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SURAT DARI WALIKOTA

Assalamu’alaikum  Wr, Wb. 

Warga Depok yang budiman,
Tranportasi merupakan kebutuhan yang 

tak terelakkan saat ini. Oleh karena itu, urusan 
tranportasi menjadi perhatian khusus bagi semua 
kalangan tak terkecuali Pemerintah.  Selain 
membenahi  sarana dan prasarana transportasi, 
ada yang perlu menjadi perhatian kita bersama 
yakni bahan bakar yang digunakan untuk 
kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil, 
pesawat, kapal atau kereta. Masalah utamanya 
adalah krisis energi. Cukup miris perasaan kita 
setelah mendengar data tentang krisis energi. 
Apalagi mengingat, bahan bakar merupakan 
sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. 

Maka itu, harus ada langkah bersama 
untuk menghemat energi agar anak cucu kita 
tetap bisa ikut menikmati kehidupan yang lebih 
lama dengan sumber daya yang ada. Salah satu 
gerakan yang muncul di Kota Depok adalah 
Gerakan One Day No Car (ODNC). Gerakan 
ini merupakan kesepakatan bersama seluruh 
masyarakat Kota Depok terutama Pemerintah 
untuk manfaatkan sarana angkutan umum.Sebab,  
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jika kita benar-benar menerapkan ODNC, kita bisa 
merasakan penghematan energi. 

Namun gerakan ODNC, harus dilakukan 
dengan serius serta penuh penghayatan dan tidak 
dilakukan dengan main-main. Gerakan ini akan 
efektif jika kita mulai dari sendiri, keluarga kita 
dan lingkungan kita. Kalau ODNC dilakukan oleh 
seluruh masyarakat baik di Depok atau di seluruh 
tanah air, maka usaha untuk menghemat energi ini 
akan terasa sangat signifikan. Apalagi jika gerakan 
ini dilakukan setiap hari. 

Kami, setiap selasa terus mensosialisasikan 
program gerakan sehari tanpa mobil (dinas/
pribadi) atau disebut  ODNC tadi. Kami 
memanfaatkan kendaraan umum seperti  angkot, 
bis, ojek, kereta atau motor pribadi dalam 
melakukan tugas pemerintahan dan kunjungan-
kunjungan ke masyarakat. Atau bahkan kami juga 
suka jalan kaki dan naik sepeda, selain menghemat 
energi, kita juga bisa menjaga lingkungan tetap 
sehat dari polusi. 

Warga Depok yang saya cintai, gerakan 
ini tidak bisa dikatakan sepele. Kalau kita peduli, 
gerakan ini bisa menjadi langkah konkri t dan 
siginifikan yang merupakan kontribusi nyata 
menghemat energi dari warga Depok untuk 
Indonesia. 
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SALAMREDAKSI

BBM naik dan jalanan macet menjadi 
kendala kita setiap saat. Apalagi 
menuju dan pulang dari tempat 
kerja, tempat pendidikan atau 

tempat-tempat lain, kita sangat membutuhkan 
transportasi. Dengan harapan, bisa lebih 
mudah dan cepat ke tempat tujuan. 

Kemacetan 
muncul akibat bejubelnya 
kendaraan bermotor di 
jalanan secara langsung 
melambungkan konsumsi 
BBM. Apalagi dengan 
alasan kenyamanan dan 
keamanan, kendaraan 
pribadi menjadi pilihan 
banyak orang, sehingga 
jumlahnya makin 
bertambah di jalan. 
Tentunya ini berimbas 
pada kemacetan yang 
bertambah parah.

Melihat hal 
itu, seluruh pihak ikut 
mengerenyutkan dahi 
untuk mencari jalan keluarnya. Bahkan 
Ibukota DKI Jakarta menjadi sorotan utama  
dalam mengatasi kemacetan. Salah satu solusi 
kemacetan adalah membenahi transportasi 
massal yang juga bisa menjadi solusi 
penghematan BBM. Di Kota Depok, beragam 
cara dilakukan dari mulai memperbaiki 
infrastruktur jalan, pembangunan jalan 
tembus, pengaturan alur angkutan umum, 
dan membeli kereta ekonomi listrik. Semua 
itu dilakukan untuk memberbaiki dan menata 
transportasi di Kota Depok. 

Namun kendala  transportasi ini taka 
akan terselesaikan jika tidak ada kesadaran 
dari diri kita masing-masing untuk turut 
mencari solusinya. Masalah transportasi 
ini pun sejatinya melibatkan kita sebagai 
warga Depok. Sebab, kalau kita tidak ikut 
andil, maka problem kemacetan dan boros 
BBM akan terus terjadi. Ini sudah menjadi 

tanggung jawab kita bersama, dari kita, oleh kita 
dan untuk kita. 

Warta Depok (WD) kali ini mencoba 
mengangkat hal tersebut menjadi tema yang 
menarik untuk dibahas agar kita turut serta dalam 
pembenahan transportasi Kota Depok. Sebab, 
Depok adalah tempat tinggal kita yang juga harus 

kita jaga keadaannya agar tetap nyaman dan aman. 
Untuk menambah wawasan pembaca  WD, 

kami juga memuat tentang kisah pengusaha angkot 
serta usaha Pemerintah Kota Depok yang terus 
membenahi terminal. Tak lupa peran organda pun 
kami rangkum dalam satu sajian khusus di WD 
kali ini. 

Agar memberikan warna, WD juga 
menyoroti hal yang menyita perhatian warga yakni 
aksi Gemar Ikan dan Gerimis Telur. Pada rubrik, 
dunia pendidikan kami mengupas tentang SMK 
yang berpotensi hasilkan siswa ahli berwirausaha.  
Semoga Warta Depok edisi ini mampu menambah 
atau memperbaharui informasi para pembaca 
setia. Sehingga kita bisa bersama membangun 
Kota Depok lebih baik lagi. Kalau bukan kita yang 
peduli dengan kota kita, siapa lagi?   

Transportasi, 
dari kita, oleh kita, 
untuk kita
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LAPORANUTAMA

transportasi yang terintegrasi, sehingga 
mobilitas penumpang dari dan ke 
tempat tujuan dapat tertata secara baik, 
lancar, dan memuaskan. Beragam cara 
dilakukan dari mulai memperbaiki 
infrastruktur jalan, pembangunan 
jalan tembus, pengaturan alur 
angkutan umum, dan membeli kereta 
ekonomi listrik. Semua itu dilakukan 
untuk memberbaiki dan menata 
transportasi di Kota Depok. 

Menurut Plt. Kepala Dinas 
Bina Marga dan Sumber Daya Air 
(Dibimasda) Kota Depok, Enco 
Kuryasa, untuk mengurai kemacetan 
yang terjadi di Kota Depok pihaknya 
berencana membuat satu jalan baru 
setiap satu tahun. Artinya, setiap 
anggaran baru Pemkot Depok akan 

Dengan semakin 
meningkatnya 
mobilitas penduduk 
di Kota Depok, maka 
masyarakat pun 

mulai menuntut sarana transportasi 
angkutan kota yang memenuhi 
syarat kelancaran, kenyamanan, 
dan keamanan, karena merupakan 
konsekuensi logis dari meningkatnya 
jumlah penduduk perkotaan.  
Semakin meningkat taraf hidup serta 
kesejahteraan masyarakat, semakin 
meningkat tuntutan masyarakat untuk 
disediakan sarana transportasi yang 
mampu mendukung mobilitas mereka 
dalam beraktifitas sehari-hari. 

Pemerintah Kota (Pemkot) 
Depok terus menata sistem 

Sebagai pintu gerbang Provinsi 
Jawa Barat (Jabar) Kota Depok 
terus bersolek. Banyak kalangan 
menilai Depok sebagai sebuah kota 
yang menjanjikan harapan hidup 
lebih baik ketimbang daerah lain. 
Dari aspek posisi geografis, kota 
berikon Belimbing Dewa ini dekat 
dengan Ibukota negara. Sehingga 
menimbulkan semakin banyaknya 
migrasi penduduk. 

Mulai dari Jalan Tembus hingga Rencana Beli 
Kereta Ekpress Ekonomi

Transportasi Depok 
Terus Bersolek



5wartadepok

yakin.
Ia berharap dengan dibuatnya 

jalan baru, masyarakat tidak lagi 
mengeluhkan soal kemacetan. 
Sehingga Depok dapat menjadi 
wilayah yang dijadikan sasaran 
investasi.”Saya berharap tidak ada lagi 
yang mengeluh soal kemacetan,” ujar 
dia.

Lebih jauh ia menuturkan, 
pembangunan jalan tembus Dewi 
Sartika menuju Arih Rahman Hakim 
(ARH) sudah dimulai sejak tahun 
2009. Pembuatan jalan tembus ini 
menelan dana APBD Depok sebesar 
Rp 5 miliar. Jalan tersebut hanya akan 
digunakan untuk angkutan kota dan 
mobil angkutan barang. Jalan tembus 
tersebut akan dibuat sepanjang 950 
meter. “Semuanya sudah selesai,” kata 
dia.

Enco mengingatkan kalau 
pembuatan jalan tembus bertujuan 
untuk mengurangi beban jumlah 
kendaran yang melewati ruas Jalan 
Raya Margonda yang mencapai 
7.000 kendaraan per hari. Menurut 
catatannya, setidaknya terdapat 
1.400 angkot yang melintas dari 
arah barat Kota Depok menuju Jalan 
Raya Margonda. Jika satu angkot 
saja berputar hingga lima rit, maka 
dipastikan volume angkot yang 
melintas sebanyak 7.000 angkot. 

mengajukan anggaran pembuatan 
jalan baru ke DPRD. “Membuat satu 
jalan tembus baru merupakan solusi 
untuk mengurai masalah kemacetan di 
Kota Depok,” katanya.

Enco menuturkan, tahun ini 
Dibimasda melanjutkan program 
pembangunan jalan terusan dari 
Dewi Sartika ke Arif Rahman Hakim. 
Sekarang ini, kata dia, pekerjaan 
pembangunannya sudah mencapai 
90 persen. Tinggal 10 persen lagi 
selesai. “Kita masih mempunyai sedikit 
kendala. Tapi kita sudah selesaikan 
semuanya. Pembayaran sudah kita 
titipkan ke pengadilan,” katanya.

Penitipan biaya pembebasan, 
kata Enco, sama dengan yang terdapat 
dalam undang-undang (UU). Karena 
pembangunan jalan sudah mencapai 
90 persen, maka pembangunan dapat 
dilakukan terus sampai selesai. “Proses 
penitipan uang pembebasan lahan 
tersebut disebut konsinyasi,” kata dia.

Selanjutnya, terang Enco, 
pihaknya juga akan membuat jalur 
tembusan baru sebanyak dua jalur, 
yakni: Jalan Bahagia-Keadilan ke 
Jalan Djuanda dan Jalan Arif Rahman 
Hakim tembus ke Tanah Baru. “Kalau 
program pembuatan jalan baru 
setiap tahunnya tidak dilakukan, kita 
khawatir kemacetan di Kota Depok 
akan sampai ke gang-gang,” katanya 

Diharapkan dengan adanya jalan 
tembus, maka volumenya akan 
berkurang. “Dengan adanya jalan 
tembus diharapkan beban kendaraan 
di Margonda bisa berkurang hingga 50 
persen,” kata dia.

Kepala Bidang (Kabid) 
Oprasional Dinas Perhubungan 
(Dishub) Kota Depok, Yusmanto, 
mengatakan, keperluan jalan tembus 
tersebut sangat mendesak. Dengan 
lebar jalan enam meter, maka angkot 
pun bisa menyalip kendaraan lain. 
Sehingga kendaraan tidak akan 
menumpuk. Setidaknya terdapat 
enam trayek angkot yang melintasi 
bagian barat jalan tersebut, yaitu 
angkot D 03 (Terminal-Parung), D 
04 (Terminal-Kukusan), S16 (Depok-
Limo), 110 (Terminal Depok-Cinere), 
105 (Terminal-Lebak Bulus), dan D 01 
(Depok-Depok I Dalam). “Nantinya 
angkot tersebut tidak perlu lagi masuk 
jalan Margonda,” jelas Haryanto.

Rencana pembuatan jalan 
tembus tersebut mendapat respon 
positif dari para sopir angkot. Pasalnya, 
mereka tidak perlu lagi masuk ke 
dalam terminal yang kapasitasnya 
sudah tidak memungkinkan 
menampung volume angkot. Selain 
itu, para sopir angkot itu juga dapat 
menghemat waktu dan bahan bakar. 
Seperti pengakuan Hermanto (35), 
sopir D04 jurusan Terminal Depok-
kukusan. Dirinya sangat setuju dengan 
adanya jalan tembus sehingga ia tidak 
perlu lagi masuk ke dalam terminal 
yang hanya membuang waktu saja. 
“Belum tentu kalau masuk terminal 
bisa dapat penumpang,” kata Herman.

Sementara itu, Kepala 
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 
(Distarkim) Kota Depok, Nunu 
Heriana, mengatakan, untuk mengurai 
kemacetan di Jalan Margoda maka 
Pemkot Depok bakal menindak tegas 
pelaku usaha yang mendirikan lokasi 
usahanya melanggar garis sempadan 
bangunan (GSB). Apalagi sampai 
menggunakan badan jalan untuk 
parkir kendaraan.  “Pemerintah akan 
menindak tegas para pelaku usaha di 
Jalan Margonda yang tempat usahanya 
melanggar GSB,” katanya.
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Dia mengatakan, penertiban 
dilakukan pada awal Januari. Untuk 
rumah pertokoan diwajibkan 
memiliki GSB 10 meter, sedangkan 
untuk apartemen dan rumah susun 
sewa 15 meter. Pihaknya sudah 
melakukan sosialisasi kepada 358 
pemilik bangunan terkait rencana 
tersebut. “Kami akan tata seluruh 
bangunan yang melanggar GSB 
sepanjang 5,2 kilometer,” kata Nunu.

Nunu menambahkan, bagi 
mereka yang tidak memiliki ruang 
lagi untuk membuat lahan parkir 
akan direlokasi. Alasan mereka 
direlokasi karena sudah habis batas 
bangunannya. Seluruh bangunan 
tersebut dianggap sudah tidak 
memiliki ruang untuk Garis Sempadan 
Sungai (GPS) seluas 3 meter, dan GSB 
seluas 10 meter.

Nunu berharap setelah 
dilakukan penataan, Jalan Margonda 
akan memiliki kelebaran jalan 32 
meter. Masing-masing lajur akan 
diberikan luas 16 meter, 7 meter 
untuk jalur cepat, 5,5 meter untuk 
jalur lamban, dan sisanya untuk 
pendisterian seperti ruang terbuka 
hijau. “Kalau yang sekarang ini masih 
jauh dari harapan,” katanya.

Bagi 100 bangunan yang 
terkena relokasi, kata Nunu, akan 
diberikan ganti rugi. Soal berapa 
besarnya biaya tersebut, kata dia, 
diserahkan seluruhnya kepada 

LAPORANUTAMA
juga akan dibangun serta penataan 
utility box. Dalam pembanguan trotoar 
itu juga akan dibangun jalur sepeda. 
Trotoar itu lebarnya dua meter. Jadi 
sebagian untuk pejalan kaki dan 
sebagian lagi untuk sepeda. Tahun 
2013 rencananya akan beres,” katanya.

Lebih lanjut Nur Mahmudi 
menjelaskan, pihaknya tidak 
memaksakan pembangunan jalur 
khusus sepeda di Jalan Margonda 
Raya, karena Jalan Margonda Raya 
dinilai kecil. Sehinga bila jalur sepeda 
dibuat di jalan tersebut maka Jalan 
Margonda Raya akan sempit. Apalagi 
jalur khusus angkutan umum akan 
dibuat di sepanjang Jalan Margonda 

Raya. “Sekali lagi kami tidak 
memaksakan membangun khusus 
jalaur sepeda di Jalan Margonda 
Raya karena infrastrukturnya tidak 
memadai. Sekali lagi ini mohon 
dipahami,” kata dia.

Untuk memasyarakatkan 
pergi kerja dengan bersepeda atau 
bike to work, lanjut Nur Mahmudi, 
maka pihaknya mengimbau kepada 
pegawai negeri sipil di Kota Depok 
yang rumahnya berada dekat dengan 
tempat kerjanya untuk menggunakan 
sepeda ke tempat kerjanya.

“Kalau rumahnya jauh 
dengan tempat kerja, ya tidak usah 
dipaksakan. Ini himbauan bagi PNS 
yang rumahnya dekat dengan kantor. 
Sehat, irit, dan turut berpartisipasi 
mengurangi polusi udara,” kata dia.

Menurut Nur Mahmudi, di 
Balaikota Depok akan dibangun 
tempat parkir untuk sepeda. 

pimpinan daerah. Pasalnya, sebagian 
besar bangunan yang berdiri di 
pinggiran Jalan Margonda memiliki 
surat ijin. “Tidak ada yang ilegal dalam 
pendirian bangunan di sepanjang jalan 
Margonda,” kata dia.

Ke depan, ungkap Nunu, 
seluruh pemilik bangunan yang 
memiliki GSB wajib membangun 
sarana parkir kendaraan, dan tidak 
boleh di batasi pagar. Bila hal itu tidak 
dilakukan, dikhawatirkan kendaraan 
masih saja tertumpuk di median 
jalan. “Itu-lah yang menjadi sumber 
kemacetan lagi,” tambahnya.

Bahkan, Wali Kota Nur 
Mahmudi Ismail dalam banyak 
kesempatan mengutarakan 
keinginannya  membuat jalur sepeda di 
sepanjang Jalan Margonda Raya. Jalur 
sepeda itu akan dibangun di sepanjang 
trotoar di Jalan Margonda Raya. “Saat 
ini Jalan Margonda Raya sedang 
dilebarkan. Kemudian juga trotoar 
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Pembangunan tempat parkir 
untuk sepeda tersebut dibaranegi 
pembangunan tempat parkir untuk 
sepeda motor dan mobil serta 
pembangunan gudang arsip dan 
umum.

Selain itu, walikota juga 
berencana membeli rangkaian kereta 
rel listrik ekonomi ekpres.”Kalau 
Direktur PT KAI mengizikan maka 
Pemkot Depok segera menganggarkan 
dana pembelian kereta api dalam 
APBD,” kata dia.

Menurut Nur Mahmudi 
Ismail, harga satu unit KRL bekas 
diperkirakan mencapai Rp10 miliar. 
Mengenai mekanisme pengoprasian 
dan mekanisme pembagian 
keuntungan akan dibicarakan lebih 
detail dengan pihak PT KAI. “Kereta 
yang dibeli Pemkot Depok sudah 
barang tentu dipergunakan oleh warga 
Depok. Kalau saya tidak salah ada 40 
ribu penumpang asal Depok setiap 
harinya,” terangnya.

Mantan Presiden Partai 
Keadilan itu menuturkan, yang 
terpenting saat ini adalah izin 
dari Direktur PT KAI. “Saya telah 
menyampaikan rencana pembelian 
kereta langsung ke Direktur PT KAI, 
mudah-mudahan beliau mengizinkan,” 

kata Nur Mahmudi.
Nur Mahmudi Ismail 

melanjutkan, rencana pembelian 
kereta bekas bukanlah usulan baru 
akan tetapi pernah diusulkan dirinya 
ke Menteri Perhubungan. Waktu itu 
masih dijabat Hatta Rajasa. Selain itu, 
kata dia, pembelian kereta diharapkan 
mampu menekan korban jiwa. “Sudah 
banyak warga Depok kehilangan 
nyawa sewaktu naik kereta. Korban 
jiwa bisa bertambah banyak jika 
kereta tetap mengangkat penumpang 

melebihi kapasitas,” ujar mantan 
Menteri Kehutanan era Gus Dur ini.

Kebetulan, kata Nur Mahmudi, 
PT KAI berencana membeli lima 
rangkaian kereta dengan 40 gerbong. 
Namun, pihak PT KAI belum dapat 
memastikan apakah rencana Pemkot 
Depok dapat disatukan dalam 
rencana pembelian itu. “Kita berharap 
diberikan satu rangkaian,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan 
Sejahtera itu mengungkapkan bahwa 
rencana pembelian kereta dapat segera 
direalisasikan jika Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) dapat menambah daya 
listrik untuk operasional KRL.”PT 
KAI bilang kalau penambahan armada 
bisa dilakukan asalkan PLN mau 
menambah daya. Selama ini PLN 

mengaku kekurangan daya,” kata Nur 
Mahmudi.

Rencana PT KAI membeli 
lima rangkaian kereta baru, terang 
Nur Mahmudi, belum tentu dapat 
dioperasionalkan seluruhnya. Mereka 
bakal menggrouded KRL ekonomi. 
“Saya bilang ke mereka, bagaimana 
kalau pemotongan kereta ekonomi 
tidak dilakukan seluruhnya. Minta saja 
ke PLN, kan Kota Depok jalan tol bagi 
aliran listrik,” katanya.

Sekretaris Komisi C DPRD 

Kota Depok, Abdul Ghofar Hasan 
menyambut baik rencana wali kota 
membeli kereta. “Saya yakin kebijakan 
tersebut diambil untuk kemaslahatan 
warga Depok. Saya kira kebijakan itu 
patut didukung. Ini juga kan untuk 
melayani masyarakat Depok,” katanya.

Menurut Abdul Ghofar, 
kebijakan tersebut dinilainya juga 
sebagai upaya untuk meminimalisasi 
kemacetan di Kota Depok. Selain 
itu, kata dia, untuk mendukung 
berkembangnya sektor pariwisata 
dan hal itu akan mendorong para 
investor menanamkan modalnya di 
Depok. Oleh karena itu, dana rencana 
pembelian KRL itu harus segera 
diajukan ke panitia anggaran.
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HIDUPSEHAT

Baliho bergambar Wali Kota 
Nur Mahmudi Ismail dengan 
menggunakan pakaian batik 
khas Depok sambil mengajak 
masyarakat untuk mengikuti: 

gerakan memasyarakatkan makan ikan 
(Gemarikan) dan gerakan intensif minum 
susu dan makan telur (Gerimis Telur) 
mulai menjadi perhatian public, walaupun 
jumlahnya belum terlalu banyak.Bahkan, 
sudah menjadi pembicaraan masyarakat 
Depok. Ada yang menanggapi gerakan 
tersebut dengan positif, namun ada juga 
yang negatif. Namun, gerakan Gemarikan 
dan Gerimis Telur sudah berhasil mencuri 
perhatian publik. 

Menurut Wali Kota Nur Mahmudi 
Isma’il, tujuan dari Gerakan Gemarikan 
dan Gerimis Telur adalah untuk 
membangun kesadaran dan pemahaman 
manfaat makan ikan dan telur serta 
minum susu kepada masyarakat 
agar mereka semakin mencintai dan 
menjadikan ikan, susu, dan telur sebagai 
menu utama. “Saya berharap masyarakat 

Gemarikan, 
Gerimis Telur 
Curi Perhatian
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TIPS
Depok tidak terlalu banyak 
memakan makanan junk food atau 
fast food yang sebenarnya kurang 
sehat. Depok harus menjadi 
lokomotif gerakan tersebut,” kata 
dia.

Selain itu, ungkap orang 
nomor satu di Kota Depok itu, 

program Gemarikan terkait 
erat dengan peningkatan taraf 
kesejahteraan nelayan yang 
sebagian besar masih hidup 
memprihatinkan.  Dengan 
meningkatnya konsumsi 
ikan masyarakat, maka 
semakin tinggi pula dorongan 
produktivitas kelautan dan 
perikanan Indonesia.Tingkat 
konsumsi makan ikan yang 
kecil dapat mempengaruhi 
keberlangsungan industri 
pengolahan ikan dan kesejahteraan 
nelayan. Oleh sebab itu Gemarikan 
merupakan tanggung jawab 
bersama bukan hanya pemerintah 
saja tetapi juga para pengusaha 
dalam mendukung peningkatan 
konsumsi ikan di masyarakat. 
“Program ini dapat memberikan 
efek positif terhadap industrinya, 

maupun pelaku perikanan dan 
kelautan di segala tingkatan 
terutama bagi para nelayan 
dan petambak dalam mencapai 
kesejahteraan,” jelas Walikota.

Data Departemen Kelautan 
dan Perikanan mencatat, tingkat 
konsumsi ikan nasional tahun 2009 

mencapai 29,08 kg/kapita/tahun, 
2010 mencapai 30,48 kg/kapita/
tahun sedangkan pada tahun 2011 
rata-rata konsumsi ikan per kapita 
nasional tahun 2011 adalah 31,64 
kg/kapita mengalami peningkatan 
rata-rata 3,81 persen dibandingkan 
konsumsi tahun 2010. Selama 
periode 2007-2011, rata-rata 

konsumsi ikan per kapita sebesar 
5,04 persen. Peningkatan konsumsi 
ikan didukung dengan adanya 
promosi produk dan Gerakan 
Makan Ikan di seluruh provinsi. Di 
sisi lain, data Badan Pusat Statistik 
(BPS) menyebutkan, total produksi 
perikanan nasional pada tahun lalu 
sudah mencapai 10,65 juta ton.

Nur Mahmudi 
mengingatkan, minum susu dan 
makan telur secara intensif sangat 
baik bagi tubuh karena kandungan 
nutrisi dari 
keduanya 
sangat 

bermanfaat. Ia 
mengingatkan, 
data skala nasional 
tingkat konsumsi 
susu rakyat 
Indonesia per kapita 
baru mencapai 
11,8 liter susu, 
atau setara dengan 2 
sendok makan per hari. Pemberian 
susu kepada anak-anak usia 
balita sampai sekolah menengah 
mampu membantu memberikan 
kecerdasan si anak. 

Asupan nutrisi yang 
berkualitas merupakan 
sebuah syarat mutlak dalam 
menumbuhkembangkan kualitas 
hidup setiap individu. Melalui 
program Gerimis Telur tersebut, 
setidaknya edukasi hidup sehat 
dapat lebih bermasyarakat. “Saya 
berharap Gerakan Gerimis Telur 
akan semakin menumbuhkan 
kesadaran masyarakat bahwa 
konsumsi susu itu penting. 
Kami ingin anak-anak kita 
sebagai generasi penerus bangsa 
pembangunan dapat bersaing 
dengan bangsa-bangsa lain,” 
tandasnya. 
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KITA & KELUARGA

pendidikan tinggi. Bertitel 
sarjana seperti orang kebanyakan. 
“Ayahnya pensiun dini dari Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) ketika 
usia saya masih duduk di bangku 
sekolah dasar. Karena ayah saya 
tidak lagi bekerja maka saya pun 
berhenti sekolah. Sementara ayah 
menjalankan bisnis keluarga,” kata 
dia.

Dia mengatakan, cerita 
lalu sebaiknya ditinggal di 
belakang, sudah saatnya menatap 
masa depan lebih baik dari hari 
sekarang. Di usia muda, kata R 
Purnama, ia sempat dipercaya 
kakeknya memegang perusahaan 

Konsisten Tekuni Bisnis Angkot

R Purnama (52) 
awalnya tidak yakin 
bisnis angkutan 
kota (angkot) di 
Kota Depok dapat 

mendongkrak perekonomian 
keluarganya. Apalagi sampai 
menyekolahkan ketiga buah 
hatinya sampai ke jenjang strata 
1. Itu semua ibarat mimpi di 
siang bolong. Namun, semuanya 
diserahkan kepada Tuhan. 
Dengan membeli satu buah 
angkot tua, ia berusaha dengan 
tekun menjalaninya seorang diri. 
“Puji Tuhan semuanya bukan lagi 
mimpi. Angkot tua itu lah yang 

menyekolahkan anak-anaknya 
hingga ke bangku kuliah,” terang R 
Purnama.

R Purnama memiliki 
pengalaman pahit sewaktu kecil 
dulu. Makanya, ia bekerja sungguh-
sungguh agar dapat membiayai 
ketiga anaknya mengenyam 
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keluarga. Namun, badai 
krisis moneter memporak 
porandakan perusahaan yang 
dia pimpin. “Perusahaan pun 
akhirnya gulung tikar,” ujar R 
Purnama.

Berbekal uang 
tabungan, kata R Purnama, 
ia pun memilih menggeluti 
bisnis angkot ketimbang 
bisnis lainnya. Tujuh alasan 
kenapa usaha angkot 

dimatanya cukup menggairahkan. 
Pertama, ia memiliki teman yang 
berpengalaman di bisnis angkot. 
Kedua, walau hasilnya sedikit, 
angkot memberikan hasil yang 
konsisten setiap bulan, tidak 
peduli krisis. Ketiga, ia memiliki 
memiliki bengkel rekanan yang 

terpercaya. Keempat, 
jaringan supir 
yang kuat. Kelima, 
sistem yang sudah 
teruji. Keenam, 
tempat parkiran 
yang luas jika 
usaha berkembang. 
Ketujuh,

harga jual 
kembali yang tidak 
jatuh. “Angkot baru 

seharga 195 juta ketika sudah lima 
tahun masih bisa dijual 160 juta 
rupiah. Keren kan! yang bikin 
mahal trayeknya ternyata,” ujarnya.

Dia mengatakan, meski 
marginnya tipis ia tetap konsisten. 
Bayangkan 15 tahun tahan banting 
stir jadi sopir angkot. Sama sekali 

tidak terpengaruh sama krisis. 
“Kalau bisa saya ingin tambah 
angkot. Kemarin saya sudah lihat-
lihat ke dealer,” kata dia.

Bisnis angkot sangat cocok 
untuk pekerja ulet. Terutama 
temen-teman yang hobi bisnis 
berisiko tinggi. “Jangan semua 
uang ditaruh di tempat yang 
berisiko tinggi, berdasarkan 
pengalaman saya, kalo lagi susah ya 
ga ada sama sekali. hehehe.. usaha 

angkot ini layak 
dipertahankan, 
susah senang 
pasti pegang 
uang,” kata dia.

Apalagi, 
lanjut R 
Purnama, 
Perkembangan 
Depok sebagai 
sebuah kota 
sungguh 
fantastis. 
Gedung-gedung 
tinggi sebagai 

simbol kemajuan sebuah kota pun 
berdiri gagah di sepanjang Jalan 
Margonda. Belum lagi suburnya 
pembangunan perumahan 
yang menyentuh wilayah 
perkampungan. Menambah 
padat jumlah penduduk di Kota 
Depok. Hal tersebut membuat para 
pengusaha angkutan kota (angkot) 
di Kota Depok sumringah.

Kemajuan Depok di satu 
sisi membuat para pengusaha agak 
sedikit bernafas lega. Walaupun 
ada beberapa trayek angkot 
yang kurus kering, alias jumlah 
penumpang sedikit. Namun, 
tetap dapat menghidupi keluarga. 
“Sekarang saya memilih tinggal 
di pinggiran Depok seperti 
perbatasan Bojongsari-Parung 
untuk mencari kedamaian,” tutup 
pemilik angkot D03 jurusan 
Depok-Parung itu.
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DUNIAPENDIDIKAN

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan 
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Siti 
Chaerijah mengatakan,  sekolah menengah 
kejuruan (SMK) di Depok memiliki potensi 
besar untuk menghasilkan siswa dengan 

keahlian berwirausaha. Banyak siswa dan orang tua tidak 
mempunyai bekal informasi cukup tentang sekolah menen-
gah atas. Fenomena ini cukup serius karena kesalahan men-
gambil keputusan dalam melanjutkan di sekolah menengah 
atas akan berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. 

Saat ini banyak orang tua yang hanya melihat sekolah 

Berpotensi Besar Hasilkan 

Siswa Ahli Berwirausaha
SMK

menengah atas (SMA) sebagai tempat paling pas untuk 
melanjutan sekolah bagi anak-anaknya, dan memandang 
sebelah mata terhadap keberadaan SMK. “Kita tidak ingin 
melihat orang tua salah memilih sekolah anaknya, dan 
menyesal kemudaian hari,” katanya.

Siti menjelaskan, SMA sesungguhnya ditujukan 
untuk siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. 
Kurikulum SMA lebih banyak teori dari pada praktek. 
Tamatan SMA cenderung tidak siap kerja dan tidak man-
diri. “Tempat belajar hanya di sekolah,” katanya.

Sementara itu, SMK sejatinya ditujukan untuk siswa 
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yang mau bekerja dan melanjutkan ke per-
guruan tinggi. Kurikulum SMK lebih banyak 
praktek dari pada teori. Tamatannya siap 
kerja dan mandiri. “Tempat belajar mereka 
ada di sekolah dan di dunia kerja,” ucapnya.

Menurut Siti kedua-duanya bagus, 
hanya ia meminta orang tua tidak gengsi 
untuk memilih SMK, dan bukan saatnya 
mengatakan bahwa SMK adalah sekolah 
menengah kelas dua. Dengan motto cer-
das, siap kerja, dan kompetetitif. SMK siap 
mencetak lulusan yang siap kerja dan man-
diri. Dia lebih jauh menuturkan, pada tahun 
1999 ada kritikan yang pedas bahwa kemam-
puan hitung siswa SMK sangat rendah. “Hal 
ini kemudian menjadi sarana introspeksi bagi 
Depdiknas dalam penyesuaiaan proses pem-
belajaran di kurikulum SMK,” katanya.

Dari penyesuaian kurikulum SMK itu, 
katanya, tingkat kemampuan siswa SMK mu-
lai bertambah dan sebaliknya kritik pun semakin berkurang. 
Namun  kritik terhadap kemampuan komunikasi bahasa 
asing masih ada. “Sejauh ini lulusan SMK jauh lebih banyak 
diserap pasar kerja dibandingkan dengan lulusan sekolah 
dan sederajatnya, yakni sekitar 80 persen,” ungkap Siti.

Siti lebih jauh menandaskan, semestinya ada tim 
khusus untuk mendata jumlah perusahaan yang membuka 
program CSR. Sebab jumlah SMK di Depok memberikan 
potensi besar untuk menghasilkan siswa dengan keahlian 
berwirausaha. “Jumlah SMK di Depok kan banyak, ada sera-
tus sekolah, Kita punya dua SMK negeri sisanya swasta, ini 
harusnya bisa jadi potensi agar perusahaan merencanakan 
CSR  untuk bidang pendidikan,” tegas Siti.

General Manager Margo City Christanto Nasution 
mengatakan pihaknya sudah membuka program CSR sejak 
tahun 2008. Salah satunya dengan menggandeng Interna-

tional Garment Training Center (IGTC) di 
Cibinong Bogor. “Sebelumnya kami berikan 
beasiswa bagi dua siswa berprestasi di Depok, 
tahun ini kami berikan untuk lima orang siswa, 
hal itu sejalan dengan laba kami yang mening-

kat,” ungkap Christanto.
Head of Education IGTC Pratiwi Sundarini men-

gatakan IGTC adalah sebuah pelatihan keahlian bidang 
garmen selama satu tahun yang berlokasi di Bogor. Sebelum 
kelulusan, siswa ditempatkan bekerja di industri garmen 
dengan berbagai posisi di departemen produksi, salah satun-
ya menjadi staf administrasi produksi dan posisi lain dengan 
gaji yang tinggi. “Program kami setara dengan diploma 1 
dengan program yang padat, dan tuntutan dari industri gar-
men butuh pekerja keras, mampu bersaing di dunia inter-
nasional, pesaing kami dari negara lain seperti Bangladesh, 
jujur kalau di garmen tak terlalu penting gelar, yang penting 
punya skill garmen dan bahasa inggris yang baik, banyak 
juga yang melanjutkan kuliah setelah bekerja,” tandasnya.
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INFRASTRUKTUR

besar, bisa lebih dari Rp 5 miliar, antara jalan in dan out 
tidak sama, panjangnya sama tapi lebarnya tidak, target 
operasional kegiatan ini dilaksanakan di tahun 2013,” 
ungkapnya.

Namun, lanjutnya, Terminal Jatijajar nantinya akan 
disejajarkan dengan akses langsung masuk ke jalan Tol 
Cinere – Jagorawi (Cijago). Hal itu agar jalur perhubungan 

terintegrasi, sementara trayek 
angkutan umum akan ikut diatur. 
“Akses masuk ke pintu tol itu sudah 
merupakan keharusan, dan harus 
melalui proses yang benar, jalan 
yang ada sudah ada harus diperlebar, 
Kami sudah bicara dengan 
Kementrian PU dan Bappenas, 
tinggal masalah pembebasan lahan 
yang sedang digodok. Dalam hal ini 
kewajiban daerah adalah, membiayai 

pembebasan lahannya,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota 

Depok, Nasrun ZA menyatakan bahwa pembangunan 
Terminal Jatijajar seluas 25 hektare itu merupakan 
tanggungjawab Kementerian Perhubungan. Kota Depok 
hanya sebagai tempat berdirinya terminal. Pembangunan itu 
dilakukan oleh satuan kerja dari Kementerian Perhubungan. 
“Setelah adanya kerjasama dengan Kementerian 

Berbenah di 
Terminal

Pemerintah Kota Depok terus memberikan 
pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dua 
diantaranya adalah membangun terminal Tipe 
A Jatijajar dan membenahi Terminal Terpadu 
Depok. Kedua terminal itu diharapkan mampu 

mengurai seluruh kemacetan yang terjadi selama ini. Kepala 
Dinas Perhubungan Kota Depok Dindin Djaenuddin 
memastikan terminal Jatijajar belum 
bisa dioperasionalkan tahun ini, 
karena infrastruktur yang ada belum 
terbangun. Untuk pembangunan 
Terminal Jatijajar dibutuhkan 
anggaran sebesar Rp50 miliar. 
Anggaran tahap kedua yakni berasal 
dari Kementrian Perhubungan 
(Kemenhub) sebesar Rp 2,5 miliar. 
“Sekarang kita sedang melaksanakan 
permbangunan tahap kedua dari 
anggaran APBN Rp 2,5 miliar. Pertama adalah finishing 
bangunan kantor utama, menghubungkan jalan ke depan, 
namun tahun ini belum dapat dilaksanakan karena jalannya 
belum terbangun, dan baru bisa dilaksanakan dengan 
APBBD tahun 2013, “ jelas dia.

Anggaran untuk membangun akses jalan keluar 
masuk terminal, kata Dindin, membutuhkan anggaran 
lebih dari Rp 5 miliar.   “Tahun depan kita butuh biaya yang 
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Perhubungan maka pembangunan 
terminal itu dilakukan secara bersama. 
Pembangunan itu juga dibantu oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” 
tuturnya.

Nasrun menyatakan bahwa 
Pemkot Depok telah melakukan 
pembebasan lahan dan pematangan 
lahan. Gedung perkantoran Terminal 
juga sudah dibangun. Total dana 
yang dibutuhkan untuk membangun 
terminal itu mencapai Rp 70 miliar. 
Namun saat ini yang sudah digunakan 
antara Rp 40- Rp 50 miliar. Tahun 
2012 ini akan dibangun jembatan 
senilai Rp 5 miliar dan pematangan 
lahan Rp 2,5 miliar. Kemudian juga 
memasang pagar pembatas terminal. 
“Sambil dioperasikan, sambil 
juga dibangun. Rencananya 
dioperasikan tahun 2013. Tapi 
belum pasti,” imbuhnya.

Anggota Komisi C DPRD 
Depok,  Edy Sitorus pesimis 
Terminal Jatijajar dapat dioperasikan 
pada tahun 2013. Dia mendukung 
pernyataan Kepala Dishub Dindin 
Djaenudin. “Saya pesimis, Terminal 
Jatijajar bisa dioperasikan 2013. 
Karena instansi terkait seperti Dinas 
Bina Marga, Dinas Tata Kota dan 
Dinas Perhubungan belum saling 
berkoordinasi,” katanya.

Menurut Edy, pihaknya pesimis 
terminal tersebut dioperasikan tahun 
2013, karena anggaran pembangunan 
itu baru diajukan di perubahan 
anggaran pada akhir tahun 2012. 
Hal ini terjadi karena kesalahan 
perhitungan APBD 2012. Saat 
anggaran itu akan diketuk palu oleh 
dewan, Menteri Keuangan menolak 
permohonan Pemkot Depok untuk 
meminjam uang pada lembaga 
keuangan. Penolakan itu terjadi karena 
ada silpa (sisa lebih penggunaan 
anggaran) APBD 2011. Dikatakan 
Edy, Pemerintah Pusat diyakini serius 
membangun terminal tersebut asalkan 
Pemkot Depok memperlihatkan 
keseriusannya.

Hal senada disampaikan 
anggota Komisi C DPRD Kota Depok, 
Babai Suhaimi. Ia menambahkan 
bahwa Pemkot Depok hanya mampu 

mewacanakan target pengoperasian 
tanpa didukung realisasi yang serius.

Di lokasi berbeda, Kepala 
Bidang (Kabid) Operasional Dinas 
Perhubungan (Dishub) Kota Depok, 
Yusmanto, mengatakan, Pemerintah 
Kota Depok berencana kembali 
melakukan perbaikan Terminal 
Terpadu Depok. Setelah sebelumnya 
mendapat penolakan dari para sopir 
angkutan kota (angkot) karena 
pengalihan yang dilakukan Dishub 
membuat penumpang sepi. “Dalam 
tempo dua bulan ke depan, kami 
akan kembali melakukan perbaikan 
Terminal Terpadu Depok. Itu artinya, 
angkot kembali dialihkan ke terminal 
sementara,” katanya.

Menurut Yusmanto, rencana 
perbaikan terminal tersebut sudah 
dibicarakan dengan DPRD. Kendati 
tidak masuk ke dalam Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 
(APBD-P) tahun ini. Artinya, 
pembangunan Terminal Terpadu 
Depok menjadi satu keharusan. 
“Tidak ada lagi alasan untuk 
menunda ataupun mengulur waktu 
pembangunan. Sekarang ini Terminal 
Depok layaknya sebuah pasar kumuh,” 
kata dia.

Yusmanto mengatakan,  sejak 
tahun 2011 lalu Terminal Depok 
tidak lagi mendapat kucuran dana 
dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD). Baik untuk sekadar 
operasional terminal maupun 
melakukan perbaikan kecil. “Jangan 
heran kalau melihat kerusakan 
dimana- mana. Faktanya terminal itu 
memang harus segera diperbarui,” 
katanya.

Dia menambahkan, dana 

tambahan tersebut digunakan untuk 
perbaikan infrastruktur di terminal 
sementara. Yakni terminal depan 
stasiun Depok Baru dan belakang 
ITC. Nantinya, angkot dari arah 
barat masuk ke terminal depan 
stasiun. Sedangkan angkot dari arah 
timur masuk ke terminal belakang 
ITC. “Semua yang menjadi alasan 
tertundanya pembangunan akan kami 
penuhi. Sehingga tidak ada alasan lagi 
bagi para sopir angkot menolak masuk 
ke terminal,” tegasnya.

Menurut Yusmanto, 
pembangunan terminal dengan konsep 
terpadu akan menguntungkan banyak 
pihak. Dari mulai masyarakat sebagai 
pengguna angkutan, sopir, pemilik 

kendaraan, pedagang, 
dan pemerintah. Ia 
mengibaratkan terminal 
terpadu sebuah mobil 
mercedes bans dengan 
setoran angkot. “Saya 
berharap rencana ini 
mendapat dukungan dari 
masyarakat. Kalau sudah 
diperbaiki semuanya bisa 
diperbaiki,” kata dia.

Secara terpisah, 
Sekretaris Organda Kota Depok, 
Muhammad Hasyim mengatakan, 
rencana perbaikan infrastruktur 
terminal sementara akan mendapat 
dukungan banyak pihak. Hanya 
oknum sopir angkot saja yang 
menolak rencana mulia tersebut. “Atas 
nama Organda, kami mendukung 
sepenuhnya rencana pemerintah,” kata 
dia.

Menurut Hasyim, Organda 
sudah melakukan kajian sebelum 
dioperasikannya jalan tembus. 
Hasil kajiannya sopir angkot dapat 
menarik angkot menjadi enam rit. 
Sedangkan bila masuk Terminal 
Depok hanya dapat empat rit. “Sarana 
dan prasarananya juga masih kurang. 
Misalnya pembuatan jalan yang 
mempermudah penumpang baik 
itu ibu hamil dan lansia ke Terminal 
Depok. Kami sudah sosialisasikan 
pengoperasian jalan ini ke masyarakat 
dan para angkot,” kata dia.
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PEMBERDAYAANMASYARAKAT

yang lebih baik.
Dia menambahkan, 

seluruh keluarga besar Dewan 
Pimpinan Cabang (DPC) Organda 
Kota Depok telah memberikan 
dukungan yang maksimal dalam 
membantu upaya Pemerintah 
Kota Depok untuk menangani 
masalah transportasi. Diterimanya 
pelbagai penghargaan terkait 
tertib lalu lintas bagi Kota Depok. 
“Saya megucapkan terima kasih 
dan penghargaan kepada seluruh 

keluarga besar DPC Organda 
Kota Depok atas dukungannya 
dan diharapkan akan bisa terus 
ditingkatkan di masa-masa yang 
akan datang,” kata dia.

Wakil Ketua Organda 
Depok, Tondo Wiyono 
mengatakan, Organda dilahirkan 
di Kota Malang pada 30 Juni 
1962, jadi organisasi ini didirikan 
berfungsi untuk membantu 
masyarakat dan pemerintah serta 
dunia transportasi umum, agar 

Organda Miliki 
Kontribusi Besar

Kepala Dinas 
Perhubungan 
(Dishub) Dindin 
Djaenudin 
menuturkan, 

keterlibatan Organisasi Angkutan 
Darat (Organda) dalam upaya 
penanganan masalah transportasi 
di Kota Depok sangat diperlukan 
karena Organda merupakan 
salah satu stakeholder yang 
memiliki kontribusi besar dalam 
mewujudkan kondisi lalu lintas 
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dapat menciptakan pembangunan 
di bidang transportasi melalui 
pengembangan iklim usaha yang 
sehat. Organda telah memiliki 
perwakilan di seluruh provinsi di 
Indonesia serta di seluruh Kota/
Kabupaten di Indonesia. “Salah 
satunya Kota Depok,” kata dia.

Tondo menyampaikan 
apresiasi tinggi khususnya 
kepada Pemerintah Kota Depok 
yang senantiasa memberikan 
perhatian dan pembinaan kepada 
DPC Organda Kota Depok dan 
masyarakat transportasi di kota 
ini. Sebagai sebuah organisasi, 

ungkap Tondo, Organda telah 
melaksanakan tugasnya dengan 
baik. Yakni: menampung aspirasi 
para pengusaha dan masyarakat 
pengguna jasa angukutan darat. 
“Serta ikut serta memberikan 
masukan sebagai bahan kebijakan 
dan mensosialisasikan kebijakan 
pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, terang Tondo, 
Organda memiliki fungsi 
sebagai wadah para pengusaha 
guna menyamakan presepsi, 
menganalisis kebijakan- kebijakan 
pemeritah pusat atau daerah. 
Dengan tujuan mempermudah 

Struktur Organda Depok : 
Pembina/penasehat  : Dinas Perhubungan, Polresta Depok, 
Kodim 0508 Depok
Dewan Pertimbang   : H. Rudiat, Drs. JunaediSitorus, 
Syarif Hidayat

hubungan dan komunikasi secara 
vertikal dan horisontal. Dia 
menambahkan, setiap anggota 
Organda Kota Depok harus 
mentaati enam batasan profesional. 
Pertama, bertanggung jawab atas 
pekerjaan. Kedua, menguasai 
pekerjaan. Ketiga, menjiwai 
pekerjaan. Keempat, jujur dalam 
melaksanakan pekerjaan. Kelima, 
memiliki budi pekerti. Terakhir,  
mentaati aturan yang berlaku. 
“Dalam melakukan pekerjaan 
harus dibarengi dengan niat 
ibadah,” kata dia.

Ketua         : Azis
Wakil Ketua I        : Tondo Wiyono, SH
Wakil Ketua II        : Drs. Hendra Giri
Wakil KetuaIII         : Saimun
Sekretaris        :Drs.Hendra Amara,MM
Wakil Sekretaris       : M Hasyim
Bendahara        : Luki Setiawan
Wakil Bendahara   : Linda
Bidang Pebinaan KKU/KKSU  : Agus Leo
Bidang Sara Prasa   : Andi Tatang
Bidang Humas    : Udin Haelul
Bidang Hukum    : Asep
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KOMUNITAS

mengenyam pendidikan 
di bangku sekolah. “Ingat, 
pendidikan mengubah 
segala-galanya. Baik itu 
ekonomi, sosial, budaya, 
dan peradaban. Bukan 
latar belakang seseorang,” 
kata Nurohim.

Buktinya, tutur 
Nurrohim, sejak berdiri 
tahun 2000 silam, siswa 
sekolah Master mampu 
bersaing dengan sekolah-
sekolah lainnya di 

Bagi kebanyakan orang anak jalanan, pengamen, 
pengemis, punk, tukang asongan, tukang 
koran, tukang semir, kernet, dan orang miskin 
lainnya kadang terlihat  menakutkan. Mereka 
bakal menciutkan nyali orang-orang yang baru 

pertama kali menginjakan kaki di terminal ataupun stasiun. 
Mereka juga dianggap sebagai orang ‘buangan’. Masa depan 
mereka pun suram. Namun hal ini bukanlah hal yang 
ditakuti oleh Nurrochim, pria kelahiran 3 Juli 1971. 

Dia beranggapan copet, maling, pengemis, 
pengamen, tukang becak, tukang koran, tukang asongan, 
tukang semir serta orang miskin lainnya memiliki 
kesempatan yang sama dalam menatap masa depan. 
Yang penting memiliki kemauan untuk berubah dan 

Orang Miskin Memiliki 
Kesempatan yang Sama 

Menatap Masa Depan
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Indonesia., terutama sekolah yang memiliki inftrastruktur 
memadai. Dalam hal menembus perguruan tinggi negeri 
(PTN). Dia mengatakan, tahun 2009 dua siswa Master 
masuk Universitas Indonesia (UI), tahun 2010 meningkat 
menjadi tiga orang, tersebar di beberapa perguruan tinggi. 
Tahun 2011 kembali meningkat menjadi lima orang, 
dan tahun 2012 ini kembali meningkat menjadi delapan 
siswa. “Saya bersyukur dapat amanah ini. Kedelapan anak 
yang lulus PTN membuktikan bahwa orang miskin dan 
terpinggirkan memiliki potensi yang sama dengan anak 
lainnya,” kata pria yang juga besar di terminal itu.

Suami Elvirawati itu mengatakan, mereka yang 
berhasil tembus PTN adalah: Dwi Wulansari berhasil masuk 
Universitas Negeri Jakarta (Sastra Indonesia), Mohamad 
Irvan masuk ke Universitas Diponegoro (Ilmu Sejarah), 
Muhammad Muar lolos ke Universitas Jenderal Sudirman 
(Manajemen), Alfisyahrin lolos ke Universitas Negeri 
Jakarta (Pendidikan Luar Sekolah), Bagus Pangki lolos ke 
Universitas Negeri Jakarta (Pendidikan Luar Biasa) dan 
Universitas Indonesia (Administrasi Perkantoran), Safira 
lolos ke Universitas Indonesia (Sastra Inggris), Prayudo lolos 
ke Universitas Negeri Jakarta (Pendidikan Luar Biasa) dan 
Andika Ramadhan Febriansah masuk ke Universitas Negeri 
Jakarta (Pendidikan Sejarah). “Saya berharap mereka masuk 
ke PTN tanpa dipersulit biaya. Tapi kenyataanya sungguh 
lain, mereka semua tersandung biaya. Untungnya masih 
ada masyarakat yang mau melihat mereka maju, sehingga 
mereka  tetap dapat melanjutkan kuliah seperti cita-cita 
mereka,” kata Rohim.

Rohim lebih jauh mengatakan, delapan siswa yang 
berhasil lulus PTN ini sesungguhnya merupakan hasil 
gemblengan selama enam bulan. Mereka diberi tambahan 
suplemen dari mahasiswa maupun beberapa guru 
bimbingan belajar (bimbel) dari bimbel ternama seperti 
Primagama dan FEUI. “Dari 15 anak yang digembleng secara 
akademis, delapan berhasil masuk ke PTN,” ujar ayah empat 
anak itu.

Namun, kata Rohim, di tengah 
keterbatasan sekolah Master, pihaknya 
berhasil menciptakan penerus bangsa 
yang potensial. Dia berharap keberhasilan 
master dicontoh dan ditiru sekolah-
sekolah lain agar menjadi lebih baik. 
“Perlu diketahui sekolah bukan tempat kita 
memvonis dan menghakimi anak murid, 
tapi kamibisa memetakan kemampuan 
setiap siswa. Sebab, kecerdasan murid satu 
dengan lainnya berbeda-beda,” jelasnya.

Sarjana Ekonomi salah satu kampus 
swasta di Jakarta itu menambahkan, 
setelah memetakan kemampuan siswa, 
maka guru mengetahui setiap bakat serta 
kemampuan sang murid. Ada murid yang 

mampu secara akademis, ada murid yang memiliki bakat 
dagang dan bisnis, ada murid yang pandai mengajar, dan 
ada murid yang cocok menjadi politisi. “Saya sarankan bagi 
mereka yang memiliki finansial cukup. Kalau mau berbuat 
ya berbuat saja, tidak perlu sampai menunggu sampai 
menjadi kaya raya. Anak jalanan dari hari ke hari semakin 
banyak di kota ini. Kewajiban kitalah membantu mereka 
menjalani hidup lebih baik,” himbau Rohim.

Di Indonesia, ujar Rohim, sekolah Master 
sebetulnya tidak perlu ada. Sebab, pemerintah sudah 
banyak mendirikan sekolah bagi anak-anak kurang 
mampu. Kenyataannya, kata dia, sekolah seperti Master 
bukannya menghilang justru bertambah banyak. Hal itu 
terjadi karena jumlah orang miskin bukan berkurang, akan 
tetapi bertambah banyak. “Sekolah ini menerima murid 
setelah sekolah lainnya sudah tutup. Kami berharap dengan 
meluluskan 600 sampai 700 murid per tahun, akan semakin 
sedikit orang miskin. Namun, kenyataanya yang masuk ke 
sekolah ini tahun 2012 saja mencapai 1.200 orang,” ujarnya 
dia sambil tertawa.

Selain berhasil menembus PTN, ungkap Rohim, 
anak didiknya pun ada yang tembus sampai kuliah ke luar 
negeri dari mulai Afrika, Arab, dan negara-negara lainnya. 
“Tahun ini 30 orang tengah dipersiapkan untuk sekolah di 
Madinah,” jelasya bangga.     
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OLAHRAGA

Hari Ulang Tahun 
(HUT) Korpri ke-
41 di lingkungan 
Pemerintah Kota 
(Pemkot) Depok 

diwarnai pertandingan olahraga 
antar anggota korpri se-Kota Depok. 
Olahraga yang dipertandingan pun 
beragam. Diantaranya: catur, jalan 
santai, bulu tangkis, sepak bola, voli, 
dan futsal. Antusiasme anggota korpri 
mengikuti seluruh pertandingan pun 
sangat luar biasa. Mereka bertanding 
layaknya atlet profesional. Pantang 
menyerah sebelum kalah.

Kemeriahan semakin kental 
terasa kala menyaksikan lomba jalan 
santai. Pesertanya mencapai 7.561 

HUT Korpri Dimeriahkan dengan 

Pekan 
Olahraga 
Korpri
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orang.   Acara yang dimulai jam. 07.00 
WIB itu mampu menyedot antusiasme 
masyarakat untuk menonton jalannya 
pertandingan. Rute gerak jalan dimulai 
dari Balaikota Depok, melintas di Jalan 
Margonda, dan finish di lapangan 
Balaikota Depok. 
Wali Kota Nur 
Mahmudi Ismail 
didaulat membuka 
acara tersebut. 
Adapun hadiah 
yang perebutkan:  
bermacam-macam 
doorprize seperti 
payung, sepatu, 
rice cooker, Kipas 
angin, mesin cuci, 
kulkas, televisi 
berwarna, dan 
DVD serta hadiah 
utama satu unit 
Sepeda Motor 
Honda Revo Fit. 

Sementara 
itu, di gelanggang 
berbeda, 
Purnama Alam, 
atlet catur dari 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) berhasil tampil sebagai Juara 
pertama catur standar perorangan  
kategori catur cepat. setelah berhasil 
mengungguli Mulyadi dari Kecamatan 
Cilodong. Dalam babak keenam 
pertandingan catur standar tersebut, 
Alam mengumpulkan nilai enam, 
sedangkan Dadi Mulyadi mengantongi 

angka 5,5. Sementara pecatur UPTP 
Kecamatan Pancoran Mas, Asep 
Chaidir berada diurutan ketiga setelah 
mengumpulkan angka (5 1/2).

Di tempat berbeda, Tim Futsal 
Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata, 

Seni dan Budaya Kota Depok akhirnya 
menjadi Juara Futsal  HUT ke 41 
Korpri yang telah berlangsung dari 
hari Senin 19 sampai 21 November 
2012. Dengan diikuti perwakilan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tim Futsal Dinas Pariwisata 
berhasil menundukan Tim futsal Setda 
dengan skor 3-2 dilapangan futsal 

Quadrant,Kampus LIA Margonda. 
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.

Di laga 
Final tersebut 
tim Dispora 
sebenarnya cukup 
lebih tertekan dari 
tim Setda yang 
banyak dihuni 
pemain futsal 
PorPemda 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 dan ketenangan 
duet Guntur dan Nana serta penjaga 
Gawang Dedi Irawan, di babak 
pertama tim Setda 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.

Di babak 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.
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SERBASERBI

5 Depok Aas Sutisna dan guru SMPN 
3 Depok Nila Karyani saat peringatan 
hari Sumpah Pemuda di lapangan 
besar kantor Balaikota Depok.

Pray For Depok

Ditengah guyuran hujan deras yang 
melanda Depok, Walikota Depok H. 
Nur Mahmudi Isma’il tetap menghad-
iri acara PRAY FOR DEPOK (berdoa 
untuk Kota Depok) yang diselengga-
rakan di Lapangan LCC, Jl. Kamboja, 
Senin(29/10).
Dalam sambutannya, Beliau mengapr-
esiasi acara berdoa untuk Depok dan 
peserta yang tetap semangat penuh 
ketulusan bertahan ditengah guyuran 
hujan. Selain itu, Walikota menghim-
bau agar setiap sekolah Kristen untuk 
berpartisipasi menggalakkan Gerakan 
Depok membuang dan memilah sam-
pah serta jangan membakar sampah. 
Jika hal tersebut selalu dilakukan, 
maka Depok akan segera mendapat 
Adipura.

Qurban di Hari Kedua Peringatan 
hari raya Idul Adha 1433 H yang jatuh 
pada Jumat 26 Oktober 2012, Wa-
likota Depok, H. Nur Mahmudi Isma’il 
menyerahkan hewan kurban berupa 
kambing dan sapi, serta pembagian 
200 kupon daging kepada warga 
kurang mampu. Peringatan hari raya 
tersebut turut dirayakan oleh Kodim 
0508 Depok yang antara lain adalah 
Letkol Infanteri Zamroni dan Kapten 
Pasimin 0508, serta warga di sekitar 
tersebut.

Dua Guru Mendapatkan Peng-
hargaan Hardja Pamekas dari 
Tingkat Provinsi Jawa Barat

Peringatan hari Sumpah Pemuda 
yang jatuh setiap 28 Oktober, Wa-
likota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il 
memberikan penghargaan Hardja 
Pamekas dari Tingkat Provinsi Jawa 
Barat kepada dua guru yaitu bahasa 
Sunda Kota Depok yaitu guru SMAN 

BOne Day No Rice dengan Pen-
gusaha Megapolitan Cinere

Walikota Depok H. Nur Mahmudi 
Isma’il kembali kedatangan tamu, kali 
ini dari Megapolitan Cinere. Maksud 
kedatangan beliau bertemu dengan 
Walikota Depok untuk mencoba dan 
melihat secara langsung proses pem-
buatan dan merasakan masakan dari 
nasi jagung di Kantin Sehat kantor 
Balaikota Depok pada Selasa 30 Okto-
ber 2012. Pengenalan nasi jagung ini 
merupakan program satu hari tanpa 
nasi( one day no rice) yang dilakukan 
setiap hari Selasa.

Audensi Walikota dengan 
Investor Depok sebagai Spirit 
Membangun Peradaban Depok 
yang Maju dan Sejahtera

Bertempat di ruang kerja 
Walikota,  Balaikota Depok lantai 2, 
Kamis (1/11) Walikota Depok  H. Nur 
Mahmudi Isma’il melakukan audiensi  
terbuka dengan para Pengembang dan 
Investor Pembangunan Kota Depok. 
Tujuan diadakannya audiensi kali ini 
adalah untuk menyamakan visi dan 
pemahaman antara para investor den-
gan pemerintah Kota Depok dalam hal 
pengembangan wilayah perumahan, 
industri ataupun properti.

Dalam pengarahannya Walikota 
memberikan pemahaman pada para 
investor  ketika ingin membangun se-

Walikota Depok Menyerahkan Hewan 
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buah kawasan perumahan, industri ataupun properti perlu-
nya ditanamkan jiwa kebersamaan dengan memperhatikan 
lingkungan sekitarnya. Tidak hanya sekedar membangun, 
tapi juga mengikuti tata aturan pembangunan yang berlaku 
di Kota Depok.

Walikota mengingatkan para investor untuk melaku-
kan pengembangan pembangunan secara bertahap den-
gan melakukan proses perizinan secara terpadu dengan 
memenuhi standar Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin 
Mendirikan Usaha.

Untuk menciptakan keharmonisan kawasan pem-
bangunan terhadap lingkungan sekitar, tak lupa Walikota 
menekankan agar para investor mematuhi Perwal No. 17 Ta-
hun 2012 tentang pemenuhan standar Instalasi Pengolahan 
Air Limbah (IPAL) Domestik, dengan membuat konstruksi 
pengolahan air limbah  disetiap bangunan sebagaimana 
yang dituangkan dalam Perwal tersebut agar tak ada lagi air 
limbah yang mencemari lingkungan sekitar.

Walikota terus menebar semangat kebersamaan 
kepada para investor untuk memperhatikan  tata ruang 
pembangunan kawasan perumahan, industri dan properti 
dengan tidak melanggar garis badan sungai dan garis badan 
bangunan agar Kota Depok terlihat nyaman dengan manaje-
men lingkungan yang tertata rapi.

Walikota Terima Kedatangan Forum Serikat Pe-
kerja Kota Depok

Kamis (1/11), Walikota Depok, H. Nur Mahmudi 
Isma’il didampingi Kepala Disnakersos Kota Depok, Abdul 
Haris  menerima perwakilan dari 7 Forum Serikat Pekerja 
(FSP) Kota Depok, salah satunya Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI). Audiensi berlangsung  di ruang 
kerjanya dan Beliau menerima kedatangan FSP dengan 
tangan terbuka.

Slamet, juru bicara FSP menyatakan tujuan kedatan-
gan mereka ke kantor Pemerintah Kota Depok adalah untuk 
menyampaikan aspirasi mereka terkait sikap pekerja di 
Depok sebagai respon atas gejolak yang terjadi di Bogor dan 
Bekasi karena adanya tuntutan buruh terhadap penetapan 
Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) di daerah sekitar 
Kota Depok akhir-akhir ini.

Slamet menyampaikan 2 hal yang menjadi tuntutan 
para pekerja di Kota Depok, yaitu penetapan UMK Depok  
bisa sama dengan wilayah DKI Jakarta, dan yang kedua,  
sama dengan daerah sekitar, yaitu Bogor dan Bekasi yang 
mendapat UMK yang cukup memadai.

Walikota menyambut baik keinginan FSP Kota De-
pok dan akan terus mengapresiasi setiap kebutuhan warg-
anya dengan langkah-langkah yang terpadu, agar jangan 
hanya memuaskan sesaat tetapi bagaimana hubungan antara 
pengusaha dan serikat pekerja tetap terjalin harmonisasi se-
hingga sinergitas antara pengusaha, buruh dan pemerintah 
terus terjaga. Untuk itu perlu mengikuti perkembangan yang 
terjadi di daerah sekitar dan perlu disikapi bersama-sama 
dengan  daerah lain.

Salah satu langkah Pemerintah Depok yang tengah 
digalakkan sebagai gerakan pro buruh untuk memajukan 
kesejahteraan bangsa Indonesia saat ini adalah gerakan 
satu hari tanpa nasi yang dikenal dengan One Day No Rice 
(ODNR).

Gerakan ODNR bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas menu makanan pokok warga dengan mengurangi 
konsumsi karbohidrat padi dan beralih dengan karbohidrat 
lokal non padi oleh kaum buruh dan masyarakat perkotaan 
secara otomatis akan membuka kesempatan kerja para pet-
ani di perkampungan sekaligus menekan arus urbanisasi.

SDN Cilangkap 2 Canangkan Pemilahan Sampah 
dan Penanaman Pohon

Pencanangan Pemilahan, Pengolahan Sampah, dan 
Penanaman Pohon (P2SP2) yang digelar di SDN Cilangkap 
2 ditandai oleh pengguntingan pita dan penandatanganan 
prasasti oleh Walikota Depok H Nur Mahmudi Isma’il, 
Jum’at (2/11). Ketua Panitia Bapak Wakimin mengatakan, 
tujuan pencanangan ini adalah untuk meningkatkan kesada-
ran dan cinta lingkungan, membudayakan pola hidup bersih 
dan sehat, serta mendukung terwujudnya Depok Kota 
Bersih dan Hijau. Banyak kegiatan yang akan dilaksanakan 
dalam pencanangan, seperti pembentukan satgas setiap 
sekolah yang ada di Kecamatan Tapos, pemilahan sampah, 
pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan sampah 
non organik menjadi barang yang bermanfaat, serta penana-
man pohon untuk penghijauan.

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tapos Bapak 
Junaidi menyatakan, program P2SP adalah program yang 
sangat dibutuhkan dan diharuskan dalam kurikulum seko-
lah, mulai dari TK hingga SMA. Dengan begitu, para siswa 
menjadi terbiasa untuk memilah dan mengolah sampah, 
serta menanam pohon. “Sebenarnya, pemilahan sampah su-
dah lama, namun untuk pencanangan seperti ini merupakan 
yang ke-4 se-Kota Depok, setelah Sukmajaya, Bojongsari, 
dan Pancoran Mas” pungkas Junaidi.

Walikota menghaturkan rasa terima kasih atas respon 
Dinas Pendidikan beserta jajarannya untuk perlahan-lahan 
tapi pasti dengan pemahaman dan pengertian sehingga pen-
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canangan ini terealisasi. Upaya mendidik dan membiasakan 
mengolah sampah memerlukan bimbingan yang intensif, 
semoga semangat dan gairah dari Dinas Pendidikan, UPT 
Pendidikan Kecamatan Tapos, BLH, dan DKP yang meli-
batkan para siswa dalam pencanangan ini, menjadi media 
untuk membimbing para siswa agar mengenal & memahami 
pentingnya mengolah sampah.

“Walaupun pencanangan ini dilaksanakan di SDN 2 
Cilangkap, tapi tekad untuk P2SP2 untuk seluruh Tapos” tu-
tur Pemimpin Kota Belimbing sekaligus menghimbau BLH 
dan DKP Kota Depok untuk melakukan pembinaan dan 
pembimbingan tentang proses pengumpulan sampah non 
organik dan organik serta proses pengolahannya. Semoga 
dengan pencanangan ini, dapat mengajak anak agar dapat 
berkomunikasi dengan orang tuanya dan menyampaikan 
satu pesan, yaitu turut melaksanakan pemilahan sampah di 
rumah. Untuk sampah non organiknya dibawa ke sekolah 
( setiap dua kali seminggu) untuk diolah ataupun dijual 
kepada pemulung/penampung.

Dalam kesempatan itu, Walikota meminta ke-
pada para guru untuk mengajarkan kewarganegaraan dan 
mengenalkan wawasan lingkungan, sehingga para siswa 
mengetahui tentang RT hingga Presidennya. Hal itu dik-
arenakan, saat Walikota disambut oleh para siswa menuju 
lokasi pencanangan, masih ada siswa yang tidak mengetahui 
siapa nama RT hingga Gubernur. Ucapan terima kasih dan 
selamat dihaturkan Walikota kepada Kepala Sekolah SDN 
4 Cilangkap yang telah mengenalkan wawasan lingkungan. 
Walikota juga memberi apresiasi kepada para siswa yang 
menggunakan baju dan atribut dari koran saat penyambu-
tan.

Pemimpin Kota Belimbing menyerahkan mini 
komposter secara simbolis kepada Kepala UPT Pendidikan 
Kecamatan Tapos. Pemberian sertifikat kepada guru-guru 
yang menjadi peserta pelatihan pengelolaan sampah & pem-
bentukan bank sampah yang diselenggarakan oleh Departe-
men Riset dan Pengabdian Masyarakat FKM UI juga dilak-
snakan. Tak hanya itu, pelepasan balon yang disertakan oleh 
amplop berisi uang Rp 200.000,- dan bertuliskan sebuah 
pesan juga dilakukan, dengan harapan penerima amplop 
dapat menjalankan pesan tersebut. Pesan yang tertera dalam 
amplop adalah Pencanangan dan Pengolahan Sampah Ke-
camatan Tapos Depok (P2SP2). Pencanangan tersebut, juga 
menghadirkan sebuah dongeng tentang PHBS dan pondok 
kreasi setiap gugus di Kecamatan Tapos dari barang bekas. 

Peresmian Pondok Pesantren Tahfid Al-qur’an 
Nururrahmah

Wakil Walikota H M Idris Abdul Shomadd  ha-
dir dalam peresmian pondok pesantren tahfid al-qur’an 
nururrahmah yang terletak di Jl raya sawangan km 2 no 11 
Pancoran Mas, Sabtu (3/11). Hadir dalam peresmian Ketua 
Yayasan Pondok Pesantren Tahfid Al-Qur’an beserta para 
pengurus, pengajar, dan santrinya, serta tokoh masyarakat 

dan tokoh agama yang ada dilingkungan sekitar. Wakil 
Walikota mengucapkan selamat atas peresmian ini dan 
berharap semoga dengan peresmian ini dapat menambah 
kenyamanan dan semangat para santri dan santriwati untuk 
semakin memperdalam pedoman hidup kita, yaitu al-qur’an.

Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota mengajak 
untuk melaksanakan pemilahan sampah & penanaman 
pohon untuk mewujudkan Kota Depok yang bersih & hijau. 
Kita harus sadari pentingnya mengubah pola pikir tentang 
penanganan sampah sejak dini, mari mulai gerakan me-
milah sampah serta mengolahnya, dan menanam pohon. 
Harus disadari juga bahwa perlu kesadaran melakukan pem-
bersihan drainase dan gorong-gorong, selain untuk men-
jaga kebersihan, juga untuk mencegah timbulnya penyakit, 
sarang nyamuk, dan banjir, melalui gerakan kerja bakti dan 
pemberantasan sarang nyamuk.

Diakhir sambutan, Wakil Walikota menyampaikan 
permohonan maaf atas hambatan-hambatan dan kekuran-
gan-kekurangan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, 
terutama ketidaknyamanan lalu lintas karena pembangunan 
infrastruktur dan perbaikan/pelebaran jalan dibeberapa titik 
yang tentu saja menimbulkan berbagai permasalahan, teru-
tama kemacetan. Kami memohon kepada masyarakat untuk 
bersabar karena perbaikan dan pelebaran tersebut dilaku-
kan untuk meningkatkan pelayanan kami. Pembangunan 
tersebut harus dilaksanakan karena  beban yang ada saat 
ini sudah tidak mampu menampung debit kendaraan dan 
tuntutan dari masyarakat. Semoga dengan terselesaikannya 
pembangunan nanti, permasalahan dan hambatan-ham-
batan yang ada dapat terselesaikan. 

Gubernur Hadir, Pelajar Depok Deklarasikan Anti 
Tawuran

Pembinaan 
kesiswaan 
SMA dan SMK 
se-Kota Depok 
yang diseleng-
garakan di aula 
lanta 1 Balaikota 
dihadiri oleh 
Gubernur Jawa 
Barat H Ahmad 

Heryawan beserta 
jajarannya, Selasa (6/11). Sekretaris Daerah Kota Depok 
Hj Etty Suryahati mengucapkan selamat datang kepada 
Gubernur beserta jajarannya. “Kedatangan Gubernur Jawa 
Barat merupakan bentuk jalinan silaturahmi atas rasa rindu 
Pemimpin Jawa Barat terhadap para siswa di Kota Depok. 
Tak hanya sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, Guber-
nur Jawa Barat yang juga merupakan orang tua para siswa 
ingin mendengar  langsung pendapat para siswa tentang 
proses pendidikan di Kota Depok, sebagai wujud rasa say-
ang Gubernur kepada para siswa” tutur Sekretaris Daerah 
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Kota Depok yang menginformasikan IPM Kota Depok yang 
mencapai 79,89 merupakan tertinggi di Jawa Barat.

Penambahan ruang kelas belajar/rkb yang dilak-
sanakan oleh Gubernur Jawa merupakan wujud perhatian 
terhadap peningkatan kualitas pendidikan hingga rata-rata 
lama sekolah mencapai 12 tahun, sehingga orang Depok 
semua lulus SMA dan IPM mencapai angka 80, kata Sek-
retaris Daerah sekaligus mengajak para siswa untuk turut 
memberantas anak putus sekolah. “Bila ada dilingkungan 
para siswa yang putus sekolah, laporkan ke Dinas Pendidi-
kan dan Disdik akan membantunya untuk bisa bersekolah 
lagi, baik sekolah paket ataupun sekolah biasa” lanjut Etty 
Suryahati yang menghimbau para siswa untuk memanfaat-
kan kesempatan ini karena bisa berdialog langsung dengan 
Gubernur Jawa Barat.

Ahmad Heryawan mengatakan, deklarasi ini bertu-
juan untuk mengantisipasi/meminialisir terjadinya tawuran 
antar pelajar. Dengan deklarasi ini, diharapkan pihak seko-
lah dapat memperkuat pendidikan moral/karakter siswa, 
serta membekalinya dengan pendidikan kewirausahaan, 
sehingga potensi dan bakat siswa dapat tergali dengan keg-
iatan yang positif dan terarah.

Dalam kesempatan itu, Pemimpin Jawa Barat mem-
berikan ceramah yang mengajak para siswa untuk berpikir 
besar dan mencanangkan cita-citanya sejak saat ini. “Pelajar 
sebagai manusia masa depan negeri tercinta ini, harus men-
canangkan kehidupan yang baik sejak sekarang. Masa lalu 
sebagai insan terdidik membuat insan masa kini, hari-hari 
ini yang dilewati oleh para pelajar akan menentukan masa 
yang akan dating. Hebatnya masa depan, tergantung pada 
masa kini”papar Ahmad Heryawan.

Pelajar memiliki beberapa fungsi, antara lain intele-
ktual dan agen perubahan. Intelektual karena pelajar hadir 
sebag insane terdidik, yang harus mencanangkan cita-cita 
besar dan memiliki pikiran yang besar. Agen perubahan, 
karena kaum pelajar yang memiliki intelektual dan bermoral 
bisa merubah negeri ini. “Untuk itu, canangkanlah cita-cita 
dan strategi untuk meraihnya dari sekarng, karena anda 
adalah pemilik masa depan. Jadilah pelajar yang sesungguh-
nya yang akan mengukir masa depan gemilang dan menjadi 
pemimpin masa depan” himbau Ahmad Heryawan menam-
bahkan, mustahil terjadi tawuran bila para siswa memiliki 
pemikiran besar.

Pada kesempatan itu, Ahmad Heryawan sempat 
memuji kecerdasan dan kepintaran para pelajar Kota Depok, 
dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat 
dialog. “Kualitas pelajar di Depok sangat hebat” ungkap Gu-
bernur Jabar. Deklarasi yang diakhiri dengan penandatan-
ganan anti tawuran SMA dan SMK se-Kota Depok dengan 
Gubernur Jawa Barat, dihadiri oleh para Kepala OPD, para 
guru, Pembina Osis, dan pengurus Osis SMA dan SMK se-
Kota Depok.

Walikota Terima Kunjungan Dewan Masjid Indo-
nesia

Humas Protokol Setda Kota Depok Press Release 
Rabu, 31 Oktober 2012 Walikota Depok H Nur Mahmudi 
Isma’il menerima Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) 
Kota Depok, Mustafa Nasution beserta 5 kawannya diruang 
kerjanya, Rabu (31/10). Tujuan utama Nasution  adalah 
mengundang Walikota untuk membuka acara workshop 
yang akan diselenggarakan pada hari Minggu (4/11) men-
datang. “Workshop ini merupakan kelanjutan dari program 
pemberdayaan masjid di Kota Depok. Workshop ini akan 
diikuti oleh masjid-masjid yang ada di Kota Depok sehingga 
kemakmuran masjid di Kota Depok dapat terwujud. Dalam 
workshop nanti, akan dibuat program-program untuk 
memakmurkan masjid. Evaluasi atas kegiatan-kegiatan 
yang pernah dilakukan juga akan dilaksanakan sebagai 
tolak ukur, seberapa jauh kita mampu meningkatkan apa 
yang direncanakan dalam workshop” ungkap Nasution 
seraya menambahkan evaluasi akan terus dilakukan untuk 
program yang lebih baik. Nasution mengatakan, dalam 
workshop juga akan dibahas agar para warga mau sholat 
shubuh, maghrib, dan isya berjamaah dimasjid. “Kami juga 
akan buat program agar jamaah di tiga waktu sholat itu 
bisa sama dengan waktu sholat jum’at. Dengan begitu maka 
kemakmuran masjid akan tercapai” ujar Nasution yang akan 
melakukan pemetaan tentang apa-apa saja yang terjadi dan 
diinginkan jamaah, sehingga bisa mengajak jamaah untuk 
sholat di masjid. Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi 
masyarakat juga akan dilakukan untuk memberdayakan 
masjid. Dahulu, Rasulullah SAW menjadikan masjidsebagai 
pusat segala-galanya, masjid pusat pendidikan& pembinaan, 
pusat pemerintahan, dan kemakmuran. Kami berusaha 
untuk memberikan pemahaman & membuat program agar 
jamaah yang datang ke masjid bukan cuma sholat saja, lalu 
pulang, tapi bisa juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. 
Pemberdayaan ekonomi bisa dikembangkan dengan kop-
erasi ataupun toko-toko, papar Nasution menginformasi-
kan, mottoterselenggaranya workshop adalah ‘Kebangkitan 
Indonesia berawal dari Kebangkitan Masjid’. Motto tersebut 
mencerminkan keinginan kami untuk memberdayakan 
masjid yang selama ini hanya dipergunakan untuk sholat 
saja. Walikota menyambut baik undangan dari Nasution. 
Pemkot sangat mendukung kegiatan ini, karena ini meru-
pakan tekad untuk menumbuhkan gairah dan menata 
fungsi masjid agar pemberdayaannya lebih optimal. Dengan 
menjadikan mesjid sebagai pusat pemberdayaan umat di 
berbagai bidang kehidupan, tidak hanya dapat memakmur-
kan masjid saja, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas 
kesejahteraan.Pengembangan koperasi, pembinaan UMKM, 
pelatihan keterampilan kerja, dapat dilakukan oleh DMI 
untuk memakmurkan masjid. “Optimalkan fungsi masjid, 
perluas ruang dialog untuk berinteraksi langsung dengan 
para jamaah agar dapat mengakomodasi seluruh elemen 
yang ingin berpartisipasi dalam memakmurkan masjid” 
tutur Walikota menambahkan, masjid juga dapat bersinergi 
dengan pemerintah dalam memenuhii hak publik, sep-
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pemerintah terdiri dari laporan Realiasasi Anggaran, Nera-
ca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Dan 
peminta informasi meminta salah satu bagian dari laporan 
tersebut, apakah perlu disampaikan semuanya. Demikian 
juga Dokumen kontrak apakah jika ada yang meminta boleh 
diberikan, padahal di dalamnya terdapat working paper 
panitia. Pak Professor memberi tanggapan, agar sebelumnya 
pencari informasi ditanyatakan terlebih dahulu untuk men-
gajukan permintaan tertulis, identitas peminta informasi, 
badan publik wajib mencatat permintaan informasi publik 
yang diajukan secara tidak tertulis, dan menanyakan secara 
rinci bagian laporan keuangan mana yang diminta. Hal 
ini sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Keterbukaan 
Informasi Publik. Pasal 22 (1) Setiap Pemohon Informasi 
Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh 
Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis 
atau tidak tertulis. (2) Badan Publik wajib mencatat nama 
dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format 
informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta 
oleh Pemohon Informasi Publik. (3) Badan Publik yang 
bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik 
yang diajukan secara tidak tertulis. (4) Badan Publik terkait 
wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan 
Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan 
diterima. (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara 
langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran 
diberikan saat penerimaan permintaan. (6) Dalam hal 
permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor 
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman 
informasi. (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan 
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan 
: a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaan-
nya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan 
Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta 
apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah 
penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permin-
taan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. 
penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang 
tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam 
hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dican-
tumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam 
hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi 
yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan 
disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format 
informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara 
pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. 
(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang 
waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. (9) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan infor-
masi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

erti menjadikan masjid sebagai pusat informasi lowongan 
kerja. DMI juga dapat membuat sebuah program pengen-
tasan anak putus sekolah, dan gerakan memilah sampah 
serta menanam pohon, tutur Walikota dilanjutkan dengan 
pemaparan gerakan One Day No Rice & One Day No Car. 

Nasution dan kelima rekannya merasa tercerahkan dengan 
pemaparan Walikota, karena selama ini ODNR adalah ger-
akan yang melarang makan nasi. Diakhir audiensi, Nasution 
mengatakan sangat mendukung gerakan ODNR dan akan 
mensosialisasikannnya kepada para jamaah, serta akan 
bekerjasama dengan Pemkot untuk menjual beras ODNR 
di koperasi masjid agar masyarakat tidak kesulitan mencari 
bahan penggani nasi.

Layanan Informasi Publik Meningkatkan Tata Ke-
lola Pemerintahan Yang Demokratis

Dinas Komunikasi  dan Informatika Kota Depok 
menyelenggarakan Rapat Kooordinasi disertai dengan 
workshop  terkait tata kelola pemerintahan yang demokra-
tis melalaui layanan informasi publik. Kegiatan ini dihadir 
oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Kepala OPD 
Sekota Depok, Asisten, para Sekcam Kota Depok dan Lurah. 
Acara berlangsung  Selasa (6/11), di Hotel Bumi Wiyata 
Depok. Gubernur Jawa Barat menyambut baik dilakukannya 
rapat koordinasi tersebut,dan diperlukan untuk mengetahui 
langkah selanjutnya dan permasalahan bisa dipecahkan 
secara bertahap.  Dalam sambutannya  Beliau meminta agar 
semua pihak selayaknya memahami tugas pokok dan fungsi 
masing-masing agar nantinya dalam melaksanakan tugas 
berada di trek/jalur yang benar. Workshop kali ini meng-
hadirkan narasumber Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH dan 
Waluyo Tri Putranto.  Prinsip-prinsip dasar dari UU Nomor 
14 Thaun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik turut 
diangkat dalam paparan  narasumber. Penyampaian infor-
masi publik tidak harus selalu dengan tekstual, ceramah,  
namun bisa dengtan media tradisional misalnya wayang 
kulit, sehingga terkesan tidak menggurui. Selain itu terlontar 
salah satu pertanyaan dari peserta terkait  Bagaimana men-
genai permintaan data keuangan yang saling terkait antara 
satu dengan yang lain. Misalnya Laporan Keuangan pokok 
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LAYANANMASYARAKAT

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota 
Depok Dindin Djaenudin mengatakan, 
untuk memberikan pelayanan secara 
maksimal kepada pemilik kendaraan 
roda empat, Dishub melalui Unit 

Pelayanan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan 
Bermotor (PKB) terus meningkatkan layanan uji KIR 
keliling di 11 kecamatan.  Pelayanan yang diberikan 
meliputi uji kendaraan, lampu kendaraan, nomer 
rangka dan mesin, serta 
pemeriksaan emisi gas 
buang. “Hal tersebut 
penting dilakukan 
agar tidak ada lagi 
kendaraan membuang 
gas melebihi ambang 
batas,” katanya.

Dindin 
mengatakan, uji KIR 
keliling  merupakan 
langkah antisipasi 
terhadap angkutan 
umum atau kendaraan 
yang tidak layak jalan. 
Selain itu, kata dia, 
juga sebagai langkah 
mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh gas 
buang kendaraan. Dia menambahkan, peluncuran 
uji KIR keliling telah dilaksanakan jauh-jauh hari. 
Tepatnya, 26 Oktober 2010 di kecamatan Cimanggis. 
“Jadwal layanan uji KIR keliling di 11 kecamatan 
sudah terjadwal secara periodik. Bila masyarakat 
enggan mendatangi kantor Dishub, bisa langsung 
melihat jadwal,” katanya.

Dindin menuturkan, uji KIR keliling dimulai 
pada pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB. 
Kendaraan yang akan di uji hanya membutuhkan 
waktu sekitar 15 menit. Hasil uji KIR tersebut berlaku 
selama 6 bulan. “Saya berharap dengan layanan 
tersebut dapat memudahkan para pengusaha angkutan 
dalam memeriksakan kendaraannya,” kata dia.

Selain uji KIR keliling, kata dia, Dishub juga 
terus berusaha memberikan pelayanan sesuai standar 
operasional pelayanan agar tidak ada lagi masyarakat 

yang merasa dirugikan. Dengan cara memperbarui visi, 
misi, moto dan janji layanan. Sumber daya manusia 
dan sarana prasarana diperbarui untuk menunjang 
terlaksananya pelayanan lebih baik. “Kebersihan, 
keamanan, dan penghijauan juga tidak luput dari 
perbaikan yang dilakukan,” kata Dindin.

Dindin mengatakan, masyarakat diajak untuk 
berpartisipasi memberikan saran dan masukan. Hal 
tersebut dapat dilihat di kantor UPT PKB di mana 

ditempatkannya satu unit komputer dan kotak saran 
untuk masyarakat agar bisa memberikan penilaian 
terhadap kinerja pelayanan yang diberikan seluruh 
jajarannya. “UPT PKB Dishub harus memiliki 
visi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
melalui penyelenggaraan PKB yang professional. 
Misinya meningkatkan SDM dalam pelayanan 
PKB, meningkatkan sistem informasi manajemen 
administrasi pelayanan dan meningkatkan professional 
penguji untuk menjamin kelaikan kendaraan bermotor,” 
jelasnya.

Jojon, salah satu masyarakat yang sedang 
mengurus PKB ketika ditemui  mengatakan bahwa ia 
merasa puas dengan apa yang telah dilakukan UPT PKB 
dalam hal pelayanan, apalagi dengan dicantumkannya 
tarif retribusi untuk masing-masing kendaraan. “Saya 
jadi mengetahui tarif yang sebenarnya,” kata dia.

Dishub Terus Berupaya Berikan Pelayanan 
Maksimal
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