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SURAT DARI WALIKOTA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Warga Depok yang saya cintai, 
Kota Depok  mengungkapkan rasa senang dan 

bangga karena terpilih sebagai salah satu kota (dari 
18 Kota) yang di datangi Menteri Pertanian Republik 
Indonesia untuk ditinjau dalam program GPOPK 
(Gerakan Perempuan Optimalisasi Pemanfaatan 
Pekarangan Kota).  Belum lama ini, saya mendampingi 
beliau bersama elemen masyarakat langsung  
mengunjungi Pos Rukun Warga Kelurahan Mekar Jaya, 
Kecamatan Sukmajaya, Depok.

Program ini menjadi bagian penting untuk 
menyediakan pasokan kebutuhan rumah tangga, 
minimal untuk digunakan dapur sendiri. Kegiatan 
ini sangat bermanfaat, mengingat kondisi kota yang 
kekurangan lahan, kita mampu mengolah lahan yang 
kita miliki. Kita bisa memelihara berbagai tanaman 
seperti cabai dan tomat dalam polybag maupun tanah 
yang tersedia di pekarangan rumah kita. Melalui 
program GPOPK ini  dibagikan sejumlah 7680 bibit 
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cabai kepada warga perkotaan
Pemilihan cabai sebagai tanaman dalam 

program ini, karena cabai merupakan tanaman yang 
mudah perawatannya. Apalagi jika melihat aktivitas 
warga Depok yang memiliki kesibukan tinggi. Terlebih 
lagi, harga cabai sempat melonjak tinggi sampai 
Rp.120,-rb per kg ,padahal tanaman cabai adalah 
tanaman yang mudah tumbuh dimana saja dan mudah 
dalam perawatannya. 

Warga Depok yang saya banggakan,
Jika setiap rumah tangga peduli untuk 

menghiasi pekarangannya dengan cabai, tomat 
dan tanaman lainnya, niscaya kita memperkuat 
ketahanan pangan di nergeri ini. Semuanya berawal 
dari tangan kita, rumah kita dan masyarakat kita, 
maka kita turut membangun Republik tercinta ini. 
Selain mempercantiik halaman rumah kita, tanaman-
tanaman tadi bisa memenuhi kebutuhan ibu rumah 
tangga untuk bumbu masakan. 

Saat itu, Menteri Pertanian Bapak Suswono 
juga memperkenalkan program keragaman makanan, 
agar masyarakat tidak terus tergantung kepada 
beras. Gerakan tidak tergantung pada beras sudah 
dicanangkan oleh Presiden saat menghadiri gerakan 
PKK di Pontianak beberapa waktu lalu. Semoga 
aksi kolektif yang tumbuh di masyarakat kita bisa 
membantu program ketahanan pangan. Sehingga, 
pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk kita. 
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SALAMREDAKSI

Sejak dahulu kala, Republik Indonesia 
sangat dikenal dengan sejumlah 
hasil pertaniannya. Salah satu alasan 
sejumlah negara yang pernah menjajah 
tanah air adalah ingin menguasai 

hasil pertanian yang kita miliki. Namun seiring 
berjalannya waktu, lahan pertanian di nusantara 
kian berkurang.  Contohnya saja, setiap tahun, 
luas lahan pertanian di Kota Depok berkurang 
antara 3-4 persen dari luasnya yang mencapai 
932 hektar, dan sebanyak 357 hektar masih dalam 
keadaan sawah irigasi yang masih produktif. 

Menurut Kepala Dinas 
Peternakan, Pertanian, Perikanan 
(Distankan) Kota Depok, 
pembangunan perumahan menjadi 
salah satu penyebab berkurangnya 
lahan pertanian. Pengurangan lahan 
pertanian tersebut sudah termasuk 
lahan peternakan, perikanan, dan 
lainnya. Jikalau lahan pertanian terus 
tergerus maka sulit mempertahankan 
lahan ruang terbuka hijau sebanyak 
30 persen.  

Berdasarkan Keppres NO. 
54 tahun 2008 tentang Penataan 
Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, 
Wakil Wali Kota Depok Idris 
Abdul Shomad menegaskan, lahan 
pertanian di Kota Depok harus 
dipertahankan luasnya. Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) 
yang kini tengah disusun harus mempertahankan 
kawasan pertanian.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota 
Depok Rahmat Subagyo mengatakan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) di kota Depok masih cukup 
baik. Jumlah RTH Depok masih melampaui 
ketentuan pemerintah yang mewajibkan setiap 
kota memiliki RTH sebanyak 30 persen. Secara 
rinci jumlah RTH milik Pemerintah Kota Depok 
sebanyak 9 persen. Sedangkan, wilayah terbuka 
milik umum sebanyak 42 persen. Kendati 

demikian Rahmat mengungkapkan lahan pertanian 
semakin menipis. 

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota 
Depok nampak terus berusaha menjaga RTH, 
termasuk lahan pertanian. Hal itu dilakukan 
agar pertanian di negara kita mampu memenuhi 
pasokan kebutuhan masyarakat Indonesia. 
Sehingga, ketahanan pangan di tanah air semakin 
kuat. Apakah kita sebagai warga Negara hanya 
berdiam diri melihat pemerintah mencari berbagai 
solusi pertanian? Ataukah  kita bisa melakukan 
hal yang serupa, mendukung ketahanan pangan. 
Misalnya saja dengan memanfaatkan  pekarangan 

rumah dengan tanaman pertanian seperti cabe atau 
tomat yang kita butuhkan. Tak kalah penting, kita 
pun harus mengkonsumsi produk dalam negeri dan 
tidak tergantung pada produk-produk impor. 

Dengan mengkonsumsi produk hasil 
pertanian dalam negeri, kita bisa memperkuat 
ekonomi petani kita. Jika petani kita kuat, mereka 
akan semangat untuk terus bertani. Dengan 
demikian kesejahteraan bersama bisa terwujud di 
tanah air kita. Bukankah kita harus berpihak pada 
tanah air ini, kalau bukan kita yang menjaga, siapa 
lagi? 

Berpihak Pada Tanah Air
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LAPORANUTAMA

Masa Depan Petani dan 
Produk Olahan Belimbing 

Komitmen Pemerintah dan masyarakat 
Depok untuk menjadi belimbing sebagai 

ikon kota nampaknya masih terus 
bergulir. Hal ini berimbas pada tingginya 

permintaan pasar terhadap si ‘buah 
bintang’ tersebut. Bahkan disinyalir, para 

petani belimbing depok (belimbing 
Depok) kini semakin kesulitan memenuhi 
kebutuhan pasar akibat permintaan yang 

sangat tinggi. Sejumlah pusat belanja 
modern juga meminta pasokan dalam 

jumlah besar sehingga para petani harus 
bekerja ekstra. 

Hingga kini bertani belimbing Depok menjadi 
salah satu pilihan yang menjanjikan dan 
memiliki prospek cerah. Banyak petani 
yang terpikat untuk menggarap budidaya 
belimbing, salah satunya adalah Nanang 

Yusup warga Jalan Kalilicin, Kampung Pitara RT 08/13 
Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, 
Depok. Awalnya lahan seluas 2500 meter persegi milik 
Nanang digunakan untuk pertanian padi. Ia dan para 
petani diberikan penyuluhan mengenai potensi pertanian. 
Saat itu, dirinya disodorkan beberapa bibit buah yaitu 
belimbing Depok, rambutan binjai, duren sitokong, dan 
kelapa. Namun, akhirnya ia memilih belimbing Depok 
karena melihat prospek ke depan. Lantas secara perlahan ia 
mengubah lahan miliknya menjadi perkebunan belimbing.  

Di lahan seluas 2500 meter persegi tersebut, Nanang  
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antarpohon sekitar 8 meter. Tanah kemudian diberi pupuk 
kandang. Pupuk kandang itu lah yang membuat buah 
belimbing terasa manis.

Umumnya pada umur dua tahun, belimbing 
sudah berbuah sesuai dengan kualitas yang diharapkan. 
Namun, untuk menghasilkan 50 kg – 100 kg buah per 
pohon biasanya perlu lebih dari lima tahun. Setelah pohon 
belimbing berbunga dalam rentang waktu tiga minggu 
sampai satu bulan, muncul buah belimbing kecil. Sebulan 
kemudian buah sudah bisa dibrongsong (red, dibungkus). 
Agar belimbing yang dihasilkan lebih berkualitas, baik rasa 
maupun ukurannya, dilakukan penyortiran penjaringan 
buah ketika masih di pohon dan jumlahnya juga dibatasi 
setiap pohonnya.

Buah belimbing bisa dipanen setelah umur 40-60 
hari sesuai indeks yang dibutuhkan konsumen. Pemanenan 
dihitung sejak masa pembungkusan. “Memanennya 
tergantung permintaan konsumen, ada yang minta 
belimbing hijau ada juga yang sudah berwarna kuning,” jelas 
Nanang. Lebih lanjut ia menjelaskan, proses perawatan yang 
mudah membuat sejumlah petani beralih menjadi petani 
belimbing. Dalam setiap tahapan perawatan hingga panen 
para petani hanya membutuhkan biaya sekitar Rp600 untuk 
satu buah belimbing. Biaya operasional ini gunakan untuk 
perawatan seperti pupuk dan bungkus belimbing.

Secara umum tidak ada masalah berarti yang 
dihadapi oleh para petani belimbing karena semua bisa 
diatasi melalui pembinaan kelompok. Jika memang petani 
serius menggeluti soal pertanian belimbing ini, semua 
permasalahan bisa diatasi dan dicari solusinya. Namun 
ia mengaku prihatin dengan sejumlah orang yang hanya 
sekadar ingin coba-coba untuk bertani belimbing, tetapi 
tak memiliki keseriusan. Sehingga mereka tidak sukses 
menjadi petani belimbing. “Semua pekerjaan apa pun jika 
memang ingin sukses harus dijalani secara tekun dan tekad 
yang kuat,’ jelasnya. Ia optimis jika dikelola secara serius, 
budidaya belimbing akan sukses.

Bahkan, katanya, ada seorang petani di Beji yang bisa 
membiayai kuliah anaknya hanya dengan mengandalkan 10 
pohon belimbing di lahan miliknya. Walau hanya memiliki 
10 pohon belimbing Depok, tetapi jika perawatannya 
dilakukan dengan serius maka mampu menghasilkan panen 
yang maksimal. Omzet kelompok tani Kalilicin ini dalam 
setahun bisa mencapai Rp3,5 miliar. Angka itu termasuk 
fantastis bagi para petani. Apalagi di prediksi ke depan, 
prospek belimbing Depok akan semakin bagus mengingat 
terus meningkatnya permintaan. Sehingga dapat dipastikan 
prospek pemasaran belimbing di dalam negeri makin baik. 

Hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk 
dan semakin banyaknya konsumen menyadari pentingnya 
kecukupan gizi dari buah-buahan. Melihat potensi 
belimbing dari sisi pertanian dan produk olahan, belimbing 
Depok memiliki prospek yang begitu besar.  Dinas Pertanian 
dan Perikanan (Distankan) Kota Depok terus berupaya 
memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petani dan 

mulai menanam sekitar 50 batang pohon belimbing 
Depok. Berkat usahanya yang gigih dan pantang menyerah, 
usahanya pun terbilang sukses dengan hasil panen yang 
selalu memuaskan. Kini lahan pertanian Nanang pun 
bertambah luas, sebagiannya adalah lahan garapan. Nanang 
yang juga perintis Kelompok Tani Kalilicin mengaku 
gembira sekaligus resah karena khawatir tidak bisa 
memenuhi besarnya permintaan pasar terhadap belimbing 
Depok. 

“Kami senang karena belimbing Depok sangat 
laku di pasaran. Tetapi juga resah karena kewalahan 
memenuhi kebutuhan pasar yang ada,” tutur Nanang di 
kebun belimbingnya. Dia menjelaskan produksi belimbing 
Depoknya dikirim ke berbagai pusat belanja modern seperti 
Giant, Hero dan sejumlah minimarket. 

Berbeda dengan kebanyakan buah konsumsi lainnya, 
belimbing tidak mengenal musim, setiap saat bisa berbuah. 
“Budidaya belimbing bisa direkayasa sehingga bisa berbuah 
setiap saat tanpa harus menunggu musim panen yang 
penting perawatannya benar dan telaten,” ujar Nanang 
yang memulai budidaya belimbing sejak tahun 1997. Dia 
mengaku tak  ada resep khusus dalam budidaya belimbing 
yang penting caranya harus benar. Jarak tanam yang baik 
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kelompok usaha bersama untuk terus berkreativitas. 

Budidaya belimbing memang potensi pertanian 
yang cukup mendapat perhatian dari Pemerintah Kota 
Depok karena menjadi ikon. Pemkot Depok begitu 
serius menangani masalah pertanian belimbing ini yang 
telah memberikan bantuan berupa bibit,  pelatihan, 
pembentukan kelompok kerja serta permodalan kepada 
petani untuk mengembangkan ikon Kota Depok ini. Untuk 
meningkatkan potensi belimbing ini, Distankan bekerja 
sama dengan Balai Besar Pasca Panen, Kementerian 
Pertanian selalu memberikan pembinaan kepada para petani 
dan pengelola produk olahan belimbing Depok serta buah 
lainnya.

Untuk memperkenalkan dan memasarkan buah 
belimbing dan produk olahan dari belimbing, Distankan 
pun kerap kali mengikutsertakan produk tersebut ke 
berbagai pameran dan ekspo. “Bahkan saat ekspo di provinsi 
Jawa Barat, kami membawa belimbing Depok dalam 
jumlah besar dan dalam sekejap, belimbing tersebut ludes 
dibeli pengunjung,” kata Kasi Bina Usaha dan Penyuluhan 
Distankan Kota Depok Indra Wahyu. Momen tersebut 
menggambarkan betapa tingginya peminat belimbing 
Depok sehingga prospek belimbing masih terbuka luas. 
Selain memberikan dorongan kepada petani yang sudah 
berhasil, Distankan juga akan membina petani yang baru 
merintis sehingga banyak petani belimbing yang sukses 
membudidayakan ikon Kota Depok ini.

Hingga saat ini, kendala pertanian belimbing adalah 
semakin sedikitnya lahan pertanian. Banyak lahan pertanian 
kini diubah menjadi pemukiman dan perumahan. Jika tidak 
ada tindakan, ke depan lahan pertanian akan habis dan 
para petani akan kesulitan untuk bertani belimbing. Secara 
umum pohon belimbing tumbuh subur di Kota Depok 
bahkan Sawangan dijadikan sebagai penghasil produksi 
belimbing terbanyak. Di wilayah kelurahan Pasir Putih, 
Sawangan telah didirikan tugu belimbing. Selain itu, wilayah 
yang juga menjadi sentra perkebunan belimbing adalah 
Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Cimanggis. 

Produk Olahan Belimbing Pun Semakin Menjanjikan
Depok semakin dikenal dengan buah belimbingnya. 

Bagi sebagian besar warga Depok tentulah tak asing lagi 
dengan buah belimbing ini. Belimbing dapat ditemukan di 
seluruh wilayah kota Depok bahkan di beberapa tempat kita 
bisa menjumpaui para pedagang belimbing di pinggir jalan. 
Soal rasa tak perlu diragukan lagi, manis dan segar. Selain 
itu, banyak manfaat yang bisa diambil dari buah berwarna 
kuning dan jika diiris laksana bintang ini. Selain tampilan 
dan rasanya yang mengundang selera, belimbing Depok 
juga mengandung khasiat alami yang baik untuk kesehatan.

Belimbing Depok selain bisa dimakan secara 
langsung, buah ini juga bisa diolah menjadi jus dan sirup. 
Uniknya lagi, beberapa warga Depok yang kreatif, mengolah 
belimbing ini menjadi dodol dan keripik belimbing. Sosok 

LAPORANUTAMA

pelopor dodol belimbing adalah Maria Gigih Sandy, 
warga Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan. Maria mulai 
mengolah belimbing menjadi dodol sejak 2009. Selama 
dua tahun, semakin banyak ibu-ibu yang berminat untuk 
menggeluti usaha tersebut. Alhasil produk olahan belimbing 
ini mampu memberikan pemasukan tambahan buat 
keluarga.

Melalui tangan Maria dan Kelompok Usaha Bersama 
(KUB) buah belimbing disulap menjadi dodol yang 
memiliki citarasa khas. KUB yang merintis pembuatan 
dodol ini adalah KUB Kenanga dan KUB Harapan 
Sejahtera Abadi. Maria yang juga menjadi pengurus Ikatan 
Pengusaha Wanita Indonesia (Iwapi) Depok ini ingin terus 
mengembangkan kreativitas yang berbahan dasar belimbing 
dan buah lainnya. Kini, produk dodol belimbing hasil 
kreativitas KUB sudah bisa dinikmati penyuka kuliner. 
Bahkan dodol belimbing sudah mulai banyak diminati 
para pecinta jajanan di Kota Depok dan sekitarnya. Maria 
menjelaskan, awal produksi seminggu hanya sekitar 5 
kg, akan tetapi kini produksi meningkat menjadi 25 kg 
seminggu atau 100 kg dalam sebulan. 

“Kami bersyukur karena dodol yang kami buat 
mendapat sambutan positif dari masyarakat Depok, 
bahkan di luar Depok,” ujar Maria. Tentu saja kesukesan 
ini merupakan kerja keras semua anggota KUB mayoritas 
kalangan ibu-ibu yang belum memiliki aktivitas tetap.  
Bahkan, katanya, salah satu pelanggan dodol Depok sengaja 
memesan dodol belimbing untuk dibawa ke Belanda. Ini 
menggambarkan, dodol belimbing sudah diminati banyak 
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kalangan. 
Dodol belimbing ini juga dipasarkan di kios 

Jalan Raya Margonda, Terminal Depok, Masjid Kubah 
Emas, dan Rumah 99. Ke depan sejumlah outlet pun siap 
memasarkan dodol belimbing seperti Soes Merdeka, Teratai 
Bakery, dan Eny Bakery. Pada bulan puasa lalu, omzet 
penjualan dodol mencapai Rp6 juta. Omzet itu dari hari 
ke hari semakin meningkat karena semakin banyak orang 
memburu makanan dodol belimbing buatan warga Depok 
ini. Kini semakin hari, dodol mereka semakin diminati oleh 
banyak orang para ibu-ibu ini semakin bersemangat untuk 
meningkatkan produksi dodol ini.

Proses pembuatan dodol belimbing ini tak 
memerlukan alat atau biaya produksi yang tinggi. Sebab, 
proses pembuatan dodol belimbing ini hanya mengandalkan 
peralatan rumah tangga yang ada. Jadi, kaum ibu-ibu yang 
ingin belajar membuat dodol ini tak perlu khawatir dengan 
perlengkapan  yang harus digunakan karena rata-rata semua 
telah tersedia di rumah.

Dari segi modal pembuatan dodol, di dalam KUB ini 
juga mengandalkan swadaya dari para anggota. Untuk skala 
produksi besar, pembuatan dodol belimbing membutuhkan 
biaya produksi yang tinggi. Namun para anggota KUB bisa 
mengatasinya dengan swadaya tanpa harus mengandalkan 
bantuan dari mana pun. Pasokan buah belimbingnya 
diambil dari para petani sekitar yang memiliki kebun 
belimbing. 

Selain memproduksi dodol belimbing Depok, KUB 

ini juga memproduksi jus belimbing, manisan belimbing, 
dan sirup belimbing. Semua itu dikerjakan secara manual 
dengan menggunakan rumah tangga yang ada. Ide awal 
pengolahan belimbing ini muncul ketika melihat banyak 
buah belimbing yang terbuang percuma karena memang 
tak layak jual, tetapi masih memiliki kualitas cukup bagus. 
Maka muncul ide untuk memanfaatkannya menjadi dodol, 
jus, sirup, dan manisan.

Untuk pemasaran, selama ini Maria tak mengalami 
kendala berarti karena telah memiliki segmen pasar yang 
jelas. Sejumlah supermarket juga siap menampung hasil 
produksi KUB ini. Maka itu, ke depan produk olahan dari 
belimbing yang menjadi ikon Kota Depok ini akan semakin 
menjajikan.

Produk olahan belimbing ini pun tidak hanya dijual 
di dalam negeri. Tetapi di ekspor ke luar negeri seperti 
Bahrain, Dubai, Abudabi, Singapura, Malaysia bekerja 
sama dengan Kementerian Perdagangan RI. Dari total 
produk olahan yang ada, dalam sebulan omzet KUB ini bisa 
mencapai Rp60 juta. Keuntungan yang masuk ini dibagi 
untuk semua anggota setelah dipotong biaya produksi.

Untuk memberikan kemudahan dalam permodalan 
ke depan, KUB ini juga mendirikan koperasi. Melalui 
koperasi ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anggota 
yang kesulitan dalam hal permodalan. Dana koperasi ini 
diambil dari sejumlah keuntungan penjualan. KUB optimis 
usaha home industry ini akan terus berkembang dan 
mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

“Yang sangat dibutuhkan dalam kreativitas ini adalah 
kemauan dan tekad yang kuat untuk berhasil. Pasalnya 
selama ini banyak pihak yang mengerjakan suatu usaha 
hanya karena sekadar coba-coba dan mengerjakannya 
setengah hati. Dibutuhkan keseriusan setiap melakukan 
usaha apa pun,” jelas Maria. Selain menjadi pemasukan 
tambahan bagi para ibu-ibu di Sawangan, melalui kreativitas 
ini diharapkan mampu memberdayakan para ibu-ibu rumah 
tangga lain. Pemberdayaan ini diharapkan memberikan 
manfaat positif sehingga mereka memiliki aktivitas yang 
bermanfaat dan menghasilkan.

Dodol Belimbing dan dodol Jambu
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HIDUPSEHAT

Apalagi beberapa tanaman dan buah-buahan tersebut kini 
sangat banyak yang dibudidayakan oleh petani-petani di 
Kota Depok. 

Salah satu buah yang populer dan kini menjadi ikon 
Kota Depok adalah Belimbing. Buah Belimbing dengan 
mudah bisa dijumpai mulai dari pasar tradisional hingga 
pasar swalayan bertaraf internasional di Depok. Buah ini 
memiliki banyak penggemar, boleh jadi, Anda menjadi salah 
satu pencinta belimbing ini. Beragam rasa bisa kita nikmati 
dari buah ini. Ada asem, manis, bahkan sedikit kecut 
menjadi citarasa khas buah belimbing yang dijamin bisa 
membuat anda ketagihan. Umumnya buah ini dimanfaatkan 
sebagai campuran rujak, jus, bahkan bisa langsung dimakan. 
Buahnya yang mengandung banyak unsur air menjadi 
favorit saat dahaga menyerang Anda. 

Tidak hanya nikmat dengan citarasa khas, Belimbing 
juga dipercaya memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan 
dan juga kecantikan. Belimbing merupakan tanaman buah 
yang menyebar luas ke berbagai negara beriklim tropis 
di dunia termasuk Indonesia. Di masyarakat, umumnya 
terdapat dua jenis belimbing yang paling utama. Pertama, 
belimbing manis yang memiliki bentuk  kurang lebih 
sebesar kepalan tangan orang dewasa. Belimbing ini 
memiliki bentuk yang bergelombang mirip bintang dan 
bewarna kuning kehijauan . Tak heran banyak orang 
menyebutnya sebagai star fruits (buah bintang). Rasanya 

Apa yang terlintas di benak Anda saat 
melihat buah belimbing? Tentu saja buah 
segar berwarna kuning segar yang bisa 
menghilangkan dahaga khususnya di saat udara 
panas. Selain terasa segar dan asyik dibuat 
untuk buah rujakan bersama sahabat, ternyata 
si “buah bintang” ini juga memiliki segudang 
khasiat untuk kesehatan. Buah-buahan dan 
sayuran terbukti memiliki manfaat terbaik untuk 
kesehatan manusia. Tidak hanya belimbing, 
bahkan sejumlah hasil pertanian di Kota Depok 
juga diyakini memiliki manfaat untuk kesehatan 
tubuh seperti jambu biji, lidah buaya, rosella, 
alpukat dan banyak lagi. 

Sebagaimana kita ketahui, ada banyak sekali 
tanaman dan buah-buahan yang bermanfaat untuk 
kesehatan di sekitar kita. Akan tetapi, hingga saat 
ini masih banyak masyarakat yang belum peduli 
bahkan cenderung mengabaikannya. Padahal 

untuk bisa merasakan manfaatnya yang tak terhingga 
dari tanaman dan buah-buahan ini, masyarakat tidak 
perlu mengeluarkan banyak uang maupun tenaga, karena 
harganya yang sangat terjangkau dan mudah ditemukan. 

Hidup Sehat
MELALUI HASIL PERTANIAN
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beraneka ragam, bila sudah masak, rasanya akan menjadi 
manis dengan sedikit rasa masam.

Jenis kedua adalah belimbing wuluh atau belimbing 
sayur. Disebut belimbing sayur, karena buah belimbing 
jenis ini kerap ditemukan pada masakan seperti sayur asam 
atau masakan padang. Bentuk buahnya jauh lebih kecil dari 
belimbing manis. Belimbing sayur umumnya berbentuk tak 
lebih dari jari-jari orang dewasa, berwarna hijau muda dan 
memiliki rasa yang asam namun menyegarkan.

Di Kota Depok, sentra tanaman buah belimbing bisa 
kita dapatkan di Wilayah Pasir Putih, Sawangan, Pancoran 
Mas, Cimanggis, dan beberapa daerah lainnya.Varietas 
belimbing Depok termasuk dalam jenis belimbing dewa. 
Belimbing ini memiliki bentuk yang khas, ukuran besar, 
warna merah cenderung oranye. Bahkan belimbing Depok 
pernah memenangkan kontes ukuran belimbing terbesar di 
tingkat Asia Tenggara. Selain tampilan, belimbing Depok 
memiliki rasa manis yang mengundang selera. Belimbing 
ini juga dikenal dengan khasiat alami yang baik untuk 
kesehatan terutama untuk penderita penyakit darah tinggi 
atau hipertensi. Buah belimbing kaya akan vitamin A dan C 

yang berfungsi 
sebagai 
antioksidan 
untuk 
memerangi 
radikal bebas 
sehingga mampu 
mencegah dan 
mampu melawan 
penyebaran 
sel-sel kanker. 
Vitamin A dan C 

dalam belimbing Depok ini juga mengandung energi kalori, 
protein, lemak, karbohidrat, mineral, kalsium, fosfor, zat 
besi, vitamin B1, serat, dan air.

 Bukan hanya itu saja, belimbing juga memiliki 
kandungan serat yang baik sehingga dapat membantu 
melancarkan proses pencernaan, mengandung kadar kalium 
tinggi, serta natrium yang rendah sebagai obat hipertensi. 
Buah ini, juga bermanfaat untuk menurunkan kadar 
kolesterol jahat dalam tubuh, guna mencegah timbulnya 
penyakit hepatitis. Manfaat lain dari buah belimbing yaitu 
dapat membantu mencegah penyebaran sel-sel kanker, 
meningkatkan daya tahan tubuh dan menghindari sariawan. 
Belimbing juga mengandung pektin yang terdapat pada 
dinding sel belimbing. Manfaat dari pektin adalah mengikat 
kolesterol dan asam empedu yang terdapat dalam usus serta 
membantu pengeluarannya. Melihat banyaknya manfaat 
yang terkandung di dalam buah belimbing, maka tidak ada 
salahnya jika kita membiasakan diri mengkonsumsi buah 
ini setiap hari serta membudidayakannya.

 Selain belimbing, Kota Depok juga memiliki 
pertanian jambu biji. Buah ini merupakan salah satu 
tanaman yang juga mudah ditemui di dataran mana pun. 
Tanaman ini dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun 
di dataran tinggi. Umumnya ditanam di pekarangan dan 
di ladang-ladang.  Buah Jambu yang digemari masyarakat, 
biasanya yang berdaging lunak dan tebal, rasanya manis, 
dan buahnya berukuran besar. Jambu biji yang juga dikenal 

dengan sebutan jambu batu atau jambu klutuk memiliki 
warna hijau dan kuning.Daging buah jambu umumnya 
berwarna putih dan merah dan di dalamnya terdapat 
banyak biji. Rasanya yang asam dan manis membuatnya 
nikmat dijadikan jus sebagai minuman pelepas dahaga. 

Jus jambu selain menyegarkan tenggorokan memiliki 
banyak khasiat untuk kesehatan. Buah, kulit dan biji 
jambu mengandung vitamin C yang sangat tinggi bahkan 
jauh lebih tinggi dibandingkan jeruk, pepaya atau pisang. 
Kandungan vitamin C jambu biji mencapai puncaknya 
menjelang matang. Hanya dengan satu buah jambu biji saja 
dapat mencukupi kebutuhan harian vitamin C Anda. Selain 
vitamin C, jambu biji juga mengandung betakaroten vit 
A, B1, E serta senyawa lain yang baik untuk tubuh. Maka 
itu, jus jambu biji dipercaya bisa menurunkan kolesterol 
yang tinggi dalam tubuh. Hal ini berkat kandungan serat 
terutama pektin dalam jambu biji yang mampu mengikat 
kolesterol dan asam empedu dalam tubuh serta membantu 
mengeluarkannya. 

 Tingginya kadar vitamin C dalam jambu biji 
dipercaya bisa melawan berbagai infeksi serta mencegah 
tubuh agar tidak mudah terserang penyakit seperti flu, 
batuk, demam, serta dapat berfungsi sebagai antidiare. 
Selain itu, jambu juga menjaga dan mencegah anemia 
sariawan gusi yang bengkak dan berdarah serta mencegah 
tanggalnya gigi. Bahkan, jus jambu dipercaya dapat 
meningkatkan trombosit sehingga sangat baik diminum 
oleh penderita DBD. Sedangkan potasium dalam jambu biji 
bermanfaat menurunkan tekanan darah tinggi hipertensi 
serta dapat membuat jantung berdenyut lebih teratur dan 
mengaktifkan kontraksi otot serta mengatur pengiriman 
zat-zat gizi lainnya ke sel-sel tubuh lainnya. Selain manfaat 
di atas jus jambu juga berkhasiat mengatasi keriput. Hasil 
penelitian di Amerika terhadap 4.000 wanita usia 40-74. 
Wanita yang mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah 
banyak memiliki keriput lebih sedikit dibanding karena 
produksi kolagennya menjadi lebih baik berkat vitamin C.

Selain belimbing dan jambu, ada lagi hasil pertanian 
lain yang memiliki khasiat alami yaitu aloe vera atau lebih 
dikenal dengan sebutan lidah buaya. Tanaman ini  memiliki 
banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Secara 
umum daun lidah buaya dimanfaatkan sebagai obat maupun 
untuk kosmetik.

Lidah buaya merupakan tanaman yang cukup unik 
karena mengandung berbagai senyawa biologis aktif seperti 
mannans asetat, polymannans, antrakuinon dan berbagai 
lektin. Lidah buaya juga mengandung sekitar 75 jenis zat 
yang telah dikenal bermanfaat dan lebih dari 200 senyawa 
lain yang membuatnya layak digunakan dalam pengobatan 
herbal. Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari lidah 
buaya di antaranya ketika dibuat jus, lidah buaya 

bermanfaat sebagai peluruh racun alami, 
namun juga mengandung beragam vitamin 

dan mineral yang membantu tubuh 
mengatasi stres dalam 
kehidupan sehari-hari.

Setengah sendok 
jus lidah buaya yang 

diberikan selama 14 minggu, 
juga terbukti mampu 
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mengurangi kadar gula darah sebesar 45 persen. Sedangkan 
untuk Anda yang mengalami kesulitan membuang air besar 
karena sembelit bisa memanfaatkan lidah buaya karena aloe 
lateks mengandung antrakuinon glycosidesaloin A dan B 
yang bermanfaat sebagai obat pencahar yang kuat.

Untuk menjaga kekebalan tubuh lidah buaya 
juga merupakan antioksidan yang penuh kontra radikal 
bebas untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 
Bagi Anda yang memiliki luka bakar juga mampu 
disembuhkan dengan tanaman satu ini. Pasalnya 
gel lidah buaya dapat menyembuhkan dan 

memperbaiki kulit yang terkena luka 
bakar, termasuk luka bakar akibat paparan 
sinar matahari. Lidah buaya juga sangat 

bermanfaat untuk masalah mulut dan 
gusi, terutama dalam memperbaiki gusi 

yang memburuk. 
Selain untuk perawatan kesehatan 

yang dijelaskan di atas, lidah buaya juga 
dimanfaatkan untuk kecantikan. Untuk 

perawatan kecantikan lidah buaya ini diyakini 
sangat membantu menghilangkan jerawat, melembabkan 
kulit, detoksifikasi kulit, penghapusan bekas luka dan tanda, 
mengurangi peradangan, perbaikan dan peremajaan kulit. 
Bagi sebagian orang, jus lidah buaya telah digunakan selama 
bertahun-tahun untuk menurunkan berat badan. Lidah 
buaya ini juga dapat membantu dalam mengurangi gatal 
dan ketombe. 

Ada satu lagi, tanaman yang kini banyak 
dibudidayakan oleh masyarakat 
adalah Rosella (Hibiscus 
sabdariffa). Tanaman herbal 
ini dikenal sebagai tanaman 
permata dunia karena 
memiliki manfaat untuk 
pengobatan yang tinggi. Bunga 
rosella telah lama digunakan 
sebagai obat tradisional oleh di 
masyarakat Indonesia. Apalagi 
belakangan ini, banyak pakar 
atau ahli kesehatan dunia 
yang melakukan penelitian 
tentang manfaat rosella 
untuk kesehatan. Tanaman 

ini mengandung banyak elemen penting untuk kesehatan. 
Menurut Departemen Kesehatan setiap 100 gr rosella 
mengandung 260-280 mg vitamin C, vitamin D, B1 dan 
B2. kandungan lainnya adalah kalsium 486 mg, omega 
3, Magnesium, beta karotin serta asam amino esensial 
seperti lysine dan agrinine. Bunga rosella juga kaya akan 
serat yang bagus untuk kesehatan saluran pencernaan. 
Stamina tubuh akan meningkat jika meminum sari bunga 
rosella yang dijadikan teh. Hal tersebut cukup masuk akal 
mengingat kandung vitamin c dan mineral esensial dalam 
rosella cukup tinggi. Kalsium tinggi dalam rosella juga dapat 
dapat mencegah keropos tulang. Sedangkan zat-zat tertentu 
di dalam rosella mampu meremajakan sel tubuh serta 
melindungi tubuh dari infeksi kuman dan virus.

Selain itu, masih banyak lagi manfaat rosella untuk 
kesehatan seperti menurunkan tingkat penggumpalan lemak 

di hati, mengurangi pusing (migraine), mengatasi batuk 
dan sakit tenggorokan, melangsingkan tubuh, baik untuk 
perokok karena dapat mengurangi dampak negatif dari 
nikotin serta dapat membasmi virus TBC dan mengurangi 
ketergantungan terhadap narkoba. Bahkan rosella juga 
mampu memperlambat menopause dan tulang keropos/
pengapuran tulang, serta mencegah penuaan dini. Rosella 
mengandung 18 asam amino dari 22 jenis yang dibutuhkan 
tubuh manusia, 2 di antaranya asam esensial (Agrinine 
dan Lysine) yang berfungsi memacu pertumbuhan syaraf 
dan hormon, berkhasiat mempertahankan awet muda. 
Tanaman herbal ini juga bermanfaat untuk ibu hamil 
karena mengandung DHA dan Omega 3 . Jika dikonsumsi 
menjelang melahirkan dapat terhindar dari pendarahan dan 
bagi anak-anak bermanfaat mempercepat pertumbuhan 
otak.

Terakhir dalam ulasan tulisan ini, hasil pertanian 
yang memiliki manfaat cukup baik untuk 

kesehatan adalah alpukat. Akhir-akhir 
ini, petani di kecamatan Beji, Kota 

Depok  sedang membudidayakan 
alpukat. Mungkin sebagian 

dari kita baru mengetahui 
manfaat ini sebagai jus 

atau sebagai campuran 
minuman es. Bahkan 

tidak sedikit orang yang 
takut mengonsumsi alpukat karena buah ini dianggap 
mengandung lemak yang tinggi. Padahal alpukat memiliki 
banyak manfaat salahsatunya adalah untuk kecantikan. 
Dengan menggunakan masker wajah yang mengandung 
alpukat dapat mengencangkan kulit. Selain itu, Vitamin E 
dan vitamin A yang ada pada buah alpukat sangat bagus 
untuk menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan pada 
wajah, serta membuat kulit kenyal dan terlihat muda dan 
segar. Selain sebagai masker, alpukat juga dapat bermanfat 
untuk creambath karena manfaat alpukat juga dapat 
membuat rambut menjadi lebih halus dan tidak mudah 
kering. Buah ini juga bisa untuk membuat produk kosmetik 
dan sabun. Kandungan lemak yang tinggi pada buah alpulat 
membuat buah ini sangat baik untuk digunakan sebagai 
bahan membuat sabun dan berbagai produk kosmetik.

Buah alpukat juga manjur untuk menurunkan 
tekanan darah tinggi. Kandungan potasium/kalium dan 
lemak nabati tak jenuh yang terdapat dalam buah alpukat 
memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah 
tinggi, mencegah depresi hingga terhindar dari serangan 
penyakit stroke. Alpukat juga mengandung berbagai zat 
dengan nutrisi yang sangat tinggi. Setiap buah alpukat 
memiliki kandungan 11 vitamin dan 14 mineral yang 
meliputi protein, niasin (vitamin B3), riboflavin (vitamin 
B2), vitamin C, kalium. Berbagai kandungan tersebut sangat 
penting untuk menjaga kesehatan tubuh maupun untuk 
mengobati berbagai penyakit anemia, diabetes, hingga pra-
menstruasi.

Jadi, kenapa harus menunggu lagi untuk 
mendapatkan tubuh yang sehat? Segera konsumsi tanaman 
dan buah-buahan dalam negeri (lokal), karena selain 
membuat tubuh menjadi sehat, juga bisa membantu 
perekonomian bangsa sendiri. 

Rosella
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Petani dan bibit bisa diibaratkan sebagai 
dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, 
karena salah satu faktor kesuksesan petani bisa jadi 
ditentukan oleh berkualitas atau tidaknya bibit dan 
benih tanaman yang digunakannya. Bibit memang 
merupakan modal penting untuk menghasilkan 
tanaman yang akan dipanen. Melihat pentingnya hal 
tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) 
Kota Depok memberikan layanan berupa pemberian 
bibit tanaman, buah-buahan, tanaman hias, dan ikan 
kepada petani di Kota Depok. Hal ini dilakukan untuk 
meningkatkan kesuksesan 
dan kesejahteraan petani 
di Kota Belimbing 
ini. Pemberian bibit 
ini dititikberatkan di 
wilayah-wilayah yang 
berpotensi dengan 
budidaya pertaniannya 
masing-masing. Misalnya, 
pemberian bibit belimbing 
diberikan secara menyebar 
di seluruh kecamatan 
di Kota Depok, karena 
budidaya belimbing berada 
di hampir setiap wilayah 
di Kota Depok. Begitu 
juga dengan sektor pertanian yang lain, pemberian 
dan penyebaran bibitnya disesuaikan  dengan kondisi 
wilayah masing-masing.

 “Kami akan terus berupaya semaksimal 
mungkin agar sektor pertanian di Kota Depok bisa 
terus meningkatkan produksinya. Dengan demikian, 
para petani bisa meningkatkan kesejahteraannya sesuai 
dengan harapan Pemerintah,” jelas Kepala Seksi Bina 
Usaha dan Penyuluhan Distankan Kota Depok, Indera 
Wahyu. Menurutnya, kesuksesan para petani akan 
berimbas pada meningkatnya taraf hidup masyarakat 
Kota Depok. Keberhasilan mereka pun sejalan dengan 
program Pemkot dan turut memberikan kontribusi 
terhadap pembangunan Kota Depok lebih baik lagi. 

Dalam pelaksanaan pembinaan serta pemberian 
bibit ini, Distankan Kota Depok bekerja sama 

dengan Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah 
Kementerian Pertanian. Bibit yang diberikan kepada 
para petani bukan bibit sembarangan, melainkan hasil 
penelitian Kementerian Pertanian. Melalui bantuan 
permodalan berupa investasi bibit dan sarana produksi 
ini diharapkan akan mampu memberikan motivasi 
dan semangat kepada para petani. Jika program 
ini berhasil, maka hampir bisa dipastikan dapat 
meningkatkan populasi tanaman yang berdampak 
pada peningkatan produksi. Hal tersebut juga mampu 
meningkatkan teknologi efisiensi yang berdampak 

pada peningkatan 
produktivitas sehingga 
pendapatan petani dapat 
meningkat pula secara 
signifikan untuk jangka 
waktu yang panjang.

Berpegang 
teguh pada cita-cita 
mensejahterakan petani, 
Distankan Kota Depok 
terus memberikan 
pendampingan dan 
bantuan kepada mereka. 
Bahkan, tak jarang ada 
petani yang tadinya 
kesulitan mengelola 

lahannya kini bisa sukses sehingga bisa tampil sebagai 
‘petani berdasi’. Selain layanan pemberian bantuan 
bibit, Distankan juga kerap kali memberikan pelatihan 
tentang pertanian belimbing, jambu, tanaman hias, 
atau ikan hias. Para petani Kota Depok dilatih untuk 
bisa menjadi petani yang sukses yang memiliki 
wawasan dan jiwa entrepreneur (pengusaha). 
Diharapkan pelatihan yang diperoleh dapat menjadi 
bekal ilmu pengetahuan untuk berhubungan dengan 
kaum pengusaha, khususnya dalam bidang yang 
berkaitan dengan keahlian para petani tersebut. 
Dengan demikian, para petani diharapkan mampu 
melakukan kontak bisnis dengan pengusaha yang 
bersangkutan untuk meningkatkan kemampuan 
pengelolaan lahan maupun untuk pemasaran.

DISTANKAN Beri Bibit 
Untuk Petani Depok 
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tradisional juga dikenal lebih aman dan tidak memiliki 
efek samping seperti obat-obatan yang diproses secara 
kimia. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat lebih 
memilih untuk mengonsumsi obat tradisional dibandingkan 
dengan obat yang diproses secara kimiawi di pabrik. Seiring 
dengan perjalanan waktu dan pengetahuan, ekstrak dari 
beberapa tanaman obat kini bahkan telah bisa digunakan 
untuk pengobatan jaman modern dan bermanfaat untuk 
menyembuhkan berbagai penyakit serius. 

Mengingat banyaknya khasiat yang bisa diberikan 
oleh tanaman obat ini, maka sebaiknya masyarakat mulai 
memanfaatkan lahan terbuka yang mereka miliki untuk 
dijadikan sebagai apotek hidup. Apotek hidup adalah 
pemanfaatan sebagian tanah di sekitar rumah untuk 
ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. 
Bayangkan, alangkah beruntungnya keluarga yang memiliki 
apotek hidup di pekarangan rumahnya. Karena apabila 
ada anggota keluarga yang sakit, mereka dengan cepat bisa 
langsung memetik obat-obatan dari pekarangannya sendiri. 
Selain itu, mereka juga bisa membantu tetangganya yang 
terkena penyakit tertentu. Tentu hal ini menyenangkan 
karena kita bisa mengambilnya kapan saja, bahkan malam 
hari sekalipun. Tidak perlu mengeluarkan uang, dan terjamin 
kesegarannya karena langsung diambil dari tanamannya. 
Ada banyak jenis tanaman obat yang bisa dibudidayakan di 
apotek hidup anda, antara lain:

Lidah buaya atau aloe vera. Tanaman ini sudah lama 
dikenal sebagai tanaman penyubur rambut. Namun selain 
itu, Aloe Vera juga sebenarnya memiliki manfaat lain seperti 
dapat meredakan batuk, menjaga kesehatan, dan kecantikan.
Lengkuas selain digunakan sebagai bumbu dapur, juga 
dapat menyembuhkan panu pada kulit. 
Jinten. Daun jinten digunakan untuk menurunkan panas. 
Selain itu, jinten juga bermanfaat untuk melancarkan ASI 
bagi ibu yang sedang menyusui.
Jahe dapat digunakan untuk menyembuhkan batuk dan 
rematik karena menghasilkan rasa hangat. 
Bawang merah bumbu dapur yang terkenal ini juga ber-
manfaat untuk mengobati masuk angin. 

Manfaatkan Pekarangan 
Sebagai Apotek Hidup

Bagi yang berasal dari daerah, mungkin pernah 
mencoba pengobatan dengan menggunakan 
tanaman yang tersedia di sekitar rumah. 
Misalnya saat sakit batuk, banyak keluarga yang 
menggunakan daun sirih karena selain dipercaya 

bisa mengobati luka (antiseptic), juga memiliki khasiat alami 
untuk meredakan batuk. Disamping daun sirih, ada masih 
banyak lagi tanaman jenis lainnya yang berkhasiat mengobati 
penyakit ringan. Dalam lingkungan masyarakat, obat-obatan 
alami dari bahan tumbuhan ini dikenal dengan istilah obat 
tradisional. Selain murah dan mudah dicari, obat-obatan 



13wartadepok

Mahkota dewa tanaman yang telah terkenal sebagai tana-
man obat. Dapat menyembuhkan penyakit darah tinggi. 
Kumis kucing dapat digunakan untuk meredakan sakit 
pinggang. 
Sambiloto rasanya yang pahit dipercaya dapat mengobati 
berbagai penyakit. Anda dapat menggunakan daunnya un-
tuk menyembuhkan penyakit tifus dan penurun panas.
Mengkudu (pace). buah ini memiliki banyak manfaat untuk 
tubuh. Dengan mengkonsumsi buahnya dapat meredakan 
osteoporosis.
Melati bunga indah yang keharumannya sering dimanfaat-
kan sebagai bahan baku parfum, ternyata termasuk tanaman 
obat. Khasiat daunnya dapat menyembuhkan sesak nafas 
dan sakit kepala. Bunganya dapat digunakan untuk menga-
tasi radang mata. 
Daun salam, air rebusan daun salam mampu mengatasi 
penyakit maag dan juga mampu menurunkan kadar gula 
dalam darah dengan cepat sehingga bagus untuk penderita 
diabetes.
Jambu biji. Daunnya dapat digunakan untuk mengatasi 
penyakit buang air atau diare. Fungsi daunnya mampu 
membuat keras feses sehingga mengurangi buang air besar. 
Jus buahnya juga baik untuk kesehatan karena mengandung 
banyak vitamin C serta baik untuk penderita demam seperti 
DBD.

Selain memiliki banyak khasiat untuk kesehatan, 
tanaman apotek hidup juga bisa berfungsi sebagai tanaman 
hias di pekarangan rumah. Apalagi bila ditata dengan apik 
dan dipadukan dengan tanaman hias atau bunga-bunga yang 
ada, maka apotek hidup ini akan memiliki manfaat ganda. 
Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk 
membuat apotek hidup yang indah dan bermanfaat, misalnya 
selain dengan memadupadankan apotek hidup dengan 
tanaman dan elemen lainnya dalam taman, kita juga bisa 
membatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan sehingga 
membuat taman menjadi indah. Taman yang indah bisa 
menjadi sarana yang baik untuk memberikan efek nyaman 
bagi orang yang sedang sakit sehingga lebih cepat sembuh. 
Merawat tanaman juga menjadi sarana menggerakkan tubuh 
dan berolahraga. Hasilnya tubuh menjadi sehat dan cantik.

Apotek hidup tidak harus dibuat di lahan yang luas. 
Pekarangan yang ada pun bisa dijadikan apotek hidup dengan 
memilih tanaman obat yang dibutuhkan saja. Bila rumah 
Anda tidak memiliki lahan luas jangan putus asa, gunakan 
pot sebagai media tanam. Dengan memiliki apotek hidup, 

rumah menjadi asri, cantik, sehat dan dapat menghemat 
pengeluaran untuk membeli obat atau bumbu dapur. 
Tanaman obat akan membuat sehat bagi Anda dan keluarga. 
Selain dimanfaatkan untuk apotek hidup, pekarangan rumah 
juga bisa dimanfaatkan menanam tanaman yang berfungsi 
untuk memenuji kebutuhan dapur sehingga tak perlu lagi 
sibuk pergi ke warung atau pasar. Jika Anda memiliki 
halaman yang cukup luas di belakang rumah, Anda dapat 
menanam tanaman kebutuhan dapur. Kalaupun pekarangan 
rumah Anda tidak begitu luas, tetap bisa menggunakan pot.

 Tanaman yang mudah ditanam untuk pengganti 
kebutuhan dapur di pekarangan adalah Tomat, Selada, Cabai, 
Kemangi, Pandan harum, Kunyit, Lengkuas, dan Jahe serta 
Bawang merah. 

Tomat bagi masyarakat Indonesia merupakan salah 
satu tanaman pangan yang sering digunakan di setiap 
masakan bahkan disajikan sebagai minuman. Tanaman yang 
kaya akan vitamin C dan A, serta lycopene ini dapat ditanam 
dengan mudah di halaman rumah. 

Selada merupakan tanaman sayur yang sering 
dimakan mentah-mentah. Saat kita memakan selada, kadang 
terasa pahit, yang disebabkan karena banyaknya pestisida 
yang dikandung selada. Untuk mendapatkan sumber 
makanan sehat, kadang Anda perlu menanam sendiri agar 
menjamin bahan pangan tersebut organik. 

Cabai merupakan salah satu bumbu masakan yang 
wajib ditanam di halaman dapur. Tanaman yang dapat 
menghiasi pekarangan rumah ini dapat ditanam dengan 
berbagai jenis seperti cabai rawit, keriting, kopi, dan hias. 

Kemangi adalah tanaman yang biasa dijadikan lalapan 
atau campuran pepes ikan ini dapat Anda tanam bersamaan 
dengan tanaman hias lainnya. Serai: Rempah-rempah ini 
beraroma wangi dan menggoda dan sering dijadikan sebagai 
pengharum masakan nusantara. 

 Pandan harum merupakan tanaman rimbun yang 
berwangi harum ini biasa digunakan untuk pengharum 
berbagai jenis kue. Kunyit, Lengkuas, dan Jahe adalah 
rempah-rempah yang dapat ditanam dengan mudah si 
pekarangan rumah atau pot. Bawang merah adalah bumbu 
dapur yang biasa digunakan untuk penyedap dan pewangi 
ketika digoreng. 

 Bagaimana, apakah Anda tertarik memanfaatkan 
pekarangan rumah sebagai apotek hidup? Dapatkan manfaat 
dan khasiatnya saat Anda memiliki apotek hidup di rumah 
Anda. Selamat mencoba. 
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DUNIAPENDIDIKAN

mereka akan kehilangan akses terhadap berbagai peluang 
dalam kehidupan.

Sebagai salah satu kota yang menjadi rujukan dalam 
bidang pendidikan, Depok memiliki berbagai prestasi 
membanggakan. Selain Tahun 2009, banyak siswa Depok 
yang mewakili Kota Belimbing ini berlaga dalam ajang 
kompetisi bidang pendidikan baik di tingkat Nasional 
maupun Internasional, Pemerintah Kota Depok juga 
meraih Penghargaan Widyakrama dari Presiden Republik 
Indonesia atas keberhasilannya dalam penuntasan Wajib 
Belajar 9 tahun. Keberhasilan ini tentu tidak diraih dengan 
serta merta, melainkan dengan serangkaian upaya dan 
kerja keras yang dilakukan oleh pemerintahan Kota 
Depok. Berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintahan 
Kota Depok disebutkan bahwa pada 2007, kota yang 
baru berpisah dengan Kabupaten bogor di tahun 2009 
ini memiliki warga yang buta aksara sekitar 21.326  ribu 
untuk buta aksara latin dan 32.175  ribu untuk buta aksara 

Pada 17 November 1965, UNESCO menetapkan 
tanggal 8 September sebagai Hari Buta 
Aksara Internasional. Hari Bebas Buta 
Aksara Internasional ini diperingati dengan 
tujuan utama untuk menyoroti pentingnya 

pemberantasan buta aksara bagi setiap individu, komunitas 
dan masyarakat. Setiap tahun pada Hari Bebas Buta 
Aksara Internasional, UNESCO mengingatkan seluruh 
komunitas internasional perihal status bebas buta aksara 
dan pembelajaran orang dewasa secara global. Peringatan 
yang dimulai sejak 1966 ini, kini secara rutin setiap tahun 
diselenggarakan di seluruh dunia sebagai cara untuk 
mengentaskan kemiskinan akibat rendahnya tingkat 
pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, terdapat hubungan 
yang sangat erat antara buta aksara dengan negara-negara 
miskin, dan antara buta aksara dengan penilaian terhadap 
kaum wanita. Karena tanpa kemampuan membaca, mereka 
tidak bisa mendapatkan informasi. Dan tanpa informasi, 

Depok bebas 
buta aksara, 
antara cita-cita dan realita
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Alquran.
Oleh karena itu, sejak tahun 

2007, pemkot Depok membuat 
langkah-langkah strategis dalam 
melakukan upaya pemberantasan buta 
aksara baik latin maupun Al Quran. 
Untuk memberantas buta aksara ini 
semua pihak harus terlibat mulai 
dari RT, RW, pengurus masjid dan 
musholla, taklim, guru, lurah, camat 
hingga walikota. Ini merupakan niat 
tulus Pemkot Depok dalam rangka 
membangun Kota Depok yang 
bebas dari buta huruf.   Dalam hal 
ini, Dinas Pendidikan Kota Depok 
tentu memiliki peranan yang sangat 
penting untuk memberikan pelatihan 
membaca kepada warga yang tidak 
mampu membaca. Alhasil, saat 
ini sudah semakin banyak warga 
Depok yang melek huruf. Bahkan 
hingga kini, program pemberantasan 
buta aksara latin dan Al-Qur’an 
yang terus digulirkan oleh Pemkot 
Depok telah membuahkan hasil yang 
memuaskan. Karena pada tahun 2011 
ini, jumlah warga yang buta huruf latin 
telah mengalami banyak penurunan. 
Khanan Mutafi, Kabid Bina Program 
Pendidikan Non Formal dan Informal 
Dinas Pendidikan Kota Depok 
menjelaskan, berdasarkan data yang 
ada saat ini masih ada 4 orang warga 
yang buta aksara latin. “Empat warga 
tersebut memang telah berada berada 
pada usia lanjut sehingga kesulitan 
untuk proses belajar membaca,” 
katanya. Dengan jumlah tersebut bisa 
dikatakan, Depok memang benar-
benar telah terbebas dari buta aksara 
latin. Berbeda dengan Buta Aksara 
latin, Dinas Pendidikan Kota Depok 
belum bisa memastikan jumlah warga 
yang buta aksara Al-Qur’an, karena hal 
ini menyangkut ajaran agama. 

 Turunnya angka buta 
huruf ini salah satunya adalah hasil 
dari kerjasama antara pemerintah 
Kota, Provinsi, dan Pusat. Melalui 
anggaran yang dialokasikan untuk 
berbagai pelatihan, maka banyak 
warga yang mulai terbebasr dari 
buta aksara. Namun, Khanan juga 
tidak berani menjamin bebas buta 
aksara 100% mengingat pelatihan 

hanya diberikan kepada peserta yang 
terdata. Ia menduga masih ada warga 
yang tidak bisa membaca maupun 
menulis. Pembinaan yang dilakukan 
dinas hanya berdasarkan data yang 
masuk. Jika dilakukan pendataan 
ulang jumlah warga yang mengalami 
buta aksara akan lebih banyak lagi 
terutama buta Al Quran. Angka buta 
aksara Al Quran ini akan lebih besar 
dibandingkan buta latin. Maka dari 
itu, hingga kini Dinas Pendidikan tak 
mengetahui jumlah pasti angka buta 
aksara Alquran. 

Sejak 2010 bantuan provinsi 
untuk program pembebasan buta 
aksara tak lagi turun. Maka dari itu, 
di tahun berikutnya untuk program 
bebas buta aksara akan dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kota Depok. Khanan 
menjelaskan, ada kemungkinan 
dilakukan pendataan ulang untuk 
mengetahui data terbaru mengenai 
buta aksara ini. Meski demikian, 
Dinas Pendidikan terus berupaya 
mewujudkan cita-cita agar semua 
warga Depok bebas buta aksara baik 
latin maupun Alquran. Langkah ini 
sebagai bentuk semangat Pemerintah 
Kota Depok untuk menjadikan 
kota belimbing ini menjadi kota 
pendidikan dan religius. Asep juga 
mengucapkan terima kasih pada 
upaya-upaya yang dilakukan segenap 
pihak untuk menuntaskan buta aksara 

di Kota Depok. Tanpa peran serta dan 
bantuan semua elemen masyarakat 
program pemberantasan buta aksara 
ini tak akan mampu berjalan sukses.

“Alhamdulillah, berkat 
dukungan semua pihak program 
pemberantasan buta aksara ini 
dapat berjalan dengan lancar dan 
sukses,” tutur Asep Rahmat. Untuk 
berikutnya, Dinas Pendidikan akan 
berupaya untuk terus menekan 
angka buta aksara terutam untuk 
Alquran. Diakuinya, pemberantasan 
buta aksara Alquran membutuhkan 
strategi tersendiri, mengingat ini 
juga menyangkut bacaan khusus 
pemeluk agama Islam. Harus ada 
pendekatan yang lebih intens agar 
warga beminat untuk belajar membaca 
Al-Qur’an. Oleh karena itu, saat 
ini Dinas Pendidikan bekerja sama 
dengan Dewan Kemakmuran Masjid 
(DKM) membuka selebar-lebarnya 
pendaftaran kepada warga yang tidak 
bisa membaca dan menulis baik latin 
maupun Alquran. “Dengan senang 
hati kami akan menerima warga yang 
ingin belajar,” jelasnya. Bahkan sistem 
jemput bola siap untuk dilakukan 
Dinas Pendidikan.

 “Kami secara gencar 
melakukan sosialisasi mengenai 
program ini agar Depok benar-benar 
terbebas buta aksara,” katanya. Ia 
menjamin program ini bebas dari 
pungutan sehingga warga tak perlu 
khawatir akan dikenai biaya. Jika 
warga berminat, bisa langsung datang 
belajar ke dinas. Dinas siap untuk 
memberikan pengajaran sehingga 
warga bisa membaca baik latin 
maupun Al Quran.

Sementara itu, Kepala Dinas 
pendidikan Kota Depok, Asep Rahmat, 
menjelaskan, program pemberantasan 
buta aksara ini akan terus digalakkan 
untuk meningkatkan sumber daya 
manusia (SDM) di Depok. “Untuk 
usia produktif di Depok tak ada lagi 
yang tak mampu membaca latin, 
tetapi untuk Alquran kami belum 
mendapatkan data riil di lapangan,” 
katanya. Sudah saatnya Depok bebas 
buta aksara latin dan Al-Qur’an!

“Tanpa peran serta 
dan bantuan 
semua elemen 
masyarakat, 
program 

pemberantasan buta 
aksara ini tak akan 
mampu berjalan sukses.
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INFRASTRUKTUR

(BJB), ITC dan Saladin Square, Gunadarma, RM Kabayan 
dan Margonda Residense (Marges), serta Gang Kober. Pada 
tahun ini, Pemkot Depok berencana membangun satu 
jembatan di lokasi yang dominan digunakan warga untuk 
menyeberang. 

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, 
minimnya jumlah JPO telah menyebabkan sejumlah 
penyeberang jalan mengalami kecelakaan karena arus lalu 
lintas kendaraan yang padat dan cepat. Mayoritas korban 
kecelakaan ini adalah warga setempat dan mahasiswa 
Universitas Indonesia (UI) yang biasanya melintas di 
sekitar jalan Margonda Raya. Area jalan Margonda 
memang merupakan jalur lalu lintas yang sangat sibuk di 
Kota Depok. Adanya pelebaran jalan menjadi enam jalur 
(sebelumnya hanya empat jalur, red) di kedua sisinya, 
membuat jalan ini menjadi lancar sehingga pengguna 
kendaraan menjadi sangat leluasa dan seringkali memacu 
kendaraannya dengan lebih cepat. Di satu sisi, hal ini 
memberikan kenyamanan bagi pengendara jalan. Namun 
di sisi lain, bagi penyeberang jalan hal ini menjadi lebih 
berisiko karena tanpa JPO, para penyebrang jalan harus 
melintasi jalanan dengan lebar jarak yang semakin jauh 
serta kendaraan yang melaju lebih kencang.

Dalam acara audiensi dengan Komisi C Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Ketua BEM 

Banyaknya angka kecelakaan yang terjadi di 
sekitar ruas utama Jalan Margonda Raya, 
membuat Pemerintahan Kota (Pemkot) 
Depok berkomitmen untuk menambah 
fasilitas Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), 

khususnya di tempat-tempat yang ramai dilalui oleh 
kendaraan. Hal ini dilakukan selain untuk memberikan rasa 
nyaman juga untuk meningkatkan keselamatan bagi para 
penyebrang jalan. Hingga saat ini, di jalan sepanjang 5,2 
km ini baru ada dua buah jembatan penyeberangan yakni 
di Detos-Margo City dan Terminal Depok. Jumlah tersebut 
boleh dibilang sangat minim dan belum memadai untuk 
memenuhi memberikan rasa nyaman kepada penyeberang 
jalan. 

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan 
(Dishub) Kota Depok, Eddy Suparman, menjelaskan bahwa 
dari hasil kajian Dishub Kota Depok, untuk jalan sepanjang 
Margonda setidaknya diperlukan sembilan JPO. Saat ini 
telah ada dua JPO, sehingga Margonda masih memerlukan 
tujuh JPO lagi. “Kami berharap untuk pembangunan JPO 
bisa dilaksanakan tahun ini juga dan anggarannya bisa 
disetujui,” kata Eddy. 

Pemkot akan membangun sedikitnya tujuh unit 
JPO di sejumlah jalan di Kota Depok, di antaranya Jl Raya 
Siliwangi, penyebrangan antara Balaikota-Bank Jabar Banten 

PEMKOT DEPOK TAMBAH 
JPO MARGONDA
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UI, Maman Abdurrahman 
menegaskan bahwa 
pembangunan JPO sudah 
sangat mendesak karena 
menyangkut keselamatan 
banyak orang. Melalui aksi 
protes yang dilayangkannya, 
dia menyebutkan bahwa 
akibat ketiadaan JPO 
ini telah menyebabkan 
banyak orang celaka 
bahkan sampai ada 
yang meninggal dunia, 
“Data yang kami miliki, 
hingga kini ada sekitar 
687 kasus kecelakaan di 
Jalan Margonda, bahkan 
70 orang dinyatakan 
meninggal dunia.” Oleh 
karena itu, BEM UI 
meminta kepada Pemkot untuk melakukan pembangunan 
secepatnya. Jika pembangunan dilaksanakan pada akhir 
tahun ini akan semakin banyak yang menjadi korban. 

Hal senada juga diucapkan Ketua Komisi C DPRD, 
Edi Sitorus. Ia setuju jika pembangunan JPO di sepanjang 
Jalan Margonda ini bisa segera dilaksanakan karena aktivitas 
warga dan mahasiswa yang menyeberang jalan di sepanjang 
jalur ini sangat tinggi sehingga membutuhkan jembatan 
penyeberangan demi keselamatan.“Sampai saat ini sudah 
banyak penyeberang jalan, terutama mahasiswa Universitas 
Indonesia yang tertabrak kendaraan yang melintas, seperti 
di daerah Kober,” jelas Edi.

Namun untuk membangun JPO ini bukan perkara 
yang mudah, karena pembangunan JPO memiliki 
mekanismenya sendiri, apalagi Jalan Margonda merupakan 
jalan provinsi yang pada dasarnya anggaran pembangunan 
jembatan ini merupakan wewenang dan tanggung jawab 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Selain itu, 
pembangunan JPO ini sudah menyangkut pembelahan 
lahan dimana tidak semua warga rela melepas tanah yang 
akan dijadikan jembatan tersebut. Ada banyak alasan yang 
dilontarkan warga untuk menolak lahannya digunakan 
untuk jembatan walaupun ada ganti rugi. Edi menuturkan, 
Komisi C akan mendorong pembangunan JPO di lokasi 
yang padat penyeberangan. Dia meminta semua bersabar 
karena harus mengikuti kemampuan anggaran di Depok 
yang masih terbatas. Jadi, pembangunan JPO ini akan 
dilakukan secara bertahap.

Meskipun demikian, Pemkot akan terus berupaya 
dan berkomitmen untuk segera merealisasikan penambahan 
pembangunan JPO di sepanjang Jalan Margonda agar bisa 
dilakukan secepat mungkin. Pemkot Depok tidak mau 
menunggu lebih banyak lagi korban akibat minimnya JPO 
di Margonda. Maka itu, Walikota Depok H. Nur Mahmudi 
Isma’il terus mendorong agar pembangunan jembatan 

dianggarkan tahun ini juga. Saat ini pihak Pemkot Depok 
telah mengajukan anggaran sebesar Rp. 1,5 Miliar rupiah 
untuk setiap pembangunan jembatan penyeberangan 
orang. Dengan begitu, Pemkot Depok akan terus berusaha 
untuk mewujudkan JPO dalam waktu cepat untuk 
memenuhi kebutuhan pejalan kaki di sepanjang Jalan 
Margonda. 

Sebelum pembangunan jembatan dapat dilakukan 
secara keseluruhan, Dishub Kota Depok akan selalu 
berupaya dengan berbagai langkah untuk menekan angka 
kecelakaan di sepanjang Jalan Margonda. Salah satu upaya 
yang dilakukan adalah membuat lajur kejut di lokasi-lokasi 
yang banyak digunakan untuk penyeberangan. Selain itu, 
di sejumlah titik akan dipasang rambu lalu lintas otomatis 
untuk memberikan kesempatan penyeberang untuk lewat. 
Pada tahun 2012 juga akan dianggarkan untuk pembuatan 
separator jalan antara jalur lambat dengan jalur cepat dan 
dibuat pagar pembatas. Dalam proses pelaksanaannya 
nanti, Dishub juga akan melakukan koordinasi dengan 
pihak Kepolisian Resort Metro Depok. Sehingga penerapan 
sistem tersebut akan menjadi solusi dan tidak menimbulkan 
masalah baru.

Semua ini dilakukan demi keselamatan pengguna 
jalan kaki terutama penyeberang jalan. Namun demikian, 
semua itu kembali kepada kesadaran warga dan pengendara 
untuk mematuhi aturan yang berlaku. Pasalnya selama ini 
masih banyak penyeberang jalan yang enggan menggunakan 
JPO dan pengendara motor atau mobil yang mengabaikan 
rambu lalu lintas yang ada.

“Maka itu, kesadaran warga dan pengendara juga 
harus ditumbuhkan sehingga semuanya menjadi aman, 
nyaman, dan selamat,” harap Eddy. Ia menambahkan, 
sosialisasi mengenai budaya tertib harus terus dilakukan 
sehingga angka kecelakaan bisa ditekan bahkan bisa 
dihilangkan. Sejak tahun 2008, Pemkot memberikan 
perhatian khusus di kawasan Jalan Margonda dari aspek 
pembangunannya, salah satunya adalah pelebaran jalan. 
Setelah pelebaran jalan rampung, Pemkot Depok tengah 
memfokuskan penghijauan di separator tengah dengan 
menanam pohon trembesi. Selanjutnya adalah membangun 
JPO di sepanjang jalan utama menuju Jakarta itu. Dan 
selama pembangunan JPO ini belum terealisasi, Eddy 
berharap supaya warga dapat bersabar dan terus berhati-
hati. 



18 wartadepok

PEMBERDAYAANMASYARAKAT

ditemukan di Madagaskar ini cara budidayanya tidak begitu 
sulit. Benih yang akan ditanam tidak perlu disemaikan 
di ladang atau sawah, tetapi cukup disemaikan si wadah 
ukuran 20x20 yang berisi tanah dan pupuk selama 7 hari. 
Setelah usia 7-10 hari bibit sudah siap untuk ditanam. 
Untuk persiapan tanah yang akan ditanami benih tak 
berbeda dengan sistem konvensional. Pengolahan tanah bisa 
menggunakan traktor atau manual sehingga permukaan 
tanah rata untuk mempermudah mengontrol dan 
mengendalikan air.

Budidaya dengan sistem ini jauh lebih baik 
dibandingkan dengan sistem konvensional karena 
hemat benih, air, dan jarak tanam, sehingga modal yang 
dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Jika dalam penanaman 
dengan sistem lama setiap penanaman memerlukan 5-6 
benih, dengan SRI hanya memerlukan satu benih saja. Jarak 
penanamanpun sangat berbeda, jika umumnya jarak tanam 
15-20 cm, dengan sistem SRI jaraknya mencapai 30-50 cm. 

Selain itu, dengan benih yang sedikit akan 
menghasilkan benihan yang banyak mencapai 70-100 

Kota Depok yang saat ini semakin berkembang 
pesat sebagai kota pemukiman dan jasa, 
tidak lantas mengabaikan peran lahan 
pertanian untu memenuhi kebutuhan 
warganya. Meskipun saat ini keberadaan 

lahan pertanian di Kota Belimbing ini semakin terdesak, 
namun pihak pemerintah Kota Depok melalui Dinas 
Pertanian dan Perikanan (Distankan) terus melakukan 
inovasi dan terobosan untuk meningkatkan produksi 
pertanian padi di atas lahan yang terbatas. Salah satu inovasi 
yang dikembangkan oleh Distankan Kota Depok adalah 
pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan 
produksi, khususnya produksi padi, dengan menggunakan 
metode System of Rice Intensification (SRI).

Metode SRI adalah teknik budidaya padi yang 
mampu meningkatkan produktivitas padi dengan cara 
mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air, dan pupuk 
organik terbukti telah berhasil meningkatkan produktivitas 
padi sebesar 50%, bahkan bisa mencapai lebih dari 100% 
dari metode konvensional. Metode yang pertama kali 

PRODUKSI PADI 
MENINGKAT 100%
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anakan, sedangkan untuk penanaman konvenasional hanya 
7-8 anakan. Sistem tanam metode SRI tidak membutuhkan 
genangan air yang terus menerus, cukup dengan kondisi 
tanah yang basah. Penggenangan dilakukan hanya untuk 
mempermudah pemeliharaan. Pengelolaan air pada umur 
1-10 hari, tanaman padi digenangi dengan air, kemudian 
pada umur 10 hari dilakukan penyiangan. Pada saat 
tanaman berbunga, tanaman kembali digenang dan setelah 
padi matang susu tanaman tidak digenangi kembali sampai 
panen. Sehingga walaupun benih yang ditanam sangat 
sedikit, tetapi produksi yang dihasilkan sangat melimpah. 
Untuk mencegah hama dan penyakit pada SRI tidak 
digunakan bahan kimia, tetapi dilakukan pencengahan dan 
apabila terjadi gangguan hama atau penyakit, digunakan 
pestisida nabati dan atau digunakan pengendalian secara 
fisik dan mekanik.  

Keunggulan dari metode SRI, selain hemat benih, 
air, dan jarak tanam, juga bisa mencari dan membuat 
sendiri kebutuhan pupuk organik dan pestisida untuk padi. 
Pembuatan kompos sebagai pupuk, bisa dilakukan dengan 
memanfaatkan kotoran hewan, sisa tumbuhan dan sampah 
rumah tangga yang bisa diolah sendiri. Begitu pula dengan 
pestisida dicari dari tumbuhan behasiat sebagai pengendali 
hama. Dengan demikian, biaya yang keluarkan menjadi 
lebih efisien dan murah. Pemupukan dengan bahan organik 
dapat memperbaiki kondisi tanah baik fisik, kimia maupun 
biologi tanah sehingga pengolahan tanah untuk metode SRI 
menjadi lebih mudah dan murah, sedangkan pengolahan 
tanah yang menggunakan pupuk anorganik terus menerus 
kondisi tanah semakin kehilangan bahan organik dan 
kondisi tanah semakin berat, mengakibatkan pengolahan 
semakin sulit dan biaya akan semakin mahal.

Penggunaan pupuk organik pada musim pertama, 
akan  berbeda dengan musim berikutnya. Tidak seperti 
penggunaan metode peningkatan produksi padi 
konvensional dimana pemberian pupuk anorganik dari 
musim ke musim cenderung meningkat, dengan metode 

SRI ini penggunaan pupuk akan semakin menurun dari 
musim ke musim. Penurunan tersebut berkisar antara 
25% dari musim sebelumnya. Kondisi seperti ini tentunya 
tidak akan menyulitkan petani konvensional untuk dapat 
meningkatkan produksi, karena tidak akan dihadapkan pada 
kelangkaan pupuk dikala musim tanam tiba.

Dari segi hasil panen, pada musim panen pertama, 
padi yang menggunakan metode SRI hasilnya tidak jauh 
berbeda dengan metode konvensional. Namun seiring 
dengan  meningkatnya bahan organik dan kesehatan tanah, 
maka hasil panen metode SRI di musim berikutnya akan 
terus meningkat. Metode SRI sangat menguntungkan untuk 
petani karena produksi meningkat sampai 10 ton/ha. Selain 
itu karena tidak mempergunakan pupuk dan pestisida 
kimia, tanah menjadi gembur, mikroorganisme tanah 
meningkat jadi ramah lingkungan.

Selain berbagai keuntungan di atas, keuntungan 
lainnya adalah dari segi harga beras. Beras organik 
yang dihasilkan dari sistem tanam di musim pertama, 
memiliki harga yang sama dengan beras dari sistem tanam 
konvesional, harga ini didasarkan atas dugaan bahwa 
beras tersebut belum tergolong organik, karena pada lahan 
tersebut masih ada pupuk kimia yang tersisa dari musim 
tanam sebelumnya. Untuk musim berikutnya dengan 
menggunakan metode SRI secara berturut-turut, maka 
sampai musim ke-3 akan diperoleh beras organik dan 
akan memiki harga yang lebih tinggi dari beras padi dari 
sistem konvensional. “Untuk produksi SRI, dalam 1 hektere 
bisa menghasilkan 5-10 ton, sedangkan dengan sistem 
konvensional hanya 3-4 ton,” kata Eti Nur Rahmiati, Kasi 
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Distankan 
Kota Depok.

 Jika memang metode ini bisa dikembangkan 
secara maksimal, taraf hidup para petani padi akan 
mengalami peningkatan. Jika selama ini para petani padi 
hanya memiliki keuntungan sedikit dan rugi karena biaya 
perawatan yang begitu tinggi, dengan metode SRI ini akan 
menjadi peluang bagi petani untuk meraup keuntungan. 
Dengan metode ini juga membuat para petani menjadi lebih 
mandiri tanpa bergantung pada pestisida yang harganya 
semakin selangit. Para petani akan lebih memahami 
bagaimana mewujudkan keseimbangan ekologi tanah.

 Jika para petani telah mengetahui keunggulan 
dan keuntungan menggunakan metode ini, diharapkan 
mereka bisa beralih menggunakan metode SRI ini. 
Memang memerlukan waktu dan proses untuk 
memberikan pemahaman kepada para perani sehingga 
mau beralih. Hingga saat ini, kelompok tani yang berhasil 
mengembangkan budigaya SRI ini adalah Gabungan 
Kelompok Tani (Gapoktan) Mekar Asih di Meruyung. 
Diharapkan kedepan padi organik ini akan mampu menjadi 
kebanggaan para petani di Depok.
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KOMUNITAS

bebas di kalangan generasi mudanya, saat ini sudah 
memiliki berbagai program kegiatan yang bisa mewadahi 
minat dan bakat para remaja dan pemudanya secara positif. 
Banyak organisasi kepemudaan yang berkembang di kota 
belimbing ini, salah satunya adalah Karang Taruna. 

Karang Taruna merupakan organisasi sosial 
kemasyarakatan yang menjadi wadah dan sarana 
pengembangan setiap anggota masyarakat. Organisasi ini 
tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung 
jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sebagai 
wadah pengembangan generasi muda yang nonpartisan, 
dimana anggotanya didominasi oleh kaum muda di tingkat 
kelurahan, kecamatan, kota hingga nasional, karang taruna 
bisa dijadikan sebagai wadah pembinaan, pengembangan, 
serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan 
kegiatan sosial serta  ekonomis produktif. Hal tersebut 
dilakukan dengan pendayagunaan semua potensi yang 
tersedia di lingkungan terutama sumber daya manusia. Saat 
beraktivitas, karang taruna merujuk pada pedoman dasar 
dan pedoman rumah tangga. Hal itu menjadi sebuah wujud 
dari regenerasi organisasi demi kelanjutan serta pembinaan 
anggota karang taruna saat ini dan yang akan datang.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 
(Disnakersos) Kota Depok, Abdul Haris, karang taruna 
didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan 
pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang 

Pemuda merupakan salah satu faktor 
terpenting dalam kemajuan sebuah bangsa. 
Generasi muda yang terdidik akan mampu 
menciptakan berbagai inovasi dan memecahkan 
permasalahan kebangsaan secara kreatif dan 

komperehensif. Oleh karena itu, tidak mengherankan 
apabila pemuda sering juga disebut sebagai the agent 
of change atau agen perubahan dalam setiap periode 
pembangunan. Bahkan bila kita berkaca kepada sejarah, kita 
harus mengakui bahwa setiap perubahan kepemimpinan 
di Indonesia selalu dimotori oleh gerakan pemuda dan 
mahasiswa. Selain itu, pemuda juga memiliki peranan yang 
penting dalam melakukan pembangunan. 

Melihat betapa besarnya peranan pemuda dalam 
pembangunan suatu daerah dan bangsa, maka pemerintah 
sudah seharusnya memberikan berbagai wadah dan 
terobosan program untuk memberikan motivasi dan 
mengoptimalkan potensi generasi muda supaya bisa  
meningkatkan pembangunan secara maksimal. Sehingga 
mereka tidak lagi terlibat dalam kenakalan remaja, narkoba, 
ataupun hal-hal negative lainnya yang bisa menghancurkan 
masa depan mereka dan melemahkan suatu daerah atau 
bangsa. 

Depok sebagai daerah penyangga Ibukota, di mana 
wilayahnya memiliki karakteristik Kota Metropolitan 
dengan penduduk yang heterogen dan rawan pergaulan 

Kiprah Pemuda Depok 
Dalam Pembangunan
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keorganisasian, ekonomi, olahraga, keterampilan, advokasi, 
keagamaan dan kesenian. “Kami terus memberikan 
pendampingan dan pelatihan kepada para pemuda Kota 
Depok, terutama karang taruna,” katanya. Dia berharap 
pembinaan dan pelatihan yang dilakukan pihaknya akan 
mampu memberikan bekal yang cukup bagi pemuda.

Para pemuda yang tergabung dalam organisasi 
kepemudaan karang taruna 
ini harus bisa berperan secara 
aktif dan menjadi pemuda yang 
kreatif supaya dapat bersaing 
dan tidak tertinggal oleh 
perkembangan zaman yang 
selalu berubah semakin cepat. 
Bangsa ini tentunya tidak ingin 
para pemuda hanya menjadi 
‘penonton’ di negeri sendiri. 
Melainkan terbentuk generasi 
pemuda yang tangguh, kuat 
dan mandiri yang mampu 
menjadi ‘pemain utama’ dalam 
pembangunan nasional. Era 
globalisasi dan perubahan 
zaman yang semakin komplek 
menuntut kesadaran dan 
semangat pemuda agar eksistensi 
karang taruna terus ada. Oleh 
karena itu, sudah menjadi 
tugas pokok karang taruna 
bersama pemerintah dan para 

stakeholder untuk bisa menanggulangi berbagai masalah 
kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi generasi muda. 
Menanggapi hal ini, Ketua Karang Taruna Kota Depok, 
Babai Suhaimi menjelaskan, “selama ini perkembangan 
karang taruna mengalami pasang surut di tiap kelurahan se-
Kota Depok. Ada yang mandiri dalam kegiatannya sehingga 
mampu mengembangkan potensi untuk dapat berusaha 
membantu masyarakat. Namun, tidak sedikit pula yang 
mengalami kemunduran secara organisasi dan pengelolaan 
kegiatannya sehingga mengalami stagnasi dan tidak 
ada pergerakan yang sangat signifikan di tengah-tengah 
masyarakat.”

Menurut Babai, kondisi tersebut tidak dapat 
dihindari karena Karang Taruna merupakan organisasi 
berbasis sosial. Maka keikutsertaan pemuda untuk menjadi 
anggota aktif di Karang Taruna sangat bergantung pada 
kegiatan-kegiatan yang ada. Karang Taruna sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat tentunya 
memerlukan dukungan penuh agar dapat berkembang. 
Dukungan ini berkaitan dengan berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan Karang Taruna, “Oleh karena itu, perlu adanya 
dukungan dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha 
untuk menggairahkan semangat pemuda,”

Sebagai organisasi sosial kepemudaan, Karang 
Taruna yang beranggotakan pemuda tidak dapat terlepas 

dari masyarakat. Sehingga, perlu adanya kebersamaan dan 
keharmonisan dalam kegiatan dengan masyarakat. Begitu 
juga halnya dengan dunia usaha diharapkan juga menjadi 
mitra dalam rangka pengembangan Usaha Kesejahteraan 
Sosial (UKS) mengingat potensi yang dimiliki Karang 
Taruna cukup banyak, terutama potensi sumber daya 
manusia. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi 
UKS yang mampu menyokong perkembangan organisasi 
itu sendiri. Hasil-hasil UKS yang dikelola dapat bermitra 
dengan dunia usaha dalam rangka pemasaran barang dan 
jasa yang dihasilkan. Dukungan lainnya dapat dilakukan 
dalam bentuk kerjasama, pembinaan, dan pelatihan. 
Jika dukungan itu diberikan, maka pemberdayaan 
Karang Taruna mampu membangun kesejahteraan sosial 
yang semakin meningkat bagi generasi muda. Hal itu 
memungkinkan pelaksanaan fungsi sosial pemuda sebagai 
manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah 
kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Agar memiliki kemadirian dalam berkarya, Karang 
Taruna di Kota Depok senantiasa memiliki motivasi agar 
selalu kreatif dan semaksimal mungkin bergerak mandiri 
dan tidak mengandalkan bantuan dari pihak manapun. 
Meskipun posisi karang taruna berada di bawah pembinaan 
Disnakersos Kota Depok, tetapi dalam melaksanakan 
program karang taruna tidak bergantung pada dinas 
sehingga organisasi kepemudaan ini menjadi lebih mandiri. 
Dukungan pemerintah melalui Disnakersos Kota Depok 
sebagai instansi yang menangani pembinaan karang taruna 
diharapkan dapat membantu mengarahkan gerak langkah 
pemuda untuk bekerjasama membangun kota Depok. 

Dengan adanya bantuan berupa pembinaan dan 
arahan dari dinas terkait, ke depannya diharapkan dengan 
ada atau tidak adanya bantuan dari pemerintah, program 
karang taruna akan tetap berjalan untuk memberikan 
manfaat kepada masyarakat. Melalui karang taruna, para 
generasi bangsa ini dilatih untuk membangun pribadi 
yang mendiri dan tidak bergantung dengan pemerintah 
atau lembaga lainya. Sebab, jika bergantung pada bantuan, 
efek negatifnya adalah tidak terbangunnya jiwa mandiri 
di kalangan pemuda. “Karang Taruna Kota Depok dilatih 
mandiri dan berdikari untuk berperan membangun Kota 
Depok melalui pemberdayaan masyarakat,” tegas Babai. 
Karang Taruna seringkali membuat pelatihan kreatifitas dan 
keterampilan warga. Meski tanpa bantuan, mereka tetap 
mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan.

Karang Taruna di Kota Depok memiliki 
komitmen untuk senantiasa memberikan kontribusi 
bagi pembangunan Kota Depok. Dengan kemajuan di 
bidang pendidikan, Depok bisa dijadikan sebagai contoh 
pembangunan kota yang progressif dan produktif dengan 
kuantitas serta kualitas pemudanya. Dengan begitu, Karang 
Taruna Kota Depok diharapkan mampu menjadi mitra yang 
bisa bersinergi dengan Pemerintah dalam gerakan-gerakan 
pemberdayaan remaja dan pemuda untuk menghasilkan 
Kota Depok yang maju dan sejahtera.
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OLAHRAGA

perkembangan kesehatan manusia. 
Olahraga tanpa gaya gravitasi bumi 
(non weight barring) ini boleh dibilang 
minim risiko cedera fisik karena saat 
berenang seluruh berat badan ditahan 
oleh air atau mengapung. Selain 
itu renang menjadi olahraga yang 
disarankan bagi orang-orang yang 
memiliki masalah obesitas (kelebihan 
berat badan), ibu hamil dan penderita 
gangguan persendian tulang atau 
arthritis. 

Ada banyak alasan yang 
membuat kita bisa memilih renang 
sebagai olah raga yang harus dilakukan 
secara rutin antara lain karena 
renang dapat lebih cepat membakar 
kalori. Saat berenang, tubuh akan 
terasa lebih berat bergerak di dalam 
air. Dengan begitu, secara otomatis 
energi yang dibutuhkan pun menjadi 

Ada banyak cara untuk menjaga 
kesehatan tubuh kita seperti dengan 
mengkonsumsi makanan yang bergizi 
dan melakukan olahraga secara rutin. 
Saat ini ada banyak olahraga yang 
bisa kita pilih sesuai dengan minat 
dan hobi masing-masing seperti 
jogging, renang, sepakbola, senam, 
atau bersepeda  dan masih banyak 
lagi yang lainnya. Dan diantara sekian 
banyak pilihan olahraga ini, kita bisa 
memilih olahraga renang sebagai salah 
satu solusi menjaga tubuh supaya 
tetap fit. Kali ini, Warta Depok akan 
mengangkat tema renang sebagai 
olahraga yang mampu menjaga 
kesehatan manusia.  

Renang merupakan salah 
satu jenis olahraga yang mampu 
meningkatkan kesehatan seseorang 
dan memiliki dampak baik pada 

Tidak banyak yang 
menyadari bahwa 
kesehatan merupakan 
asset yang sangat 
berharga bagi manusia. 

Dengan tubuh yang sehat, kita bisa 
mengerjakan berbagai hal dengan 
baik karena produktivitas kerja yang 
semakin meningkat. Sebaliknya, 
saat kondisi kesehatan tubuh kita 
menurun, produktivitas kerja jadi 
semakin menurun karena kondisi 
tubuh yang tidak prima. Tidak hanya 
itu, apabila sedang sakit maka kita 
harus mengeluarkan biaya pengobatan 
yang lebih banyak dan semua aktivitas 
menjadi terganggu. Dalam kondisi 
seperti inilah kita baru menyadari 
bahwa kesehatan sangatlah mahal 
harganya sehingga kita harus selalu 
menjaganya.
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lebih tinggi, sehingga dapat secara 
efektif membakar kalori dalam tubuh. 
Apabila kita melakukan olahraga 
renang secara benar dan rutin, maka 
otot-otot di dalam tubuh kita akan 
semakin terbentuk. Hal ini disebabkan 
saat berenang, hampir seluruh otot 
pada tubuh digerakkan, mulai dari 
kepala, leher, anggota gerak atas, 
dada, perut, punggung, pinggang, 
anggota gerak bawah, dan telapak 
kaki. Saat bergerak di dalam air, tubuh 
mengeluarkan energi lebih besar 
karena harus melawan massa air yang 
mampu menguatkan dan melenturkan 
otot-otot tubuh. 

Renang juga diakui sebagai 
olahraga yang mampu meningkatkan 
fungsi jantung dan paru-paru. Sebab, 
gerakan mendorong dan menendang 
air dengan anggota tubuh terutama 
tangan dan kaki, dapat memacu aliran 
darah ke jantung, pembuluh darah, 
dan paru-paru. Artinya, berenang 
dapat dikategorikan sebagai latihan 
aerobik dalam air. Bagi yang ingin 
menambah tinggi badan, olahraga 
renang juga bisa menjadi pilihan 
tepat. Namun manfaat ini tidak 
bisa dirasakan oleh setiap orang, 
hanya untuk usia tertentu terutama 
untuk orang yang masih mengalami 
pertumbuhan tulang. Kemudian, 
renang juga bisa menjadi pilihan tepat 
untuk orang penderita penyakit asma. 
Bahkan renang sangat dianjurkan agar 
sistem pernafasan dapat menjadi kuat, 
lebih sehat, lancar, dan bisa bernafas 
lebih panjang.

Selain berbagai manfaat di 
atas, ada banyak manfaat lainnya 
bagi kesehatan jiwa. Olahraga renang 
diyakini bisa menghilangkan stres. 
Sebab, gerakan saat berenang yang 
dilakukan dengan santai dan perlahan, 

mampu meningkatkan hormon 
endorfin dalam otak. Sehingga 
suasana hati jadi sejuk, pikiran lebih 
adem, badan pun bebas gerak. Selain 
keuntungan di atas, ada beberapa 
manfaat lain yakni para perenang 
memiliki daya tahan tubuh terhadap 
penyakit. Renang juga bermanfaat 
untuk membentuk otot terutama 
bagian pinggul, bahu dan lengan. 
Di sisi lain, renang bisa menjadi 
keterampilan untuk keselamatan 
pribadi atau menyelamatkan orang saat 
terjadi bencana atau kecelakaan air. 

 Melihat begitu banyaknya 
manfaat dari olahraga renang ini, 
tentu saja semakin banyak masyarakat 
yang memilih renang sebagai olahraga 
rutinnya. Apalagi olahraga ini 

minim resiko cidera fisik, 
sehingga bisa dipelajari oleh anak-
anak usia dini sekalipun. Meskipun 
demikian, olahraga ini tidak bisa 
dilakukan secara sembarangan 
melainkan harus dengan proses 
latihan dan penguasaan teknik-teknik 
tertentu supaya tidak berdampak 
negatif. Berenang memang olahraga 
yang tak bisa serta merta bisa dikuasai. 
Dibutuhkan latihan agar mampu 
mengapung di air baik untuk anak-
anak atau dewasa. Untuk tahap belajar 
alangkah lebih baik memanfaatkan 
pelampung pada lengan, selain sebagai 
langkah pengamanan agar tidak 
tenggelam. Pelampung juga dapat 
memberikan semacam kepercayaan 
diri untuk lebih berani menggerakkan 
tangan dan kakinya di dalam air 
sebagai sebuah langkah awal. 

Setelah mulai berani 
menggerakkan tangan dan kakinya 
di dalam air, langkah berikutnya 
adalah mulai mencoba menuntunnya 
agar bisa melaju, tentunya dengan 

bimbingan pelatih atau orang 
tua. Setelah mampu melaju di 
air langkah berikutnya adalah 
mulai melatih berenang tanpa 
mengenakan pelampung. Tentu 
saja tahapan ini tidak bisa langsung 
dilepas, tetapi harus dibimbing.

Langkah penting lainnya 
yang perlu juga diperhatikan adalah 
kemampuan untuk menanamkan 
perasaan nyaman selama ia 

berada di dalam air. Tunjukkan dan 
berikan semangat kepadanya bahwa 
berenang atau bermain di dalam 
air adalah permainan baru yang 
sangat menyenangkan. Apabila mulai 
merasa semakin nyaman bermain dan 
menggerakkan tangan serta kakinya 
di dalam air, saatnya mendorong 
keberaniannya untuk melaju di dalam 
air tanpa bantuan, tetapi tetap dalam 
pengawasan. Dalam proses belajar 
tentu saja tak bisa langsung dilakukan 
di kolam yang dalam. Lebih baik 
proses latihan ini dilakukan di kolam 
renang dengan kedalaman setidaknya 
satu meter. 

Ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan sebelum, saat berenang, 
dan sesudahnya. Sebelum berenang, 
agar tubuh tidak kaget, dianjurkan 
melakukan gerakan pemanasan untuk 
mencegah kram otot. Hal ini sekaligus 
juga berfungsi untuk meningkatkan 
suhu tubuh dan detak jantung secara 
bertahap. Selain itu, diharapkan juga 
lakukan pendinginan setelah renang 
agar suhu tubuh dan detak jantung 
tidak menurun secara drastis dengan 
cara berenang perlahan-lahan selama 
5 menit. Untuk pemanasan dapat 
dimulai dengan melakukan gerakan-
gerakan ringan, seperti mengayunkan 
tangan dan kaki atau berjalan-jalan 
di sekitar kolam renang selama 
10-15 menit. Lalu secara bertahap 
mulai berenang dengan porsi ringan 
lantas terus berlanjut sesuai dengan 
kebutuhan. Sebaiknya, berganti-
ganti gaya renang supaya semua otot 
terlatih. Jadi, bagi yang ingin tetap 
sehat dengan biaya murah, bisa mulai 
mencoba olah raga renang secara rutin 
mulai dari saat ini. 

Selamat mencoba!
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SERBASERBI

pengolahan masakan serba ikan sehingga di satu 
kecamatan tidak hanya satu kelompok saja yang bisa, 
tapi ada beberapa. Contohnya di kecamatan Limo, 
kelompok pemenang tingkat nasional yang berasal 
dari kecamatan Limo telah melakukan pembinaan di 
kelurahannya sehingga dalam lomba berikutnya dapat 
menghadirkan peserta yang baru. Selain itu PKK 
sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 
juga dapat melakukan sosialisasi menu makanan sehat 
kepada masyarakat.

Dari 11 peserta, diambil nilai 3 besar dari 
penilaian dewan juri sebagai pemenang. Pemenang 
pertama diraih oleh kecamatan Limo dengan 
score 1052, pemenang ke-2 diraih oleh kecamatan 
Cimanggis dengan score 1025, dan pemenang ke-3 
diraih oleh kecamatan Sawangan dengan score 1020. 
Pemenang pertama pada lomba ini akan mewakili 
Kota Depok untuk mengkuti Lomba Masak Serba Ikan 
Tingkat Provinsi di Bandung.

Ketua TP PKK Kota Depok Memberikan Arahan 
pada Acara Penyerahan Bantuan Sosial Posyandu 
Posbindu se-Kota Depok.

Pada kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial dalam 
bentuk uang untuk kader Posyandu dan Posbindu 
tingkat kecamatan Kota Depok, yang dilaksanakan 
selama 4 hari dari tanggal 19 s.d. 22 September 2011, 
Ketua TP PKK Kota Depok Ibu Nur Azizah Tamhid 
MA, memberikan arahan sebagai landasan dan 
penyemangat dalam bekerja dan beramal di posyandu 

Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Depok dan 
Sosialisasi Menu 3B

Dalam rangka pemberdayaan kader PKK dan 
pelaksanaan program kerja, Pokja III TP PKK Kota 
Depok mengadakan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat 
Kota Depok dirangkaikan dengan Sosialisasi Menu 
3B (Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman dan Halal) 
pada hari Jum’at, 16 September 2011 di aula lantai 1 
Balaikota Depok. Peserta terdiri dari perwakilan dari 
11  kecamatan di Kota Depok.

Sebagai juri pada lomba tersebut yaitu Karwati, 
SP dari Dinas Pertanian dan Perikanan, Dessy 
Martini, SKM dari Dinas Kesehatan, dan Muhammad 
Rahmat Hidayat dari Hotel Bumi Wiyata Depok. 
Sedangkan pada acara sosialisasi menu makanan 3B 
menghadirkan Rahmawati, SKM. MKM dari Dinas 
Kesehatan sebagai pembicara. Berdasarkan laporan 
yang disampaikan Ketua Panitia Ibu Enny Fitri, 
tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan 
keahlian kader PKK dalam mengolah masakan dengan 
bahan dasar ikan serta menambah wawasan kader 
mengenai seluk-beluk menu 3B.

Ibu Hj. Nur Azizah Tamhid MA, selaku ketua 
TP PKK Kota Depok, memberikan sambutan sekaligus 
membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya 
Ibu Nur Azizah menyampaikan bahwa Rasulullah 
SAW dalam sbdanya mengatakan “Mukmin yang kuat 
lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin 
yang lemah.” Maka sosialisasi menu 3B merupakan 
salah satu upaya untuk mengantarkan masyarakat 
Kota Depok kuat dan sehat. Ibu Nur Azizah berharap 
dengan diadakannya kegiatan ini, akan muncul 
bibit kader baru yang dapat diberdayakan dalam 
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dan posbindu.
Pada penyampaian arahannya, Ibu Nur 

Azizah menekankan bahwa sebagai kader posyandu 
/ posbindu perlu memiliki sifat kepedulian sosial 
mengingat perannya yang penting dalam pelayanan 
kesehatan dasar. Dengan dilandasi QS. Al-Maidah: 2 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya.” dan QS. At-Taubah: 105 “Dan katakanlah: 
“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 
dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 
mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” diharapkan kader posyandu dan posbindu 
dapat meningkatkan kinerjanya.

Selain itu, Ibu Nur Azizah menyampaikan 
perkembangan Kota Depok pada tahun 2010 
meliputi AHH (Angka Harapan Hidup) sebesar 
73,11, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 
78,90, AKI (Angka Kematian Ibu) sebanyak 14 dari 
34.904 kelahiran hidup, AKB (Angka kematian Bayi) 
sebanyak 116 dari 34876 kelahiran hidup, jumlah 
balita gizi buruk sebanyak 199 atau 0.17 % pada tahun 
2010 sedangkan sampai Juli 2011 turun menjadi 66 
balita, AMH (Angka Melek Huruf) sebesar 99,10 % 
dan ARRLS (Angka Rata-rata Lama Sekolah) sebesar 
10,69 tahun. Perolehan Kota Depok ini tidak terlepas 
dari peran serta kader posyandu dan posbindu yang 
menghidupkan kegiatan di lingkungannya.

Dialog Nasional untuk Pemilu Elektronik

Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) 
Suharna Surapranata, Kepala BPPT Dr. Ir. Marzan 

A. Iskandar, Ketua KPU RI, Prof. Dr. H.A. Hafiz 
Anshary, Kementerian Dalam Negeri yang diwaliki 
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Dirjen 
Aptel Kemkominfo, Ashwin Sasongko, para Pejabat 
Daerah menghadiri Acara Dialog Nasional dan 
Pameran Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia 
bertempat di Auditorium BPPT Gedung II, Lt.3 Jl. 
MH.Thamrin No.8 Jakarta Pusat, Rabu (21 September 
2011). Pemerintah Kota Depok yang dijadwalkan 
dihadiri Walikota Depok, diwakili Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, 
Drs. Mulyamto didampingi Dinas Komunikasi dan 
Informasi dalam hal ini Kasie Bangdalinfo, H.Ngatono, 
S.Sos.

Dialog Nasional dengan Tema : “Peningkatan 
Inovasi Produk Nasional untuk Pemilu Elektronik 
di Indonesia” tersebut diadakan dalam rangka 
memperingati HUT ke 33 Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT) serta selaras dengan 
hari jadi ke 16 Kebangkitan Teknologi Nasional 
(Hakteknas) 2011. Dialog Nasional ini terselenggara 
atas kerja sama BPPT, Kementerian Negara Riset dan 
Teknologi, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 
Pemilihan Umum.

Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi maka sangat dimungkinkan melakukan 
perubahan-perubahan yang bermanfaat dan inovatif 
bagi kesejahteraan rakyat, serta melakukan inovasi 
pada setiap produk dan proses serta kebijakan yang 
dihasilkan oleh setiap badan publik dan swasta serta 
masyarakat.

Pemilihan umum (Pemilu) secara elektronik 
pada saat ini merupakan pilihan yang inovatif dan 
sangat penting dalam melaksanakan salah satu pilar 
demokrasi yang utama, yang diharapkan mampu 
mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan 
pemilihan umum yang telah lalu.Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) dalam pemilihan umum, 
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pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif 
sangat menjanjikan penyelenggaraan pemilu yang 
transparan, akuntabel, cepat dan efisien. Oleh karena 
itu, dengan inovasi Pemilu secara elektronik ini, maka 
sudah saatnya Indonesia melakukan perubahan sistem 
pemilu, tentunya tidak mengesampingkan enam 
azas pemilu Indonesia yaitu langsung, umum, bebas, 
rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).

Tujuan kegiatan Dialog Nasional menuju pemilu 
elektronik adalah, pertama, untuk mengusulkan 
sebuah alih teknologi e-voting dan reformasi untuk 
meningkatkan efisiensi proses pemilihan termasuk 
prosedur pemilihan yang ditetapkan oleh peraturan, 
norma dan hukum. Kedua, melakukan advokasi secara 
langsung melalui simulasi e-voting bahwa penerapan 
teknologi e-voting diharapkan dapat dimanfaatkan 
secara bertahap dan berjenjang mulai dari pelaksanaan 
uji coba atau Pilot Tes Pemilukada, Pemilukada, 
Pemilihan Legislatif dan berlanjut pada Pemilihan 
Presiden.

Adapun sasaran kegiatan ini adalah sebagai 
sarana penjajagan kemungkinan pemanfaatan 
teknologi e-voting ataupun teknologi e-counting 
untuk proses Pemilu tahun 2014 mendatang. Selain 
itu bisa sebagai sarana kontrol dan pengujian terhadap 
kegiatan perubahan serta produk-produk nasional 
yang inovatif dari setiap badan publik dan badan 
independen yang terlibat di dalam pemilu.

Dalam acara Dialog Nasional menuju pemilu 
elektronik ini sekaligus dipamerkan beberapa produk 
mesin e-Voting dan infrastruktur pendukung yang 
sudah dipakai beberapa negara serta beberapa 
produk yang mendukung pemililu elektronik seperti 
e-KTP dan DPT Online. Selanjutnya diharapkan 
pemilu elektronik dapat menggairahkan industri 
nasional, menumbuhkan inovasi serta meningkatkan 
kemandirian produksi dalam negeri baik dalam bentuk 
barang maupun jasa.

Diskusi Publik Bahas Efek Domino e-KTP

Harian Radar Depok menggelar diskusi 
bulanan yang dikenal dengan Ngopi (Ngobrol Penting  
Pagi Hari)  yang mengusung tema: Mencacah Efek 
Domino e-KTP. Acara diskusi tersebut dilaksanakan 
Kamis (29/09) bertempat Rumah Makan Sate Jl. 
Prof Lafrand Pane (RTM) Cimanggis. Hadir sebagai 
pembicara Kadis Disdukcapil Kota Depok, Drs. 
Mulyamto, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, 
Jeanne Novaline, S.Ip, M.Si dan Ekawati Sri Wahyuni, 
Ph.D sosiolog dari IPB Bogor, dan bertindak sebagai 

moderator Hendra Kurniawan.
Kadis Disdukcapil Kota Depok, Drs. Mulyamto 

menjelaskan bahwa e-KTP adalah program nasional 
Kementerian Dalam Negeri yang dimulai tahun 2011. 
Tahun ini,  ada 197 kabupaten/kota yang memulai 
penggunaan e-KTP. Tahun 2012 akan ada 300 
kabupaten/kota yang menyusul.

Provinsi Jawa Barat ada 26 kabupaten/kota, 
dimana 11 diantaranya sudah harus menerapkan 
penggunaan e-KTP pada tahun 2011 termasuk Kota 
Depok.

Disela-sela diskusi tersebut, Kadis Disdukcapil 
menghimbau agar masyarakat mendukung program 
e-KTP ini karena begitu penting dimana nantinya 
semua urusan akan berkaitan dengan e-KTP dan 
untuk menertibkan administrasi kependudukan serta 
menghindari KTP ganda. Perlu diketahui, pembuatan 
e-KTP  ini gratis dan tidak bisa diwakilkan jadi 
yang bersangkutan harus datang langsung ke tempat 
perekaman data. Kedepannya, seluruh penduduk 
Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau yang 
belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah wajib 
memiliki e-KTP.

PNPM Mandiri, Upaya Tingkatkan IPM Kota Depok

“Saat ini kami merasa senang karena ja-
lan sudah bagus semua, sehingga akses anak-anak 

SERBASERBI
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ke sekolah juga menjadi lebih cepat dan mudah“. 
Demikian salah satu ungkapan tulus yang disampaikan 
oleh Hj. Zahra dari Badan Keswadayaan Masyarakat 
(BKM) Bina mandiri Bojongsari Baru, Depok, saat 
menyampaikan testimoninya dalam acara Talkshow 
“Akselerasi IPM MDG’S melalui PNPM Mandiri” 
yang diselenggarakan oleh Dinas Bina Marga dan 
Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Depok di Hotel 
bumi Wiyata (29/9).

Dalam acara yang menghadirkan narasumber 
dari kalangan pemerintah seperti H. Ahmad Heryawan 
(Gubernur Jawa barat), H. Nur Mahmudi Ismail (Wa-
likota Depok), dan Budi Juwono (Direktorat Jenderal 
Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum) ini, dipa-
parkan mengenai keterkaitan antara program PNPM 
Mandiri terhadap peninggkatan Indeks Pembangunan 
Manusia untuk pencapaian target Millenium Develop-
ment Goals (IPM-MDG’S), “Apabila masyarakatnya 
sehat, mereka bisa bersekolah dengan baik. Apalagi 
bila ditunjang dengan infrastruktur yang nyaman, 
ketersediaan air dan lingkungan yang bersih”, ung-
kap Walikota Depok saat memaparkan pandangannya 
mengenai materi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, PNPM Mandiri 
merupakan program nasional yang dijalankan untuk 
menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesem-
patan kerja melalui berbagai upaya pemberdayaan 
masyarakat. Dalam program ini, pemberdayaan dan 
kemandirian masyarakat adalah hal yang paling utama 
karena tujuannya adalah untuk menciptakan dan me-
ningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan 
proses pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat 
dengan didukung oleh berbagai kalangan atau pe-
mangku kepentingan lainnya.

Budi Juwono, Dirjen Kementrian Pekerjaan 
Umum, menyebutkan bahwa sekarang memang sudah 
saatnya masyarakat diberi peluang dan dilibatkan 
dalam pembangunan untuk memberdayakan diri dan 
komunitasnya. Melalui program PNPM Mandiri ini 
diharapkan masyarakat mampu mengelola (organize) 
dirinya sendiri, mampu mengetahui kebutuhannya dan 
mengimplementasikan di lingkungannya, serta mampu 
terlibat dan mengawal pembangunannya, dengan begi-
tu masyarakat diberikan peluang untuk terlibat secara 
aktif, sedangkan para pamong bisa menjadi Pembina 
yang baik tapi bergerak di luar ‘kotak permainan’.

Tujuan pemerintah untuk melibatkan ma-
syarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan ini,  
mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini dis-
ampaikan oleh Mawardi, ketua BKM Bina Masyara-

kat Mandiri Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Depok, 
“Program ini sangat menyentuh langsung kepada 
masyarakat karena telah memberikan proses pembela-
jaran dan pemberdayaan sehingga masyarakat mampu 
mengubah kondisi sosial dan ekonominya. Dengan 
digulirkannya program ini, masyarakat jadi menge-
tahui bagaimana proses perbankan, cara pengelolaan 
keuangan, cara menyusun dan melaksanakan program, 
serta memiliki kepedulian dan rasa memiliki karena 
mereka terlibat secara langsung dalam setiap proses 
hingga ke laporan pertanggungjawabannya.”

Melihat manfaat penting yang dirasakan secara 
langsung oleh masyarakat, Gubernur Jawa Barat ber-
harap dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat 
melalui program pemberdayaan dan kemandirian ini 
bisa ditingkatkan lagi, sehingga akan lebih banyak 
masyarakat miskin yang terbantu dan merasakan 
manfaatnya, “Di Jawa Barat, saat ini terdapat 2.600 
Kelurahan dan sebanyak 1.697 kelurahan telah memi-
liki BKM. Target ke depan, saya berharap ada 1 BKM 
di setiap kelurahan.” Ujar Ahmad Heryawan Optimis-
tis. Dan sebagai bentuk komitmennya, selain mengop-
timalkan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan 
dana pendamping untuk keberlanjutan program ini.

Di Kota Depok sendiri, saat ini seluruh kelu-
rahan (sebanyak 63 kelurahan) telah memiliki BKM. 
Dan dari seluruh jumlah tersebut, telah ada BKM-
BKM yang dipercaya oleh pihak perbankan untuk 
mengelola sendiri keuangan. Oleh karena itu, tidak 
berlebihan bila dalam acara “Gebyar PNPM MP Kota 
Depok tahun 2011” ini Walikota Depok menyerah-
kan penghargaan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 
kepada BKM yang berprestasi karena telah memiliki 
kemampuan dan kapasitas dalam melakukan perenca-
naan, mengimplementasikan program, serta mampu 
mengembalikan dana bergulir yang dikelolanya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah 
dengan masyarakat dalam mengupayakan pemban-
gunan dan mengentaskan kemiskinan, diharapkan 
akan semakin mempercepat proses pembangunan dan 
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Kota Depok. Meskipun saat ini IPM Kota Depok 
merupakan yang tertinggi di Jawa Barat, namun hal ini 
perlu terus dioptimalkan melalui pembenahan berbagai 
sarana dan infrastruktur. Dengan tersedianya sarana 
pendidikan dan kesehatan yang memadai, maka secara 
otomatis akan meningkatkan masyarakat yang se-
jahtera sehingga bisa mendorong daya beli masyarakat 
di Kota depok.
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Petani memanen bayam di Desa Grogol depok

Tebar benih belut tapos

panen belimbing

Salah satu tokoh tani 
pengembang singkong buto 

Asosiasi Petani Pelopor Penghijauan

SEMANGAT BERKARYA PETANI DEPOK


