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DAFTAR ISI

Assalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh

Sejak kecil kita dikenalkan dengan peribahasa ringan sama 
dijinjing berat sama dipikul. Peribahasa itu memiliki makna 
mendalam. Yakni semangat kebersamaan dalam mengerjakan 

sesuatu.
 Semangat ini pula yang mewarnai kehidupan bermasyarakat 
kita dari dulu hingga sekarang. Indahnya kita lihat dengan adanya 
gotong royong membangun jalan, membersihkan lingkungan, 
dan membantu membangun rumah tetangga serta memberikan 
makanan kepada warga yang kelaparan.
 Begitupun dengan pembangunan di Kota Depok. Banyak 
masalah yang tidak akan selesai jika hanya mengandalkan  
pemerintah saja. Kemampuan pemerintah untuk mengakomodir 
semua usulan masyarakat sangat terbatas, terutama terkait masalah 
dana dan sumber daya yang terbatas. Maka masyarakat sangat 
diharapkan menjadi pilar pembangunan yang signifikan dalam 
pembangunan.
 Misalnya program penghijauan di Kota Depok, Pemerintah 
dengan organisasi perangkat daerahnya  terus menerus 
mendengungkan dan melaksanakan program penghijauan 
dan kebersihan lingkungan. Tapi tanpa masyarakat yang sadar 
membuang sampah dan mengolahnya, PKK dengan Program Toga 
nya, tokoh masyarakat dengan himbauan dan ajakannya serta 
TNI dan Polri dengan aksi nyatanya tidak mungkin akan tercipta 
Depok yang hijau dan bersih. Hal ini dibuktikan dengan Kota Depok 
mampu mengubah predikat terkotor menjadi kota yang bersih dan 
mendapatkan Piagam Adipura.
  Terakhir saya sampaikan apresiasi yang luar biasa untuk 
masyarakat Depok yang tetap mendukung semua program 
pembangunan dan menjadikan Kota Depok yang diperhitungkan 
dengan berbagai predikat. Semoga ke depan sinergi dan 
kebersamaan  semakin erat dan menghasilkan efek pembangunan 
yang lebih maksimal. Amin 
Wassalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh
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A lhamdulillah, Bulan Ramadhan telah tiba dan 
tentunya kami redaksi Warta Depok tidak 
henti-hentinya menyajikan berbagai liputan 
khas kami untuk para pembaca Warta Depok 

di manapun berada.

Untuk menemani pembaca Warta Depok tentunya kami 
sajikan beberapa hal yang menarik di antaranya untuk 
Rubrik Laporan Utama kami sajikan testimoni masyarakat 
terkait program-program Badan LIngkungan Hidup, Dinas 
Pertanian dan Perikanan, dan kegiatan yang dilaksanakan 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menambah khasanah bisnis Anda kami sajikan 
tulisan tentang kerajinan tangan mute. Kelompok usaha 
dekorasi dan hiasana panggung asal RW01, Pondok 
Petir, Bojongsari, Depok menghiasi Rubrik Kiprah RW.  
Komunitas beatbox akan menambah warna warni 
pengetahuan pembaca.  Pemenang lomba Toga asal 
RW09 Depok Jaya akan kami untai dalam tulisan rubrik 
PKK.  Kami harapkan tulisan yang kami sajikan dapat 
menginspirasi Anda. Selamat membaca. Terima kasih 
banyak.
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Meskipun Depok merupakan kota jasa dan niaga 
serta merupakan penyangga Ibu Kota RI, namun 
Depok mampu memproduksi hasil pertanian 
berupa padi dan jagung.

Panen padi denuk pun dilakukan di Kelurahan Cimpaeun dan 
penan jagung hybrida di Kelurahan Leuwinanggung, Tapos, 
Depok, Selasa (16/6).

Pada panen padi seluas satu hektare itu dihasilkan 10,2 
ton padi. Panen perdana dihadiri Danrem 051/WKT, 
Kolonel Inf Suharyanto, Walikota Depok Nur Mahmudi 
Isma’il, perwakilan Kemenristek Syahrial, Kadis Pertanian 
dan Perikanan (Kadistankan) Kota Depok, Etty Suryahati, 
Camat Tapos Muchsin Mawardi, Kapolsek Cimanggis, tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan para anggota kelompok tani.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il menyatakan bahwa 
panen padi dan jagung itu bisa terlaksana berkat kerja keras 
dari Kodam Jaya. Kodam Jaya menunjuk Satgas ketahanan 
pangan di Kota Depok.

Selain itu, ia bersyukur karena masyarakat yang memiliki 
lahan persawahan kurang dari 200 hektar masih mau 
mencintai dan melakukan budidaya menanam padi.

“Dengan keterbatasan lahan Depok tidak mungkin bisa 
memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan seluruh masyarakat Depok. Namun kita 
akan terus mengembangkan pertanian sebagai 
salah satu bentuk kita mencintai pangan lokal. Jadi 
kami memngapresiasi TNI yang telah mempelopori 

Depok Panen Padi dan Jagung

LAPORAN UTAMA

penanaman padi dan jagung dan hasilnya 
sangat menggembirakan,” katanya.

Nur Mahmudi berharap 
panen tersebut dapat 
mendukung program One 
Day No Rice atau ODNR. 
Sebab jagung jenis hybrida 
yang dipanen tersebut cocok 
untuk dibuat menjadi nasi 
jagung.

“Ini saling melengkapi. 
Saya berharap perlahan-
lahan pertanian akan tetap 
dipertahankan sebagai lahan 
terbuka hijau,” ujarnya.

S empitnya lahan tidak mengurangi semangat warga 
Komplek Perumahan Kampung Mas Kampung 
Rawageni RT04/09, Ratujaya, Cipayung, Depok

menanam sayuran dan buah-buahan.

Dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari yang 
diprakarsai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok, warga 
pun dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarganya.

“Dengan KRPL ini sangat membantu warga dalam memenuhi 
kebutuhan gizi. sayur mayur segar siap dipetik untuk dimasak,” 
kata Pembina KRPL Kampung Mas Lestari yang juga Ketua 
RT04/09, Nasrul Wahab, beberapa waktu yang lalu.

Nasrul menjelaskan, pendirian KRPL diawali dari bantuan 20 
rak bersusun dari Pemkot Depok. 20 rak itu dibagikan kepada 
20 ibu-ibu di RT04. Selain rak, warga juga mendapatkan 
bantuan benih sayur-sayuran dan benih tanaman buah-
buahan. Kemudian masing-masing dari 20 warga RT04 itu 
mendapatkan satu rak dan bibit sayuran serta buah-buahan. Di 
antaranya bayam, cabai, terong, kangkung, caisin, dan salada.

Setelah mendapatkan bantuan itu, para ibu pun mendapatkan 

Penuhi Kebutuhan Gizi
Warga Rawageni Miliki KRPL
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kemudian ditularkan kepada rekan-rekan remaja di wilayahnya 
dengan membentuk usaha bersama dengan nama Minakarsa.

“Saya belajar secara otodidak. Minakarsa ini belum 
lama dibentuk. Kami mendapat kesempatan untuk ikut 
kegiatan Festival Industri Kreatif ini atas fasilitas dari 
Camat Tapos. Kami merasa senang dan bersyukur bisa 
mendapat kesempatan membuka stand pada kegiatan 
ini,” katanya.

Menurut Paul,  ada beberapa jenis ikan hias yang saat 
ini menjadi komoditi kelompok Minakarsa. Jenis ikan 
hias tersebut di antaranya, ikan mas hias, ikan gapi, 
ikan cupang, ikan neon tetra dan udang hias. Jenis ikan 
hias yang paling banyak diminati konsumen adalah 
ikan cupang dengan harga antara 

Rp 5000 - Rp 75.000 setiap ekornya.

Dikatakan Paul, ia juga menyediakan aneka ikan 
hias lengkap dengan aquarium landscape sehingga 
konsumen tidak perlu repot membeli aquarium.

Harga paket ikan hias dengan aquarium landscape 
tersebut juga bervariasi antara Rp 500.000 - Rp 1 juta.

Warga Rawageni Miliki KRPL

pelatihan bercocok tanam dan memelihara 
tanaman dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota 
Depok. Selanjutnya warga RT04 mempraktekkan 
ilmu yang telah didapat tersebut.

“Menanam sayuran tidak sulit hanya 
perlu perawatan. Misalnya rajin 
menyiram ketika tidak ada hujan. Jika 
sayuran ini kita petik kita juga harus 
rajin untuk menanam kembali sehingga 
keberadaanya bisa terus menerus. Kami 
berterima kasih ke Pemkot Depok,” 
tuturnya.

Dikatakan Nasrul, tips menanam sayuran pada 
pot horizontal yang disusun pada rak bertingkat 
adalah media tanamnya menggunakan kompos 
yang dicampur pupuk kandang.

Kemudian waktu menanam menunggu volume campuran 
media tersebut mengendap dan setelah mengendap diisi lagi 

sampai permukaanya hampir rata dan tidak mengendap atau 
menyusut lagi. Setelah itu menanam bibit sayuran dan buah-
buahan.

Remaja Tapos Buka Usaha Ikan Hias

Kiprah remaja Kelurahan Sukamaju Baru,Tapos Depok 
patut dicontoh. Meski belum berpengalaman, namun 
mereka sudah berani membuka usaha ikan hias dengan 
membentuk Kelompok Usaha Ikan Hias Minakarsa. 

Kelompok usaha ikan hias itu berada di RT02/09 No.41, 
Sukamaju Baru, Tapos, Depok.

Ketua Usaha Ikan Hias Minakarsa, Paul mengatakan, ia sudah 
dua tahun menggeluti usaha ikan hias.  Kemampuannya itu 



| JUNI 2015 - WARTADEPOK 6

Margonda menjadi salah satu pusat kegiatan 
dan tempat berkumpul warga Depok. Pusat 
perbelanjaan, kuliner, dan pertokoan menjadi 
magnet masyarakat untuk berkunjung ke 

Margonda.

Tak hanya pusat bisnis dan jasa tersebut, hijaunya 
Margonda menjadi daya tarik masyarakat untuk tetap 
berkunjung ke Margonda.

“Hampir setiap weekend saya pergi ke margonda untuk 
berkumpul dan hang out dengan teman-teman saya, 
banyak pilihan tempat berkumpul dan tempat makan yang 
asik. Saya senang ke Margonda, salah satunya juga karena 
sudah banyak pohon tumbuh rindang. Hang out pun jadi 
lebih bermakna,” kata Santi warga Sawangan, Depok.

 Saat ini Margonda berbeda dengan beberapa tahun 
belakangan. Deretan pohon trembesi terlihat meneduhkan 
udara di sepanjang jalan Margonda Raya. Tanaman 
tersebut pun juga mempercantik tatanan wajah Kota 
Depok. Pembenahan dan penghijauan Margonda 

diharapkan memberikan kenyamanan bagi warga. 

“Margonda sekarang udah ada perubahan dari 
yang dulu. Sekarang jadi lebih hijau. Saya senang 
dengan penanaman pohon disepanjang jalan 
Margonda. Jalanan jadi gak panas, udara juga jadi 
lebih adem,” tandasnya.

Sesuai dengan Wacana Depok Ku Hijau Depok Ku Bersih, 
terdapat 300 lebih pohon trembesi ditanam di sepanjang 
separator Jalan Margonda. Pohon trembesi dipilih karena 
pohon tersebut diharapkan mampu merelokasi karbon 
yang dihasilkan kendaraan bermotor dalam jumlah yang 
besar. Dengan demikian, polusi dapat berkurang dan udara 
menjadi bersih. 

Taman separator MargondaJ dibuat dari tahun 2009 dan 
selesai tahun 2014 oleh Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) Kota Depok. Pembuatan 
taman itu untuk mewujudkan 
keinginan warga Depok agar 
lingkungan Margonda hijau, 
teduh, dan sehat.

Taman separator Margonda 
yang merupakan salah satu 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
sudah mulai berkembang 
dengan baik. Pohon trembesi 
sudah mulai terlihat rindang 
dan memperteduh jalan. 
Sehingga Jalan Margonda pun 
terlihat tak gersang lagi.

LAPORAN UTAMA

Margonda Hijau

Buat Hang Out 
Jadi Bermakna
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Demi keselamatan dan kenyamanan bersama 
maka kendaraan bermotor roda empat atau 
lebih kendaraan yang bukan kendaraan pribadi 
(angkutan umum, mobil angkutan barang, bus, 

dan truk) harus menjalani uji KIR dalam rentang waktu 
tertentu. Kemudahan pun diberikan Unit Pelaksana Teknis 
Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota 
Depok.

Kepala UPT PKB Dishub Kota Depok, Muhammad Yusuf 
menjelaskan, uji KIR mempunyai tujuan menjamin 
keselamatan para kendaraan bermotor,  mengurangi 
pencemaran udara yang diakibatkan dari gas 
buang kendaraan bermotor.

Untuk pemeriksaan satu unit 
kendaraan diperlukan waktu 

lebih kurang 60 menit. 
Masa uji KIR berlaku 

selama enam bulan 
dan keterlambatan uji 

KIR akan dikenakan 
denda sebesar 2 

persen per 
bulan dari 

tarif resmi 

retribusi sesuai dengan jenis kendaraannya.

Muhammad Yusuf menyatakan bahwa Uji KIR dilakukan 
berdasarkan landasan hukum Perda No 2 tahun 2012 
tentang penyelenggaraan bidang perhubungan, yang 
mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait 
yang lebih tinggi, seperti  Undang-Undang Nomor 
22  tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang 
kendaraan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 
tahun 1993 tentang ambang batas pengujian.

Uji KIR meliputi pemeriksaan kondisi teknis kendaraan 
bermotor secara manual, Test CoHc  (kandungan 
kimia caboon oksida) serta smoke dari gas buang 
kendaraan bermotor, bagian kolong kendaraan bermotor 
(pengikatan serta sambungan-sambungan bagian bawah 
kendaraan bermotor, slide slip test, brake test dan axle 
load, speedometer test, head light test, dan noise test 
(kebisingan / suara klakson).

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat 
pemilik kendaraan bermotor yang harus 
melakukan uji kir untuk mentaati peraturan, 
dengan kesadarannya melakukan uji kir 
tetap pada waktunya, demi keselamatan dan 
kepentingan bersama,” paparnya.

Uji KIR Mudah dan Cepat
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Biopori  merupakan metode membuat resapan 
air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air 
dengan cara meningkatkan daya resap air pada 
tanah. Cara membuatnya pun relatif mudah 

namun manfaatnya sangat besar.

Wahyu, warga Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok 
yang mengetahui manfaat dari lubang biopori membuat 
lubang biopori di rumahnya. Tak hanya itu, Wahyu pun 
kerap membantu tetangganya untuk membuat lubang 
biopori.

“Dengan adanya lubang biopori air hujan mudah 
terserap kedalam tanah sehingga tidak semua air 
hujan mengalir kesungai-sungai sehingga akan 
mencegah atau setidaknya mengurangi banjir,” 
paparnya.

Menurut Wahyu, lubang biopori itu dapat membuat 
tanah menjadi cadangan air bersih. Sehingga bila musim 
kemarau maka sumur pun tak akan mengering.

“Biopori juga bisa mempercepat surutnya genangan air 
ketika musim hujan,” ujarnya.

Cara membuat Lubang bopori

-  Pilihlah daerah yang tepat untuk membuat lubang 
biopori, yaitu pada sekeliling pohon dan di tempat  
yang terbuka.

-  Lubangi tanah dengan diameter 10-30 cm dengan  
kedalaman 80-100 cm menggunakan linggis, bambu, 
atau alat pengebor lainnya .  

-  Perkuat permukaan lubang dengan semen sekitar 2-3 
cm dan setebal 2cm disekelilingnya. 

-   Isilah lubang tersebut dengan  dedaunan, pangkasan 
tanaman atau rumput, sampah kebun.  Jika volume 
sampah berkurang, isilah kembali dengan sampah-
sampah tersebut.

Warga Ponter Ramai-Ramai 
Buat Biopori 

LAPORAN UTAMA
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Sekretariat Bersama (Sekber) Sahabat Ciliwung 
yang merangkul komunitas masyarakat Daerah 
Aliran Sungai (DAS) melakukan berbagai kegiatan 
untuk menjaga kebersihan dan kelestarian 

sumber daya alam yang ada di Sungai Ciliwung.

Kali Ciliwung merupakan kali purba yang banyak sejarah 
dan salah satu kearifan lokal yang memiliki nilai budaya. 
Karena itu harus dijaga oleh masyarakat dan pemerintah 
daerah maupun pusat. Guna menjaga ekosistem di 
Sungai Ciliwung dan membantu program Ciliwung Zero 
Waste atau Ciliwung Bebas Limbah Sekretariat Bersama 
(Sekber) Sahabat Ciliwung merangkul komunitas 
masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS).

Salah satu budaya unik dilakukan warga lokal adalah 
menangkap ikan tanpa peralatan atau tangan kosong. 
Cara seperti ini merupakan kearifan lokal budaya warga 
yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung.

Sekber Sahabat Ciliwung Ajak 
Masyarakat Lestarikan Ikan

“Untuk melestarikan 
kekayaan Sungai 
Ciliwung khususnya 
ikan, kita mengedukasi 
masyarakat untuk tidak 
membuang limbah yang 
bisa mengotori dan 
mematikan kehidupan 
yang ada di Sungai 
Ciliwung, termasuk 
dalam menangkap ikan 
sama sekali tidak boleh menggunakan zat atau alat yang 
bisa merusak kehidupan ikan-ikan, bahkan kita sarankan 
menangkap ikan dengan tangan kosong seperti yang kami 
lakukan,” kata Kordinator Sekber Sahabat Ciliwung Hidayat 
yang akrab dipanggil Bang Dayat.

Hidayat menambahkan bahwa di Sekber Sahabat Ciliwung 
berbagai komunitas dan organisasi di dalamnya berupaya 
membangun dan menjaga keindahan sungai tersebut. Di 
Kelurahan Ratu Jaya, ada komunitas penangkapan ikan 
tangan kosong yang dikoordinir oleh Bang Dadi. Selain itu, 
ada Kancil (Komunitas Anak Ciliwung) di Pondok Cina oleh 
Rizal Ical.

“Namanya Sekretariat Bersama. Segala elemen 
masyarakat ada. Bisa dibilang mereka itu 
centengnya Sungai Ciliwung yang sudah dekat 
dengan kali tersebut. Mereka juga tidak suka 
seremoni namun langsung aksi nyata,” tandasnya.

Di Sungai Ciliwung, lanjut Hidayat, terdapat berbagai 
macam ikan. Di antaranya ikan senggal, baung, mujair, dan 
sebagainya. Biasanya, komunitas ini melakukan aksi saat 
sedang kumpul bareng di pinggir kali sampil menyantap 
makanan, menyeruput kopi, dan mendengarkan aliran air.

“Kalau turun ke sungai sekitar lima hingga 10 orang, 
tergantung banyak yang kumpul. Kadang tiga orang pun 
jadi tangkap ikan,” ujarnya.

Hidayat menambahkan bahwa tahun 2014 warga Ratu Jaya, 
Cipayung, sudah pernah melakukan festival rakyat Ciliwung. 
Kegiatannya menangkap ikan tangan kosong dengan 
peserta dari warga DAS.
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Gerakan sehari makan tanpa nasi atau One Day 
No Rice (ODNR) yang dicanangkan Walikota 
Depok, Nur Mahmudi Isma’il membawa berkah 
buat Amsani. Jualan kue Amsani yang terbuat 

dari umbi-umbian pun laris manis. Kue yang dibuat Amsani 
adalah kue kaca mata yang terbuat dari singkong, kue 
bola-bola kas yang terbuat dari ubi jalar, dan kue yang 
terbuat dari umbi kimpul.

Amsani menjual kuenya seharga Rp 1000 per buah. Meski 
begitu pemesanan kue melonjak. Dari yang memesan 
puluhan kue saat ini pemesanan kue mencapai ratusan.

“Saya dan temen-temen sering mengikuti 
perlombaan baik tingkat kota, kecamatan dan 
kelurahan. Meski tidak juara tapi kami tetap 
senang, karena seringkali kue kami lebih dulu 
habis ketimbang kue-kue dari peserta lainnya,” 
kata Amsani.

Menurut Amsani, program ODNR bagus untuk kesehatan 
dan ketahanan pangan keluarga. Bagus untuk kesehatan 
karena indek glikemik pangan non beras itu rendah. 
Sedangkan ketahanan pangan keluarga membuat warga 
tidak tergantung terhadap beras padi dan terigu.

“Masyarakat harus menyadari bahwa gerakan ODNR itu 
banyak manfaatnya. Manfaatnya bagus untuk kesehatan,” 
paparnya.

Bila ada niat pasti ada jalan. Itu lah yang melandasi 
para ibu rumah tangga di RT01/13, Pancoran Mas, 
Depok. Semangat untuk meningkatkan kesejahteraan 
keluarga membuat warga Jalan Makam Pitara itu 

mendirikan usaha bersama. Namanya Abon Ikan Patin Ibu 
Ratu ( Ikatan Ibu-ibu RT Satu).

Usaha para ibu- ibu tersebut dimulai dari mendapatkan 
pelatihan pembuatan abon dari Universitas Indonesia pada 
tahun 2010. Pelatihan itu diberikan di Gedung Pertemuan 
Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. Pelatihan yang 
diberikan berupa pemilihan ikan segar, pembuatan abon, 
pengemasan dan cara menjual abon.

Ilmu yang diperoleh para ibu tersebut 
kemudian diaplikasikan dengan 
mendirikan kelompokan usaha 
bersama tersebut. Mulai dari 
produksi skala kecil, saat ini 
para ibu tersebut mampu 
memproduksi 20 kg ikan 
patin menjadi dua hingga tiga 
kilogram abon ikan patin. Harga 

Buat Kue Amsani
Berkah ODNR

Abon Ikan Patin Ibu Ratu Laris 
Manis

LAPORAN UTAMA
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Belimbing Dewa yang merupakan ikon Kota Depok 
masih banyak dijual oleh pedagang buah. Hal ini 
menunjukkan

Kota Depok masih mampu menghasilkan belimbing 
kualitas nomor satu dunia dengan jumlah besar pada setiap 
kali panen. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa petani 
belimbing di Kota Depok masih eksis 
ditengah derasnya kemajuan Kota Depok 
dalam pembangunan.

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi 
Petani Belimbing Depok Nanang Yusup 
saat panen belimbing di kebunnya yang 
berada di RT08/13, Pancoran Mas, Depok.

“Sampai saat ini kami sebagai 
petani belimbing masih merasakan 
keuntungan dari usaha bertani 
belimbing. Bahkan kami sampai 
memasarkan belimbing Depok ke 
luar negeri,” katanya.

Nanang menyatakan bahwa produksi 
petani  belimbing di Depok yang 
tergabung dalam Asosiasi Petani 

Petani Belimbing Masih Eksis

abon ikan patin itu dibadrol Rp 13.000 per 50 gram dan Rp 
25.000 per 100 gram.

“Dari pembuatan abon itu banyak manfaat yang 
diperoleh. Di antaranya  berkumpul dengan 
tetangga, belajar berwirausaha, dan yang paling 
menguntungkan mendapatkan tambahan uang. 
Untuk meningkatkan penjualan maka kamu akan 
membuat banyak varian,” tutur anggota Kelompok 
Usaha Abon Ikan Patin Ibu Ratu, Rohani.

Dikatakan Rohani, upaya yang dilakukan kelompok usaha 
Abon Ikan Patin Ibu Ratu membuat mereka mendapatkan 
bantuan promosi. Bahkan mereka pun diajak ikut 
pameran industri kreatif di Balaikota Depok oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM dan 
Pasar serta Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok. 
Kemudian juga pameran yang diadakan kecamatan,

 kelurahan serta kampus-kampus di sekitar Kota Depok. 

Belimbing Kota Depok 
mencapai 45 ton setiap 
bulannya. 

Harga belimbing tersebut 
bervariasi, antara 
Rp10.000 - Rp 15.000 
per kg.

“Permintaan pasokan  
buah belimbing 
sebenarnya cukup 
tinggi, baik permintaan 
dari Depok sendiri 
maupun kota-kota lain di 

Indonesia.

Kita masih kurangan pasokan  untuk memenuhi 
permintaan pasar,” paparnya.

Dikatakan Nanang, Pemkot Depok selalu memberikan 
dukungan kepada para petani di wilayahnya untuk terus 
meningkatkan panen belimbing. Dukungan itu berupa 
pemberian obat-obatan, bantuan pupuk, dan pelatihan,” 
tuturnya.

Menurut Nanang, untuk bertani belimbing tidak harus 
mempunyai lahan yang luas. Di halaman rumah pun bisa.

Belimbing mulai memproduksi pada umur dua tahun dan 
bisa diremajakan dengan cara dipotong jika dirasakan 
pohon sudah terlalu tinggi. Belimbing juga dapat panen 
tiga hingga empat kali panen dalam setahun.
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Ramadhan merupakan bulan ampunan. Oleh karena 
itu kaum muslimin harus menjadikan bulan puasa 
sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan 
pada Allah SWT. Caranya dengan bersungguh-

sungguh  menjalankan ibadah secara ikhlas, karena semata-
mata untuk berharap ridho Allah SWT.

“Apabila bertakwa kepada Allah  SWT menjadi tujuan yang 
utama dalam melaksanakan puasa Ramadhan, berarti 
pemenangnya adalah orang yang berhasil meningkatkan 
mutu ketakwaannya selepas bulan yang suci ini.  Untuk bisa 
mencapai tujuan puasa tersebut kita harus secara sungguh-
sungguh melaksanakan ibadah dengan niat yang tulus iklas, 
jangan sampai ada niat kita terkotori dengan yang lain,” tandas 
Nur Mahmudi saat memberi ceramah agama atau  tausiyah  

Pemerintah Kota Depok telah 
menyiapkan beberapa kegiatan 
selama Ramadhan. Ramadhan 
tahun ini juga cukup berbeda 

dengan tahun sebelumnya. Sebab pejabat 
eselon 2 akan mengisi kulian tujuh menit 
(kultum) di Masjid Agung Balaikota Depok.

Anggota Panitia Ramadhan Pemkot Depok, 
Wimbo Asmara, menjelaskan setiap salat 
dzuhur biasanya Walikota atau Wakil 
Walikota Depok memberi kultum. Kini, 
aparatur Pemkot Depok akan diberdayakan 
sekaligus belajar berbicara mengenai Islam 
di depan umum.

“Nanti ada sangkut pautnya juga dengan 
dinas yang dipimpinnya,” katanya.

Rangkaian kegiatan Ramadhan di Pemkot 
Depok juga akan diisi beragam acara. Di antaranya tarawih 
keliling mulai awal Ramadhan hingga 10 hari menjelang Idul 
Fitri dengan melibatkan Kapolresta Depok, Kepala Kemenag 
Depok serta instansi vertikal di Depok. Kemudian juga 
tarawih dengan membaca alquran satu juz setiap malamnya. 
Menggelar nuzulul quran, dan itikaf pada 10 terakhir 
Ramadhan.

Selain itu buka puasa bersama sekaligus pemberian santunan 
kepada anak yatim dengan melibatkan kelurahan di Depok.

“Semua aparatur yang ada di Pemkot Depok serta 
masyarakat diharapkan partisipasinya dalam rangkaian 
kegiatan Ramadhan Pemkot,” kata Staf Bagian Sosial Setda 
Kota Depok ini.

Wimbo menambahkan bahwa rangkaian Ramadhan termasuk 
melaksananakan salat Idul Fitri  yang dilanjutkan halal bihalal.

Usai Ramadhan, Mutu 
Ketakwaan Harus Meningkat

LAPORAN UTAMA

Ramadhan
Semarak

Bersama Pemkot Depok
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dalam belanja kebutuhan pokok. Sebab hal itu menjadi pemicu 
naiknya harga kebutuhan pokok.

“Dengan pola hidup sehat, kita bisa meningkatkan produktivitas 
kerja. Jika dihitung kebutuhan bahan makanan saat ramadhan 
harusnya lebih rendah dibanding bulan biasa. Sebab kita hanya 
makan besar dua kali saja yaitu saat buka puasa dan makan 
sahur. Masyarakat harus cerdas jangan justru pada bulan 
Ramadhan belanjanya berlebihan atau memborong sehingga 
bisa memicu naiknya harga kebutuhan pokok,” paparnya.

di hari pertama Ramadhan 1436 H di Masjid Agung Balaikota, 
Depok.

Menurut Nur Mahmudi, di dalam Bulan Ramadhan  terdapat 
penjagaan dan monitor langsung dari Allah SWT. Karena itu 
Allah akan langsung memberikan penghargaan yang tinggi 
kepada umatnya yang bertakwa.

Kemudian juga selama bulan puasa ini hendaknya melakukan 
manajemen pola makan dan menjaga kesehatan. Seperti yang 
disampaikan hadits Rasulullah SAW, yaitu berpuasalah kamu 
niscaya akan sehat.

“Selama Ramadhan kita diminta untuk tidak 
makan, minum, dan menahan dari berhubungan 
suami istri dengan penuh kerelaan dan keikhlasan 
karena Allah. Ternyata hal itu bisa mendatangkan 
kesehatan pada diri kita,” tandasnya.

Nur Mahmudi mengimbau kepada masyarakat Depok ketika 
berbuka puasa untuk tidak berlebihan dan mengurangi atau 
menghindari rokok supaya hidup lebih sehat dan produktivvitas 
juga dapat lebih meningkat.

Selain itu juga ia mengimbau agar masyarakat tidak berlebihan 
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bahwa acara sosialisasi dan pendidikan politik untuk para 
pelajar sangat bagus.

“Kegiatan seperti ini sangat besar manfaatnya bagi kami 
sebagai pelajar, kami bisa menambah wawasan kebangsaan 
dan punya rasa kepedulian terhadap kemajuan Kota Depok 
dan juga kemajuan bangsa,” katanya.

Pada sosialisasi tersebut para pelajar banyak menerima 
wawasan terkait politik dan kebangsaan 
dari para nara sumber yang ahli pada 
bidangnya.

Di antaranya Anggota Komisi A 
DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya 
yang membahas tentang kerjasama 
legislative dan Pemerintah Daerah 
jelang Pilkada dan Ketua Program 
Sarjana Ilmu Politik UI, Kuriah yang 
mengupas demokrasi cerdas bagi 
pemilih pemula.Para siswa yang mengikuti sosialisasi dan pendidikan 

politik yang di prakarsai Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok merasa 
tergugah rasa nasionalismenya untuk lebih cinta 

tanah air. Salah satu bentuk kepeduliannya tersebut 
dengan akan ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) dengan menjadi pemilih yang cerdas.

“Setelah saya mengikuti sosialisasi dan 
pendidikan politik yang diadakan Kesbangpol 
kami sebagai pelajar merasa ikut dilibatkan 
dalam pemilihan seorang pemimpin. Hal ini 
menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi kami 
sebagai pelajar,” kata Ary Ramdhani. M siswa SMAN 3 
Depok.

Hal senada disampaikan Hendra Hardiansyah teman satu 
sekolah Ary Ramdhani. Hendra menambahkan bahwa 
dalam sosialisasi itu para pelajar diminta menjadi pemilih 
yang cerdas.

“Dalam sosialialisasi tersebut disampaikan memilih 
seorang pemimpin jangan karena ada iming-iming uang, 
namun memilih pemimpin harus harus tahu visi misinya, 
trak recordnya, profilnya sehingga jangan sampai salah 
menentukan pilihan,” tuturnya.

Tidak jauh berbeda disampaikan Muh. Adriyandi Akbar 
yang juga pelajar SMAN 3 Depok. Akbar menyatakan 

Pendidikan Politik

Jadikan Siswa Peduli Bangsa

LAPORAN UTAMA

Sosialisasi Pilkada Tekan 
Angka Golput

Kota Depok akan menggelar pemilihan kepala daerah 
2015. Agar pelaksanaan pesta demokrasi itu diikuti 
warga yang mempunyai hak pilih maka Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok melakukan 

sosialisasi.

Ketua PAC Cipayung PDI Perjuangan Kota Depok, Abdul 
Rahman mengaperasi Kesbangpol Kota Depok yang 
melalukan sosialisasi pilkada yang bakal dilaksanakan akhir 
tahun ini.

Sebagai langkah awal, sosialisasi  itu untuk memberi 
pemahaman kepada pemilih pemula. Dan bentuk sosialisasi 
ini membuat gelaran pilkada lebih semarak.

“Dalam hal ini, sosialisasi itu dalam upaya 
menekan angka golongan putih (golput). Jelas ini 
bentuk dari kepedulian Kesbangpol memberikan 
wawasan pilkada,” katanya.

Menurut Rahmad, materi sosialisasi  yang diberikan seperti 
waktu pencoblosan dan cara mencoblos,
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Jalan Raya Pekapuran, 
Tapos, Depok kini 
kondisinya mulus. Hal 
tersebut mendapat 

sambutan hangat warga dan 
warga pun merasa bahagia.

“Tahun 2004, Jalan Raya 
Pekapuran rusak. Banyak 
lobang disana sini. 
aktivitas warga menjadi 
terganggu termasuk 
kemacetan. Namun saat 
ini jalan sudah mulus 

karena di beton. Bukan hanya Jalan Pekapuran yang mulus 
jalan-jalan lingkungan yang berdada disisi kanan dan kiri 
Jalan Pekapuran juga mulus,” kata Sumarsih Wage warga 
Sukatani, Tapos, Depok.

Menurut Sumarsih, ketika Jalan Pekapuran tersebut ada 
kerusakan cepat diperbaiki sehingga tidak menimbulkan 
kerusakan yang lebih besar.

“Ketika ada kerusakan, memperbaikinya cepat. 
Misalnya hari ini ada titik yang kelihatan rusak 
besoknya sudah diperbaiki, sehingga tidak 
mengganggu aktifitas warga dan juga tidak 
menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” 
ujarnya.

Sumarsih menyampaikan rasa terimakasihnya kepada 
Pemerintah Kota Depok yang telah mengalokasikan 
anggaran untuk pembangunan Jalan Pekapuran sehingga 
menjadi mulus.

“Saya sebagai warga sangat berterima kasih kepada 
Pemerintah Kota Depok yang telah membangun jalan ini. 
Dengan kondisi jalan yang bagus, aktivitas warga menjadi 
lancar dan juga meningkatkan perekonomian,” tandasnya.

Tak hanya itu, Kesbangpol juga memberikan materi-materi 
politik kepada kader partai di Depok.

“Dari itu kami mendapatkan pemahaman lain seputar 
mencoblos. Kami ingin berikan kesimpulan bahwa suara hak 
pilih nanti sangat penting dalam membawa perubahan bagi 
kota ini,” tuturnya.

Jalan Raya Pekapuran 
Tapos Mulus Warga Senang

RW 01 Pondok Petir 
Berdayakan Pemuda Melalui 
Wirausaha

Pemuda adalah 
ujung tombak 
pembangunan. 
Namun jika 

pemuda tidak punya 
aktivitas maka bisa 
jadi akan menjadi 
beban masyarakat 
nantinya. 
Adalah Darma 
Hidayat, Ketua Unit Kepemudaan RW 01 Pondok Petir, 
Bojongsari, Depok yang tergerak hatinya untuk  mencoba 
memaksimalkan pemuda di lingkungannya. 

Besama pengurus RW01, Darma mengumpulkan 
pemuda-pemuda di sekitar RW 01 untuk mendapatkan 
pelatihan. Di antaranya pelatihan percetakan dan 
dekorasi.

10 orang peserta pelatihan tersebut pun sepakat 
mendirikan usaha dekorasi panggung dan hiasan. Usaha 
yang dijalankan pun berkembangan, sehingga anggota 
kelompok wirausaha itu pun bertambah menjadi 16 
orang.

“Awalnya hanya mengerjakan beberapa order 
dari kegiatan RW dan lingkungan seperti 
dekorasi panggung dan hiasan acara. Baru 
setelah kami promosikan lewat teman-teman 
majlis taklim dan pengajian mulai ada saja 
order untuk dekorasi acara,” kata Darma.

    Untuk lebih memudahkan penyebutan, lanjutnya, 
maka kelompok wirausaha itu dinamai Gembala 
Production. Penamaan itu membuat mereka dikenal di 
lingkungannya. Apalagi tarif yang mereka pasang lebih 
murah dari lainnya yakni Rp 1,5 juta. Rp 700.000 untuk 
lahan dan Rp 800.000 untuk uang jasa. Sedangkan untuk 
sewa dikenai harga Rp 750.000.

“Gembala Production  juga memproduksi kaos-kaos 
pesanan dengan harga yang bersaing. Prinsipnya 
adalah produknya bermanfaat dan lebih jauh dapat 
memberdayakan pemuda sekitar RW01 Kelurahan 
Pondok Petir,” ujarnya.
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Mute Depok Pun Terbang ke Belanda

Tahun 1992 merupakan awal kebangkitan Srini. 
Sebab pada tahun itu warga Jalan Gandaria 
3 RT03/06 No 94,Ratujaya, Cipayung, Depok 
mendapatkan pelatihan kerajinan tangan merangkai 

mute. Dari buah tangan berupa tas mute laku seharga Rp 
75.000 membuat wanita berusia 54 tahun itu semangat 
berkarya hingga  menjadi usahawan kerajinan mute. 
Hingga saat ini ibu empat anak itu memproduksi tas, bros, 
gantungan kunci, tempat tisu, keranjang air mineral, hiasan 
bunga imitasi serta asesoris seperti gelang. Kerajinan tangan 
itu dijualnya antara Rp 1000 hingga Rp 10.000. Bahkan ada 
yang seharga ratusan ribu rupiah.

Upaya mensosialisasikan serta memberikan 
informasi kepada masyarakat, Kelompok 
Informasi Masyarakat (KIM)  Kota Depok hadir 
membuka stand dari 10 stand yang berdiri 

pada kegiatan Depok ICT Award (Depicta) 2015, Sabtu 
(15/06/15).

Ketua KIM Kota Depok, Rudi Malau menjelaskan, 
keberadaan KIM di tengah-tengah masyarakat ini 
merupakan bukti bahwa KIM Kota Depok mampu 
membantu masyarakat dengan memberikan informasi 
konkret tentang Kota Depok.

“Kami bertekad mengajak warga Depok 
agar melek informasi. Hal itu ditujukan agar 
masyarakat dapat menjadikan informasi 
sebagai nilai tambah dalam kehidupannya, 
tidak hanya sekedar katanya dan katanya,” 

KIM Depok 
Depok Meriahkan Stand 
Depicta 2015

UKM

tegas Rudi.

Agar tekad itu dapat terwujud, KIM akan mendorong 
terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang 
dapat melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. 
KIM Depok juga memberikan pemberdayaan berupa 
pemberian pelatihan keterampilan komputer sehingga 
nantinya pelatihan itu dapat memberikan nilai ekonomis.

Dia juga menambahkan, KIM merupakan lembaga 
layanan publik di bawah naungan Dinas Komunikasi dan 
Informasi (Diskominfo) Kota Depok. KIM juga merupakan 
sarana informasi bagi masyarakat, karena itu KIM selalu 
berkoordinasi dengan Diskominfo. 

LAPORAN UTAMA

Liputan Khusus

“Saya juga dibantu anak-anak membuat 
kerajinan tangan itu. Saya juga meminta bantuan 
dari tetangga-tetangga terdekat yang sudah 
diajarkan dasar keahlian merangkai mute oleh 
saya. Ini saya lakukan jika order membludak,” 
paparnya.

Dikatakan Srini, berita dan pemasaran dari mulut-kemulut 
berhasil memperkenalkan karyanya hingga ke berbagai 
daerah. Saat ini anak-anaknya juga mulai memasarkan 
produknya melalui media on line. Konsumen pun dapat 
memesan langsung ke rumahnya atau memesan melalui 
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“Keberadaan KIM 
telah disahkan dan 
dibuatkan Surat 
Keputusannya (SK) 
oleh Wali Kota Depok, 
dengan adanya 
pegangan ini kita akan 
terus melebarkan 
sayap untuk tetap 
eksis membantu 
masyarakat yang 
haus akan informasi,” 
tambah Rudi.

Saat ini anggota dari 
KIM Kota Depok 
sendiri berjumlah 
20 orang yang rata-
rata pemuda Karang 
Taruna. Pemuda-
pemuda ini nantinya 
diharapkan mampu 
menjadi pencetak 
generasi yang penuh 
dengan pengetahuan 
terkait Depok.

telepon. Kerajinan tangannya itu sudah merambah ke 
seluruh Indonesia, bahkan sudah terbang ke Belanda. Tas 
tersebut dibandrol  Rp 200.000 bahkan lebih disesuaikan 
dengan model dan kerumitannya.

“Lebaran itu yang laku pajangan. Seperti tempat tisu, 
bunga imitasi, dan keranjang air mineral.

Saat ini saya hampir tiap bulan mendapat pesanan 
souvenir minimal 500 buah per bulannya. Keuntungannya 
60 persen dari modal awal,” ujarnya.

Srini menambahkan bahwa ia pun memberikan pelatihan 
kerajinan tangan mute kepada para tetangganya dan 
warga yang ingin belajar membuat kerajinan mute.
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S iapa yang tidak mengetahui tanaman obat 
keluarga (Toga). Toga adalah tanaman yang 
sebenarnya telah lama diperkenalkan oleh 
orangtua kita dulu. Toga dengan berbagai 

macam jenisnya membawa banyak  manfaat 
diantaranya lingkungan menjadi lebih hijau dan segar, 
dan secara fisik tumbuhan Toga dapat dimanfaatkan 
menjadi obat-obatan dan kebutuhan keluarga.

 Jahe, sereh, kunyit, bayam, kangkung, tanaman 
dewa, tanaman sirih dan masih banyak lagi jenis yang 
saat ini ditanam dan digalakkan. 

 Saat ini Depok sedang gencar-gencarnya 
mensosialisasikan gerakan menanam Toga di lingkungan 
RT dan RW. Lewat penggerak PKK, Pemkot Depok terus 
mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam gerakan 
lingkungan ini.

 Salah satu yang patut dicontoh adalah kegiatan 
yang dilakukan penggerak PKK RW.09 Kelurahan Depok 
Jaya. Saat ini Toga yang berada di wilayah RW 09 Depok 
Jaya menjadi juara Toga se-Kota Depok dan terus 
dilombakan di tingkat provinsi. Kiat-kiat apa saja yang 
menjadikan Toga di RW.09 mendapat apresiasi dari 
pemerintah ?

 Ketua PKK RW09 Depok Jaya, Fajar Erni Aryanti 
mengatakan, kegiatan menanam Toga ini sebenarnya 
sudah lama dilakukan masyarakat namun belum 
serentak. Masyarakat sejak 10 tahun lalu menanam 
tanaman obat, namun belakangan ini mulai serentak. 
Hal ini berkat dibentuknya tiga kelompok tani di Depok 

Jaya. Setiap tanggal 5 para anggota kelompok tani 
mensosialisasikan tentang Toga ke masyarakat. 
Keseriusan RW09 memasyarakatkan tanaman obat 
membuat RW09 menjadi juara satu tingkat Kota 
Depok.

“Lewat penggerak PKK tingkat RT, kami bahu 
membahu mensosialisasikan program ini dan 
hasilnya masyarakat paham fungsi dan manfaat 
tanaman Toga bagi keluarga dan masyarakat. 
Salah satu program turunan yang berhasil 
dilakukan adalah mengajak masyarakat untuk 
menanam paling sedikit lima tanaman Toga,” 
kata Erni yang juga menjabat Ketua Penggerak PKK 
RT03.

 Erni menyatakan bahwa tidak mudah 
mewujudkan Toga dimasyarakat, karena perlu 
banyak pertemuan. Hal itu ditujukan agar 
masyarakat paham. Karena itu pertemuan pun 
rutin dilakukan agar masyarakat mau menanam 
lima anaman Toga, lima tanaman warung keluarga 
dan lima tanaman hias. Kemudian RW09 membuat 
Kebun Toga. Di kebun tersebut ditanam berbagai 
tanaman obat, sayur, dan hias. Untuk tanaman 
hias ada tanaman langka yakni  Jati Belanda dan 
tanaman sayur ada Cabai Jawa.

  “Manfaatnya sudah dirasakan warga. Misalnya 
daun sirih untuk mengatasi mimisan dan daun jarak 
untuk mengatasi perut kembung,” tandasnya.

PKK RW09 Depok Jaya
Juara Toga Se Kota Depok

PKK



JUNI 2015 - WARTADEPOK | 19

Membersihkan hati , membersihkan perilaku dan 
ucapan, mempersiapkan kegiatan apa yang 
akan dilakukan,

Bulan suci Ramadhan 1436 H merupakan bulan 
yang sangat dinantikan umat Islam. Sebab di bulan penuh 
berkah itu Allah SWT memberikan ampunan kepada hamba 
Nya. Oleh karena itu umat Islam harus mempersiapkan diri 
menyambut bulan puasa tersebut.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok Drs. H. A. 
Chalik Mawardi, M.Ag mengatakan, dalam menyambut 
bulan puasa para umat Islam jauh-jauh hari menata diri. 
Menata diri dengan membersihkan hati, membersihkan 
perkataan negatif dan perilaku. Kemudian mempersiapkan 
kegiatan yang akan dilakukan selama ramadhan.

“Bulan Ramadhan adalah bulan ibadah. Karena itu 
masyarakat harus mempersiapkan diri secara lahir dan batin 
sehingga siap mengisi ramadhan,” ujarnya.

Dikatakan Chalik Mawardi, Ramadhan merupakan 
bulan suci. Karena itu kesucian bulan puasa harus 
dijaga. Menjaga kesucian Ramadhan dengan beramal 
sholeh, memperbanyak membaca Alquran, sholat 
tarawih, memberikan makanan untuk yang berbuka, 
berinfak, bersedekah, silaturahim dan hal-hal lain yang 
diperintahkan dalam agama.

Kemudian juga tidak berbicara kotor, memfitnah, 
menggibah, bertengkar, adu domba, berbuat maksiat dan 
hal lain yang dilarang dalam agama.

“Ramadhan harus diisi amal sholeh dengan niat yang tulus 
dan ikhlas, sehingga nanti akan membentuk ketakwaan,” 
tandasnya.

Chalik Mawardi menjelaskan, ketika umat Islam 
bersungguh-sungguh dalam menjalakan ibadah 
Ramadhan dan didasari niat yang ikhlas maka tujuan 
ibadah Ramadhan untuk mencapai ketakwaan dapat bisa 
tercapai.

Terutama para remaja dapat mengisi ramadhan dengan 
ikhlas. Sebab dalam menjalankan ibadah puasa, godaan 
yang dihadapi remaja relatif besar. Seperti halnya hura-
hura, pacaran, dan mabok-mabokan.

“Meninggalkan hal-hal yang buruk bukan hanya di 
ramadhan saja namun juga dibulan-bulan yang lain. 
Ramadhan waktu yang tepat untuk meninggalkan 
kebiasaan negatif yang kadang melekat disebagian 
remaja Remaja hendaknya memacu diri untuk 
melakukan hal positif demi menyongsong masa depan,” 
paparnya.

Chalik Mawardi berharap dengan berlatih selama 
Ramadhan maka akan terbentuk manusia-manusia 
yang bertaqwa. Sebagaimana yang tertulis dalam surat 
Albaqarah ayat 183 menyatakan bahwa orang-orang yang 
beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 
bertakwa.

Ramadhan Mubarak
Bersihkan Hati, Perkataan dan Perilaku

FORUM SILATURAHMI

Drs. H. A. Chalik Mawardi, M.Ag
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Dikomunitas inilah beatboxer dapat berbagi informasi tentang 
teknik dan teori baru beatbox sehingga kemampuannya dapat 
terus berkembang.

Selain wadah untuk berkumpul, berbagi teknik dan informasi, 
banyak manfaat yang didapat oleh para anggotanya. Dikomunitas 
ini anggota dapat bertemu dan kenal dengan orang-orang baru 
yang memiliki hobbi yang sama. Bahkan mendapatkan pemasukan 
dari kemampuan beatbox yang dimilikinya.

“Di D’Beat Mac saya bisa bertemu dengan teman-teman 
baru yang mempunyai hobi yang sama, bahkan yang lebih 
menyenangkan saya bisa memperoleh tambahan uang jajan dari 
honor tampil beatbox di berbagai acara serta mendapat hadiah 
dengan memenangkan kompetisi beatbox yang saya ikuti,” ujar 
Firdaus, beatboxer Depok.

Saat ini anggota D’Beat Mac telah unjuk gigi di berbagai tempat. 
Mereka punn kerap di undang oleh perusahaan-perusahaan 
besar dan stasiun televisi untuk mengisi acara. Dari sanalah 
beatboxer yang mahir memainkan suara musik akan mendapat 

DEPOK

D’Beat Mac “Rumahnya” 
Beatboxer Depok

KOMUNITAS

Beatbox

Beatbox merupakan salah satu bentuk seni yang 
mengfokuskan diri dalam menghasilkan bunyi-bunyi 
ritmis dan ketukan drum, instrumen musik, maupun 
tiruan dari bunyi-bunyian lainnya melalui alat-alat 

ucap manusia seperti mulut, lidah, bibir, dan rongga-rongga 
ucap lainnya.

Pemain beatbox atau 
lebih dikenal dengan 
beatboxer mampu 
mendemonstrasikan 
segala bentuk bunyi-
bunyian dengan handal.

Seni Beatbox seringkali 
dikaitkan dengan 
musik hip hop. Karena 
musik bersifat universal, 
beatbox juga bisa 
diterapkan untuk genre musik 
lainya seperti rock, pop, R&B, dan sebagainya. Musik 
Beatbox  nampaknya sudah menarik minat banyak anak muda 
di Indonesia. Begitu pula pemuda di Kota Depok. Sehingga 
munculnya komunitas yang menamakan diri D’Beat Mac ( 
Depok Beatbox Community ).

Komunitas D’Beat Mac merupakan komunitas beatbox pertama 
yang didirikan di Depok. Komunitas itu dibentuk pada 14 April 
2010 di Old House Margo City, Depok.

D’Beat Mac dimotori oleh Agung Hermawan dan kawan-kawan. 
Seiring berjalannya waktu anggotanya pun semakin bertambah 
mencapai puluhan orang yang terdiri dari beragam profesi mulai 
dari pelajar, mahasiswa dan pekerja.

“Penggemar beatbox di Depok saat ini cukup 
banyak dan kualitasnya pun cukup dapat 
diperhitungkan. Ini dilihat dari prestasi anggota 
D’Beat Mac di berbagai kompetisi beatbox tingkat 
nasional,” kata Sukarno, salah satu anggota D’Beat Mac.

D’BeatMac  dibentuk sebagai wadah tempat berkumpulnya 
penggemar beatbox di Depok. Dalam perkembangan beatbox 
ada teknik-teknik atau teori-teori  baru yang selalu berkembang. 
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honor dari penyelenggara. Sekali 
tampil setidaknya ratusan ribu 
rupiah bisa dikantongi oleh 
para beatboxer. Uang senilai 
itu tentu  membantu bagi para 
anggota yang masih berprofesi 
sebagai pelajar dan mahasiswa 
dalam menambah uang jajan dan 
memenuhi kebutuhan mereka.

Kemahiran menirukan 
keanekaragaman alat musik 
bukanlah kemampuan yang 
mudah dilakukan setiap orang.  Kemampuan 

ini dapat dipelajari bila ada kemauan. Dalam beatbox terdapat 
tiga suara dasar yang harus dipelajari bagi pemula yaitu BTK. B 
berarti Bass drum/Kick Drum, T berarti Hi Hat dan K berarti Snare. 
Untuk bisa mempelajari keahlian beatbox biasanya rata-rata 
dibutuhkan waktu satu bulan latihan.

Kalau ada beatboxer yang tertarik bergabung atau beatboxer 
pemula yang ingin belajar  beatbox silahkan bergabung di D’Beat 
Mac. Mereka berkumpul dua minggu sekali tiap Weekend pukul 
17.00 WIB di Margo City. Tidak ada persyaratan khusus untuk 
bisa bergabung di D’Beat Mac, syaratnya hanya tertarik dengan 
beatbox. Untuk mencari tau jadwal berkumpul dan mencari info 
lebih dalam tentang D’Beat Mac bisa follow twitter @DBeatMac 
atau menghubungi adminnya di nomor 0899-897-8844 atau 0897-
9244-093.

Bulan Ramadhan 2015 in kembali 
dimanfaatkan oleh komunitas-
komunitas untuk memperkenalkan 
diri kepada warga Kota Depok. 

Seperti tahun 2014 lalu, komunitas-
komunitas ini berkolaborasi mengadakan 
sebuah acara yang dinamakan @
FREAKDepok2015.
FREAK Depok kepanjangan dari Festival 

Ramadan Kreatif Bersama Komunitas Depok. Yap, sebuah 
acara ketje di bulan suci ini.
Ide awal FREAKDepok2015 ini sebenarnya simple, kenalin 
komunitas, beraksi, mengisi ngabuburit dengan kegiatan positif. 
Komunitas yang akan perform di #FREAKDepok2015 jumlahnya 
ada 36 dari berbagai hobi, seni, dan lembaga pendidikan.

Berikut komunitas-komunitas yang perform di FREAKDepok2015 :
Ada @DEPOKSTARSCREW yang main bolabasket dengan dance, 
Indonesia Blade&D’Lempar Pisau mengasah kemampuan 
dengan pisau, Ada @DepokHipHop &Perkusi Lembah Gurame 
mengajak bernyanyi, Mengenalkan budaya brsm Sanggar Kurnia 
Budaya, Permainan tradisional bersama @kampung_dolanan, 
Mengingatkan kita pentingnya lingkungan @EHDepok & 
Sahabat Bumi, Perform keahlian memainkan yoyo bersama @
DYC_Yoyo, Nunchaku perform dengan double sticknya, Ada @
Dpk_Magician siap mengasah kemampuan mata kita dengan 
sulap2nya, @MuldokDepok dengan musangnya, @KPSGI_Depok 
dengan Sugar Glidernya, @AsperaCommunity dengan reptil2nya, 
Kemampuan BMX bersama Depok Warrior, Skateboard bersama 
Depok Skateboarding, Ada pula @BankSampahWPL & @
enigamipapers yang siap mengubah Barang Bekas jadi Keren, Ada 
@StandupindoDPK akan meramaikan acara dengan kata-kata yang 
membuat kita tertawa, Dan komunitas lainnya yaitu @DSJournalist 
, Lingkar Amal, @rumahperadaban, Rumah Pijar, KONTRAS, Depok 
Art Distrik, Bekasi Warrior, Rumah MC

Kegiatan #FREAKDepok2015 diadakan setiap Sabtu & Minggu di 
Taman Kota Lembah Gurame Depok 1 menjelang buka puasa pukul 
16.00-Buka Puasa Bersama. Nih tanggalnya: 20, 21, 27, 28 Juni, 4, 
5, 11, dan 12 Juli 2015.

Deretan prestasi pun terus diukir oleh anggota-
anggota D’Beat Mac, diantaranya :

-  10 Besar Indonesian Online Beatbox Battle 
2012 (posisi 7)

-  Juara 1 Temu Komunitas Orchard Beatbox 
Battle

-   Juara 2 Suzuki Beatbox Battle
-  Juara 2 Vita jelly Beatbox Battle
-  Juara 2 Bogor Beatbox Battle
-  Juara 2 Tangerang Beatbox Battle
-  Juara 2 Bekasi Beatbox Battle
-  Juara 3 SMK Sahid Beatbox Battle
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Perda Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir, dan 

Balita (KIBBLA) belum lama disahkan  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok bersama 

Pemerintah Kota Depok  pada sidang Rapat 

Paripurna, Rabu 29 April 2015.

Perda tersebut diharapkan dapat mengokohkan sistem 

ketahanan keluarga di Depok.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan 

Daerah (BPPD) yang juga menjadi 

anggota Pansus 1 masa sidang 

ke 2 tahun 2014 -2015 

Tengku Farida Rachmayanti 

menjelaskan, perda KIBBLA 

bicara tentang ibu, bayi 

dalam kandungan, bayi 

baru lahir dan balita.

Artinya perda KIBBLA ini 

memberikan dampak bagi 

ketahanan keluarga, kesehatan 

ibu, bayi dalam kandungan, 

bayi baru lahir, dan balita yang 

terintegrasi dan berkesinambungan 

sebagai salah satu kunci kokohnya keluarga.

“Perda KIBBLA menempatkan kesetaraan 
keluarga sebagai entitas, hak, dan kewajiban 
Pasangan Usia Subur (PUS) tertuang 
secara detail dalam perda tersebut. Pada 
sisi lain, wewenang dan tanggung jawab 
fasilitas pelayanan kesehatan secara 

PARLEMENTARIA

PERDA KIBBLA

Kokohkan Ketahanan Keluarga

definitif diuraikan secara rinci bagi setiap 
penyelenggara pelayanan KIBBLA. Baik oleh 
pemerintah daerah, maupun swasta,” katanya.

Kondisi yg diharapkan dengan hadirnya regulasi ini 

secara khusus, lanjutnya adalah  meningkatnya kualitas 

dan efektivitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, bayi 

baru lahir dan balita.

Kemudian tujuan digulirkannya Perda KIBBLA 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan bagi ibu dan bayinya 

sehingga bisa menekan angka 

kematian ibu dan bayi di Kota 

Depok.

“Dengan adanya Perda KIBBLA, 

infrastruktur kesehatan semakin 

merata dan berkualitas untuk 

memberikan layanan purna 

kesehatan bagi ibu, bayi, dan 

balita.  Kita berharap   Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Depok, 

puskesmas dan posyandu  bisa melayani 

masyarakat secara terintegrasi. Terpenting tidak 

ada ibu yang meninggal dalam persalinan,” tandasnya.

Menurut Farida, angka kematian ibu dan bayi di Depok 

pada hakikatnya sudah prestatif. Artinya sangat rendah 

bila dibandingkan dengan angka rata-rata di Jawa Barat 

dan Indonesia.

Dikatakan Farida, untuk sosialisasi dan realisasi Perda 
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KIBBLA  harus didukung oleh kerjasama seluruh 

pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Dalam Perda KIBBLA itu penyelenggara pelayanan 

KIBBLA oleh Pemerintah Depok yakni Rumah Sakit 

Umum Daerah  (RSUD) Depok dan puskesmas dan 

juga penyelenggara swasta yaitu rumah sakit umum 

swasta, klinik utama, dokter praktik swasta dan 

bidan praktik mandiri.

Menurut Sahat, dalam draf raperda sudah dijelaskan 

bagaimana mencegah  tindakan kekerasan. 

Tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori 

kekerasan (baik fisik, psikis, ekonomi maupun 

sosial). Kemudian memberikan penyuluhan dan 

pemahaman hukum atas sanksi yang dikenakan 

pada pelaku tindak kekerasan.

Penanganan terhadap korban tindak kekerasan 

yang menimpa anak dan perempuan 

dapat dilakukan melalui jalur hukum. Yakni 

memberikan kepastian kepada korban bahwa 

yang dialaminya dijamin dalam hukum. 

Dalam hal ini pelaku bisa dikenai pasal hukum 

dan mendapatkan hukuman (baik itu sanksi 

administratif maupun sanksi kurungan).
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LAYANAN MASYARAKAT

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) gencar 
mexnsosialisasikan internet sehat. Hal itu dilakukan 
untuk meminimalisasi penyalahgunaan internet 

untuk hal-hal yang negatif seperti pornografi.

Salah satu tindakan yang dilakukan untuk mensosialisasikan 
internet sehat dengan mengadakan program Mobile 
Community Access Point (MCAP) ke sekolah-sekolah secara 
rutin dua kali dalam satu minggu.

“Melalui program kunjungan MCAP ke sekolah, 
Diskominfo memberikan pembelajaran internet 
sehat kepada para siswa agar tidak buta internet. 
Harapan warga Depok khususnya pelajar 
mengenal internet sehat sejak dini,” kata Kepala 
Diskominfo Kota Depok Mohammad Fitriawan, ST, MT.

Menurut Fitriawan, memberikan pemahaman internet 
sehat ke para pelajar dan masyarakat pada umumnya 
bertujuan agar mereka bisa menggunakan internet secara 
baik dan aman. Kemudian dapat menyaring informasi yang 
didapat melalui internet dan sosial media.

“Jangan sampai berbagai informasi melalui internet 
merusak perilaku maupun sifat kebaikan yang ada pada diri 
kita,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi internet sehat tersebut juga 
bekerjasama dengan OPD terkait seperti Dinas Pendidikan 
dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluraga 
(BPMK), lanjutnya. Instansi tersebut sebagai pendamping 
siswa menggunakan internet dengan sehat.

“Untuk jaringan internet sudah menggunakan Filter Internet 
Service Provider (ISP) yang ada di 254 titik, sehingga 
pengguna tidak bisa mengakses situs porno karena sudah 
terkunci atau di block,” paparnya.

Fitriawan menyatakan bahwa bagi sekolah yang belum 
dikunjungi MCAP bisa mengajukan surat permohonan yang 
ditujukan ke Dinas Komunkasi dan Informasi Kota Depok.

Cegah Pornografi
MCAP Keliling Sekolah
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SERBA-SERBI

Kepala Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Depok, dr. Zakiah mengatakan bahwa 
pemerintah kota (Pemkot) menargetkan seluruh Puskesmas 

di Kota Depok akan memiliki akreditasi pada 2019. Lebih lanjut, 
dirinya menjelaskan bahwa pengakreditasian ini akan dilakukan 
secara bertahap kepada 35 Puskesmas Kota Depok.

Pada tahun ini akan ada sembilan Puskesmas yang mendapat 
akreditasi. Puskesmas tersebut yaitu Puskesmas Tapos, 
Cipayung, Sawangan, Bojongsari, Cinere, Beji, Cimanggis, 
Pancoran Mas, dan Sukmajaya. Sementara untuk tahun 2016 
ditargetkan 7 puskesmas, 2017 akan ada 9 puskesmas, dan 10 
puskesmas pada 2018.

“Pemberiannya secara bertahap, kami  memprioritaskan 
Puskesmas yang siap terlebih dahulu, paling tidak 
adalah Puskesmas yang sudah memiliki ISO,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, dengan sudah memiliki ISO, paling tidak 
proses akreditasi akan lebih mudah. Terhitung sejak 2008 
hingga sekarang baru ada empat Puskesmas yang baru memiliki 
ISO, yaitu Beji, Pancoran Mas, dan Sukmajaya. Tahun ini 
jumlah tersebut akan bertambah lima, yaitu Tapos, Cipayung, 
Sawangan, Bojongsari, dan Cinere. Hanya tinggal Limo dan 
Cilodong yang belum melakukan proses ISO.

“Namun kami juga akan memberikan pendampingan terhadap 
Puskesmas Limo dan Cilodong,” tuturnya.

Agar mendapatkan akreditasi ini diperlukan kelengkapan SDM, 
sarana prasarana, dan gedung. Pemberiannya pun nanti akan 
melalui proses survei dari pihak provinsi, melalui  dewan penilai 
yang ditunjuk oleh Kemenkes. Jika sudah terakreditasi, nanti dari 
pihak provinsi akan memeriksa setiap tiga tahun sekali apakah 
masih layak diperpanjang atau tidak.

“Yang jelas proses akreditasi ini untuk membuat nyaman 
masyarakat, agar mereka tidak segan lagi untuk berobat ke 
Puskesmas,” jelasnya.

Sebanyak 350 seragam sopir angkot dibagikan secara 
cuma-cuma oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota 
Depok yang bekerjasama dengan Paguyuban Pengemudi 
Kebersamaan Kota Depok (PPKKD) di Terminal Kota 

Depok, kemarin (10/06/15).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 
kedisiplinan terhadap sopir angkot agar lebih terlihat sopan 
dan rapi. Sebenarnya, masalah seragam merupakan tanggung 
jawab pemilik atau pengusaha angkutan. Diharapkan 
pengemudi mematuhi aturan, yaitu dengan taat menggunakan 
seragam.
“Sementara, seragam disediakan untuk sopir D112, D07, 
dan D08 yang diserahkan secara bertahap. D112 sudah kami 
berikan kemarin,” ujar Sekretaris Dishub, Nasrun ZA yang 
mengaku hanya menjadi fasilitator kegiatan tersebut.
Pemberian seragam ini ditanggapi positif oleh sopir angkot 
yang hari itu menerima seragam gratis. ”Biasanya kami pakai 
kaos biasa, kalau di Jakarta sopir angkotnya sudah berseragam 
semua, sekarang allhamdulillah kita juga sudah dapat 
seragam,” tutur Andi, salah satu sopir angkot D112 jurusan 
Depok-Kampung Rambutan.
Sementara itu pengurus PPKKD, Soleh mengatakan bahwa 
pihaknya telah menyediakan seragam yang dibagi menjadi dua 
tipe, yaitu sopir utama dan sopir tembak.
“Kami bedakan antara sopir utama dan sopir tembak. Kalau 
seragam sopir utama ada nomor sesuai dengan nomor polisi 
angkotnya. Sementara untuk sopir tembak, cukup polos saja, 
namun ada stiker PPKKD,” jelasnya.
PPKKD sendiri saat ini sudah memiliki koperasi untuk keperluan 
para sopirnya, seperti menyediakan baju seragam, membayar 
jika ada sopir yang terkena tilang dan untuk menyediakan gaji 
karyawannya.
“Koperasi kami sebenarnya sudah berjalan. Para sopir 
berinisiatif untuk mengumpulkan empat ribu rupiah tiap 
harinya untuk keperluan mereka jika diperlukan dikemudian 
hari,” tambahnya.

2019 Nanti Pemkot Depok 
Targetkan Seluruh Puskesmas di 
Kota Depok Akan Miliki Akreditasi

Dishub Kota Depok Bagikan 
Seragam Sopir Angkot Gratis



JUNI 2015 - WARTADEPOK | 27

Fahrian, Menderita Buta Sejak 
Lahir yang Mendapat Bantuan 
Jamkesda Pemkot Depok

Nomer Telepon Penting
NO  DINAS  NO TELEPON  

1 BADAN PENANAMAN MODAL DAN 021-7721 7360; 021- 7721 7361
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU   
2 BPJS DEPOK 021-29402224; 500400 
2 CALL CENTRE TAGANA  021-41262735 
3 CALL CENTRE PEMKOT DEPOK 1500-664 
4 DAMKAR UPT CIMANGGIS  021- 87745313 
5 DAMKAR UPT CINERE  021-754 3025  
6 DAMKAR UPT BOJONGSARI  021-2891 7777; 0251-860 4113  
7 DAMKAR UPT CIPAYUNG   021-77888580  
8 KESBANGPOL 021 - 771 7809 
9 PELAYANAN PBB DAN BPHTB 021-26888940 
10 PDAM TIRTA ASASTA   
 A. WILAYAH CIMANGGIS  021 – 87714293 
 B. WILAYAH SAWANGAN  021 – 77883322 
11 POLRES METRO DEPOK  021-77215904; 021-77202414 
12 PLN DEPOK 021-7706269 021-77824058; 123 
13 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (Admission) 0251-8602514 
14 SATGAS BANJIR 021-71212161 
15 UPT JAMKESDA 021-29402290 
16 UPT INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH  021- 70243175
 TERPADU (IPLT)  
17 UPT TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) 021-87746031 
18 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 021-87908567  
19 UPT PENERANGAN JALAN UMUM  021-87900083   
20 UPT TERMINAL  021-7761912   

Fahrian Syaputra, salah satu warga 
Depok yang mengalami penyakit 
kebutaan membutuhkan banyak 
bantuan guna mengetahui 

penyakit yang dideritanya. Pasalnya, 
sejak lahir anak usia empat tahun ini 
mengalami kebutaan sejak lahir.

“Anak saya buta sejak lahir, ketika 
umur tiga bulan jika dipanggil tidak 
melihat ke arah yang memanggilnya,” 
tutur Ibu Fahrian, Heri.

Lebih lanjut, setelah mengetahui 
kelainan pada anaknya, warga Cisalak, 
Depok tersebut segera membawanya ke 
klinik terdekat. Akan tetapi, seluruhnya 
merekomendasikan untuk dibawa ke 
rumah sakit. Setelah mendapat rujukan, 
Heri membawanya ke beberapa rumah 
sakit.

“Karena keterbatasan biaya, saya tidak 
menindaklanjuti saran-saran dari rumah 
sakit, karena semuanya menganjurkan 
untuk tes laboraturium,” tambahnya.

Berdasarkan diagnosa dokter, retina 
pada mata Fahrian terdapat bintik-
bintik putih. Jika didiamkan secara terus 
menerus, bintik tersebut akan melebar.

Selama melakukan pemeriksaan, Heri 

mengaku mendapat bantuan dari pemerintah berupa 
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Selain itu, Ia 
juga mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Namun, 
seluruhnya belum dapat menyembuhkan penyakit Fahrian.

“Alhamdulilah banyak yang berkontibusi memberikan 
dukungan untuk anak saya,” jelasnya.

Dalam hal ini, pemerintah memberikan pertolongan 
berupa pelayanan ketika melakukan pemeriksaan ke klinik 
atau rumah sakit. Pemerintah Kota Depok juga kerap 
menyerahkan sokongan berupa pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari.

Terakhir, Heri berharap dapat memperoleh bantuan lebih 
agar penyakit anaknya tersebut dapat disembuhkan. 
“Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga 
pemerintah lebih membantu kami lagi,” tutup Heri. 
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