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daftar isi Surat walikota

Assalaamu’alaikum 
Warahmatulaahi 
Wabarakaatuh

Saatnya memilih 
wakil rakyat yang cerdas. 

Itulah kiranya pesan moral dari pesta 
demokrasi yang sebentar lagi digelar 
di tahun 2014. Sudah sekian kali sejak 
masa reformasi kita telah merasakan naik 
turunya dunia perpolitikan. Berulang 
kali kita disuguhkan pesta demokrasi 
dengan berbagai janji-janji politik yang 
menggiurkan.

   Tapi ingatlah bahwa semua itu 
merupakan ujian nasional untuk memilih 
wakil dan pemimpin bangsa ini. Jika 
masyarakat cerdas maka pimpinan dan 
wakil yang dipilih merupakan orang-orang 
cerdas. Namun jika masyarakat memilih 
hanya karena iming-iming uang dan lainnya 
maka mental-mental pemimpinya akan 
sama dengan orang yang memilihnya.

  Oleh karena itu ayo kita bersama 
lebih cerdas, arif dan bersabar dalam 
memilih para pemimpin dan wakil kita. 
Pilihlah yang terbaik agar bangsa ini makin 
maju. Pilihlah yang amanah agar negeri 
ini berkah. Gunakan lah hak pilih Anda 
untuk menentukan masa depan bangsa ini. 
Semoga ke depan Bangsa Indonesia lebih 
maju, berkah dan dapat bersaing menjadi 
yang terbaik. Amin
Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi 
Wabarakaatuh

Saatnya 
Memilih Wakil 
Rakyat

Surat walikota
saatnya memilih wakil rakyat 
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Tahun baru 2014, tinggal beberapa hari lagi. 
Warta Depok pun berharap para pembaca Warta 

Depok meraih kesuksesan di tahun baru itu. Apalagi 
di tahun 2014 merupakan tahun penentuan para caleg 
menduduki kursi di DPRD Kota, Provinsi, dan DPR RI. 
Oleh karena itu, dalam edisi Desember ini Warta Depok 
menyajikan tulisan di rubrik laporan utama tentang 
caleg dan partai politik yang berupaya mengembalikan 
kepercayaan masyarakat. Hal ini disampaikan agar 
warga Depok yang memiliki hak dapat menggunakan 
hak suaranya.

Rubrik Hidup Sehat kali ini mengetengahkan 
manfaat olahraga renang bagi penderita asma. 
Kemudian dalam Rubrik Kita dan Keluarga menyajikan 
tips dan informasi seputar persiapan keluarga untuk 
menyabut kehadiran putra dan putrinya sejak hamil 
hingga melahirkan.

Sekolah berkebutuhan khusus kami sajikan 
di Rubrik Dunia Pendidikan. DIharapkan informasi 
tersebut dapat membawa semangat baru para orangtua 
yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Bagi pengendara motor yang mencari bengkel yang 
memuaskan pelanggannya dapat mencarinya di Rubrik 
UKM. Selain itu di Rubrik Sarana dan Prasarana, Warta 
Depok menyajikan tulisan sumur imbuhan sebagai 
antisipasi banjir. Di Indonesia, Kota Depok adalah kota 
pertama yang menerapkan sumur imbuhan.

Akhirnya tidak bosan-bosan kami segenap redaksi 
Warta Depok  menghaturkan permohonan maaf sebesar-
besarnya atas penyajian berita di tahun 2013.

Masukan dan kerjasama sangat kami tunggu. 
Terima kasih

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

Pesta 
demokrasi 
di Indonesia 
sudah di 
depan mata. 

9 April 2014, Bangsa 
Indonesia akan melaksanakan 
pesta demokrasi untuk memilih 
anggota legislatif. Kemudian 
dilanjutkan dengan pemilihan 
Presiden Republik Indonesia.

    Perhelatan akbar itu 
menjadikan tantangan besar 
bagi partai politik, karena 
parpol harus meyakinkan 
masyarakat bahwa parpol 
merupakan kepanjangan tangan 
rakyat. Wakil rakyat yang dapat 
menyuarakan aspirasi rakyat 
menjadi nyata.

    Berbagai upaya telah 
dilakukan parpol untuk 
membuktikan diri bahwa 
mereka masih layak disebut 
sebagai wakil rakyat. Hal 

itu dilakukan parpol agar 
masyarakat tidak memilih 
golongan putih atau golput 
sehingga mau datang ke tempat 
pemungutan suara (TPS) dan 
menyalurkan hak suaranya.

    Ketua DPC PAN Kota 
Depok, Hasbullah Rahmad 
mengatakan, untuk meyakinkan 
masyarakat bahwa PAN 
merupakan partai yang dapat 
dipercaya maka pihaknya pun 
melakukan seleksi caleg secara 
transparan. Caleg yang akan 
diusung di 2014 adalah caleg 
yang memiliki moral dan visi 
yang baik.

   Selain itu, lanjutnya, 
caleg yang diusung PAN 

memiliki latar 
pendidikan. Mulai dari 
SMA hingga S2. Mereka 
juga dari berbagai 
profesi yang memahami 
bahwa suara rakyat itu 

suara Tuhan. Bahkan tokoh 
agama pun turut serta menjadi 
caleg.

  “Mari sukseskan Pemilu 
2014. Jangan pilih golput. 
Gunakan hak suara Anda 
untuk masa depan Kota Depok. 
Karena itu caleg PAN terdiri 
dari 50 persen kader PAN dan 
50 persen masyarakat. Mereka 
terdiri para tokoh masyarakat, 
tokoh agama, pensiunan, 
wartawan dan guru,” kata 
Ketua DPD PAN Kota Depok, 
Hasbullah Rahmad.

  Menurut Hasbullah, 
dalam mensosialisasikan diri, 
para caleg PAN melakukan 
dengan cara terhormat. Mereka 

Sukseskan Pemilu 2014:
Jangan Golput, 

Coblos Orangnya
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lebih memilih melakukan 
sosialisasi dengan mengusung 
program nyata dan bukan 
menjual mimpi.

  “Kami ketat dalam 
seleksi caleg. Caleg yang lolos 
seleksi itu memiliki komitmen 
yang tinggi untuk mewujudkan 
aspirasi masyarakat. Ini kami 
lakukan agar masyarakat 
percaya terhadap PAN,” 
tuturnya.

   Ketua Fraksi PKS Kota 
Depok, Muttaqien menjelaskan, 
PKS berupa meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dengan 
menampilkan para caleg yang 
berkomitmen memajukan dan 
mensejahterakan masyarakat 
Depok.

Karena itu, PKS 
menyaring para caleg dengan 
mengadakan pemilihan internal. 
“Dalam penyaringannya, 
seorang calon legislatif tidak 
mengajukan diri, namun 
dipilih oleh struktur dan kader,” 
paparnya.

  Dikatakan Muttaqien, 
dalam pemilihan internal 
itu para caleg yang dipilih 

itu memiliki kriteria. Di 
antaranya  siapa yang lebih 
bermanfaat di masyarakat, 
siapa yang paling dikenal, siapa 
yang paling berkompeten di 
bidangnya, siapa yang paling 
mudah bergaul. Para caleg yang 
memenuhi kriteria itu diusulkan 
oleh tingkat ranting dan cabang. 
Kemudian dibawa ke tingkat 
wilayah untuk diseleksi kembali 
bersama tingkat daerah.

  “Ini sebagai cara 
kami untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat. 

Kami jamin caleg kami dapat 
mengemban amanat rakyat. Ayo 
gunakan hak pilih Anda nanti,” 
tandasnya.

   Sementara itu, Anggota 
Fraksi Partai Demokrat DPRD 
Kota Depok, Karno menyatakan 
bahwa untuk membuat 
masyarakat percaya terhadap 
caleg Partai Demokrat maka 
hal utama yang dipilih adalah 
latar belakang pendidikannya. 
Sebab caleg yang memiliki 
pendidikan tinggi mampu 
berinovasi mencari solusi untuk 
menyelesaikan permasalahan 

yang ada.
“Paling pokok adalah 

pendidikanya, dan diutamakan 
dari struktur partai. Meski 
dimungkinkan dari luar 
struktur, tapi konstituen itu 
yang kredibel dan diusulkan 
lewat struktur ke ketua, baru 
kemudian dibicarakan di rapat 
pengurus inti,” imbuhnya.

  Ketua KPUD Depok, 
Titik Nurhayati menyatakan 
bahwa pihaknya berupaya  
mensosialisasikan pemilu 2014. 
Hal itu dilakukannya agar 
tingkat partisipasi masyarakat 
Depok tinggi.

“Kami tengah berupaya 
membuat 1.249.357 pemilih 
datang ke TPS dengan penuh 
kesadaran untuk menggunakan 
hak suaranya. Karena itu 
kami melakukan pembenahan 
Panitia Pemilih Kecamatan 
(PPK) dan Panitia Pemungutan 
Suara (PPS). Terpenting kami 
komisioner KPU bukan lah 
bekas kader partai,” katanya.

  Titik juga berharap 
partai politik dan caleg dapat 
mendekatkan diri ke masyarakat 
agar program-programnya 
dapat dimengerti. Sehingga 
masyarakat pun dapat menilai 
partai dan caleg yang layak 
dipilih. Tak hanya itu, caleg 
pun harus peka terhadap 
isu di masyarakat dan dapat 
memecahkan permasalahan di 
masyarakat.

  “Kami juga berusaha 
agar keterwakilan 30 persen 
caleg perempuan dapat tercapai. 
Sukseskan pemilu 2014 dengan 
menjadi pemilih cerdas,” 
ujarnya.
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hidupseHat

Salah satu olahraga yang cocok 
bagi penderita asma adalah 
olahraga renang.

   Pengelola Kolam Renang 
Paragon, di Jalan H Dimun, 
Sukamaju, Cilodong, Depok 
menjelaskan, olahraga renang 
cocok untuk penderita asma, 
karena olahraga tersebut sebagai 
salah satu terapi.

   Bagi penderita asma, 
olahraga renang itu melatih 
otot-otot pernafasan. Mulai 
otot dada, perut, bahu, dan 
pundak. Dengan terlatihnya 
otot pernafasan itu membuat 
penderita asma mudah 

Menjaga tubuh 
sehat dan 
bugar sudah 
menjadi tren 
di masyarakat. 

Ada yang memilih berolahraga 
jogging dan ada juga yang 
mengikuti fitnes.

   Penderita asma pun 
dapat berolahraga, namun 
tentunya harus memilih jenis 
olahraga yang cocok agar 
tubuhnya tetap sehat dan bugar. 

Berenang Membuat 
Penderita Asma Sehat 
dan Bugar
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mengatasi saat mengalami sesak 
nafas. Jika rutin dilakukan maka 
asma pun dapat disembuhkan.

  “Olahraga renang tidak 
ada efek sampingnya. Yang 
penting diperhatikan adalah 
mengatur kemampuan lama 
berenang. Misalnya dimulai dari 
setengah jam, lalu ditingkatkan 
menjadi satu jam dan seterusnya 
atau disesuaikan dengan 
kemampuan fisiknya,” ujarnya.

   Dikatakan Sugimin, 
olahraga renang bisa membuat 
tubuh menjadi sehat dan bugar, 
karena tubuh akan mengapung 
di air maka tidak memerlukan 
tenaga yang ekstra. Olahraga 
renang juga dapat memperkuat 
otot – otot tubuh. Kemudian 
juga membuat jantung lebih 
aktif dan pernapasan jauh lebih 
baik, sehingga stamina pun 
meningkat.

Tak hanya itu, berenang 
dapat membakar kalori dan 
meningkatkan metabolisme.

“Berenang selama satu 
jam dengan intensitas sedang, 
dapat membakar sekitar 500 

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

kalori,” ujarnya.
  Sugimin menyatakan 

bahwa olahraga renang juga 
bagus untuk pemulihan cedera 
lutut. Sebab dalam olahraga 
renang, lutut dapat digerakan 

tanpa mengalami tekanan 
kuat. Selain itu, berenang juga 
mampu mengurangi stres. Sebab 
berenang seperti permainan 
yang efeknya  menyenangkan.

“Jadi di samping sebagai 
olahraga fisik, berenang juga 
bisa menyegarkan pikiran 

dan membangkitkan respon 
relaksasi  sehingga pikiran jadi 
segar. Beban pikiran berkurang 
sehingga bisa menjauhkan dari 
rasa stres dan meningkatkan 
spirit,” paparnya.

“Olahraga renang tidak 
ada efek sampingnya. 
Yang penting 
diperhatikan adalah 

mengatur kemampuan lama 
berenang. Misalnya dimulai dari 
setengah jam, lalu ditingkatkan 
menjadi satu jam dan seterusnya 
atau disesuaikan dengan 
kemampuan fisiknya,”
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dunia pendidikan

Di Sekolah Luar 
Biasa (SLB) Frobel 
Montessori 2 yang 
beralamat di Jalan 

Pekapuran No.02 RT001/07, 
Curug, Cimanggis, Depok 
banyak ditemui ABK yang 
berprestasi. Bahkan mereka siap 
berkompetisi di dunia kerja. 

Mereka berprestasi karena 
mereka mendapatkan tempaan 
dari sekolahnya. SLB Frobel 
Montessori 2 memang memiliki 
program latihan ketrampilan 

bagi anak berkebutuhan khusus, 
sebagai bekal hidup secara 
mandiri dalam masyarakat. 
   Selain itu juga ada shelter 
workshop bagi anak 
berkebutuhan khusus agar 
mendapat kesempatan kerja 
di masyarakat. Kegiatan 
ekstrakurikuler yang diberikan 
kepada para siswa itu bertujuan 
menggali potensi yang dimiliki 
anak didik. Di antaranya 
mengembangkan bakat menari, 
komputer, anyaman atau 
pembuatan keset, pembuatan 
monte, tata boga, menjahit, 
salon dan las.

“Sekolah ini 
didukung oleh 28 guru yang 
berpengalaman, seorang guru 
maksimal melayani 10 anak 
berkebutuhan khusus. Ini kami 
lakukan agar anak didik kami 
dapat mandiri sesuai dengan 
program kami,” kata Kepala 
Sekolah SLB Frobel Montessori 
2, Theresia Tukirah.

Theresia menjelaskan, 
didirikannya SLB ini untuk 
memberikan pendidikan 
kepada anak yang menyandang 
berkebutuhan agar dapat lebih 
mandiri.

Mereka pun mendapatkan 
pendidikan sesuai dengan 
tingkatannya. Mulai dari tingkat 
persiapan, dasar, dan lanjutan 
atau kejuruan. Anak didik 
diharapkan dapat bersosialisasi, 

SLB Frobel Montessori 
Didik ABK Lebih Mandiri 

Siapa bilang anak berkebutuhan 
khusus (ABK) tak bisa berprestasi? 
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dapat berprestasi dan mandiri. 
Siswa kami juara pertama lomba 
mewarnai tingkat Kota Depok, 
juara pertama lomba lari 
estafet yang diadakan Yayasan 
Semut-Semut, dan juara dua 
bulutangkis tuna rungu tingkat 
Jawa Barat,” paparnya. 
  Orangtua siswa SLB Frobel 
Montessori 2, Rusmiati 
menyatakan rasa bangganya 
terhadap kemampuan 
anaknya Sesilia. Anaknya yang 
berusia 10 tahun mengalami 
perkembangan pesat setelah 
sekolah di SLB Frobel 
Montessori 2. Anaknya kini 

mampu bersosialisasi dan 
memahami keadaan sekitar. 
“Sarana sekolahnya memadai 
dan iurannya terjangkau. Saya 
senang anak saya kini lebih 
mandiri,” tuturnya. 
 
Mengabdi untuk ABK 
   Berdirinya SLB Frobel 
Montessori, berawal dari tiga 
putra pasangan Yuliana Sri 
Soelarmi dengan Vincentius 
Fera Soenoedigdo, yang terlahir 

bisu dan tuli
Agar ketiga anaknya bisa 

mendapatkan pendidikan, maka 
tahun 70-an mereka pun hijrah 
dari Surabaya ke Jakarta. Mereka 
pun kemudian menyekolahkan 
ketiga anaknya di salah satu SLB 
di Jakarta. Namun mahalnya 
biaya pendidikan membuat 
mereka prihatin.

Yuliana dan suaminya 
yang kala itu bekerja di 
bagian pendidikan luar biasa 
Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan sepakat menjual 
tanah mereka di Tulungagung. 
Hasilnya digunakan untuk 
membeli sebidang tanah. 
Kemudian mereka membangun 
sekolah di Condet, Jakarta 
Timur. Tahun 1982, dibukalah 
sekolah bagi anak bisu, tuli, dan 
tuna grahita ringan. Sekolah 
yang dikelola Bu Sunu, sapaan 
akrab Yuliana dan sang suami 
itu diberi nama SLB B/C 
Frobel Montessori. Nama itu 
mengambil nama dua tokoh 
pendidik anak cacat asal Jerman 
dan Italia.

Mereka mendirikan 
sekolah itu untuk menolong 
anak berkebutuhan khusus dari 
keluarga tak mampu. Karena itu 
mereka pun memungut biaya 
pendidikan serendah mungkin. 
    Seiring waktu bergulir, 
sekolah itu mulai dikenal 
masyarakat. Tak hanya 
masyarakat sekitar Condet dan 
Jakarta. Beberapa anak dari 
Depok dan Jawa Tengah pun 
bersekolah di sana.

theresia tukirah , kepala sekolah slb Frobel 
montessori 2

suasana belajar di slb Frobel montessori 2

lebih mudah diatur, bisa 
melakukan aktivitas sendiri, dan 
percaya diri.
 “Dengan program yang kami 
kembangkan, anak didik kami 
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kita dan keluarGa

dijangkau sehingga nantinya 
tidak sulit untuk mengontrol 
kehamilan”, ungkapnya.

Masa Kehamilan adalah 
waktu yang ideal untuk mulai 
mengurus diri secara fisik 
maupun emosional. Makan yang 
baik adalah satu keharusan. 
“masa kehamilan memerlukan 
asupan gizi yang lebih dari 
biasanya meski tidak berlebihan, 
usahakan makan makanan yang 
bergizi seimbang”, ungkap Yeti. 
Setidaknya lima porsi buah dan 
sayuran setiap hari. Banyak 
karbohidrat, seperti roti, pasta 
dan beras, sebagai dasar dari 
makanan Anda. Pilih gandum 
karbohidrat bukan putih, 
sehingga Anda mendapatkan 

Persiapan Menanti Sang Buah Hati

mengalami kehamilan dan 
mengingatkan ibu-ibu yang 
pernah melahirkan sebelumnya 
diberikan Hj. Yeti Rodiawati 
selaku Bidan di Puskesmas 
Pancoranmas menyatakan 
bahwa yang pertama ketika 
mengetahui positif hamil 
maka, cari informasi bidan atau 
dokter kandungan dan tempat 
pemeriksaan kandungan yang 
terdekat sehingga mudah ketika 
memeriksakan kandungannya,” 
ketika mengetahui hamil, 
carilah tempat periksa 
kehamilan yang mudah 
didatangi, cari bidan dan dokter 
yang mudah 

Apa yang 
tergambar dalam 
benak setiap 
keluarga ketika 
mengetahui 

anggota keluarganya ada yang 
sedang hamil. Pastilah senang 
dan bersyukur, namun apakah 
sudah cukup hanya dengan 
senang dan bersyukur. Tentu 
jawabannya adalah tidak. 
Bagi keluarga-keluarga yang 
sudah berulang kali menemani 
anggota keluarganya yang 
sedang hamil saja kadang kala 
masih gugup ketika waktu-
waktu itu datang. 

Oleh karena itu beberapa 
tips yang berguna bagi ibu-ibu 
muda  yang baru 

sekali 

Hj. Yeti rodiawati saat memberikan pengarahan kepada masyarakat.
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banyak serat. Porsi harian 
protein, seperti ikan, daging, 
telur, kacang-kacangan, dan 
beberapa susu dan produk susu. 
Dua porsi ikan dalam seminggu, 
salah satunya harus berminyak. 
Ikan dikemas dengan protein, 
vitamin D, mineral dan omega-3 
asam lemak. Omega-3 asam 
lemak yang penting bagi 
perkembangan sistem saraf bayi. 

Mengkonsumsi suplemen 
juga dianjurkan karena 
suplemen dapat membantu 
jika sang ibu hamil tidak 
mampu untuk makan seperti 
biasa karena ganguan mual 
dan lemas. Misalnya Sri yang 
tinggal di Tapos menyatakan 
ketika anak pertamanya hingga 
hamil anak kedua sekarang rajin 
mengkonsumsi suplemen karena 
kadang badan terasa lemas 
dan mual, “minum suplemen 
baik untuk masa kehamilan, 
saya minum suplemen agar 
badan tidak lemas kala asupan 
makan kurang karena mual”, 
ungkapnya.

Pastikan suplemen Anda 
berisi 400 mikrogram (mcg) 
asam folat. Mengkonsumsi asam 
folat mengurangi risiko bayi 
Anda mengalami gangguan 
tabung saraf seperti spina 
bifida.  Juga, periksalah bahwa 
suplemen Anda berisi 10mcg 
vitamin D. Vitamin D penting 
bagi kesehatan tulang bayi Anda 
di masa depan. 

Satu lagi yang tidak bisa 
ditinggalkan seorang ibu hamil 

adalah olahraga. “olahraga 
ringan sangat perlu untuk 
menjaga kesehatan ibu hamil, 
misalnya  jalan cepat, renang 
dan kelas senam hamil”, ungkap 
Yeti.

Beberapa hal juga harus 
dihindari seorang ibu hamil 
diantaranya makanan yang 
mengandung pengawet, zat 
aditif dan zat tambahan pangan. 
Dikhawatirkan makanan ini 
bisa membahayakan kehidupan 
Janin. Kurangi makanan siap 
saji, minuman bersoda dan juga 
goreng-gorengan. Selain itu 
kurangi makanan yang berkalori 
tinggi yang hanya mengandung 
gula dan lemak. Karena bisa 
menyebabkan kegemukan 
berlebih.

Beberapa hal lain yang 
juga harus menjadi perhatian 
adalah persiapkan dana 
yang cukup untuk proses 
persalinan, meski sekarang 
Puskesmas ada yang sudah 
mengratiskan misalnya 
Puskesmas Pancoranmas. 
Cari dan tentukan tempat 
persalinan, sekaligus persiapkan 
orang-orang yang membantu 
persalinan nantinya. Persiapkan 
alat transportasi untuk 
persalinan dan persiapkan 
perlengkapan persalinan. Jika 
sudah siap semua, maka siapkan 
diri anda untuk kelahiran sang 
buah hati.

“masa kehamilan 
memerlukan asupan gizi 
yang lebih dari biasanya 

meski tidak berlebihan, 
usahakan makan makanan 
yang bergizi seimbang”

“olahraga ringan sangat 
perlu untuk menjaga 
kesehatan ibu hamil, 

misalnya  jalan cepat, renang 
dan kelas senam hamil”,
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saringan air. Saringan itu 
berfungsi agar air yang masuk ke 
dalam tanah tidak kotor.

“Dana anggaran 
pembuatan sumur imbuhan itu 
Rp 700 juta. Kami bekerjasama 
dengan LIPI dalam pembuatan 
sumur imbuhan. Kerjasama 
ini dilakukan untuk mencegah 
efek yang ditimbulkan dan letak 
sumur itu sesuai dengan kondisi 
tanah,” tuturnya.

  Dadan menyatakan 
bahwa untuk lokasi sumur 
imbuhan itu di Jalan Sutarma 

Dadan Rustandi menjelaskan, 
sumur imbuhan itu berfungsi 
mengalirkan air secara cepat 
ke dalam tanah sehingga dapat 
langsung diserap oleh tanah.

   Sumur imbuhan 
tersebut dibuat dengan cara 
menggali tanah dengan cara 
dibor. Diameter lubangnya 4 
inchi dan kedalamannya 60 
meter. Kemudian dimasukan 
pipa paralon. Pipa paralon 
itu dihubungkan dengan bak 
penampung air hujan. Pada bak 
penampung tersebut terdapat 

Inovasi baru 
dikembangkan 
Pemerintah Kota Depok 
dalam mengatasi banjir. 
Terobosan baru itu 

berupa pembuatan sumur 
imbuhan di titik banjir. Di 
Indonesia baru Kota Depok yang 
menggunakan metode sumur 
imbuhan dalam mengatasi 
banjir.

   Kepala Seksi 
Pembangunan Sumber Daya 
Air Dinas Bina Marga dan 
Sumber Daya Air Kota Depok, 

Tangani Banjir
Depok Kembangkan Sumur Imbuhan
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dan Perumahan 
Puri Anggrek, 
Pancoranmas. 
Kemudian di Jalan 
Masjid Pelita, 
Pancoranmas, dan 
Perumahan Timah, 
Cimanggis, Depok.

  Selain sumur 
imbuhan, lanjutnya, 
Kota Depok juga 
mengembangkan 
sumur 
resapan dalam 
mengantisipasi 
banjir. Ketiga lokasi 
sumur resapan itu 
berada di Jalan 
Raya Sawangan, 
Balai Kota Depok, 
dan Jalan Merdeka, 
Sukmajaya. 
Pembuatan sumur 
resapan itu menelan 
dana Rp 1,8 miliar. 
Sumur resapan itu 
berfungsi untuk menyerap air 
hujan sehingga tidak langsung 
mengalir ke dataran rendah. 
Sumur itu dibangun di lahan 
fasos dan fasum.

“Ke depan, pembangunan 
sumur resapan itu oleh 
pengembang perumahan. 
Pengembang yang memiliki 
lahan minimal satu hektare 
diwajibkan membangun sumur 
resapan. Dengan dua metode 
itu maka dipastikan titik banjir 
yang saat berjumlah 56 titik 
berkurang,” paparnya.

   Menurut Dadan,  upaya 
lain mengurangi titik banjir 

Kali Angke yang 
melintasi Perumahan 
Villa Pamulang juga 
dilakukan. Kemudian 
juga menyediakan rumah 
pompa di perumahan 
tersebut. Rumah pompa 
itu berfungsi untuk 
memompa air jika air Kali 
Angke meluap ke Villa 
Pamulang. Selanjutnya 
membangun danau 
buatan di Jalan Merdeka, 
Sukmajaya, Depok. Luas 
danau itu 20 m X 10 
meter.

  “Tim satgas banjir 
juga sedang memperbaiki 
drainase di sepanjang 
Jalan Margonda. Ini 
untuk mencegah 
genangan air di jalan 
itu. Dengan perbaikan 
drainase itu maka titik 
banjir Margonda dapat 
teratasi,” imbuhnya.

   Sementara itu, 
Lurah Tugu, Suryana Yusup 
menyebutkan bahwa upaya 
mengatasi banjir itu dilakukan 
dengan membuat dua lubang 
biopori di setiap rumah 
warga. Lubang biopori itu juga 
dapat dijadikan wadah untuk 
membuatt kompos.

  Yusup menambahkan 
bahwa masyarakat mulai sadar 
dalam penangan banjir. Hal 
itu terlihat dari terbentuknya 
komunitas di masyarakat. 
Seperti halnya Komunitas 
Masyarakat Peduli Lingkungan 
(MPL), Karang Taruna, dan 
Pokja Sehat.

dengan menormalisasi Kali 
Laya, Cimanggis, Depok. 
Normalisasi kali itu berupa 
pengerukan sedimentasi dan 
pemasangan turap. Pengerjaan 
yang memakan dana Rp 1,8 
miliar itu dapat membuat 
Perumahan Taman Duta, 
yang merupakan titik banjir, 
tidak banjir lagi. Kemudian 
juga melakukan normalisasi 
Kali Jantung untuk membuat 
Perumahan Bukit Cengkeh 
tak banjir. Dana normalisasi 
Kali Jantung dan pemasangan 
turap serta perbaikan jembatan 
menelan dana Rp 1,8 miliar.

Selain itu, normalisasi 
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Kebiasaan 
masyarakat 
Indonesia yang 
salah dengan 
berulang kali 

memakai botol bekas air kemasan 
untuk tempat minum menjadi 
perhatian serius mahasiswa 
Universitas Indonesia.

Melalui gerakan pembagian 
10.000 tumbler (tempat air 
minum) gratis, mahasiswa 
UI berupaya menyadarkan dan memberikan 
pemahaman bahwa bekas botol air kemasan itu 
harus digunakan sekali pakai. Sebab botol bekas 
air kemasan yang dipakai berulang-ulang dapat 
merugikan kesehatan.

“Botol plastik air kemasan tidak bagus 

dipakai berulang-ulang, 
karena tidak baik untuk 
kesehatan. Maka dari 
itu kami edukasi supaya 
menggunakan tumbler 
sehingga tempat air 
minum tersebut bisa 
dipakai berulang-
ulang dan aman  untuk 
kesehatan. Selain itu 
tidak menimbulkan 

sampah,” kata Kepala 
Departemen Lingkungan Hidup Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) UI 2013, Odit Mukti.

Odit mengatakan, pihaknya mengedukasi 
mahasiswa UI untuk tidak menggunakan bekas 
botol air kemasan berulang-ulang agar mereka 
bisa memberi tahu bahaya kebiasaan salah itu 

Mahasiswa UI Canangkan Gerakan Anti 
Botol Bekas Air Kemasan
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Departemen Lingkungan Hidup BEM UI juga 
menyelenggarakan Universitas Indonesia Youth 
Enviromental Action (UIYEA), pada November 
2013. 
Beberapa kegiatan pelestarian lingkungan dalam 
UIYEA di antaranya: 
1. Mengkampanyekan gaya hidup green dengan 
membuang sampah pada tempatnya dan meminta 
tanda tangan orang-orang yang sudah membuang 
sampah pada tempatnya. Kemudian orang itu 
diberi stiker dan pin kece. 
2. Melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah 
untuk memberikan edukasi gaya hidup 
ramah lingkungan  kepada para siswa. Teknis 
pelaksanaanya. seluruh panitia dan volunteer 
dibagi ke dalam 5 kelompok. Kemudian  pergi ke 
sekolah-sekolah yang berbeda. Sekolah-sekolah 
tersebut diantaranya  SDN Pondok Cina 3, SDN 
Mekarsari, SMPN 3 Depok, SMPN 8 Depok dan 
SMAN 3 Depok.

kepada keluarganya, dan teman-temannya di 
lingkungan rumahnya. Sehingga hal itu tidak 
dilakukan kembali. 
   “Gerakan ini sudah kami lakukan dua tahun 
belakangan ini. Dengan makin banyak masyarakat 
yang tersadarkan, maka penggunaan botol 
bekas itu makin berkurang. Begitu juga dengan 
sampahnya. Menjaga kelestarian lingkungan itu 
tanggungjawab bersama,” paparnya.

Wakil Kepala Departemen Lingkungan 
BEM UI, Bunga Pelangi menambahkan bahwa 
selain gerakan itu, pihaknya juga melakukan 
edukasi kepada mahasiswa UI, 
masyarakat, dan pelaku usaha 
makanan akan bahaya 
dari penggunaan styrofoam. 
Selain berbahaya bagi 
kesehatan, styrofoam juga tak bisa 
terurai di dalam tanah, sehingga 
styrofoam pun 
mencemari 
lingkungan 
hidup.

“Kami 
mengedukasi 
pelaku usaha 
rumah 
makan di 
Jalan Margonda 
agar  tidak 
menggunakan 
styrofoam sebagai 
wadah makanan, 
apalagi makanan 
dalam kondisi 
panas. Bagi rumah 
makan yang tidak 
menggunakan 
styrofoam setelah kita 
beri penjelasan, kami 
berikan sertifikat,” 
tandasnya. 
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Kepercayaan pelanggan 
adalah segalanya. Moto 
itu lah yang membuat 

bengkel motor Mr. Montir di 
Jalan KH. M. Yusuf Raya No.95, 
Mekarjaya, Sukmajaya, Depok 
memanjakan konsumennya.

Mulai dari menyediakan 
ruang tunggu yang nyaman 
dan berpendingin udara,  Wifi, 
perpustakaan hingga musala. 
Tak hanya itu, Mr. Montir juga 
memberikan minuman ringan 
serta sarapan pagi gratis dengan 
menu mi goreng dan roti. 
Sarapan pagi gratis itu diberikan 
kepada pelanggan yang datang 
servis motor pukul 08.00- 10.00. 
Lain daripada yang lain, Mr. 
Montir memberikan pinjaman 
motor kepada pelanggan yang 
motornya akan atau sedang 
diperbaiki.

Kepala Bengkel 
Mr. Montir, Jaya Riyanto 
mengatakan, kepuasan 
pelanggan adalah segalanya. 

Untuk itu berbagai pelayanan 
tersebut diberikan agar 
pelanggan terpuaskan dan 
menjadi percaya. “Kami ingin 
melayani pelanggan dengan 
sebaik-baiknya. Hal ini kami 
lakukan agar pelanggan 
terpuaskan. Peminjaman motor 
itu kami berikan agar aktivitas 
pelanggan tidak terganggu. 
Apalagi motor yang diservis 
itu satu-satunya yang dimiliki 
pelanggan bengkel kami,” 
ujarnya.

Jaya Riyanto  menjelaskan, 
untuk memuaskan pelanggan 
Mr Montir pun menerapkan 
standar operasional presedur 
(SOP). Oleh karena itu, montir-
montir pun dipilih yang 
berkualitas dan profesional. 
Para montir tersebut memahami 
teknik memperbaiki mesin 
motor dua tak dan empat 
tak serta matik. Selain ahli di 
bidangnya, montir tersebut pun 
sarat pengalaman, kredibel, dan 

memiliki dedikasi. 
Dikatakan Jaya Riyanto, 

pihaknya juga menjamin spare 
part yang diberikan kepada 
pelanggan orisinil. Namun 
pihaknya juga memberikan 
onderdil alternatif berikut 
penjelasannya. “Untuk spare 
part, saya jamin semua asli 
sesuai merknya. Misalnya merk  
A  orisinil, kami kasih tahu A itu 
benar-benar orisinil. Tapi ada 
spare part yang serupa dengan 
aslinya, padahal onderdil itu 
palsu yang bisa membahayakan 
onderdil lainnya. Hal seperti 
inilah yang kami beritahu ke 
konsumen,” imbuhnya.

Selain hal itu, lanjutnya, 
untuk menjaga kepuasan 
konsumen, Mr. Montir 
memberikan garansi seminggu 
untuk motor yang menjalani 
servis ringan. Sedangkan servis 
besar mendapatkan garansi 
selama sebulan.

Menurut Jaya Riyanto, 
pelanggan Mr. Montir 
pelanggannya semakin banyak. 
Tidak hanya dari wilayah 
setempat, namun dari wilayah 
yang cukup jauh. Di antaranya 
Rangkapan Jaya Baru, Cipayung, 
dan Limo. Saat ini bengkel Mr. 
Montir ini juga ditunjuk sebagai 
bengkel resmi Motor Pulsar dan 
Motor TVS. 
“Harga servis. bervariasi sesuai 
dengan jenis motor dan jenis 
servis. Harga servis dimulai 
Rp.35.000. Rata-rata omzet 
sebulan Rp 50 juta dengan laba 
sekitar 25 persen.,” paparnya.

Sediakan Sarapan Gratis dan 
Pinjaman Motor, Mr. Montir Diburu 
Konsumen 
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Gerakan sehari 
makan tanpa nasi 
atau One Day 

No Rice (ODNR) yang 
diprakarsai Walikota Depok, 
Nur Mahmudi Isma’il telah 
menyentuh sanubari Diki 
Permana. Warga Jakarta 
itu pun tergerak untuk 
mensosialisasikan manfaat 
dari mengonsumsi pangan 
lokal. Melalui

komunitas ODNR 
yang dibentuknya dan 
beranggotakan 800 orang 
lebih itu, tanpa pamrih, Diki 
mengedukasi masyarakat 
melalui jejaring sosial.

“Saya tertarik dengan 
program diversifikasi 
pangan melalui ODNR 
yang digagas Walikota Depok. 
Pemberitaan ODNR media 
juga lumayan gencar. Saya 
jadi ingat masa lalu saya yang 
sering makan singkong. Hal 
ini lah yang mengispirasinya 
membentuk Komunitas ODNR,” 
katanya.

   Menurut Diki, melalui 
akun twitter @Komunitas_
ODNR dan Facebook Komunitas 
ODNR, ia mensosialisasikan 
manfaat ODNR,  dan mengajak 
masyarakat menerapkannya. 
Baik itu di kantor maupun di 
rumah. Diki juga mengajak 
masyarakat luas untuk ikut 
bergabung dengan Komunitas 
ODNR, dengan memfollow 
twitter @Komunitas_ODNR 

dan mentwet manfaat ODNR 
atau hal lainnya terkait ODNR 
serta meretweet tulisan-tulisan 
ODNR.

Tak hanya itu, setiap Selasa 
Diki sering mengajak teman-
temannya menyantap menu 
ODNR di kantin Balai Kota 
Depok.

“Kalau hari Selasa saya 
sering mengajak teman-teman 
saya, anggota Komunitas ODNR 
untuk bertemu di Kantin Balai 
Kota menikmati menu ODNR. 
Teman-teman saya itu berjauhan 
dan sebelumnya tidak saling 
mengenal,” imbuhnya.

   Intan, anggota 
komunitas ODNR menyatakan 
bahwa ketertarikannya 

bergabung dalam komunitas 
ODNR karena gula darah 
ayahnya turun semenjak 
mengonsumsi menu ODNR.

  Berbeda dengan 
Ratih Murdiati. Ratih 
tertarik bergabung di 
komunitas ODNR karena 
mengingat berbagai jenis 
makanan di kampungnya di 
Solo.

“ODNR ini 
mengingatkan saya dengan 
berbagai jenis makanan 
di kampung. Seperti uwi 
(sejenis umbi-umbian), 
singkong. Jadi saya sangat 
tertarik untuk menerapkan 
ODNR. Saya sering makan 
nasi jagung,” imbuhnya.

  Hal senada 
disampaikan Nur Khasanah, 
anggota Komunitas ODNR 
lainnya. Nur menambahkan 
bahwa setelah bergabung 
dengan Komunitas ODNR dan 
mengonsumsi menu ODNR 
berat badannya turun.

“ODNR termasuk salah 
satu cara diet yang sehat dan 
efektif untuk menurunkan berat 
badan dan membuat badan 
menjadi sehat,” tuturnya.

   Diki Permana dan 
anggota Komunitas ODNR 
berharap masyarakat dapat lebih 
cerdas mengonsumsi makanan 
agar tubuh sehat dan bugar.

Komunitas ODNR, 
Ajak Masyarakat Hidup Sehat
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Perda Perda No 4 Tahun 2011 
tentang izin pembuangan dan 
pemanfaatan air limbah. 
“Perda ini sejalan dengan 
program Kota Depok yaitu 
Kota Depok sebagai kota sehat 
bersih dan hijau. Pertumbuhan 
penduduk dan perekonomian 
yang pesat membuat kami 
harus menjaga Kota Depok 
sebagai kota sehat, bersih dan 
hijau. Kami jaga agar kualitas 
air bersih tak tercemar apalagi 
sampai tercemar limbah B3,” 

Air merupakan 
salah satu sumber 
daya alam 
yang memiliki 
fungsi sangat 

penting bagi kehidupan dan 
perikehidupan manusia serta 
mahluk hidup lainnya. Karena 
itu air harus dijaga kualitasnya 
demi generasi sekarang 
dan yang akan datang serta 
keseimbangan ekosistem.

Hal itulah yang 
seharusnya menjadi perhatian 

serius masyarakat dan pelaku 
industri. Tanpa ada aturan pun, 
semestinya pelaku industri dan 
masyarakat berupaya menjaga 
ketersedian air bersih.Anggota 
DPRD Kota Depok, T. Farida 
Rachmawati mengatakan, 
menjaga ketersediaan air 
bersih itu seharusnya menjadi 
kewajiban bersama. Namun 
untuk mencegah terjadi 
pencemaran air bersih maka 
DPRD Kota Depok bersama 
Pemkot Depok membuat 

Pembuangan dan Pemanfaatan 
Air Limbah Harus Sesuai Perda 

No 4 Tahun 2011
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air limbah yang boleh dibuang 
ke media air, dan memenuhi 
persyaratan cara pembuangan 
air limbah. Selanjutnya adalah 
memenuhi persyaratan untuk 
mengadakan sarana dan 
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prosedur penanggulangan 
keadaan darurat, memenuhi 
persyaratan untuk melakukan 
pemantauan mutu dan debit air 
limbah, memenuhi persyaratan 
lain yang ditentukan oleh hasil 
pemeriksaan analisis mengenai 
dampak lingkungan yang erat 
kaitannya dengan pengendalian 
pencemaran air bagi usaha 
dan atau kegiatan yang wajib 
melaksanakan analisis mengenai 
dampak lingkungan serta 
melakukan suatu swapantau dan 
melaporkan hasil swapantau. 
“Aturannya sudah ada maka 
yang terpenting adalah 
melakukan pengawasan 
komprehensif dan penerbitan 
izin pembuangan dan 
pengolahan air limbah harus 
sesuai perdanya,” tandasnya.

paparnya.
Farida menjelaskan, 

sesuai dengan Perda tersebut 
setiap warga dan badan usaha 
yang melakukan kegiatan 
menghasilkan limbah maka 
wajib membuat pengolahan 
air limbah.

Pada pasal 6 ayat (1) 
berbunyi setiap pemegang 
izin pembuangan air limbah 
ke sumber air diwajibkan 
untuk  mengolah limbah 
yang dihasilkan, memenuhi 
persyaratan mutu dan kuantitas 

“perda ini sejalan dengan 
program kota depok yaitu 
kota depok sebagai kota sehat 

bersih dan hijau. pertumbuhan 
penduduk dan perekonomian 
yang pesat membuat kami harus 
menjaga kota depok sebagai 
kota sehat, bersih dan hijau. kami 
jaga agar kualitas air bersih tak 
tercemar apalagi sampai tercemar 
limbah b3,”
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pelajar di tingkat dasar hingga 
perguruan tinggi. Menyadari 
pentingnya hal tersebut, 
pada Hari Senin (2/12/2013), 
chairman HAW International 
yang juga merupakan 
perwakilan dari Kyushu 
Institute of Technology Jepang 
Hideki Shoda, berkunjung ke 
Gedung Balaikota Depok.

“Indonesia memiliki 
banyak sekali lulusan yang 
dulu sekolah di Fukuoka. 
Kedepannya, kami berharap 
akan lebih banyak lagi siswa 
dan mahasiswa yang belajar di 
Jepang, begitu juga sebaliknya. 
Dengan terjadinya pertukaran 
pelajar antara Indonesia 
dan Jepang, maka akan 
terjadi pertukaran informasi 
sebagai media promosi untuk 
memahami kebudayaan masing-
masing,” tutur Shoda saat 
menyampaikan presentasinya di 
hadapan Wali Kota Depok Nur 
Mahmudi Isma’il.

“Program ini sangat cocok 
sekali dengan program andalan 
kita yaitu Depok Cyber City. 
Dalam bidang pemerintahan, 
penerapan IT ini sangat bagus 
untuk mendukung pengelolaan 
manajemen berbasis IT dengan 
menggunakan software tentang 
sistem manajemen transportasi, 
pertanian, listrik ramah 
lingkungan, dan pendidikan,” 
ujar Nur Mahmudi.

Menanggapi hal tersebut, 
Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Depok Herry Pansila 
mengatakan bahwa Dinas 

Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) Kota Depok 
melakukan sosialisasi 

terkait larangan dalam 
memberikan uang kepada 
pengamen atau pengemis. 
Kegiatan tersebut dilakukan 
ditiga tempat dalam rangka 
membina ketertiban umum.

“Tindakan sosialisasi 
yang dilakukan ini berdasarkan 
Perda Kota Depok Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Pembinaan 
Ketertiban Umum. Pada Pasal 
18 berisi larangan memberikan 
uang kepada pengamen dan 
pengemis. Sosialisasinya 
dilakukan di Lampu Merah 
Juanda, Ramanda, dan 
Siliwangi,” ucap Sekretaris 
Satpol PP Slamet. AR.

Pihak Satpol PP membawa 
papan bertuliskan larangan 
dalam memberikan uang kepada 
pengamen dan pengemis. 
Slamet mengaku kegiatan ini 

Larangan Memberikan Uang pada 
Pengamen dan Pengemis

memudahkan 
pengguna roda dua 
maupun empat 
dalam mengetahui 
peraturan mengenai 
larangan tersebut.

Sosialisasi 
ini akan dilakukan 
setiap hari pada pagi 
dan siang selama 
satu jam. Satpol 
PP sendiri akan 

memantau bagi pihak yang 
melanggar Perda tersebut.

“Kami akan terus 
melakukan sosialisasi mengenai 
larangan ini agar ketertiban di 
Kota Depok terus meningkat,” 
tutur Slamet mengharapkan.

Kyushu Institute of Technology 
Jepang Tawarkan Kerjasama di 
Bidang IT

Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) diera 
globalisasi saat ini, inovasi dan 
penguasaan di bidang teknologi 
informasi (IT) merupakan hal 
mutlak yang harus dikuasai oleh 
semua pihak, tak terkecuali oleh 
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Pendidikan Kota Depok 
sangat terbuka untuk bekerja 
sama dengan siapapun demi 
memajukan pendidikan di Kota 
Depok.
“Kami siap menyambut siapa-
pun untuk bekerja sama selama 
itu membawa kebaikan dan ke-
majuan bagi Kota Depok. Apala-
gi kalau kerjasama dalam bidang 
IT, karena ini bisa mempercepat 
tercapainya program Depok Cy-
ber City,” ungkap Herry seusai 
menghadiri kegiatan tersebut.

Aksi Selasa Bersih di Keca-
matan Sukmajaya

Bertepatan dengan 
bulan menanam, Pemerintah 
Kota Depok melakukan aksi 
bersih yang dikenal dengan 
Selasa bersih yang dilakukan 
di Jalan Proklamasi Sukmajaya, 
Selasa (3/11/2013). Kegiatan 
ini melibatkan seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD), masyarakat Kecamatan 
Sukmajaya, dan siswa 
Sekolah Dasar yang berada di 
Kecamatan Sukmajaya.

“Aksi penanaman ini 
telah dicanangkan di setiap 
area terbuka. Sepanjang Jalan 
Proklamasi masih ditemui area 
tersebut yang belum ditanami 
pohon. Jadi kami melakukan 
aksi di lokasi ini,” tutur Walikota 
Depok H. Nur Mahmudi Isma’il.

Nur menjelaskan, 

tahun lalu Kota Depok sudah 
mendapatkan Piagam Adipura. 
Tahun ini akan terus berusaha 
melakukan penanaman dan 
kebersihan di tempat umum, 
perkantoran, dan wilayah-
wilayah lainnya. Dengan 
harapan dapat memperoleh 
kembali penghargaan tersebut.

Selain melakukan 
penanaman pohon, orang 
nomor satu di Kota Belimbing 
ini juga mencopot baliho 
dan spanduk yang melekat di 
pohon-pohon. Pemasangan 
tersebut melanggar peraturan 
dan ketertiban di kawasan 
umum.

Sesuai aturan yang 
ditetapkan di lingkungan 
Pemkot Depok yaitu One Day 
No Car (ODNC) setiap hari 
Selasa, Walikota Depok H. Nur 
Mahmudi Isma’il menggunakan 
sepeda menuju lokasi. Tidak 
hanya pencetus ODNC 
tersebut, para pimpinan OPD 
dan pegawai yang terlibat juga 
menggunakan sepeda. 

Wakil Walikota Depok Bagikan 
Santunan Kematian

Wakil Walikota Depok 
H. M. Idris Abdul Shomad 
melakukan kunjungan langsung 
ke lokasi pembagian santunan 
kematian di Dinas Tenaga 
Kerja dan Sosial (Disnakersos) 
Kota Depok, Rabu (4/12/2013). 
Penyaluran santunan ini sudah 

diberikan sejak 25 November 
lalu dan akan berakhir pada 6 
Desember.

Dalam kesempatan 
tersebut, pasangan Walikota 
Depok H. Nur Mahmudi Isma’il 
ini memberikan cek santunan 
kematian kepada 2 orang warga 
yang menjadi ahli waris yaitu 
Titin Fatimah dan Tarsih. 
Mereka berasal dari Kecamatan 
Cipayung. Warga tersebut 
mengaku senang dan gembira 
menerima cek langsung dari 
Wakil Walikota Depok.

“Saya ucapkan terima 
kasih kepada Pemerintah Kota 
Depok yang sudah mencairkan 
dana santunan kematian. 
Uang yang didapat ini akan 
saya gunakan untuk perbaikan 
rumah suami saya (makam) dan 
sisanya untuk modal dagang. 
Semoga dengan berdagang 
nanti saya memperoleh uang 
tambahan untuk membiayai 
sekolah anak,” ucap Titin.

“Sejak suami saya 
meninggal, makamnya belum 
pernah dirapikan. Setelah 
mendapat santunan ini, 
akan saya gunakan untuk 
memperbaiki nisan pada 
makam,” tutur Tarsih.

“Pada dasarnya Pemkot 
Depok bekerja berdasarkan 
payung hukum, sehingga 
terjadi proses keterlambatan. 
Alhamdulillah saat ini dana 
sudah cair. Kedepannya akan 
kami usahakan tepat waktu,” 
tutup Idris.

Masing-masing ahli waris 
memperoleh dana santunan 
sebesar 2 juta rupiah. Untuk 
pengambilan santunan sudah 
dijadwalkan. Setiap harinya satu 
kecamatan. 

21desember 2013 - wartadepok



kreativitaS warGa

Menanam tanaman 
obat (toga) di 
pekarangan rumah 

memiliki banyak keuntungan. 
Selain menciptakan ketahanan 
keluarga juga membuat halaman 
rumah menjadi asri. Tak 
kalah pentingnya, toga dapat 
memberikan maanfaat untuk 
lingkungan rumah. 
Seperti halnya yang dilakukan 
Maryani, warga Kampung 
Rawageni RT05/07, Ratujaya, 
Cipayung, Depok. Di rumahnya 
yang sederhana, Maryani 
memenuhi pekarangan 
rumahnya dengan menanam  
bermacam-macam tanaman 
obat. Ada tanaman saga, buah 
mengkudu, sirih merah, cocor 
bebek, karukan, mustajab, 
cincau, sereh, pandan wangi, 
lempuyang, kunyit, dan 
mahkota dewa.

“Saya merasakan manfaat 
toga. Tidak hanya untuk 
kelurganya, namun juga untuk 
tetangganya. Contohnya, anak 
saya menderita penyakit asma. 
Jika asmanya kambuh, saya  
pun meminumkan air rebusan 
daun karukan. Kemudian 
untuk mengobati sariawan, 
panas dalam, dan batuk saya 
menghancurkan daun saga 
yang sudah dicuci dengan cara 
ditumbuk. Lalu diberi sedikit 
air hangat dan diperas. Airnya 
kemudian diminum,” katanya. 
Maryani menambahkan bahwa 
tetangganya pun terbantu atas 
manfaat toga tersebut. 
“Pernah pagi buta ada tetangga 

yang punya bayi datang ke 
rumah. Setelah saya tanya 
keperluannya apa, katanya mau 
minta daun saga untuk anaknya 
yang sakit batuk. Lalu saya 
pun memberikan daun saga 
itu. Alhamdulillah bisa bantu 
sesama. Saya senang sekali,” 
tandasnya.

Maryani mengatakan, 
menanam toga relatif mudah 
dan tidak perlu lahan luas. 
Menanam toga bisa di tanah 
atau di dalam pot bunga. 
Kemudian pemeliharan toga 
pun tidak rumit. Asalkan rajin 
menyiraminya dan memberikan 
pupuk maka toga akan tumbuh 
subur.

“Mudah kok 
menanamnya. Asalkan ada 
kemauan pasti bisa. Toga 
bermanfaat sebagai obat 
keluarga yang aman, bebas zat 
kimia, murah, dan mudah,” 
imbuh ibu dua anak itu. 
Maryani mencontohkan 

menanam saga yang 
daunnya bisa untuk 
berbagai macam penyakit 
mudah dilakukan. Cukup 
menanam bijinya. Bisa 
langsung di tanah atau di 
pot. Kemudian disiram 
setiap sore. Setelah tumbuh 
tunasnya, kemudian 
tunasnya itu diberi 
pagar agar tidak terinjak 
ayam atau dicabut anak-
anak. Lebih kurang satu 

bulan saga tersebut sudah 
tumbuh subur dan daunnya 
pun lebat. Agar batangnya 
tidak menjalar ke tanah maka 
dibuatkan tempat untuk 
merambat. Tempatnya itu bisa 
berupa sesama tanaman toga. 
Misalnya tanaman mustajab 
atau mengkudu. Bisa juga 
dirambatkan pakai bambu atau 
anjang-anjang. 

“Toga besar manfaatnya. 
Seperti kencur bisa untuk 
obat pilek dan batuk. Jahe 
bisa untuk obat penghangat 
badan dan meriang. Kunyit 
sebagai obat maag. Lempuyang 
untuk menambah nafsu 
makan anak-anak,” tuturnya.
Maryani menyatakan bahwa 
masyarakat dapat mengenali 
dan memahami kegunaan 
tanaman obat dari buku. 
Selain itu juga dapat diperoleh 
melalui internet. Dengan sering 
membaca pengetahuan tentang 
tanaman obat maka diyakini 
ketahanan keluarga dapat 
tercapai.

Tanaman Obat 
Berikan Banyak 
Manfaat  
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Layanan masYarakat

God governance yang 
dijalankan Pemerintah 
Kota Depok membuat 

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota 
Depok turut serta meningkat-
kan pelayanannya. Peningka-
tan pelayanan itu mulai dari 
mendirikan Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ) hingga pelayanan 
ke rumah-rumah.

Ketua BAZ Kota Depok, H 
Aceng Toha Abdul  Qodir men-
gatakan, peningkatan pelayanan 
tersebut ditujukan untuk memu-
dahkan masyarakat memberi-
kan zakat, infaq, dan shodaqoh 
yang digunakan untuk kepent-
ingan masyarakat Depok. 
  “Dalam melayani masyarakat 
kami  telah mempunyai standar 
agar masyarakat bisa terlayani 
dengan baik. Berbagai program 
telah kami bentuk,” tuturnya.

 Menurut Aceng Toha, un-
tuk menjembatani para muzakki 
atau donatur yang akan mem-
berikan bantuannya melalui 
Bazda, pihaknya telah memben-
tuk UPZ hingga ke kecamatan. 
Selain itu juga dibuatkan pelay-
anan melalui sistem perbankan. 
Bahkan tim pun menyediakan 
layanan menjemput muzakki.

 “Dengan program itu 
alhamdulilah banyak warga tak 
mampu yang membutuhkan 
bantuan dapat terbantukan,” 
paparnya.

 Aceng Toha berharap 
kepada masyarakat yang mampu 

dan telah mencukupi nisabnya 
untuk mengeluarkan zakat. BAZ 
Kota Depok siap untuk menyal-
urkan kepada pihak yang berhak 
menerima.

Ketua Yayasan Satu Ka-
lam, Sri Wulandari menyatakan 
bahwa, penyaluran dana ban-
tuan oleh BAZ Kota Depok 
ke yayasannya di Tanah Baru, 
Cimanggis, Depok dapat merin-
gankan anak yatim dan dhuafa 
binaannya mendapatkan pendi-
dikan.

 “Alhamdulillah dengan 
bantuan itu anak-anak kami jadi 
semangat sekolahnya,” imbuh-
nya.

Sementara itu, Majlis 
Taklim dan Majlis Al Quran 
Mujahidah,Tugu, Cimanggis, 
Depok telah membantu Ba-
zda dalam menyalurkan dana 
bantuan itu ke para anak yatim, 
kaum dhuafa, dan para guru 
Majlis Taklim dan Majlis Al 
Quran yang mengajar disana 
tanpa pamrih.

 “Sudah dua lebaran kami 
ajak anak-anak yatim ke mall 
untuk membeli pakaian. Mer-
eka memilih pakaian sendiri. 
Beginilah kami menyalurkan 
bantuan dari BAZ Kota Depok 
kepada yang berhak,” tutur 
Ketua Majlis Taklim dan Majlis 
Al Quran Mujahidah, Suratmi. 
  
 

BAZ Kota Depok Layani Muzakki di Rumah

H aceng toha abdul  Qodir, 
ketua baZ  kota depok 

tebar Cinta denGan berQurban

bedaH rumaH rtlH (oktober 2011)

belanJa bersama anak Yatim
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mampu melaksanakan tugas dengan baik 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Memiliki kemampuan yang baik, keterampilan 
yang cukup, wawasan yang luas, dan dedikasi 
yang tinggi. Namun dalam menjalankan tugas 
tetap humanis demi tercapainya kepentingan 
bersama. Kemudian harus menjaga hubungan 
baik dengan masyarakat, diupayakan 
semaksimal mungkin tidak  sampai terjadi 
bentrokan. Sebab Satpol PP Kota Depok ingin 
menciptakan Kota Depok yang tertib dan 
teratur.

“Untuk mewujudkan Satpol PP yang 
profesional dan humanis itu maka anggota 
Satpol PP secara berkala diberikan pelatihan-
pelatihan dan keterampilan, dan pembenahan 

Gandara Budiana

Kepala 
Satpol PP 
yang 
Humanis
Drs. R. Gandara Budiana namanya. 
Perawakannya tinggi. Kumis tebalnya 
menghiasi bibirnya. Dengan kumis itu, sepintas 
Gandara terkesan angker. Apalagi dengan 
seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Kota.

Tapi ternyata di balik itu semua, 
Kepala Satpol PP itu ramah dan 
humanis. Ramah kepada bawahan 
dan masyarakat. Humanis ketika 
melayani masyarakat. Hal itu 

ditunjukkan Gandara karena ingin menjadikan 
Satpol PP profesional dalam mengemban amanah 
Perda Kota Depok.

Gandara mengatakan, profesional itu 

kepala satpol pp kota depok drs. r. Gandara budiana memimpin apel 
penertiban tempat Hiburan menjelang puasa beberapa waktu lalu.
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mengganggu ketertiban umum. Ketika sudah 
diperingati melalui papan pengumuman dan 
pengemis tetap melakukan aktivitasnya maka 
pengemis itu ditertibkan. Begitu juga dengan alat 
peraga kampanye (APK).

“Kami berharap masyarakat itu bersedekah 
melalui Badan Amil Zakat. Bisa juga disalurkan 
ke masjid, pesantren dan lembaga-lembaga 
sosial lainnya. Sesuai aturan juga 
memberi pengemis dapat 
didenda Rp 50 juta,” tuturnya.

Gandara memulai 
karirnya sebagai CPNS 
tahun 1985. Gandara yang 
masih kuliah di Akademi 
Pemerintahan Dalam 
Negeri (APDN) diangkat 
sebagai staf kemantren 
(perwakilan kecamatan) 
Raca Bungur, 
Semplak, Kabupaten 
Bogor. Gandara 
juga  beberapa kali 
mengalami pindah 
bagian dan jabatan.

Tahun 1996, 
Gandara pindah 
ke Pemerintah 
Kota Depok dan 
ditempatkan 
sebagai Kasubag 
Pemerintahan. 
Lalu menjabat 
Camat Sukmajaya 
dan Camat 
Pancoran Mas. 
Sejumlah posisi 
juga pernah diisi 
Gandara  sebelum 
akhirnya menjadi orang 
nomor satu di Satpol 
PP Kota Depok.

sikap mental. Satpol PP merupakan perangkat 
daerah yang mempunyai tugas sebagai penegak 
Peraturan Daerah, menciptakan ketentraman dan 
ketertiban umum, melindungi masyarakat, itu 
tupoksi kita,” tuturnya.

Dikatakan Gandara, dalam menjalankan 
tugas Satpol PP selalu mengedepankan persuasif 
dan preventif dalam bertindak. Persuasif 
melakukan penyuluhan dan pembinaan dan 
preventif itu dengan bersikap tegas. Contohnya 
ketika ada bangunan yang melanggar aturan maka 
pihaknya berupa melakukan penyuluhan dan 
pembinaan. Jika tidak bisa maka bangunan itu 
terpaksa dibongkar.

Contoh lainnya adalah mengemis itu 
dilarang karena hal itu tidak mendidik dan 
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Menurut dr. Dessi, ketika melayani 
masyarakat tak mampu, ia menganggap mereka 
seperti keluarga. Dengan senyuman dan 
kelembutan, ia pun memeriksa dan memberikan 
nasihat. Sehingga mereka merasa nyaman dan 
mau mengikuti sarannya untuk lekas sembuh.

“Pasien saya anggap seperti keluarga sendiri, 
kalau orangtua saya anggap orangtua sendiri 
dan kalau anak juga saya anggap anak sendiri. 
Ini saya lakukan karena 
memang pasien 
harus dilayani 

seperti 

Sulit rasanya  menemukan dokter yang 
peduli terhadap masyarakat tak mampu 
pada saat ini. Apalagi hingga  jasa dokter 
tak dibayar. Dialah dr Dessi Zarni. 
Dokter cantik itu kini memfokuskan 

dirinya melayani masyarakat tak mampu di 
Kampung Rawageni, Ratujaya, Depok.

Bak sinteron di televisi, di Kampung 
Rawageni RT01/08 itu, dr. Dessi melayani warga 
dengan penuh senyuman. Meski sedang istirahat 
di malam hari, dokter cantik ini memeriksa pasien 
tak kenal lelah.

“Saya sengaja membuka praktek di 
kampung Rawageni, di wilayah yang luas dan 
padat penduduknya ini, masyarakatnya 
banyak yang tak mampu dan tak ada 
dokter praktek. Saya berharap dengan 
membuka praktek di dapat membantu 
warga di sini,” katanya.

Dokter Cantik 
Fokus Layani Pasien Tak Mampu 
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tanpa membedakan status,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan dengan 

mengedepankan sambut, senyum, dan sapa, 
membuat warga merasa dihargai dan mereka 
pun meyakini dengan berobat ke dokter dan atas 
pertolongan Allah SWT mereka dapat sembuh. 
Seperti halnya ketika ia mengobati seorang 
pemuda yang sudah kehilangan semangat untuk 
berobat. Pemuda yang menderita sesak nafas, 
batuk berdarah, dan tubuhnya seperti tengkorak 
hidup itu, diperiksa dengan telaten dan penuh 
kelembutan. Tanpa mendapatkan rawat inap, 
pemuda itu akhirnya sembuh dan dapat bekerja 
kembali.

“Ada juga pasien yang meminta datang ke 
rumahnya, padahal bukan kondisi gawat darurat, 
demi melayani pasien saya pun memeriksa pasien 
itu ke rumahnya. Jika pasiennya menderita 
muntaber, stroke, lansia, dan gawat darurat 
saya langsung datang ke rumah pasien. 
Saya juga selalu memberikan rasa tenang 
kepada ibu yang anaknya sakit. Sebab bila 
ibunya tenang maka dia pun tidak panik 
merawat anaknya dan dapat berdoa untuk 
kesembuhan anaknya,” paparnya.

Maryani, warga Kampung 
Rrawageni RT07/05, Ratujaya, 
Cipayung, Depok 
membenarkan jika dr Dessy 
tidak membeda-bedakan 
status dalam memeriksa 
pasien. Dokter itu 
juga sigap dan 
penuh kelembutan 
dalam memeriksa 
pasiennya.

“Waktu 
saudara saya 
sakit dan tidak 
bisa jalan, mau 
diboncengi motor 
juga tidak bisa 
akhirnya saya memanggil 
dokter Dessy untuk datang 
ke sini. Beliau dengan 

senang hati mau datang untuk memeriksa dan 
memberikan obat  untuk saudara saya itu.  Saya 
merasa senang dan bersyukur ada dokter yang 
bersedia dipanggil seperti beliau,” tandasnya. 

Hal senada disampaikan, Sanan. Ia 
menambahkan bahwa dr Dessi memang 
dokter jempolan.

“Saya kagum sama dokter 
Dessi yang pernah datang ke 

rumah  untuk mengobati 
saya. sebenarnya saya 
tidak enak, karena kok 
merepotkan banget, tapi 
waktu itu saya memang 
tidak bisa jalan karena 
kondisi saya lemah sekali 
setelah beberapa hari 
sakit dan saya tahan 
saja. Setelah saya diobati 
Bu Dokter tersebut, 
Alhamdulillah kesehatan 
saya berangsur pulih,” 
katanya. 

“pasien saya anggap 
seperti keluarga sendiri, 
kalau orangtua, saya 
anggap orangtua 

sendiri dan kalau anak juga 
saya anggap anak sendiri.
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Wali Kota Depok Kunjungi Kantor MNC Group

Dengan Gerak Jalan Kita Tuju Kota Depok yang 
Sehat dan Sejahtera

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemuda, 
Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota 
Depok yang berkerjasama dengan HIMPAUDI 
Kota Depok yang bertemakan  ” Dengan Gerak 
Jalan Kita Tuju Kota Depok yang Sehat dan Se-
jahtera ” diselenggarakan pada hari Sabtu tang-
gal 09 November 2013 yang bertempat di Area 
Perumahan Grand Depok City Kota Depok.

Memenuhi undangan dari salah satu kantor 
berita online ternama di Indonesia, Okezone, 
pada Hari Selasa (3/11/2013) Wali Kota Depok 
Nur Mahmudi Isma’il mengunjungi Gedung 
MNC Group yang berlokasi di Kebon Sirih, 
Jakarta Pusat.

gAlERi foto


