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daftar iSi Surat walikota

Assalamualikum Warmatulahhi 
Wabarakatuh
 
“Jikalau Bangsa Indonesia 
tidak bersatu dan tidak 
bertekad mati-matian untuk 
mencapai kemerdekaan, 
tidaklah kemerdekaan 

Indonesia itu akan menjadi milik Bangsa 
Indonesia hingga akhir zaman! Kemerdekaan 
hanyalah diraih dan dimiliki oleh bangsa yang 
jiwanya berkobar-kobar dengan tekad besar. 
“Merdeka, -- merdeka atau mati!”.

Perjuangan merebut kemerdekaan, menjaga 
kedaulatan bangsa dan mempertahankannya 
hingga saat ini merupakan sebuah perjalanan 
sejarah yang panjang dan penuh pengorbanan. 
Seperti pernah disampaikan oleh Bung Karno. 
Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat 
menghormati para pahlawan dan pendiri bangsa. 
Lalu apa yang sekarang harus kita lakukan ?

Saat ini sudah 68 tahun umur Indonesia. Namun 
sudah sejauh apa bangsa ini dapat bersaing 
dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Apakah 
kita menjadi bagian dari bangsa ini yang dapat 
menyumbangkan nama harum untuk bangsa yang 
ratusan tahun diperjuangkan kemerdekaanya 
atau hanya anak bangsa yang selalu meminta dan 
menuntut kebaikan-kebaikan pribadi.

Di bulan ini dua kebahagian telah dirasakan 
masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat 
Depok. Selain memperingati Hari Kemerdekaan 
RI, masyarakat muslim di seluruh dunia juga 
merayakan hari kemenanganya, yakni Hari Raya 
Idul Fitri. Dengan semangat terbarukan dari hari 
kemenangan itu hendaknya menjadikan kita 
sebagai pribadi yang membangun Indonesia yang 
lebih baik. Akhir kata, Merdeka dan Selamat Hari 
Raya Idul Fitri 1434 H.
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Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia Ke 68,  Warta Depok 
menyajikan informasi-informasi yang terbaru 
terkait program-program Pemerintah Kota 
Depok dan sekelumit gambaran kegiatan 
masyarakat Kota Depok yang unik dan 
menarik untuk disajikan.

Informasi kami buka dengan informasi profil 
investasi Kota Depok yang diharapkan dapat 
memberikan gambaran terkait investasi di Kota 
Depok dan diharapkan dapat mengundang 
investor yang ingin menanamkan modal di 
Kota Depok.

Senam Jantung Sehat yang dilakukan 
dibeberapa kelompok senam kami sajikan 
di Rubrik Hidup Sehat dengan harapan 
penyakit pembunuh pertama di dunia ini tidak 
menyerang penduduk Kota Depok.

Rubrik Kita dan Keluarga kami sajikan tulisan 
mengenai tips terkait penanganan anak di 
rumah ketika kedua orangtua bekerja. Untuk 
menambah wawasan usaha Anda kami sajikan 
usaha laundry dan usaha pengrajin rumput 
yang sudah lama berkiprah dan mendapat 
banyak keuntungan dari usahanya. Masih 
banyak tulisan yang menarik lainnya yang kami 
sajikan di Edisi Agustus ini. Akhir kata Selamat 
Idul Fitri 1434 H. Semoga kekurangan kami 
dapat di maklumi adanya. Selamat membaca.

www.depok.go.id
@pemkotdepok

http://www.facebook.com/pemkotdepok
Email : portal@depok.go.id

Untungnya 
Berinvestasi di 
Kota Depok
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Laporanutama

wisatawan hampir dari seluruh 
Indonesia. Artinya wisata 
religi memberikan dampak 
tumbuhnya investasi.  
Kota Depok juga menggagas 
investasi berupa pasar. Meski 
belum terealisasi pembangunan 
Pasar Induk di Kota Depok 
ditunjukkan oleh potensi 
pusat konsentrasi kegiatan 
konsumsi maupun produksi 
yang ada serta kecenderungan 
perkembangannya, serta 
tingkat ketersediaan pasar 
di Kota Depok saat ini. Kota 
Depok sebagai kota jasa dan 
perdagangan dan secara 
demografi sangat strategis 
di banding wilayah lainnya. 
Selain Tol Cijago, sejumlah 
tol juga akan dibangun. Jadi 
investasi di Depok sangat 

menggiurkan,” kata Kepala 
Badan Penanaman Modal 
Pelayanan Perizinan Terpadu 
(BPMP2T) Kota Depok, Sri 
Utomo. 
Sri Utomo menyatakan 
bahwa saat ini ada dua 
investasi daerah yang sedang 
di promosikan oleh Kota 
Depok. Pertama adalah 
investasi PDAM Kota 

Depok, kedua investasi RPH 
(rumah potong hewan).  
Pemerintah Kota Depok sedang 
mengodok proposal bisnis 
untuk para investor. 
“Bayangkan saja jika RPH 
yang ada di maksimalkan 
fungsinya pasti akan sangat 

pengembangan ekonomi, 
khususnya pengembangan 
ekonomi lokal yang tepat.  
Sementara bagi kelompok 
penduduk non produktif 
diperlukan strategi 
penyediaan fasilitas 
pendidikan yang mampu 
mencetak tenaga kerja yang 
terampil. 
Beberapa hal terkait 
investasi telah dimulai 
dengan memperkenalkan 
beberapa situs pariwisata 
di Kota Depok. Pariwsata 

oleh pemerintah juga mulai 
dilirik dengan adanya Masjid 
Kubah Emas yang berada di 
Kecamatan Limo. Dengan 
melihat kenyataan bahwa 
sejak berdiri kawasan wisata 
religi banyak di datangi oleh 

Secara geografis, Kota 
Depok sangat strategis. Sebab 
Depok dekat dengan Jakarta, 
Bogor, Tangerang, dan Bekasi. 
Tak hanya itu, Depok juga 
memiliki Tol Cinere-Jagorawi 
yang menghubungkan Tol 
Jagorawi dengan Cinere. 
Terdapat juga Universitas 
Indonesia, Universitas 
Gunadarma dan perguruan 
tinggi lainnya.

Kemudian jumlah 
penduduk Kota Depok  pada 
tahun 2013 mencapai 1.7 
juta jiwa dengan rata-rata 
pertumbuhan 4,3 persen per 
tahun.

Dari gambaran  
tersebut dapat dibayangkan 
betapa kebutuhan akan 
sarana dan prasarana 
pendidikan, kesehatan dan 
infrastruktur tinggi.  
Berdasarkan  data 
pemerintahan hampir 
separuh  penduduk  Kota Depok 
adalah kelompok usia produktif. 
Artinya tantangan dalam jangka 
pendek secara ekonomis adalah 
menyediakan lapangan kerja 
dan memperluas kesempatan 
kerja melalui berbagai program 

Berinvestasi 
Di Depok Dijamin 
menguntungkan
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banyak keuntungan yang di 
dapat. Selain tenaga kerja, juga 
berefek pada pasokan daging 
yang mencukupi di sekitar 
Jabodetabek, namun saat ini 
belum maksimal, kita sedang 
mencari investor yang mau 
berinvestasi, bayangkan RPH 
itu semua menguntungkan, 
dagingnya, kulitnya bahkan 
kotorannya masih bisa dijual 
untuk para petani,” tandasnya. 
Sri Utomo menyatakan bahwa 
potensi dan peluang investasi 
lainnya adalah pengembangan 
agribisnis tanaman pangan 
dan hortikultura, khususnya 
buah-buahan yang mempunyai 
potensi serta peluang 
untuk dikembangkan dan 
dikerjasamakan dengan para 
investor dalam negeri dan asing. 
Di antaranya adalah komoditi 

belimbing dan jambu biji 
merah yang merupakan produk 
unggulan Kota Depok. Selain 
itu juga tanaman hias sangat 
prospektif  untuk dikembangkan  
menjadi kawasan 
pengembangan agribisnis 
hortikultura. Di antaranya di 
Kota Depok adalah di Bedahan, 
Pasir Putih, Pengasinan, Duren 
Seribu, Duren Mekar dan Serua. 
“Depok juga mempunyai 
Depok kaya akan aset seni dan 
budaya. Di antaranya  Tari 
Topeng Cisalak, Cimanggis, 
campur sari Mustika Laras, 
keseniaan hadrah, dan degung. 
Karena Depok lekat dengan 
budaya Betawi, maka hiduplah 
sejak dulu di kota ini seperti 
kesenian lenong, cokek, 
belenggo, rebana, tanjidor, dan 
gambang kromong. Di Beji 

 
-Tahun 2012 nilai investasi di 
Indonesia mengalami kenaikan 
sebesar 24,63% dari Rp 251,3 
triliun menjadi Rp 313,3 triliun. 
- Tahun 2012 investasi di 
Provinsi Jawa Barat juga 
mengalami kenaikan sebesar 
8,06%.  Dari Rp 48,7 triliun 
menjadi Rp 52,6 triliun. Hal 
ini dikarenakan meningkatnya 
jumlah proyek yang mencapai 
1.018 proyek dan peningkatan 
infrastruktur yang cukup pesat 
di Jawa Barat.   
- Tahun 2012 investasi yang 
ditanamkan di Kota Depok 
berdasarkan data Laporan 
Kegiatan Penanaman Modal 
ialah sebesar Rp 1,9 triliun.  
Jumlah proyek PMA yang 
ditanamkan di Kota Depok  
sebanyak 19 proyek dengan 
jumlah tenaga kerja 14.007 
orang. Sementara jumlah proyek 
PMDN yang ditanamkan di 
Kota Depok ialah sebanyak 2 
proyek dengan nilai investasi 
sebesar Rp 174 juta dengan 
tenaga kerja 4 orang.

ada gamelan ajeng dan gong 
si bolong yang kesohor. Di 
Sawangan terdapat kesenian 
rampak bedug Duren Mekar. 
Kesenian bela diri tradisional 
yang masih eksis yaitu jurus 
cingkericik, pencak silat 
Pejajaran, Cimande Depok,” 
paparnya.

Ini realitanya Kota Depok 
bahwa wilayah Depok lebih 
strategis. Jadi tidak akan rugi 
jika berinvestasi di Depok.
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HidupSehat

pendinginan. Setiap peserta juga 
diberikan seputar penyuluhan 
kesehatan. Setiap instruktur 
harus mengetahui kondisi 
badan anggotanya. Jadi kami 
selalu mengecek grafiknya,” 
imbuhnya.

Endang menambahkan 
bahwa selain senam jantung, 
untuk membuat jantung 
tetap berfungsi normal maka 
juga dilakukan pemeriksaan 
kesehatan dan wisata raga.

Kemudian juga 
masyarakat perlu mengetahui 
bahwa penyebab utama penyakit 
jantung adalah merokok, stress, 
pola makan yang tidak teratur, 
makan makanan yang tidak 
memenuhi standar kesehatan, 
pola hidup yang tidak teratur, 
dan jarang berolah raga.

“Senam  jantung sehat itu 
sebagai salah satu upaya untuk 
mencegah penyakit jantung. 
Penyebab penyakit jantung di 
antaranya karena jarang berolah 
raga, merokok, pola makan 
yang tidak sehat, dan pola hidup 
tidak teratur,” tuturnya.

Senam Jantung 
Cegah Penyakit Jantung 

senam jantung hanya untuk 
orang-orang yang mengidap 
penyakit jantung.  Justru 
Senam jantung berguna untuk 
mencegah penyakit jantung dan 
membuat badan menjadi bugar,” 
kata Ketua Klub Jantung Sehat 
Tanah Baru.

Dikatakan Endang, 
penyuluhan secara spontan 
diberikan kepada para 
anggotanya sebelum melakukan 
senam. Di antaranya mengukur 
denyut nadi terlebih dahulu 
sebelum senam, dan setiap jeda 
tahap. Jika kurang 
tidur pasti nadinya 
cepat. Sebelum 
senam jantung 
denyut nadinya 
tak boleh kurang 
dari 60, dan tak 
boleh lebih dari 
100, per 10 detik.

“Senam 
jantung sama seperti 
senam biasa yakni berupa 
pemanasan, inti, dan 

Memiliki 
jantung sehat 
tentu menjadi 
harapan 
setiap orang. 

Untuk memelihara jantung kita, 
salah satu yang dapat dilakukan 
adalah melakukan senam 
jantung sehat. 
Seperti halnya yang dilakukan 
para lanjut usia yang tergabung 
dalam Badan Pelaksana Klub 
Jantung Sehat (BPKJ) Kota 
Depok.

Sekretaris (BPKJ) Kota 
Depok, Endang Triyono 
mengatakan, kegiatan rutin 
BPKJ adalah senam bersama 
di halaman Balai Kota Depok 
setiap dua bulan sekali. Senam 
bersama itu dihadiri anggota 
klub jantung sehat seKota 
Depok.

“Senam jantung memiliki 
banyak manfaat. Salah satunya 
untuk melancarkan peredaran 
darah demi kesehatan jantung. 
Jangan beranggapan bahwa 
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Endang menjelaskan, BPKJ merupakan 
lembaga di bawah naungan Yayasan Jantung 
Indonesia. BPKJ Kota Depok bediri sejak 
tahun 1988 itu kini menaungi 34 klub jantung 
sehat yang tersebar di seluruh kecamatan di 
Kota Depok.

Anggotanya mencapai 3.500 orang 
dan umumnya berusia 50 tahun ke atas. 

Keanggotaan klub jantung sehat dibagi 
menjadi dua. Pertama klub jantung sehat yang 
anggotanya tidak mengidap penyakit jantung 
dan kedua anggota klub  jantungnya sehat 
yang sudah menderita penyakit jantung.

Mereka ini masuk dalam klub jantung 
sehat terawasi atau khusus. 
BPKJ Kota Depok juga membawahi klub 
jantung sehat remaja dengan anggota para 
remaja.

Dukungan Pemerintah Kota Depok 
terhadap kegiatan  BPKJ dan klub-klub 
jantung sehat cukup besar. Salah satunya 
menfasilitasi senam bersama di halaman 
Balai Kota. Pemkot Depok juga memberikan 
dukungan dana ketika ada kegiatan tertentu, 
walaupun sebagian besar pendanaan berasal 
dari iuran anggota.

“BPKJ bertugas mendorong masyarakat 
berperilaku hidup sehat. Agar partisipasi 
masyarakat meluas maka dibentuklah Klub-
Klub Jantung Sehat (KJS) dan Klub Jantung 
Remaja,” tandasnya.

Jangan ragu untuk senam jantung. Lebih 
baik mencegah daripada terkena penyakit 
jantung. 
 

www.depok.go.id
@pemkotdepok
http://www.facebook.com/pemkotdepok
Email : portal@depok.go.id

Klub Jantung Sehat mempunyai visi dan misi: 
1. Visi 
Memasyarakatkan senam jantung sehat agar 
masyarakat terbebas dari penyakit jantung dan 
pembuluh darah 
2. Misi 
Menyelenggarakan latihan secara terarah dan 
terukur agar masyarakat terbebas dari pentakit 
jantung koroner maupun pembukuh darah yang 
sangat mematikan. 
 
Manfaat Senam Jantung : 
1. Memperlancar aliran darah dari jantung ke 
seluruh tubuh. Apalagi untuk orang usia lanjut yang 
daya tahan kerja jantungnya sudah mulai berkurang, 
senam jantung sangat baik untuk menjaga kesehatan 
jantung. 
2. Senam jantung juga mampu membakar sumbatan 
kolesterol dan lemak dalam tubuh yang cenderung 
membawa penyakit seperti stroke dan jantung 
koroner. 
3. Senam jantung juga dapat menghilangkan 
trigliserida yang menjadi penyebab kegemukan dan 
memperbaiki denyut nadi agar selalu dalam kondisi 
normal dan stabil. 
4. Gerakan senam jantung dibuat khusus dengan 
tujuan menjaga performa jantung, agar jantung 
dapat mengambil oksigen sebesar-besarnya dengan 
tujuan kadar oksigen dalam tubuh dapat terpenuhi. 
Senam jantung harus dilakukan 3 kali seminggu 
dengan durasi 30 menit, agar manfaat senam jantung 
dapat terasa. Jantung dapat dinyatakan sehat jika 
denyut nadi normal dan stabil. 
5. Sebaiknya anda melakukan pemanasan dan 
pendinginan dalam melakukan senam jantung. 
Dengan tujuan menjaga tubuh agar tidak cidera dan 
denyut nadi dapat naik dan turun secara bertahap. 
 
Pemanasan dilakukan sebelum melakukan senam 
jantung dan pendinginan dilakukan setelah senam 
jantung sehat.
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dunia pendidikan

usia SD yang belum bisa baca 
dan tulis. Kondisi itulah yang 
membuatnya tergerak untuk 
membuat anak-anak tersebut 
bisa baca, tulis, dan berhitung. 
Selanjutnya diberikan materi 
iqro dan komputer. Metode 
yang digunakan adalah belajar 
sambil bermain, sehingga anak-
anak tetap bisa menikmati 
masa-masa bermain namun 
juga sambil belajar. Dengan 
begitu maka anak-anak tersebut 
sudah mempunyai bekal yang 
cukup. Baik dari kemampuan 
akademik seusianya, maupun 
kemampuan bersosial dengan 
teman-temannya.

Sedangkan untuk anak-
anak Sekolah Dasar (SD) 

pun sangat 
murah. Untuk 
anak pra SD 
membayar 
Rp 20.000 
per bulan, 
sedangkan anak 
SD Rp 30.000 

per bulannya.
Aris Sulaiman, pendiri 

Bimbel Syamil mengatakan, 
bimbel itu didirikan atas dasar 
kepedulian sosial. Banyak 
anak-anak pra sekolah yang 
tak mampu tak bisa masuk 
Taman Kanak-kanak (TK) 
karena tak punya biaya di 
wilayah tersebut. Kemudian 
juga ditemui banyak anak 

Bimbingan belajar 
(bimbel) tak 
selamanya mencari 
keuntungan. 
Buktinya Bimbel 

Syamil yang beralamat 
di Kampung Utan Jaya 
RT01/03,Pondok Jaya, 
Cipayung, Depok telah banyak 
membuat anak pra sekolah tak 
mampu dapat membaca dan 
menulis. Biaya yang dibebankan 

Bimbel Syamil 
Ajarkan Anak 
Tak Mampu, 
Belajar Baca 

dan Berhitung 
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diajarkan matematika, IPA, 
Bahasa Inggris, komputer dan 
pelajaran lainnya sesuai dengan 
bidang studi yang diajarkan di 
sekolahnya.

Selain memberi pelajaran, 
pihaknya  juga menekankan 
pendidikan akhlak dan 
keagamaan, sehingga anak-
anak usia SD sudah mempunyai 
kesadaran untuk melaksanakan 
perintah agama, seperti sholat 
lima waktu secara rutin. 
“Kami sekalian berdakwah 
sambil berupaya meningkatkan 
kecerdasan anak-anak. Para 
orangtua mereka sibuk 
memenuhi kebutuhan 
hidup, sehingga kurang 
memperhatikan pentingnya 
belajar,” tuturnya.

Aris mengatakan bahwa 
pihaknya juga memberikan 
bimbel  berbagai bidang 
studi dan disesuaikan dengan 
kebutuhan perserta didiknya. 
Waktu belajar untuk pra SD 
hari Senin-Jumat, dari pukul 
09.00 s.d 10.00 WIB. Sedangkan 
untuk siswa SD bimbel 

www.depok.go.id
@pemkotdepok
http://www.facebook.com/pemkotdepok
Email : portal@depok.go.id

diselenggarakan 
hari Senin, Rabu, 
Kamis, pada 
pukul 10.00-11.00 
dan  pukul 14.00-
15.00 WIB.

Untuk bisa 
memberikan 
perhatian yang 
bagus dan serius, 
setiap kelompok 
atau kelas 
pesertanya sangat 

dibatasi masing –masing 
9 anak per kelasnya.

Eka Putri Juniarti, istri 
Aris yang juga mengajar di 
bimbel ini  menyatakan bahwa 
ia sangat suka bekerja di rumah 
dengan mengajar anak-anak 
di lingkungannya dari pada 
bekerja di luar rumah.

“Pada dasarnya saya suka 
mengajar, namun saya lebih 
suka mengajar anak-anak di 
lingkungan sendiri  sambil 
mengurus rumah tangga dari 
pada bekerja di luar,” katanya.

Sampai saat ini Bimbel 
Syamil meski sudah mempunyai 
peserta didik puluhan peserta, 
bimbel masih terkendala dengan 
luas lokasi yang terbatas.

“Kami menghadapi 
kendala dengan sarana dan 
prasarana, terutama ruang 
yang kurang luas, karena masih 
menggunakan ruang tamu 
sebagai tempat belajar dan 
mengajar,” paparnya.

Eka berharap Bimbel 
Syamil akan bisa berkembang 
dan mempunyai tempat yang 

luas sehingga bisa lebih banyak 
lagi anak-anak yang bisa ikut 
belajar.

“Saya berharap Bimbel 
Syamil nantinya akan 
berkembang, mempunyai 
tempat yang luas, dikelola 
secara profesional dengan 
mengutamakan rasa kepedulian 
terhadap masyarakat kurang 
mampu untuk tetap bisa belajar 
di Bimbel ini,” harapnya.

Fitriyah, wali murid Aril 
Syahputra (4)  mengatakan, 
anaknya dimasukan bimbel, 
karena jumlah muridnya tidak 
banyak, sehingga  anak-anak 
bisa lebih konsentrasi dalam 
belajar.

“Saya memasukkan 
anak saya pada bimbel ini 
karena pesertanya sedikit, jadi 
perhatiaan guru bisa lebih focus, 
saya berharap nantinya bimbel 
ini akan dilengkapi dengan 
sarana prasarana yang memadai 
seperti buku-buku bacaan 
anak-anak yang berkualitas, 
perlengkapan mainan atau alat 
peraga yang mempermudah 
anak dalam belajar sambil 
bermain,” imbuhnya.

Sedangkan Aisyah 
(4) yang juga ikut bimbel 
menyebutkan bahwa dia senang 
ikut belajar di Bimbel Syamil 
karena gurunya baik dan suka 
memberinya kue.

“Aisyah  senang belajar 
di sini karena Bu Gurunya baik 
dan suka memberi kue, dan 
di sini juga sering diputar film 
anak-anak Islam,” paparnya.

aris Sulaiman ditengah-tengah murid bimbingan belajar
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kita dan keluarga

Lelah bekerja 
terkadang membuat 
orangtua marah 
menghadapi 
rengekan sang 

buah hati. Mulai dari melolot, 
membentak, dan mencubit. 
Duh..kasihan si kecil jika tiap 
hari mendapatkan perlakuan 
seperti itu. Bisa jadi nantinya 
tumbuh kembang anak menjadi 
terganggu.

Kesabaran merupakan 
kunci keberhasilan. Begitu juga 
orangtua  dalam mendidik anak. 
Sentuhan kasih sayang yang 
tulus akan membuat permata 
hati menjadi berkilau.

Psikolog Sekolah Alam 
Depok, Yantie Andhariswari 
menjelaskan, ada hal yang harus 
dipersiapkan orangtua sebelum 
mereka pulang kerja ke rumah. 
Hal yang perlu disiapkan adalah 
menyiapkan kembali energi 
untuk bertemu anak-anak. 
Terutama untuk anak balita. 
Saat diperjalanan pulang, 
orangtua dapat mempersiapkan 
diri secara fisik maupun pikiran 
untuk bertemu dengan anak-
anaknya. Sehingga ketika 
bertemu orangtua akan terlihat 
siap untuk bersama anak-anak.

Ketika anak mulai rewel, 
orangtua tetap bersikap tenang 
sehingga anak lebih mudah 
untuk ditenangkan. Dalam 
menenangkan anak yang rewel, 
orangtua dapat mengucapkan 

Pulang Kerja, Hadapi Si Kecil dengan  Sabar

kata-kata singkat yang diulang 
beberapa kali hingga anak 
mengerti yang diucapkan. 
Contohnya, “Kalau kakak 
sudah tenang, baru bunda 
mau bicara sama kakak”.  Nada 
suara lembut dan ekspresi yang 

tenang sangat 
berperan 

dalam 

menenangkan anak yang sedang 
rewel. Selain itu, orangtua juga 
perlu memberikan pelukan atau 
sentuhan yang dapat membuat 
mereka merasa aman dan 
nyaman.

Walaupun bekerja, 
orangtua tetap perlu 
meluangkan waktunya 
untuk datang ke pertemuan 
orangtua murid dan sekolah 
untuk mengetahui sistem 
pembelajaran atau target belajar 
yang ingin dicapai. “Carilah 
sekolah buat anak sesuai dengan 
visi orangtua. Kemudian 
komunikasi antara orangtua 
dengan guru tetap terjalin untuk 

mengetahui tumbuh kembang 
anak,” paparnya.

Yantie Andhariswari 
menyebutkan bahwa 
orangtua perlu juga 
menimbulkan rasa 
tanggung jawab anak atas 
studinya.

Selain itu, orangtua 
juga perlu memberikan motivasi 
pada anak agar ia mampu 
menunjukkan semangat belajar 
dan hasil belajar yang optimal. 
Kemudian, adanya konsistensi 
dan tetap memberikan apresiasi 
atas perilaku baik yang 
dilakukan oleh anak terkait 
dengan tanggung jawabnya 
dalam belajar dan mengerjakan 
tugas tetap perlu dilakukan 
untuk memperkuat perilaku 
tersebut.
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Membuat anak terbuka
Salah satu keterampilan 

yang perlu dimiliki oleh 
orangtua adalah mendengarkan. 
Dengan lebih banyak 
mendengarkan, sebenarnya 
orangtua akan mendapatkan 
lebih banyak informasi 
mengenai pikiran dan perasaan 
anak. Ketika mendengarkan, 
berikan kata-kata singkat yang 
berfungsi untuk membuat anak 
nyaman dan membuat anak 
akan lebih banyak bercerita, 
seperti kata “terus..,” “iya..,” 
“umm..,” “ooh..,”. Usahakan tidak 
menyela cerita anak dengan 
langsung menyalahkan atau 
memberikan nasihat tanpa 
mendengarkan alasan atau 
cerita anak hingga selesai.  Jika 
anak sudah selesai bercerita, 
orangtua dapat menanyakan 
perasaan atau pikirannya 
dan keinginan anak sebelum 
orangtua memberikan arahan 
dan bersama-sama dengan 
anak mencari jalan keluar atau 
kesepakatan bersama untuk 
menyelesaikan masalah yang 
dialami oleh anak.

Menurut Yantie 
Andhariswari, orangtua 
juga dapat memberikan 
apresiasi terhadap anaknya 
yang menjalankan tugas yang 
diberikan orangtua maupun 
sekolah. Namun sebelum 
memberikan hadiah perlu 
ditinjau terlebih dahulu apa 
yang membentuk perilaku 
anak sehingga selalu minta 
kompensasi hadiah ketika 
disuruh. Terkadang, secara 
tidak sadar, orangtua yang 

membentuk hal tersebut 
dengan mengatakan “Kalau 
kakak mau belajar, nanti bunda 
belikan mainan,” atau “kakak 
mengerjakan PR dulu ya, 
nanti ayah belikan permen,”.  
Anak perlu mengetahui 
perilaku apa saja yang menjadi 
kewajibannya sehingga ia 
mengetahui hal-hal yang 
menjadi tanggung jawabnya dan 
ia tidak mendapatkan hadiah 
untuk melakukannya. Namun 
demikian, orangtua tetap perlu 
memberikan apresiasi untuk 
memperkuat perilaku tersebut 
dengan memberikan pujian 
atau mengatakan “Terima kasih 
kakak, ibu jadi merasa terbantu 
dengan kakak yang sudah 
menaruh piring di dapur setelah 
makan,” 

Beberapa tips berikut mungkin 
bisa membantu para orang tua 
pekerja dalam mengasuh dan 
mendidik anak mereka agar 
menjadi anak yang mandiri dan 
berprestasi.
1.        Memilih secara tepat orang 
yang menggantikan sementara 
peran ibu. Pekerjakan pengasuh 
yang memang punya sifat 
menyukai anak. Dengan begitu 
ia akan menjaga anak dengan 
rasa kasih sayang. Bagi keluarga 
yang anak-anaknya masih balita 
sebaiknya membedakan tugas 
pengasuhan dengan tugas rumah 
tangga. Misalnya untuk mencuci, 
menyetrika, dan beres-beres 
rumah, bisa menggunakan tenaga 
paruh waktu.
2.        Memilih sekolah yang 
tepat. Orang tua pekerja sering 
memilih fullday school dengan 
asumsi agar anak mereka aman di 

lingkungan sekolahnya. Padahal 
ini tidak menjamin keberhasilah 
studi mereka. Orang tua harus 
memahami keadaan fisik, 
kecerdasan, dan gaya belajar 
mereka.
3.       Tanamkan kepada anak-
anak bahwa mereka bekerja 
bukan karena uang semata, tetapi 
ingin berkarya dan agar anak 
bisa studi setinggi mungkin. Ini 
penting supaya anak tidak punya 
pandangan materialis.
4.       Jangan sekali-kali 
mengkompensasikan kasih 
sayang dengan imbalan selalu 
mengabukan permintaan anak. 
Ini akan menjadi bumerang 
ketika anak dewasa dalam 
memperlakukan orang tuanya di 
usia senja.
5.       Menjadikan patner dengan 
orang yang menjaga anak-anak. 
Jalin komunikasi yang baik 
dengan guru atau pengasuh untuk 
menjadikan anak  hebat.
6.       Pengawasan kepada anak 
tetap perlu dilakukan dengan cara 
menggali cerita dari anak atau 
melihat dari teman-temannya.
7.        Orang tua perlu menyusun 
jadwal kegiatan bersama sehingga 
anak merasa diakui keberadaannya.
8.      Bersantailah sebentar setelah 
pulang kerja untuk mengurangi 
stress atau  lelah agar tidak 
menumpahkan emosi kepada 
anak.  Setelah itu jangan lupa 
mengucapkan kata saying dan 
rindu karena meninggalkan anak 
seharian.

9. Orang tua pekerja yang 
ikhlas bekerja karena ibadah pasti 
dapat memberikan pendidikan 
optimal dan pengasuhan maksimal 
kepada anak-anak mereka. 
Bapak, ibu, dan anak akan saling 
mengisi dalam keluarga sehingga 
kebahagiaan dan kesuksesan semua 
anggota keluarga bisa terwujud.
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12

mempunyai perbedaan setiap 
wilayah contoh Sawangan 
dan Cipayung tidak akan 
sama. Bagi yang belum 
terbiasa mendengarnya tentu 
akan bingung dan bertanya-
tanya, padahal ketentuan ini 
sebenarnya sudah diatur oleh 
pemerintah daerah setempat,” 
ujarnya.

Wijayanto mengatakan, 
bagi warga yang ingin membeli 

pasang surut, pantai, as jalan, 
tepi luar kepala jembatan, 
bangunan dan sejajar tepi daerah 
milik jalan rel kereta api yang 
merupakan batas tanah yang 
boleh dan tidak boleh didirikan 
bangunan dan dilaksanakannya 
kegiatan. Sedangkan pengertian 
sederhana Koefisien Dasar 
Bangunan (KDB)adalah nilai 
persen yang didapat dengan 
membandingkan luas lantai 
dasar dengan luas tanah. 
Contohnya jika mempunyai 
lahan 300 meter persegi dan 
KDB yang ditentukan 60% maka 
area yang dapat bangun hanya 
300 m2 X 60% = 180 m2. Jika 
lebih dari itu maka kurangi 
lahan yang dianggap tidak 
terlalu perlu.

“Setiap GSB dan KDB 

Bangun rumah Harus 
sesuai dengan 
garis sempadan 
Bangunan dan koefisien 
Dasar Bangunan 

Membangun 
rumah 
ternyata 
tidak asal 
membangun. 

Selain memperhitungkan 
arsitekturnya, juga harus 
memperhitungkan Garis 
Sempadan Bangunan (GSB) 
dan Koefisien Dasar Bangunan 
(KDB). Hal itu ditujukan agar 
bangunan itu tidak mengganggu 
kepentingan umum.

Plt. Kepala Dinas Tata 
Kota dan Permukiman  Kota 
Depok, Wijayanto menjelaskan, 
GSB adalah garis batas luar 
pengamanan yang ditarik pada 
jarak tertentu sejajar dengan 
tepi sungai, saluran air, danau, 
waduk, tepi mata air, sungai 

wijayanto 
plt. kepala dinas tata kota dan permukiman  kota depok
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bertanggul ditetapkan 
berdasarkan keteria : 
 2.2.a. Sungai yang memiliki 
kedalaman kurang dari tiga(3) 
meter garis sempadan bangunan 
ditetapkan paling sedikit 
sepuluh (10) meter dihitung dari 
titik tertinggi tepi kiri dan kanan 
palung sungai sepanjang alur 
sungai pada saat ditetapkan 
 2.2.b. Sungai yang mempunyai 
kedalaman lebih dari tiga 

(3) meter garis sempadan 
ditetapkan paling sedikit lima 
belas (15) meter dihitung dari 
titik tertinggi tepi kiri dan 
kanan palung sungai pada saat 
ditetapkan. 
3.Garis sempadan bangunan 
dengan tepi saluran 
3.1. Garis sempadan bangunan 
dengan tepi saluran diluar 
saluran irigasi ditetapkan 
sebagai berikut: 
 3.1.a. Satu (1) meter untuk 
saluran dengan lebar kurang 
dari satu (1) meter 
 3.1.b. Dua (2) meter untuk 
saluran dengan lebar satu (1) 

sampai dengan dua (2)meter 
 3.1.c. Tiga (3) meter untuk 
saluran dengan lebar diatas dua 
(2) meter. 
 
3.2. Garis sempadan bangunan 
dengan tepi saluran irigasi 
ditetapkan paling sedikit tiga (3) 
meter 
3.3 Garis sempadan bangunan 
dengan tepi sungai seperti diatas 
diukur dari tepi  kanan dan kiri 
saluran. 
4. Garis Sempadan bangunan 
dengan tepi situ (danau) Dan 
Mata air 
 4.1. Garis sempadan situ 
(danau) ditetapkan paling 
sedikit lima puluh (50) meter 
dari titik pasang tertinggi kearah 
darat 
4.2. Garis sempadan bangunan 
dengan tepi mata air ditefapkan 
paling sedikit dua ratus (200) 
meter disekitar mata air. 
5. Garis sempadan bangunan 
dengan tepi jalur pipa gas 
ditetapkan dengan jarak paling 
sedikit sembilan (9) meter dari 
sisi luar pipa kiri dan kanan. 
6. Garis sempadan bangunan 
dengan tepi rel kereta api 
6.1 Garis sempadan bangunan 
dengan rel kereta api ditetapkan 
dengan jarak paling sedikit dua 
puluh (20) meter dari : 
 6.1.a. As jalan rel terdekat 
apabila jalan rel kereta api itu 
lurus 
 6.1.b. Kaki tanggul apabila 
rel kereta api terletak ditanah 
timbunan. 

dan membangun di wilayah 
Depok agar sesuai dengan 
peruntukannya. Untuk itu 
masyarakat yang membutuhkan 
informasi lebih lanjut 
disarankan untuk menanyakan 
langsung ke Dinas Tata Ruang 
dan Pemukiman Bidang 
Pemanfaatan Ruang di Gedung 
Baleka Lantai 4, Balai Kota 
Depok.

1.Garis sempadan bangunan 
dengan tepi jalan 
1.1. Garis sempadan bangunan 
dengan tepi jalan diukur dari 
tepi ruang milik jalan (Rumija) 
yang disesuaikan dengan 
klasifikasi jalanan tersebut. 
 
2. Garis sempadan bangunan 
dengan tepi sungai 
2.1.Garis sempadan bangunan 
dengan tepi sungai bertanggul 
ditetapkan paling sedikit tiga 
(3) meter diukur dari sisi luar 
sepanjang kaki tanggul 
2.2. Garis sempadan bangunan 
dengan tepi sungai tidak 
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LinGkunGan

Atas dasar keinginan untuk men-
ciptakan pelayanan prima kepada 
masyarakat dan sebagai upaya men-
jalankan program andalan Depok 
Cyber City sebagaimana tercantum 

dalam RPJMD, Pemerintah Kota Depok kini 
menyediakan layanan masyarakat Call Center 
dengan nomor layanan 500 664 yang dilaunching 
saat perayaan HUT RI kemarin. Melalui layanan 
ini warga dapat melakukan pengaduan kapan pun 
selama jam kerja.

Seperti dijelaskan oleh Hj. Reni Siti Nuraeni, 
S.Si., M.Si. – Kepala Bidang Data dan Informasi 

500-664 Mari Mengadu Melalui 

Call Center Pemkot Depok
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Dinas Komunikasi dan Informatika (Dis-
kominfo) Kota Depok, dalam program 
andalan Depok Cyber City ada kewajiban 
dari Pemerintah Kota untuk menyediakan 
informasi dan layanan pengaduan yang re-
sponsif kepada masyarakat, sebagai bagian 
dari keterbukaan informasi publik. ”Salah 
satu upaya yang dilakukan adalah dengan 
pembangunan call center ini,” ujarnya.

“Selain datang langsung ataupun 
melalui surat, warga sebelumnya juga bisa 
berinteaksi dengan Pemkot melalui twit-
ter, web dan facebook. Namun penggunaan 
media tersebut dirasa kurang interaktif. 
Dengan call center lebih interaktif dan bisa 
dihubungi selama jam kerja,” tambahnya.

Layanan call center pada tahun ini 
merupakan tahap awal dan pihak Diskomin-
fo masih menjaring informasi sebanyak-
banyaknya mengenai kebutuhan pelayanan 
informasi masyarakat. Dalam tahap awal 
ini, call center masih belum bisa mem-
berikan one stop solution, dalam arti baru 
dapat merespon aduan yang bersifat umum, 
sementara untuk pertanyaan dan keluhan 
dari warga yang lebih detail akan ditampung 
dan dilanjutkan kepada OPD terkait. Tiap 

OPD diberikan batas waktu 
3x 24jam untuk memberikan 
jawaban kepada masyarakat, 
dan nantinya pihak call center 
akan menghubungi kembali 
untuk memberikan jawaban 
kepada warga yang bertanya. 
” Selanjutnya akan dibangun 
road map hingga nanti ma-
syarakat bisa langsung ter-
hubung dengan OPD terkait 
mengenai keluhan yg diutara-
kan, ” terang Reni.

Call Center diharapkan 
bisa menjadi sarana untuk 
menyampaikan aspirasi, kelu-
han, masukan, keinginan dan 

harapan terhadap semua pelayanan Pemkot. 
Pihak Diskominfo juga sudah melakukan 
publikasi melalui running text, media di 
web, twitter, facebook, memasang stiker, 
melakukan banyak dialog dan juga mengin-
formasikan kepada OPD lain mengenai call 
center.

” Diharapkan tercipta interaksi yang 
konstruktif dan mendewasakan warga untuk 
memberikan aspirasi dan keluhan secara 
elegan. Tahun depan mudah-mudahan bisa 
lebih baik lagi, kami selalu melakukan evalu-
asi baik harian, bulanan dan tahunan,” harap 
Reni.
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ukM

Anak muda yang sedang 
kuliah dan sambil bekerja 

untuk mencari uang patut 
diacungi jempol, apalagi cari 
uangnya bukan sebagai pekerja, 
tapi berwiraswasta. Seperti yang 
dilakukan Aderama Munadi 
warga  RT02/03 No.6, Kelurahan 
Bojong Pondok Terong, 
Kecamatan Cipayung Depok.

Pria yang masih duduk 
di bangku kuliah semester tiga 
ini,  membuka usaha Laundry 
Kiloan “ADHE LAUNDRY”. 
“Banyak orang Indonesia 
menjadi TKI, sebagai pembantu 
rumah tangga. Sehingga mencari 
PRT bukan hal yang gampang, 
sementara banyak orang sibuk 
yang tidak sempat mengurusi 
pekerjaan rumah tangga seperti 
mencuci dan menggosok 
pakaian, ini saya anggap sebagai 
peluang,” katanya. Peluang itu 
lah yang ia manfaatkan dengan 
mendirikan cuci kiloan.

lebih lanjut, mahasiswa 
jurusan manajemen tersebut  
mencari informasi tentang bisnis 
laundry di internet. Setelah 
mantap, ia membeli dua mesin 
cuci, sebuah mesin pengering 
dan seterika uap yang semuanya 
second (bekas) dengan harga Rp 
15 juta.

Untuk mempromosikan 
usahanya, pemuda yang 
kreatif ini lalu mencetak 
brosur, spanduk dan banyak 
bertukar informasi melalui 

media sosial seperti facebook, 
twitter dan juga blog. “Hasilnya 
Alhamdulillah mulai terlihat,” 
jelasnya. 
Untuk memberi pelayanan 
secara maksimal kepada 
pelanggannya, lanjutnya, 
Aderama Munadi juga merekrut 
dua karyawan. “Saya tidak mau 
mengecewakan pelanggan, dan 
saya juga tidak mau aktifitas 
kuliah saya terganggu, maka 
saya rekrut karyawan,” ujarnya.

Aderama tidak butuh 
waktu lama untuk membuahkan 

hasil dalam bisnisnya. Pelanggan 
mulai berdatangan dari 
masyarakat sekitar rumahnya 
dan dari beberapa tempat lain. 
Bahkan ada yang berasal dari  
wilayah Depok Timur dan 
Depok Dua. Adhe Laundry 
memasang tarif yang sangat 
kompetitif yakni Rp 6000 per 
kilogram dan sudah diseterika 
serta  gratis antar jemput untuk 
wilayah Kota Depok. Dengan 
pelayanan tersebut order yang 
diterimanya per bulan mencapai 
300 kg. Agar pelayanan tetap 
prima ia pun menambah 
seorang karyawan lagi

“Alhamdulillah saya 
bisa menjalankan program 
pemerintah yang mengurangi 
pengangguran dan membantu 
program wajib belajar hingga 
SMA atau SMK di negara 
tercinta ini dan saya bersyukur 
bisa menolong orang lain. Salah 
satu yang bekerja di sini awalnya 
mau putus sekolah karena tidak 
ada biaya, tapi sekarang bisa 
melanjutkan sekolah dengan 
biaya dari gaji kerja di laundry 
ini,” katanya.

Tak puas sampai disitu, 
Aderama memberikan 
kesempatan bagi siapa pun 
untuk bermitra atau menjadi 
agen dengan keuntungan yang 
cukup lumayan. Syaratnya punya 
toko atau warung, jujur dan bisa 
memberikan pelayanan yang 
baik kepada pelanggan. Sekarang 
Adhe Laundry sudah punya 
agen di Jalan Kahfi, Depok dan 
sudah ada beberapa lagi yang 
mengajukan ingin menjadi agen.

Jeli Lihat Peluang, Mahasiswa 
Buka  Bisnis Laundry 
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koMunitaS

Beragam profesi 
muslimah berhi-
jab di Kota Depok 

berkumpul bersama mem-
bentuk komunitas benama 
Hijabersmom Communty 
Depok ( HmC Depok). 
Mereka berkumpul dalam 
rangka menjalankan syariat 
dan saling bertukar wa-
wasan baik sosial kema-
syarakatan (Hablumminannas) 
maupun meningkatkan ket-
aqwaan (Hablumminallah).

Ketua Hijabersmom Ca-
bang Depok, Mega Chairini 
S.Hum mengatakan, Hijabers-
mom cabang Depok dideklara-
sikan di salah satu restoran di 
bilangan Margonda Kota De-
pok, pada 12 Desember 2012. 
Misinya adalah  menjadikan 
sebaik-baiknya manusia dapat 
memberi manfaat untuk orang 
lain. Kemudian mengutamakan 
kebersamaan dan saling meng-
hormati perbedaan mazhab 
dalam mewujudkan Islam 
sebagai Rahmatan lil alamin. 
Dengan misi itu membuat ang-
gota Hijabersmom makin hari 
makin bertambah. Dari awalnya 
berjumlah 30 orang kini sudah 
mencapai 200 orang. Mereka 
terdiri dari beragam profesi.

“Visi dan misi hijabers-
mom ini kami wujudkan berupa 
program kerja nyata yang dapat 
dirasakan oleh setiap anggota 
dan masyarakat Depok pada 

umumnya,” kata ibu satu anak 
ini di kediamannya di bilangan  
Grand Depok Citi belum lama 
ini kepada Warta Depok.

Mega menambahkan bah-
wa  Hijabermom Cabang Depok 
di bawah  Yayasan Komunitas 
Hijabersmom (YKHm) yang 
berpusat di Jakarta itu melaku-
kan berbagai kegiatan. Di anta-
ranya adalah

pengajian Bulanan HmC 
Depok, Hijab dan Beauty Class, 
Bento Class HmC Depok dan 
seminar sehari bertema Dampak 
Negatif Modernisasi.

Pada Bento Class HmC 
Depok untuk kelas keputrian 
yang dilaksanakan 18 Mei 2013 
dan bertempat di aula

 RW 27 Pesona Depok 
diikuti 22 orang peserta. Mereka 
itu member dan non member. 
Peserta yang hadir sangat antu-
sias mengikuti kegiatan tersebut, 
karena ia memperkirakan kelas 
selesai dalam dua jam, namun  
realisasinya menjadi tiga jam. Itu 
semua karena peserta yang hadir 
ingin bisa membuat hidangan-

nya dengan baik.
Menurut Mega, 

Hijab dan Beauty Class 
bersama WARDAH di-
gelar pada 14 April 2013. 
Lokasinya di Depok Ma-
haraja Sawangan. Satu 
lagi kegiatan yang tidak 
boleh ketinggalan adalah 
Pengajian Bulanan HmC 
Depok yang diseleng-

garakan 27 April 2013. Pengajian 
itu diadakan di kediaman Selly, 
Wakil Ketua I HmC Depok di 
Komplek Depok Maharja Sawa-
ngan Depok. Temanya adalah 
“Cantik dalam Cahaya Iman 
dan Islam”. Pembicaranya adalah 
Teuku Farida Rachmayanti pem-
bina Komunitas Sahabat Anak 
dan Bunda Depok.

Selly menambahkan bah-
wa untuk mommies yang belum 
sempat ikutan kegiatan-kegiatan 
HmC Depok, follow twitter 
@hmc_Depok untuk update 
kegiatan-kegiatan yang akan dia-
dakan oleh HmC Depok. Kemu-
dian  Like Fanpage di Hijabers-
mom Community Depok.

Mega mengharapkan 
dengan terbentuknya Hijaber-
smom Depok ini dapat men-
gangkat potensi mommies yang 
berdomisili di Depok dan bagi 
yang ingin bergabung dan men-
getahui kegiatan Hijabersmom 
Depok bisa memfollow twitter @
hmc_Depok atau Blog hijabers-
mom community Depok.

Hijabersmom 
Untuk Saling Bertukar Wawasan
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ing, karena dengan kian 
meningkatnya kebutuhan 
lahan untuk permukiman, 
dikhawatirkan luasan 
lahan atau ruang terbuka 
hijau (RTH) semakin 
terancam.

Dalam penjelasan 
Raperda P2SUP3 dise-

butkan bahwa pengaturan 
penyediaan lahan, prasarana 
lingkungan, fasilitas umum (fa-
sum) dan fasilitas sosial (fasos) 
oleh pengembang (developer) 
perumahan  pernah diatur 
dalam Perda Nomor 10 Tahun 

Dalam Ra-
perda pe-
nyerahan 
prasarana 
sarana 

dan utilitas perumahan 
serta permukiman oleh 
pengembang (P2SUP3) di 
Kota Depok disebutkan 
bahwa pembangunan dan 
pertumbuhan kota serta menin-
gkatnya pertambahan pen-
duduk di Kota Depok semakin 
pesat, maka kebutuhan akan 
prasarana, sarana, dan utilitas 
perumahan serta permukiman 

menjadi semakin kompleks.
Adanya peraturan daerah 

ini diharapkan akan menja-
min bahwa perumahan dan 
permukiman di Kota Depok 
menyediakan fasilitas yang 
dibutuhkan. Hal ini pent-

Perumahan Wajib Sediakan 
Ruang Terbuka Hijau
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2007. Namun, dengan terbit-
nya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyerahan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Perumahan dan 
Permukiman di Daerah, maka 
Perda Nomor 10 Tahun 2007 
perlu ditinjau kembali.

Namun, Raperda yang 
telah disiapkan sebagai peny-
empurnaan Perda Nomor 10 
Tahun 2007 belum secara bulat 
mendapatkan persetujuan ang-
gota legislatif. Atas ditundanya 
pengesahan ini, beberapa ang-
gota legislatif yang dihubungi 

Warta Depok memberikan 
tanggapannya.

Sekretaris Komisi C 
DPRD Kota Depok, Abdul 
Ghoffar menyatakan bahwa di 
beberapa pasal ada pengaturan 
teknis yang belum disepakati 
sebagian anggota legislatif Kota 
Depok. Sehingga DPRD Kota 
Depok menyepakati adanya 
pembahasan kembali.

Sementara itu, Muttaqin 
menjelaskan dalam Raperda 
itu perlu adanya pendalaman. 
Karena setelah disahkan, perda 
ini akan menjadi acuan bagi pi-
hak ketiga maupun dinas teknis 
dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya.

Dalam Raperda tersebut 
diatur hal-hal yang menyangkut 
berapa luas lahan untuk ruang 
terbuka hijau (RTH) dan tempat 
pemakaman umum (TPU).

Kepentingan perda ini 
untuk waktu mendatang adalah 
untuk menjadi payung hukum 
ketika pertumbuhan dan jumlah 

penduduk semakin tinggi, se-
mentara lahan semakin terbatas.

Karena itu, substansi yang 
perlu diatur dalam Raperda 
P2SUP3 minimal meliputi:

1. Ketentuan umum. 
Menerangkan peristilahan 
yang berkaitan dengan fasilitas 
umum dan fasilitas sosial, dan 
istilah teknis lainnya

2. Asas dan Tujuan, 

menjelaskan asas yang digu-
nakan dalam pengaturan, serta 
tujuan adanya peraturan daerah 
ini.

3. Tatacara Pengaturan 
Hak dan Kewajiban Pengem-
bang dalam menyediakan fasos 
dan fasum, serta mekanisme 
penyerahannya. Termasuk 
pengaturan koefisien ruang 
terbuka, bangunan, dan lainnya. 
Pengaturan tempat pemakaman 
umum (kuburan) dan ruang 
terbuka hijau (RTH).

4. Kriteria prasarana, 
sarana, dan utilitas (PSU) yang 
diserahkan. Dalam bagian ini 
dijelaskan tentang kriteria PSU 
yang akan diserahkan.

5. Tatacara penyerahan-
nya. Dalam bagian ini dijelaskan 
syarat administratif dan teknis 
yang perlu disediakan pihak 
pengembang. Termasuk berb-
agai lampiran berupa surat-surat 
dan keterangan pendukung, ke-
lengkapan peta, dan bagaimana 
terhadap kegiatan pembangu-
nan  yang terlantar.

6. Pengaturan tentang 
pemanfaatan PSU yang telah 
diserahterimakan dari pengem-
bang kepada Pemerintah Kota 
Depok.

7. Kewenangan Pemerin-
tah Kota Depok dalam menge-
lola PSU yang telah diserahkan.

8. Pengawasan dan pen-
gendalian. Menjelaskan menge-
nai kewenangan kepala daerah 
dalam melakukan pengawasan 
dan pengendalian, pelimpahan 
wewenang kepada organisasi 
pemerintah daerah (OPD) ter-
kait.
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www.depok.go.id
@pemkotdepok
http://www.facebook.com/pemkotdepok
Email : portal@depok.go.id
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Serba SerBi
Upacara HUT RI ke-68 di Ten-
gah Guyuran Hujan

Para Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di lingkup Pemerintah 
Kota Depok, Jawa Barat tetap 
bertahan melaksanakan Upa-
cara Penurunan Bendera Hari 
Kemerdekaan RI ke-68 diten-
gah guyuran hujan deras, Sabtu 
(17/8/2013) sore. Upacara ini 
juga diikuti TNI, Polri, Paskibra-
ka, anak-anak sekolah, Security 
dan tamu undangan. Semangat 
para peserta ini patut dipuji. 
Meski hujan mengguyur sangat 
deras tak ada satupun peserta 
upacara yang membubarkan diri 
dari barisan dalam upacara yang 
rutin dilaksanakan setiap 17 
Agustus di Lapangan Upacara 
Balaikota Depok ini.

Sementara itu, salah satu 
anggota Korp Musik (Korsik) 
Pemkot Depok, juga men-
gatakan peserta sudah kehu-
janan saat upacara baru awal. 
Pemain trompet yang biasa 
mengiringi upacara ini men-
gatakan, awalnya saat upacara 
memang hanya gerimis saja. 
Hingga upacara berlangsung 
sekitar 10 menit.

“Awalnya hanya gerimis 
saja mas,” sambungnya.

Setelah Memimpin Upa-
cara HUT RI 68, Wali Kota 
Depok Nur Mahmudi 

Isma’il meluncurkan air PDAM 
Tirta Asasta yang bisa diminum 
di Lapangan Balai Kota Depok 
pada Sabtu 17 Agustus 2013. Air 
PDAM yang layak minum ini 
terdapat tiga titik, yakni di hala-
man Masjid Agung Balai Kota 
Depok, halaman parkir Gedung 
Baleka, dan di lapangan besar 
Balaikota Depok. Dalam peres-
miannya Walikota Depok den-
gan didampingi oleh Ketua PKK 
Depok dan Kepala OPD lainnya 
mengatakan air ini siap diminum 
sepuasnya selama 24 jam dan 
menggunakan sistem Reverse 
Osmosi (RO).

Reverse Osmosi adalah 
merupakan metode penyaringan 
yang dapat menyaring berb-
agai molekul besar dan ion-ion 
dari suatu larutan dengan cara 
memberikan tekanan pada 
larutan ketika larutan itu be-
rada di salah satu sisi membran 
seleksi. Air minum ini dapat 

Balaikota Depok Sediakan Air Minum Gratis

diminum sepuasnya selama 24 
jam. Sementara itu Direktur 
PDAM Tirta Asasta Kota Depok 
Muhammad Olik, air PDAM 
itu lebih baik dari air kemasan. 
Sebab air Proses tersebut men-
jadikan zat terlarut terendap 
di lapisan yang dialiri tekanan, 
sehingga zat pelarut murni bisa 
mengalir ke lapisan berikutnya.

Menurut Direktur PDAM 
Depok Muhammad Kholik, air 
tersebut telah melalui proses uji 
laboratorium dan hasilnya su-
dah sesuai standar layak untuk 
diminum. Sumber air berasal 
dari sumber PDAM, yang di-
masukan instalasi RO dan telah 
siap untuk diminum. Terkait 
soal rasa air, Nur Mahmudi 
Isma’il menjelaskan rasa airnya 
sudah layak.  PH yang dicapai di 
kisaran angka tujuh. Untuk PH 
air minum yang sesuai standar 
kesehatan adalah 6,5 sampai 8,5. 
Dan uji laboratorium men-
gatakan PH sumber air minum 
langsung ini sudah layak untuk 
diminum.

20 wartadepok - aguStuS 2013



Tapi diawal upacara itulah, 
hujan deras tiba-tiba mengguyur 
lapangan. Awalnya dia sempat 
berniat untuk meninggalkan 
lapangan. Tapi melihat Inspe-
ktur dan Komandan Upacara 
tidak beranjak dari tempatnya. 
Otomatis dia mengurungkan 
niatnya.

“Saya lihat semua peserta 
Upacara 17 Agustus tetap ditem-
pat sampai upacara penurunan 
selesai, jadi saya juga tetap 
ditempat saya meski hujan deras 
terus mengguyur,” tambahnya. 

Donor Darah dalam rangka Hut 
RI ke 68 di Balaikota Depok

Wakil Walikota Depok H. M 
Idris Abdul Shomad setelah 
selesai apel pagi bergegas ke 
aula lantai 1 Raflesia Balaikota 
untuk melihat kegiatan donor 
darah dalam rangka HUT ke-
68 Republik Indonesia, jum’at 
(16/8) pagi dengan didampingi 
oleh Sekretaris Daerah, Asisten-
Tata Praja, Asisten Ekbangsos, 
dan beberapa Kepala OPD Kota 
Depok. Donor darah ini di-
lakukan selama 1 hari oleh PMI 
Kota Depok dan dimulai tepat 
pada pukul 08.00 wib. Bagi yang 
dinyatakan sehat dan memenuhi 
syarat sebagai pendonor, pen-
donor dapat menyumbangkan 
darahnya secara gratis. Kegiatan 
ini merupakan sebuah kebang-

gaan karena teman-teman TNI, 
Polres, serta pegawai pemerin-
tah Kota Depok turut menyum-
bangkan darahnya sebagai bukti 
kepedulian dan membuktikan 
walaupun donor darah tapi tetap 
sehat dan kuat serta bisa men-
jalankan tugasnya seperti biasa. 
Beberapa manfaat donor da-
rah, seperti menjaga kesehatan 
jantung, stabilnya jumlah zat 
besi dalam darah, meningkatkan 
jumlah sel darah merah, mem-
bantu menurunkan berat tubuh 
karena 450 ml darah bisa mem-
bakar 600 kalori, memberikan 
kepuasan psikologis, dan terde-
teksinya penyakit serius.

Wakil Walikota Depok Lantik 
Anggota Paskibraka

Wakil Walikota Depok H. Idris 
Abdul Shomad mengukuhkan 
Pasukan Pengibar Duplikat Ben-
dera Pusaka (Paskibraka) dalam 
Upacara pengukuhan Paski-
braka Kota Depok 2013, Kamis 
(15/8/2013) di Balaikota Depok.

“Atas nama  Pemerintah 
Kota Depok dan atas nama 
pribadi, Saya mengucapkan Se-
lamat kepada anak-anakku seka-
lian yang telah terpilih menjadi 
Pasukan Pengibar Bendara pada 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 
RI ke-68 . Semoga dapat melak-
sanakan tugas  dengan penuh 
semangat serta penuh tanggung 
jawab,” kata Idris saat pelanti-

kan.
Momentum Hari Ke-

merdekaan RI ke 68 menjadi 
ajang perubahan mental, 
perilaku dan semangat diri 
agar mampu melewati setiap 
pelatihan yang diberikan kakak 
pembina.

“Saya berharap  kiranya 
anak-anakku dapat meningkat-
kan rasa cinta tanah air, memi-
liki semangat patriotisme yang 
dilandasi dengan nilai-nilai yang 
luhur,” pesan Wakil Walikota 
kepada segenap anggota Paski-
braka Kota Depok 2013.

Anggota Paskibraka yang 
dilantik tersebut berjumlah 42 
orang yang terdiri atas 21 putra  
dan 21 putri, yang akan bertugas 
pada pagi dan sore saat penai-
kan dan penurunan bendera. 
Mereka merupakan putra-putri 
terbaik yang berhasil terpilih 
dari 285 perwakilan siswa-siswi 
SMA di Kota Depok.

Hadir dalam acara terse-
but para asisten, TNI, Polri, para 
orang tua siswa Paskibraka dan 
Kepala OPD di jajaran pemer-
intah Kota Depok turut hadir 
mendampingi Wakil Walikota. 
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kreativitaS warga

rerumputan. Saya lihat banyak 
rumah yang halamannya dihiasi 
rumput. Lalu keuntungan tadi 
saya gunakan untuk berbisnis 
rumput,” paparnya. 
 Dengan penuh 
semangat, lanjutnya, ia 
menawarkan rumput dari 
rumah ke rumah. Jika ada 
rumah di pekarangannya 
kosong maka ia tawarkan 
untuk ditanami rumput. Ia juga 
menawarkan jasa memperindah 
halaman rumah dengan rumput 
dan tanaman hias. Bisa dihitung 
per meter persegi atau paket.  
 Harga yang ditawarkan 
pun kompetitif. Terpenting 
adalah ia memberikan garansi 
jika rumput dan tanaman hias 
yang ditanamnya mati. 
“Kuncinya, kita harus ramah 
dan baik dalam melayani 
konsumen. Rata-rata konsumen 

Rumput yang awam 
dikenal sebagai 
gulma ternyata 
dapat memberikan 

berkah kehidupan. Keindahan 
hamparan rumput dapat 
membuka  usaha dan menjadi 
penopang hidup. 
Seperti halnya Faisal warga 
Sawangan Depok yang dapat 
menghidupi keluarganya dari 
berbisnis rumput. 
 Dengan nama usaha 
RESTU BUNDA FLORA 
beralamat di Jalan Parung – 
Citayam, Sawangan Depok, 
Faisal dapat meraup keuntungan 
puluhan juta rupiah per 
bulannya. 
“Alhamdulillah dengan 
ketekunan dan pantang 
menyerah saya bisa menghidupi 
keluarga. Allah SWT sudah 
mengatur rezeki umatnya. 
Asalkan kita mau berusaha pasti 
ada jalan,” katanya. 
Faisal menjelaskan, ia 
menekuni usaha rumput karena 
terinspirasi dengan keindahan 
rerumputan. Mulai dari jenis 
rumput gajah biasa,rumput 
gajah mini, rumput gajah 
varigata, rumput peking, 
rumput swiss, rumput golf dan 
berbagai jenis rumput lainnya. 
“Dulu saya jual tanaman hias 
dengan untung Rp 200.000. 
Kemudian saya sering 
memperhatikan indahnya 

saya merasa puas dan usaha saya 
pun berkembang,” ujarnya. 
 Faisal menyatakan 
bahwa kini jaringan pemasaran 
RESTU BUNDA FLORA 
semakin luas. Hal itu terjadi 
karena ia menggunakan jaringan 
internet dalam memasarkan 
rumput dan tanaman hias. 
Dengan  blog www.
tukangtanamrumput.blogspot.
com, pemesanan rumput dan 
tanaman hias Faisal mencapai 
Puncak Cipanas, Serang, Subang 
atau daerah-daerah lain yang 
jauh dari lokasi usahanya. 
Saat ini, Faisal rata-rata bisa 
melayani pesanan rumput 300 
meter persegi per bulannya. 
Harga borongan yang 
ditawarkan termasuk menanam 
dan merapikan Rp 20.000 per 
meter persegi. Untuk jenis 
rumput gajah mini, dengan 
keuntungan lebih kurang 20 
persen. 
Selain melayani permintaan 
dalam hitungan per meter 
persegi, Faisal juga melayani 
pemasanan  per truk untuk 
jenis rumput gajah biasa dengan 
harga Rp 1 juta lebih per truk 
dan ditambah ongkos kirim. 
“Bisnis rumput akan mengalami 
kendala disaat musim kemarau. 
Pada musim itu permintaan 
berkurang dan sebaliknya 
ketika musim hujan permintaan 
meningkat.

Bisnis Rumput Dapat Jadi Penopang 
Hidup 
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Layanan maSYarakat

Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) adalah 
surat izin untuk dapat 
melaksanakan kegiatan 
usaha perdagangan. Setiap 
perusahaan, koperasi, 
persekutuan maupun 
perusahaan perseorangan, 
yang melakukan kegiatan 
usaha perdagangan wajib 
memperoleh SIUP yang 
diterbitkan berdasarkan domisili 
perusahaan dan berlaku di 
seluruh wilayah Republik 
Indonesia.

Untuk mengurus SIUP 
tersebut datanglah sendiri 
ke kantor Badan Penanaman 
Modal Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BPMP2T) di Balai 
Kota Depok Jln. Margonda 
Raya No 54, Kota Depok. Sebab 
mengurus sendiri itu lebih 
mudah, cepat dan gratis.

“Mengurus SIUP jangan 
melalui calo. Karena akan 
dibebankan biaya. Belum 
lagi tetek bengek lainnya. 
Mereka akan memperlama. 
Lebih baik mengurus sendiri. 
Cepat, mudah dan gratis. 
Memang ada retribusi yang 
harus dibayarkan,” kata Kepala 
BPMP2T Kota Depok, Sri 
Utomo.

Sri Utomo menjelaskan, 
ada beberapa jenis SIUP. Di 
antaranya adalah SIUP Mikro. 
“Bagi pedagang atau yang 
berusaha dalam skala kecil 
atau mikro sebenarnya tidak 
diwajibkan mengurus SIUP, 
namun kadang untuk keperluan 

adminstrasi dengan pihak 
lain. Misalnya bank atau mau 
menerima bantuan diperlukan 
SIUP, maka yang bersangkutan 
dipersilahkan mengurus SIUP 
dan dengan senang hati, akan 
kami layani,” tuturnya.

Dikatakan Sri Utomo, 
mengurus SIUP dari mulai 
mikro sampai SIUP besar 
semuanya gratis, dan waktu 
pelayanan juga cepat. Rata-rata 
tiga hari selesai, asalkan semua 

persyaratan sudah dilengkapi, 
masa berlaku SIUP sampai lima 
tahun,” tambahnya.

Kepala Bidang Perizinan 
II BPMP2T, Widiyati 
mengatakan bahwa mengurus 
SIUP itu prosesnya mudah dan 
cepat, asalkan semua syarat 
sudah dilengkapi. Kondisi itu 
membuat para pelaku usaha 
meningkat dalam mengurus 
perizinan.  Data dari Januari 
hingga Juni 2013, tercatat 
masyarakat Depok yang 
mengurus perizinan berjumlah 
626 orang. Mereka terdiri dari 
mikro 25, kecil 442, menengah 
141 dan SIUP besar 18.

Nur Elyuni, salah seorang 
pelaku usaha yang tinggal 
di Jalan Pinang III No 16 A 
RT3/3,  Kelurahan Pondok Cina, 
Kecamatan Beji menyatakan 
bahwa saat ia mengurus SIUP 
untuk usaha berdagang barang 
hasil cetakan dan alat peraga 
di BMP2T cukup mudah dan 
cepat, yang penting persyaratan 
sudah lengkap. “Saya butuh tiga 
hari selesai dan gratis pula, yang 
penting sudah kita lengkapi 
dahulu persyaratannya,” 
paparnya.

Urus SIUP Sendiri, 
Mudah, Cepat dan Gratis

Persyaratan Permohonan Baru: 
1. SIUP Mikro dan 
SIUP Kecil yang diterbitkan untuk 
perusahaan dengan modal disetor dan 
kekayaan bersih antara Rp 50 juta - Rp 
500 juta di luar tanah dan bangunan. 
2. SIUP Menengah yang diterbitkan 
untuk perusahaan dengan modal 
disetor dan kekayaan bersih Rp 500 
juta - Rp 10 miliar di luar tanah dan 
bangunan. 
3. SIUP Besar yang diterbitkan untuk 
perusahaan dengan modal disetor dan 
kekayaan bersih di atas Rp 10 miliar di 
luar tanah dan bangunan. 
 
Persyaratan Permohonan Baru: 
   1.  Foto copy Akta Pendirian 
Perusahaan (bagi perusahaan 
berbadan hukum) 
   2.  Pas foto terakhir Direktur/

Pimpinan badan usaha sebanyak 2 
(dua) lembar dengan ukuran 4x6 cm, 
berwarna 
   3.  Photo copy Surat Izin Tempat 
Usaha (SITU) 
   4.  Foto copy NPWP 
   5.  Foto copy akte Pendirian 
Perusahaan 
   6.  Foto copy IG / HO / Domisili 
   7.  Asli dan Foto copy Pengesahan 
AD.PT (dari Menkumdang)  
   8.  Foto copy KTP Pimpinan / 
Direktur / Pemilik 
   9.  Neraca Perusahaan 
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kipraH pnS

berat badannya lebih rendah 
dari 200 gram/bulan. Dapat juga 
dikatakan pertumbuhannya 
berada di bawah garis merah 
KMS.

Tak hanya itu, Posyandu 
Dahlia juga melakukan 
pelayanan imunisasi BCG, 
DPT, Polio, dan Campak 
sesuai jadwal yang ditentukan 
puskesmas. Dalam kegiatan 
posyandu, kader juga 
memantau kondisi kesehatan 
balita. Jika ada balita dengan 
kondisi gizi buruk, tanda-
tanda lumpuh layuh, atau 
terserang ISPA dan Diare, 
posyandu akan memberikan 
rujukan ke puskesmas jika 
diperlukan.

“Itulah peran Posyandu 
di masyarakat. Posyandu ada 
agar tumbuh kembang anak 
di masyarakat sesuai dengan 
standar kesehatan,” kata Tuti 
herawati, Pendamping Kader 
Posyandu (PKP) Kelurahan 
Rangkapan Jaya Baru.

Menurut Tuti Herawati, 
Posyandu Dahlia juga 
menangani kasus balita gizi 
buruk. Balita usia dua tahun 
yang beralamat di RT03/ 09 
itu dari bayi hingga saat ini 
masih terus dipantau. Untuk 
memperbaiki gizinya, setiap 
bulan diberikan makanan 

lain melakukan penimbangan, 
pemberian makanan tambahan, 
dan pemberian vitamin A untuk 
balita.  Posyandu tersebut juga 
memberikan perhatian khusus 
terhadap balita yang selama 
3 kali penimbangan, berat 
badannya  tidak naik sesuai 
umurnya atau 

sang Buah Hati mau sehat.. 
Yuk..ke posyandu

Pos pelayanan 
terpadu (Posyandu) 
memiliki peranan 
penting dalam 
membuat sang buah 

hati tumbuh sehat dan cerdas. 
Hal itu dibuktikan oleh salah 
satu posyandu di Depok. 
Posyandu itu adalah Posyandu 
Dahlia yang berada di 
Jalan Duren RT02/09, 
Rangkapan Jaya Baru, 
Pancoran Mas, 
Depok. 

Sebagai unit 
pemantau tumbuh 
kembang anak, 
kegiatan utama 
Posyandu Dahlia 
antara 
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keluarga miskin,” tandasnya.
Tuti menjelaskan, untuk 

meningkatkan peran posyandu 
diperlukan bantuan teknis dari 
pemerintah dan kemitraan 
dengan berbagai pihak. 
Seperti LSM, lembaga donor, 
swasta, atau dunia usaha.  Hal 

itu  sangat membantu kegiatan 
posyandu dalam pelayanan 
kesehatan bersumber daya 
masyarakat.

Posyandu yang bagus akan 
menyediakan layanan bagi ibu 
hamil dan menyusui dengan 
tenaga kesehatan bidan dari 
puskesmas di saat posyandu 
buka. Pelayanan untuk ibu hamil 
dapat berupa pemeriksaan 
kehamilan, pemberian makanan 
tambahan dan tablet tambah 
darah serta penyuluhan gizi 
dan kesehatan reproduksi. 
Kemudian pelayanan untuk ibu 
menyusui berupa pemberian 
vitamin A, pemberian makanan 
tambahan, pelayanan nifas dan 
pemberian tablet tambah darah, 
penyuluhan gizi, ASI eksklusif, 
perawatan nifas dan bayi baru 

lahir, serta pelayanan KB.
“PLKB  diperlukan 

dalam pelayanan kontrasepsi 
dan penyuluhan peran serta 
masyarakat dalam program KB. 
Tim Penggerak PKK diperlukan 
untuk pendayagunaan kader, 
pemberian motivasi masyarakat, 

penyuluhan dan bimbingan 
teknis,” imbuhnya.

Dikatakan Tuti, kemajuan 
posyandu dapat diukur 
dari lengkapnya sarana dan 
obat-obatan, jumlah kader 
terlatih dan aktif, adanya 
dukungan dana, meningkatnya 
pendampingan dan pembinaan 
posyandu. Selain itu adalah 
berbagai jenis pelayanan 
yang diberikan, banyaknya 
bayi, balita, dan bumil yang 
dilayani. Kemudian juga 
meningkatnya cakupan kasus 
yang dipantau dalam kunjungan 
rumah, dan meningkatnya 
partisipasi masyarakat terhadap 
kelangsungan posyandu.

Jangan ragu ke Posyandu. 
Jadikan anak kesayangan Anda 
sehat melalui posyandu.

bergizi berupa susu dan biskuit 
dari puskesmas.

“Kami bersyukur sekarang 
berat badannya secara perlahan 
sudah mengalami kenaikan,” 
ujarnya. 
Tuti menyatakan bahwa dalam 
kegiatan posyandu, sekitar 50-

60 ibu datanng ke posyandu 
memeriksakan anaknya. 
Kunjungan bumil (ibu hamil) 
dan balita terbanyak ketika 
ada pemberian vitamin A dan 
imunisasi.

Kurang berfungsinya 
posyandu mengakibatkan 
rendahnya minat masyarakat 
untuk menggunakan 
Posyandu. Kinerja posyandu 
yang kurang baik dalam 
memantau pertumbuhan anak 
mengakibatkan status gizi dan 
perkembangan anak dapat 
terganggu. Ini harus menjadi 
perhatian kader. Kunjungan ke 
rumah warga perlu dilakukan 
oleh kader untuk pemutakhiran 
data bayi, balita, ibu hamil, 
ibu menyusui dan pemetaan 
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kipraH perempuan

motor penggerak ibu-ibu di lingkungan RW 12, 
Intan tanpa lelah mengajak para ibu-ibu untuk 
membangun komunikasi dan wilayahnya.

Mulai dari membentuk arisan RW yang 
merupakan cikal bersatunya warga, piknik 
bersama, makan bersama halal bihalal, qurban 
hingga kegiatan posyandu. Dalam bidang 
kerohanian pun, Intan bersama ibu-ibu RW 12 
membentuk majelis ta’lim yang sampai kini masih 
berjalan dan aktif.

Keberhasilan Intan pun membuka mata 
kaum laki-laki di RW 12. Oleh karena itu 
ketika perempuan kelahiran Solo, 5 Juni 1967 
itu mengajak mereka para bapak-bapak untuk 
melakukan kerja bhakti hingga memperbaiki 
jalan.

“Dengan sering aktif bersama para bapak-
bapak dalam berbagai kegiatan saya pun sudah 
terbiasa bekerja sama dengan bapak-bapak,” 
tuturnya. 

intan, 
sang ketua 
rW yang 
Dihormati 

Intan Para Dyah Utami, Ketua RW 12 
Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan 
Pancoran Mas, Depok, merupakan 
salah satu sosok perempuan yang patut 
menjadi teladan. Dengan kemampuan dan 

kepeduliannya terhadap warga, Intan mampu 
mengajak warga membangun wilayahnya.

Sosok Intan adalah seorang wanita yang 
santai tetapi serius dalam pekerjaan, terutama 
dalam melayani warganya. Selain sebagai seorang 
Ketua RW12 , Intan juga aktif dalam kegiatan 
PKK Kelurahan Rangkapan Jaya dan saat ini 
masih menjadi Anggota PPS (Panitia Pemungutan 
Suara) Kelurahan Rangkapan Jaya. Kerja kerasnya 
itu membuat warga pun hormat kepadanya.

Berawal dari dibentuknya RW 12 pada awal 
tahun 1998, bersama Ibu RW yang pertama, Intan 
membentuk suatu kelompok ibu ibu di lingkungan 
Maharaja khususnya RW 12 dengan nama KIW 
RW 12 (Kerukunan Ibu-Ibu Warga). Sebagai 
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Kepercayaan warga terhadap Intan 
membuatnya dipilih sebagai Ketua RW 12 tanpa 
sepengetahuan Intan.

Mendapatkan amanah tersebut tanpa 
serta merta Intan menerimanya. Ia pun 
meminta izin kepada suaminya. Setelah 
mendapatkan izin, Intan pun  mau menerima 
tantangan sebagai Ketua RW 12.

“Bekal saya bisa bekerjasama dengan 
bapak-bapak dan atas izin suami saya pun 
siap mengemban amanat sebagai ketua RW,” 
tandasnya.

Intan menyatakan bahwa motivasi dan 
misi yang dibawanya sebagai Ketua RW adalah 
ingin membenahi lingkungan dan membenahi 
tertib administrasi.

Bersama para pengurus RW yang 
ditunjuknya, Intan membuat  pedoman Tata 
Tertib Lingkungan RW 12, dan Website 
Maharaja 12. Kemudian gebrakan pertamanya 
adalah kerja bakti massal. Kerja bhakti itu 
berupa membersihkan rumah masing-masing 
secara serentak. Antusias warga pun begitu 
besar, sehingga program itu ia canangkan setiap 
tiga bulan sekali.

“Kerja bhakti ini sebagai bentuk warga 
menjaga dan memelihara lingkungan dan 
dimulai dari rumah warga masing-masing. 
Warga yang tidak peduli saya kenai denda. 
Denda juga berlaku kepada warga yang pergi 
tanpa izin saat waktunya kerja bhakti. Uangnya 
untuk lingkungan juga. 
Kalau lingkungan bersih warga kan juga senang 
melihatnya. Jadi jangan cuma protes-protes..
tapi begitu di ajak sosialisasi menghilang,” 
paparnya.

Dikatakan Intan, selain kerja bhakti, ia 
pun berupaya mengajak warga untuk mengelola 
sampah, terutama memilah sampah organik 
dan anorganik. Program yang disosialisasikan 
Camat Pancoran Mas, Lienda itu terus 
disampaikan ke warga secara bertahap.

Selain melakukaan sosialisasi, Intan juga 
melakukan pembinaan kepada warga tentang 

memilah sampah secara terus menerus. Kerja 
tanpa lelah itu membuat warganya pun mau 
memilah sampah di mulai dari rumah. Hal itu pun 
menuai hasil nyata dan berkah.

Agustus 2013 Team Recycle Osaki Japan 
akan mengunjungi RW 12 tersebut untuk melihat 
secara langsung pemilahan sampah tersebut. 
Tak hanya sampai di situ, setiap dua bulan, Intan 
mengadakan pertemuan rutin dengan para 
ketua RT. Hal itu dilakukannya guna mengetahui 
keluhan masing-masing RT. Uniknya dalam 
pertemuan itu, RT01 dihadiri oleh perempuan 
semua, karena dari Ketua RT hingga pengurusnya 
adalah perempuan.

Selain itu, Intan pun menanyakan 
kelancaran iuran bulan masing-masing RT. Dalam 
pertemuan itu juga diambil keputusan bersama 
untuk melayani warga.

Selain dengan pengurus RT, Intan pun 
mengadakan pertemuan dengan para Seksi 
Keamanan dan Seksi Kebersihan. Pertemuan 
itu selain memberikan gaji bulanan juga untuk 
mengkoordinasikan keamanan dan kebersihan di 
lingkungan RW 12. 

Tak sungkan pula, Intan selalu menemani 
para satpam di Pos Satpam dalam menjaga dan 
mengawasi keluar masuk para warga atau tamu ke 
dalam lingkungan RW 12.

Bahkan, Intan sesekali menemani ronda 
malam bersama satpam mengelilingi dan melihat 
keamanan di lingkungan RW 12.

“Justru para satpam ini merasa senang 
sekali saya temani keliling ronda, mereka merasa 
diperhatikan begitu.” imbuhnya.

Meski Intan begitu sigap mengemban 
amanah, namun sebagai wanita ia tidak lupa 
dengan kodratnya. Ia tetap hormat dan melayani 
suami serta mengurusi kedua anaknya.

“Bagaimana pun saya tetap mengutamakan 
keluarga dulu, karena saya adalah seorang ibu bagi 
dua anak saya dan seorang istri yang harus tahu 
peran saya dalam keluarga,” katanya.

Semoga kiprah ibu Intan menginspirasi ibu-
ibu lainnya di Kota Depok.
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atau anda juga bisa berinteraksi langsung di sosial 
media kami melalui :

Anda ingin menyampaikan 

Aspirasi, 
Keluhan, 

Masukan, 
Keinginan 

dan Harapan 
terhadap semua pelayanan Pemkot Kota Depok?

Hubungi Langsung di 500 664

www.depok.go.id
@pemkotdepok

http://www.facebook.com/pemkotdepok
Email : portal@depok.go.id


