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SURAT DARI WALIKOTA

Assalamu’alaikum  Wr, Wb. 

Warga Depok yang saya cintai,
Mewujudkan kesejahteraan sudah menjadi cita-cita 

kita bersama. Salahsatu cara meraihnya adalah bekerja 
dan berusaha. Namun, bekerja tidak selalu harus menjadi 
pegawai ‘kantoran’. Melainkan  banyak cara agar kita bisa 
menjemput kesuksesan yang berdampak pada kesejahteraan 
tersebut, yakni mengembangkan industri kreatif. Jadi, kalau 
tidak ada lowongan pekerjaan, kita bisa menjalankan usaha 
kreatif tersebut dengan berwirausaha. Tidak sedikit, kaum 
muda yang sukses dengan usaha kreatifnya.

Pemerintah Kota Depok memperkenalkan 14 macam 
industri kreatif agar bisa terus bersaing dengan industri 
dalam negeri lainnya. Perkembangan industri kreatif 
sangat prospektif untuk dikembangkan di kota kita. Secara 
geografis, Depok dekat dengan pusat perekonomian di  
ibukota dan beberapa kota satelit lainnya. Di samping itu, 
Depok juga sudah memiliki berbagai jaringan komunikasi 
yang tertarik pada produk kreatif kita. Tak hanya di dalam 
negeri, negara-negara tetangga bahkan hingga beberapa 
Negara di Eropa dan Amerika sudah menjadi ‘langganan’ 
produk-produk kreatif warga Depok. 

Setidaknya ada 14 jenis kuliner dan wisata, kreasi 
seni dan budayanya. Sebut saja, kerajinan Curug Gentong, 

Mobil Listrik, Genta Nada, Pot Batik, kuliner penganan 
(dodol, sirup, jus) khas belimbing, alat-alat-alat 
kesehatan, sepatu, tas dan banyak lagi usaha kreatif 
lainnya yang di produksi baik skala rumah tangga 
maupun industri menengah. 

Untuk menggalakkan dan menyemangati 
industri kreatif ini, Pemerintah Kota Depok kerapkali 
menggelar pameran kreatif dan festival kuliner secara 
rutin. Hal ini dilakukan, agar pelaku-pelaku usaha 
kreatif mendapatkan wadah untuk memperkenalkan 
dan memasarkan produknya. Selain itu, kegiatan 
semacam ini, juga menjadi semangat dan inspirasi 
warga Depok agar bisa sukses menjalankan wirausaha. 
Baik bagi wirausahawan lama maupun pendatang baru. 

Beberapa waktu lalu, saya  pernah menghimbau 
para pengusaha kuliner Depok. Saya katakan kepada 
mereka untuk menyajikan menu kreatif berbahan 
dasar non beras (jagung, singkong, sagu, umbi-umbian 
dan produk lokal mengandung karbohidrat lain) yang 
disajikan untuk pelanggannya. Hal ini, kita lakukan 
untuk mendukung program ketahanan pangan yang 
kita sosialisasikan melakukan gerakan bersama One 
Day No Rice. Ini pun bagian dari mengembangkan 
kreatifitas masyarakat di bidang kuliner.  Mari bersama 
kita raih kesejahteraan dan kesuksesan dengan 
mengembangkan industri kreatif kita. 
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SALAMREDAKSI

Pembaca setia Warta Depok (WD), edisi 
akhir tahun ini kami ingin mengajak Anda 
untuk menengok sedikit tentang aktifitas 
warga Depok di bidang kreatif. Belakangan 
ini bermunculan ide-ide kreatif yang 

dikembangkan dalam dunia usaha.  Geliat industri 
kreatif sejalan dengan perkembangan telekomunikasi 
seluler dan kemudahan fasilitas teknologi terutama 
internet. Masyarakat semakin mudah dan cepat 
memperkenalkan 
berbagai usaha 
kreatifnya melalui 
teknologi tadi. 
Wirausahawan muda 
yang mengembangkan 
bisnis kreatifnya 
menemukan cara efektif 
untuk mempromosikan 
produknya hanya 
melalui telepon seluler. 
Hape bagaikan etalase 
bagi mereka. 

Melihat fenomena 
ini, maka sangat wajar 
bila kaum muda lebih 
banyak mengambil 
pilihan untuk menjalani 
bisnis kreatif jika tidak 
ada lowongan kerja di 
perusahaan-perusahaan. 
Bahkan tidak jarang 
dari mereka yang lebih 
senang bekerja mandiri 
sebagai wirausaha 
ketimbang bekerja di perusahaan orang. Dan tidak 
sedikit pula yang mampu meraup sukses di bidang 
kreatif ini. 

Apalagi mengingat tingginya angka 
pengangguran yang disebabkan daya serap lapangan 
kerja tidak sebanding dengan angka pencari kerja. 
Hal ini membuat pemerintah bersama pihak swasta 
berkomitmen untuk terus meningkatkan angka 
wirausaha. Upaya untuk mendorong pertumbuhan 
wirausaha tersebut difokuskan terhadap para generasi 
muda khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa. 
Hal ini didasarkan pada data Kementerian Pendidikan 

Nasional yang memperlihatkan pada umumnya 
lulusan SLTA dan perguruan tinggi lebih berminat 
menjadi pekerja atau karyawan dibandingkan 
dengan yang berupaya menciptakan kerja 
(menjadi wirausaha). Edisi WD kali ini mencoba 
memberikan gambaran berbeda bagi para pembaca 
terutama pencari kerja agar menemukan pilihan 
lain untuk  berwirausaha. 

Pada laporan utama WD, kami mengangkat 

tema “Industri Kreatif Kota Depok Menjanjikan”. 
Kami melihat secara langsung para pelaku usaha 
kreatif yang kami wawancarai telah sukses di 
bidangnya. Maka itu, kami tergelitik untuk 
membahasnya pada WD kali ini. Selain itu, kami 
juga menyajikan tulisan tentang  membangun 
kewirausahaan sejak dini, serta usaha UP2K  
(Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) dalam 
rangka membantu perkembangan ekonomi. 

Usaha Kreatif, Pintu Alternatif 
Meraih Sukses
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LAPORANUTAMA

Industri Kreatif 
Kota Depok Menjanjikan

Perkembangan 
industri kreatif 
di Kota Depok 
patut diacungi 
jempol. Dalam 

waktu tak terlalu lama, banyak 
industri kreatif lahir di kota 
berikon belimbing dewa 
ini. Menurut Ketua Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah 
(Dekranasda) Kota Depok, Nur 
Azizah Tamhid,   mengatakan, 
kehadiran Dekranasda di Kota 
Depok sesungguhnya adalah 
untuk menggali, melestarikan, 
dan mengembangkan kerajinan 
serta seni budaya. Sebanyak 10 
desain batik Kota Depok telah 
mendapatkan hak paten dari 
HAKI, salah satunya adalah 



5wartadepok

batik paricaradharma yang 
ditetapkan sebagai seragam 
batik resmi PNS Kota Depok. 
“Biasa digunakan setiap hari 
Kamis,” terang Nur Azizah.

Nur Azizah mengatakan, 
kegiatan Dekranasda Depok, 
antara lain mengenalkan 
kiprah Dekranasda Depok, 
meningkatkan koordinasi terkait 
pengembangan kerajinan, 
dan membangun jaringan 
untuk kemajuan Dekranasda. 
“Kerajinan adalah produk 
keterampilan dan kreativitas 
masyarakat yang dikerjakan 
sebagian atau seluruhnya 
dengan menggunakan tangan, 
termasuk kebudayaannya 
yang merupakan usaha yang 
dapat dikembangkan sebagai 
industri kerajinan dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan 
serta memelihara, melestarikan, 
dan mengembangkan seni 
budaya bangsa. Dengan 
kata lain, produk kerajinan 
merupakan kombinasi antara 
unsur budaya/seni dan 
ekonomi,” jelasnya. 

Sementara itu, Ketua 
Dekranasda Provinsi Jawa 
Barat, Netty Heryawan yakin 
Dekranasda Depok akan terus 
berupaya untuk memajukan 
kerajinan di Kota Depok, 
terbukti dengan batik Depok 
yang telah menjadi seragam 
PNS Depok. “Keyakinan 
bertambah karena menurut 
saya selain wilayah metropolis, 
Depok juga Kota Pendidikan 
sebagai kontributor IPM Jabar,” 
jelas Netty. 

Netty mengatakan, 
Dekranasda merupakan wadah 
pembinaan produk kerajinan 

daerah yang harus memiliki 
komitmen kuat terhadap 
industri kerajinan sehingga 
dapat menyumbangkan 
kontribusi ekonomi yang 
besar. “Saya yakin, Dekranasda 
Depok dapat menjalankan 
fungsinya secara optimal, 
sehingga dapat mencapai 
tujuan utama Dekranasda, yaitu 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat serta menggali, 
mengembangkan, dan 

melestarikan warisan budaya 
bangsa,” terang Netty.

Istri Gubernur Jabar 
Ahmad Heryawan itu 
menambahkan Dekranasda 
Depok mampu menemukan 
berbagai potensi serta 
menciptakan iklim kerjasama 
yang baik, mengingat Depok 
adalah jendela Provinsi Jabar 
yang mampu merepresentasikan 
keunggulan-keunggulan Jabar. 

Sementara itu, 
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LAPORANUTAMA

berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kota Depok, 
Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) industri kreatif  
Depok tahun 2011 mencapai 
11,87 prsen atau Rp 1,9 
triliun. Saat ini, Departemen 
Perdagangan RI mencatat 15 
cakupan kelompok ekonomi 
industri kreatif tingkat nasional. 
“PDRB atau nilai tambah 
dari Industri kreatif Depok 

mencapai Rp 1,9 triliun. Kalau 
diberi peringkat, kerajinan, 
fesyen  dan kuliner di peringkat 
teratas,” kata Kepala Bagian Tata 
Usaha BPS Depok Bambang 
Pamungkas.

Bambang menuturkan, 
Departemen Perdagangan RI 

telah mencatat terdapat 15 
kelompok ekonomi kreatif 
secara nasional yaitu: 
periklanan, arsitektur, pasar 
dan barang seni, kerajinan, 
desain, mode (fesyen), film, 
video, fotografi.  Selain 
itu, permainan interaktif, 
musik, seni pertunjukan, 

penerbitan dan percetakan, 
layanan komputer dan piranti 
lunak, TV dan radio, riset dan 
pengembangan, khusus Jawa 
Barat ditambahkan kuliner.

Dia menuturkan, 
dimasukkannya kuliner  ke 
dalam industri kreatif karena 

dalam usahanya tidak semata-
mata menyajikan makanan.  
Menurutnya, masyarakat yang 
datang ke tempat usaha kuliner 
tidak sekadar menghilangkan 
lapar, tapi mencari suasana, nilai 
tambah, dan lainnya. Bambang 
mencontohkan, salah satu 
restoran menawarkan makanan 
lele dengan penampilan 
menarik, suasana berbeda, dan  
pelayannya selalu menyapa 
setiap pengunjung. “Kalau 
khusus kuliner, PDRB –nya 
mencapai Rp 155,9 milyar. 
Sekarang ini memang masih 

banyak terpusat di kawasan 
margonda,” paparnya.

Menurutnya, potensi dari 
usaha kuliner masih bisa  terus 
digali dan dikembangkan agar 
menjadi lebih baik. Terlebih 
lagi, Wali Kota  Depok memiliki 
program One Day No Rice 
bisa dikembangkan ke arah 
pariwisata. Ia mencontohkan, 
bagaimana mewujudkan 
Depok sebagai kota yang 
mencanangkan sehari tanpa 
nasi bisa menjadi tujuan wisata 
masyarakat lainnya. “Bisa saja, 
olahan dari umbi-umbian ini 
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disajikan dengan menarik. 
Apalagi, Depok juga memiliki 
belimbing Dewa, kenapa 
tidak dicoba seperti membut 
saos belimbing dan lainnya,” 
tuturnya.

Kepala BPS Kota Depok  
Tata Juana mengungkapkan, 
PDRB industri kreatif atas 
dasar harga berlaku tahun 
2010 sebesar Rp 1.915.718,18.  
Menurutnya, secara sederhana 
PDRB merupakan nilai tambah 
dari suatu barang. Dalam 
artian, keuntungan yang belum 
dipotong ongkos produksi 
dan lainnya. “Sekarang ini 
trennya ekonomi itu telah 
beralih ke industri kreatif yang 
berkembang pesat. Ini tidak 
hanya terjadi di Depok, tapi 
sudah mendunia,” tuturnya.

Dikatakannya, sentra 
industri kreatif di Depok cukup 
bervariatif. Ia mencontohkan, 
untuk sentra fesyen bisa 
ditemukan di Cipayung dan 
pemasarannya juga disejumlah 
pusat perbelanjaan atau pasar 
di Depok. Menurutnya, kota 
belimbing cukup pesat dalam 
perkembangan industri kreatif 

didukung tempat pemasarannya 
dan trend. “Peluang ini harus 
diambil dan dikembangkan 
terus,” kata dia.

Wali Kota Depok Nur 
Mahmudi Ismail mengklaim 
bahwa perkembangan industri 
kreatif sangat prospektif jika 
dilihat dari faktor geografisnya. 
“Karena memang disini dekat 
dengan pusat perekonomian 
yakni ibukota Jakarta, maupun 
pusat keramaian lain, ada 
14 jenis kuliner dan wisata, 
masalah kreasi seni dan 
budayanya,” ujarnya.

Walikota pun berniat 
agar industri kreatif Depok 
dapat merambah ke pasar 
internasional. “Yang penting 
sekarang kuliner tertib dulu itu 
yang dikembangkan. Perbaiki 
IT atau teknologinya, supaya 
pemasaran dan perkembangan 
industri kreatif akan lebih baik 
ke depannya, setelah itu baru 
kita bicara pasar internasional,” 
jelas Nur.
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HIDUPSEHAT

“Pembangunan ramah lansia,” 
kata dia.

Purwanti mengatakan, 
sebagai organisasi kaum lansia, 
LLI bertanggung jawab terhadap 
nasib seluruh anggota. Untuk 
itu, kata dia, LLI berupaya 
menjalin komunikasi secara 
intensif dengan Pemerintah 
Kota (Pemkot) Depok agar 
dapat menghasilkan nilai 
tambah. “Kami berharap 
mendapat jatah peningkatan 
sarana dan prasarana, serta 
pelayanan maksimal,” katanya.

Dia yakin Pemkot Depok 
memiliki kemauan untuk 
melakukan pemberdayaan 
lansia, terutama derajat 
kesehatannya. “Satu hal yang 
tidak dapat kita pungkiri bahwa 
setiap manusia pasti akan 
mengalami masa tuanya. Saat 
semua kemampuan berkurang 
baik fisik maupun intelegensi,” 
kata Purwanti.

Di tempat berbeda, Ketua 
pusat studi Ageing Universitas 
Indonesia (UI), Tri Budi 
Wahyuni Rahardjo, memiliki 
pandangan berbeda terkait 
perhatian terhadap lansia. Dia 
mengatakan, Kota-kota besar 
di Indonesia belum ramah 
terhadap lansia. Hal tersebut 
dapat dilihat dengan masih 
sulitnya para lansia mengakes 
fasilitas publik. Contoh 
konkritnya adalah halte busway. 
Halte tersebut dibangun sangat 
tinggi dan menanjak. Hal itu 
sangat menyulitkan lansia. 

DEPOK KOTA IDEAL UNTUK 
PARA LANSIA

menjadi salah satu kota ideal 
untuk para orang tua lanjut usia. 
Sebab, setiap pembangunan 
yang dilakukan, baik oleh 
pemerintah maupun swasta 
selalu memperhatikan lansia. 

Menurut Ketua 
Lembaga 
Lanjut Usia 
Indonesia 
(LLI) Kota 

Depok, Purwanti, Kota Depok 
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“Kota-kota besar 
di Indonesia belum 
ramah lansia. Masih 
banyak bangunan 
bertingkat yang 
tidak menyediakan 
lift, dan harus 
memaksa orang 
untuk naik tangga,” 
kata dia.

Menurut 
Tri, ada delapan 
bidang yang 
dibutuhkan penanganan 
khusus bagi lansia. Kedelapan 
bidang tersebut yakni, 
kesehatan, sosial, lingkungan, 
komunikasi informasi, 
Infrastruktur, transportasi, 
hukum dan seni.”Yang agak 
lumayan terjadi pada bidang 
kesehatan. Bidang ini sudah 
mulai adanya puskesmas ramah 
lansia, tapi jumlahnya masih 
terbatas. Sementara dari sisi 
trasnportasi sampai sekarang 
tidak ada kendraan yang ramah 
lansia, Para lansia dengan 
keterbatasannya masih harus 

bersaing dengan orang muda 
dalam mengakses transporatsi,” 
ucapnya.

Tri mengatakan, di luar 
negeri, pemerintah setempat 
sudah menjalankan program 
pelayanan khusus bagi 
para Lansia. Sementara di 
Indonesia, baru kota Surabaya 
dan Sukabumi yang mulai 
mencanangkan program kota 
ramah lansia (Ageing Friendly 
City). Saat ini, lanjut wanita 
yang merupakan guru besar 
fakultas kedokteran gigi ini, 
pihaknya tangah melakukan 
kajian di kedua kota tersebut. 

“Di Singapura ada bus khusus 
yang berkeliling di sepanjang 
jalan. Jika mereka melihat 
ada orang tua yang berjalan, 
langsung dilayani dan diantar 
ke tempat tujuan. Di sini 
(Indonesia) baru dua kota, 
Surabaya dan Sukabumi. 
Di Sukabumi programnya 
sudah jalan, dan kami tangah 
menelitinya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tahun 
ini jumlah Lansia di Indonesia 
mencapai sekitar 20 juta jiwa 
atau sekitar 7 persen dari jumlah 
penduduk. Jumlah tersebut, 
diyakininya, akan bertambah 
menjadi 30 juta jiwa pada 
tahun 2020 dan membludak 
menjadi 80 juta jiwa pada tahun 
2050. Dari jumlah tersebut, 
50 persen di antaranya masih 
aktif bekerja, sedangkan 80 
persen di antaranya masih aktif 
beraktifitas. “Kita menginginkan 
para lansia ini tidak menjadi 
beban pemerintah dan keluarga. 
Tapi menjadi  aset dengan 
memberdayakan mereka 
dengan memberikan pekerjaan 
yang sesuai dengan minatnya,” 
tandasnya.

Sementara Wali Kota 
Depok, Nur Mahmudi Ismail, 
sebelumnya pernah mengklaim 
kota  Depok layak menjadi 
kota yang ramah lansia. Hal 
tersebut terlihat dari sudah 
jalannya program-proram 
di Pos pembinaan terpadu 
(Posbindu) yang berada di 
Puskemas dan melayani 
khusus lansia. “Posbindu sudah 
berjalan dengan baik di Depok,” 
klaimnya. 
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KITA & KELUARGA

Membangun mental 
entrepreneurship 
atau wirausaha 
tidak seperti 

membalikan telapak tangan. 
Diperlukan waktu dan 
keseriusan dalam membangun 
hal tersebut. Sayangnya 
tidak semua orang memiliki 
waktu dan keseriusan. Agar 
semua orang di Kota Depok 
memiliki kesempatan yang 
sama untuk jadi pengusaha, 
Ketua Himpunan Pengusaha 
Muda Indonesia (HIPMI) 
Kota Depok,  mendesak agar 
kurikulum entrepreneurship 
masuk ke dalam kurikulum 
sekolah. Untuk membentuk jiwa 
kewirausahaan harus dibentuk 
sejak di usia sekolah.

Menurut  anggota HIPMI 
Kota Depok Mustofa, sudah 
saatnya kewirausahaan masuk 
dalam kurikulum sekolah. 
Terlebih lagi, hanya sedikit 
lulusan SMA dapat melanjutkan 
ke jenjang kuliah. Dengan 
memiliki jiwa kewirausahaan, 
lanjutnya,  seorang siswa akan 
memiliki  kemandirian. “Kita 
ingin agar kurikulum tentang 
kewirausahaan masuk dalam 
kurikulum sekolah di tingkat 
SMA atau SMK. Peluang bagi 
pelajar untuk menjadi seorang 
wirausahawan terbuka lebar, jika 
kita tanamkan sejak di bangku 
sekolah,” terangnya.

Mustofa menuturkan, 

Jiwa Kewirausahaan Harus 
Dibentuk Sejak Dini
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berdasarkan data 
dari BPS Pusat, 
saat ini hanya 
sedikit siswa yang 
dapat melanjutkan 
pendidikan ke 
jenjang perguruan 
tinggi. Sementara, 
lulusan SMA 
memiliki 
peluang sedikit 
sekali untuk 
diterima bekerja. 
Penghasilannya juga tidak 
seberapa. Menurutnya, 
melalui wirausaha seorang 
siswa di tingkat SMA bisa 
memiliki penghasilan, dan saat 
kuliah juga sudah mandiri. 
“Banyaknya siswa yang tidak 
bisa melanjutkan ke perguruan 
tinggi merupakan suatu 
permasalahan. Kewirausahaan 
merupakan sebuah pilihan 
untuk menjadi insan yang lebih 
baik. HIPMI sudah punya 
program enterpreunership 
goes to campus. Sekarang kita 
berencana membuat program 
enterpreunership goes to school,” 
kata dia.

Menurutnya, kurikulum 
tersebut akan memuat dua hal 
yaitu: soft competency dan hard 
Competency. Ia menambahkan, 
soft competency merupakan 
upaya dalam membentuk 
dan mengubah mindset (pola 
berpikir) menjadi seorang 
wirausahawan. Sedangkan 
hard kompetensi, merupakan 
bagian dari keterampilan 
atau keahlian seperti: kuliner, 
IT, kerajinan dan lainnya. 
“Dari sini kita bisa letakkan 
pondasi kewirausahaan. 
Langkah paling mudah yang 
dapat kita lakukan meliputi 
menyelenggarakan workshop 
dan kompetensi wirausaha. 

Di situ mereka berlomba 
dalam mempresentasikan  
proposal usahasanya. Bagi yang 
juara, bisa mendapat modal 
atau langsung direkrut di 
perusahaan. Nantinya mereka 
akan menjadi duta wirausaha,” 
kata dia.

Hal tersebut dibenarkan,  
anggota HIPMI Depok Beky. 
Dia menuturkan, selama ini 
banyak  yang menyalahartikan 
wirausaha dengan berjualan. 
Padahal, kewirausahaan tidak 
selalu identik dengan berdagang 
atau berjualan. Namun, lebih 
dari itu suatu upaya  mencetak 
jiwa kemandirian baik dari sisi 
finansial dan lainnya. Untuk 
itu, perlu adanya system dan 
sinergi antara HIPMI dan 
sekolah. Pasalnya, banyak 
waktu luang bagi siswa dan bisa 
dimanfaatkan untuk kegiatan 
positif. “Mindset wirausaha 
yang harus kita bentuk dulu di 
sekolah, bukan hanya siswanya 
saja. Tapi, semua yang terlibat 
di dalamnya,” ungkap pengelola 
salah satu bimbingan belajar di 
Depok itu.

Beky mengungkapkan, 
peluang berwirausaha di tingkat 
pelajar sangat terbuka lebar, 
Dirinya mencontohkan, trend 
saat ini di kota Depok adalah 
bidang kuliner, writer (penulis), 
public speaking (kemampuan 
berbicara di depan publik)  dan 
motivasi. Menurutnya, beragam 
bidang tersebut bisa dilakukan 
oleh para siswa dan lebih 
mendalam lagi melalui kegiatan 
ekstra kurikuler.
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DUNIAPENDIDIKAN

Menurut 
Peneliti 
Budaya 
Universitas 
Indonesia 

(UI) Devie Rachmawati, 
peluang pelajar Depok untuk 
melakukan studi keluar negeri 
sangat besar. Tergantung pada 
kemauan dan keseriusan si 
anak dalam mengejar keinginan 
tersebut. “Kalau tidak memiliki 
keinginan ya susah,” kata dia.

Untuk dapat melakukan 
studi keluar negeri, memiliki 
beberapa syarat. Pertama, harus 
menguasai bahasa inggris 
sebagai bahasa internasional 
yang digunakan oleh hampir 
seluruh negara maju di dunia. 
Dengan kata lain jika Anda 

Peluang Studi ke Luar Negeri Sangat Besar
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pergi ke luar negeri tentunya 
bahasa pengantar umum yang 
akan Anda pakai adalah bahasa 
Inggris. “Bahasa asing ini telah 
menjadi bahasa global yaitu 
sebagai bahasa pengantar untuk 
menjalin hubungan dengan 
negara lain. Misalnya, banyak 
dari mereka yang bekerja di 
suatu Embassy dituntut untuk 
menguasai bahasa Inggris serta 
bahasa-bahasa asing lainnya,” 
jelas Devie.

Peluang Anda untuk pergi 

ke luar negeri, lanjut Devie, 
akan terbuka lebar jika Anda 
menguasai bahasa Inggris, selain 
bahasa-bahasa asing lainnya. 
Dunia yang penuh dengan 
kesempatan serta masa depan 
cemerlang ada di tangan Anda. 
“Sekarang permasalahannya 
adalah sejauh mana kemampuan 
Anda menguasai bahasa 
Internasional ini? Bisa karena 
biasa itu adalah ungkapan yang 
paling tepat, bisa berbahasa 
Inggris tentunya perlu terbiasa 
berbicara serta mengasah 
kemampuan Anda mulai dari 
sekarang,” kata dia.

Kedua, ungkap Devie, 
siswa harus gigih mencari 
peluang. Saat ini cukup banyak 
cara untuk menangkap peluang 
beasiswa studi ke luar negeri. 
Baik melalui beasiswa dari 

pemerintah, hingga beasiswa 
yang diberikan oleh negara 
sahabat dan para pendonor 
swasta melalui Corporate Social 
Responsibillity (CSR). “Tapi 
tentukan dulu program studi 
apa yang menjadi minat Anda. 
Kemudian,  cari tahu negara 
mana yang unggul dalam 
program studi tersebut,” kata 
dia.

Ia menambahkan, hal lain 
yang perlu diperhatikan adalah 
pengalaman. Pengalaman 
dapat digali melalui keaktifan 
dalam organisasi dan mengikuti 
kegiatan magang. Menurutnya, 
ini menjadi penting karena akan 
melatih dan mengenalkan Anda 
pada situasi lapangan.
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INFRASTRUKTUR
yang pindah ke Depok untuk menetap. Sebagai 
kota hunian, kata dia, Depok siap menghadapi hal 
itu. “Terlalu banyak warga pendatang yang melirik 
Depok dan membeli rumah di Depok, karena itu 
bisnis property subur di sini,” ujarnya.

Namun, Nunu mengklaim, Pemkot Depok 
terus berupaya tidak melanggar Undang-undang 
(UU) Lingkungan Hidup, karena Depok masih 
mempertahankan RTH lebih dari 30 persen. 
Nunu mengungkapkan total luas RTH yang sudah 
dipakai oleh pengembang yakni baru 39 persen. 
“Itu artinya Depok masih punya banyak RTH, 39 
persen terpakai dari total 20 ribu total luas lahan 
di Depok, berarti RTH masih ada 61 persen,” kilah 
dia.

Amanah UU 
Lingkungan Hidup, kata 
Nunu, yakni 20 persen 
RTH disediakan oleh 
publik, dan 10 persen oleh 
pihak swasta. Karena itu, 
ke depannya, pemkot akan 
meminta pengembang 
untuk membangun 
perumahan dengan luas 
lahan skala besar, yakni 
150 meter persegi dengan 
tipe rumah 36. “Kavlingnya 

besar, kami juga akan meminta investor untuk 
mengarah pada rumah vertikal, karena agar 
Depok tak semakin padat, sasarannya tentu harus 
strategis, salah satunya yakni dekat dengan akses 
kereta, karena itu kami sediakan lahan di daerah 
Citayam,” paparnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua DPRD 
Depok Rintis Yanto. Menurutnya, konsep rumah 
vertikal tetap memperhatikan pada konsep 
hijau atau green house.  “Konsep rumah vertikal, 
haruslah 60 - 40 perbandingannya antara RTH 
dan bangunan, setiap lantai harus ada taman di 
lantai bawahnya,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, arahnya akan dibangun 
dengan konsep apartemen seiring dengan target 
mengejar RTH 33 persen lagi. Rintis memastikan 
lokasi di Citayam sudah dilirik banyak investor 
untuk membangun apartemen berskala ekonomi 
menengah. “Harus ada lahan parkir,di bagian 

Ruang 
Terbuka 

Hijau

Pengusaha harus lebih cermat 
mengawasi perubahan peraturan yang 
terjadi di Kota Depok. Pasalnya, dalam 
waktu dekat ini, Pemerintah Kota 
Depok tidak lagi memberikan peluang 

bagi pengusaha properti yang ingin membangun 
rumah horisontal bertipe kecil. Pemerintah 
kota Belimbing Dewa hanya memberikan izin 
pembangunan rumah horisontal tipe besar dan 
rumah vertikal.

Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan 
Pemukiman (Distarkim) Kota Depok, Nunu 
Heriana, pemerintah menyiapkan lahan untuk 
pembangunan rumah vertikal di kawasan Citayam 
Depok. Saat ini hanya tinggal menunggu investor 
untuk menggarap. “Pembangunannya sengaja 
dilakukan dekat dengan akses rel kereta. Agar 
rumah tersebut laris,” katanya.

Nunu mengatakan, masalah yang dihadapi 
Depok saat ini adalah banyaknya kaum urban 
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underground atau bawah 
tanah juga boleh, tentunya 
dengan memperhatikan 
struktur tanahnya. Wilayah 
Depok ini sudah sempit, 
kalau masih menggunakan 
cara konvensional saya yakin 
pencapaian 33 persen RTH 
tidak akan berhasil,” paparnya.

Para pengusaha di Kota 
Depok mendukung langkah 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Depok membangun rumah 
vertikal sebagaimana ditulis 
dalam pasal 22 ayat 3 Undang-
Undang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman. Apalagi 
semangat pembangunan rumah 
tersebut untuk mengantisipasi 
menyempitnya lahan dan 
pertambahan jumlah penduduk. 
Di tahun 2013 mendatang 
Depok bakal kembali memiliki 
empat apartemen.

Pradi Supriatna, 
pengusaha asal Depok 
mengungkapkan keinginannya 
membantu pemerintah, selama 
pembangunan rumah vertikal 
menyangkut hajat hidup orang 
banyak. Namun ia lebih sepakat 
jika pengembangan rumah 
vertikal ditujukan untuk target 

market kelas menengah ke 
bawah. “Selagi pembangunan 
itu prosedural. Menyangkut 
hajat hidup orang banyak, 
ya harus kita dukung.  Jika 
dikalkulasi terlihat bahwa yang 
menengah ke bawah jauh lebih 
banyak, maka program rumah 
vertikal untuk menengah ke 
bawah akan diperlukan,” kata 
dia.

Pradi mengaku siap 
berinvestasi bersama para 
pengusaha properti untuk 
membangun rumah vertikal 
bersama – sama Pemkot 
Depok. “Kenapa tidak? kita 
sebagai pengusaha properti 
akan dilibatkan, kita bangun 
konsorsium dengan catatan 
prosedur harus tetap ditempuh,” 
kata dia.

Wali Kota Depok, Nur 
Mahmudi Ismail, mengatakan 
saat ini sudah ada empat 
apartemen yang sedang 
dalam proses perijinan dan 
pembangunan. Apartemen 
tersebut adalah Margonda 
Residance 4, Margonda 
Residance 5, Saladin Square, 
dan Apartemen Cinere. Tiga 
apartemen tersebut, berada di 

Jalan Margonda. Sementara 
satu apartemen lainnya berada 
di daerah Cinere. “Cinere dan 
Margonda memang menjadi 
daerah sasaran perkembangan 
ekonomi,” kata dia.

Nur Mahmudi 
mengatakan, Pemkot Depok 
akan terus memfasilitasi 
pembangunan rumah vertikal. 
Sebab, pembangunan rumah 
vertikal tersebut tidak 
menggunakan banyak lahan 
sehingga bisa mempertahankan 
ruang terbuka hijau. Meskipun 
demikian, pembangunan 
rumah vertikal tersebut 
tetap harus memperhatikan 
manajemen lingkungan serta 
memperhatikan permasalahan 
teknis. “Misal pengolahan 
sampah dan sanitasinya harus 
dikelola dengan baik, baru bisa 
mendapatkan izin,” ungkapnya.

Sementara itu Presiden 
Direktur Megapolitas 
Developments, Melani Lowas 
Barak Rimba mengatakan faktor 
geografis dan perekonomian di 
Kota Depok sangat menunjang 
untuk pembangunan apartemen 
dan mall. Hal itu membuat 
Kota Depok sangat menarik 
bagi investor untuk berinvestasi 
di Kota Depok. “Kota Depok 
sangat padat, terutama Cinere 
sangat dekat dengan kawasan 
Pondok Indah, Jakarta,”ujar dia.

Meskipun demikian, 
kata Melani, Pemerintah Kota 
Depok diharapkan dapat 
mempermudah proses izin 
mendirikan bangunan. “Semoga 
pemerintah juga mendukung 
investor dengan segera 
mengeluarkan IMB,” tutupnya.
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PEMBERDAYAANMASYARAKAT

Pagi itu, Selasa 
17 Januari, tim 
monitoring dan 
evaluasi tingkat 
Provinsi Jawa 

Barat terlihat tergesa-gesa 
mengunjungi Kelurahan 
Tirtajaya, Kecamatan 
Sukmajaya, Kota Depok. Hal 
tersebut dilakukan untuk 
memberikan penilaian Usaha 
Peningkatan Pendapatan 
Keluarga (UP2K) Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

Wali Kota Nur Mahmudi 
Ismail mengatakan bahwa 
UP2K sangat membantu 

Membantu Perkembangan Ekonomi
UP2K
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perkembangan ekonomi tingkat 
informal dan nasional. Di 
Kelurahan Tirtajaya terdapat 
23 kelompok UP2K dengan 
beragam jenis produk. Dalam 
menjalankan usahanya, 
UP2K bekerja sama dengan 
Disperindag (cara pengemasan 
dan mutu), Dinkes (menjaga 
makanan tetap higienis), 
Dinas UMKM dan Pasar (cara 
pemasaran serta pelibatan di 
momen-momen bazar). “Saya 
berharap tingkat provinsi 
Jawa Barat dapat memberikan 

pembinaan lebih lanjut agar 
UP2K di Kelurahan Tirtajaya 
semakin berkembang,” jelas 
Walikota.

Ketua TP PKK 
Kelurahan Tirtajaya, Nurul, 
menyampaikan bahwa UP2K 
mendapatkan sumber dana dari 
APBN maupun APBD dengan 
jenis usaha jasa dan simpan 
pinjam, warung, makanan 
dan minuman, susu kedelai, 
dan lainnya. Pada tahun 2011 

awalnya terdapat 3 kelompok, 
lalu berkembang menjadi 23 
kelompok. 

Contoh hambatan dan 
solusi yang dialami, lanjutnya, 
kelompok UP2K yang 
menunggak diberi tenggang 
waktu agar dapat mandiri dan 
meningkatkan pendapatan 
keluarga sehingga sejahtera. 
“Kita berharap hal ini dapat 
terus berkembang dan maju,” 
ujarnya. 

Pada kesempatan ini, 
Ketua Tim Penggerak PKK 

Kota Depok, Nur Azizah 
Tamhid, menyampaikan terima 
kasih kepada para kader yang 
telah berperan menyemangati 
keluarga mengelola dan 
membina anak-anak di keluarga, 
bahkan menyekolahkan sampai 
perguruan tinggi. Kelompok 
kegiatan  BKB (Bina Keluarga 
Balita), BKR (Bina Keluarga 
Remaja), dan BKL (Bina 
Keluarga Lansia) sangat penting 
dalam ketahanan keluarga.

“Tujuan pelaksanaan 
kegiatan ini adalah untuk 
mengukur peran kader dan 
mengevaluasi pelaksanaan 
kelompok kegiatan dasa lomba. 
Perlu diketahui bahwa lomba 
ini dilaksanakan sampai tingkat 
nasional, di mana tahun lalu 
yang menjadi juara umum 
lomba Ketahanan Keluarga 
Tingkat Provinsi Jawa Barat 
adalah Kota Depok,” paparnya.

Nur Azizah juga 
menyampaikan beberapa 
prestasi yang diraih Kota 

Depok, meliputi: pertama, 
mewakili Provinsi Jawa 
Barat dalam lomba 
HKG PKK-KB-Kes yaitu 
kecamatan Cinere. Kedua, 
Kelurahan Abadijaya 
Kecamatan Sukmajaya akan 
di-rechecking oleh tim 
penilai dari Provinsi Jawa 
Barat terkait Pelaksanaan 
10 Program Pokok PKK. 
Ketiga, juara nasional 
kategori nutrisi pada 
MDG’s Award, terkait 
penanganan gizi buruk. 
Terakhir, juara harapan I 
tingkat nasional sosialisasi 
pencegahan KDRT. “Saya 
sarankan agar minimal satu 

bulan sekali pak lurah rapat 
dengan ketua posyandu, ketua 
Rw, perwakilan puskesmas, 
pengurus PKK untuk melihat 
potensi dan kekurangan 
kemudian fokus melakukan 
pembinaan Posyandu RW di 
tiap kelurahan. Sehingga pak 
lurah dapat memantau kondisi 
kesehatan masyarakat. Selain itu 
agar pokja-pokja di kelurahan 
juga mengaktifkan kegiatannya,” 
jelasnya.
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KOMUNITAS

lalu. Walaupun agak terlambat, 
dodol buatan Mayani tetap 
laku keras. Usaha pembuatan 
dodol, kata Mayani, merupakan 
keahlian turun temurun yang 
diwariskan kakek buyut mereka. 
Jadi, hampir seluruh pengusaha 
dodol rumahan di Kelurahan 
Beji Timur, Kecamatan Beji, 
memiliki hubungan darah. 
“Baru saja dodol di bawa 
pembeli. Kalau datangnya agak 
pagian mungkin masih kebagian 
dodol. Sekarang tinggal satu,” 
ucap Mayani.

Kata Mayani, sore ini ia 
tidak dapat membuat dodol 
lantaran kelapa, gula, dan 
arang habis. “Kalau bahan 
dasar pembuat dodolnya sudah 
ada ya bisa langsung diolah. 

Dodol Beji Masih Jadi Andalan

Depok, melainkan dari luar 
Depok seperti: Kalimantan, 
Surabaya, Sumatera Selatan 
(Sumsel), Lampung, dan 
Hongkong. “Pembeli dodol 
bukan hanya warga Depok. 
Mereka yang berasal dari luar 
Depok pun ikut memburu 
dodol depok,” terang Mayani, 
salah satu penggiat usaha 
rumahan dodol.

Menurut Mayani, ia 
dan suaminya Muftar sudah 
menggeluti usaha pembuatan 
dodol Depok sejak 10 tahun 

Rasa legit dodol 
buatan warga Beji 
melekat di hati dan 
sanubari penyuka 
panganan dodol. 

Tidak pas rasanya kalau pesta 
perkawinan ataupun sunatan 
tanpa hidangan si hitam nan 
menggoda selera itu. Selain legit, 
dodol Beji memiliki kekhasan 
lainnya, yakni: harum, manis 
alami, pulen, dan kenyal.

Aroma santan kelapa 
yang menguap dari dodol 
berwarna coklat kehitaman 
membangkitkan gairah 
pencinta panganan dodol untuk 
menikmatinya ataupun sekadar 
mencicipinya. Jangan heran 
kalau penikmat dodol Beji tidak 
hanya mereka yang berasal dari 
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Lagian arang untuk 
memasak dodol lagi 
dibuat,” kata dia.

Kendati dodol 
Depok dari hari 
ke hari semakin 
digandrungi, ujar 
wanita berjilbab 
itu, ia memiliki 
kegelisahan soal 
usaha pembuatan 
dodol. Pasalnya, 
sekarang ini para 
pelaku bisnis dodol 
lebih ditekuni oleh orangtua. 
“Anak saya saja saudah tidak 
ada yang bisa membuat dodol 
Depok. Mereka lebih memilih 
kerja menjadi karyawan 
perusahaan ketimbang 
membuat dodol,” keluh Mayani.

Menurut Muftar, ia dan 
istrinya memiliki cara tersendiri 
agar aroma dan rasa dodol tetap 
terjaga walaupun disimpan 
selama satu bulan lamanya. 
Dalam membuatnya, paparnya, 
adonan dodol dimasak dengan 
tungku tradisional dengan 
bahan bakar arang. “Dalam 
memasak dodol Depok tidak 
dibutuhkan api yang besar. 
Cukup dengan menggunakan 
api yang keluar dari arang, maka 
dodol yang dihasilkan akan jauh 
lebih nikmat. Makanya saya 
selalu membuat arang sendiri,” 
katanya bangga.

Ia menambahkan, untuk 
mendapatkan aroma santan 
yang baik, kelapa tidak diambil 
seluruhnya, justru dalaman 
kelapa tidak digunakan. 
“Yang kita gunakan kulit luar 
kelapa. Karena isi kepala dapat 
menyebabkan dodol cepat basi 
atau berlumut,” cetus Muftar.

Mayani menambahkan, 
sekali membuat dodol, ia 
menghabiskan 15 kg beras 
ketan. Biasanya dari 15 kg, kata 
dia, menghasilkan 25 sampai 
30 kg dodol Depok. “Tapi kalau 
dodolnya tidak dimasak dengan 
matang dapat menghasilkan 
40-45 kg dodol. Namun, dodol 
yang tidak dimasak dengan 
matang akan cepat ditumbuhi 
jamur,” kata dia lagi.

Dia menuturkan, dari 
membuat dodol, ia dapat 
meraup keuntungan signifikan 
pada setiap perayaan lebaran. 
Sebab, dua minggu memasuki 
lebaran mereka sudah 
kebanjiran pesanan. Untuk satu 

kg dodol Depok 
dihargai Rp30 
ribu, kue Cina 
Rp10 ribu, wajik 
Rp60 ribu, Geplak 
Rp60 ribu, dan kue 
lapis Rp75 ribu. 
“Kalau memasuki 
lebaran yang kita 
jual bukan hanya 
dodol depok tapi 
juga aneka macam 
kue betawi,” 
terangnya.

Mayani mengatakan, 
hari biasa ia hanya mampu 
menjual enam kilogram dodol 
per hari. Namun untuk pesanan 
lebaran, ia menerima pesanan 
sebanyak 50 kilogram dodol 
hanya untuk satu pelanggan. 
“Benar–benar berkah, kalau hari 
biasa kan hanya untuk hajatan 
saja, perkawinan atau sunatan, 
atau untuk menjenguk orang 
sakit, tapi kalau lebaran ada 
yang pesan dodol untuk dibawa 
ke kampung halamannya,” 
tuturnya.

Dodol depok ini memiliki 
perbedaan rasa dengan dodol 
lainnya. Bahanya, terbuat dari 
ketan, gula merah, dan gula 
putih tanpa susu. “Rasanya 
pulen, kenyal, manisnya gurih, 
mirip kue keranjang, tapi beda 
dengan dodol Garut yang pakai 
susu,”  kata Mayani.

Bagi masyarakat Depok, 
baik Depok Utara, Depok 
Timur, maupun Kukusan, dodol 
sudah menjadi sajian utama 
setiap Lebaran. Hal itu sebagai 
simbol hubungan yang erat dan 
harmonis dalam persaudaraan 
masyarakat Betawi.
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OLAHRAGA

KONI DEPOK 
Miliki Klinik Olahraga

serta trapis. 
“Pembelian 
alat untuk 
klinik 
olahraga 
menggunakan 
dana APBD. 
Tahun ini kita 
mendapatkan 
bantuan 
dana dari 
pemerintah 

sebanyak Rp4,5 miliar untuk 
kegiatan KONI,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua 
DPRD Kota Depok itu 
menegaskan, klinik olahraga 
tidak saja digunakan atlet 

KONI Kota Depok, Amri Yusra.
Amri mengatakan, secara 

teknis kebutuhan untuk klinik 
olahraga sudah ada. Selain itu, 
kata dia, klinik olahraga itu 
ditunjang oleh seorang dokter, 
seorang doktor, dan ahli gizi, 

Komite Olahraga 
Nasional 
Indonesia (KONI) 
Kota Depok telah 
memiliki klinik 

olahraga guna membantu 
proses penyembuhan atlet 
yang mengalami cedera saat 
berlatih ataupun bertanding. 
Klinik olahraga tersebut berada 
di area lingkungan kantor 
KONI. Pembangunannya 
menghabiskan anggaran Rp250 
juta sampai Rp350 juta. “Kita 
sudah memiliki klinik olahraga 
untuk para atlet. Inilah klinik 
pertama di wilayah pinggiran 
Jakarta,” terang Ketua Umum 
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asal Depok, atlet dari wilayah 
lain dan masyarakat umum 
juga boleh berobat diklinik 
tersebut. “Hanya saja yang lebih 
diutamakan, ya, atlet Depok,” 
ucapnya.

Sementara itu, Kepala 
Bidang Litbang KONI Kota 
Depok, Yusep Setiakarnawijaya, 
mengatakan, penanganan 
terhadap atlet yang mengalami 
cedera di Indonesia jauh 
tertinggal dibanding negara 

lain. Ketertinggalan tersebut 
terjadi karena masih banyak 
praktisi olahraga belum 
memiliki pemahaman dalam 
penanganan pertama pada 
cedera olahraga. “Yang saat ini 
terjadi para olahragawan yang 
cedera memilih menggunakan 
cara-cara tradisional alias 
tukang urut dari pada dokter,” 
katanya.

Padahal, terang 
Yusep, penanganan 
pertama pada cidera sangat 
menentukan keberhasilan 
penanganan selanjutnya. 
Di beberapa negara maju 

seperti Amerika dan Cina 
penanganan cidera olahraga 
sudah menggunakan tehnologi 
sangat canggih. “Program 
Olahraga Andalan Kemenpora 
mengatakan hampir 75 persen 
olahragawan Indonesia 
mengalami cedera lutut dan 
engkel. Permasalahannya, 
penanganan cedera atlet 
masih menggunakan terapi 
konvensional. Sehingga cedera 

belum sembuh secara tuntas 
sudah dipaksa latihan kembali,” 
kata dia.

Yusep mengatakan, agar 
kesembuhan olahragawan pasca 
cedera dapat dipertahankan 
sampai tuntas maka diperlukan 
penatalaksanaan yang 
paripurna. Artinya, dalam 
rentang waktu kurang dari 
enam jam seseorang terkena 
cedera harus ditangani 
dengan metode RICE (Rest, 
Ice, Commpressioan, dan 
Elavation). Rest yang dimaksud 
adalah mengistirahatkan 
penderita, kemudian dilakukan 
pendinginan (ice) pada bagian 
yang cedera, lalu dilakukan 
elavation yaitu meninggikan 
bagian yang cedera ke posisi 
yang tinggi. “Pada pasien patah 
tulang maka kakinya dinaikkan 
atau digantung. Penanganan 
pertama yang salah akan 
berakibat fatal bagi kelanjutan 
bagi kesembuhan atlet,” 
terangnya. 
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3R, bangunan hemat energi, penerapan 
sistem transportasi yang berkelanjutan, 
dan peningkatan peran masyarakat 
sebagai komunitas hijau.

Kota hijau dapat diwujudkan 
dengan dukungan delapan atribut, 
salah satunya komunitas hijau. Hal ini 
sesuai dengan gerakan yang sedang 
digalakkan oleh Pemerintah Kota De-
pok, yaitu gerakan memilah dan mena-
nam. Gerakan memilah dan menanam 
merupakan upaya untuk mengajak 
masyarakat dalam menciptakan ling-
kungan yang bersih, hijau, dan sehat. 
Gerakan tersebut juga sebagai jem-
batan untuk mewujudkan salah satu 
program unggulan Kota Depok, yaitu 
Depok Kota Bersih dan Hijau. Dengan 
begitu, gerakan memilah dan mena-
nam sejalan dengan 8 atribut kota 
hijau yang digaungkan pada puncak 
perayaan Haritaru 2012, yaitu men-
gajak komunitas hijau menjadi rantai 
perubahan untuk mewujudkan ruang 
yang aman, nyaman, produktif, dan 
berkelanjutan.

Deklarasi memilah dan 
menanam yang telah dilaksanakan 
dibeberapa Kecamatan di Kota Depok, 
merupakan kontribusi nyata untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam penataan ruang pada umumnya 
dan Kota Hijau pada khususnya. “Me-
lalui gerakan memilah dan menanam, 

WALIKOTA DEPOK H Nur Mahmudi 
Isma’il melaksanakan Penandatanga-
nan Piagam Komitmen Kota Hijau di 
Direktorat Jenderal Penataan Ruang 
Kementerian Pekerjaan Umum RI 
Jakarta, Kamis (8/11). Penandatan-
gan yang juga dilaksanakan oleh 52 
Kota/Kabupaten lainnya, merupakan 
rangkaian dari puncak peringatan Hari 
Tata Ruang (Haritaru) 2012 yang ber-
temakan “Kota Hijau untuk Kehidupan 
Lebih Baik” (Green City for a Better 
Life). Selain penandatanganan piagam 
Kota Hijau, juga dilaksanakan penan-
datanganan Kota Pusaka oleh 10 Kota/
Kabupaten di Indonesia. Tak hanya di 
Jakarta, peringatan Haritaru 2012 juga 
dilaksanakan serentak di 32 provinsi 
lainnya di Indonesia.

Penandatanganan Piagam 
Komitmen Kota Hijau oleh Walikota/
Bupati merupakan suatu bentuk per-
nyataan kesungguhan antara pemer-
intah kabupaten/kota, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah pusat untuk 
bersama-sama mewujudkan kota hijau 
di daerah masing-masing. Penan-
datangan merupakan komitmen kuat 
sebagai upaya untuk mewujudkan 8 
atribut Kota Hijau, yang meliputi per-
encanaan dan perancangan kota ramah 
lingkungan,  ruang terbuka hijau, kon-
sumsi energi yang efisien, pengelolaan 
air, pengolahan limbah dengan prinsip 

kami berupaya menunjukkan langkah 
nyata untuk mengajak masyarakat 
dalam mempercepat terwujudnya Kota 
Hijau” tutur Walikota.

Sanitasi dan Political Commit-
ment Walikota Depok

Bertempat di Aula Bappeda 
Provinsi Bali, Selasa (13/11), Walikota 
Depok H. Nur Mahmudi Isma’il ditun-
juk sebagai narasumber dalam acara 
Roadshow  Advokasi dan Horizontal 
Learning (AHL) yang diselenggarakan 
oleh Aliansi Kabupaten Kota Peduli 
Sanitasi (AKKOPSI). Acara yang 
dibuka secara resmi oleh Sekretaris 
Daerah Provinsi Bali I Made Jendra, 
SH ini merupakan upaya sistematis 
yang dilakukan oleh AKKOPSI dalam 
mewujudkan sanitasi yang lebih baik 
di Indonesia.

Dalam paparannya, Pak Nur 
mengambil tema sentral yaitu “Upaya 
Peningkatan Kepedulian Publik dan 
Lembaga di Kota Depok Dalam PHBS 
(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 
dan Pembangunan Sanitasi”. Lebih 
jauh, Walikota Depok yang baru saja 
melaunching buku “One Day No Rice” 
ini menggambarkan kondisi umum 
sanitasi yang terjadi di Kota Depok 
dengan berdasar kepada dokumen 
perencanaan yang telah dihasilkan 
oleh Pokja Air Minum dan penyehatan 
Lingkungan (AMPL). Dokumen-
dokumen tersebut antara lain Buku 
Putih, Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan 
Memorandum Program Sektor Sanitasi 
(MPSS).

Acara yang menghadirkan se-
luruh bupati dan walikota yang berada 
di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa 
Tenggara Timur ini merupakan sarana 
yang digunakan untuk memberikan 
penyadaran bahwa sanitasi merupakan 
urusan kita bersama. Pak Nur secara 
gamblang menjelaskan betapa sanitasi 
harus menjadi prioritas dalam setiap 
program dan kebijakan yang dilakukan 
oleh seluruh pemerintah daerah di 
Indonesia. Dalam konteks Kota Depok, 
political commitment yang ditunjuk-
kan oleh Walikota Depok tidak hanya 
sekadar retorika belaka. Data menun-
jukkan, pada tahun 2012 Kota Depok 

Haritaru 2012, Gerakan Memilah dan Menanam 
Wujudkan Kota Hijau
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telah mengalokasikan anggaran sanitasi sebesar 5,4% dari 
APDB. Angka yang terbilang besar, tentunya dengan kom-
pleksitas permasalahan sanitasi yang ada di Kota Depok.

Pak Nur kembali mengingatkan beberapa hal yang 
telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam upaya 
mewujudkan Sanitasi Prima. Saat ini, terdapat 29 peruma-
han skala kecil dan menengah serta rumah kos baru yang 
telah menerapkan aturan pengolahan air limbah domestik. 
Hal ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Walikota De-
pok Nomor 17 tahun 2012 tentang Pengolahan Air Limbah 
Domestik. Selain itu, untuk lebih memetakan potensi per-
masalahan sanitasi di tingkat kelurahan, pada tahun ini telah 
dilakukan survey EHRA (Evaluation High Risk Assesment) 
tingkat kelurahan sebagai data awal  dalam mewujudkan 
sanitasi yang lebih baik.

Sebagai penutup, Pak Nur mengajak seluruh pe-
mangku kepentingan di level pemerintah daerah untuk mau 
dan siap terprovokasi menjadi kabupaten/kota yang peduli 
terhadap sanitasi di wilayahnya masing-masing.

Budaya yang Mempersatukan, Walikota Depok 
Hadiri Peluncuran Kulturpedia

Pergerakan kebudayaan tak mengenal tempat dan 
waktu. Manusia merupakan mahluk yang tidak dapat 
dilepaskan dari kebudayaan, sebab kebudayaan melahirkan 
sebuah peradaban bagi manusia. Kebudayaan pula yang 
mempersatukan seluruh perbedaan.

Politik adalah memecah belah, budaya yang akan 
memersatukan. Pernyataan ini berasal dari Noorca M 
Massardi, budayaan sekaligus pewarta. Noorca melihat 
akhir-akhir ini banyak sudara dan tindakan yang mengarah 
kepada perpecahan bangsa dan negara, yang dilakukan oleh 
orang ataupun kelompok yang tidak bertanggungjawab. 
Untuk itu, kulturpedia hadir untuk mewujudkan sebuah 
media yang mengkhususkan diri dalam bidang seni budaya, 
dengan cakupan wilayah yang luas dan mendalam, namun 
dalam gaya dan penampilan yang ringan dan menghibur 
sehingga akan dapat dengan mudah dicerna orang.

Melalui perayaan yang sederhana namun bersahaja 
dengan dihadiri oleh beragam kalangan, baik tingkat lokal 
maupun nasional bahkan internasional, akhirnya lahirlah 

media budaya pertama terlengkap, www.kulturpedia.com, 
www.kultur-majalah.com, dan majalah e-kultur di Jakarta, 
Sabtu 10 November 2012 bertepatan dengan hari pahlawan 
nasional Indonesia. Pada kesempatan ini Walikota Depok, 
Nur Mahmudi Isma’il didaulat menjadi salah satu undan-
gan sekaligus memberikan sambutan. Dalam sambutannya, 
beliau menyambut baik akan kehadiran media tersebut serta 
mengundang kulturpedia untuk dapat turut mewartakan 
dan mengangkat budaya Depok sehingga dapat dikenal luas 
oleh masyarakat dunia. Ada banyak kreativitas budaya yang 
diciptakan masyarakat Depok, seperti batik Depok yang 
berbeda corak dan motif dari batik pada umumnya. Selain 
itu, Walikota juga mengundang kulturpedia untuk turut 
hadir pada peluncuran buku One Day No Rice di Depok 
hari Minggu.

Semoga dengan kehadiran media budaya ini, men-
jadi sebuah persembahan manis di hari Pahlawan untuk 
turut melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan 
Manusia, Alam, Budaya, Karya, Cipta dan Wisata Indonesia 
khususnya, serta ikut memperkaya khsasanah budaya dunia, 
melalui semangat juang yang telah dicontohkan oleh para 
kusuma bangsa.

Sidang Perdana Akta Kelahiran yang Melampaui 
Batas Waktu 1 (satu) tahun

Warga yang telah menikah secara sah dan yang 
sudah mempunyai anak serta tidak memiliki akte kelahiran 
melewati batas waktu selama 1 (satu) tahun, mengikuti dan 
diproses melalui sidang perdana yang diadakan oleh Pemer-
intah Kota dengan Pengadilan Negeri Depok. Sebanyak 20 
kasus yang disidangkan pada hari ini. Pemohon sebelum 
disidang ketua hakim pengadilan meminta Kartu Tanda 
Penduduk, Kartu Keluarga serta disumpah menurut agama 
dan kepercayaannya baru disidang. Akte kelahiran yang 
sudah selesai akan diberikan secara oleh Walikota Depok H. 
Nur Mahmudi Isma’il hari ini secara simbolis.

Sosialisasi Internet Sehat dengan Memperbaiki 
Komunikasi dalam Keluarga

Dewasa ini jumlah pengguna internet di Indonesia 
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berdasarkan data dari google.com/adplanner per Mei 2012 
mencapai 38 juta orang. Di kawasan Asia, Indonesia masuk 
dalam 5 besar pengguna internet terbanyak bersama dengan 
China, Jepang, India dan Korea Selatan. Namun demikian, 
tidak semua konten yang ada di Internet  memiliki nilai 
positif dan konstruktif dalam membangun potensi individu, 
masyarakat dan negara.

Terkait dengan informasi sehat, Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kota Depok menyelenggarakan Sosialisasi 
Internet Sehat, Kamis(8/11) bertempat di Wisma Sekar Peni, 
Jalan Siliwangi Depok. Sosialisasi ini diikuti para perwakilan 
PKK tiap kelutahan Sekota Depok, para stakeholder pen-
didikan sekota Depok. Berperan sebagai pembicara utama 
acara ini adalah Kak Seto Mulyadi (psikolog).

Sosialisasi Internet Sehat ini menjadi pedoman 
media informasi kota Depok dalam meningkatkan pemaha-
man dan awareness terhadap efek pemanfaatan internet baik 
efek positif maupun efek negatifnya. Dengan dimikian akan 
meningkatkan pemahaman orang tua tentang pemanfaatan 
internet dan bahaya internet, meningkatkan pemahaman 
orang tua tentang dampak psikologis pemanfaatan internet  
serta mengurangi akses terhadap konten negatif di internet.

Tidak dapat dipungkiri bahwa internet bagaikan 
pisau bermata dua, yang di balik berlimpahnya sisi positif 
ketika dimanfaatkan dengan benar, namun juga memiliki 
sisi negative dan dapat merugikan diri sendiri.

Orang tua dan Guru seharusnya melindungi anak-
anak dari ancaman dunia maya. Banyak kasus anak hilang 
maupun anak korban kekerasan seksual bermula dari 
jejaring pertemanan di internet. Belum lagi berbagai konten 
negatif yang sering ditemukan di internet seperti pornografi, 
cyber bullying, phising, dan lain-lain. Hal ini menjadikan 
sosialisasi internet sehat kepada orang tua, dalam hal ini 
PKK Kota Depok dan stakeholder Pendidikan sebagai suatu 
hal yang penting dilaksanakan.

Dalam presentasinya yang meriah diiringi dengan 
musik, tari, dan lagu, Kak Seto menekankan bahwa jika 
Komunikasi antara orang tua dan anak terjalin dengan baik, 
maka tatkala sang anak sedang berada dalam masalah, mer-
eka tidak akan “lari” ke internet sebagai pelampiasannya. 
Namun tetap berkomunikasi dan menghabiskan waktu mer-
eka bersama keluarga. Kak Seto juga memberikan beberapa 
tips kepada orang tua dan guru agar membuat anak-anak 

senantiasa merasa nyaman di rumah maupun di sekolah.
Peserta yang hadir mayoritas berasal dari PKK Kelu-

rahan sekota Depok ini nampak sangat antusias mengikuti 
acara hingga acara berakhir dan berpesan agar Diskominfo 
melaksanakan kegiatan serupa di tahun-tahun mendatang.

Upaya Pemerintah Kota Depok dalam Menekan 
Gizi Buruk BALITA

Kasus Gizi buruk terhadap balita masih menjadi 
masalah Kesehatan Masyarakat di Indonesia dan juga 
masalah di Kota Depok. Hal ini menjadi perhatian penuh 
bagi Dinkes Depok dalam memberantas kasus gizi buruk . 
kasus gizi buruk umumnya disertai dengan penyakit seperti 
diare, ISPA, Tuberkulosis (TB), HIV, maupun gangguan 
pertumbuhan. Dalam mengurangi  kasus Gizi buruk di Kota 
Depok, pemerintahan Kota Depok sangat komperhensif 
dalam  hal penanganan gizi buruk.

Upaya yang dilakukan oleh  kader-kader posyandu 
adalah memantau melalui timbangan berat badan dan tinggi 
badan dan memberikan data balita yang mengalami gizi 
buruk kepada tim Tenaga Pelaksana Gizi (TPG).   Tugas dari  
para petugas TPG adalah melakukan pemantauan langsung 
bagi balita-balita gizi buruk dengan memberikan makanan 
tambahan dan memberikan edukasi kepada orang tua pen-
derita gizi buruk. Dinkes kota Depok pun telah mendirikan 
Pelayanan Perawatan Gizi Buruk Melalui Pusat Pemulihan 
Gizi / Theurapetic Feeding Center (TFC),  yang saat ini 
sudah aktif dibeberapa kecamatan diantaranya kecamatan 
Cimanggis, Pancoran mas, Sukmajaya, dan Tapos. Khusus-
nya untuk kecamatan Pancoran mas telah memiliki fasilitas 
pelayanan rawat inap.

Di TFC ini para balita dan ibu balita mendapatkan 
pengobatan gratis untuk memulihkan gizi bayi tersebut, 
bahkan sang ibu mendapatkan penggantian biaya transpor-
tasi Dalam kesempatan ini pemerintahan kota Depok pun 
memberikan apresiasi terhadap orang tua, kader Posyandu 
dan TPG yang telah membantu dalam menekan angka gizi 
buruk di Kota Depok. Turut hadir dalam acara tersebut  32 
balita yang telah mendapatkan perawatan gizi, kader posy-
andu dan TPG dari kecamatan se-kota Depok.

“Saya sangat berterimakasih dengan mendapatkan 
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pelayanan di TFC dan saya tidak menduga hadir di sini 
mendapatkan kenang-kenangan yang luar biasa” ungkap ibu 
Mei ibu dari anak Wisnu Tama telah mendapatkan pelayan-
an gizi buruk, tahun 2011 dengan umur 2tahun berat wisnu 
hanya 8 kg dan saat ini sudah mencapat 15kg.

Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il memberikan 
pesan agar para orang tua yang telah mendapatkan edu-
kasi dan pelayanan di TFC agar dapat menjaga putra dan 
putrinya agar tidak kembali lagi ke TFC. Mengurangi  angka 
Gizi Buruk  adalah tanggung jawab semua pihak, tidak 
hanya orang tua mitra masyarakat seperti PKK, posyandu, 
dan forum masyarakat turut membantu dalam kasus ini. 
Selamat kepada orangtua, kader posyandu dan TPG yang 
telah membantu dalam menangani kasus gizi buruk di kota 
Depok.

Sosialisasi Penertiban Kawasan Percontohan Ter-
tib Lalu Lintas Jalan Ir. H. Juanda Depok

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il dan Wakil 
Walikota Depok H. Idris Abdul Shomad beserta rombongan 
Kepala OPD pada Minggu 25 November 2012 turun ke Jalan 
Raya Juanda, Depok untuk mengingatkan dan menyam-
paikan kepada para pedagang pasar tumpah yang biasanya 
mereka jualan di hari Minggu dilarang berjualan terhitung 2 
Desember 2012. Pemerintah Kota Depok juga telah meny-
iapkan relokasi kepada para pedagang ke sejumlah pasar 
tradisional yang tersebar. Para pedagang akan ditempatkan 
di 2.300 los dan kios yang tersedia. Walikota Depok juga 
mengatakan adanya pedagang menyebabkan kemacetan 
yang cukup parah setiap Minggu hal ini sudah kita pikirkan 
secara matang, mengingat kepadatan jalur Juanda ini akan 
lebih padat.

“Jabar Mengembara” Bursa Kerja bagi Pencari 
Kerja di Kota Depok

Senin (26/11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Propinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi 
Program Jabar Mengembara dan Informasi Pasar Kerja bagi 
masyarakat khususnya pada pencari kerja di Kota Depok 

tanggal 26-27 November 2012.
Program ini diharapkan dapat memberikan pemaha-

man tentang peningkatan kualitas dan produktivitas calon 
tenaga kerja asal Jawa Barat baik ke luar daerah maupun 
ke luar negeri, sehingga  program ini dinamakan “Jabar 
Mengembara” yang artinya orang Jabar bisa mengembara 
dan bekerja ke luar Jabar hingga ke luar negeri.

Kegiatan Jabar Mengembara ini terdiri dari kegiatan 
Pelatihan bagi Pencari Kerja ke Luar Negeri, Pelatihan Jabar 
Mengembara, Sosialisasi Jabar Mengembara, serta Informasi 
Peluang Kerja.

Bursa kerja ini diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan, 
tersedia ribuan lowongan kerja bagi tamatan SD hingga S1 
segala jurusan tanpa dipungut biaya, atau GRATIS.

Jalan Santai Memeriahkan HUT Korpri

Jalan santai yang gelar Panitia HUT Korpri ke.41 
Pemerintah Kota Depok disambut Antusias Oleh para Ang-
gota Korpri se Kota Depok, terbukti kegiatan yang diseleng-
garakan pada jum’at pagi 23/11/2012 di Lapangan Balai Kota 
dihadiri kurang lebih 7561 peserta.

Acara yang dimulai jam. 07.00 Wib, dibuka langsung 
oleh Bapak Walikota Depok H. Nurmahmudi Ismail. Gerak 
jalan tersebut mengambil Rute di sepanjang Jalan Margonda 
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Tim Futsal Dispora Juarai HUT Korpri

Setelah melewati pertandingan seru yang menegang-
kan, akhirnya Tim Futsal Dinas Pemuda Olahraga Pari-
wisata, Seni dan Budaya Kota Depok  Menjadi Juara Futsal  
HUT ke 41 Korpri yang telah berlangsung dari hari Senin 
tanggal 19 s/d Rabu 21 November 2012 serta di ikuti dari 
perwakilan OPD

Setelah mengalahkan Tim futsal Setda dengan skor 
3-2 dilapangan futsal Quadrant,Kampus LIA Margonda 
Rabu lalu. Sebelumnya Tim futsal Dispora yang diperkuat 
oleh Guntur, Nana Priatna, Sopian, serta Dedi Irawan (GK) 
dan yang lainya telah mengalahkan Tim DPPKA dengan 
Skor   10-4 sedangkan di pool yang lain Tim Setda  melaju 
ke Final setelah mengalahkan Tim Futsal Tarkim dengan 
skor 8-4.

Dilaga Final tersebut tim Dispora sebenarnya cukup 
lebih tertekan dari tim Setda yang banyak dihuni pemain 
futsal Por Pemda 2012 yang lalu,seperti Kodir, Kadir, 
Zaelani dan yang lainnya tampil atraktif dan lebih gesit 
bergerak di 2 kali 20 menit partai puncak itu. Namun karena 
kematangan dab ketenangan duet Guntur dan Nana serta 
penjaga Gawang Dedi Irawan, di babak pertama tim Setdm 
a tertinggal 1-2 dari Tim Dispora.

Di babak ke dua tim Dispora langsung mendapat 
tekanan, namun tekanan tersebut mampu dihindari tim 
Dispora dengan disiplinnya lini pertahanan yang dibangun 
oleh Guntur dan Nana sehingga pemain yg lain lebih berani 
melakukan serangan yang akhirnya membuat kewalahan, 
bahkan salah seorang pemain tim Setda harus di gotong 
keluar lapangan karena terjatuh dan mengalami cedera saat 
berduel di udara dengan pemain Dispora.

Dibabak kedua ini masing-masing tim menambah 
satu golnya untuk menyimpulkan skor 3-2 untuk Tim Futsal 
Dispora yang akhirnya menjadi sang juara dalam kejuaraan 
futsal HUT Korpri ke 41 yang diselenggarakan Pemerintah 
Kota Depok.

yang dimulai atau Start dan Finish di Lapangan Balai Kota. 
Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan panggung hiburan 
dengan bermacam-macam doorprize seperti Payung, 
Sepatu, Rice cooker, Kipas angin, mesin cuci, kulkas, televisi 
berwarna dan dvd serta hadiah utama satu unit Sepeda Mo-
tor Honda Revo Fit.

Peserta jalan santai dengan antusias mengikuti acara 
tersebut sambil memegang potongan Kupon doorprize 
yang diberikan Panitia dengan harapan merekalah yang 
mendapatkan doorprize tersebut. Di tengah-tengah acara 
pembagian doorprize Walikota Depok sempat mendendan-
gkan alunan musik dangdut Darah Muda yang dipopulerkan 
oleh H. Rhoma Irama.

Kegiatan jalan santai tersebut ditutup dengan penari-
kan doorprize utama yakni satu unit Sepeda Motor Honda 
Revo Fit yang dipersembahkan oleh Bank Jabar Banten 
Cabang Depok Oleh Bapak Walikota. Hadiah utama terse-
but jatuh ke tangan yang memang berhak untuk mendapat-
kannya yakni seorang PNS Penjaga Sekolah di sebuah SD 
Negeri di Kecamatan Limo, ungkap Panitia Penyelenggara.

Kejuaraan Pencak Silat antar Pelajar Se-kota 
Depok

Jum’at (23/11) berlangsung kejuaraan Pencak Silat 
antar pelajar se-Kota Depok. Kejuaran pencak silat ini 
berlangsung dari tanggal 23 hingga 25 November 2012 di 
Balai Rakyat Jl. Jawa – Beji. Total peserta dan pertandingan 
kejuaran pencak silat antar Pelajar ini sebanyak 613 atlet 
dari 85 sekolah. Kejuaraan ini akan melaksanakan 545 Partai 
Tanding dan 24 Partai Seni, Tunggal, Ganda, dan Regu. 
Siswa SMA terdiri dari 252 atlet, 234 Partai Tanding, dan 18 
Partai Seni, Tunggal, Ganda, dan Regu. Sedangkan untuk 
tingkat SMP terdiri dari 365 atlet, 349 partai tanding, dan 16 
partai seni, tunggal, ganda, dan regu.        

SERBASERBI
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meter, baik itu di sisi kiri dan kanan jalan. Nilainya mencapai Rp 11.5 
miliar.

“Di belakang trotoar itu ada saluran air. Nah di atas saluran 
air itu akan dibuat boks yang terbuat dari coran. Di atas boks itulah 
akan dibuat trotoar dan saluran airnya tetap berfungsi,” ujarnya.

Enco mengatakan, Mei 2012, proyek itu dilelangkan dan 
pengerjaan fisiknya dilakukan saat ini. “Ini kan program kota Depok 
yang diluncurkan untuk memberikan kenyamanan kepada warga 
Depok. Tentunya di jalan lain trotoarnya akan dilebarkan, namun 

bertahap sesuai dengan kemampuan,” 
paparnya.

Walikota Depok, Nur Mahmudi 
Isma’il menambahkan, pelebaran trotoar itu 
dikarenakan untuk memenuhi hak pejalan 
kaki di Kota Depok dan ini juga terkait 
dengan program Kota Layak Anak. “Untuk 
memenuhi hak pedestrian merupakan 
kewajiban Pemkot Depok. Salah satunya 
kami mempunyai program pengembangan 
Kota Layak Anak. Karena itu  jalan – jalan 
tertentu yang sudah kita alokasikan dana 
akan diprioritaskan bagi pedestrian. Prediksi 
saya, target untuk memenuhi semuanya 
memang relatif kecil, tapi kami akan tetap 
berikan prioritas pedistrian itu,” imbuhnya.

Dikatakan Nur Mahmudi, trotoar 
itu harus bersih dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Sebab trotoar 
merupakan kebutuhan yang mendesak bagi pejalan kaki. Karena itu 
pula diharapkan tidak ada gerakan pro orang lemah untuk melegalkan 
PKL berjualan di trotoar.

“Kami meminta tidak ada yang berjualan di trotoar. Karena 
itu merugikan orang yang punya hak untuk keselamatan. Jangan 
gunakan kepentingan lain, kebutuhan sangat mendesak dimana – 
mana, bukan hanya di Depok saja, di mana ada sarana transportasi 
atau jalan, harus ada tempat untuk pedestrian,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok 
bertekad menjadikan Jalan Margonda yang merupakan jalur protokol 
di Depok sebagai kawasan bisnis mirip seperti kawasan Sudirman 
di Jakarta. Dengan apartemen, hotel, serta pusat perbelanjaan yang 
bermunculan di Jalan Margonda, diharapkan akan menjadikan 
Depok sebagai pusat jasa dan perdagangan. Kepala Dinas Tata Ruang 
dan Pemukiman Kota Depok Nunu Heriana mengatakan meski 
tak dibatasi, investor diimbau untuk tidak lagi mendirikan mal 
dan apartemen di Jalan Margonda. Justru investor diundang untuk 
membangun perkantoran seperti perbankan di Jalan Margonda agar 
kawasan bisnis seperti Sudirman bisa terwujud.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berusaha 
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 
pengguna jalan di Kota Depok. Baik itu pejalan kaki 
maupun pengguna kendaraan roda dua dan roda 
empat. Salah satunya dengan melakukan pelebaran 

Jalan Margonda, dan pembuatan trotoar bagi pejalan kaki.
Penataan jalan Margonda untuk mengatasi kemacetan 

ke arah ibukota dan membuat Margonda tertata rapi. Untuk itu 
pemilik toko diminta mundur 10 meter dan pusat perbelanjaan 15 
meter. Lahan tersebut nantinya akan 
digunakan untuk lahan parkir toko 
tersebut dan trotoar, sehingga mobil 
dan motor tidak lagi parkir di jalan.

Walikota Depok Nur 
Mahmudi Isma’il mengatakan, biaya 
pelebaran jalan memakan biaya Rp 
12 miliar. Pelebaran dimulai dari arah 
pertigaan Ramanda ke arah pertigaan 
Jalan Siliwangi. Sedangkan pelebaran 
jalan dari arah Ramanda ke bawah 
jembatan Universitas Indonesia (UI) 
memakan anggaran Rp30 miliar. 
“Kami investasikan dana besar 
untuk sempurnakan penataan Jalan 
Margonda agar tertata rapi,” katanya.

Menurut Nur Mahmudi, 
pelebaran dan penataan Margonda tidak bisa dikait-kaitkan 
dengan cita – cita Depok menjadi kawasan Sudirman. Sebab 
Jalan Margonda hanya akan difokuskan untuk wilayah jasa dan 
perdagangan. “Margonda tidak bisa dikait-kaitkan dengan Jalan 
Sudirman, karena Margonda untuk wilayah jasa dan perdagangan 
saja,” terang dia.

Selain melakukan pelebaran Margonda, terang Nur 
Mahmudi, pemerintah juga akan menata Jalan Margonda dengan 
pohon di bagian median jalan. Targetnya akan sebanyak 300 pohon 
trem besi ditanam, dengan disertai trotoar di bagian kiri kanan 
jalan. “Akan ada trotoar, drainase, Utility box 2 meter, dan trotoar, 
yang kesemuanya lebarnya 32 meter. Untuk jalan utama jalan 
tinggal 26 meter. Untuk 4 lajur. Dipastikan lebih lebar dari sekarang, 
penyempurnaan utility box akan berlangsung sampai akhir 
Desember,” jelas walikota.

Pernyataan Walikota Nur Mahmudi dibenarkan Plt. Kepala 
Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (Dibimasda) Enco Kuryasa. 
Menurutnya, Pemkot Depok akan memperlebar trotoar di Ramanda 
dan Jalan Margonda arah Jalan Siliwangi. Panjang trotoar yang akan 
dilebarkan sejauh 1 km. Kemudian trotoar itu akan dilebarkan 2 

Jalan Margonda Bakal Nyaman untuk Pejalan 
Kaki dan Pengguna Kendaraan  



28 wartadepok

INDUSTRI KREATIF TINGKATKAN 
EKONOMI RAKYAT


