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daftar iSi surat walikota

Kota Depok genap berusia 
14 tahun. Tak bisa 
dipungkiri Kota Depok 

mengalami kemajuan pesat. Jalan 
Raya Margonda sebagai etalase Kota 
Depok bak kota metropolitan. Pusat 
perbelanjaan dan bisnis, kuliner, 
dan apartemen tumbuh menjamur. 
Begitu pun di kawasan Cinere. 
Perumahan ada dimana-mana. Jalan 

tol mulai dibangun. Baik itu Jalan tol Cinere-Jagorawi dan 
Depok-Antasari
 Dari sisi pelayanan publik, Kota Depok banyak 
mengalami kemajuan. Di antaranya adalah betonisasi jalan 
lingkungan dan jalan perkotaan di 11 kecamatan, pelabaran 
Jalan Raya Margonda, Jalan Raya Kartini, dan Jalan Raya 
Citayam. Tak hanya itu, penanaman pohon di median jalan 
juga dilakukan. Kemudian juga, saat ini telah beroperasi 
pelayanan puskesmas 24 jam, gratis biaya pendidikan hingga 
SMA, rehabilitasi rumah tak layak huni menjadi layak huni, 
bantuan modal untuk pemuda berwirausaha dan para 
UMKM, serta pelayanan perizinan satu atap.  
 Namun itu semua dilakukan tidak semudah 
seperti membalikan telapak tangan. Butuh kerja keras dan 
keseriusan. Apalagi saat ini jumlah penduduk Kota Depok 
semakin bertambah dan tentunya hal itu menjadikan 
tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Depok. Ada satu 
kunci utama agar semua permasalahan dan tantangan dapat 
dihadapi. Kunci itu adalah kebersamaan. Kebersamaan 
adalah modal terbesar saat ini. Tanpa kebersamaan, 
pembangunan tidak akan maksimal. Tanpa partisipasi 
masyarakat maka anggaran dana yang terbatas mustahil 
dapat  memenuhi semua keinginan masyarakat.
 Mari wujudkan Kota Depok yang sejahtera, aman, 
dan amanah. Wujudkan kebersamaan dalam meraih prestasi. 
Sambut millennium baru dengan kerja keras dan kesadaran 
tinggi membangun Kota Depok. Selamat kepada warga Kota 
Depok atas ulang tahun kotanya yang ke-14.  
.

Kebersamaan Kunci Keberhasilan 
Kota Depok

 surat waLikOta
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kota depok diusianya yang ke-
14 tahun mengalami kemajuan 
pesat dalam berbagai sektor.
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Kota Depok diusianya yang 
ke-14 tahun mengalami 
kemajuan pesat dalam 
berbagai sektor. Capaian itu 
bukanlah suatu hal mudah. 

Dibutuhkan ekstra kerja keras dan kesungguhan. Oleh karena itu, Warta 
Depok sebagai jembatan informasi masyarakat Depok akan memberikan 
informasi kemajuan yang telah dirasakan masyarakatnya saat ini.

Dalam edisi HUT Kota Depok Ke-14, redaksi Warta Depok juga 
menyajikan sejarah Kota Depok versi lain. Redaksi pun menulis ulasan 
perjalanan Kota Depok. Mulai dari Yuyun Wirasaputra dan Badrul Kamal. 
Tulisan tersebut bercerita bagaimana mereka menyiapkan berdirinya Kota 
Depok.

Pada rubrik lain Warta Depok menyajikan tulisan terkait rumah 
baca yang ada di Terminal Depok. Satu tulisan yang tak kalah seru adalah 
informasi pemasangan Wifi yang ada di beberapa kecamatan yang langsung 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Puskesmas 24 jam, mengisi rubrik layanan masyarakat. Hal ini 
dipandang perlu karena puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan 
yang paling terjangkau saat ini. Di rubrik kreatifitas warga, Warta Depok 
menampilkan tulisan mengenai bisnis Coklat Batik yang dilakukan salah 
satu warga di bilangan Beji, Melalui usahanya yang kreatif itu membuat  
banyak masyarakat tertarik, dari Kota Depok hingga nasional. Warta Depok 
berharap tulisan-tulisan yang disajikan dapat memberikan gambaran 
yang lebih baik dalam memahami pembangunan Kota Depok dan dapat 
menginspirasi pembaca. Selamat HUT Ke-14 Kota Depok. 

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

Depok Genap Berusia 

ngamen untuk penggalangan dana rumah baca panter

14 
tahun
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LapOranUtaMa

Pemerintah Kota Depok mampu 
mencetak wirausahawan baru. Hal 
itu dikarenakan setiap tahunnya 
sebanyak 3.000 pemuda  mendapatkan 
pelatihan dan bantuan modal serta 
pendampingan. Kemudian juga setiap 
tahunnya 5.000 pelaku UMKM juga 
mendapatkan bantuan modal. 

 Selain itu, agar warga Depok 
dapat beraktivitas nyaman maka 
betonisasi jalan lingkungan pun 
dilakukan. Dari tahun 2006 hingga 
2010, jalan yang telah dibangun, 
ditingkatkan, direhabilitasi, dan 
mendapat proses pemeliharaan 
sepanjang 214,6 km. Saat ini total 
panjang jalan di Kota Depok 
472,57 km. Kondisi jalan yang baik 

sebanyak  83,21 persen atau 
setara dengan 388,98 km, 
sedangkan jalan yang rusak 
17,69 persen atau 83,59 km. 

Tahun 2014 ditargetkan 
seluruh jalan di Depok 
sudah baik. Untuk 
meningkatkan generasi 
muda mendapatkan 
pendidikan hingga 
jenjang SMA sederajat 
maka pembangunan 
gedung SMA dan SMK 
negeri dilaksanakan 
di kecamatan yang 
belum memiliki 
gedung sekolah 
tersebut. Kemudian 

itu merupakan tantangan yang harus 
dilalui dengan kerja keras dan ikhlas.

Nur Mahmudi menjelaskan, 
upaya memajukan dan 
mensejahterakan Kota Depok hingga 
saat ini dilakukan berdasarkan visi 
dan misi Kota Depok 2011-2016. 
Dalam upaya pembangunan tersebut, 
ahli teknologi pangan tersebut 
mengaplikasinnya dalam program 
unggulan, andalan, dan program 
penyelenggaraan urusan pemerintah 
daerah.

Strategi yang disusun mantan 
Menteri Kehutanan tersebut membawa 
dampak langsung di masyarakat. 

Pada bidang ekonomi, 

27 April 2013, Kota Depok 
genap berusia 14 tahun. 
Jika diumpamakan 
dengan tumbuh kembang 
manusia maka Kota Depok 

merupakan anak baru gede (ABG). 
Sebagai ABG, umumnya mereka 
memiliki cita-cita yang tinggi. Begitu 
juga Kota Depok. Wali Kota Depok, 
Nur Mahmudi Isma’il berupaya 
mewujudkan cita-cita warga Depok 
yang menginginkan sejahtera, aman, 
unggul, dan berakhlak mulia.

Tidak mudah mewujudkan 
cita-cita tersebut. Sebab banyak 
halangan dan rintangan yang dihadapi. 
Namun bagi Wali Kota 
dan jajaran Organisasi 

Perangkat 
Dinas, 

semua 
hal 

Wujudkan Depok Sejahtera, 
Unggul dan Berakhlak Mulia
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juga memberikan beasiswa perguruan 
tinggi negeri kepada 100 pelajar Depok 
yang berprestasi. Penambahan gedung 
SMA dan SMK serta  pemberian 
beasiswa itu ditujukan  agar para 
pelajar Depok kelak menjadi sumber 
daya manusia yang unggul dan mampu 
berkompetisi di dunia internasional.

Hasilnya, putra-putra terbaik 
Kota Depok meraih medali perak 
Olimpiade Kebumian Internasional 
atau IESO Modena di Italia tahun 2011 
dan menjuarai Technical Award Medal 
di Olympiade Robot Internasional 
(IRO) tahun 2011. 

 Peningkatan pelayanan 
kesehatan juga dilakukan dengan 
membuka Puskesmas 24 Jam. Santuan 
kematian sebesar Rp 2 juta untuk 
warga tak mampu diberikan warga 
tersebut untuk meringankan beban 
keluarga yang ditinggalkan. 

”Keberhasilan capaian 
pelayanan kepada masyarakat 
dapat dilihat dari tingkat kesehatan, 
pendidikan, dan daya beli 
masyarakat. Ukurannya adalah Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). Dari 
catatan BPS, tahun 2011 capaian IPM 
Kota Depok 78.90,” katanya.

Wali Kota Depok menjelaskan, 
untuk memudah masyarakat Depok 
mengakses internet maka empat 
kecamatan di Depok sudah memiliki 
fasilitas WiFi. Ini dilakukan agar 
masyarakat Depok terbantukan dalam 
mencari informasi seluas-luasnya serta 
sebagai wujud dari Depok Cyber City.

Pelayanan lain yang diberikan 
adalah meningkatkan kualitas rumah 
warga tak mampu dari tak layak huni 
menjadi layak huni dengan program 
Bedah Kampung. Program ini digelar 
sejak tahun 2006. Oleh karena itu 
sudah ribuan rumah warga tak mampu 

menjadi layak huni,
Dari catatan yang diperoleh 

pada tahun 2006 sebanyak 12 rumah 
warga tak mampu menjadi layak 
huni. Tahun 2007 sebanyak 32 rumah, 
tahun 2008 315 rumah, tahun 2009 60 
rumah, tahun 2010 1.755 rumah, dan 
tahun 2011 sebanyak 75 rumah.

Untuk meningkatkan 
kemampuan pencari kerja asal 
Depok, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 
Kota Depok menjalankan program 
pembinaan dan mental pencari kerja. 
Pencari kerja yang mengikuti  program 
tersebut mendapatkan pelatihan 
keterampilan sesuai dengan minatnya 
secara gratis. Pelatihan itu di antaranya 
adalah pelatihan perbengkelan 
motor, komputer, menjahit, tata boga, 
dan servis AC. Khusus  pelatihan 
komputer, Dinas Tenaga Kerja dan 
Sosial menjalin kerjasama dengan 
Universitas Nasional. 

Pemerintah Kota Depok juga 
menetapkan besaran UMK sama 
dengan Bekasi dan Kabupaten Bogor 
yakni Rp 2.042.000. Penentuan 
UMK itu sudah disesuiakna dengan 
Kebutuhan Hidup Layak (KHl) Kota 
Depok.

“Sebagai pelayan masyarakat, 
Pemerintah Kota Depok selalu menjadi 
cermin pemerintah kota lainnya. 
Buah-buah prestasi yang kini dipanen 
bukan hanya hasil dari keseriusan saja. 
Melainkan juga hasil dari kerja keras, 
komitmen terpadu, serta kesadaran 
yang tinggi untuk terus maju dan 
berkembang bersama seluruh jajaran 
aparatur pemerintahan Kota Depok. 
Dengan mengenali potensi yang 
ada, melakukan inovasi, dan melihat 
peluang yang ada, Pemerintah 
Kota Depok mampu menjadikan 
Kota Belimbing ini dilirik banyak 

pengusaha.» Tuturnya.
Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Depok, Hardiono menyatakan 
bahwa upaya peningkatan pelayanan 
kesehatan dengan mengoptimalkan 37 
puskesmas dan puskesmas pembantu. 
Pemberian gratis rawat inap kelas tiga 
untuk pasien DBD di RSUD Depok 
untuk meringankan beban masyarakat. 
Tak hanya itu pendeteksian, 
pengobatan, dan pencegahan terhadap 
penyakit kaki gajah atau filariasis 
gencar dilakukan di masyarakat. 

“Bersama Tim Penggerak 
PKK, Dinas Kesehatan mendirikan 
Klinik TFC (Terapeutik Feeding 
Centre) atau Panti Pemulihan Bagi 
Balita Gizi Buruk di Kecamatan 
Cimanggis, Pancoranmas, Sukmajaya, 
dan Kecamatan Tapos. Bahkan, Klinik 
TFC Kecamatan Pancoranmas  telah 
dilengkapi fasilitas layanan rawat inap. 
Selain itu, ada juga Klinik Dampak 
Merokok di Puskesmas Beji. Klinik 
ini didirikan untuk menangani kasus-
kasus akibat rokok. Di Puskesmas 
Sukmajaya ada Klinik Metadon. Klinik 
ini memberikan terapi susbtitusi 
metadon bagi pecandu narkoba,” 
ujarnya.
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HidupSehat

 “Kalau dulu istilahnya 
makanan bergizi itu makanan 
empat sehat lima sempurna. Saat 
ini istilahnya gizi berimbang dan 
beragam itu artinya masyarakat 
jangan hanya mengkonsumsi satu 
jenis makanan saja. Misalnya untuk 
karbohidrat jangan hanya nasi saja 
karena banyak jenis makanan yang 
mengandung karbohidrat. Seperti 
yang diprogramkan Wali Kota Depok, 
Nur Mahmudi Isma’il tentang One 
Day No Rice (ODNR) bahwa banyak 
jenis makanan yang  mengandung 
karbohidrat. Di  antaranya adalah 
ubi, singkong, dan jagung. Kemudian 
berimbang sesuai dengan kadar 
gizinya,” tuturnya.

Hardiono menambahkan 
bahwa makanan yang 

bergizi tersebut 
pun tak 
boleh 

Makanan Bergizi  
Cegah Balita Gizi Buruk

Banyak orangtua yang tak mau 
repot memberikan makan kepada 
anaknya. Asalkan anak suka dan 
mau makan, maka orangtua pun 
memberikan makanan tersebut tanpa 

memperhatikan kandungan gizinya. Akibatnya sang 
anak pun rentan mengalami gizi buruk. Parahnya 
gangguan tersebut menggangu tumbuh kembang 
sang anak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, 
Hardiono mengatakan, makanan bergizi itu tidak 
identik dengan makanan mahal. Makanan bergizi 
itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat,  
protein, kalsium, vitamin, mineral, garam, ion 
dan zat gizi lainnya. Umumnya kandungan gizi itu 
terdapat dalam umbi-umbian, telur, ikan, daging, 
susu, sayur dan buah-
buahan serta air 

putih.
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dikonsumsi secara berlebihan, 
karena akan berdampak buruk bagi 
kesehatan. Kemudian juga kebiasaan 
merokok orangtua pada  keluarga tak 
mampu turut serta membuat anaknya 
mengalami gizi buruk. Sebab uang 
yang seharusnya digunakan untuk 
memenuhi asupan gizi 
anaknya digunakan 
untuk membeli rokok.

Kepala Seksi 
Kesehatan Keluarga 
dan Gizi Dinas 
Kesehatan Kota Depok, 
Novi Andriani, SKM 
menjelaskan, Dinas 
Kesehatan Kota Depok 
terus mengupayakan 
menekan angka kasus 
balita gizi buruk. 
Upaya serius tersebut 
membuahkan hasil. 
Dari tahun ke tahun, 
angka balita gizi buruk 
mengalami penurunan.

Berdasarkan data dari Dinas 
Kesehatan Kota Depok, kasus gizi 
buruk hasil validasi   status gizi di 63 
kelurahan di Kota Depok dari tahun-
ke tahun mengalami penurunan. 
Tahun 2010, jumlah balita gizi buruk 
sebanyak 199 orang atau 0,18 persen. 
Tahun 2011, jumlah balita gizi buruk 
turun menjadi 129 orang atau 0,11 
persen, dan tahun 2012 turun menjadi 
120 balita atau 0,10 persen.

Turunnya angka balita gizi 
buruk itu berkat program-program 
yang terus digulirkan. Di antaranya 
adalah PPG (Pusat Pemulihan Gizi) 
dan TFC (Therapeutic Feeding Centre) 
di lima puskesmas. Balita gizi buruk 

mendapatkan fasilitas rawat inap di 
Puskesmas Sukmajaya dan Cimanggis, 
sedangkan yang mendapatkan rawat 
jalan di Puskesmas, Pancoranmas, 
Tapos, dan Sawangan. Selain itu juga 
dilakukan PD (Positive Deviance) di 13 
PG (Pos Gizi) di enam kelurahan.  Di 

antaranya di Kelurahan Pancoranmas 
sebanyak empat PG, Kelurahan 
Depokdua2 PG, Kelurahan Cimpaeun 
satu PG, Kelurahan Jatijajar dua PG, 
Kelurahan Cilangkap dua PG, dan 
Kelurahan Pengasinan dua PG.

 Program lain yang terus 
dilakukan dalam upaya pengentasan 
balita gizi buruk adalah dengan 
pemberian Pemberian Makanan 
Tambahan Pemulihan (PMTP) dan 
PMT Ibu Hamil di 63 kelurahan. 
Selanjutnya membentuk Kelompok 
Pendukung  ASI (KPPASI) di 63 
kelurahan, pembentukan ruang 
menyusui di empat puskesmas 
dan sebuah ruangan di kantor 
Dinas Kesehatan serta  pemberian 

supplemen penambah darah untuk 
remaja putri di SMP/dan SMA.

“Upaya yang kami 
lakukan menuai prestasi. Tahun 
2012 Pemerintah Kota Depok 
meraih  penghargaan Millennium 
Development Goals (MDGs) Awards 

2012 untuk kategori 
Nutrisi. Penghargaan ini 
sekaligus membuktikan 
kesungguhan Pemerintah 
Kota Depok beserta 
masyarakat bahu membahu 
dalam menyelesaikan kasus 
gizi buruk yang ada di 
Kota Depok. Jika semua 
kegiatan dalam program 
dijalankan maka tidak 
menutup kemungkinan 
kasus gizi buruk akan 
dapat ditekan sampai 
titik yang sangat rendah,” 
imbuhnya

Menurut Novi, dari 
data Kementerian Kesehatan, pada 
tahun 2015 Indonesia mempunyai 
komitmen untuk menurunkan AKI 
menjadi 102/100.000, AKB dari 68 
menjadi 23/1.000 KH, AKBA 97 
menjadi 32/1.000 KH. Prevalensi gizi 
buruk kurang dari lima persen dan 
prevalensi kurang gizi turun menjadi 
15 persen. Sedangkan data dari Dinas 
Kesehatan Kota Depok tahun 2010 
menyebutkan bahwa Kota Depok 
mempunyai AKI 40,11/100.000, AKB 
3,33/1.000, dan pravelensi gizi buruk 
0,16 persen dan prevalensi kurang gizi 
3,42 persen. Artinya pada tahun 2015, 
balita gizi buruk di Kota Depok akan 
zero persen. 

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

Banten, Demak, dan Cirebon.  Pengaruh 
kerajaan Pajajaran di kawasan Depok 
tersebut dapat dibuktikan dengan adanya:

a. Masih terdapatnya nama-nama 
kampung atau desa yang menggunakan 
bahasa Sunda antara lain, Parung Serang, 
Parung Belimbing, Parung Malela, Parung 
Bingung, dan lain-lainya

b. Di desa Nangerang dan Kawung 
Pundak sampai sekarang masyarakatnya 
masih menggunakan bahasa Sunda dalam 
keadaan sehari-hari. Selain itu di Kawung 
Pundak sampai sekarang masih di temukan 
senjata-senjata kuno peninggalan Pajajaran.

c. Dr. N. J. Krom pernah 
menemukan cincin kuno peninggalan 
Kerajaan Pajajaran di Nangela.  Cicin emas 
tersebut sekarang disimpan di Museum 
Jakarta.

d. Pada tahun 1709 Abraham 
van Riebeeck telah menemukan sebuah 
benteng peninggalan kerajaan Pajajaran di 
Karadenan.

3. Depok Pada Zaman Islam
Pengaruh Islam di Depok 

diperkirakan ada pada tahun 1527. 
Masuknya agama Islam di Depok 
bersamaan dengan perlawanan Banten 
terhadap VOC yang berkedudukan di 
Batavia. Hubungan Banten dan Cirebon 
setelah Jayakarta direbut VOC harus 
melalui jalan darat. Sebagai jalan pintas 
yang terdekat antara Banten dan Cirebon 
adalah Depok, yang letaknya di sebelah 
selatan Jakarta. Hal itu dapat dibuktikan 
bahwa di Depok dan Sawangan banyak 
peninggalan-peninggalan, yaitu:

a. Ditemukan tujuh buah sumur 
dan bangunan di bawah pohon beringin 
di antara Perumnas Depok 1 dan Depok 
Utara, tepatnya di Kramat Raden Beji. 
Di dalam bangunan itu terdapat senjata 
kuno seperti keris, tombak dan golok. 

Sejarah Kota Depok 
dalam Buku Jejak Pahlawan Kali Sunter

yang berpusat di Bogor.
 Dalam buku Jejak Pahlawan Kali 

Sunter, sejarah Kota Depok ditulis berbeda 
dari versi lainnya. Dalam buku tersebut 
periode sejarah Kota Depok terdiri dari 
tujuh masa, yakni:

1. Depok Pada Zaman Pra Sejarah
Penemuan-penemuan benda 

bersejarah di wilayah Kota Depok 
menunjukkan bahwa Depok telah dihuni 
manusia zaman prasejarah. Hal itu 
dibuktikan dengan adanya peninggalan-
peninggalan benda bersejarah. Di 
antaranya adalah menhir gagang golok, 
punden berundak, sumur Bandung, kapak 
persegi, dan pahat batu. Benda-benda 
tersebut merupakan peninggalan zaman 
megalitik. Walupun belum ada nama 
Depok, tetapi di kawasan Depok pada 
masa itu telah ada kehidupan manusia pra 
sejarah.

2. Depok  Pada Zaman Pajajaran
Ketika Kerajaan Pajajaran 

diperintah Sri Baduga Maharaja Ratu Haji 
di Pakuan, lebih dikenal dengan gelar 
Prabu Siliwangi Jayadewata (akhir abad 
15), kawasan Depok pernah menjadi 
benteng pertahanan melawan  Kesultanan 

Beragam versi ditulis tentang 
sejarah Kota Depok. 
Versi pertama adalah 
Depok berasal dari istilah 
Padepokan. Istilah tersebut 

muncul berkaitan dengan ditemukannya 
berbagai senjata perang di daerah Beji, 
Depok Utara. Ketika Jakarta dikuasai 
Belanda, hubungan darat antara Banten 
dengan Cirebon tidak bisa secara leluasa 
melalui Jakarta (Batavia). Sehingga salah 
satu jalur alternatif adalah dengan melalui 
jalur Selatan. 

Begitu pula ketika Kesultanan 
Banten berhadapan dengan Kerajaan 
Pajajaran. Garis terdepan untuk pertahanan 
kedua kerajaan itu adalah wilayah Depok 
saat ini. Di zaman itu kawasan Beji 
(Depok bagian Utara) pasukan Banten 
mengadakan persiapan perang dengan 
membuat padepokan.

Versi Kedua menyebutkan bahwa 
Depok berasal dari bahasa Belanda de 
Volk. Artinya masyarakat atau pemukiman 
yang dapat dibanggakan. Sedangkan 
versi ketiga adalah Depok berasal dari 
singkatan kalimat De Eerste Protestante 
Organisatie van Christenen, Deze Eenheid 
Prediekt Ons Kristus atau De Eerste 
Protestants Onderdaan Kerk yang artinya 
adalah Gereja Kristen Rakyat Pertama. 
Namun pendapat tentang versi ketiga itu 
disanggah H.Nawawi Napih, warga Depok 
yang sejak 1991 melakukan penelitian 
tentang nama Depok. Ia menyatakan 
bahwa di masa Cornelis Chastelein belum 
dikenal nama Depok. Kemudian merujuk 
kepada pendapat tokoh Depok lainnya, 
seperti H. Baharuddin Ibrahim dkk yang 
mendapatkan  keterangan dari MW Bakas, 
warga asli Depok bahwa nama Depok 
berkaitan dengan adanya Padepokan yang 
didirikan di Beji oleh para prajurit Banten 
pada saat menghadapi Kerajaan Pajajaran 
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Berdasarkan temuan tersebut disimpulkan 
bahwa orang-orang yang tinggal di daerah 
tersebut bukanlah petani, tetapi tentara 
pada zamannya. Menurut keterangan 
kuncen Kramat Beji yang disampaikan 
secara turun temurun, di tempat itu 
sering diadakan pertemuan antara tentara 
Banten dan Cirebon. Jadi senjata tersebut 
merupakan peninggalan tentara Banten 
saat melawan pasukan Pajajaran. Di tempat 
tersebut juga diadakan latihan bela diri dan 
pendidikan agama yang sering di sebut 
padepokan. Sehingga sangat dimungkinkan  
nama Depok berasal dari kata-kata 
padepokan Beji.

b. Di Kawung Pandak (Karadenan) 
terdapat masjid kuno. Masjid tersebut 
merupakan masjid pertama di Bogor. 
Bentuk masjid ini masih berdasarkan 
bentuk aslinya, walaupun telah beberapa 
kali direnovasi. Pangeran Sangiang 
dalam sejarah bergelar Prabu Surawisasa 
di Pakuan Pajajaran, pengganti Prabu 
Siliwangi meninggalkan bukti sejarah. Di 
rumah-rumah penduduk sekitar masjid 
itu terdapat senjata-senjata peninggalan 
Pajajaran. Terdapat juga beberapa kujang. 
Masjid itu dibangun oleh tentara Pajajaran 
yang masuk Islam tahun 1550. Dengan 
demikian pengaruh islam di Bojong Gede 
dan Kawung Pandak Bogor sudah cukup 
lama.

c. Di Bojonggede terdapat 
makam Ratu Anti. Nama sebenarnya 
adalah Maemunah, ia seorang prajurit 
wanita Banten yang berjuang melawan 
tentara Pajajaran di Kedung Jiwa bersama 
suaminya Raden Pakpak. Mereka 
menyebarkan agama Islam di Priangan 
sedangkan Ratu Anti meninggal di 
Bojonggede dan dimakamkan di keramat 
Batu Tapak tak jauh dari Stasiun KA 
Bojonggede bersama Sulton Adi dari 
Banten dan Ki Tempang dari Cirebon.

d. Konon Batu Tapak berasal 
dari Raden Tapak, namun sejarahnya 
kemungkinan besar di tempat itu pernah 
terdapat batu beraksara atau batu bertulis. 
Sarana vital berhubungan pada zaman 

dahulu di Kota Depok adalah sungai. 
Secara umum sungai-sungai di Kota Depok 
termasuk ke dalam dua-satuan wilayah 
sungai besar, yaitu sungai Ciliwung dan 
Cisadane. Selain sungai tersebut terdapat 
satu mata air yaitu mata air Kali Sunter 
yang bermuara di Laut Jawa.  Inilah 
satu-satunya sungai yang bermata air di 
Cilangkap, Tapos, Depok.

4. Depok Pada Masa Kolonial
Sejak tanggal 17 April 1684, yaitu 

bersamaan dengan ditanda-tanganinya 
perjanjian antara Sultan Haji dari Banten 
dengan VOC, kawasan Depok dan 
Bogor menjadi wilayah kekuasaan VOC 
(Vereenigde Oost Indische Compagnie). Pada 
masa pemerintahan Gubernur Jenderal 
Daendels, banyak tanah negara yang dijual 
kepada swasta (partikelir). Sehingga di 
kawasan Depok juga banyak muncul tuan 
tanah. Termasuk Cornelis Chastelein yang 
pada tanggal 18 Mei 1696 membeli tiga 
bidang tanah di hutan di sebelah selatan 
Batavia. Tanah yang dibeli membentang  
meliputi Mampang, Karanganyar, dan 
Depok. Dengan luasnya lahan yang 
dimiliki, maka Chastelein mendatangkan 
para pekerja (budak) berasal dari Bali, 
Makassar, NTT, Jawa, Maluku, Ternate, Kei, 
Rote, dan Filipina. Pada akhirnya, setelah 
merdeka para eks pekerja itu menjadi 
komunitas yang tergabung dalam YLCC 
(Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein). 
Sampai saat ini, keturunan pekerja-pekerja 
Cornelis dibagi menjadi 12 Marga. Adapun 
marga-marga tersebut adalah: Jonathans, 
Laurens, Bacas, Loen, Soedira, Isakh, 
Samuel, Leander, Joseph, Tholense, Jacob, 
dan Zadokh.

5. Depok Pada Masa Penjajahan Jepang
Pada masa penjajahan Jepang 

di Indonesia (1942-1945), khususnya 
setelah Jepang menyerah kepada tentara 
Sekutu,  banyak pemuda Depok eks 
tentara Heiho dan PETA yang kembali 
ke kampungnya. Mereka diperbolehkan 
membawa perlengkapan kecuali senjata. 

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, pada 
September 1945 eks tentara Heiho dan 
Peta mengadakan rapat di jalan Citayam 
(Jalan Kartini sekarang). Hadir di dalam 
rapat tersebut antara lain bekas tentara 
PETA, Tole Iskandar. Sebanyak 21 orang 
sepakat membentuk Barisan Keamanan 
Depok. Kelak mereka merupakan cikal 
bakal pejuang yang mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia di Kota Depok. 
Diperkirakan Margonda merupakan salah 
satu anak buah Tole Iskandar. Kini, nama 
Tole Iskandar diabadikan sebagai nama 
salah satu jalan utama di Kota Depok.  

6. Depok Pada Masa Kemerdekaan
Memasuki zaman kemerdekaan, 

Depok menjadi salah satu kecamatan 
yang masuk dalam wilayah Kawedanaan 
(Pembantu Bupati) Parung, Kabupaten 
Bogor. Perkembangan Kota Depok 
menunjukkan peningkatan ketika 
mulai dibangunnya Perumnas Depok 1 
tahun 1976. Diikuti kemudian dengan 
dibangunnya Kampus Universitas 
Indonesia. Pada tahun 1981, berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
1981, dibentuklah Kota Administratif 
(Kotif) Depok.  Pada tahun 1999 
Depok ditetapkan sebagai Kotamadya. 
Kemudian, sebagai tindak lanjut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, istilah kotamadya 
diganti menjadi kota.

Sejak saat itu, maka perkembangan 
Depok semakin pesat. Ketika menjadi 
kota administratif pada tahun 1982, 
penduduknya hanya 240.000 jiwa, dan 
ketika menjadi kotamadya pada tahun 1999 
penduduknya 1,2 juta jiwa. Kini, tahun 
2013 penduduk Depok mencapai lebih 1,8 
Juta jiwa.

referensi:
•	 Situs www.depok.go.id
•	 hasnan habib, dkk (tanpa tahun): Jejak 

pahlawan kali Sunter. Cerita legenda 
petani tentang depok di masa lalu

•	 Situs wikipedia indonesia
 

www.depok.go.id
@pemkotdepok
http://www.facebook.com/pemkotdepok
Email : portal@depok.go.id
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daya manusia yang unggul dan 
mampu membuka usaha secara 
mandiri.

Tanpa kenal menyerah Abah 
Agus melakukan sosialisasi tentang 
rumah baca tersebut. Pembahasan 

demi pembahasan dilakukan bersama 
warga terminal. Akhirnya pada 20 
Maret 2011, Ketua Divisi Eksternal 
Panter, Andi Malewa mendirikan 
rumah baca di ruangan kosong 
bekas kantor agen bus. Kemudian 
dideklarasikanlah rumah baca itu 
dengan nama Rumah Baca Panter.

Pada 18 Februari 2012, Rumah 
Baca Panter diresmikan. Dalam 
peresmian itu hadir Wanda Hamidah, 
Buddy Ace, dan  artis senior Yessi 
Gusman serta belasaan komunitas 
taman bacaan.

“Kami bersama beberapa 
rekan lainnya terus menggalang 
dukungan. Baik itu secara moril dan 
materil agar rumah baca itu dapat 
berfungsi optimal. Jejaring social pun 
dimanfaatkan. Gayung pun bersambut. 
Bantuan buku bacaan berdatangan 
dari Jakarta, Bandung, Surabaya, 
Medan, dan Kalimantan hingga 
akhirnya diresmikan. Rumah Baca 
Panter membantu misi pemerintah 
dalam memberantas buta aksara dan 
memberikan pengetahuan secara gratis 
bagi supir, kernet, pedagang asongan, 
pengamen dan anak jalanan,” katanya.

Abah Agus menjelaskan, 
Rumah Baca Panter dibuka setiap 

hari. Mulai pukul 10.00-16.00 
WIB. Pengunjungnya adalah 
anak-anak, supir, kernet, dan 

para calon penumpang. Rata-rata 
jumlah pengunjung mencapai 20 
orang per hari. Kini Rumah Baca 
Panter telah membuka kelas belajar 
yang diperuntukan bagi masyarakat 
Terminal Depok. Para pengajarnya 
adalah  mahasiswa dari Depok, Jakarta, 
Tangerang, dan Bekasi serta para 
aktivis pendidikan.

Banyak hal yang dapat 
dilakukan untuk 
membantu sesama. 
Seperti halnya yang 
dilakukan Agus Kurnia 

Panter (Paguyuban Terminal). Agus 

Kurnia yang kerap disapa Abah Agus 
mendirikan Rumah Baca Panter di 
Terminal Depok. Harapannya rumah 
baca tersebut dapat menciptakan 
lingkungan masyarakat Terminal 
Depok yang cerdas dan mampu 
menciptakan usaha mandiri.

Abah Agus mengatakan, 
keinginannya untuk mendirikan 
rumah baca gratis di Terminal Depok 
muncul pada tahun 2004. Asanya itu 
menyeruak karena ingin menciptakan 
masyarakat Terminal Depok yang 

cerdas. Kemudian juga 
menjadikan 

masyarakat 
terminal 

sebagai sumber 

agus kurnia panter (tengah)

Stand pengurus, panitia dan volunteer

kelas Belajar
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Bagi yang gemar berselancar internet maka 
Anda jangan ragu untuk mendatangi kantor 
kecamatan masing-masing. Sebab di kantor 
kecamatan telah ada fasilitas WiFi. Tinggal 
daftar dan klik maka Anda dapat menjelejahi 

dunia maya. Wow..
“Saya sudah mencobanya dan koneksinya cepat. 

Kecepatan WiFi 7,2 Mbps ,  download speed 5 Mbps dan 
upload speed 2 Mbps. Saya bisa buka situs-situs berita 
dengan cepat serta membuka portal lainya untuk kebutuhan 
informasi yang saya perlukan,” kata Muslim Ardyad, warga 
Cipayung.

Sekretaris Camat Cipayung, Ade Effendi 
menjelaskan, fasilitas internet yang disediakan tersebut 
untuk memudahkan warganya mengetahui pelayanan yang 
diberikan Kecamatan Cipayung. Kemudian juga dapat 
meng-update berita kegiatan kecamatan dan warga setiap 
harinya. Untuk dapat mengaskes fasilitas WiFi tersebut 
warga tidak boleh lebih 100 meter dari kantor kecamatan.

“Ada dua pilihan masuk sebagai aparatur atau masuk 
sebagai umum. Masyarakat dapat mengirim berita kegiatan 
di lingkungannya melalui email Kecamatancipayung@
yahoo.co.id. Respon masyarakat sangat baik, ketika ada 
pilgub kemarin warga datang untuk mengakses data jumlah 
perolehan suara. Ada juga yang menggunakan handphone 
dan laptop,” paparnya.

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Agus Setiawan  
menyatakan bahwa pemasangan WiFi di tingkat kecamatan 
merupakan sebuah program yang berkelanjutan di Pemkot 
Depok. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan 
layanan publik secara efektif dan efesien guna mencapai 
pelayanan yang profesional.

Fasilitas tersebut disediakan juga untuk 
memudahkan masyarakat Depok mengikuti tender 
proyek, membayar pajak maupun mentransfer uang 
melalui mobil phone, mencari lowongan kerja, mencari 
bahan pelajaran bagi pelajar serta  memberikan 
informasi kepada warga Depok tentang upaya 
yang dilakukan Pemkot Depok dalam melayani 
masyarakatnya.

“Ini bukan program dadakan, tetapi untuk 

mendukung program Depok menuju Cyber City. Tahun ini 
sebelas kecamatan telah disediakan fasilitas WiFi. Untuk 
dapat menggunakan WiFi itu maka warga menggunakan 
password yang sudah diberitahu melalui layanan itu saat 
akan mengakses internet,” imbuhnya.

Kepala Seksi Pengendalian Informasi Bidang 
Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi 
Kota Depok, Harry Maulana menambahkan bahwa 
penyediaan jaringan tersebut sebagai upaya Pemkot 
Depok menjalankan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik (KIP) yang menyebutkan 
secara efektif, setiap badan publik wajib menyediakan 
informasi terkait dengan kepentingan publik. Dalam 
penyediaan informasi tersebut maka ditunjuk Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berhak 
mengelola dan memberikan informasi publik meliputi 
proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, 
penyimpanan, dan pendokumentasian. Untuk itu PPID 
diberikan bimbingan teknis dan Sertifikasi Goverenment 
Chief information Officer ( GCIO ).

“Semua data atau informasi yang terkait dengan 
pembangunan atau pelayanan yang dapat 
diakses oleh publik, seperti rencana 
pembangunan, kebijakan anggaran 
pembangunan termasuk pula hal-
hal yang terkait dengan pihak ketiga 
selama menggunakan anggaran 
negara dan yang terkait kepentingan 
publik dapat disampaikan oleh 
PPID,” jelasnya.

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

Meraih adipura merupakan impian setiap 
pemerintahan daerah. Namun bagi Depok, piala 
adipura bukanlah segalanya. Esensinya adalah 

mewujudkan tekad besar menjadikan Kota Depok 
bersih dan hijau. 

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok, 
Zamrowi mengatakan, program adipura 
merupakan program strategis Kementerian 
Lingkungan Hidup yang mempunyai maksud 
dan tujuan untuk mendorong pemerintah 

daerah dan masyarakat  mewujudkan kota yang bersih dan 
hijau. Untuk itu diperlukannya penerapan prinsip-prinsip 
Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) 
dan Tata Kelola Lingkungan yang baik (Good Environment 
Governance)

Untuk itu, Pemerintah Kota Depok kini tengah 
gencar mengajak masyarakat mulai dari lingkungan RT, 
perumahan, sekolah, kawasan bisnis, perkantoran, dan 
rumah sakit untuk membudayakan hidup bersih. Mulai dari 
membersihkan lingkungan dari sampah dengan melakukan 
pemilahan sampah hingga membuat bank sampah serta 
melakukan penanaman puluhan ribu pohon. Baik itu di 
lahan kritis, bantaran sungai dan situ hingga di median 
jalan.

Peran serta masyarakat pun mulai tinggi. Mereka 
bersama Pemkot Depok membersihkan jalan-jalan dari 
sampah. Di antaranya Jalan Akses UI,  Radar Auri, Raya 
Bogor Cimanggis,  Djuanda, Margonda Raya, Pekapuram, 
Cinere Raya, Raya Sawangan, Tole Iskandar, Bahagia Raya, 
Siliwangi, Kartini, dan Jalan H. Asnawi. Kemudian juga 
aksi bersih tersebut dilakukan di pasar-pasar tradisional, 

Terminal Depok, dan stasiun. 
Bahkan setiap angkutan 

Depok 
Siap Raih 
Adipura
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perkotaan di Depok diberikan tempat sampah. Tujuannya 
agar para penumpang tidak membuang sampah di jalanan.

Gerakan menanam pohon pun terus dilakukan. Di 
antaranya di  Jalan Kemakmuran,  Radar AURI, Akses UI, 
Raya Bogor, Juanda, Raya Sawangan, Bahagia Raya, Pemuda, 
KSU RRI dan Jalan Tanah Baru.

 “Meraih adipura itu harus optimis. Namun, jika 
piala adipura tidak dapat kita raih, lingkungan hidup tetap 
harus dikelola dengan baik. Adipura itu hanya hadiah,  yang 
paling penting adalah bagaimana kita mengelola lingkungan 
hidup dengan baik secara berkesinambungan.  Adipura 
itu diberikan kepada  pemerintah kota dan masyarakat 
yang bisa mengelola lingkungan secara lestari. Bagaimana 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan melihat 
sampah sebagai sumber daya itu bukan masalah, itu yang 
harus kita rintis, dengan kata lain, sebuah kota itu harus 
bersih dan hijau,” tandas Zamrowi.

 Zamrowi menyatakan bahwa  semua unsur di Kota 
Depok memberikan dukungan penuh menjadikan Depok 
sebagai Kota Bersih dan Hijau. Baik itu Wali Kota Depok, 
Wakil Wali Kota Depok, Sekretraris Daerah, para organisasi 
perangkat daerah, DPRD Kota Depok maupun masyarakat 
Depok. Dukungan masyarakat merupakan bentuk 
kesadaran masyarakat luas bahwa 
menjaga kebersihan 

lingkungan adalah tugas dan tanggung jawab bersama.
Menurut Lurah Baktijaya, M. Sajun, dukungan 

masyarakat dalam menjaga kebersihan bukanlah hanya 
slogan melainkan sudah menjadi tindakan nyata. Hal itu 
dibuktikan setiap Sabtu dan Minggu kerja bakti dalam 
membersihkan lingkungannya selalu diikuti oleh ratusan 
warganya. Hal yang sama juga diungkapkan Camat 
Sukmajaya, Adi Parayuda. 

Kota Depok saat ini lolos ke kompetisi Adipura. 
Depok berhasil mengalahkan Kota Bekasi dan Bandung 
kategori kota metropolitan maju ke kompetisi adipura, 
karena pada penilaian pertama Depok meraih angka 
71.07. Penilaian adipura  meliputi penilaian fisik dengan 
bobot nilai 75 persen dan non fisik dengan nilai 25 persen. 
Penilaian itu meliputi pengelolaan sampah dan ruang 
terbuka hijau (RTH), pengendalian pencemaran air, dan 
pengendalian pencemaran udara. 
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ukM

Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) 
Kota Depok mengalami kemajuan dalam 
bidang teknologi informasi. Para pelaku 
ekonomi itu mampu merambah dunia 
maya untuk memasarkan produk mereka. 

Hasilnya laris manis.
Salah satunya adalah Tri Haryanto. Pemilik usaha 

Trie’s Cheese memanfaatkan sarana internet untuk 
memasarkan produk makanannya yang terbuat dari keju dan 
pizza. Tri yang tinggal di Grand Depok City Sektor Melati 
Blok B2 no 24, Jatimulya, Cilodong, Depok itu membuat 
blok dengan nama tries-cheese.
blogspot.com untuk mempromosikan 
usahanya. Selain blog, Tri juga 
menyebarkan berbagai olahan 
makanannya itu melalui jejaring sosial 
facebook dan milis.

Dalam blog dan jejaring sosial 
itu, Tri menampilkan banyak foto-foto 
proses produksi makanan. Kemudian 
juga menyatakan garansi dengan 
mengganti secara gratis jika produknya 
itu mengalami kerusakan dalam proses 
pengiriman. Responnya luar biasa. 
Banyak konsumen pun yang memesan 
dan minta diantarkan. Namun untuk 
daerah-daerah terpencil ia tidak melayani 
pemesanan. Sebab Trie’s Cheese hanya 
mampu bertahan selama 24 jam.

“Kemudahan masyarakat 
mengakses internet sangat membantu 
saya dalam mengembangkan usaha. Saat 
ini internet sudah menjadi kebutuhan 
pokok karena mudah, praktis, dan murah. 
Internet merupakan sarana promosi yang 

murah, efektif dan memiliki jangkuan hingga ke seluruh 
dunia,” katanya.

Tri mengatakan, masih banyak pelaku UMKM 
Kota Depok yang belum mengenal dunia maya. Oleh 
karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Kota Depok 
dapat memberikan pelatihan kepada para pelaku ekonomi 
tersebut.

Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok, Santoso 
menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan pelatihan 
pemanfataan teknologi informasi kepada pelaku UMKM 
di Kota Depok. Pelatihan itu diberikan oleh para ahli 

internet marketing dari Universitas 
Indonesia, Gunadarma, Pancasila 
dan beberapa lembaga lainnya. 
Pelatihan yang diberikan itu berupa 
membuat web dan blog. Mulai dari 
desain hingga cara mengelolanya. Hal 
itu dilakukan agar mereka mampu 
mengembangkan usahanya dengan  
meraup pasar seluas-luasnya.

“Internet memiliki daya 
jangkau yang luas. Selain itu murah 
dan efektif. Makanya kami berikan 
pelatihan pembuatan web dan blog 

kepada anggota kami. Tujuanya agar 
mereka memasarkan produk usahanya 
sehingga dapat berkembang. Gratis kok 
pelatihannya. Kami juga memberikan 
pelatihan manajemen, akutansi, desain, 
dan marketing kepada pelaku UMKM 
Kota Depok,” ujarnya.

Diharapkan melalui informasi 
ini, UMKM di Kota Depok dapat 
mengembangkan strategi pemasarannya 
melalui dunia maya. 

UMKM Depok 
Merambah Dunia Maya
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kOMunitas

Pemanfaatan teknologi informasi sudah 
dilakukan warga RW03, Bedahan, Sawangan, 
Depok. Mereka membangun blog sebagai 
wadah berinteraksi dan memberikan 
informasi. Tak hanya itu, warga pun dapat 

menyampaikan aspirasi mereka melalui blog tersebut.
 “Maju bersama dengan kekuatan bersama walaupun 

warga tidak sama. Itulah moto blog RW03. Blog ini kami 
buat agar kami dapat saling berkomunikasi dengan mudah. 

Di RW03 ada delapan RT. Nah melalui blog itu warga dapat 
menyampaikan berbagai informasi, kegiatan, aspirasi, 
dan curhat,” ujar Subhan, Pembuat Blog RW03, Bedahan, 
Sawangan.

Subhan mengatakan, blog tersebut diluncurkan pada 
31 Desember 2011 dengan tulisan perdana “Pelantikan 
Kepada Para Ketua RW Kelurahan Bedahan”. Berita itu juga 
telah diteruskan ke website Pemerintah Kota Depok. Hal itu 
dilakukannya agar Pemkot Depok mengetahui kegiatan dan 
aspirasi warga RW03.

“Buat kami tidak menjadi masalah, tulisan yang 
kami buat mau dibaca atau tidak. Yang terpenting adalah 
kami sudah menyampaikan apa yang ingin di sampaikan 
masyarakat melalui blog ini,» ujarnya.

Turut aktif memberikan informasi melalui blog, 
ketua RT 004/03, Bedahan, Sawangan, Taufiqurahman 
mengatakan, pihaknya juga menyampaikan berbagai 

kegiatan warga RT 004 ke blog RW 03. Hal itu dilakukannya 
agar warga di RT lain dapat mengetahui kegiatan dan 
perkembangan di RT 004.

“Kami sebagai pengurus RT mengerti betul bahwa 
warga perlu mengetahui informasi-informasi yang ada di 
lingkungannya. Tak perlu pusing-pusing tinggal klik blog 
RW03 maka kegiatan, perkembangan, dan aspirasi warga 
RT 004 sudah dapat diketahui,” tutur Taufiq yang juga guru 
Madrasah Ibtidayah  Bedahan.

Hal serupa dilakukan Dewan Kemakmuran Masjid 
Al Hidayah. Para pengurus DKM itu membuat blog dengan 
nama PENDOS kepanjangan dari Pendobrak Dosa. Ketua 
Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al Hidayah, Ustad 
Maryadi menyatakan bahwa pembuatan blog itu dilakukan 
karena pihaknya ingin menyampaikan kepada warga 
kegiatan yang dilakukan DKM Masjid Al Hidayah. Selain itu 
juga, pihaknya dapat menyampaikan dakwah melalui blog 
tersebut.

“Kami mengetahui betul betapa pentingnya 
penggunaan blog dalam era globalisasi ini. Dalam 
pemanfaatan internet sebagai sarana dakwah juga 
harus diperhatikan dan digalakkan, serta  jika kita  kaji kebih 
dalam manfaatnya sangat luar biasa.» tuturnya.

Informasi ini diharapkan dapat membangkitkan 
semangat RW-RW lain di Kota Depok untuk aktif berbagi 
informasi melalui media blog.

Warga RW03 Bedahan 
Membuat Blog
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parLEMEn

Namun berdirinya 
menara 
telekomunikasi di 
Kota Depok harus 
mengacu kepada 

Perda Kota Depok No 09 Tahun 2011 
tentang Menara Telekomunikasi. Hal 
itu penting diketahui agar keberadaan 
menara tersebut tidak membahayakan 
masyarakat di sekitar. 

 Ada beberapa hal yang 
menjadi pedoman utama untuk 
dilaksanakan dalam membangun 
menara telekomunikasi. Pada Bab II 
menyebutkan bahwa pembangunan 
menara telekomunikasi wajib mengacu 

Sekilas Perda 
Tentang Menara 
Telekomunikasi

 Program unggulan Depok 
sebagai Kota Cyber City telah 
mendorong para operator 
untuk membangun menara 
telekomunikasi. Hal itu 
dilakukan untuk memperluas 
jaringan dan memudahkan 
pelanggannya berkomunikasi.
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kepada SNI atau standar baku tertentu 
yang berlaku secara internasional 
untuk menjamin keselamatan 
bangunan dan lingkungan 
sebagaimana tertulis pada pasal 4. 
Menara telekomunikasi juga wajib 
dilengkapi dengan sarana pendukung 

seperti pentanahan, penangkal 
petir, lampu halangan penerbangan, 
marka halangan penerbangan, pagar 
pengaman dan sarana lainnya sesuai 
kebutuhan, sebagaimana tertera pada 
Pasal 5.

 Lokasi pembangunan atau 
penempatan menara telekomunikasi 
juga wajib memperhatikan rencana 
tata ruang wilayah, keselamatan 
bangunan, keamanan lingkungan, 
estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha 
zona cellular plan. Tentunya setiap 
pembangunan menara telekomunikasi 
wajib memiliki izin mendirikan 

bangunan menara telekomunikasi dari 
pemerintah kota.

 Mengenai Pemanfaatan 
Menara Telekomunikasi, pada Bab 
III menyatakan bahwa penyedia atau 
pengelola menara telekomunikasi 
wajib memanfaatkan menara 

telekomunikasi secara tertib 
administrasi dan teknis untuk 
menjamin kelaikan fungsi menara. 
Untuk efisiensi dan efektifitas 
penataan ruang, penyedia atau 
pengelola menara telekomunikasi dari 
tahap awal rencana pembangunan 
mengarahkan pemanfaatan menara 
telekomunkasinya sebagai menara 
telekomunikasi bersama, sebagaimana 
tercantum dalam pasal 13.

 Dalam pemanfaatan bersama 
menara telekomunikasi, penyedia atau 
pengelola menara telekomunikasi 
bersama wajib memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang larangan praktek 
monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat. Selain itu penyedia atau 
pengelola menara telekomunikasi 
wajib mengikuti program 
pertanggungan atau asuransi. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari dampak 
yang tak diinginkan suatu waktu.

 Pada  Bab IV 
membahas  mengenai pengawasan 
dan pengendalian. Disebutkan bahwa 
Wali Kota berwenang melakukan 
pengawasan dan pengendalian 
pembangunan dan pemanfaatan 
menara telekomunikasi serta 
perangkat telekomunikasi. Sesuai 
dengan pasal 20,Wali Kota membentuk 
tim pengawasan dan pengendalian 
menara telekomunikasi. Sanksi 
administratif diberikan jika penyedia 
atau pengelola menara telekomunikasi 
tidak memenuhi ketentuan pada 
pasal-pasal tersebut. Dari yang paling 
rendah hingga paling tinggi sanksinya, 
berupa teguran, denda administratif, 
penindakan, dan pembekuan atau 
pencabutan izin. 

 Mengenai tarif retribusi 
pengendalian menara telekomunikasi, 
ditetapkan pada Perda Kota Depok 
Tahun 2011 No 18 tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
Besarnya tarif retribusi tersebut 
tercantum dalam BAB IV mengenai 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
pada pasal 8, yakni sebesar dua 
persen per tahun dari nilai jual 
objek pajak yang digunakan sebagai 
dasar penghitungan Pajak Bumi dan 
Bangunan menara telekomunikasi.
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sErba SerBi

Pembukaan STQ XIII 2013 
Jawa Barat

Wakil Gubernur  Jawa Barat 
H. Dede Yusuf M. Effendi  membuka 
Seleksi Tilawatil Quran (STQ) XIII 
tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2013 
yang dipusatkan di Gedung Pusdai, 
Jln Diponegoro No.63  Bandung 

pada tanggal 7-12 April 2013.  Seleksi 
Tilawatil Qur’an adalah kegiatan rutin 
2 tahunan yang telah bertahun-tahun 
dilaksanakan secara berjenjang mulai 
dari tingkat kelurahan dan kecamatan, 
kabupaten/kota, provinsi, dan nasi-
onal. Berbeda dari Musabaqah Tilawah 
Alqur’an (MTQ), STQ hanya melom-
bakan tiga cabang musabaqah, yaitu 

Tilawah, Tahfidz, dan Tafsir Bahasa 
Arab. Acara utama lomba STQ XIII 
tersebut terdiri dari lomba Tilawah 
Al-Qur’an, Hiftz Al Qur’an dan Tafsir 
Al-Qur’an.

Dalam arahannya, beliau 
menjabarkan STQ merupakan media 
silaturahim dan memupuk kecintaan 
terhadap Al Qur’an yang akhirnya 
dapat meningkatkan kualitas kehidu-
pan masyarakat Jawa Barat.

Potensi Jawa Barat sangat ban-
yak dalam bidang baca Qur’an. hal ini 
ditandai dengan  prestasi STQ tahun 
lalu  yang berhasil meraih peringkat I 
nasional dan MTQ Nasional berada di 
peringkat IV. Diharapkan agar potensi 
Jawa Barat tidak keluar dan yang ikut  
malah dari daerah lain.

STQ dapat juga mendongkrak 
ekonomi nasional, karena dengan STQ 
menjadi ajang berkumpulnya kafilah 
dari daerah lain. Pelaksanaan kali ini 
turut dimeriahkan dengan pameran 
berbagai produk kreatif masyarakat 
Kota Bandung, seperti busana muslim, 
pameran Alqur’an Mushaf Sundawi, 
serta sejumlah karya kreatif lain-
nya yang didukung dengan beragam 
penampilan seni budaya Islam, March-
ing Band, Paduan suara, dll.

Hasil STQ Jawa Barat ini akan 

Jum’at Bersih, Wakil Walikota Depok Tertibkan 
Spanduk Liar

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Somad bersama Satpol PP, Dinas Ke-
bersihan dan Pertamanan (DKP) dan beberapa Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Depok turun ke jalan untuk menertibkan spanduk-span-

duk liar yang ada di Kota Depok Jum’at (5/4/2013). Aksi ini adalah sebagai wujud 
dari penggalakan program K3 yaitu Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan.

Kegiatan aksi bersih yang diawali dari jalan Margonda, jalan Siliwangi, 
pertigaan Masjid Al Huda dan diakhiri di jalan Sentosa Raya. Satpol PP yang 
menurunkan 40 personil dibantu oleh Dishub dan DKP yang membawa satu 
armada truk sampah. Selain aksi bersih Bapak Idris Abdul Somad juga meninjau 
pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan Kota Depok.

Aksi ini adalah sebagai bukti keseriusan Pemkot Depok untuk menjadikan 
kota yang dijuluki Kota Belimbing ini dalam menciptakan kota yang bersih, indah 
dan hijau.

Wakil Walikota Depok juga menghimbau kepada pedagang kaki lima yang 
berada di jalan Raya Sentosa agar secepatnya dibongkar dikarenakan menyalahi 
Perda Kota Depok. Tempat dagang yang mereka dirikan  berada di atas gorong-
gorong harus segera dibongkar agar tidak menghambat aliran saluran air dan 
untuk menghindari banjir. (Diskominfo/Rysko)
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diikutsertakan dalam STQ nasional 
yang akan dilaksanakan di Bangka 
Belitung, bulan Agustus mendatang.

Walikota Depok Berharap 
PT. Bayer Tingkatkan Kontri-
businya

Walikota Depok Nur Mahmudi 
Ismail berharap PT Bayer makin me-
ningkatkan kontribusinya pada pem-
bangunan Kota Depok. Selama ini, 
PT. Bayer turut berkontribusi dalam 
posyandu, dan beberapa kegiatan 
khususnya bidang kesehatan masyara-
kat serta pemeliharaan lingkungan di 
Cimanggis.

“Nantinya Pemkot akan 
melakukan evaluasi CSR yang har-
usnya diregulasi dan mengajak PT. 
Bayer untuk bisa  lebih berkontribusi 
lagi dalam proses pembangunan Kota 
Depok,” kata Nur Mahmudi.

 Nur Mahmudi menghadiri 
acara Inaguration of Jakarta Excel-
lence Project II (JEP II) PT Bayer 
Indonesia di Cimanggis Depok, Selasa 
(9/4/2013). Turut hadir pula Kapolres 
Depok dan perwakilan dari be-
berapa OPD Kota Depok. Dari pihak 
PT. Bayer, Peter Hausner Presiden 
Direktur PT. Bayer Indonesia, Chris 
Sanchez selaku Site Manager PT. Bayer 
Cimanggis dan Peter Hartman project 
manager dari JEP II juga datang dalam 
acara ini.

Nur Mahmudi mengucapkan 
selamat  atas selesainya pembangunan 
gedung JEP II ini sekaligus pemimpin 
Kota Belimbing ini juga menunjukan 
kekagumannya terhadap peranan PT. 
Bayer, khususnya cabang Cimanggis 
dalam memproduksi produknya yang 
sudah turut berperan dalam kesehatan 
mancanegara.

Nur Mahmudi juga menjelas-

kan dengan pembangunan JEP II ini, 
berarti ada investasi baru di wilayah 
Depok, penambahan kapasitas 
produksi produk Bayer yang diikuti 
dengan peningkatan tenaga kerja. Hal 
ini turut mempengaruhi faktor eko-
nomi Kota Depok.

Kesempatan kerja untuk warga 
Depok menjadi bertambah dan tentun-
ya jika omzet menambah maka perpa-
jakan secara nasional juga bertambah, 
pun dengan kontribusi CSR untuk kota 
Depok, ” ujar Nur Mahmudi.

Sementara itu, dalam sambu-
tannya, Sanchez dan Hausner sedikit 
memberikan gambaran tentang sejarah 
dan peranan PT. Bayer Cimanggis ini 
dalam pasar internasional, disebutkan 
bahwa produk yang diproduksi di 
kantor ini sudah diekspor ke beberapa 
negara.  (Diskominfo/Rysko)

Walikota Depok Himbau 
Warganya Agar Lebih 
Peduli Penyakit TB

Walikota Depok Nur Mahmudi 
Ismail menghimbau setiap warganya 
untuk lebih peduli terhadap penyakit 
Tuberkulosis (TB). Hal ini disam-
paikan Rabu (10/4/2013), saat beliau 
menghadiri kegiatan bakti sosial yang 
diselenggarakan oleh Perkumpulan 
Pemberantasan Tuberkulosis Indone-
sia (PPTI) Pusat di Kelurahan Suka-
tani, Kecamatan Tapos, Depok.

 ”Acara Bakti Sosial PPTI ini 
adalah sesuatu yang sangat positif 
untuk warga Depok khususnya untuk 
warga Sukatani, nantinya kalau ada 
warga yang terdeteksi positif mender-
ita TB akan segera diobati, ” ujar Nur 
Mahmudi.

 Pemimpin Kota Belimbing ini 
menambahkan bahwa Depok baru saja 

melakukan deklarasi relawan se-Kota 
Depok sebanyak 6840 orang untuk 
melakukan proses penyadaran terha-
dap warga agar melakukan pemerik-
saan penyakit TB yang nantinya akan 
dilakukan di seluruh Kota Depok.

 Kegiatan bakti sosial ini meru-
pakan kerjasama Pemkot Depok den-
gan  PPTI untuk melakukan penyulu-
han, pemeriksaan dan pengobatan 
secara gratis dan memberi bantuan 
bahan pangan dan bahan kebersihan 
untuk diri pribadi serta bagi masyara-
kat yang layak menerima di Sukatani.

 Kegiatan bakti sosial meliputi 
penyuluhan yang disampaikan oleh Dr. 
Achmad Hudoyo, Sp.P, Ketua II BPP-
PPTI kepada warga Sukatani. Pemerik-
saan, pengobatan dan penjaringan sus-
pek TB yang dilakukan oleh 10 tenaga 
dokter, 10 tenaga perawat dan 4 tenaga 
pelayanan obat dari Dinas Kesehatan 
Kota Depok dan PPTI Cabang Depok. 
Pemberian bahan pangan untuk me-
ningkatkan gizi berupa beras, gula, teh, 
minyak goreng, susu, mie instan, dan 
kacang hijau, sedangkan bahan per-
sonal hygine berupa sikat gigi, pasta 
gigi, sabun mandi dan shampo.

 Sukatani dipilih karena ber-
dasarkan informasi Dinas Kesehatan 
Kota Depok dan PPTI Cabang Depok 
angka cakupan penemuan kasus TB 
masih rendah dan jumlah penerima 
Kartu Jaminan Kesehatan Daerah 
(Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas) relatif ban-
yak. Dalam kegiatan ini terdaftar 371 
orang warga Sukatani yang melakukan 
pemeriksaan.

 Penyakit TB saat ini masih 
menjadi masalah kesehatan di dunia, 
menurut WHO tahun 2011, Indonesia 
menduduki urutan ke-4 dalam jumlah 
kasus TB setelah India, China, dan 
Afrika Selatan.
 Setiap tahun ditemukan 450.000 kasus 
TB, 197.000 diantaranya TB menular 
(BTA positif). Padahal setiap pend-
erita TB BTA positif yang tidak segera 
diobati, dapat menularkan 10-15 orang 
pertahun. Disamping tingginya penu-
laran, penyakit TB juga menyebabkan 
tingginya angka kematian di Indone-
sia.  (Diskominfo/Rysko)
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krEativitas warGa

izin industri rumah tangga (P-IRT). Izin itu dikeluarkan 
Dinas Kesehatan Depok. Kami juga mengucapkan 
terimakasih kepada MUI Jawa Barat yang telah menerbitkan 
sertifikat halal,” ujar Eka yang akrab disapa Echa di 
rumahnya di Griya Flora Blok E No 1 Tanah Baru, Beji, 
Depok, beberapa waktu yang lalu.

Eka mengatakan, mulai berkembang usaha yang 
dirintis bersama suaminya Arief Subarjo, ketika coklat batik 
buatannya itu diperkenalkan sebagai souvenir pernikahan 
tetangganya. Saat itu Eka menyanggupi membantu 
tetangganya itu dengan menyediakan buah tangan kepada 
para tamu. Bingung harus memilih souvenir yang unik dan 
murah, akhirnya Eka pun memberanikan diri menjadikan 
coklat batik yang dibuatnya menjadi oleh-oleh pada 
undangan. Sebanyak 500 bungkus coklat batik dibuatnya.

Ternyata upaya Eka dan suaminya itu membawa 
berkah. Para tetangga menyukai coklat tersebut. Akhirnya 
banyak orang yang tertarik dan memesan coklat batik 
itu. Baik itu secara langsung dan melalui internet. Dari 
bulan ke bulan, pesanan coklat batik itu mulai ramai. Eka 
kemudian mengajak keluarga dan para tetangganya untuk 
memproduksi coklat batik.

“Kami juga memperkenalkan coklat batik Indonesia 
ke teman-teman kuliah. Sambutannya positif. Kemudian 
juga kami mengikuti pameran yang digelar Pemkot Depok 
dan pihak lainnya, sehingga coklat batik semakin dikenal 
dan pesanan pun semakin banyak. Saya mengajak para 
tetangga, agar usaha ini membawa berkah bagi banyak 
orang. Kami mengucapkan syukur Alhamdulillah atas 
partisipasi banyak pihak,” tandasnya. 

Dikatakan Eka, ia selalu menjaga kualitas rasa, 
keamanan dan kemasan coklat batik Indonesia. Begitu pun 
dengan kandungan gizi dalam coklat tersebut. Oleh karena 
itu, ia terjun langsung dalam pembuatannya. Mulai dari 
membeli bahan baku hingga pengolahannya. 

Coklat batik Indonesia banyak digemari konsumen. 
Salah satunya adalah Menteri Koperasi dan UMKM, Syarief 
Hasan  yang membeli Coklat 
Batik Van Depok dalam pameran 
Apresiasi Inovasi 
dan Karya UMKM 
di Balai Kartini, 
Jakarta Pusat, 
tahun lalu.

Kegemaran sang suami terhadap 
coklat dan kecintaannya terhadap 
kain batik membuahkan inspirasi 

bagi Eka Purwanti untuk membuka 
usaha kue. Perpaduan antara coklat 
dengan budaya Indonesia itu dikemas 
dalam satu rasa, yakni Coklat Batik 
Indonesia Van Depok.

Rasa coklat tersebut begitu 
menggoyang lidah, karena itu tak kalah 
dengan coklat bermerk. Kemudian 
coklat itu dibungkus dengan kemasan 
bermotif kain batik, sehingga terlihat 
indah dan menarik perhatian. Eka pun 
mengembangkan rasa coklat buatannya 
itu dengan berbagai rasa. Di antaranya 
rasa kopi, kacang mete, kacang almond, 

kacang kenari, 
kacang hijau, 
mint, cranberry 
durian, es 
teller, kismis, 
greentea, dark 
chocolate, white 
chocolate dan 
milk. Tak hanya 
itu, Eka pun 
dapat membuat 
coklat sesuai 
dengan pesanan 

konsumennya. Kini coklat 
buatan ibu tiga anak itu 
telah menembus pasar 
internasional. Wow..luar 
biasa.

 “Kami 
berterimakasih kepada 
Pemerintah Kota Depok 
yang telah memberikan 
dukungannya. Kami 
diberikan  berbagai macam 
pelatihan sehingga kami bisa 
lulus dan memiliki sertifikat 

Van Depok
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Layanan MaSYarakat

Bagi masyarakat Depok yang berada di wilayah 
Cimanggis dan Sukmajaya kini tak usah 
khawatir bila ingin berobat pada malam 
hari. Sebab Pemerintah Kota Depok telah 
meluncurkan Puskesmas 24 Jam.  Puskesmas 

Cimanggis berada di Jalan Raya Bogor KM 33 dengan 
nomor telepon 021-8741072 dan Puskesmas Sukmajaya di 
Jalan Arjuna Raya No 1, Depok II Tengah dengan nomor 
telepon 021-77824908.

Hebatnya lagi kedua puskesmas 24 jam tersebut 
memiliki Unit Gawat Darurat 
(UGD). Sehingga masyarakat 
yang membutuhkan 
penanganan medis pada 
tengah malam dapat langsung 
ditangani di UGD tersebut. 

“Puskesmas 24 
diluncurkan Pemkot Depok 
untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan warga, 
terutama untuk warga miskin. 
Kedua puskesmas itu telah 
menerapkan manajemen 
mutu ISO 9001:2008. 
Standar manajemen mutu ini 
menunjukkan bahwa setiap 
pasien di puskesmas tersebut telah memiliki rekam medis 
yang lengkap,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, 
Hardiono.

Menurut Hardiono, puskesmas 24 jam tersebut 
memiliki kelebihan dibanding puskesmas lainnya di wilayah 
Depok. Di antaranya adalah dokter jaga dan perawat yang 
selalu siaga 24 jam di UGD. Bahkan puskesmas itu memiliki 
ruang rawat inap yang berkapasitas enam tempat tidur dan 
peralatan penunjang yang dibutuhkan merawat pasien. 
Ke depan jumlah tempat tidur akan ditambah menjadi 10 
tempat tidur. Kemudian fasilitas lainnya untuk melayani 
masyarakat. Seperti halnya poli umum, poli gigi, dan poli 
lansia.

Koordinator ISO Puskesmas Sukmajaya, Niar 
menyatakan bahwa selain memiliki ISO, Puskesmas 
Sukmajaya juga lulus audit akreditasi. Dengan adanya 
ISO dan akreditasi itu maka puskesmas dapat melakukan 
rekam medis. Rekam  medis itu sangat dibutuhkan oleh 

dokter untuk melakukan tindakan, bila pasien ditangani 
oleh dokter yang berbeda. Tak hanya itu, pasien dapat 
memberikan keluhannya terhadap pelayanan, sehingga 
puskesmas dapat secara cepat melakukan pembenahan.

Hal senada disampaikan Kepala Tata Usaha 
Puskesmas Cimanggis, Hariano. Ia menambahkan bahwa 
ada beberapa pelayanan kesehatan yang disediakan. Di 
antaranya poli umum, poli lansia, poli gigi, pelayanan 
imunisasi, pelayanan KIA, pelayanan KB, persalinan MTBS, 
laboratorium dan TB paru. Pasien dikenakan biaya retribusi 

Rp 2.000 dan untuk rawat inap 
Rp 40.000 per hari. Biaya 
tersebut sudah termasuk 
makan sehari tiga kali, infuse, 
dan perawatan lainnya. 
Sedangkan pasien Jamkesda, 
Jamkesmas, dan Jampersal 
tidak akan dikenai biaya 
apapun.

“Puskesmas Cimanggis 
sudah memiliki empat dokter, 
tujuh bidan dan sepuluh 
perawat yang dilakukan secara 
swakelola untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan 24 jam 
tersebut. Kami merekrut SDM 

dokter honor dan  perawat harian lepas. Dengan tenaga 
medis sebanyak itu, kami berharap bisa menjadikan 
pelayanan lebih baik. Ke depannya kami akan terus 
mengembangkannya,” tuturnya.

Hariano menyatakan bahwa pasien yang datang ke 
Puskesmas Cimanggis tiap hari bertambah banyak. Tercatat 
per bulan jumlah pasien mencapai 5.000 pasien. Untuk 
pasien rawat inap mencapai 300 orang per bulan. Begitu 
juga dengan pasien Jampersal. Pasien yang datang tidak 
hanya dari Cimanggis, melainkan juga ada dari kecamatan 
lain.

Pasien yang berkunjung ke puskesmas ini pun 
yang memiliki keluhan ringan seperti demam, flu, dan 
sebagainya. Kembali pada tujuan didirikannya puskesmas 
ini adalah untuk pertolongan pertama sebelum pasien 
dirujuk ke rumah sakit. Dengan ini, Pemkot Depok 
berharap dapat mewujudkan Depok menjadi Kota Sehat. 

Puskesmas 24 Jam Miliki UGD
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kipraH pereMpUan

Tanpa Kenal Lelah, 
PKK Kota Depok 
Tingkatkan 
Derajat Warga

Masalah gender tak menjadi penghalang 
bagi kaum perempuan untuk 
berkiprah membangun Kota Depok. 
Hal itu dibuktikan oleh Tim Penggerak 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) Kota Depok. Sebagai mitra Pemerintah Kota Depok, 
mereka tanpa mengenal lelah meningkatkan derajat hidup 
masyarakat Depok.

Kerja keras PKK Depok tak dipungkiri mampu 
mengantarkan Depok meraih Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Barat dengan 79.89, 
pada tahun 2012. Prestasi itu mampu diraih Depok, 
berkat dukungan TP PKK Kota Depok yang diketuai, 
Nur Azizah Tamhid. Program-program yang diluncurkan 
adalah  program nyata yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat.

Di antaranya program-program itu adalah 
memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan kosong di 
lingkungan warga dengan cara ditanami cabai dan lidah 
buaya. Hal itu diciptakan untuk mewujudkan ketahanan 
pangan keluarga. Kemudian untuk mendapatkan generasi 
muda Depok yang berkualitas dan tangguh, PKK Kota 
Depok memberikan pelatihan kader posyandu peduli 
Tumbuh Aktif Tanggap (TAT). Pelatihan itu diberikan agar 
kader posyandu dapat memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat akan pentingnya makanan bergizi bagi tumbuh 
kembang anak. Kemudian memberikan penyuluhan 
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kesehatan serta pola hidup sehat.
Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, PKK 

juga memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu 
melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju 
Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Di bidang 
pendidikan, PKK Depok juga memberikan pelatihan kepada 
guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pelatihan 
itu diberikan untuk meningkatkan kemampuan para guru 
agar mampu menjadikan generasi muda tersebut unggul dan 
berakhlak mulia.

Ketua Pokja II TP PKK Kota Depok, Istiqomah 

menjelaskan, pelatihan 
yang diberikan kepada 
guru-guru PAUD juga 
diintegrasikan dengan 
program posyandu.  Hal 
itu bertujuan agar tim 
PKK dapat mengetahui 
perkembangan 

kesehatan para anak-anak usia dini tersebut.
”Saat ini kader-kader PKK yang terjun langsung 

membina PAUD di lapangan sebanyak 40 kader. Namun 
PKK bertekad dengan berjalannya waktu dapat terus 
melakukan penambahan guru-guru PAUD. Kami juga 
mengirimkan kader PKK ke lembaga pengembangan guru 
untuk meningkatkan kemampuan mereka,” ujarnya.

Menurut Istiqomah, PKK juga turut serta 
mengentaskan buta huruf, buta aksara latin dan arab di 
masyarakat Depok. Kader-kader PKK terjun ke lingkungan 
RT dan RW untuk mendeteksi dan memberikan pengajaran 
kepada warga. Selain itu, PKK mensosialisasikan taman 
bacaan di lingkungan RT. Hal itu dilakukan agar generasi 
muda Depok gemar membaca.

Pemberian keterampilan kepada warga Depok 
gencar dilakukan, lanjutnya. Di antaranya adalah pemberian 
pelatihan menjahit, tata boga, rias pengantin dan tata 
rambut

 ”Pelatihan tata boga yang kami gelar diikuti 
ratusan warga Depok. Pelatihan yang kami berikan telah 
memberikan manfaat banyak. Umumnya para lulusan 
pelatihan tataboga mampu membuka usaha sendiri dan 
berhasil,” katanya.

 Maju terus PKK Kota Depok.

penilaian lomba busana kerja

Foto bersama walikota depok pada acara hari ibu ke 84

Foto bersama walikota depok pada acara hari ibu ke 84

ketua pkk depok hj.nur azizah tamhid berbincang dengan warga saat survey 
pembangunan rumah tidak layak 
huni di desa Curug.
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kipraH pnS

Kebersamaan 
Kunci Pesatnya 

Pembangunan Depok 

Jakarta dan Bogor. Belum lagi keberadaan Jalan Tol 
Cinere-Jagorawi serta kereta rel listrik.

    Kemajuan Kota Depok tersebut juga tak 
lepas dari peran serta para pemimpin Kota Depok 
sebelumnya. Merekalah yang memberikan 
pondasi sehingga Kota Depok merupakan 
kota yang menjadi buruan warga Jakarta dan 

sekitarnya.    
Bagaimanakah tanggapan mantan 

Wali Kota Depok, Yuyun Wirasaputra 
dan Badrul Kamal atas pesatnya 
pembangunan di Kota Depok? 
  Yuyun yang disambangi di rumahnya 
di kawasan Beji, Depok mengatakan,  
Depok saat ini seperti seorang gadis 
yang cukup umur dan mulai bersolek 

sehingga menarik perhatian. 
Kota Depok saat ini seperti 

seorang gadis yang genit namun genit 
dalam artian yang positif. Depok saat ini 
tumbuh maju dan mulai menata diri,» 
katanya. 
Menurut Yuyun, pesatnya pembangunan 
Kota Depok itu merupakan hasil dari 
perjalanan panjang. Pemkot Depok 
bersama masyarakat bahu-membahu 

Dulu banyak orang bilang, Depok 
merupakan tempat “jin buang 
anak”. Artinya wilayah Depok 
itu terkesan udik dan jauh dari 
Jakarta. Yah..memang dulu, di 

Depok itu banyak terdapat pohon karet dan hanya 
ada satu jalan utama menuju Depok dari Jakarta, 
sehingga orang-orang pun enggan ke Depok.

Namun, saat ini orang-orang 
berlomba-lomba tinggal di Depok. 
Depok kini bak kota metropolitan.  
Pusat perbelanjaan dan 
apartemen tumbuh menjamur. 
Perguruan tinggi, perumahan, 
dan rumah sakit bertebaran di 
Depok. 

Demikian juga 
perkantoran dan perdagangan. 
Akses menuju Depok dan 
Jakarta pun mudah. Jalan Raya 
Margonda yang dulu hanya dua lajur, 
kini menjadi empat lajur. Sehingga 
mampu menampung banyak jumlah 
kendaraan. Kemudian juga ada Jalan 
Raya Juanda, Jalan Raya Parung, dan 
Jalan Raya Cinere-Meruyung yang 
menghubungkan Depok dengan 
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menciptakan iklim dan tatanan kehidupan baru Kota 
Depok.  Modal dasar itu lah menjadi pemicu Kota Depok 
dapat seperti saat ini.

“Faktor manusianya yang membuat Depok semaju 
saat ini. Pertama sifat warga Depok yang mudah bergaul dan 
kedua adalah sifat kritis. Artinya berpikir kritis yang positif 
sehingga menilai tidak dengan emosi. Dulu tidak ada demo, 
tapi sekarang ada.  
Kesemua ini adalah perpaduan dari sifat-sifat asli 
masyarakat Depok dan pembauran dari nilai-nilai yang 
dibawa oleh para akademisi di sekolah-sekolah dan 
universitas-universitas yang ada di Depok,” tuturnya.

Yuyun menambahkan bahwa sifat-sifat masyarakat 
tersebut merupakan buah kecerdasan intelektual dari sivitas 
akademisi berbagai perguruan tinggi di Depok. Mereka 
menjadikan pemerintah sebagai sarana untuk menyalurkan 
aspirasi intelektual mereka, sehingga dalam memandang 
suatu  kebijakan bukan berasal dari emosi namun dari 
pemikiran yang matang.

Yuyun menyatakan bahwa masyarakat asli Depok 
juga memberikan andil besar atas kemajuan Kota Depok. 
Mereka mau bergotong royong dan bermufakat dalam 
menyelesaikan semua persoalan. Seperti halnya dalam hal 
pembebasan Jalan Kukusan. 
Dikatakan Yuyun, ketaatan warga Depok perlu diapresiasi. 
Salah satunya adalah salah satunya ketika awal dibentuknya 
kotif sehingga sekarang rata-rata Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) mencapai 90 persen.  Jika melihat wilayah lain di 
Jawa Barat belum tentu ada wilayah lain 
yang dapat mencapai PAD sebesar itu. 

Begitu juga dalam raihan Piala 
Adipura. 

  Majunya Kota Depok juga tak 
lepas dari keseriusan pemerintah. 
Di antaranya adalah menyiapkan 

perangkat perangkat 
daerah seperti DPRD 

dan kantor-kantor 
kedinasan dengan 
keterbatasan dana. 
Caranya dengan 
menyewa kantor, 

ruko, dan menggunakan rumah sebagai kantor.
Namun yang paling berkesan adalah Gabungan 

Organisasi Wanita (GOW) rela memberikan kantornya 
untuk dipakai sebagai kantor DPRD.  
“Kunci keberhasilan Pemerintahan Kota Depok adalah 
kedekatan, kedekatan hati, mudah mendengar, dan ketika 
masyarakat membutuhkan pemerintah dapat memenuhinya 
walaupun sesuai kemampuan,” paparnya.

Badrul Kamal juga menyebutkan bahwa majunya 
Kota Depok saat ini tidak lepas dari peran masyarakatnya. 
Masyarakat Depok itu terdiri dari dua masyarakat yang 
dekat secara budaya, yang pertama dekat dengan budaya 
Betawi, contohnya Beji, sebagian Cimanggis dan Sawangan. 
Kemudian juga sebagian wilayah Sawangan dan Tapos yang 
dekat dengan budaya Sunda. 
“Kelebihan kedua suku yang mewarnai masyarakat Depok  
membawa sifat-sifat positif di antaranya adalah sifat agamis, 
sehingga pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan 
hati dan efeknya berupa sifat kekeluargaan yang kuat meski 
tetap kritis,” katanya. 
  Dikatakan Badrul, majunya Kota Depok juga tak lepas dari 
letaknya yang strategis. Depok dekat dengan Jakarta dan 
memiliki transportasi massal. Ada kereta rel listrik dan akses 
jalan ke Jakarta dapat dilalui dari berbagai arah.  Awalnya 
dibangun Perumnas I,II, dan III kini investor berlomba-
lomba perumahan dan apartemen tumbuh di berbagai 
wilayah Depok.

  Warna lain juga diberikan oleh adanya kampus 
seperti UI, Gunadarma, UPN, Universitas Islam, dan 
beberapa kampus lain. Hal itu menjadikan masyarakat 
mencoba mengambil keuntungan dengan adanya kampus-
kampus ini dengan mendirikan tempat kos, rumah makan, 
jasa foto kopi dan banyak lainnya, sehingga pada gilirannya 
wilayah dekat kampus lebih berkembang dibanding dengan 
wilayah yang jauh dari kampus.

«Imbas dari majunya Kota Depok adalah munculnya 
masalah perkotaan. Di antaranya masalah kesehatan, 
pendidikan, dan kemacetan,» tandasnya.

Dirgahayu ke-14 Kota Depok, semoga dengan 
bertambahnya usia, semakin erat pula kebersamaan antara 
Pemerintah, warga, dan stakeholder demi tercapainya Kota 
Depok yang maju dan sejahtera.

“Kami selalu siap 24 jam, jika sewaktu-waktu pimpinan memerlukan pengawalan. 
Jam kerja kami juga berbeda dengan jam kerja PNS pada umumnya yang bekerja 
mengikuti jam kantor dan hari Sabtu -Minggu libur,”
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