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daftar iSi surat walikota

Assalamualikum Warmatulahhi 
Wabarakatuh

Kita sebagai manusia 
merupakan pengemban amanah 
pengelolaan alam bumi ini. 
Sehingga keberadaan alam 
ini akan bergantung kearifan 
manusia  dalam mengelolanya serta 
melesatarikanya. Semakin baik 

manusia memanfaatkanya dan melestarikanya semakin baik 
pula kebaikan yang diberikan alam untuk umat di bumi.

Melihat Depok saat ini merupakan representatif dari 
Depok masa depan dan merupakan manifestasi Depok masa 
lalu. Depok yang masih terbilang Kota hijau merupakan 
aset yang perlu dipertahankan. Kesejukannya udaranya, 
kesegaran airnya serta keanekaragam kekayaan hayati telah 
mewarnai Kota Depok.

Namun itu semua akan sirna jika warganya tidak 
bersiap untuk melestarikanya. Bisa jadi lima atau 10 tahun 
lagi masyarakat Depok akan mencari kesegaran udara di 
tempat lain.

Tidak menutup kemungkinan juga masyarakat 
Depok akan membeli air segar.

Keadaan sekarang ini yang terpenting adalah 
bagaimana menyukurinya. bersyukur dengan cara menjaga 
alam  dengan berpartisipasi menanam pohon, ikut kegiatan 
Jumsih, ikut program ODNC dan ikut menjaga dan 
mengolah sampah dari tingkat yang paling sederhana yaitu 
sampah rumah tangga.

Mudah-mudahan usaha-usaha yang dilaksanakan 
bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat dapat 
saling mengisi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada 
khususnya permasalahan lingkungan.

Akhir kata terima kasih kepada semua aparat 
pemerintah dan masyarakat yang tak mengenal lelah guna 
melaksanakan program yang telah ada dan semoga program 
yang digulirkan membawa kebaikan bersama.

Manusia Pengemban Amanah 
Bumi Ini

surat walikota 
salam redaksi
kota depok diusianya yang ke-
14 tahun mengalami kemajuan 
pesat dalam berbagai sektor.

Laporan utama
wujudkan depok Sejahtera, 
Unggul dan Berakhlak mulia

Hidup sehat
makanan Bergizi  
Cegah Balita Gizi Buruk

dunia pendidikan
Sejarah kota depok 
dalam Buku Jejak pahlawan kali Sunter

kita dan keluarga
terminal depok kini punya Rumah Baca

sarana & prasarana
Jelajahi dunia maya 
di kantor kecamatan

Lingkungan
depok Siap Raih adipura

ukM
Umkm depok merambah dunia maya
komunitas
warga Rw03 Bedahan 
membuat Blog

parlemen
Sekilas perda tentang menara telekomunikasi

serba-serbi

kreatifitas warga 
Coklat Batik indonesia van depok

kiprah perempuan
tanpa kenal lelah, pkk kota depok tingkatkan 
derajat warga

Layanan Masyarakat
puskesmas 24 Jam miliki UGd

kiprah pns
kebersamaan kunci pesatnya pembangunan 
depok 

galeri foto

2.
3.

4.

6.

8.

10.
12.

14.

16.

17.

18.

20.
22.

23.

24.

26.

28.



3mei 2013 - wartadepok

saLaM RedakSi

Penerbit : dinas komunikasi dan informatika kota depok Pelindung : walikota depok 
Penanggung Jawab : kepala dinas komunikasi dan informatika kota depok Pemimpin Redaksi dra. hj. Yulistiani mochtar, mm 

Ketua Tim Redaksi: drs. Fery Birowo, mh Redaksi : Shintya Febrinadewi, SS, mSi. tatik wijayati, m.pd 
Staf Redaksi : Rita nurlita S.Sos, m. aris wardana, S.Sos., hapsari indrawati S.sos. Keuangan : agus Suprayitno 

Website : www.depok.go.id Email : diskominfo@depok.go.id

Pada edisi Mei ini isu lingkungan kami angkat sebagai tema 
utama Majalah Warta Depok. Karena kami menyadari 
pentingnya isu lingkungan ini diangkat guna memberikan 
gambaran kegiatan dan keadaan lingkungan yang terjadi di 
Kota Depok ini.

Redaksi menampilkan kegiatan program Jumat Bersih yang telah 
dilaksanakan. Diharapkan pembaca Warta Depok mendapat gambaran 
kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan di beberapa wilayah serta dapat 
mengikuti kegiatan tersebut di kemudian hari.

Pada rubrik Hidup Sehat kami menuliskan komunitas sepeda Serdadu 
yang ada di Kecamatan Cimanggis, Depok. Kami menilai komunitas sepeda 
Serdadu sejalan dengan program Pemerintah Kota Depok yaitu ODNC atau 
sehari tanpa mengunakan mobil. Keberadaan komunitas sepeda itu juga  
memberikan nilai tambah karena mengajak warga memelihara situ-situ yang 
ada di Depok.

Untuk memberikan pengetahuan lebih dalam tentang sampah dan 
pengolahannya kami menyajikan tulisan tentang usaha pemilahan sampah 
dan penanganan sampah berbasis UPS Mandiri yang berada di Tapos.

Selain itu juga redaksi menganggap peran serta masyarakat 
adalah kunci kesuksesan penanganan lingkungan. Oleh karena itu kami 
menyajikanya dalam tulisan komunitas pecinta lingkungan yang berbasis di 
Universitas Indonesia. Tidak ketinggalan juga redaksi menuliskan suka duka 
petugas IPLT yang melayani sedot tinja serta  menyajikan upaya pelestarian 
air tanah dengan metode biopori.  Sedangkan Di rubrik Parlementaria, 
Warta Depok menyuguhkan ide anggota DPRD Kota Depok mengenai 
pemanfaatan internet dalam mengatasi masalah lingkungan.

Selamat membaca, dan Get Inspired!

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

gangkat lumpur itu dengan cangkul 
dan memasukannya ke dalam karung.

“Saya mau membersihkan 
drainase ini karena saya merasakan 
jika hujan, genangan air yang ada di 
saluran air sampai ke warung saya, 
maka saya berharap dengan kebersa-
maan setiap pemilik warung kopi dan 
toko dapat ikut serta minimal mem-
bersihkan saluran di depan toko atau 
warungnya, saya percaya genangan 
air akan berkurang jika hujan besar 
datang,” kata Dahlan, pemilik warung 
kopi di Jalan H. Asmawi.

Ketua RT08/15, Salim menam-
bahkan bahwa membersihkan lingkun-
gan harus dilakukan bersama. Tugas 
itu bukan hanya Pemkot Depok saja 
yang harus melakukannya, melainkan 
warga juga.

“Saya ajak warga untuk mem-

irnya membawa berkah.
Pemilik warung kopi di Jalan 

H Asmawi, Beji, Depok dan warga 
RT08/15 turut membersihkan lumpur 
di drainase atau saluran air di pinggir 
jalan tersebut. Walaupun tangan dan 
baju mereka kotor oleh lumpur, demi 
lancarnya air di drainase tersebut, 
mereka tanpa mengenal lelah men-

Perlu contoh dan kes-
abaran mengajak warga 
membersihkan drain-
ase atau saluran air di 
pinggir jalan. Salah satu 

contoh dan kesabaran diperlihatkan 
Pemerintah Kota Depok dalam ger-
akan Jumat Bersih (Jumsih). Gerakan 
membersihkan sampah itu pun akh-

Jumsih Membawa Berkah..
Pemilik Warung Kopi Bersihkan Drainase

wakil walikota h m idris abdul Shomad melak-
sanakan Jum’sih di Jl h nasir Rw 01Cilodong
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bersihkan drainase, ternyata respon-
nya baik. Kesadaran warga akan 
kebersihan lingkungan sudah tinggi 

Aksi Jumsih di Berbagai 
Wilayah
•	 Camat Limo, Eri Sumantri beserta 

stafnya membersihkan lingkungan 
di kantor kecamatan dan lingkun-
gan sekitarnya. Camat juga men-
sosialisasikan kepada masyarakat 
tentang pentingnya menjaga dan 
membersihkan lingkungan.

•	 Camat Pancoran Mas, Lienda dan 
stafnya bersama pramuka serta 
siswa PKL membersihkan sampah 
di Jalan Raya Kartini. Kemudian 
juga membuat lubang biopori di 
halaman kantor Kecamatan Pan-
coran Mas.

•	 SMPN 7 Depok setiap Jumat 
menggelar Jumsih. Pihak sekolah 
memberikan setiap siswa tang-
gung jawab terhadap kebersihan 
setiap kelas masing-masing. Selain 
itu untuk menunjang suksesnya 
program Jumat Bersih dan 
lingkungan SMPN 7 depok juga 
mendirikan bank sampah man-
diri guna mengajarkan kepada 
siswanya untuk memilah sampah, 
mendaur ulang serta mengunakan 
sampah yang ada menjadi barang 
yang lebih bernilai.

•	 Mari bersihkan lingkungan sekitar 
seperti yang dilakukan Dahlan, 
pemilik warung kopi dan warga 
RT088/15. Ayo...semangat.

dishub laksanakan Jumsih di terminal terpadu depok

rupanya,” ujarnya.
Lurah Beji Ardani menjelas-

kan, gerakan Jumsih terus digalakkan 
tanpa henti di berbagai tempat di 
Beji. Fokusnya adalah membersihkan 
drainase.

Keseriusan itu disambut tangan 
terbuka oleh TNI dan Polri. Satgas 
Banjir dan Satpol PP pun ikut serta. 
Bahkan masyarakat juga mulai terlibat. 
Dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, pi-
haknya membagi beberapa titik untuk 
membersihkan drainase.

Untuk petugas kelurahan 
mengerjakan pengerukan lumpur 
drainase dekat pintu masuk Keca-
matan Beji. Satpol PP membersihkan 
drainase sisi timur jalan. Kemudian 
polisi dan TNI menangani jalan se-
belah barat dan petugas kecamatan 
dan satgas banjir mengurusi gorong-
gorong yang menghubungkan sisi 
jalan sebelah barat dan timur.
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HidupSehat

Serdadu 
Bersepeda 
Keliling Situ

Klub sepeda di Kota De-
pok terbilang banyak. 
Salah satunya adalah 
Serdadu (Sepeda Sehat 
Warga Depok Kelapa 

Dua). Namanya juga serdadu berarti 
anggotanya umumnya warga Kelapa 

Dua, Tugu, Cimanggis.
Serdadu yang beranggotakan 

100 orang dengan berbagai usia ini 
memiliki keunikan tersendiri dalam 
bersepeda.

Ketua Serdadu, M. Bajuri Salam 
mengatakan, kegiatan rutin Serdadu 
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digelar setiap sebu-
lan sekali. Para Ser-
dadu bersepeda 
dari setu ke setu di 
Kota Depok. Di 
antaranya Situ 
Cilangkap, Situ 

Pen- dongkelan, Situ 
Pengasinan, Situ Jatijajar, dan Situ 
Cilodong.

Rute tersebut dipilih untuk 

menunjukan rasa cinta kepada ling-
kungan terutama situ sebagai tempat 
resapan air. Tak hanya itu, kegiatan 
tersebut dilakukan juga untuk mem-
beri pesan kepada warga sekitar situ 
untuk memelihara keberadaan situ.

“Kami menggunjungi situ - situ 

untuk menunjukan 
kecintaan kami pada 
lingkungan, terutama 
kelestariaan situ yang 
harus tetap dijaga 
karena sebagai tempat 
resapan air,” katanya, 
beberapa waktu yang 
lalu.

Menurut Bajuri, 
selain menunjuk-

kan rasa cinta 
kepada lingkungan, bersepeda 
juga membuat tubuh menjadi 
sehat dan bugar. Tak hanya itu 
dengan bersepeda maka dapat 
mengurangi polusi udara dan 
kemacetan.

“Klub ini juga sebagai 
sarana mendukung hidup sehat 
dan mempererat tali silaturahmi,” 
ujarnya yang menyebutkan 

bahwa Serdadu berdiri pada 20 No-
vember 2011.

Sekretaris Klub Serdadu, 
Sartono menyatakan bahwa sambutan 
masyarakat dengan adanya klub ini 
sangat bagus. Hal itu ditandai dengan 
banyaknya warga  yang ikut mendaftar 

menjadi anggota. Di setiap kegiatan 
mereka pun begitu antusias mengikuti-
nya.

“Bagi masyarakat yang ingin 
menjadi anggota, club syaratnya sangat 
mudah cukup mengisi formulir dan 
peserta wajib memiliki sepeda sendiri,” 
tandasnya.

Yuk..bersepeda mulai sekarang. 
Selain membuat tubuh sehat, ber-
sepeda juga dapat menghemat energi. 
Hemat energi sejalan dengan misi dari 
program One Day No Car (ODNC) 
atau sehari tanpa mobil.

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

terus meningkatnya 
jumlah penduduk di Kota 
Depok.

Sementara itu, 
volume sampah yang 
bisa ditangani oleh DKP 
sebanyak 1.710 meter 
kubik atau 35 persen 
sampah per hari. Itu 
berarti masih tersisa 3.187 
meter kubik atau sekitar 
65 persen sampah yang 
tidak tertangani.

“Program 3R yakni 
reduce (mengurangi), 
recycle (daur ulang), dan 
reuse (memakai ulang 
sampah) adalah pilar 
utama menanggulangi 
masalah sampah.

Di Depok pun 
kemudian digulirkan 
Gerakan Depok Memilah 

(GDM). Di antaranya memilah dan 
membuat bank sampah. Di Depok kini 
ada 43 bank sampah,” tandasnya.

Pengamat Lingkungan dari 
Tehnik Lingkungan Universitas 
Indonesia, Gabriel Andari Kristanto 
menambahkan bahwa tindakan 
pertama untuk mengelola sampah 
adalah dengan tidak membuat 
sampah. Contohnya adalah hidup 
hemat. Kemudian ketika sampah 
tercipta cobalah berfikir ulang sebelum 
sampah itu dibuang.

“Perlu ditegaskan juga kepada 
masyarakat untuk meletakkan sampah 
pada tempatnya. Artinya posisi tempat 

Bersahabat dengan Sampah,
Lebih Baik daripada Memusuhinya

rongsokan. Dapat juga ditabung di 
bank sampah.

“Bila ini dilakukan masyarakat, 
maka beban Unit Pengolahan Sampah 
(UPS) dan Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) Cipayung dapat berkurang,” 
ujarnya.

Dikatakan Isnarto, data Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 
Kota Depok menyebutkan ada 
ketimpangan antara volume sampah 
yang diproduksi warga dengan yang 
bisa ditangani oleh DKP.  Tahun 2011 
Kota Depok dengan penduduk sebesar 
1,8 juta jiwa, menghasilkan sampah 
sebesar 4.897 meter kubik  per hari 
dan akan terus meningkat dikarenakan 

Bank Sampah Depok 
terus mensosialisasikan 
gerakan memilah 
sampah di masyarakat. 
Kali ini giliran warga di 

RW 01, Cisalak, Sukmajaya, Depok. 
Ketua Bank Sampah Depok, Isnarto 
terlihat bersemangat saat memberikan 
pemahaman kepada masyarakat akan 
pentingnya memilah sampah.

Dalam kesempatan itu, 
Isnarto mengajak warga untuk tidak 
memusuhi sampah karena jika 
memusuhi sampah maka sampah akan 
dijauhi. Namun jika bersahabat dengan 
sampah maka sampah pun di dekati. 
“Kalau kita tak bisa menghindari 
sesuatu, jangan kita musuhi dia. 
Tapi bersahabatlah dan belajarlah 
menyukainya. Manusia membenci 
sampah maka manusia menjauhi 
sampah, tapi manusia sebaiknya 
menyukai sampah maka sampah akan 
didekati dan diolah,” kata Isnarto 
memberikan pepatah kepada warga.

Menurut Isnarto, daripada 
mempermasalahkan sampah maka 
lebih baik mengolah sampah. Caranya 
adalah melakukan pemilahan sampah 
dari rumah.

Pisahkan sampah organik dan 
non-organik, seperti kertas, botol 
plastik, gelas plastik, bungkus plastik, 
dan botol kaca. Sampah organik atau 
sampah basah dapat dimanfaatkan 
dengan membuat kompos. 
Kemudian sampah an-organik dapat 
dikumpulkan, setelah itu diberikan 
kepada pemulung atau dijual ke tukang 
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sampah itu terlihat dan mudah dijangkau. Sehingga 
memudahkan orang membuang sampah. Setiap orang 
di dunia ini harus bertanggung jawab pada sampah 
yang dia hasilkan,” paparnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan 
Lingkungan Hidup Kota Depok, Drs.  Zamrowi, M.Si. 
Dia menyatakan bahwa gerakan memilah sampah 
merupakan upaya yang dilakukan secara serentak dan 
massal guna mengubah perilaku masyarakat dalam 
mengelola sampah. Polanya adalah melihat sampah 
sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

Upaya menggerakan masyarakat untuk 
memilah sampah rutin dilakukan. Salah satunya di 
Kecamatan Tapos. Dalam kegiatan di kecamatan 
tersebut juga dihadiri Kelompok Peduli Lingkungan 
(POKLILI) Kota Depok,Djuniawan Wanitarti, 120 
peserta dari UPT Pendidikan Kecamatan Tapos, UPT 
Puskesmas Kecamatan Tapos, Lurah se-Tapos, Ketua 
LPM Kelurahan se- Tapos, Ketua TP PKK Kecamatan 
dan Kelurahan se-Tapos, perwakilan dari Ketua RW, 
RT dan DKM se-Tapos.

Tak hanya itu, sosialisasi juga sudah dilakukan 
di sekolah. Bahkan di beberapa sekolah, muridnya 
melakukan pemilahan sampah dan menghasilkan 
kerajinan dari sampah.

Contoh sekolah yang melaksanakan 
pemilahan sampah  adalah Sekolah Dasar Islam 
Terpadu (SDIT) Ummu’l Quro, Beji, Depok dan SDIT 
Al Hikmah, Cipayung, Depok.

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

1. Mengurangi volume sampah. Bila  melakukan 
pemilahan sampah, jumlah atau volume sampah yang 

tadinya banyak akan berkurang. Ada sampah yang 
mungkin tak jadi dibuang karena dianggap masih bisa 

digunakan kembali.  Ada 33 item sampah yang bisa 
diterima di bank sampah untuk dijual.

2. Menghasilkan produk baru yang bermanfaat 
(daur  ulang sampah). Bila kreatif, sampah yang telah 

dipilah, beberapa jenisnya bisa digunakan untuk 
kerajinan daur ulang sampah. Contohnya, plastik 

atau bekas pembungkus makanan atau minuman atau 
detergen bisa digunakan 
untuk kerajinan tangan. 

Misalnya tas, taplak 
meja, dan sarung galon.
3. Menghasilkan uang 

dengan menjual di 
bank sampah. Sampah-

sampah yang telah 
dipilah dikelompokkan 
ke dalam berbagai jenis 
sampah. Ternyata sangat banyak jenis barang bekas 

yang bisa dijual karena bernilai ekonomis. Contohnya, 
aluminium, besi, botol, kertas/dus, Koran, dan masih 

banyak yang lainnya.
4. Menambah nilai manfaat dan kualitas barang bekas 

atau sampah. Barang-barang bekas yang dianggap 
sampah tak berguna, ternyata setelah dipilah antara 
organik dan anorganik, atau basah dengan kering, 

bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. 
Sebagai contoh, sampah organik dari sisa-sisa 

makanan (sampah basah) bisa diolah menjadi pupuk 
kompos. Sampah plastik/sedotan/kantong kresek 
digunakan untuk kerajinan tangan. Setelah diolah 
menjadi barang baru, nilai sampah menjadi naik.

Benarkan bersahabat dengan sampah banyak 
manfaatnya? Yuk, mulai dari sekarang memilah 

sampah.

Manfaat Memilah Sampah

pengurus poklili depok & masyarakat yang berkunjung
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kita dan kelUaRGa

Pengusaha Pun 
Menikmati Lembah 

Gurame
pepohonan di tanam,” ujar warga 
Perumnas Depok I itu, beberapa waktu 
yang lalu.

Tak hanya Amir dan keluarg-
anya yang menikmati Lembah Gu-
rame. Hasan Achmad Assegaf bersama 
cucunya juga terlihat sedang berjalan 
menikmati suasana sore di Lembah 
Gurame. Kegiatan itu sering dilaku-
kannya bila ada waktu luang.

“Saya berterimakasih kepada 

arganya sering memanfaatkan waktu 
luangnya di Lembah Gurame. Ta-
man Kota ini layak dijadikan tempat 
berkumpul. Selain asri, udaranya 
sejuk, tempatnya juga jauh dari bising 
kendaraan. Apalagi jika di taman ini 
ada arena aout bondnya...wah tambah 
asyik buat anak-anak bermain.

“Saya tidak harus jauh-jauh ke 
luar Depok untuk mencari taman. Di 
Lembah Gurame sudah cukup. Tem-
patnya teduh dan asri karena banyak 

Seorang bapak beserta tiga 
anak dan istrinya terlihat 
asyik bercengkrama di 
bundaran kolam Lembah 
Gurame. Mereka juga 

terlihat saling bersendaugurau. Mereka 
adalah Amir, seorang pengusaha muda 
Depok yang bersama keluarganya 
sedang menikmati keasrian Taman 
Kota Lembah Gurame, Pancoran Mas, 
Depok.

Menurut Amir, ia dan kelu-
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Warta Depok, Lembah Gurame juga 
menjadi ajang sosialisai dan kreatifitas 
sejumlah komunitas. Di antaranya  
pencinta olah raga skateboard, dan 
Nge’pets (komunitas penyayang bina-
tang).

Keberadaan taman kota ternya-
ta membawa dampak positif bagi 

warga sekitarnya. Karena itu marilah 
dijaga keberadaan taman itu. Jagalah 
kebersihan taman itu dan rawatlah 
pepohonannya dan jangan ragu untuk 
menanam pohon di Lembah Gurame.

Pemkot Depok yang sudah memban-
gun taman ini. Saya jadi bisa lebih 
dekat lagi dengan cucu saya,” tutur 
warga Kemiri RT008/01, Beji, Depok.

Nuraini, siswi SDN Depok Jaya 
5 terlihat bermain bersama teman-
temannya di taman itu. Mereka terlihat 
berlarian dengan senangnya.

“Aku senang banget 
bisa bermain dengan te-
man- teman. Taman ini  
menjadi tempat hiburan 
bagi aku dan teman-te-
man,” katanya.

Dani, warga Jalan 
Bakung RT003/04, Pancor-
an Mas, Depok bersyukur 
atas dibangunnya taman 
itu. Ia juga berharap Pemkot Depok 
dapat membangun lagi taman kota di 
wilayah lain, sehingga masyarakat lain-
nya juga bisa menikmatai keberadaan 
taman kota.

Sementara itu dari pantauan 
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sarana & pRaSaRana

Kompos di UPS Sukatani 
Dapat Dibeli Lho...
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www.depok.go.id
@pemkotdepok
http://www.facebook.com/pemkotdepok
Email : portal@depok.go.id

pola distribusi sampah yang baik ke UpS
1. Pilahlah sampah dari rumah. Pisahkan sampah  
an organik (sampah kering) dan organik (sampah 
basah). Bagi warga yang memiliki bank sampah maka 
sampah an organik dapat ditabung di bank sampah. 
Namun bisa juga diberikan atau dijual ke tukang 
rongsokan. Misal botol plastik, gelas plastik air kema-
san dan kertas koran.
2. Sampah organik (sampah basah) kemudian dikirim 
ke UPS. Bisa juga sampah tersebut dibuat kompos di 
rumah. Jika ada lubang biopori maka dapat dimasu-
kan ke lubang itu untuk dijadikan kompos.
3. Sampah yang sampai ke UPS adalah sampah or-
ganik. Dengan begitu sampah tak perlu disortir dan 
langsung diolah untuk menjadi kompos.
4. Setelah dua minggu, kompos dikeringkan. Lalu 
diayak sehingga kompos yang dihasilkan kompos 
lembut. Kompos itu siap dipasarkan.

Ayo, pilah sampah dari rumah!

Unit Pengolahan Sampah (UPS) 
Sukatani di RT01/12, Sukatani, 
Tapos, Depok telah menghasil-
kan olahan sampah yang bisa 
dijual. Ini berkat keseriusan 

pengelola UPS untuk mengelola sampah menjadi 
kompos.

Koordinator UPS Sukatani, Roby 
menjelaskan, UPS Sukatani menampung dan 
mengolah sampah warga masyarakat dari 8 RW 
di Kelurahan Sukatani. Volume sampah yang 
diolah setiap harinya mencapai 23 meter kubik 
perhari.

“Pupuk komposnya sudah banyak yang 
beli. Yah...lumayan. Artinya olahan kompos kami 
sudah bisa digunakan,” ujarnya, beberapa waktu 
yang lalu. Meski begitu, lanjut Roby, saat ini 
belum ada mitra tetap yang membeli semuanya 
pupuk kompos tersebut.

Kepala Seksi Operasional Pengolahan 
Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Depok, Burhanudin menyatakan bahwa untuk 
menjadikan UPS beroperasi efektif dan efesien 
maka masyarakat harus memilah sampah dari 
rumah. Sampah an-organik dan organik dipisah-
kan. Dengan begitu sampah organik yang masuk 
ke UPS dapat langsung diolah menjadi pupuk.

“Agar  UPS beroperasi efektif dan efesien, 
makan sampah yang dikirim ke UPS sebaiknya 
dipilah terlebih dahulu, Bisa dipilah oleh masing-
masing warga atau dibuat unit-unit pemilahan 
sampah,” tuturnya.

13mei 2013 - wartadepok
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Lingkungan

Membuat lubang biopori tidaklah sulit. 
Tinggal niat dan kemauan saja untuk 
membuat lubang resapan air itu.

Seperti halnya yang dilakukan 
warga Perumahan Puri Pesona, Bojong 

Pondok Terong, Cipayung, Depok.
Di perumahan itu sejumlah warga sudah membuat 

lubang biopori. Hal itu mereka lakukan karena kesadaran 
akan pentingnya menjaga ketersediaan air tanah.

Hari Susanto, Ketua 
RT004/09,Bojong Pondok 
Terong, Cipayung, mengatakan 
lubang biopori tersebut 
dibuat di pinggir jalan. 
Tujuannya adalah bila 
hujan turun dan terjadi 
genangan air maka 
dapat langsung me-
nyerap ke dalam tanah.

“Hasilnya..memang 

mantab.  

Mantab..
Warga Pun Buat Lubang Biopori
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Lubang bio-
pori berfungsi 
ganda. Selain sebagai lubang penyera-
pan air, lubang tersebut juga mampu memper-
rcepat genangan air di jalan dan itu memperlama 
umur jalan,” katanya, beberapa waktu yang 
lalu.

Hal senada disam- paikan Wahyu, warga 
Perumahan Puri Pesona. Wahyu menambahkan 
bahwa selain menjaga ketersedian air tanah, 
lubang biopori juga dapat dijadikan pembuan-
gan sampah organik. Sampah organik itu kemu-
dian jadi kompos.

Warga Lembah Griya Depok juga membuat 
lubang biopori di rumahnya.

Ketua RT01/24 Perumahan Lembah 
Griya Depok, Halim Setiawan menyatakan bahwa 
setiap rumah di wilayahnya diwajibkan untuk 
membuat lubang resapan biopori sebanyak empat 
buah. Jika dikali jumlah rumah yang ada maka 
jumlah seluruh lubang biopori sebanyak 168 
lubang bio- pori. “Pembuatan lubang resapan 
biopori ini dilaksanakan di enam RT di RW 
24, Abadi Jaya, Sukmajaya, Depok,” tan-
dasnya.

Neng Santi, salah seorang 
warga Lembah Griya yang sudah 
membuat lubang biopori menyatakan bahwa 
lubang resapan air itu bermanfaat untuk 
anak cucu di masa mendatang.

“Lubang biopori banyak man-
faatnya. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga 
lingkungan demi keturunan kita,” imbuh anggota Majelis 
Taklim Chaerunisa Griya Lembah Depok.

1. pertama-tama belilah alat lubang biopori. Jika 

susah mendapatkan hubungi kantor kelurahan 

setempat.

2. Untuk memudahkan pelubangan maka siramlah 

tanah dengan air. Setelah itu tancapkan alat lubang 

biopori di tanah itu. putar dan tekan alat itu hingga 

mencapai kedalaman 100 cm.   

3. mulut lubang biopori dapat disemen, bisa juga 

tidak. tujuannya agar tanah di mulut lubang tidak 

mudah berjatuhan. mulut lubang biopori dapat 

dipercantik dengan menempelkan keramik pada 

semen.

4. masukkan sampah organik ke dalam lubang 

tersebut dan dorong sampah itu hingga ke dasar 

lubang. lalu tutupi tanah secukupnya agar terjadi 

pengomposan.

5. Setelah seminggu lebih maka kompos itu dapat 

diambil dengan menggunakan alat biopori atau alat 

lainnya.

6. Sebaiknya membuat lubang biopori minimal 

empat buah. tujuannya agar air yang terserap bisa 

banyak dan pembuangan sampah organik dapat di 

beberapa lubang.

mudah bukan? ayo buat lobang biopori demi anak 

cucu kita.

Yuk..
Kita Buat Lubang 
Biopori
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ukM

Siapa bilang orang tak bisa 
hidup dari sampah? Buktinya 
Sirehman dengan istrinya, 
Sri Rahmayani mendapatkan 
penghasilan Rp 1.4 juta setiap 

bulannya dari mengumpulkan sam-
pah an organik. Uang yang diperoleh 
mereka itu dari menjual sampah dapat 
memenuhi kebutuhan hidup selama 
sebulan.

“Kami bisa menghidupi kelu-
arga kami dari memanfaatkan sampah 
dengan menjual sampah anorganik. 
Setiap 15 hari kami mendapatkan Rp 
700.000. Jadi sebulannya dapat Rp 1.4 
juta,” kata Sirehman yang berprofesi 
sebagai pemulung dan tinggal di Jalan 
H Rijin, Cimanggis, Depok, beberapa 
waktu yang lalu.

Menurut Sirehman, jenis sam-
pah yang dijualnya kepada pengepul di 
antaranya adalah gelas dan botol plas-
tik. Sampah jenis itu harganya Rp 1.200 
per kilogram. Kemudian kertas atau 

karton seharga Rp 1.000 per kilogram, 
besi Rp 3.000 per kilogram serta botol 
kaca Rp 200 per botolnya.

“Kami saling bahu-membahu 
mengumpulkan sampah an organik itu. 
Alhamdulillah penghasilan kami bisa 
untuk hidup sehari-hari. Kami juga 
bisa mengirimkan uang untuk anak di 
kampung,” ujarnya.

Sirehman menyatakan bahwa 
harga jual sampah lebih tinggi jika 
sampah dijual dalam kondisi bersih 
dan kemudian dipadatkan dengan alat 
pemadat sampah. Harganya berkisar 20 
persen lebih tinggi dari harga umum-
nya. Tapi untuk mempunyai alat itu 
sulit. Selain harganya mahal antara 
Rp 35-75 juta juga harus menyewa Rp 
30.000-60.000 per hari.

“Banyak pengusaha rongsokan 
sampah menyewa mesin pengolah 
sampah. Harga per kilogram biji plastik 
saja Rp 5.000. Diasumsikan produksi 
sampah per bulan mencapai 10 ton 

maka ppendapatan per bulan mencapai 
Rp 50 juta. Tenaga Kerja untuk pengo-
lahan plastik menjadi biji plastik cukup 
lima orang. Mereka bertugas memilah 
plastik, membersihkan, menggiling, 
dan mencetak biji plastik,” tandasnya.

Sirehman menyatakan bahwa
biji plastik umumnya disalurkan 

ke pabrik-pabrik yang menggunakan 
bahan baku biji plastik seperti pabrik 
alat-alat tulis, pabrik perlengkapan 
rumah tangga serta pabrik yang meng-
hasilkan produk daur ulang.

Umumnya usaha tersebut harus 
mempunyai jaringan yang luas agar 
usaha dapat terus berjalan. Utamanya 
mereka terus memelihara hubungan 
dengan para pemulung sebagai ujung 
tombak pemasok produk sampah.

Sirehman dengan istrinya tidak 
sendirian tinggal di Jalan H Rijin, Ci-
manggis, Depok. Di tempat itu ada 13 
keluarga pemulung yang pendapatan-
nya tak jauh berbeda dengan Sirehman.

Pungut Sampah, Sirehman Dapat 
Rp 1.4 Juta Per Bulan
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koMunitas

Pandu Pinandita terpanggil 
untuk peduli terhadap 
lingkungan. Alumni 
Universitas Indonesia 
itu pun bersama teman-

temannya membentuk komunitas 
Earth Hour Depok sebagai wadah 
untuk menjaga kebersihan dan 
kelestarian lingkungan. “Kami 
terpanggil untuk peduli terhadap 
kelestarian lingkungan. Ini sangat 
penting demi generasi mendatang,” 
katanya di Universitas Indonesia, 
beberapa waktu yang lalu.

Pandu menjelaskan, dalam 
menjaga lingkungan itu dimulai dari 
hal-hal kecil. Contohnya menjaga 
kebersihan dengan membuang sampah 
pada tempatnya. Ada sampah terlihat 
maka sampah itu pun dipungut dan 
dibuang ke tempat sampah. Hal 
itulah yang terus diterapkan dalam 
komunitasnya.

Sosialisasi kepada masyarakat 
umum dilakukan mereka. Setiap 
Minggu di Universitas Indonesia, 
komunitas tersebut memberikan 
pengertian akan penting menjaga 
lingkungan kepada orang-orang yang 
berolahraga. Caranya dengan berdialog 
dan berdiskusi sehingga orang-orang 
tersebut juga merasa senang bahkan 
sebagian dari mereka bersemangat 
untuk ikut mensosialisasikan 
pentingnya menjaga kebersihan 
dilingkungan tempat tinggal masing-
masing. 

Aksi teaterikal juga dilakukan 
agar masyarakat tertarik dan 
kemudian sadar akan pentingnya 
menjaga kebersihan. Sedangkan 
cara sosialisasi kepada anak-anak, 
mereka menggunakan boneka. Hal 
itu dilakukan agar menarik perhatian 
anak-anak dan memahami pentingnya 
menjaga kebersihan lingkungan. 
Tak hanya itu, anak-anak itu diajak 
langsung memungut sampah dan 
membuangnya ke tempat sampah.

“Kami juga melakukan 
sosialisasi itu dengan menggunakan 
media. Sambil membersihkan 
lingkungan kami memajang tulisan 
tentang selamatkan lingkungan agar 
warga tersadarkan. Contohnya bersih 
itu sehat lho, ini aksiku mana aksimu? 
Juga,  Jagalah kebersihan,” tuturnya.

Salah seorang, relawan 
komunitas Earth Hour Depok, Aprilia 

Indry Putri menyatakan 
bahwa ia tertarik 
bergabung dengan 
komunitas tersebut 
karena komunitas itu 
melakukan gerakan 
nyata.

“Saya tertarik 

Anak Muda Saja Peduli Lingkungan Bersih, 

Bagaimana dengan Anda?
ikut menjadi relawan di komunitas 
ini karena saya melihat aksi dari 
teman-teman mahasiswa yang sangat 
semangat untuk ambil peran dengan 

berbagai aksi dalam ikut menjaga 
kelestarian lingkungan,” ujar mahasiswi 
Fakultas Psikologi Universitas 
Indonesia itu.

Aprilia menyatakan bahwa 
beberapa kegiatan telah diikutinya. 
Salah satunya adalah Earth Hour 
Day 2013. Dalam kegiatan tersebut 
komunitas relawan Earth Hour 
Depok merangkul komunitas warga 
depok lainnya untuk menarik minat 
masyarakat untuk memulai pola hidup 
peduli bumi.

Ada 16 komunitas di Depok 
hadir mendukung peduli lingkungan 
itu. Di antaranya adalah Akademi 
Berbagi Depok, Kaskus Reg.Depok, 
Nebengers #TeamDepok, Depok 
Berkebun, dan lain lain. Pemadaman 
lampu dan alat elektronik secara 
serentak di Kota Depok dilakukan 
selama satu jam, mulai 20.30 hingga 
21.30.

Ayo..mulailah menjaga 
kebersihan lingkungan dari 
sekarang..aksi Anda saat ini dapat 
menyelamatkan lingkungan untuk 
masa yang akan datang.

tim Volunteer Sosialisasi earth hour depok 2012
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parLeMen

T
umbuh sebagai kota pemuki-
man, perdagangan dan jasa, 
membuat  perumahan dan pusat 
bisnis berkembang pesat di Kota 
Depok. Hal ini, tak ayal,  mem-
buat lahan hijau di Kota Belimb-
ing mulai berkurang.

Meski ruang hijau di Kota 
Depok di atas 30 persen, kondisi 
tersebut tetap harus dikendal-

Manfaat Teknologi 
Informasi untuk 
Lingkungan
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ikan. Sehingga keberadaan la-
han resapan air itu tetap terjaga 
sesuai aturan yang ada.

Wakil Ketua DPRD Kota 
Depok yang juga merupakan 
pakar Informasi Teknologi 
(IT), Prihandoko  mengatakan, 
dalam pengendalian lingkungan 
tersebut dapat menggunakan 
teknologi IT. Caranya dengan 
membangun sistem informasi 
geografis berbasis internet yang 
memuat peta basis data spasial 
untuk mengidentifikasi titik-
titik kritis lingkungan. Sehingga 
lokasi, waktu, dan melakukan 
hal apa semuanya dapat diketa-
hui lebih cepat.

“Penting mengintegra-
sikan teknologi cyber dalam 
mengendalikan lingkungan. 
Sebenarnya dengan terpasang-
nya jejaring intenet hingga di 
kelurahan merupakan modal 
mengendalikan permasalahan 
lingkungan”, ungkapnya.

Prihandoko menjelaskan, 
data-data tentang luas lahan, 
fungsi lahan, dan kontur lahan 
dapat dimasukkan ke sistem 
tersebut. Dengan begitu bila 

terjadi pengurangan lahan 
dapat terdeteksi dengan cepat. 
Begitu juga bila terjadi penguba-
han fungsi lahan maka sistem 
tersebut dapat memberitahukan 
dengan cepat pula.

“Masyarakat pun dapat 
memberikan data tentang ter-
jadinya pengubahan fungsi la-
han, berkurangnya lahan hijau, 
dan kondisi lahan kritis melalui 
internet,” ujarnya.

Prihandoko menyatakan 
bahwa peraturan untuk men-
gendalikan lingkungan juga 
diperlukan. Payung hukum 
tersebut dapat menekan ter-
jadinya kerusakan lingkungan 
akibat perbuatan manusia.

“Kita harus optimis bahwa 
dengan adanya peraturan dae-
rah tentang pedoman perlind-
ungan dan pengelolaan lingkun-
gan di Kota Depok maka Depok 
menjadi lebih ramah lingkun-
gan,” tuturnya.

Anggota Komisi D DPRD 
Kota Depok yang juga Pani-
tia Khusus (Pansus) Raperda 
Lingkungan Hidup, Farida 
Rachmawati menyatakan perlu 

adanya aturan yang tegas dalam 
perda dalam mengendalikan 
lingkungan di Kota Depok. 
Salah satu caranya adalah 
dengan mengganti nama rap-
erda lingkungan hidup dengan 
raperda pedoman penyusunan 
kebijakan dan tata laksana per-
izinan lingkungan.

“Aturan detail dalam 
mengelola lingkungan di Kota 
Depok sangat diperlukan. Oleh 
karena itu saya akan terus 
mencermati isi dari raperda 
ini. Bahkan saya mengusulkan 
nama raperdanya diganti lebih 
spesifik dan nantinya dapat 
cepat diaplikasikan,” tandasnya. 
Dikatakan Farida, untuk menga-
komodasikan antara kebutuhan 
dan kesadaran maka dibutuhkan 
penyusunan aturan main ber-
sama.

Dalam dunia modern dan 
berteknologi ini, seharusnya 
infrastruktur dan pengaturan 
teknis perumahan tidak menjadi 
masalah. Dibangunnya rumah 
vertikal seperti  apartemen dan 
rumah susun adalah bentuk 
solusi pengembangan hunian di 
perkotaan.
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serba SeRBi

Festival Seni Budaya Kota 
Depok 2013

Dinas Pemuda, Olahraga, Pari-
wisata, Seni dan Budaya Kota Depok 
tahun 2013 ini melaksakan Festival 
Seni dan Budaya Kota Depok. Kegiatan 
Tahunan ini dilaksanakan  di Taman 
Wisata Air Setu Sangan.

Festival seni dan budaya ini 
bertujuan untuk melestarikan kesenian 
dan budaya depok, baik yang bersifat 
tradisional maupun yang modern. 
Disamping melestarikan juga dapat 
menjadi nilai edukasi serta bahan 
pembelajaran bagi generasi muda 
khususnya dikalangan pelajar sehingga 

mereka dapat mengenal nilai-nilai seni 
dan budaya yang ada dilingkungannya.

Kegiatan dilaksanakan bertepa-
tan dengan hari Pendidikan Nasional, 
Kamis 2 Mei 2013 dan diikuti  lebih 
dari 20 Sanggar Seni yang ada di Kota 
Depok.  Para peserta terdiri dari 

tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SMP, 
SMA/SMK dan Usia Dewasa turut 
memeriahkan kegiatan Festival Seni 
Budaya Kota Depok 2013 ini dengan 
antusias.

Acara ini dibuka oleh Kepala 
Dinas Pemuda,Olahraga,Pariwisata 
Seni dan Budaya Kota Depok, dalam 
hal ini diwakili  Bpk. H. Yunus Junaedi 
selaku Kasi Olahraga. Beliau menyam-
paikan Pemerintah Kota Depok siap 
menjembatani untuk mempromosikan 
sanggar-sanggar Seni yang belum 
terangkat potensinya,  dan bersedia 
mempublikasikan potensi-potensi 
seni dan kebudayaan tradisonal  serta 
memberikan sarana untuk menampil-
kan kesenian-kesenian yang telah ada 
di tingkat Kota Depok.

Wakil Walikota Depok 
Pantau Jum’at Bersih di Ratu 
Jaya, Cipayung

Wakil Walikota Depok, Idris 
Abdul Somad mengunjungi kegiatan 
Jum’at bersih di RW 3 dan RW 4 Dipo, 
Kelurahan Ratu Jaya, Cipayung. Wakil 
Walikota juga turut ikut membersih-
kan lingkungan bersama warga sekitar.

“Pemkot Depok terus meng-
galakan kebersihan lingkungan di 
hari Jum’at di tiap Kecamatan dan 
Kelurahan Kota Depok. Untuk Jum’at 
ini, kecamatan Cipayung yang kami 
kunjungi,” ujar Idris.

Evaluasi Pewaris Seni “Gong Sibolong” Kota Depok 2013
Kegiatan yang dilakukan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 

Jawa Barat  tidaklah semata-mata asal memilih melainkan dengan Melaksanakan 
Evaluasi terhadap Pelaku-pelaku Seni yang ada di Jawa Barat padaumumnya, ter-
masuk Kota Depok yang dalam hal ini di wakili oleh Sanggar Seni Gong Sibolong 
yang di Pimpin Oleh Bpk. Buang Jayadi yang beralamat di Kelurahan Tanah Baru 
Kecamatan Beji Kota Depok.  Untuk mendapatkan Sertifikat dari Dinas Pariwisa-
ta dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat  Selama 3 Bulan Melakukan Evaluasi ke 
Sanggar Seni Gong Sibolong. Setelah melewati tahapan-tahapan dalam evaluasi 
akhirnya Sanggar Gong Sibolong yang dipimpin oleh Bapak Jayadi memenuhi 
kriteria-kriteria dari evaluasi tersebut dan pada akhirnya mendapatkan apresiasi 
dari Dinas Pariwisata dan Budaya Propinsi Jawa Barat yang berupa Sertifkasi 
Pewaris Seni.  (Selengkapnya silahkan klik http://www.depok.go.id)      
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Idris juga menambahkan bahwa 
kegiatan Jum’at bersih saat ini sudah 
berjalan sejak lama. Selain member-
sihkan parit, got, sampah dan pemo-
tongan rumput liar, kegiatan Jum’at 
bersih juga terkadang disisipi kegiatan 
penanaman pohon.

“Sebenarnya kegiatan bersih-
bersih lingkungan sudah sering kami 
lakukan, terlebih pada saat penilaian 
Adipura kemarin. Namun kegiatan 
Jum’at bersih ini tidak berhenti saat pe-
nilaian selesai,” ujar Ujang Salahudin, 
Lurah Ratu Jaya.

Rayakan HUT Depok, OPD 
Depok Mancing Bersama

Untuk merayakan HUT Kota 
Depok ke-14, Yayasan Pendidikan 
Islam Al-Ma’mun mengadakan acara 
mancing bersama untuk seluruh OPD 
Kota Depok di kolam pemancingan 
AMEC Jl.H.Nawawi Malik Kelurahan 
serua Kecamatan Bojong Sari, Jum’at 
(03/05/2013).

Ada sekitar 2 kuintal ikan mas 
dan bawal di 3 kolam yang disiapkan 
panitia untuk memancing, ikan terse-
but merupakan pemberian dari Dinas 
Pertanian dan Perikanan Kota Depok.

“Acara ini adalah inisatif dari 
yayasan untuk memperingati HUT 
Kota Depok, awalnya kami menawar-
kan kepada pihak Pemkot dan Alham-
dulillah direspon positif oleh mereka,” 
jelasnya.

Acara yang mengundang sekitar 
150 orang pegawai OPD se-Kota De-
pok ini dimulai dari siang dan dibuka 
secara simbolik dengan pelepasan 
ikan ke kolam oleh Asisten Ekbangsos, 
Eka Bachtiar yang mewakili Walikota 
Depok yang berhalangan untuk hadir. 
Setelah memancing bersama, acara 
yang juga dimeriahkan organ tunggal 

ini dilanjutkan dengan bakar ikan dan 
makan bersama. 

Peringatan HUT Satpol PP 
ke 63 dan Satuan Perlindun-
gan Masyarakat ke 51 Kota 
Depok

Bertempat di Lapangan Upa-
cara Balaikota Depok Peringatan HUT 
Ke-63 Satuan Polisi Pamong Praja 
dan HUT Ke-51 Satuan Pelindungan 
Masyarakat di Kota Depok, ditan-
dakan dengan gelar pasukan. selaku 
inspektur upacara Wakil Walikota 
Depok KH. Idris Abdul Somad, MA 
melakukan pemeriksaan pasukan 
dengan mengelilingi lapangan upa-
cara. Turut hadir dalam acara tersebut 
Wakil Walikota beserta Ibu, Sekretaris 
Daerah Ety Suryahati, Perwakilan 
DPRD Kota Depok, Perwakilan 
Muspida, Para Asisten, Seluruh Kepala 
OPD, Perwakilan Anggota Satpol PP 
dari Provinsi DKI Jakarta, Perwakilan 
Satlinmas Kota Depok, Perwakilan Pol 
PP Bogor dan hadirin lainnya.

Wakil Walikota dalam memba-
cakan sambutan Menteri Dalam Neg-
eri, Gamawan Fauzi dalam amanatnya 
menyampaikan apresiasi yang tinggi, 
ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang tulus atas dedikasi para anggota 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan 
Perlindungan Masyarakat agar terus 
meningkatkan kualitas, profesional-
isme, kompeten dan berintegrasi tinggi 
dalam melaksanakan tupoksi di lapan-
gan. Mendagri sebagai pembina umum 
Satpol-PP dan Linmas juga meminta 
kepada para kepala daerah untuk lebih 
optimal memberdayakan dua lem-
baga tersebut untuk menjaga wibawa 
pemerintah daerah. Karena Kemdagri, 
mempunyai peran dan tanggung jawab 
dalam menentukan arah kebijakan, di 

mana sebagai NKRI pemerintah pusat 
memiliki kewenangan untuk menja-
min kebijakan nasional dapat efektif 
dan berjalan di seluruh wilayah Indo-
nesia. Sebelum mengakhiri sambutan 
Wakil Walikota atas nama Pemerintah 
Kota Depok, mengucapkan selamat 
hari jadi ke -63 bagi Satuan Polisi 
Pamong Praja, dan hari jadi ke- 51 Sat-
uan Perlindungan Masyarakat. Semoga 
Satpol PP Kota Depok dan Satinmas 
dapat selalu membawa motto mereka 
dalam menjalankan tugas menjaga 
ketertiban dan keamanan lingkungan 
bersama unsur keamanan lain.

DEPOK EXPO III Dibuka
Wakil Walikota Depok Idris 

Abdul Somad membuka DE EXPO III 
Gelar Karya UMKM Kota Depok 2013, 
Rabu (8/5) di Depok Town Squre, 
Depok. Expo yang mengusung tema 
“Menuju UMKM Kota Depok Yang 
Kreatif dan Maju” ini akan berlang-
sung selama lima hari (8-12 Mei 2013) 
diikuti 74 UMKM, diantaranya 14  
fashion, 23 kerajinan, 25 kuliner dan 
12 dari Dekranasda Kota Depok.

Kedatangan  Wakil Walikota 
disambut dengan pentas marawis dan 
tarian tradisional  Jawa Barat. Turut 
hadir Kepala Dinas Koperasi, UMKM 
dan Pasar Herman Hidayat, Ketua 
Asosiasi UMKM Kota Depok Santoso, 
Kepala OPD Kota Depok, Para Camat 
se Kota Depok serta para undangan 
dan peserta UMKM.

“Ini merupakan bagian dari 
rangkaian HUT Kota Depok ke 14 
dan bagian dari program Pemerintah 
Kota Depok khususnya untuk mem-
bantu para pelaku UMKM Kota Depok 
untuk memajukan usahanya agar lebih 
kreatif dan dapat dikenal produk-
produknya di seluruh Indonesia 
maupun International. Yang menjadi 
permasalahan yang menonjol dari para 
pelaku usaha mikro ini yaitu keterba-
tasan permodalan dan keterbatasan 
pemasaran. Maka dari itu perlu adanya 
kegiatan ini agar para pelaku UMKM 
dapat memasarkan produknya kepada 
seluruh warga Kota Depok dan nanti-
nya akan bersaing ke tingkat yang lebih 
tinggi lagi,” ujar Herman Hidayat.
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kreativitas waRGa

bunga dari botol plastik.
Kemudian tas dari bekas 

bungkus kopi dan pop ice, bunga dari 
kantong kresek, gantungan kunci serta 
gantungan telepon selular dari bahan 
flanel.

Guru Kelas V SDIT Ummul 
Quro, Neneng Salbiyah menjelas-

kan, kegiatan daur ulang sampah itu 
merupakan Supporting Activity (SA). 
Hal itu juga merupakan penunjang 
pelajaran SBK (Seni Budaya dan Ket-
rampilan).

“Salah satu tujuan kegiataan SA 
di kelas V adalah melatih dan mening-
katkan kreatifitas anak dalam mend-
aur ulang sampah menjadi kerajinan 
tangan, sekaligus penunjang pelajaran 
SBK. Hasil kreatifitas itu bisa dijual ke-
pada pengunjung SA yang di antaranya 
adalah para orang tua murid untuk 
digunakan sebagai sumbangan pada 
kegiatan kunjungan sosial ke panti 
tuna ganda. Selain itu juga sebagai 
sarana belajar di kelas dan membuat 
hiasan,” katanya.

Murid SDIT Al Hikmah, 
Cipayung, Depok juga mendaur ulang 

Pagi itu sekitar pukul 
10.00 WIB, sekelom-
pok siswa SDIT Um-
mul Quro, Beji, Depok 
terlihat berkumpul di 

koridor sekolah. Nampak  mereka ten-
gah mengutak-atik barang bekas yang 
mereka bawa sendiri dari rumah.

Ternyata sampah yang mereka 
bawa dari rumah itu akan diolah men-
jadi kerajinan tangan..wah..luar biasa..

Para siswa itu pun terlihat asyik 
mengerjakan kerajinan tangan. Ada 
yang membuat robot, pesawat dan pas 

SDIT Ummul Quro Daur Ulang Sampah.. 
Kamu Kapan dong?

sampah. Para siswa itu mengolah 
sampah menjadi tas, taplak, tempat 
tisu dan topi dari bekas bungkus kopi.  
Kreatif bukan?

Wakil Wali Kota Depok, Idris 
Abdul Shomad menyatakan bahwa 
upaya daur ulang sampah sudah 
dilakukan oleh masyarakat. Salah satu 
lembaga yang merintis upaya pening-
katan nilai sampah dengan kegiatan 
daur ulang adalah Kelompok Peduli 
Lingkungan (Poklili) yang berlokasi di 
RT3/24 Abadi Jaya, Sukmajaya, Depok.

Bahkan kiprah Poklili dalam 
urusan pengolahan sampah dengan 
bank sampah dan daur ulang sampah 
sudah diakui bukan saja oleh warga 
sekitar dan Pemerintah Kota Depok, 
tapi juga Pemerintah pusat dan negara 
luar yakni dengan kunjungan Walikota 
Osaki, Higashi Yasuhiro ke Depok 
pada 30 Oktober 2011.

Saat Walikota Osaki berkunjung 
ke Poklili, dia menyampaikan bahwa 
pengelolaan sampah yang melibatkan 
hampir seluruh warganya itu sudah 
benar. Karya yang telah dihasilkan oleh 
Poklili dari para anggotanya di anta-
ranya adalah tas dari bungkus kopi/
susu, tas/taplak meja/tutup galon dari 
sedotan bekas air mineral, tikar dari 
bungkus mie, kerajinan bunga dari 
bekas kantong plastik (kresek).

Jangan malu untuk mendaur 
ulang sampah. Karena mendaur ulang 
sampah itu ibadah yang menghasil 
nilai tambah.
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Layanan maSYaRakat

Mau tahu gak..cara membuat 
pupuk cair..mudah kok..katanya.

Ade Effendi, warga 
Griya Lembah Depok 
menjelaskan, masyarakat 
bisa ikut mengurangi 

sampah dengan menjadikan sampah 
organik atau basah menjadi pupuk 
cair. Langkah pertama adalah membeli 
mini komposter. Sebuah wadah untuk 
membuat kompos berupa tong sampah 
plastik.

Harganya sekitar 
Rp 120.000 atau dapat 
dibuat sendiri. Wadah 
itu dapat diletakkan 
di dalam maupun luar 
ruangan. Jika diletakkan 
di dalam ruangan, maka 
untuk mengurangi bau 
sebaiknya lubang udara 
disambung dengan pipa 
yang menuju ke luar 
ruangan. Tujuannya agar 
bau gas yang ditimbulkan 
selama proses dekomposisi 
bisa langsung terbuang ke 
udara bebas.

Setelah dibuat, 
masukkan sampah 
organik. Kemudian 
masukan mikroba 
dekomposer. Baik itu 
berupa ragi, bakteri, dan 
fungi. Bahan-bahan itu 
dapat dibeli di pasar. 
Mikroba dekomposter itu 
dapat mengubah sampah 

Pupuk Cair Mini Komposter 
Mudah Kok Buatnya..

ADAPUN ALAT DAN BAHAN 
YANG DIBUTUHKAN MEMBUAT 
PUPUK CAIR:
1. Satu tong plastik bekas ukuran 20 
liter.
2. Dua buah pipa paralon panjangnya 
13 cm dengan diameter 1 inchi.
3. Sebuah pipa paralon panjangnya 10 
cm dengan diameter 1 inchi.
4. Sebuah pipa paralon panjang 9 cm 
dengan diameteri 1 inchi.
5. Sambungan pipa berbentuk T satu 
buah.
6. Sambungan pipa berbentuk L, satu 
buah
7. Kran plastik, satu buah
8. Kasa Plastik.
9. Lem PVC
10. Meteran
11. Bor
12. Pemotong pipa/gergaji
13. Pipa plasti / besi berukuran 1 inchi.

Ayo! Manfaatkan sampah rumah 
tangga anda!

sisa rumah tangga menjadi kompos 
hanya dalam waktu 10-12 hari. 

Dengan instalasi udara 
di dalamnya komposter dapat 
digunakan sebagai wadah 
dekomposisi limbah organik secara 
aerob sehingga dapat 
mempercepat 
penguraian sampah. 
Selain itu komposter 
juga mampu menjaga 
kelembaban dan temperatur sehingga 
mikroba dekomposer dapat bekerja 

merombak bahan organik 
secara optimal. Komposter 
juga memungkinkan 
aliran lindi atau air 
sampah terpisah dari 
material padat sehingga 
akan memudahkan 
pembuat pupuk untuk 
mengambil pupuk organik 
cair tersebut.

Setelah pupuk 
cair jadi maka cairannya 
dapat diambil. Kemudian 
diberikan kepada tanaman 
di rumah dan tetangga. 
“Untuk lebih jelas 
lagi masyarakat dapat 
berkonsultasi dengan 
Badan Lingkungan Hidup 
Kota Depok,” katanya.

pupuk cair yang berasal dari lindi kompos dapat 
mempercepat pertumbuhan tanaman. tak hanya itu, 
tanaman pun dapat terlihat segar.
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kipraH peRempUan

Rumah Mulyati Kecil, 
Tapi Sehat Lho..

Mungkin Anda akan bertanya-tanya 
siapa sih Mulyati? Mulyati adalah 
warga RT06/15, Sukamaju, Cilodong, 
Depok yang mampu membuat 
rumahnya yang kecil menjadi sehat.

Rumah Mulyati bertipe 21/60 itu pun menjadi salah 
satu contoh rumah dengan konsep rumah sehat.

Mulyati mendesain rumahnya dengan membuat 
banyak ventilasi udara. Hal itu bertujuan agar sirkulasi 
udara ke dalam rumah lancar. Kemudian juga Mulyati 
mampu memanfaatkan pekarangannya dengan menanam 
tanaman obat (Toga) dan tanaman sayuran. Oleh karena itu, 
Mulyati pun memperluas lantai rumahnya ke atas.

Tak hanya itu, Mulyati mampu menjaga kebersihan 
dan kerapihan rumahnya. Terpenting adalah di keluarganya 
tidak ada yang merokok.

“Kami ingin mempunyai lingkungan yang bersih dan 
asri. Karena itu kami mulai dari rumah kami sendiri. Begitu 
juga dengan warga yang lainnya,” katanya beberapa waktu 
yang lalu.

Keberhasilan rumah Mulyati menjadi salah satu 
contoh rumah sehat tak lepas dari peran aktif kader PKK 
RT06/15,Sukamaju, Cilodong, Depok. Para kader PKK dan 
ibu-ibu warga di wilayah itu bahu membahu menciptakan 
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itu warga pun diwajibkan menanam tanaman.
Kemudian warga harus merawat tanaman itu agar  

tumbuh subur dan rindang.
“Warga yang menanam tanaman di dalam pot 

meletakkan tanamannya itu di depan rumah. Kemudian 
ditata berderet sehingga terlihat rapi dan indah,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua RW SIAGA RW 
15, Murtiati Sinaga. Ia menambahkan bahwa  untuk 

menciptakan lingkungan yang asri dan bersih 
memerlukan kekompakan semua warga. Untuk 

menjaga kekompakan itu RW Siaga dengan 
kader PKK RW16 mengadakan pertemuan 

sebulan sekali. Kemudian juga menggelar 
kerja bakti seminggu dua kali yakni pada 

Sabtu dan Minggu.
“Kami rutin mengadakan 

pertemuan sebagai sarana 
silaturahim. Ini kami lakukan agar 
kekompakan warga dapat terus 
terjaga,” tandasnya.

Tidak sulit kan menciptakan 
rumah sehat dan asri. Ayo..mulai 
lah dari sekarang membuat rumah 
sendiri menjadi bersih dan hijau.

lingkungan yang bersih dan sehat. Kerja keras para ibu-ibu 
tersebut tak mengecewakan. Hampir di seluruh rumah di 
RT06/15 memanfaatkan pekarangannya menanami tanaman 
toga. Baik itu di tanah pekarangan dan di dalam pot. Ada 
jahe, lengkuas, kunyit, kaca piring, dan kumis kucing yang 
tumbuh asri di pekarangan rumah warga. Kerja keras itu 
pun membuahkan RT06/15 menjadi juara 
pertama lomba Lingkungan Bersih 
dan Sehat Provinsi Jawa Barat 2012.

“Rumah disamping 
bersih dan rapi juga harus ada 
tanaman toga dan sayuran. 
Selain bermanfaat juga 
sedap dipandang 
mata,” ujar Lili 
Ariani, kader PKK 
RT06/15.

Menurut 
Lili, terciptanya 
lingkungan yang bersih 
dan asri karena tekad 
seluruh warga. Karena 

ibu mulyati bersama ibu Rt setempat
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kipraH pnS

Mendengar kata tinja pasti setiap orang  
akan menghindar dan menjauh. Na-
mun tidak bagi pasukan Unit Pelaksa-
na Teknik (UPT) Instalasi Pengolahan 
Limbah Terpadu (IPLT)  Kota Depok. 

Meski harus bergaul dengan kotoran manusia namun yang 
penting bagi petugas IPLT adalah melayani masyarakat 
menyedot tinja ke rumah-rumah.

“Jika sudah mendapatkan amanah harus dijalankan. 
Ini tantangan bagi PNS. Kami harus tetap melayani ma-
syarakat secara profesional,” kata Ketua UPT IPLT Kota 
Depok, Omo Syahroni, beberapa waktu yang lalu.

Omo menambahkan bahwa petugas IPLT Kota 
Depok terdiri dari empat orang PNS dan 29 orang honorer. 
Kemudian memiliki tujuh armada penyedot tinja. Dengan 
kekuatan itu maka sebanyak 35-40 persen warga Depok yang 

bisa terlayani.
Kasubag Keuangan UPT 

IPLT, Subarkah 
menjelaskan, 
umumnya setiap hari banyak 
telepon yang masuk meminta sedot 
tinja. Namun ada juga yang datang ke IPLT.

Ade, salah seorang petugas IPLT 
menyatakan bahwa pekerjaan menyedot tinja 
sering dianggap menjijikan. Oleh karena itu 

Bau Tinja? 
Tidak Masalah.. 
yang Penting 
Melayani Warga
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yang sering ditemuinya adalah tidak lengkapnya alamat 
yang diberikan warga, sehingga ia pun kerap nyasar 
mencari alamat. Selain itu juga jalan yang kecil mem-
buat truk tak bisa masuk.

Adapun hotline UPT IPLT Dinas Kebersihan 
Dan Pertamanan Kota Depok dapat dihubungi di no-
mor telepon 021-7024 3175.

Sedangkan besarnya tarif telah ditentukan oleh 
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2012 
Tentang Retrubusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 
Kakus.

1. Penyedotan Kakus dari lokasi Sosial : Rumah 
Ibadah/gedung, Sekolah/Panti Asuhan/Asrama Sekolah 
sebesar Rp.30.000,-/M3.

2. Penyedotan kakus dari Rumah Tangga sebesar 
Rp.70.000,-/M3

3. Penyedotan kakus dari lokasi perkantoran 
Pemerintah sebesar Rp.100.000,-/M3

4. Penyedotan kakus dari lokasi komersial 
seperti Hotel/penginapan/apartemen, pertokoan, 
pasar, perkantoran atau rumah sakit swasta dan asrama 
swasta/tempat kos sebesar Rp.150.000,-/M3

5. Penyedotan kakus dari lokasi Industri. (diluar 
limbah B3) sebesar Rp.170.000,-/M3

6. Pembuangan limbah tinja ke intalasi pengola-
han limbah tinja bagi kendaraan selain milik pemerin-
tah kota Rp.50.000,-/M3.

tidak sedikit masyara-
kat yang menolak 
kedatangan petugas 
IPLT dalam melayani 
masyarakat.

“Terkadang 
kami tidak boleh 
parkir di depan rumah 
warga karena bau dan berisik. Tapi alhamdulillah ada juga 
yang mempersilakan untuk parkir di halamannya,” tu-
turnya. Ade menyatakan bahwa saat melayani warga, hampir 
seluruh petugas IPLT dipastikan pernah bermandikan tinja, 
karena hal itu sudah resiko pekerjaan. Demi melayani warga 
penyedotan tinja tetap diselesaikan.

Ada kendala lain yang kerap ditemui. Banyak septi-
tank rumah warga yang dicor semen dengan tanpa membuat 

lubang untuk menyedot 
tinja. Kondisi itu 

membuat peker-
jaan menjadi 
lebih lama. 
Pekerjaan yang 
seharusnya 
dapat dis-
elesaikan dalam 
waktu 30 menit 

menjadi dua 
jam lebih. Hal itu 

terjadi karena cor-an 
tersebut harus dibobok dan 

dibuatkan lubang untuk menyedot tinja.
“Mandi tinja sudah biasa bagi kami. Yang penting 

warga puas,” tandas Ade yang sudah 12 tahun menjadi petu-
gas honorer IPLT.

Dikatakan supir truk tinja, Khaeruddin kendala lain 
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aksi  bersih walikota depok untuk adipura

tabligh akbar dan Santunan memperingati pendos depok ke-17

wakil walikota depok  saat sidak ke puskesmas Cimanggis kerja bakti kali cabang timur Beji

walikota 
depok nur mahmudi ismail mencoba coklat  baik asli 

akses internet di kecamatan Cipayung


