.

Perekrutan CPNS yang dibuat dua tahun terakhir juga 
berdasarkan formasi. Hal itu terekrut sesuai formasi yang ada 
dan tidak acak. Misalnya jabatan pranata komputer. Peserta 
langsung pilih dan ditempatkan di pranata komputer. Peserta 
itu tidak bisa jadi bendahara atau sebagai analis kepegawaian 
atau pengelola administrasi umum.

Hal itu, tentu tidak terlepas dari tangan dingin BKD Kota 
Depok yang berada di belakang layar.

“Dengan segala permasalahan yang ada dapat membuat 
Depok tetap prestasi. Reformasi birokrasi Depok lebih baik 
meski pegawai masih kurang. Itu akibat kita mapping SDM 
yang ada, kecilnya jumlah SDM bisa tetap kita mapping, 
dan  dia bisa bekerja baik. Yang di belakang layar kan BKD, 
bergerak mendapatkan prestasi,” tuturnya.

Sri Utomo mencontohkan bahwa dengan SDM yang berhasil

maka Depok mampu mendapatkan predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP), juga berkat peran BKD yang membuat 
Depok berprestasi.

Ke depan pihaknya juga sedang menyusun bersama 
organisasi dalam rangka melihat mapping kepegawaian kota 
Depok.

Hal itu terlihat dari analisa beban kerja dan analisa jabatan.

“Kelihatan butuh pegawai berapa dan menyusun ini harus 
cepat selesai, karena Kementerian PAN RB tidak bisa 
memberi formasi apapun jika kita tak bisa menyusun itu. 
Asal minta saja untuk apa enggak bisa. Misalnya saya minta 
untuk pranata komputer dua atau pencetakan UU minta dua 
itu nanti kami mengajukan formasi. Itu salah satu aplikasi 
inovasi reformasi birokrasi,” paparnya.



SEPTEMBER 2015 - WARTADEPOK | 13

Lulus CPNS Sistem CAT,
Menjadi PNS Adalah 
Pilihan Hidup

banget pesaingnya. Ya sudah di Kota Depok yang deket 
kali saja ada rejeki. Saya daftar online isi data kirim berkas. 
Terakhir 1 Oktober habis itu seleksi administrasi. Yang 
lulus dikirim kartu ujian CAT seingat saya November 2014,” 
ujarnya.

Dikatakan Rohma, ujian dilaksanakan Rohma pada 
November 2014 di Fakultas Teknik Universitas Indonesia 
(UI).  Sebelum mengikuti ujian ia pun mencari tahu berbagai 
macam model soal ujian masuk CPNS. Ia pun mengetahui 
bahwa Kota Depok sudah memakai sistem CAT sejak tahun 
2013.

“Browsing soal – soal, Depok pertama pakai CAT itu saya 
tahu. Cari – cari modelnya contoh soalnya seperti apa, 
pengetahuan dasar, kewarganegaraan, Tes Kemampuan 
Dasar, dan lainnya. Soalnya ada 100 dalam waktu dua 
jam. Waktu itu susah juga, tetapi kan sistem CAT yang sulit 
bisa dilewatin dulu, tetapi bisa enggak bisa saya jawab,” 
tuturnya.

Keunggulan sistem CAT, lanjutnya, sang peserta dapat 
mengetahui langsung nilai yang ia peroleh. Rohma 
memperoleh nilai 346.

Pemberkasan pun diterima Rohma pada 15 Februari. Sesuai 
formasi Rohma langsung ditempatkan di Dinas Kesehatan.

“Nilai langsung keluar setelah dikerjakan saat itu. Jadi ada 
bayangan bisa masuk apa enggak. Nilai saya 346,” tandasnya.

Rohma menjelaskan, menjadi PNS adalah pilihan hidup. 
Selain sebuah pengabdian di usia muda, tetapi juga 
memenuhi harapan dan impian orangtuanya. Sebab menjadi 
PNS memiliki gengsi yang tinggi bagi orangtuanya di kampung 
halaman.

“Memang gajinya lebih kecil ketimbang di swasta. Namun 
yang pertama saya pilih karena alasan orangtua di kampung. 
PNS bagi mereka punya citra, gengsi dan kebanggaan 
lebih tinggi. Walaupun disini sebenarnya biasa saja, tetapi 
di kampung tidak dipandang rendah. Pertama bersyukur 
bahwa jadi PNS rejeki sudah terjamin. Dijalani dengan dunia 
baru, belajar lebih banyak. Kerja di pemerintahan adalah 
pengabdian pelayanan publik meskipun buat saya masih 
adaptasi,” imbuhnya.

Selain bekerja di Pemerintah Kota Depok, Rohma merupakan 
guru volunteer untuk anak kaum marginal di wilayah Kramat 
Jati, Jakarta Timur. Meski begitu ia menegaskan akan tetap 
bekerja pada jalurnya dan berupaya membuat orangtuanya 
bangga kepadanya.

“Karena saya niatnya memang bener kerja mau cari 
penghasilan. Dimulai dari diri sendiri jangan kerja bermalas 
- malasan. Kerja tekun on the track, niatnya pertama juga 
untuk keluarga, saya orangnya enggak neko – neko,” katanya.

Biodata :

Nama  : Rohma Afriyani
TTL  : Purworejo, 13 April 1989
Domisili  : Kost di Kampung Mangga, Beji, Depok
Hobi  : Bagian dari komunitas volunteer anak – anak tak   
   mampu di Kramat Jati
Anak pertama dari dua bersaudara. Adik laki – laki.
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Kota Layak Anak
Depok, Selangkah 
Lebih Maju

Kota Depok berhasil meraih penghargaan Kota Layak 
Anak (KLA) untuk kategori madya. Penghargaan 
kategori madya itu diraih setelah dua kali berturut-
turut Kota Depok meraih

penghargaan Kota Layak Anak dengan kategori pratama.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 
(BPMK) Kota Depok, Widyanti Riandani mengatakan, 
Kota Depok meraih penghargaan kota layak anak karena 
adanya peran aktif dari legislatif. DPRD Kota Depok serius 
mensosialisasikan dan mengawasi implementasi dari Perda 
Kota Layak Anak No 15 tahun 2013.
“Tahapan menuju Kota Layak Anak ada ada lima. Yakni 
pratama, madya, nindya, utama dan KLA. Sebelumnya kita 
mendapatkan Pratama. Kategori Pratama diperoleh tanpa 
melihat indikator fisik maupun non fisik , tapi komitmen 
pemerintah pada kebijakan tertulis ataupun tidak. Kalau 
komitmen kan sudah jelas bahwa Pemerintah Kota Depok 
sudah berkomitmen untuk menjadi Kota Layak Anak. Ini 
menjadi program andalan yang tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” 
katanya, beberapa waktu yang lalu.
Widyanti menyatakan bahwa secara bertahap Kota Depok 
akan berupaya meraih penghargaan sebagai Kota Layak 
Anak.
Penghargaan Kota Layak Anak katagori madya tersebut 
diterima Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il di Istana 
Kepresidenan Bogor, Selasa (11/8/2015). Penerimaan 
penghargaan tersebut bertepatan dengan acara puncak 
peringatan Hari Anak Nasional.
Acara yang mengambil tema “Wujudkan Lingkungan dan 
Keluarga Ramah Anak” itu dihadiri oleh Presiden Republik 
Indonesia Joko Widodo beserta ibu negara, Ibu wakil 
presiden RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Yohana Yembise, gubernur, walikota, 
bupati, dan undangan lainnya.
Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il mengatakan, 
penghargaan ini merupakan prestasi dari seluruh warga 
Depok yang memang peduli dari awal untuk mewujudkan 
Depok Kota Layak Anak.
“Kita berjuang untuk memperbaiki program-program 
kepedulian kita terhadap pendidikan anak, kemudian 
membesarkan anak, mendewasakan anak, menempatkan 
anak sebagai potensi aset masa depan kita,” tandasnya.
Depok yang telah melahirkan Perda Kota Layak Anak atau 
Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak terus memperbaiki 
proses-proses pembentukan RW Layak Anak dengan lebih 
dulu membentuk lima RW Layak Anak. Kini terdapat 79 RW 
layak anak.
“Dua tahun yang lalu kita telah mendapatkan penghargaan 
kategori Pratama, dan alhamdulillah dua tahun kemudian, 
setelah kita makin sungguh-sungguh lagi memperbaiki 
program-program kita, sampai pembentukan RW Layak 
Anak di seluruh kelurahan masing-masing minimal satu, 
dan alhamdulillah sekarang sudah ada 79 RW Layak Anak 
se-Kota Depok dari 63 kelurahan,” imbuhnya.
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Tekad Pemerintah Kota Depok melayani 
masyarakat secara optimal bukanlah isapan 
jempol belaka.

Buktinya, Pemkot Depok mendapatkan 
penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan 2015. 
Penghargaan itu diberikan karena Pemkot Depok 
mampu membina kelurahan sadar hukum. Dampaknya 
masyarakatnya mempunyai kesadaran hukum cukup tinggi.

Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan diberikan 
dengan enam kriteria. Keenam kriteria itu adalah  
pelunasan kewajiban membayar PBB minimal 90 persen, 
tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan 
ketentuan UU No 1 
Tahun 1974 tentang 
erkawinan, rendahnya 
angka kriminalitas, 
rendahnya kasus narkoba 
dan pornografi, tingginya 
kesadaran masyarakat 
terhadap kebersihan dan 
kelestarian lingkungan 
serta rendahnya angka 
putus sekolah di usia wajib 
belajar.

Ada sembilan kelurahan 
di Depok yang memenuhi 
kriteria tersebut. Pertama 
Kemiri Muka (Kecamatan 
Beji), Pondok Cina 
(Kecamatan Beji), Sukamaju 
(Kecamatan Cilodong), 
Limo (Kecamatan Limo), 
Cisalak Pasar (Kecamatan 

Cimanggis), Tugu (Kecamatan Cimanggis), Curug (Kecamatan 
Cimanggis), Cimpaeun (Kecamatan Tapos), dan terakhir 
Kedaung (Kecamatan Sawangan).

Penghargaan tersebut diterima Walikota Depok di Gedung 
Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/8/2015).

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Depok, Linda 
Ratnanurdiani, menjelaskan, penghargaan itu didapat 
Kota Depok karena terjadinya sinergi dari pihak kelurahan, 
kecamatan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) 
terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Untuk kriteria kewajiban membayar PBB minimal 90 
persen. Misalnya, para lurah, camat, dan Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Depok 
meningkatkan upaya menyadarkan masyarakat untuk 
membayar PBB dan meningkatkan upaya sosialisasi tentang 
pentingnya membayar PBB.

Untuk kriteria kesadaran masyarakat terhadap kebersihan 
dan kelestarian lingkungan hidup, aparat lurah, camat, 
Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan (DKP) saling bersinergi mensosialisasikan 
program-program kebersihan kota dan lingkungan hidup.

Untuk menekan angka putus sekolah, Dinas Pendidikan 
Kota Depok juga bersinergi dengan pihak kelurahan dan 
kecamatan.

Mampu 
Tingkatkan 
Pelayanan, Depok 
Raih Anubhawa 
Sasana Kelurahan
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Dalam menekan angka perkawinan di bawah usia, terjadi 
sinergi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Keluarga (BPMK) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun 
dalam menurunkan angka kriminalitas, Pemkot Depok 
berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

“Penghargaan itu diraih karena sinergitas semua 
dinas, aparat kelurahan dan kecamatan, serta OPD 
terkait,” katanya.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Isma’il berharap 
momentum penghargaan itu bisa menjadi motivasi bagi 
kelurahan-kelurahan yang lain untuk lebih mengupayakan 
tercapainya kelurahan sadar hukum dengan meningkatkan 
sinergitas kelurahan, kecamatan, OPD, dan instansi terkait 
lainnya.

Pemberian penghargaan ini merupakan kegiatan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI 
bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat, Kanwil Hukum 
dan HAM Provinsi Jabar, Kejati Jabar, BNN Provinsi Jabar, 
BPMPD Provinsi Jabar, dan BLH Provinsi Jabar dalam menilai 
seluruh desa/kelurahan se-Jawa Barat.

Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, Depok merupakan  
salah satu kelurahan di Indonesia yang mendapatkan gelar 
Anubhawa Sasana. Kelurahan Cisalak Pasar mendapatkan 
penghargaan ini bukan tanpa dasar. Kriterianya telah 
terpenuhi diantaranya pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) mencapai angka 90 persen, angka 
kriminalitas rendah, angka narkoba dan pornografi rendah, 
terjaganya kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta 
angka putus sekolah yang rendah.

Lurah Cisalak Pasar, Zikri Dwi Darmawan mengatakan, 
penghargaan itu dapat diraih karena pihak kelurahan 
terus mensosialisasikan kemasyarakat akan kewajibannya 
membayar pajak. Caranya melalui ketua RT dan RW. Selain 
itu  memanfaatkan pertemuan pertemuan warga di tingkat 
RT dan RW.

 “Untuk mengetuk hati wajib pajak berbagai cara 

Hijaunya RT06/16 
Baktijaya Harumkan 
Kota Depok

Kelurahan Cisalak 
Pasar Raih Gelar 
Anubhawa Sasana

kami lakukan. 
Di antaranya 
kami melakukan 
sosialisasi melalui 
Ketua RT dan RW 
agar menyampaikan 
kepada warganya. 
Kami juga membuat 
pemberitahuan di 
papan pengumuman 
kelurahan. 
Kami sangat 
mengapresiasi 
kepada Ketua RT dan RW yang begitu aktif dalam 
membantu sosialisasi ke wajib pajak,” katanya.

Menurut Zikri, masyarakat Cisalak Pasar semakin tinggi 
kesadarannya dalam membayar pajak bukan hanya karena 
sosialisasi yang gencar dilakukan, melainkan juga karena 
tingkat perekonomian masyarakat Cisalak Pasar rata rata 
stabil. Kemudian juga karena harga jual tanah semakin 
tinggi.

LAPORAN UTAMA
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L ingkungan RT06/16, Baktijaya, Sukmajaya, Depok 
hijau dengananeka tanaman obat, sayuran, 
dan tanaman lainnya. Hijaunya RT06/16 itu 
mengharumkan  Kota Depok hingga ke ke Jawa 

Barat. Kelurahan Baktijaya yang mewakili Kota Depok  
menjadi juara I lomba hatinya PKK tingkat Provinsi Jawa 
Barat tahun 2014.

Bendahara RT06/16, Dwi Hastuti, menyatakan bahwa 
penanaman obat dilakukan selain untuk penghijauan 
juga untuk menjaga ketahanan keluarga di lingkungannya 
Karena dengan memiliki tanaman obat, maka warga 
dapat menjaga  kesehatan keluarganya dengan kesigapan 
mengkonsumsi tanaman herbal pribadi.

Di RT06/16 yang lokasinya hanya satu gang memiliki 103 
tanaman jenis obat herbal. Di antaranya adalah bangle 
untuk sakit kepala,demam,nyeri perut,susah BAB,dan sakit 
kuning. Binahong untuk mengobati batuk berdarah,lemah 
syahwat,luka bakar,menjaga stamina,dan paru-paru 
berlubang.

Kencur untuk menambah selera makan ,obat 
batuk dan peluruh kencing. Sirih merah untuk 
mimisan,batuk,sariawan,obat keputihan,dan anti diare. 
Kemudian jahe untuk menghangatkan tubuh,masuk 
angin,memerangi kanker,dan gangguan menstruasi. Temu 
lawak untuk mengatasi maag,diare,dan menambah nafsu 
makan, dan sambung nyawa untuk mengobati luka,dan 
menurunkan darah tinggi.

“Kami bangga atas prestasi itu. Semua yang 
dilakukan bersama warga membuahkan 
hasil untuk lingkungan RW16 dan untuk Kota 
Depok. Kami berharap dapat memberikan 
inspirasi wilayah lainnya dalam menghijaukan 
lingkungannya,” katanya, beberapa waktu yang lalu.

Menurut Dwi Hastuti,di lingkungan RT06/ 16 juga terdapat 
jenis tanaman lain, jumlahnya mencapai 900 tanaman 
yang ditanam di pot dan tersebar disetiap halaman rumah 

warga.

Baik tanaman obat dan tanaman lainnya dirawat agar tetap 
tumbuh dan segar. Perawatan dilakukan dengan kesungguhan, 
keseriusan, dan kesabaran.

“Untuk menambah wawasan  tanaman obat,serta tanaman 
lain, saya sering mengunjungi dan membeli ke tukang 
tanaman, lalu saya mencari informasi tentang khasiatnya di 
buku atau di internet,” ujarnya.

Ketua RT06/16, Mochamad Badri mengatakan, penghijauan 
di lingkungan RT 06 sudah dilaksanakan lama sejak 
kepengurusan RT sebelumnya.

Kini berbagai tanaman ada. Baik itu tanaman obat, warung 
hidup, lumbung hidup dan tanaman buah.

Untuk sayuran seperti bayam, kangkung, sawi,kemangi 
ditanam di rak vertikultur (rak bertingkat).

“RT06 selalu menjadi juara I lomba K 3 yang diadakan oleh 
Pengurus RW.16 sejak 10 tahun yang lalu. Untuk  tahun 2015 
kami tidak diikut sertakan lomba untuk member kesempatan 
lingkungan RT yang lain,” tandasnya.

Dikatakan Badri, di setiap pertemuan warga ia selalu 
menghimbau dan memotivasi warga untuk terus menjaga dan 
merawat lingkungan agar selalu hijau, asri dan segar. Sebab 
lingkungan yang hijau sangat menunjang kesehatan warganya.

“Kepada pengurus RT saya ingatkan bahwa pengurus 
RT harus memberi contoh dalam menjaga dan merawat 
lingkungan agar semua warga tetap kompak dan semangat,” 
tuturnya.

Badri menyatakan bahwa semua tamu yang mengunjungi 
lingkungan RW16 dalam rangka penilaian atau pun studi 
banding maka pengurus RW16 mengarahkan untuk 
mengunjungi RT06.

“RT06 sudah pernah tampil dalam program acara di beberapa 
televisi swasta. Lingkungan ini milik kita bersama, mari kita 
jaga dan  kita rawat bersama-sama,” katanya.
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Mesin Pangan Rumahan 
Kualitasnya Boleh Diadu

Berawal dari keinginan mengaplikasikan ilmu 
dibidang mesin pangan, M. Ihsanur akhirnya 
mampu mendirikan usaha pembuatan mesin 
pangan dengan label Foodconindo. Mesin 

pangan itu pun diproduksi di sebuah rumah di Jalan Gas 
Alam No 27 RT03/06, Curug, Cimanggis, Depok.

Meski pada awal berjalan Foodconindo lebih ke usaha 
konsultan perseorangan berupa jasa uji formula, jasa 
desain pabrik, jasa feasibility study, jasa riset produk 
pangan dan jasa pelatihan produksi pangan. Namun 
seiring berjalannya waktu dan banyaknya permintaan 
mesin pangan maka usaha dikembangkan menjadi jasa 
pembuatan mesin produksi pangan dengan dibangunnya 
workshop pembuatan mesin produksi pangan.

Saat ini sudah puluhan jenis mesin pangan yang telah di 
produksi Foodconindo. Di antaranya mesin produksi jus, 
mesin produksi susu, mesin pemotong singkong, mesin 

UKM

potong krupuk, spiner, oven berbagai ukuran, blender, 
homogenizer, mesin penepung, mesin giling daging, 
tangki mixing, tangki pasturisasi dan masih banyak jenis 
lainnya.

M Ihsanur sebagai pemilik Foodconindo mengatakan, 
selain membuat mesin, tempat workshop yang 
dimilikinya kerap dijadikan tempat pelatihan bagi calon-
calon pengusaha.

“Beberapa kali Foodconindo dipercaya 
mengadakan pelatihan baik pengenalan mesin, 
management usaha sampai dipercaya menjadi 
narasumber pelatihan berbasis pangan,” katanya.

Layanan lain yang diberikan Foodconindo, lanjutnya, di 
antaranya adalah layanan kajian industri pangan berupa 
kajian atau riset tentang tema berkaitan dengan pangan 
seperti proses produksi, studi kelayakan, usaha produk 
pangan, kelembagaan, riset pasar, uji organoleptik, uji 
formula, industri pangan, mesin pangan dan lainnya.

Menurut M Ihsanur, bagi 
pengusaha UKM yang ingin 
membuat mesin pangan 
dengan tujuan menghemat 
waktu kerja dan menambah 
produksi dengan membuat 
mesin yang pas akan 
dilayani dengan layanan 
Uji Coba Produksi 
Skala Mesin. 
Hal itu 



SEPTEMBER 2015 - WARTADEPOK | 19

dilakukan agar pengusaha UKM mendapat  
mesin yang cocok, sehingga tidak terjadi 
salah pembelian mesin dan mendapat mesin 
yang memiliki kapasitas produksi yang lebih 
besar.

Sedangkan layanan service yang diberikan 
oleh Foodconindo  dilakukan bekerjasama 
dengan tenaga ahli lepas, lembaga atau 
pihak penyedia jasa atau barang lainnya. 
Layanan tambahan ini adalah layanan 
berbayar namun biaya sudah disesuaikan 
dengan kemampuan UKM.

Layanan tambahan tersebut  meliputi desain 
kemasan, desain kemasan dapat berupa 
desain label, desain kemasan, desain logo 
dan desain bahan promosi. Penjualan bahan 
kemasan, penjualan bahan kemasan meliputi 
kemasan plastik, botol, pouch, plastik 
shrink, karton, kardus dan lainnya. Penjualan 
bahan tambahan pangan, penjualan bahan 
tambahan pangan seperti CMC, natrium 
benzoat, gelatin, flavour dan lainnya. Jasa 
perizinan dan sertifikasi produk pangan, jasa 
perizinan dan sertifikasi seperti PIRT, BPOM,  
Sertifikat Halal dan Merek. Terakhir adalah 
pelayanan Uji Laboratorium Pangan, Uji 
laboratorium pangan meliputi uji SNI, uji air, 
uji Angka Kecukupan Gizi, uji umur simpan 
dan lainnya.

Anda berminat membuat mesin pangan 
silahkan pesan ke Workshop Foodconindo 
dengan telepon Adi (081381345123).
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Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kota 
Depok terbentuk dari kepedulian beberapa ibu 
mengenai pentingnya pemberian Air Susu Ibu 

(ASI) untuk bayi secara eksklusif selama enam bulan 
dan dilanjutkan hingga dua tahun. Para ibu tersebut 
bertekad terus mengkampanyekan hal itu demi 
terciptanya generasi muda yang sehat dan unggul.

AIMI Depok diresmikan pada 1 November 2014 setelah 
1 tahun berproses dari Komunitas ASI for Baby Depok. 
Dengan menyandang nama AIMI, dan berpegang pada 
AD/ART AIMI akhirnya resmi menjadi ranting Depok, 
salah satu ranting AIMI Cab Jabar. Saat ini anggota AIMI 
Ranting Depok berjumlah 29 orang dan 17 diantaranya 
Konselor Menyusui bersetifikat,

“Anggota saat ini berjumlah 29 orang dan 17 
diantaranya konselor bersertifikat,” kata Ketua 
AIMI Ranting Depok, Marthia Larasati

Menurut Marthia, beberapa kegiatan yang dilakukan 

AIMI Ranting Depok diantaranya upaya sosialisasi 
mengenai pentingnya ASI bagi kesehatan dan imunitas 
bayi serta penyebaran informasi. Hal ini dilakukan karena 
tingkat kepahaman keluarga Indonesia, terutama ibu-ibu 
untuk mendapatkan akses informasi selengkap mungkin 
mengenai ASI baik dari rumah sakit tempat melahirkan 
dan tenaga kesehatan dirasa masih kurang.

Menyusui adalah sesuatu yang alami atau kodrati. 
Namun di tengah dunia yang semakin modern dan 
kompetitif ini, semakin banyak tantangan yang harus 
dihadapi oleh ibu menyusui. Terlebih bagi ibu yang juga 
harus bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi keluarganya.

Kesuksesan ibu menyusui bayinya ditentukan oleh 
banyak faktor. Antara lain dukungan lingkungan 
sekitarnya. Data RISKESDAS 2013 menunjukkan angka 
yang cukup baik bahwa pemberian ASI eksklusif pada 
usia bayi 0-1 bulan mencapai angka 52,7 persen. Namun 

KOMUNITAS

AIMI Ajak Para Ibu Berikan ASI
Komunitas
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seiring dengan bertambahnya usia 
bayi, angka ASI eksklusif pun menjadi 
menurun hingga pada usia 6 bulan. 
Angka pemberian ASI eksklusif 
menurun menjadi 30,2 persen.

Untuk itu maka AIMI melakukan 
beberapa kegiatan yang sudah 
dilakukan. Di antaranya  mengadakan 
Kelas EdukASI Menyusui dan Kelas 
EdukASI Mpasi secara rutin setiap 
sebulan sekali, sosialisASI, AIMI goes 
to school, goes to campus, goes to 
office, konseling home visit atau 
hospital visit, dan even tahunan 
seperti Hari Ibu, World Breastfeeding 
Week.

AIMI juga melakukan advokasi 
dalam kasus tertentu. Misalnya 
orangtua bayi meninggal IAMI akan 
memberikan support. Dukungan itu 
baru sebatas memberitakan.

Diharapkan untuk kasus seperti itu, 
keluarga bisa mendapatkan wet 
nursing mother untuk jangka panjang 
(sampai 2 tahun). Pemberian ASI lebih 
baik dari sanak keluarga terdekat 
terlebih dahulu.

“Tidak perlu pakai syarat. Siapa saja 
boleh bergabung dengan kami,” 
katanya.

Bagi yang berminat dan memiliki 
keinginan yang sama untuk 
meningkatkan prosentase ibu 
menyusui di Kota Depok dapat 
mengirimkan email ke depok@jabar-
aimi.asi.org.

Saat ini IAMI Ranting Depok 
memiliki kantor  sekretariat di Aruba 
Residence, Jalan Pemuda, Depok 
Lama.
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Pemerintah Kota Depok melalui 
Dinas Pendidikan mengusulkan 
perubahan Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaran 
Pendidikan dan masuk dalam Prolegda 
Tahun 2015.  Hal itu dilakukan agar 
tercapainya pendidikan yang adil dan 
merata di Kota Depok.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah bahwa wewenang pengelolaan 
sekolah menengah atas dan menengah kejuruan akan 
diambil alih oleh pemerintah provinsi. Sedangkan 
Pemerintah Kota dan Kabupaten hanya menangani 
pendidikan usia dini, sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama atau yang sederajatnya.

Namun sayangnya, perubahan peraturan daerah itu 
tertunda. Pelimpahan wewenang itu masih menunggu 
Peraturan Pemerintah (PP) pengganti PP Nomor 41 
Tahun 2007 yang ditargetkan akan rampung di awal 
Tahun 2016 dan implementasinya bisa jadi di awal 
tahun pelajaran 2016/2017 dimana SMA/SMK nantinya 
akan dibawah kewenangan Provinsi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Mohammad 
Hafid Nasir menyayangkan ditundanya perubahan 
perda tersebut karena menunggu rampungnya 
Peraturan Pemerintah (PP)  pengganti PP Nomor 41 
Tahun 2007.

“Kami menyayangkan tertundanya perubahan 
perda itu.  Sementara itu banyak hal yang perlu 

Perda No 8 Tahun 2010

Capai Pendidikan Adil dan Merata

dimasukkan sebagai pasal tambahan 
dalam perda tersebut. Selain itu juga 
usulan perubahan menyesuaikan situasi 
dan kondisi terkini,” katanya.

Nasir menjelaskan, DPRD bersama 
Pemerintah Kota Depok terus meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat supaya 
masyarakat bisa menempuh pendidikan 
secara adil dan merata serta terjangkau.

“Karena pentingnya pendidikan kami sebagai anggota 
DPRD Kota Depok sering terjung  ke masyarakat atau 
ke sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan 
pendidikan di Kota Depok berjalan sesuai aturan yang 
berlaku untuk melahirkan generasi atau sumber daya 
manusia yang unggul dan berakhlak mulia,” imbuhnya.

PARLEMENTARIA
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Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010  
adalah :

1.  Pemutakhiran Database semua Sekolah Negeri dan 
Swasta secara rutin minimal satu kali setahun.

 Database yang dimaksud adalah jumlah Guru 
PNS dan Honor, Jumlah Siswa, Jumlah Siswa yang 
perlu mendapatkan Subsidi, Jumlah RKB,  Jumlah 
Komputer dan kondisinya,  Jumlah MCK dan Sarana 
dan Prasarana Sekolah lainnya yang menunjang 
Kegiatan Belajar Mengajar

2. Peran serta Perusahan yang berlokasi di Depok dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan.

 Perlu penegasan dalam bentuk Peraturan atau 
Surat Edaran Walikota kepada Perusahaan 
untuk memprioritaskan Dana Corporate Social 
Responsiblity (CSR) demi kemajuan Penyelenggaraan 
Pendidikan di Kota Depok. Dengan adanya 
pemutakhiran Database Sekolah diharapkan semua 
bantuan akan tepat sasaran.

3. Pengawasan Sekolah Swasta.

 Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tidak 
menjelaskan secara detil wewenang Pemerintah 
Kota Depok dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk 
melakukan Pengawasan Sekolah Swasta, padahal ada 
alokasi Anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah 
Swasta yang bersumber dari Anggaran Pendidikan 
termasuk bagaimana peran Dinas Pendidikan 
melakukan pengawasan terhadap alokasi 20% Siswa 
yang perlu disubsidi di Sekolah-sekolah Swasta.

4. Proses Belajar Mengajar Berbasis Teknologi Informasi.

 Sebagaimana arahan dari Kementrian Pendidikan, 
Depok adalah kota pertama yang telah melakukan 
launching Gerakan Depok Belajar menggunakan 
sarana pembelajaran interaktif  bagi Siswa dan Guru 
dengan Media Tablet, termasuk penggunaan Media 
Tablet ini dalam rangka mempersiapkan peserta didik 
untuk pelaksanaan Ujian Nasional berbasis Komputer 
atau Computer Based Test (CBT). Hal ini perlu 
dituangkan dalam Peraturan Daerah.

5. Pembinaan kepada Peserta Didik yang memiliki 
potensi di bidang Seni dan Olah Raga.

 Peserta Didik yang punya potensi di bidang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi sudah cukup banyak, 

bahkan Kota Depok sudah berhasil mengirim 
perwakilan pelajar untuk mendapatkan prestasi 
di tingkat nasional dan internasional. Hal yang 
sama perlu juga dilakukan di bidang Seni dan 
Olah Raga. Perlu dituangkan dalam Peraturan 
Daerah, peran serta Pelaku atau Komunitas 
Seni dan Budaya  serta Koni Kota Depok dalam 
mengembangkan Peserta Didik di bidang 
tersebut, sehingga diharapkan ada kerja sama 
terpadu antar stakeholder untuk memajukan 
pendidikan khususnya di bidang Seni dan Olah 
Raga.

6. Pembinaan kepada Anak Berkebutuhan Khusus.

 Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas 
Pendidikan perlu mengalokasikan anggaran 
untuk pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus .

7. Proses Penerimaan Siswa Didik Baru.

 Mencontoh dari kota atau kabupaten yang 
memiliki karakter penduduk yang sama 
dengan Kota Depok dan Hasil Evaluasi Proses 
Penerimaan Siswa Didik Baru di empat tahun 
terakhir, maka PPDB on line untuk semua 
tahapan menjadi keharusan dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kota Depok. Bentuk Kerjasama 
dengan Sekolah Swasta dan Dinas Sosial terkait 
dengan Siswa Bersubsidi perlu juga dituangkan 
dalam Peraturan Daerah.

8. Optimalisasi Peran Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran

 Musyawarah Guru Mata Pelajaran sama halnya 
dengan KKG, merupakan suatu organisasi 
guru yang dibentuk untuk menjadi forum 
komunikasi yang bertujuan untuk memecahkan 
masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan 
tugasnya sehari-hari di lapangan sekaligus  
sebagai wahana untuk saling bertukaran 
pengalaman guna meningkatkan kemampuan 
guru dan memperbaiki kualitas pembelajaran. 
Hal ini perlu dituangkan dalam Peraturan 
Daerah agar mengurangi kesenjangan yang 
ada pada guru, dan mereka dapat lebih 
mengetahui permasalahan dan solusinya dari 
hasil pertemuan kelompok kerja tersebut secara 
menyeluruh.
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PKK

PKK Kelurahan  Cilangkap, Tapos, Depok  mewakili 
Kota Depok mengikuti lomba 10 Program PKK dan 
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Tingkat Provinsi Jawa Barat 2015.

PKK Cilangkap pun siap mengharumkan nama Kota Depok. 
Target tinggi pun dipancang untuk memberikan kado 
indah diakhir jabatan Walikota dan Wakil Walikota Depok 
yang akan berakhir pada Januari 2016.

Hal tersebut diungkapkan Ketua TP PKK Suryani usai 
mengadakan persiapan lomba dengan kader PKK 
kelurahan dan Kecamatan Tapos.

“Persiapan yang dilakukan selama sebulan. 
Targetnya menjadi yang terbaik di tingkat 
Provinsi Jabar, karena jika juara menjadi kado 
yang indah bagi Pemkot,” katanya.

Suryani mengatakan, di bulan Juli 2015, PKK Kelurahan 
Cilangkap meraih juara 1 tingkat Kota Depok dan berhak 
mewakili lomba di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Prestasi tersebut didapat setelah Suaibun, suaminya  
menjabat sebagai   lurah di Kelurahan Cilangkap. Suaibun 
bekerja keras bersama para aparatur kelurahan, pengurus 

dan anggota PKK Kelurahan Cilangkap serta masyarakat 
umum lainnya  untuk membawa harum Kelurahan 
Cilangkap.

“Suami saya coba merangkul dan mendata potensi apa 
yang bisa diandalkan. Kegiatan awal saya melanjutkan 
program yang sudah ada dan menggali potensi yang ada 
di Cilangkap,” tuturnya.

Menurut Suryani, para kader PKK Kelurahan Cilangkap 
berpotensi untuk memajukan Kelurahan Cilangkap. Sebab

umumnya para kader dan warganya berpendidikan, 
Kemudian lingkungan dan masyarakatnya mendukung 
Cilangkap dikembangkan.

Namun yang dibutuhkan adalah memotivasi mereka. 
Karena  sebelumnya tidak ada ruang atau belum diberikan 
kesempatan kader PKK untuk berkreasi dan mengeluarkan 
ide-ide cemerlang. Selain itu mendorong tugas dan fungsi 
PKK dan bangun kebersamaan.

“Artinya tiap kegiatan kita datang untuk memotivasi 
mereka. Akhirnya tingkat kota kami raih. Targetnya 
menjadi yang terbaik. Tapi pembelajaran dan pengalaman 
buat kader juga utama,” pungkasnya.

Suryanih menambahkan bahwa untuk ekspose penilaian 
dari tim Provinsi Jawa Barat tetap di kelurahan. Sementara 
itu di lapangannya di Posyandu Melati 20 RW20, 
sedangkan untuk lomba PKDRT di  RW11 dan RW20.

“Sekarang sedang pembenahan kantor, pembuatan dapur 
hidup, toga dan penghijauan. Karena tingkat provinsi jadi 
harus lebih maksimal lagi, terutama dari segi toga dan 
dapur hidup,” tuturnya.

Suryani menyatakan bahwa persiapan loma dilakukan 
selama sebulan. Pembinaan dilakukan di hari Rabu dan 
Kamis. Kemudian dari tingkat Kota Depok juga melakukan 
pembinaan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada kader PKK 
Kelurahan Cilangkap yang terus bersemangat, juga 
kader Kecamatan dan Kota yang senantiasa memberikan 
bimbingan selama persiapan lomba,” tandasnya.

PKK Kelurahan Cilangkap Tapos 
Siap Harumkan 
Nama Depok



SEPTEMBER 2015 - WARTADEPOK | 25

dengan status jalan dimana pembangunan tersebut 
dilaksanakan.

Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dipergunakan 
untuk memprediksi infrastruktur transportasi sekitar 
daerah sehingga dapat melayani peningkatan volume lalu 
lintas yang diakibatkan bangkitan atau tarikan oleh suatu 
kegiatan pembangunan.

Pihak pengembang atau pemrakarsa harus memberikan 
konstribusi yang nyata di dalam penanganan dampak 
lalu lintas sebagai akibat pembangunan, penambahan 
pembebanan lalu lintas akibat bangkitan dan tarikan 
lalu lintas suatu pembangunan secara langsung akan 
berdampak pada turunnya unjuk kerja jaringan jalan yang 
terdapat di sekitar lokasi.

Tata Cara untuk Memperoleh Andalalin:

Pengembang atau Pemrakarsa suatu kegiatan 
pembangunan pembangun properti melakukan 
Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang 
memiliki tenaga ahli bersertifikat. Lalu hasil analisis 
Andalalin tersebut disusun dalam bentuk dokumen hasil 
Andalalin 2 sebagai salah satu dasar untuk memperoleh 
perizinan mendirikan bangunan sesuai Perda  No 13 
Tahun 2013.

LAYANAN MASYARAKAT

Analisis Dampak Lalu Lintas atau  Andalalin 
adalah studi atau kajian mengenai dampak 
lalu lintas dari suatu kegiatan dan atau usaha 
tertentu yang hasilnya dituangkan dalam 

bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan 
lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan tata 
guna lahan akan mengakibatkan berubahan di dalam 
mempengaruhi sistem transportasi di sekitarnya.

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas 
Perhubungan Kota Depok, Ari Manggal mengatakan, 
Andalalin dilakukan untuk kepentingan bersama. Baik 
itu pemilik bangunan dan masyarakat umum  untuk 
meminimalkan atau mencegah kemacetan dan juga 
meningkatkan keselamatan lalu lintas.

“Tujuan dari Andalalin untuk memprediksi dan 
meminimalisir dampak yang ditimbulkan suatu 
pembangunan atau perubahan fungsi lahan terkait 
dengan lalu lintas, 
baik menyangkut 
kelancaran atau 
keamanan lalu lintas 
di lokasi dan disekitar 
lokasi pembangunan 
tersebut,” katanya.

Pembangunan yang 
menimbulkan dampak 
lalu lintas wajib 
melakukan kajian 
Andalalin dan mendapat 
persetujuan sesuai 
dengan pejabat. Kajian 
Andalalin itu sesuai 

Andalalin
Demi Kepentingan 
Bersama
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Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok melalui seluruh 
Puskesmas yang ada di Kota Depok menggelar Bulan 
Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Kegiatan tersebut 
merupakan acara rutin yang digelar setiap tahun.

“Saat ini kami sedang menjalankan pekan imunisasi, sudah 
dilakukan sosialisasi ke Puskesmas dan selanjutnya mereka 
menindaklanjutinya,” tutur Kepala Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Depok, Agus Gojali 
saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/09/2015).

Dalam hal ini, pihak Puskesmas mendatangi seluruh 
sekolah, baik sekolah dasar (SD) maupun Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) yang ada di Kota Depok. Siswa yang 
mendapatkan fasilitas imunisasi tersebut merupakan siswa 
kelas 1 dan 2. Pekan imunisasi ini diselenggarakan sejak 
Agustus hingga November. Adapun imunisasi yang diberikan 
yaitu vaksin untuk campak, gejala campak, difteri tetanus 
(DT), dan tetanus difteri (TD).

Agus berharap, dengan adanya pekan imunisasi ini seluruh 
generasi penerus khususnya di Kota Depok dapat terlindung 
dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, sehingga 
penularannya tidak terjadi dengan cepat.

“Campak, DT, dan TD penyebarannya sangat cepat, 
melalui imunisasi kekebalan tubuh seseorang 
dapat lebih tinggi, sehingga tidak akan mudah 
terserang penyakit tersebut,” tutupnya.

Imunisasi sendiri merupakan suatu proses pemberian 
kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan 
memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan 
terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya 
bagi seseorang.

Upaya memberikan informasi dan wawasan yang lebih 
maksimal kepada para pecinta maupun pembudidaya 
ikan hias, Balai Penelitian dan Pengembangan Budi 
Daya Ikan Hias (Balitbangdias) meluncurkan Cetak 

Biru REIKKA serta peluncuran Digital Informasi pada kegiatan  
REIKKA (Rekreasi, Edukasi, Informasi, Komunikasi, Konservasi, 
dan Atraksi) 2015 di aula lantai 1 Balai Kota Depok, kemarin 
(16/09/15).
Kepala Balitbangdias, Heru Prihadi mengatakan, Cetak Biru 
REIKKA merupakan masterplane pengembangan Litbang 
budi daya ikan hias di Indonesia, sedangkan Digital Informasi 
merupakan inovasi penyebaran hasil Litbang berbasis cyber 
yang di dalamnya memuat perpustakaan berbasis digital 
android.
“Diharapkan peluncuran kedua hal tersebut dapat 
membuat pengembangan dan penyebaran hasil 
Litbang ikan hias di Indonesia menjadi lebih efektif,” 
ujarnya.
Buku ini berisi tentang potensi ikan hias Indonesia, posisi 
strategis balai, tantangan Balitbangdias, bidang penelitian, 
strategi keberhasilan Litbang budi daya ikan hias, serta konsep 
REIKKA. Buku ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan 
Litbang yang didukung adanya sinergitas baik antara peneliti, 
para stakeholder, serta masyarakat lainnya.
Tidak jauh berbeda, untuk aplikasi Digital Informasi di 
dalamnya memberikan layanan berupa informasi seputar 
pembudidayaan ikan hias, jenis-jenis ikan hias, serta galeri.
“Saat ini untuk mengetahui perkembangan ikan hias tidak 
sulit, cukup dengan satu jari kita mampu melihat secara 
keseluruhan. Jelas lebih mudah,” tutur Heru.
REIKKA sendiri merupakan event nasional yang rutin 
dilaksanakan setiap tahunnya dengan menggandeng 
Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Pertanian dan 
Perikanan (Distankan), serta melibatkan beberapa pelaku 
usaha budi daya ikan hias maupun komunitas di bidangnya. 
Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, 
yaitu 16 hingga 17 september 2015.

Dinkes Kota Depok Gelar BIAS Balitbangdias Luncurkan 
Cetak Biru REIKKA dan Digital 
Informasi

SERBA-SERBI
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Wakil Wali Kota Depok: 
Budayakan Senyum Sapa dan 
Salam

Idris: Masyarakat Agama Punya 
Peran Penting Jaga NKRI

Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) 
merupakan salah satu bentuk tanggung 
jawab dan abdi negara yang harus dijalankan 
secara ikhlas dan tulus serta dilandasi rasa 

kasih dan sayang. Untuk itu, Wakil Wali Kota Depok, Idris 
Abdul Shomad mengimbau kepada seluruh ASN agar 
senantiasa memberikan contoh yang teladan dan baik 
dalam setiap pekerjaan yang dilakukan utamanya dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

“Budayakan senyum, sapa, dan salam 
dalam setiap aktivitas kegiatan sehari-hari. 
Niat yang baik, setiap pekerjaan yang kita 
lakukan akan bernilai ibadah dan mampu 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi kepentingan masyarakat Depok,” ucap Idris 
saat memberikan sambutan pada apel Hari Kesadaran 
Nasional, di Lapangan Balai Kota Depok, Kamis 
(17/09/15).

Kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu 
karateristik utama yang dimiliki oleh seseorang yang 
berhasil. Oleh karena itu, dalam berbagai bidang 
pekerjaan dan pergaulan, kemampuan berkomunikasi, 
terutama sampai membina hubungan baik dengan orang 
lain, sangat penting diajarkan sedini mungkin kepada 
setiap orang.

Idris berharap, dengan melekatnya budaya senyum, 
sapa, dan salam dalam diri masing-masing, maka akan 
meningkatkan keramahan sikap hingga terciptanya 
hubungan sosial yang baik antara sesama.

“Melalui senyum, sapa, dan salam kita dapat 
mempererat hubungan sosial, tercipta interaksi yang 
positif, dan menciptakan jejaring sosial yang luas,” 
tambah pria kelahiran Jakarta.

S aat ini semakin banyak orang yang membudidayakan 
ikan, termasuk ikan hias. Adapun untuk meminimalisir 
penggunaan air, Balai Penelitian dan Pengembangan 
Budi Daya Ikan Hias (Balitbangdias) menggunakan 

teknologi resirkulasi.
“Kami melakukan budi daya menggunakan teknologi resirkulasi 
untuk menghemat air dan tempat,” tutur peneliti Balitbangdias, 
Zamroni pada acara Rekreasi, Edukasi, Informasi, Komunikasi, 
Konservasi, dan Atraksi (REIKKA) di Balai Kota Depok, Rabu 
(16/09/2015).
Pada prosesnya, teknologi ini membutuhkan media untuk 
mengolah air menjadi tetap bersih. Alat yang digunakan yaitu 
dakron untuk menyaring air, bioball untuk menumbuhkan 
bakteri pengurai, serta kulit kerang untuk menstabilkan pH 
dalam air.
Bahan lain yang digunakan yaitu pipa peralon yang nantinya 
berfungsi untuk memompa air, sehingga proses filtrasi dapat 
terjadi dengan sendirinya.
Lebih lanjut, penggunaan teknologi ini dapat bertahan hingga 
beberapa bulan agar air yang digunakan lebih sedikit, sehingga 
dapat mendukung program penghijauan.
“Jika menggunakan teknologi ini secara tidak 
langsung kita akan mendukung gerakan go green 
karena meminimalisir penggunaan air dan wadah 
lainnya,” tambah Zamroni.
Adapun keunggulan menggunakan teknologi resirkulasi, di 
antaranya memiliki kepadatan yang tinggi, tidak perlu pengganti 
air, kualitas air lebih terjaga (suhu, DO, pH, Nh3, dan No2), serta 
mengurangi stress pada ikan.



| JULI 2015 - WARTADEPOK 28

GALLERY


