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SURAT DARI WALIKOTA

Assalamu’alaikum  Wr, Wb. 
Warga Depok yang saya cintai,
Kita memiliki harapan agar Depok terus menjadi 

Kota Bersih dan Hijau. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok 
pun telah menetapkan hal tersebut dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar kita 
serius untuk mewujudkannya. 

Dalam rangka mengaplikasikan cita-cita itu, 
telah muncul sebuah aksi bersama dari berbagai elemen 
masyarakat yang dimotori oleh Pemerintah dengan tajuk 
“Gerakan Depok Memilah dan Menanam”. Memilah 
maksudnya adalah gerakan untuk mengajak masyarakat 
dalam memilah sampah. Dan melihat sampah sebagai suatu 
sumber daya yang berkah bukan sebagai masalah, serta 
menghilangkan kebiasaan membuang sampah dengan cara 
mulai mengelolanya.

Respon yang cukup baik ditunjukkan oleh para 
penggiat lingkungan dengan bermunculannya puluhan 
“bank sampah” yang tersebar di beberapa tempat di 
Kota Depok. Selain lingkungan kita terjaga dari sampah, 
bank sampah ini juga bisa menjadi peluang bisnis bagi 
masyarakat, di situlah nantinya dapat tercipta lapangan 

kerja dan mendapat penghasilan tambahan. Mari 
kita wujudkan pola pikir mengubah sampah menjadi 
penghasilan yang berkah, malah bukan menjadi 
masalah. 

Sedangkan menanam, berhubungan dengan 
makin tertekannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 
ada di Kota Depok. Kita punya keinginan yang sama 
untuk kembali menanam pohon agar memberikan 
kehidupan bagi masyarakat yang ada saat ini dan 
generasi mendatang. Mari kita wariskan anak cucu 
kita dengan keberkahan menanam pohon. Semoga 
gerakan ini semakin meluas dan menyemangati seluruh 
warga Depok agar mau menanam pohon di lingkungan 
rumahnya masing-masing. 

Perlu kita ketahui, gerakan bersama Depok 
Memilah dan Menanam ini juga menjadi ladang amal 
bagi kita. Sebab dari perspektif agama, menghijaukan 
lingkungan dengan tanaman yang kita tanam 
merupakan sedekah dan amal jariyah bagi kita, 
walau telah meninggal, selama tanaman itu tumbuh 
atau berketurunan. Seorang muslim yang menanam 
tanaman tak akan pernah rugi di sisi Allah, sebab 
tanaman tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh 
manusia dan hewan, bahkan bumi yang kita tempati. 
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SALAMREDAKSI

Gerakan memilah sampah yang digawangi 
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota 
Depok telah menuai hasil. Salah satu 
indikatornya adalah dari awalnya terdapat 

di bawah 10 bank 
sampah, Depok kini 
memiliki 50 lebih bank 
sampah yang tersebar di 
berbagai kecamatan. Di 
antaranya di Kecamatan 
Pancoranmas, 
Sukmajaya, Cimanggis, 
Beji, Cilodong, dan 
Bojongsari.

Gerakan memilah 
sampah ini sebagai 
upaya membuat Depok 
menjadi kota yang bersih 
dan hijau. Memilah sampah saat ini sudah sampai di 
rumah tangga dan sudah banyak masyarakat yang 
mendirikan bank sampah. Masyarakat yang memilah 
sampah tiap hari bertambah.

Pemkot Depok memberikan penghargaan 
kepada unit KOPRI dan organisasi perangkat daerah 
yang telah berupaya mengajak lingkungannya 
melakukan pemilahan sampah. Penghargaan itu 
diberikan di antaranya adalah RSUD Depok, Setda 
Pemkot Depok, dan Sekretaris Dewan DPRD Kota 
Depok. Kemudian tiga kelurahan yakni Pancoranmas, 
Sukmajaya, dan Cimanggis. Selanjutnya unit 
KOPRI yakni PNS yang mampu mengajak warga 
dilingkungannya melakukan pemilahan sampah dan 
mendirikan Bank Sampah. 

Para PNS itu adalah Kepala Badan Lingkungan 
Hidup Kota Depok, Zamrowi dan stafnya, Maman. 
Zamrowi dan stafnya tersebut sudah mendirikan 
Bank Sampah. Sekretaris Kelurahan Cimanggis, 
Ahmad Fadillah yang telah mendirikan Bank Sampah 
Grand Depok City Alamanda. Bahkan Fadillah 
mampu menggerakkan anak-anak usia 6-10 tahun 
untuk memilah sampah. Kemudian Kepala Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kota Depok, Novarita. Novarita mampu 
mengajak tetangganya di perumahan Cimandala 
untuk memilah sampah dan mendirikan Bank 

Sampah. Selanjutnya 
Sekretaris Kecamatan 
Cinere, Kusumo yang 
sudah menjalankan 
pemilahan sampah 
di rumahnya. Begitu 
juga Staf Sekda Kota 
Depok, Sri. Sri itu 
kerap membawa 
sampah plastik 
dari kantornya dan 
dibawa ke rumahnya 
di Komplek Kowani 
Cilodong, Depok 

serta Kepala Dinas Pendapatan Pengelolan 
Keuangan Daerah dan Aset Kota Depok, Doddy 
Setiadi. Doddy mampu mengajak tetanggannya di 
Telaga Golf melakukan pemilahan sampah.

Di sisi lain, berkah dari usaha menanam 
ribuan pohon, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi 
Isma’il mendapatkan penghargaan dari Gubernur 
Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Penghargaan itu 
diberikan karena Kota Depok merupakan kota 
kedua di Jawa Barat yang banyak menanam 
pohon. Jumlahnya mencapai puluhan ribu pohon.
Kota Depok mendapatkan penghargaan karena 
serius melakukan penanaman pohon. Kota 
Depok menduduki rangking kedua di Jawa Barat, 
sedangkan rangking pertama diraih Kota Bandung. 

Peran serta masyarakat dan perusahaan 
dalam melakukan penanaman pohon sangat 
luarbiasa. Kedua elemen itu lah yang banyak 
melakukan penanaman pohon. Melalui dana CSR, 
para perusahaan berusaha mewujudkan Depok 
Kota Hijau.

Berkah Memilah Sampah dan 
Menanam Pohon  
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LAPORANUTAMA

Gerakan Memilah dan Menanam Mulai 
Bergelora di Depok
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Zamrowi mengatakan, 
kesadaran masyarakat akan pentingnya 
memilah dan menanam sedikit demi 
sedikit mulai terbangun. Mereka tidak 
lagi menyerahkan masalah sampah 
pada pemerintah, melainkan ikut 
berpartisipasi mencari solusi untuk 
mengatasi masalah itu. “Salah satunya 

Keinginan Wali Kota Nur 
Mahmudi Ismail menciptakan 
Depok Bersih dan Hijau bukan lagi 
pepesan kosong. Sebab, keinginan 
mewujudkan Depok Bersih dan 
Hijau tidak lagi menjadi keinginan 
walikota seorang diri, melainkan 
sudah menjadi keinginan 
masyarakat Depok secara luas dan 
masif. Hal tersebut dapat dilihat 
dengan maraknya sekolah-sekolah 
membuat bank sampah.  Sampah 
organik rata–rata dijadikan 
kompos, sampah anorganik dijual 
kepada para pengepul. 

Salah satu Bank Sampah 
di sekolah dilakukan oleh 
sekolah di Yayasan Islam Al 
Ma’mun Education Center 
(AMEC) di Bojongsari, 

Depok, serta beberapa sekolah di 
Sukmajaya dan Pancoran Mas baik 
sekolah negeri maupun swasta. 
“Sejak Juni lalu Gerakan memilah 
dan menanam telah dilaunching, 
gerakan ini dilakukan secara massive 
untu memilah sampah. Di AMEC 
Bojongsari ini mereka membuat 
kompos untuk berkebun tanaman 
organik, dan nanti hasilnya menjadi 
tabungan kelas,” terang  Kepala Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) Kota 
Depok, Zamrowi.

dengan ikut melakukan gerakan 
memilah dan menanam,” kata dia. 

Menurut Kepala Yayasan 
AMEC Ma’mun Ibnu Ridwan, 
para siswa diwajibkan membawa 
sampah dari rumahnya masing – 
masing setiap hari Senin dan Jumat. 
Kemudian, sampah organik yang 
dihasilkan digunakan sebagai kompos, 
sementara anorganik seperti kertas 
dan plastik dijual kepada pengepul 
atau pemulung. “Komposnya sendiri 
kami gunakan untuk membuat pupuk 
tanaman. Sekolah kami sekarang 
punya kebun bayam, kangkung, dan 
cabai. Sayuran hasil kebun kami 
ini nantinya dijual dan  income 
dari penjualan sayuran ini menjadi 
tabungan siswa,”katanya saat ditemui 
di sekolah AMEC.

AMEC, tutur Ma’mun, 
sama sekali tidak 
mempermasalahkan 
seorang siswa terlambat 
membayar uang SPP 
ataupun belum bisa 
membayar uang SPP, 
asalkan membawa sampah 
dari rumah. Hal itu bisa 
mendidik kemandirian 
dan pengetahuan siswa 
tentang lingkungan. 
Karena itu, lanjutnya, 
pihaknya sudah 
mengusulkan ke Dinas 
Pendidikan maupun 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan agar 
Pendidikan Lingkungan 
Hidup masuk kurikulum 
sekolah. 

Dia menambahkan, 
panen perdana sayuran 
saat ini merupakan hasil 
dari upaya sekolah untuk 
mendidik anak sejak 
dini tentang pentingnya 
cinta lingkungan hidup 

serta peran orangtua dalam mendidik 
anaknya di rumah. Kolaborasi itu 
penting untuk tumbuh kembang anak 
dalam menyongsong masa depan 
anak. Kolaborasi itu merupakan 
hasil inovasi dari keinginan sekolah 
untuk membuat para pelajar 
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mencintai lingkungan hidup tanpa 
ada paksaan. “Kebetulan pemerintah 
ingin mengubah kurikulum. Dari 
14 mata pelajaran menjadi tujuh 
pelajaran. Kami juga ingin 
siswa senang dan mandiri 
dalam kepeduliannya 
terhadap lingkungan. 
Kami pun membuat 
terobosan dengan pelajaran 
Pendidikan Lingkungan 
Hidup (PLH), Seni Budaya 
dan Keterampilan (SBK), 
Kewirausahawan, dan 
Teknologi Informatika dan 
Komunikasi (TIK) jadi satu 
kegiatan bernama Tematik 
Lingkungan Hidup,” 
tuturnya.

Dikatakan Ma’mun, 
penggabungan empat 
pelajaran itu dapat tercemin dari 
tahapan penanaman. Penerapan 
pelajaran PLH dimulai dengan 
memberikan pengetahuan tentang 
pentingnya memelihara lingkungan. 

LAPORANUTAMA

mereka menanam dan foto-foto itu 
dimasukkan dalam akun jejaring social 
yang mereka miliki. Foto-foto tersebut 
nantinya akan dinilai oleh guru karena 

hal itu juga sekaligus 
sebagai tahapan ujian/tes 
sumatif. Adapun untuk 
pelajaran kewirausahawan 
siswa diajarkan untuk 
menjual sayuran yang 
telah dipanen, di rumah 
masing-masing. Di 
sinilah peran orangtua 
dibutuhkan. Orangtua 
membantu anaknya 
menjual sayuran tersebut. 
Tujuannya agar anak 
mengetahui jumlah 
keuntungan dari menjual 
sayuran. Orang tua 

wajib member motivasi 
kepada siswa dengan menghargai 
upaya siswa dan memperhatikan 
kegiatan siswa. Rangkaian kegiatan 
ini juga diharuskan diulang di rumah. 
Jika sayurannya tumbuh dengan 

Selain itu siswa juga diminta 
untuk membawa materi tentang 
jenis sayuran dan manfaatnya. 
Sedangkan penerapan pelajaran 

SBK tercermin dari keterampilan 
anak dalam memasukan pupuk 
kompos dan menanam sayuran serta 
menyiramnya. Dalam mata pelajaran 
TIK, siswa diminta memfoto tahapan 
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baik seperti di sekolah menandakan 
orangtuanya memberikan bimbingan 
dan motivasi yang tepat.

 “Ada empat guru yang 
membimbing anak-anak. Awalnya 
para siswa ini wajib dibimbing terlebih 
dahulu untuk kemudian membiarkan 
para siswa untuk melakukannya secara 
mandiri. Nilai pelajaran tematik ini 
nantinya akan diakumulasi sebagai 

nilai ujian kenaikan kelas,” paparnya.
Sementara itu, Wali Kota 

Nur Mahmudi Ismail mengatakan, 
pembinaan pembiasaan memilah, 
mengolah, menggunakan biopori, 
sampah organik dan non organik 
dengan pendekatan bank sampah bisa 
dipahami sejak dini. Ia menargetkan, 
jika seluruh sekolah di Depok 
memiliki bank sampah, maka 50 
persen beban sampah yang dibuang ke 
Tempat Pembuangan Akhir Sampah 
(TPA) Cipayung bisa berkurang serta 
mengurangi titik Tempat Pembuangan 
Sampah (TPS) liar. “Siswa yang belajar 
menghargai sampah di rumahnya, 
merupakan langkah edukasi yang real. 
Oleh karena itu kita berharap dengan 
gerakan yang  yang sudah dimulai ini 
tak hanya sekadar deklarasi, namun 
para orangtua pun mulai mengenal 
Gerakan Depok memilah. Jika semua 
rumah tangga sudah melaksanakan 
gerakan ini, maka volume sampah 
dapat berkurang 50 persen dengan 
recycle dan reuse,” jelas Walikota.

Sayangnya, ungkap Nur 
Mahmudi, kebiasaan membuang 
sampah sembarangan dilakukan 

hampir di semua kalangan masyarakat, 
tidak hanya warga miskin, bahkan 
mereka yang berpendidikan tinggi pun 
melakukannya. Kehadiran Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 
tentang pengelolaan sampah yang 
disahkan awal April 2008 memberikan 
harapan terciptanya lingkungan lebih 
bersih dan sehat. Oleh karenanya 
dalam mendukung  program 

Andanlan Kota 
Depok Bersih 
dan Hijau 
dilakukan 
program 
memilah dan 
menanam serta 
menjadikan 
sekolah 
berwawasan 
lingkungan. 
“Gerakan 
Depok 
Memilah 

(GDM) adalah sebuah gerakan yang 
bermaksud mengajak masyarakat 
Kota Depok untuk sadar akan masalah 
sampah yang sedang dihadapi oleh 
Kota Depok. Isi dari kegiatan GDM 
antara lain sosialisasi dan pelatihan 
pengolahan sampah rumah tangga 
dengan menggunakan metode 
sederhana yaitu Takakura, yang sudah 
pasti di dalamnya menekankan pada 
Gerakan Pemilahan Sampah dan 3R,” 
kata dia.

Dia mengatakan, 3 R adalah 
hal kreatif dan efektif yang bisa 
dilakukan dalam upaya mengurangi 
timbulan sampah. R pertama, Reduce 

(mengurangi). R kedua, Re-use 
(Gunakan sisa sampah yang masih bisa 
dipakai), dan R ketiga  Recycle (Daur 
Ulang Sampah). Yang perlu dicatat, 
ungkap Nur Mahmudi, berdasarkan 
Undang-undang No. 18 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Sampah, 
Dilarang membakar sampah karena 
asap pembakaran  sampah terdiri dari 

berbagai bahan yang belum 
tentu aman. Bahan seperti 
kaleng aerosol dapat meledak 
bila kena panas, sedangkan 
bahan dari plastik dan karet 
dapat menghasilkan gas yang 
menimbulkan kanker bila 
dibakar. “Bila pembakaran 
tidak bisa dihindari, pastikan 
bahwa hanya sampah organik 
yang dibakar, tidak terlalu 
banyak sampah basah, dan 
lakukan jauh dari kerumunan 
orang banyak atau benda lain 
yang dapat memperburuk 

pembakaran,” jelas Walikota.
Dengan adanya kegiatan-

kegiatan di atas diharapkan 
masyarakat Kota Depok semakin 
sadar bahwa masalah sampah 
bukanlah masalah yang sepele 
karena menyangkut kebersihan 
lingkungan kita serta tidak serta merta 
menyerahkan sepenuhnya tanggung 
jawab penyelesaian masalah sampah 
kepada Pemerintah saja. “Peran serta 
aktif dari masyarakat untuk membantu 
menyelesaikan masalah sampah yang 
ada di Kota Depok mutlak sangat 
diperlukan,” katanya.

“Siswa yang belajar menghargai 
sampah di rumahnya, 
merupakan langkah edukasi 

yang real. Oleh karena itu kita 
berharap dengan gerakan yang  
yang sudah dimulai ini tak hanya 
sekadar deklarasi, namun para 
orangtua pun mulai mengenal 
Gerakan Depok memilah. Jika 
semua rumah tangga sudah 
melaksanakan gerakan ini, maka 
volume sampah dapat berkurang 
50 persen dengan recycle dan 
reuse,”
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HIDUPSEHAT

organik hijau (sisa sayur mayur dari 
dapur). Contohnya : tangkai/daun 
singkong, papaya, kangkung, bayam, 
kulit terong, wortel, labuh siam, 
ubi, singkong, kulit buah-buahan, 
nanas, pisang, nangka, daun pisang, 
semangka, ampas kelapa, sisa sayur 
/ lauk pauk, dan sampah dari kebum 
(rumput, daun-daun kering/basah) . 
Kedua, sampah organik hewan seperti 
ikan, udang, ayam, daging, telur, dan 
sejenisnya. “Sampah organik hijau 
dipisahkan dari sampah organik 
hewan agar kedua bahan ini bisa 
diproses tersendiri untuk dijadikan 
kompos,” katanya.

Sariyo menjelaskan, sampah 
anorganik berasal dari sumber daya 
alam tak terbarui seperti mineral 
dan minyak bumi, atau dari proses 
industri. Beberapa dari bahan ini tidak 
terdapat di alam seperti plastik dan 
aluminium. Sebagian zat anorganik 
secara keseluruhan tidak dapat 
diuraikan oleh alam, sedang sebagian 
lainnya hanya dapat diuraikan 
dalam waktu yang sangat lama. 
“Sampah anorganik berupa plastik 

harus dikurangi 
pemakaiannya, 
memakai ulang 
barang-barang yang 
diperlukan, didaur 
ulang, yang masih 
bersih dikumpulkan 
dan diberikan kepada 
pemulung,” kata dia.

Dia 
mencontohkan 
sampah anorganik 
yang dapat didaur 
ulang  seperti: 
kemasan-kemasan 
plastik untuk 
dijadikan tas, dompet, 
kantong HP. Botol 
plastik bekas dapat 
dibuat menjadi 
tutup gelas. Gelas 

Dalam rangka 
mengurangi volume 
sampah, staff Khusus 
Kepala  Badan 
Lingkungan Hidup 

(BLH) Kota Depok, Sariyo Sabani 
mengajak seluruh masyarakat Kota 
Depok untuk melakukan proses 
pembuatan kompos di lingkungan 
rumah masing-masing. Menurutnya,  
pembuatan kompos tidak sesulit 
yang dibayangkan orang selama ini. 
Lagipula, tidak membutuhkan biaya 
besar alias sangat murah. “Pembuatan 
komposter itu sangatlah murah, 
masyarakat hanya tinggal membuat 
lubang dengan menggali secukupnya, 
dengan ukuran sebesar tong sampah 
plastik galon,” kata dia.

Menurut Sariyo, masyarakat  
perlu diingatkan bahwa sampah yang 
bisa dibuat sebagai kompos hanya 
sampah organik. Seperti daun-daunan, 
atau segala macam sampah yang bisa 
larut dan membusuk jika didiamkan 
dalam tanah.  Khusus untuk sampah 
kertas, kata Sariyo, ia minta para orang 
tua mengumpulkannya. Misalkan di 
sekolahan, anak-anak sekolah pastinya 
banyak membuang kertas, maka pihak 
sekolah tinggal menegaskan kepada 
tim kebersihannya untuk menampung 
kertas-kertas tersebut, sebab harganya 
lumayan jika lebih dari sepuluh 
kilogram. “Kalau ini terus dilakukan 
maka volume sampah yang dikirim ke 
TPS akan berkurang,” kata dia.

Sariyo mengingatkan, sampah 
organik terdiri dari bahan-bahan 
penyusun tumbuhan dan hewan yang 
diambil dari alam atau dihasilkan 
dari kegiatan pertanian, perikanan 
atau yang lain. Sampah ini dengan 
mudah diuraikan dalam proses alami. 
Sampah rumah tangga sebagian besar 
merupakan bahan organik. “Termasuk 
sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan 
daun,” kata dia.

Menurut Sariyo, sampah 
organik dibagi dua yaitu : sampah 

Membuat Kompos tak Membutuhkan 
Biaya Besar
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plastik bekas dapat dibuat pot-pot 
tanaman. Styrofoam dapat digunakan 
sebagai campuran batako. “Sampah 
yang bersih dapat dijual/diberikan 
pada pemulung. Misalnya karton, 
kardus, besek, botol, plastik-plastik 
kemasan makanan, kantong-kantong 
plastik, koran, majalah, kertas-kertas, 
dan sebagainya. Jenis-jenis yang 
bersih ini dipisahkan dalam satu 
kantong, langsung saja diberikan 
pada pemulung tanpa dibuang ke bak 
sampah terlebih dahulu, atau bisa 
dijual sendiri,” ucapnya.

Sariyo menambahkan, jenis 
sampah yang baik digunakan untuk 
kompos adalah sampah organik hijau. 
Contohnya : tangkai/daun singkong, 
papaya, kangkung, bayam, kulit terong, 
wortel, labuh siam, ubi, singkong, 
kulit buah-buahan, nanas, pisang, 
nangka, daun pisang, semangka, 
ampas kelapa, sisa sayur / lauk pauk, 
dan sampah dari kebum (rumput, 
daun-daun kering/basah) . Sampah 
Organik Hewan yang dimakan seperti 
ikan, udang, ayam, daging, telur dan 
sejenisnya.

Sariyo lebih jauh mengatakan, 
keranjang Takakura merupakan alat 
pengomposan skala rumah tangga 
yang ditemukan Pusdakota bersama 
Pemerintah Kota Surabaya, Kitakyusu 
International Techno-cooperative 
Association, dan Pemerintah Kitakyusu 
Jepang pada tahun 2005. Keranjang ini 
dirakit dari bahan-bahan sederhana di 
sekitar kita yang mampu mempercepat 
proses pembuatan kompos. Satu 
keranjang standar dengan starter 8 kg 

dipakai oleh keluarga dengan jumlah 
total anggota keluarga sebanyak 7 
orang. Sampah rumah tangga yang 
diolah di keranjang ini maksimal 1,5 
kg per hari. “Sisa sayuran. Idealnya sisa 
sayuran tersebut belum basi. Namun 
bila telah basi, cuci sayuran tersebut 
terlebih dahulu, peras, lantas buang 
airnya,” kata dia.

Cara pembuatan keranjang 
Takakura, lanjut Sariyo, cukup dengan 
mempersiapkan wadah atau keranjang 
berukuran 40 liter atau yang sekiranya 
cukup untuk menampung sampah. 

Pilihlah keranjang yang berlubang-
lubang kecil untuk sirkulasi udara. 
Tempatkan keranjang pada tempat 
yang teduh, tidak kena hujan dan sinar 
matahari langsung serta memiliki 
sirkulasi udara yang bagus. Letakkan 
penyangga (batu bata atau bisa yang 
lain) pada bagian bawah keranjang 
agar aliran udara bisa masuk. 

Masukkan sekam kedalam suatu 
wadah dan tempatkan pada bagian 
bawah keranjang. Bantalan sekam 
berfungsi menyerap air, mengurangi 
bau dan mengontrol udara agar 
mikroba berkembang dengan baik.

Cari kardus bekas yang muat 
masuk kedalam keranjang untuk 
menampung bahan-bahan yang 
akan dikomposkan. Letakkan kardus 
di atas bantalan sekam. Isi wadah 
dengan starter atau kompos kurang 
lebih setebal 5 cm. Kompos berfungsi 
sebagai starter proses pengomposan 

karena di dalamnya 
terkandung 
mikroba-mikroba 
pengurai. Masukkan 
bahan yang akan 
dikomposkan. 
Bahan-bahan yang 
akan dikomposkan 
sebelum dimasukkan 
ke keranjang harus 
dipotong kecil-kecil 
ukuran 2 cm x 2 cm. 
Semakin kecil ukuran 
akan semakin cepat 
terurai. Jika terlalu 

basah, tambahkan sekam atau serbuk 
kayu gergajian. “Aduk-aduklah setiap 
selesai memasukkan bahan-bahan 
yang akan dikomposkan. Bila perlu 
tambahkan selapis kompos yang sudah 
jadi. Agar kompos beraroma jeruk, 
anda bisa menambahkan kulit jeruk ke 
dalam keranjang,” kata dia.

Untuk memastikan proses 
pengomposan berjalan, kata dia, 
letakkan tangan kira-kira 2 cm dari 
kompos. Bila terasa hangat, dapat 
dipastikan proses pengomposan 
bekerja dengan baik. “Jika tidak, 
percikkan sedikit air untuk memicu 
mikroorganisme bekerja. Bisa jadi 
kompos terlalu kering  sehingga 
memerlukan air. Lakukan kegiatan 
tersebut berulang-ulang selama 40 
- 60 hari. Bahan yang telah menjadi 
kompos akan berwarna hitam, tidak 
berbau dan tidak becek,” tandasnya.
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KITA & KELUARGA

dan Kelurahan Pondokcina. 
Munir mengatakan, 

tujuan pemberian dana P2KP 
adalah untuk memegang 
teguh prinsip tridaya P2KP, 

miliar,” terang Kepala Badan 
Perencana Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kota Depok, 
Misbahul Munir.

Dana tersebut diberikan 
kepada 14 BKM yang ada di 11 
Kelurahan, yakni: Kelurahan 
Pondok Petir, Kelurahan 
Serua, Kelurahan Bojongsari 
Baru, Kelurahan Duren 
Seribu, Kelurahan Duren 
Mekar, Kelurahan Pengasinan, 
Kelurahan Curug, Kelurahan 
Cinangka, Kelurahan Bojongsari 
Lama, Kelurahan Kalimulya, 

Pemkot Depok Terus Berupaya 
Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Pemerintah 
Kota Depok 
terus berupaya 
meningkatkan taraf 
hidup masyarakat 

melalui pelbagai macam 
kegiatan. Salah satunya melalui  
bantuan Paket Penanggulangan 
Kemiskinan Perkotaan (P2KP). 
Dana bantuan P2KP diberikan 
Pemerintah Kota Depok 
kepada Badan Keswadayaan 
Masyarakat (BKM). “Untuk 
tahun ini dana bantuan P2KP 
Kota Depok mencapai Rp1,5 
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yaitu: pemberdayaan ekonomi, 
sosial dan lingkungan serta 
kesehatan. “Kedepannya akan 
ada pembangunan sarana 
prasarna kegiatan ekonomi, 
pengembangan potensi lokal,  
dan ekonomi masyarakat. Tak 
hanya bidang ekonomi, bidang-
bidang lain yang masuk dalam 
prinsip tridaya pun akan kami 
implementasikan. Untuk itu, 
kami membutuhkan sinergitas 
yang kuat dari masyarakat 
dan pihak-pihak yang peduli, 
karena pemerintah tidak bisa 
mewujudkan semua itu tanpa 
dukungan dari masyarakat dan 
pihak yang peduli,” tuturnya.

Dia  menjelaskan, 
anggaran yang digelontorkan 
untuk replikasi P2KP tahun 
2012 bersumber dari dana 
APBD. Anggaran tersebut 

diperuntukkan perbaikan jalan 
sepanjang 1.167 meter,  satu 
unit jembatan dan posyandu,  
penurapan 80 meter, dan 
rehabilitasi Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) sebanyak 54 unit. 
Tak hanya APBD, ujar Munir,  
program ini juga menggunakan 
dana swadaya masyarakat 
sebesar Rp. 468.215.500. Dana 
swadaya tersebut terkumpul 
karena masyarakat juga ingin 
membantu pemerintah dalam 
mengentaskan kemiskinan. 
“Semoga kolaborasi pemerintah, 
masyarakat, dan kelompok 
peduli masyarakat miskin bisa 
terus bersinergi sehingga bisa 
mengentaskan kemiskinan,”kata 
Munir.

Lebih jauh Munir 

menuturkan, P2KP merupakan 
program pemerintah Indonesia 
yang digalakkan sejak 
tahun 1999. Kini, program 
tersebut terus digalakkan 
pemahamannya di Kota Depok. 
Memang, pada 2008, P2KP 
mulai menginduk pada Program 
Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri (PNPM). 
“Bantuan pemerintah kali 
ini lebih bersifat top down. 
Sedangkan program ini bersifat 
bottom up, di mana dana 

akan dicairkan setelah 
masyarakat kelurahan 
mengindentifikasi 
persoalan, kriteria serta 
penyebab kemiskinan 
di wilayah masing-
masing,” katanya.

Setelah itu, 
tambahnya, warga 
menyusun rencana 
pembangunan 
melalui lembaga yang 
di namakan BKM. 

“Perencanaan yang 
disusun warga mengacu pada 
millenium development goals 
(MDG’s) penanggulangan 
kemiskinan, pemberdayaan dan 
kesetaraan, pendidikan untuk 
semua, peningkatan kesehatan 
pencegahan penyakit menular, 
kelestarian lingkungan hidup 
dan kemitraan global,” tutur dia.

Menurut Munir, selain 
untuk sektor sosial dan 
lingkungan yang dananya 
habis terpakai masyarakat, 
dana tersebut juga dapat 
dimanfaatkan untuk sektor 
ekonomi yang dananya harus 
bergulir.
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DUNIAPENDIDIKAN

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota 
Depok, Muhammad Nurdin, mengungkapkan, 
memilih tempat kursus bagi anak harus dipilih 
secara cermat dan teliti. Dalam perjalanannya 
kursus tidak semuanya berjalan lancar. Ada saja 

hambatan yang akan muncul. Entah lelah, malas, jauh, dan 
sebagainya. “Bila hal itu benar terjadi jangan buru-buru 
memarahi anak. Bila semangat anak mulai menurun, coba 
amati aktivitas anak selama kursus dalam waktu 3-6 bulan. 
Apakah anak semakin meningkat atau menurun?,” katanya.

Sesungguhnya, kata Nurdin, oranngtua memiliki 
peran sangat strategis dalam kemajuan anak di bidang ilmu 
pengetahuan. Artinya, orangtua harusnya mendampingi 
si anak selama kursus berlangsung.  Jika memang  kondisi 
anak dalam keadaan ‘drop’ selama 3-6 bulan, sebaiknya 
ajak dia untuk diskusi, apakah kursus tetap berjalan atau 
dihentikan agar tidak berujung sia-sia,” kata dia.

Dia menambahkan, banyak sekali tempat-tempat les 
yang menawarkan pelajaran tambahan. Mulai dari pelajaran 
yang biasanya menjadi momok di kelas, seperti Matematika, 
IPA, Bahasa Ingris, hingga les-les yang berkaitan dengan 
pengembangan bakat anak di bidang kesenian.

Inilah yang kadang membuat orang tua kebingungan, 
mana yang akan dipilih duluan. Bukan hanya itu, orang 
tua juga bingung mana tempat les yang terbaik buat anak, 

Pilih 
Tempat 
Kursus 
Secara 

Cermat dan 
Teliti



13wartadepok

sehingga ujung-ujungnya uang yang di keluarkan tidak sia-
sia. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang perlu perhatikan 
sebelum memilih tempat les buat anak.

1.Perhatikan kualitasnya
Mencari tempat les sama pentingnya dengan cari 

sekolah. Jangan asal murah maka kualitas tempat les 
tersebut Anda abaikan sama sekali. Seperti kata sebuah 
iklan motor di televisi: “Boleh murah tapi jangan murahan”. 
Artinya, selain pertimbangan biaya, pertimbangkan juga 
kualitasnya. Perhatikan kualitas lulusan atau mantan 
siswa yang pernah belajar di sana. Anda bisa melihat atau 
menanyakan kepada mereka, bagaimana kualitas tempat 
les tersebut. Kalau memang kualitas lulusan atau mantan 
siswanya cukup berprestasi Anda bisa cukup yakin bahwa 
tempat les tadi cukup baik kualitasnya.

2. Lihat kemampuan staf pengajarnya. 
Anda harus memastikan apakah staf pengajarnya 

memiliki cukup pengetahuan, tahu bagaimana memotivasi 
siswa dan memahami karakter anak-anak. 

3. Metode pendidikan yang ditawarkan. 
Pastikan bahwa metode pendidikan yang ditawarkan 

cukup baik. Dengan demikian, uang yang Anda keluarkan 
tidak akan sia-sia.

4. Cek lokasi. 
Masalah lokasi itu cukup penting karena bisa 

berpengaruh banyak terhadap biaya transportasi yang akan 
Anda keluarkan untuk si anak. Kalau tempat lesnya cukup 
jauh dari rumah, maka biaya transportasi yang dikeluarkan 
akan cukup besar, selain ada risiko anak juga akan 
mengalami kelelahan di perjalanan yang ujung-ujungnya 
bisa berpengaruh juga kepada penguasaan materinya. 
Sebagai tambahan, selain biaya transportasi, Anda juga 
harus mempertimbangkan untuk memberikan sedikit 
tambahan uang jajan buat si anak selama ia belajar di tempat 
les.

5. Lihat lingkungan. 
Lingkungan les pendidikan biasanya akan berbeda 

dengan lingkungan sekolah karena teman-temannya 
juga akan berbeda, sehingga sangat penting memang 
untuk memperhatikan lingkungan tempat les yang 
akan dimasuki anak. Sebagai contoh, kalau lingkungan 
tempat les anak Anda berisi anak-anak yang sering 
jajan, maka ada kecenderungan anak Anda juga akan 
mengikutinya. Sehingga bisa berakibat si anak menjadi 
lebih boros dan tidak lagi fokus kepada proses belajarnya, 
malahan mungkin bisa jadi ia sibuk jajan dan bermain 
dengan teman-temannya tadi. “Yang akan mengikuti 
les itu adalah anak Anda, bukan Anda. Karena itu, coba 

ajak dia untuk ikut mengecek tempat-tempat les tersebut 
sebelum Anda betul-betul memasukkannya ke situ. Sesekali 
tanyakan padanya apakah ia cocok dengan tempat kursus 
tersebut. Tanyakan juga padanya apakah ia nyaman dengan 
lingkungan tempat lesnya. Sebagai tambahan, pastikan 
juga bahwa ia tidak merasa terpaksa mengikuti les belajar 
tersebut. Ingat, jangan terlalu memaksakan kehendak Anda 
pada dirinya. 
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INFRASTRUKTUR

Pancoran Mas, tengah mengadakan sosialisasi rencana 
pembentukan bank sampah di lingkungan tersebut. “Yang 
seperti itu harus kita dukung,” katanya.

Linda menambahkan, selain tak bosan mengajak 
masyarakat mendirikan 
bank sampah, Pancoran 
Mas sesungguhnya telah 
memiliki bank sampah 
dengan segudang prestasi, 
yakni: Bank Sampah 
WPL. Posisinya persis di 
belakang Kantor Polsek 
Pancoran Mas dan 
tak jauh dari gerbang 
perumahan Poin Mas. 
WPL telah mengantongi 
banyak sekali piala. Di 

antaranya, juara pertama inovasi barang tidak terpakai 
dalam rangka depok kota sehat dan juara pertama lomba 
pemberdayaan dan wirausaha yang diadakan oleh rumah 
zakat Indonesia cabang Depok.

Ketua RW 02, Suganda mengatakan, masyarakat 
di lingkungannya hingga kini belum mengerti bagaimana 
cara mengelola dan memanfaatkan sampah yang mereka 
produksi setiap hari, sehingga sampah buangan dari rumah 
masing-masing selalu dianggap sebagai limbah yang tidak 
berguna. Padahal sesungguhnya sampah-sampah baik 

Program pemilahan sampah organik dan 
nonorganik yang digulirkan Pemerintah Kota 
(Pemkot) Depok disambut baik masyarakat 
Kota Depok. Pelan namun pasti masyarakat 
mulai menyadari 

pentingnya pemilahan 
sampah sejak dari rumah. 
Bahkan, pertumbuhan 
kesadaran masyarakat 
berkorelasi dengan maraknya 
pertumbuhan Bank Sampah 
di kota belimbing dewa ini. 
Salah satu Bank Sampah 
yang sudah memiliki nama 
yakni Bank Sampah Warga 
Peduli Lingkungan (Bank 
Sampah WPL) terletak di 
wilayah Kecamatan Pancoran Mas.  “Bank sampah adalah 
wadah kegiatan dengan memanfaatkan fasos-fasum yang 
ada, dan merupakan gerakan bola salju, menuju Depok 
bersih dan Hijau,” ujar Camat Pancoran Mas Linda Ratna 
Nurdianny.

Linda mengatakan, tingginya produksi sampah 
di Depok memang membutuhkan perhatian khusus 
dari semua pihak, tak hanya pemerintah melainkan juga 
masyarakat secara aktif. Dia menginformasikan kalau 
pengurus RW 02, Kelurahan Mampang, Kecamatan 

Pancoran Mas Terus Gemakan 
Pendirian Bank Sampah
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organik atau nonorganik yang berasal 
dari rumah tangga bila ditangani 
secara baik dan benar, akan dapat 
mengatasi masalah lingkungan 
dan sekaligus bisa memberikan 
keuntungan secara materi dari 
hasil daur ulang sampah. “Melalui 
sosialisasi rutin, warga akan diberikan 
pengetahuan dari praktisi pengelolaan 
sampah,” ujarnya.

Penggagas Bank WPL, Wulan 
Wibiyanti menjelaskan, Bank Sampah 
WPL berdiri  pada 
tahun 2009. Pada 
tahun tersebut 
juga terdapat 
pelatihan kerajinan 
tangan dengan 
memanfaatkan 
limbah rumah 
tangga menjadi 
barang bermanfaat. 
Pelatihan tersebut 
diikuti ibu-ibu 
rumah tangga 
lingkungan RT 01 
Kelurahan Pitara. “Setelah berhasil 
menghasilkan produk berupa tas, 
dompet dengan motif menarik muncul 
permasalahan baru di bahan baku 
yang kurang. Untuk memudahkan 
bahan baku akhirnya pada tahun 2011 
dibuatlah bank sampah tersebut,” 
terangnya.

Layaknya sebuah bank umum, 
kata Wulan, di bank sampah WPL 
setiap nasabah atau orang yang 
menabung sampah akan mendapatkan 
buku tabungan. Di dalamnya berisi 
catatan jumlah tabungan dari pihak 

nasabah. Untuk tabungan 
sendiri baru dapat dapat 
diambil dengan ketentuan 
setelah menabung 
selama 3 bulan. Dengan 
pertimbangan agar hasil 
yang diperoleh memiliki 
nilai lebih banyak sehingga 
mampu dirasakan oleh 
nasabah. Kebiasaan nasabah 
akan mengambil hasil 
tabungan pada kondisi 
tertentu. “Misalnya pada 
saat anak-anak sekolah 

ganti semester baru,” terang Wulan.
Menurut Wulan, Bank 

Sampah WPL menerima semua jenis 
tabungan sampah. Asalkan memiliki 
nilai jual misalnya kertas koran, 
kardus, kertas buku (putih), kertas 
buram, kertas campur, kerdus, plastik 
mineral, plastik ember, besi, kuningan 
dan alumunium. Dengan harga 
beli beragam disesuaikan dengan 
sampahnya. Misalnya kertas koran 
Rp 800/kg, Kardus  Rp 800/kg, plastik 
ember berwarna Rp.  1000/kg, kaleng 

Rp 800/kg, tembaga Rp 40.000/kg, 
kuningan Rp 18.000/kg, aluminium 
kw I Rp 9000/kg, aluminium kw II : 
7500/kg. “Jika jumlah sampah yang 
dihasilkan nasabah banyak, maka 
pihak bank sampah akan datang 
mengambilnya. Untuk saat ini nasabah 
tidak hanya dari lingkungan RT 01 
saja, ada beberapa masyarakat dari luar 
kelurahan yaitu Kelurahan Rangkapan 
Jaya Baru, dan Kelurahan Mampang,” 
kata dia.

Sedangkan sampah 
tabungan nasabah tidak seluruhnya 

dimanfaatkan sendiri oleh 
pengurus bank sampah. 
Untuk plastik pembungkus 
permen, kopi, minuman 
cereal, detergent, minyak 
goreng dimanfaatkan 
menjadi kerajinan tangan 
yang cantik dan menarik. 
Diantaranya tas, dompet, 
jepitan, bando yang bernilai 
ekonomi. Sedangkan sampah 
yang belum mampu diolah 
mereka melakukan kerjasama 

dengan tukang rongsokan. Dengan 
maksud walaupun sampah-sampah 
dikelola masyarakat namun tidak 
mematikan mata pencaharian mereka, 
malah menguntungkan karena untuk 
sampah-sampah telah dipilah. Wulan 
memiliki cita-cita WPL mampu 
menghasilkan produk yang bisa masuk 
di event-event tertentu misalnya 
sebagai souvenir pernikahan. 
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PEMBERDAYAANMASYARAKAT

pemilahan sampah berawal dari 
kelompok ibu-ibu di lingkungan 
Griya Depok Asri. Setiap hari 
Jumat mereka berkumpul di satu 
titik yang sudah ditentukan dengan 
membawa sampah rumah tangga. 
Sampah organik dijual pada bank 
sampah. Namun, sampah non 
organik masih menjadi kendala. 
“Dari hari ke hari peminatnya 
semakin banyak. Maka kita 
berupaya mengubah seluruh 
sampah menjadi uang. Untuk 
itu lah maka kami mengundang 
para petinggi dari Osaki untuk 
menjelaskan bagaimana mengatasi 

sampah dengan kurun waktu 8 
tahun. Mereka berhasil membuat 
Osaki bebas dari sampah dalam 
waktu 15 tahun. “Kita belajar dari 
mereka untuk membuat kompos 
organik. Serta mempelajari cara 
mereka mengubah paradigma 
masyarakat soal kebersihan dan 
kegunaan sampah. Kita yakin 
dalam tempo beberapa tahun 
ke depan Depok akan menjelma 
menjadi kota yang bersih,” kata 
Koordinator pemilah sampah di 
lingkungan Perumahan Griya 
Depok Asri, Kania Zamrowi.

Menurut Kania, gagasan 

Semangat warga Depok 
mengatasi permasalahan 
sampah di kota berikon 
belimbing Dewa ini 
mulai menggelora. 

Apalagi setelah mendengar kabar 
kalau Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) Cipayung tidak 
dapat digunakan lagi pada akhir 
tahun 2013. Untuk menunjukan 
keseriusan tersebut, mereka 
mengundang para petinggi dari 
Kota Osaki, Provinsi Kagoshama, 
Jepang, yang dinilai berhasil 
mengubah pola berpikir warganya 
dalam mengatasi permasalahan 

Warga Griya Depok Asri Belajar Membuat 
Pupuk Organik dari Ahli Sampah Osaki City
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dapat menjadi sumber daur ulang. 
“Sedangkan jika dicampur tetap 
menjadi sampah,” jelasnya.

Pada tahun 1998, kata 
Tokurei, sampah di Kota Osaki 
mencapai 4.382 ton. Setelah 
masyarakat diberikan ilmu 
tentang sampah maka setahap 
demi setahap volume sampah 
mulai menurun. Di tahun 1999 
sampah yang dihasilkan 3.763 ton, 
tahun 2000 menurun lagi menjadi 
2.393 ton, memasuki tahun 2001 
tinggal 1.700 ton. “Volume ini 
terus menurun, hingga akhirnya 
tinggal nol. Masyarakat dengan 
kesadarannya sendiri memilah 
sampah sejak dari dapur, dan 
langsung diangkut petugas UPS,” 
kata dia.

Pernyataan tersebut diamini 
pengelola Unit Pengolahan Sampah 
(UPS) Kota Osaki, Nakano. Ia 
menjelaskan, setiap rumah di 
Depok dapat menciptakan kompos 
organik. Sisa-sisa makanan yang 
dimakan ditaruh disatu tempat, 
kemudian disaring agar air tidak 
ikut tersimpan. “Hal itu dilakukan 
untuk menghidari bau, serangga, 
dan lalat,” kata dia.

Nakano mengingatkan, 
Kota Osaki seperti sekarang tidak 
terjadi begitu saja. Melainkan 
butuh proses dengan melibatkan 
seluruh masyarakat. “Jika ibu-ibu 
ingin Depok bersih seperti Osaki, 

maka upayanya harus dimulai 
dari sekarang. Ingat, sampah 
itu bernilai, dan kitalah yang 
menentukannya. Sampah kotor 
bernilai rendah, sampah bersih 
bernilai tinggi,” ujarnya mantap. 

Sebelumnya, Kepala 
Bidang (Kabid) Kebersihan Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan, 
Rahmat Hidayat mengatakan 
kalau pihaknya sudah mengirim 
enam wakilnya ke Osaki untuk 
belajar cara penanganan sampah 
selama sebulan. “Kita belajar cara 
pemilahan sampah yang tepat dan 
benar. Warga Osaki city Jepang 
meraih sukses dalam pengelolaan 
kebersihan,’’ tutur Rahmat.

Rahmat menuturkan 
pemilahan sampah di Osaki sudah 
dimulai dari tingkat rumah tangga. 
Mereka memilah sampah hingga 
menjadi sekitar 28 jenis sampah. Di 
bagian depan setiap rumah, warga 
menyediakan empat jenis kantong 
sampah di antaranya kantong 
sampah organik dan non-organik. 
‘Kaleng, botol, plastik mempunyai 
kantong sampahnya masing-
masing. Pengangkutan sampah 
diatur jadwalnya disesuaikan 
dengan jenis sampah, contoh hari 
pertama sampah plastik, hari kedua 
sampah botol, dan seterusnya,’’ kata 
dia.

Selama sebulan di Osaki, 
wakil dari Pemkot Depok itu 
akan tinggal di salah satu keluarga 
untuk mempelajari cara mereka 
mengelola kebersihan. “Terutama 
cara pemilahan sampah yang 
benar dan tepat. Sepulang dari 
Jepang nanti, mereka diharapkan 
dapat menularkan ilmu dan 
pengalamannya ke masyarakat luas 
tentang cara yang benar dan tepat 
menangani sampah,’’ ujarnya.

masalah sampah,” jelas Kania.
Istri Kepala Badan 

Lingkungan Hidup (BLH) Kota 
Depok ini menambahkan, ilmu 
yang didapatnya hari ini akan 
ditularkan ke ibu-ibu komplek 
untuk bersama-sama mengubah 
kebiasaan dalam menangani 
sampah organik dan anorganik. 
“Ibu-ibu yang hadir hari ini 
memiliki tanggungjawab mengajak 
ibu-ibu lainnya untuk melakukan 
hal yang sama,” ujar Kania.

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kota Osaki, Tokurei menjelaskan 
bahwa 15 tahun lalu Kota Osaki 
sama dengan Kota Depok, 
pembangunannya terkendala 
masalah sampah. Namun, selama 8 
tahun pemerintah secara konsisten 
menjelaskan kepada masyarakat 
mengenai pentingnya memilah 
sampah sejak dari dapur. “Sampai 
akhirnya sekarang ini masyarakat 
Osaki selalu memilah sampah sejak 
di dapur. Sekarang kita tanamkan 
hal tersebut ke anak-anak sejak 
dini,” kata dia.

Tokurei mengatakan, 
sampah rumah tangga paling 
banyak menghabiskan tempat 
dan volume. Sedangkan sampah 
organik adalah sampah yang paling 
berat dan paling sulit dibuang 
saat keluar dari rumah. Namun, 
sampah organik bilah dipisah 
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KOMUNITAS

dan Hijau saat ini tengah dijalani oleh instansi 
pemerintahan. Salah satunya dengan cara 
melakukan gerakan memilah sampah dan 
menanam pohon. “Pencanangan itu sudah 
dideklarasikan sebelumnya pada saat pelantikan 
kepengurusan KORPRI Kota Depok dan akan 
dimantapkan lagi di pada rakor dalam beberapa 
hari ke depan,” kata dia.

Zamrowi menjelaskan, “Memilah di sini 
maksudnya adalah gerakan untuk mengajak 
masyarakat dalam memilah sampah. Dan 
melihat sampah sebagai suatu sumber daya 
bukan sebagai masalah, serta menghilangkan 
kebiasaan membuang sampah dengan cara mulai 
mengelolanya.”

Menanam, lanjut dia, berhubungan dengan 
makin tertekannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
yang ada di Kota Depok. Ia berkeinginan ada 
gerakan untuk kembali menanam pohon, karena 
menurutnya setiap hari masih ada saja pohon 
yang ditebang.  “Kita sudah bersiap dengan 
menyusun Perda, di mana dalam peraturan 
tersebut mewajibkan setiap rumah menanam 
pohon, ukuran luas halaman rumah nantinya 
menjadi patokan untuk berapa jumlah pohon 

Sekretaris Daerah Kota Depok yang 
juga Ketua Dewan Pengurus Korpri, 
Etty Suryahati meminta anggota 
Korpri mendukung seluruh kegiatan 
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok 

dibawah kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail 
dan Idris Abdul Somad.  Pemkot Depok saat ini 
tengah mencanangkan program yang termasuk 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD), yaitu Depok sebagai Kota 
Bersih dan Hijau. “Anggota Korpri harus 
mendukung program Depok Bersih dan Hijau,” 
katanya.

Etty mengingatkan bahwa terciptanya 
Depok Bersih dan Hijau bukan semata-mata 

ingin meraih Piala Adipura sebagai supermasi 
paling bergengsi di bidang lingkungan hidup. 
Tapi sesungguhnya orang nomor satu di Depok 
menginginkan Depok lebih hijau dari sekarang. 
“Yang menikmati bukan kita, tapi anak cucu 
kita di masa mendatang. Kita tidak ingin 
meninggalkan kehancuran pada anak kita,” kata 
dia.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) 
Zamrowi  mengatakan, program Depok Bersih 

Korpri Mendukung Penuh 
Depok Bersih dan Hijau
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yang harus ditanam,” tutur Zamrowi. 
Zamrowi menerangkan tentang manfaat 

lubang biopori. Menurutnya, warga harus 
mengetahui mengenai manfaat dari lubang 
biopori yang mempunyai fungsi ganda. 
Selain menyelamatkan air tanah juga bisa 
untuk mengelola tanah organik.  “Lubang 
biopori tersebut mempunyai fungsi untuk 
memfermentasikan sampah organik/makanan. 
Dengan nantinya akan menjadi dua produk 
kompos yaitu kompos cair dan padat,” jelasnya.

Tujuan utama dari pencanangan yang 
digerakkan pemerintah tersebut adalah setelah 
masyarakat sadar dengan memilah sampah 
kedepannya mereka dapat membentuk ‘bank 
sampah’. “Di situlah nantinya dapat tercipta 
lapangan kerja dan mendapat penghasilan 
tambahan,” ucapnya lagi.

Ditambahnya, ada beberapa bank sampah 
yang sudah tergolong sukses di Kota Depok. 
Salah satunya bank sampah Kelompok Peduli 
Lingkunga (Poklili) di wilayah RT 03/24, 

Lembah Griya Depok Asri Kelurahan Abadijaya, 
Kecamatan Sukmajaya.  Serta Warga Peduli 
Lingkungan (WPL) di wilayah RT 01 Kelurahan 
Pitara, Kecamatan Pancoran Mas. Mereka bisa 
meminjamkan uang dan membeli beras dari hasil 
pengolahan bank sampah tersebut.

Perlu dipahami, imbuh Zamrowi, ada 
beberapa jenis sampah yang sangat tinggi nilai 
jualnya. “Jenis tersebut seperti kertas, dus, botol 
plastik, untuk perkilonya bisa mendapat seribu 
hingga tiga ribu rupiah. Sedangkan untuk jenis 
botol minum dari aluminium bisa mendapat dua 
belas ribu perkilonya,” kata dia.

Pengadaan bank sampah itu sendiri 
menurutnya cukup mudah untuk dijalankan. 
“Kita sudah punya manualnya mengenai apa 
saja syarat untuk membentuk bank sampah. 
Tentunya RT dan RW setempat ikut membantu 
menyediakan sedikit lahan untuk mengolah 
sampah tersebut,” harap dia.
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OLAHRAGA

seorang PNS suatu kewajiban. 
Pasalnya, seorang PNS pun 
harus memelihara kebugaran 
fisik sehingga mampu 
menjalankan pelayanan 
publik dengan baik. “PNS itu 
teladanan, sehingga masyarakat 
pun aktif berolahraga. 
Dengan demikan, kualitas 
kesehatan terjaga, terjauh dari 
penyakit yang akhirnya bisa 
mengurangi biaya perawatan 
dan pemeliharaan kesehatan,” 
kata dia.

Menurutnya, sebanyak 
130 atlet dan official asal 
Kota Depok akan mengikuti 
delapan cabang olahraga 

Ratusan atlet 
dan official asal 
Kota Depok, 
Senin (15/10), 
diberangkatkan 

ke Kabupaten Kuningan guna 
mengikuti Pekan Olahraga 
Pemerintah Daerah (Porpemda) 
Provinsi Jawa Barat yang 
berlangsung mulai tanggal 15 
Oktober hingga 19 Oktober. 
“Porpemda merupakan ajang 
unjuk kebolehan atlet. Dengan 
diikuti 26 kota dan kabupaten 
se-Jabar,” kata Wali Kota Nur 
Mahmudi Ismail.

Nur Mahmudi 
mengatakan, olahraga bagi 

130 ATLET DEPOK RAMAIKAN 
POR PEMDA KUNINGAN

“Selamat 
bertanding, 
jaga kesehatan, 
jaga 
kekompakan, 

dan semoga bisa 
meraih prestasi 
gemilang,” 
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dalam Porpemda, 
yakni:  futsal, catur, 
voli, tenis meja, 
tenis lapangan, bulu 
tangkis, gerak jalan, 
dan senam SKJ.  Dia 
mengatakan,  Porpemda 
adalah bagian sistem 
pembinaan olahraga prestasi 
unsur PNS untuk memberi nilai 
tambah peningkatan kualitas 
SDM aparatur, keakraban 
antar PNS juga mengakselerasi 
agenda reformasi birokrasi. 

“Porpemda bukan kompetisi 
bagi atlet profesional, karena 
pesertanya adalah abdi 
negara,” ujar Nur Mahmudi.

Nur Mahmudi 
mengucapkan terima kasih 
kepada para atlet yang 
akan bertanding untuk 
mengharumkan nama Depok. 
“Selamat bertanding, jaga 
kesehatan, jaga kekompakan, 
dan semoga bisa meraih prestasi 
gemilang,” tutur wali kota.

Nur Mahmudi tidak 
menargetkan para atlet 

membawa pulang 
medali. Namun, 
ia berpesan agar 
para atlet berjuang 
dengan sungguh-
sungguh, serius, 
dan pantang menyerah. “Kalah 

menang bukan tujuan, tapi 
merekatkan silaturahmi dan 
menunjukan keseriusan menjadi 
tujuan utamanya. Jangan 
juga mencoba-coba berbuat 

curang hanya karena ingin 
mendapatkan medali,” tegasnya.

Orang nomor wahid 
di Kota Depok itu mengaku 
benci dengan kecurangan. 
Apalagi kecurangan 
dilakukan oleh para atlet 
olahraga yang hanya ingin 
mendapatkan medali 
dan perhatian. “Itu sama  
merupakan perbuatan 
buruk. Jangan sekali-kali 

atlet asal Depok melakukan 
hal itu. Bertanding lah dengan 
kejujuran dan penuh didikasi,” 
kata Nur Mahmudi.

wartadepok 21
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SERBASERBI

gan dengan masalah teknologi. Salah 
satu yang dilaksanakan yaitu pam-
eran komputer dan lomba perakitan 
komputer tingkat SMK se-Depok yang 
diadakan di salah satu mall di Kota 
Depok. Acara yang dibuka langsung 
oleh Wakil Walikota Depok Idris Ab-
dul Somad mengatakan bahwa, dengan 
adanya kegiatan yang lebih fokus pada 
pengembangan bakat ke arah yang 
positif seperti ini maka diharapkan 
tidak ada lagi permasalahan seperti 
tawuran antar sekolah. Pemerintah 
Kota pasti akan selalu mendukung 
dan berusaha secara maksimal dalam 
mendukungnya.

Dengan adanya pameran serta 
lomba perakitan komputer ini akan 
mengasah keterampilan para siswa 
didik dalam dunia teknologi. Karena 
dunia ini selalu berkembang setiap saat 
sehingga harus banyak pengetahuan 
yang dimiliki. Pada pameran kali ini 
terdapat 20 peserta pameran yang 
menjajakan produk-produk IT seperti 

WALIKOTA DEPOK H. Nur Mahmu-
di Isma’il pada Minggu 30 September 
2012  melepas calon jemaah haji asal 
Depok yang akan menunaikan ibadah 
haji ke tanah suci Makkah. Pelepasan 
calon jemaah haji asal Depok dilaku-
kan di Mako Brimob, Kelapa Dua De-
pok. Walikota Depok memberangkat-
kan 1663 jemaah haji dan para petugas 
yang akan memberikan pelayanan 
kepada jamaah haji. Kepada calon 
jamaah haji dan petugas haji, Walikota 
Depok berpesan agar mereka mema-
tuhi peraturan yang telah ditetapkan 
oleh Kementerian Agama dan Pemer-
intah Arab Saudi untuk menghindari 
masalah yang kerap timbul saat musim 
haji. Khusus kepada petugas haji, 
Walikota Depok berpesan agar pelay-
anan petugas haji dapat ditingkatkan 
sehingga kasus  jamaah haji sesat dan 
kelaparan seperti musim haji sebel-
umnya dapat diatasi. Tidak hanya itu, 
petugas haji juga harus menjadi contoh 
yang baik karena membawa nama baik 
bangsa dan negara.

Wakil Walikota Membuka Pe-
nyelenggaraan Pameran dan 
Lomba Merakit Komputer

DALAM RANGKA merealisasikan 
program Depok Cyber City, pihak 
Pemerintah Kota Depok selalu mendu-
kung setiap kegiatan yang berhubun-

komputer, laptop, iPad, tablet, hingga 
aksesorisnya. Sedangkan peserta 
lomba yang mengikuti kejuaraan kali 
terdapat 10 SMK. “Kami sebagai pe-
nyedia produk-produk teknologi tadi 
sudah berusaha semaksimal mungkin 
bersama Depok Cyber Community 
dan dinas terkait lainnya untuk mema-
jukan pendidikan berbasis teknologi

Karya Bakti di Kampus UI Isi 
Hari Ulang Tahun ke-67 Zeni 
TNI AD

WALIKOTA DEPOK H Nur Mahmudi 
Isma’il hadir dalam Karya Bakti Dalam 
Rangka HUT ZENI Angkatan Darat/
AD ke-67 di Kampus UI Depok. Hadir 
dalam kegiatan tersebut Direktur ZENI 
AD Brigjen Zainal Arifin beserta para 
prajurit, Kapolres Depok Kombes 
Mulyadi, Dandim 0508 Depok Letkol 
Zamroni, Wakil Rektor 1 UI Muhamad 
Anis beserta jajaran pejabat UI, dan 
mahasiswa UI. Ketua Panitia Harun A 
Gunawan melaporkan tentang rang-
kaian acara dalam rangka HUT ZENI 
AD tahun ini, diantaranya penanaman 
pohon di tepi Danau Salam UI yang 
dilaksanakan pada hari ini, Jum’at 
(28/9). Rangkaian dilanjutkan pada 
hari Minggu (30/9) mendatang dengan 
penanaman pohon dibeberapa tempat 
di lingkungan UI dirangkai dengan 
kegiatan kebersihan/kerja bakti. “Perlu 
diketahui, kegiatan ini dilakukan oleh 
sekitar 600 orang yang terdiri dari pra-
jurit ZENI AD, mahasiswa dan  warga 
sekitar UI. Pada hari Minggu (7/10) 
mendatang, juga akan dilaksanakan 
pertandingan olahraga antar keluarga 
besar ZENI” terang Gunawan seraya 
menambahkan, kegiatan seperti ini 
adalah kegiatan keempat yang telah di-
laksanakan sejak pertama kali dilaku-
kan pada tahun 2004 lalu.

Pelepasan 1.663 Calon Jamaah Haji Depok
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Wakil Rektor UI Muhmad Anis menyatakan kegiatan 
ini adalah bukti nyata satu kesatuan antara ZENI AD dan 
mahasiswa untuk memperlihatkan kepeduliannya terha-
dap lingkungan. “Dengan penanaman pohon hari ini, para 
civitas akademika mengajak berkolaborasi untuk peduli 
terhadap hutan dan danau kampus. Semoga dengan penana-
man pohon hari ini, tingkat kepedulian terhadap pohon/
penghijauan dan tata air/manfaat danau bisa terus berlanjut 
sehingga lingkungan kampus UI yang bersih, hijau, dan nya-
man dapat terwujud” ujar Anis sekaligus menginformasikan 
bahwa UI memiliki 6 danau, yaitu Danau Kenangan, Agatis, 
Mahoni, Puspa, Ulin, dan Danau Salam (biasa disingkat 
menjadi Danau Kampus).

Awali sambutan, Pemimpin Kota Belimbing haturkan 
terima kasih dan beri apresiasi kepada ZENI AD dan UI 
yang telah bersama-sama menggelar kegiatan ini. “Semoga 
kegiatan seperti ini bisa terus terlaksana, ajak stakeholder 
lainnya untuk perluas kegiatan ini sehingga kita bersama-
sama bisa menghijaukan Kota Depok. Nama keenam danau 
di UI adalah nama-nama pohon, sehingga diharapkan 
besarnya kepedulian untuk terus menjaga kehijauan dan 
kebersihannya” tutur Walikota mengajak untuk ciptakan 
kebersihan, keasrian, keteduhan, dan kenyamanan di Kota 
Depok.

Dalam kesempatan itu, Walikota juga mengajak 
untuk berbenah diri dan memulai untuk memilah sampah, 
mengolah sampah, dan menanam. “Mari bersama-sama se-
cara pelan-pelan, kita biasakan untuk melakukan pemilahan 
dan pengolahan sampah serta menanam” ajak Pemimpin 
Kota Belimbing yang berharap UI bisa mengolah sampah 
sendiri karena telah ada unit pengolahan sampah di UI.

“Seharusnya sampah itu tidak dibuang begitu saja, 
karena kita juga bisa mengolahnya sendiri. Mari kita mulai 
memilah dan mengolah sampah di rumah kita” tutur Zainal 
Arifin yang memberi apresiasi kepada mahasiswa yang turut 
serta dalam kegiatan ini. Dengan kegiatan ini, diharapkan 
bisa membangun image mahasiswa agar mereka nantinya 
memiliki rasa cinta, tanggung jawab, dan rasa memiliki 
terhadap lingkungan, sehingga lingkungan tetap hijau dan 
bersih, kata Zainal Arifin sekaligus menginformasikan 
beberapa prajuritnya akan terbang ke Haiti dan Kongo 
dalam rangka Karya Bakti pada Oktober dan Desember 
mendatang. 

Kementrian Kominfo Wajibkan Perusahaan Jasa 
Kiriman Melapor

Selasa, (2/10) Kepala Pusat Informasi dan Humas 
Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Gatot S. Dewa 
Broto mengatakan bahwa perusahaan jasa layanan kiriman 
pos dan logistic wajib melaporkan kegiatan operasional dan 
kinerja kepada Kementrian Kominfo secara rutin.

Gatot menegaskan bahwa aturan ini berlaku di 
bidang Telekomunikasi yang mengharuskan adanya laporan 
kinerja, operasi, dan kewajiban yang harus dibayar.  Jika 
aturan ini tidak dilaksanakan, maka perusahaan jasa layanan 

pos dan logistic dapat dikenai peringatan, bila belum juga 
ada respon maka izin operasinya dapat dicabut. Hal ini juga 
berlaku terhadap perusahaan pos swasta.

Keharusan melaporkan secara rutin ini merupakan 
cara untuk mengetahui kejelasan operasional jasa layanan 
kiriman khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten. Jika 
perusahaan tersebut benar-benar beroperasi maka kemen-
trian Kominfo dapat melindungi perusahaan tersebut, jelas 
Gatot.

Sejauh ini kementrian Kominfo akan memanggil PT 
Pos Indonesia dan 350 perusahaan jasa layanan kiriman di 
wilayah Jabodetabek dan Banten untuk mensosialisasikan 
aturan ini. Sosialisasi akan dilakukan untuk menertibkan 
penyelenggaraan jasa layanan kiriman karena ditengarai 
beberapa waktu terakhir terdapat 170an perusahaan jasa 
layanan kiriman di Jabodetabek dan Banten yang tidak aktif.

Dishub Laksanakan Jumsih di Terminal Terpadu 
Depok

Jum’at (5/10), bertempat di Terminal Terpadu Depok 
dilaksanakan kegiatan Jum’at Bersih. Kegiatan ini dipimpin 
langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Drs. 
Dindin Djaenudin diikuti oleh seluruh jajaran Dishub serta 
aparat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Bina 
Marga dan Sumber Daya Air dan Badan Lingkungan Hidup.

Kegiatan diawali dengan apel pagi bersama yang dii-
kuti oleh seluruh peserta, dilanjutkan dengan pemasangan 
pagar disepanjang jalan didepan Terminal Terpadu Depok, 
pembersihan saluran air dan penanaman pohon dilingkun-
gan Terminal Terpadu Depok.
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Halal Bihalal Yayasan Panti Fathul Khoir

Wakil Walikota Depok H M Idris Abdul Shomad 
hadiri halal bihalal di Yayasan Panti Fathul Khoir di Jalan 
Sumur Bandung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimang-
gis, Rabu (10/10). Terlihat hadir Camat Cimanggis, Lurah 
Harjamukti, Kabid Disnakersos, Kabag Sosial, dan Mantan 
Wakil Walikota periode sebelumnya, Yuyun Wirasaputra.

Ketua Yayasan Bu Bariroh mengatakan, halal bihalal 
ini diadakan untuk meningkatkan kualitas para santri di 
Yayasan Panti Fathul Khair. “Acara ini juga diadakan untuk 
menjalin silaturahmi dengan Pemkot sehingga terjalin ker-
jasama untuk bersama-sama menyatukan dan mengangkat 
derajat anak yatim, fakir miskin dan anak jalanan di Kota 
Depok, khususnya di Panti Fathul Khair” ujar Bariroh.

Wakil Walikota menyambut baik ajakan tersebut dan 
meminta Disnakesos dan Bagian Sosial untuk membantu 
mengatasi permasalahan-permasalahan sosial di Kota De-
pok. “Kami siap membantu segala permasalahan sosial den-
gan menggandeng semua elemen, termasuk pihak swasta, 
sehingga bersama-sama bisa mengangkat derajat anak 
yatim, fakir miskin, dan anak jalanan” tutur Wakil Walikota 
yang mendo’akan semoga Allah memberkahi dan memberi-
kan kekuatan kepada pengurus yayasan Panti Fathul Khair

Rapat Minggon Kecamatan Cinere

RAPAT MINGGON KECAMATAN Cinere yang dilak-
sanakan setiap hari Rabu, untuk minggu kedua bulan 

oktober 2012 Kecamatan Cinere melaksakan Rapat Mingon 
di Kelurahan Pangkalan Jati, yang dipimpin langsung oleh 
Camat Cinere Ir. Hj. Widyati Riyandani, hadir pada rapat 
tersebut Kapolsek Cinere Limo, Danramil Limo Cinere, 
para Lurah se Kecamatan Cinere,TP PKK Kecamatan 
dan Kelurahan, Kader PKK/Posyandu, RT dan RW serta 
undangan lainnya. Pada kesempatan rapat minggon ada 2 
acara yaitu yang pertama disampaikan Oleh Camat Cinere 
yaitu persiapan MTQ ke 13 Tingkat Kota Depok, sedangkan 
yang kedua yaitu dari UPT Puskesmas Kecamatan Cinere 
menyampaikan Sosialisasi Filariasis, diharapkan para kader 
dapat melakukan pencegahan penyakit Filariasis, perawatan 
penderita Filariasis dan melaksanakan pengobatan masal 
Filariasis. Pencegahan yaitu dengan cara gerakan PSN, 
dan mencegah gigitan nyamuk yaitu tidur menggunakan 
kelambu, menggunakan obat gosok anti nyamuk (repellent) 
dan menggunakan obat nyamuk bakar/semprot. Perawatan-
nya yaitu cucilah kaki dengan menggunakan sabun dan air 
bersih paling sedidik 2 kali sehari, keringkan kaki den-
gan menggunakan handuk yang bersih, apabila ada luka 
gunakan salep antibiotik, naikan kaki sehari-hari, lakukan 
latihan-latihan pada kaki dan pakai alas kaki yang tidak 
sempit. Pengobatan, ada dua macam obat yang harus dimi-
num yaitu DEC dan Albendazola yang mana kedua obat ini 
sangat manjur untuk membunuh aanak cacing dan cacing 
dewasa dan yang boleh meminum adalah yang berusia 
diatas 2 (dua) tahun,  obat ini diminum 1 (satu) kali dalam 
setahun selama 5 (lima) tahun.

Wakil Walikota Kunjungi Rumah Terduga Teroris 
di Limo

WAKIL WALIKOTA H M Idris Abdul Shomad bertandang 
ke rumah Achmad Sofian  di Kampung Pulo Mangga, Gang 
Dukuh, RT 04/ 03 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo, 
Kamis (11/10). Achmad Sofian  adalah terduga teroris yang 
ditangkap oleh Densus 88 pada Senin (8/10) malam lalu. 
Sesampainya disana, Wakil Walikota disambut oleh Lurah 
Grogol, RW dan RT setempat serta istri Achmad Sofian yai-
tu Suryati dan Anaknya Nazwa serta orang tua dari Sofian.

Awali perbincangan, Suryati sempat menceritakan 
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kejadian saat penangkapan itu berlangsung. “Saya merasa 
kaget dan tidak mengetahui kalau suami saya menjadi 
terduga teroris peledakan bom Beji” ujar Suryati yang me-
nambahkan kalau dirinya tidak mengetahui tentang seluruh 
kegiatan suaminya karena suaminya bekerja di Jakarta, dan 
bahkan sebelum kejadian juga sempat bekerja di Batam.

Ketua RT 04 menginformasikan bahwa Sofian dan 
keluarga sudah hampir 3 tahun tinggal di Depok, dan sangat 
jarang sekali bertemu dengan Sofian. “Saya bertemu dengan 
Sofian hanya pas proses pembuatan KTP saja, waktu itu 
pasfoto buat KTP Sofian salah warnanya dan saya suruh 
menggantinya, sejak saat itu hingga kejadian penangkapan 
ini, saya tidak pernah bertemu lagi dengan Sofian karena 
menurut sang istri, Sofian pulang ke Depok setiap 2 minggu 
sekali” kata Ketua RT yang menambahkan setiap men-
gantarkan edaran tentang kegiatan-kegiatan RT juga tidak 
pernah melihat keberadaan Sofian.

Senada dengan sang RT, Ketua RW 03 pun juga ja-
rang melihat Sofian. “Dengan kejadian ini, kedepannya saya 
akan lebih sering untuk memantau warga agar tidak terjadi 
lagi kejadian seperti ini” ujar Ketua RW 03 yang meminta 
Suryati untuk bergabung dalam setiap kegiatan yang yang 
ada. Tak berbeda, Lurah Grogol pun juga meminta Suryati 
untuk membuka diri dan ikut dalam segala kegiatan yang 
ada dilingkungannya karena tetangga adalah saudara ter-
dekat.

Wakil Walikota sempat menghibur Nazwa (6) agar 
tidak sedih lagi karena melihat secara langsung proses pen-
angkapan ayahnya dan meminta Suryati untuk mengajari 
putrinya tentang akhlak dan sosial kemasyarakatan. “Jangan 
menutup diri, bergaulah dengan para tetangga dan ikut serta 
dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan agar terjalin 
tali persaudaraan antar tetangga dan tidak timbul rasa saling 
curiga” himbau Wakil Walikota kepada Suryati yang juga 
menghimbau untuk membangun komunikasi yang baik, 
mulai dari keluarga sampai tetangga.

Wakil Walikota juga menghimbau RT dan RW 
setempat untuk bertanya langsung kepada warganya tentang 
kegiatan mereka agar masyarakat terpahamkan. “Jangan 
hanya meminta data secara administrasi saja, tapi juga laku-
kan pendekatan kepada warga untuk mengetahui kegiatan 
mereka, karena RT/RW memiliki hak otoritas untuk ber-
tanya langsung pada warganya. Tujuan mengetahui kegiatan 
adalah untuk meminimalisir terulangnya peristiwa seperti 
ini” tutur Wakil Walikota juga meminta Rt/RW untuk meli-
batkan warganya dalam setiap kegiatan.

Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri UPT Pen-
didikan

Dewan Pengurus KORPRI Unit Pelaksana Teknis 
Pendidikan Unit TK dan SD,Unit SMP Negeri,Unit SMA 
Negeri dan Unit SMK Negeri Se Kota Depok telah resmi 
dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota 
Depok, Etty Suryahati yang juga merupakan Sekretaris Dae-
rah Kota Depok Jumat, 13 Oktober 2012 tepat pada pukul 

09.00 hingga selesai. Pengukuhan dilaksanakan di Gedung 
Balaikota Lantai I dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus 
KORPRI Kota Depok, Sekretaris DP KORPRI Kota Depok, 
Asep Rahmat, dan seluruh anggota KORPRI Unit Pelaksana 
Teknis Pendidikan.

Sebanyak 40 Dewan Pengurus KORPRI UPT 
Pendidikan yang dikukuhkan untuk masa bhakti periode 
2012-2016. Guru yang diangkat sebagai PNS secara otomatis 
menjadi anggota KORPRI. Sebagai anggota KORPRI sudah 
selayaknya kita mendukung program pemerintah khususnya 
program pemerintah Kota Depok.  Oleh karena itu melalui 
Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan (DKP) Kota Depok telah mencanangkan 
gerakan memilah dan menanam menuju Kota Depok yang 
bersih dan hijau.Langkah yang dilakukan terutama melalui 
pemilahan sampah, penanaman pohon dan pembuatan 
lubang biopori. Perlu diapresiasi dan diikuti langkah yang 
telah dilakukan UPT Sukmajaya dan UPT Pancoran Mas  
dalam menghijaukan lingkungan dengan melakukan pena-
naman pohon.

Walikota Depok Meninjau Lokasi Penanaman Pohon Jl. 
Margonda

Setelah meng-
hadiri Rapat Koordi-
nasi yang setiap satu 
Minggu sekali diada-
kan, Walikota Depok 
H. Nur Mahmudi 
Isma’il beserta rom-
bongan kepala OPD 
Pemerintah Depok 
meninjau lokasi 
penanaman di sepan-
jang jalan Margonda. 
Sebanyak tiga ratus 
pohon trembesi yang 
ditanam secara ber-
tahap di jalan terse-
but serta mengganti 
pohon-pohon yang 
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MTQ dari 11 Kecamatan di Kota Depok. Titik start Pawai 
Ta’aruf mengambil tempat di kantor PM Kota Kembang dan 
berakhir di lapangan Irekap sejauh 1,7 Kilometer. Adapun 
komposisi barisan pawai ta’aruf terdiri dari patwal polres, 
pembawa bendera LPTQ dan lambang kota Depok, Korps 
musik, patwal Dishub, Piala Bergilir, Pembawa spanduk, 
Bendera Merah Putih, serta diikuti barisan kontingen dari 
11 Kecamatan Kota Depok.

Dalam sambutannya Walikota berharap bahwa den-
gan adanya MTQ ke XIII ini dapat menjadi wadah tumbuh 
kembang dalam bidang agama serta dapat menjadi wadah 
pertukaran informasi dan menyamakan visi.

Wakil Walikota Depok Menutup Acara MTQ

PENUTUPAN MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) XIII 
yang dilaksanakan di halaman kantor Unit Pelaksana Teknis 
pengujian kendaraan bermotor di Kelurahan Jatimulya, 
Cilodong resmi ditutup pada Sabtu Malam oleh Wakil Wa-
likota Depok KH. Idris Abdul Shomad. Dalam sambutannya 
Wakil Walikota mengatakan, sesuai dengan surat keputusan 
dewan hukum MTQ XIII No. DH-MTQ-KD/XIII/2012 
maka 7 cabang dan 42 golongan yang dilombakan terdapat 
115 orang yang menjadi pemenang. Perlombaan ini dinilai 
dari banyak faktor. Selain penampilan, kefasihann dalam 
pembacaan pun menjadi kriteria nilai para dewan juri MTQ, 
Dengan adanya gelaran ini, hendaknya dijadikan sebagai 
penyeimbang dalam menimbang ilmu, amal dan iman.

mati dengan yang baru. Tujuan dengan diadakan penana-
man pohon ini antara lain adalah untuk menambah daerah 
resapan air yang makin berkurang. Karena banyak lahan 
kosong yang seharusnya dipakai untuk resapan air justru 
dijadikan perumahan.

Ulang Tahun IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Ke 62

DALAM RANGKA menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang jatuh pada tanggal 
24 Oktober, panitia HUT IDI Depok menyelenggarakan 
acara Donor Darah dan Pemeriksaan kesehatan gratis yang 
dilaksanakan di Aula lantai 1 Pemerintah Kota Depok. Aksi 
donor darah ini menurut keterangan panitia, adalah bertu-
juan memberikan pelayanan kepada pegawai Pemerintah 
Kota Depok serta tamu undangan yang hadir di ruangan ini. 
Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il yang hadir dalam 
kesempatan ini ikut serta diperiksa kesehatannya.

MTQ XIII Tingkat Kota Depok Resmi Dibuka

Kamis (18/10) Musabaqoh Tilawatil Qur’an XIII 
tingkat Kota Depok dimulai. MTQ XIII dengan tema 
“Melalui MTQ XIII tingkat Kota Depok tahun 2012 Kita 
Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah sebagai Perekat Persatuan 
dan Kesatuan dalam Mewujudkan Kota Depok yang Maju 
dan Sejahtera” ini digelar mulai hari Kamis, 18 Oktober 2012 
hingga Sabtu 20 Oktober 2012 di Kecamatan Cilodong.

MTQ dibuka dengan Pawai Ta’aruf seluruh peserta 
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LAYANANMASYARAKAT

Pada tahun 2011, kata Zalfinus, Distan telah 
melakukan vaksinasi sebanyak 852 binatang dari total 
keseluruhan sebanyak 1172 binatang.  Sedangkan, kasus 
tergigit anjing rabies hanya terjadi sekali pada tahun 

2011, dan kasus itu tidak 
mempengaruhi atau 
menyebabkan manusia 
tertular akibat hewan 
tersebut.

Dia 
menambahkan, beberapa 
tahun belakangan belum 
pernah muncul kasus 
Antraks di Kota Depok, 
mengingat penyakit 
Antraks merupakan salah 
satu penyakit hewan 
berbahaya, pihaknya 
sengaja memprogram 
kegiatan vaksinasi 
Antraks setiap tahun.

“Sebenarnya 
vaksin antraks 
merupakan program 
rutin tahunan. Di 
mana setiap tahunnya 
dilakukan dua kali. 
Vaksinasi kali ini 
termasuk yang kedua. 
Sebelumnya kami sudah 
melakukan vaksinasi 
pada Mei 2011,” kata dia,

Zalfinus 
menjelaskan, daerah yang 

menjadi prioritas sasaran dari program ini yaitu wilayah 
yang ada di perbatasan. Seperti kelurahan yang ada di 
kecamatan Tapos, Cilodong, Cimanggis, Sawangan, 
Cipayung dan Beji. Karena itu berpotensi menjadi 
penyebaran virus antraks dari wilayah lain. “Jadi 
vaksinasi antraks tidak dilakukan di semua kelurahan,” 
jelas dia.

Penyakit hewan yang bisa menular kepada 
manusia antraks dan rabies mendapat perhatian serius 
dari Dinas pertanian dan perternakan (Distankan) 
Kota Depok. Distankan Kota Depok mulai melakukan 
vaksinasi rabies di beberapa 
kecamatan di Kota Depok. Hal 
ini dilakukan untuk mencegah 
timbulnya penyakit yang berasal 
dari hewan, seperti anjing, 
kera, dan kucing. Demikian 
Plt Kepala Dinas Pertanian 
dan Peternakan Kota Depok, 
Zalfinus Irwan, menyebutkan.

Zalfinus mengatakan, 
vaksinasi ini sudah ada 
yang dilaksanakan, sedang 
dilaksanakan, dan belum 
dilaksanakan.Wilayah yang 
sudah dilakukan vaksinasi 
adalah kecamatan Bojongsari, 
Limo dan Cinere.  Saat ini 
sedang berlangsung vaksinasi 
di Kecamatan  Pancoran 
Mas, Cilodong, dan Tapos. 
Sedangkan, wilayah yang 
belum dilakukan vaksinasi 
adalah kecamatan Beji. Seluruh 
hewan yang berpotensi 
menularkan penyakit kepada 
manusia harus divaksinasi, 
khususnya anjing, kera, dan 
kucing. “Vaksinasi ini hanya 
pencegahan saja, bukan karena 
banyak kasus tergigit anjing,” 
kata dia.

Dikatakannya, penyakit yang ditularkan hewan 
kepada manusia lebih didominasi binatang anjing. 
Oleh karena itu, dalam vaksinasi ini petugas Distan 
langsung mendatangi rumah warga secara door to 
door. Zalfinus juga berharap masyarakat mau dengan 
kesadarannya sendiri membawa tiga jenis binatang 
tersebut untuk dilakukan vaksinasi secara kolektif di 
kantor kelurahan masing-masing. “Saat ini kita telah 
memvaksin sebanyak 452 dari tiga jenis binatang 
tersebut. Mudah-mudahan bisa lebih dari seribu,” 
tuturnya.

Cegah Rabies, Distankan Lakukan Vaksinasi
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MENANAM POHON DAN MEMILAH SAMPAH 

DEMI MASA DEPAN


