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DAFTAR ISI SURAT WALIKOTA

Assalaamu’alaikum 
Warahmatullaahi Wabarakaatuh 
Bulan November kita 
peringati sebagai Hari 
Pahlawan. Sebagian 
masyarakat ada yang 
memperingati hari 
bersejarah itu dengan 
berjalan berkeliling 
kampung. Mereka yang 

mengenakan pakaian perjuangan itu dengan 
semangatnya berkeliling kampung. Seolah-olah 
warga itu ingin menggambarkan semangat 
pejuang merebut Kemerdekaan Indonesia. 

Namun ada juga yang memperingati 
Hari Pahlawan dengan memberi pesan. Pesan 
yang berupa mengisi kemerdekaan dengan 
membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. 
Kedua hal yang dilakukan itu tidaklah 
salah, karena merupakan ungkapan 
untuk menumbuhkan nilai kepahlawan di 
masyarakat.

Bicara nilai kepahlawan maka dapat 
diartikan juga bahwa bermanfaat bagi orang 
banyak dan Bangsa Indonesia. Contoh, apakah 
sebagai pelajar, mereka belajar bersungguh-
sungguh sehingga dapat mengharumkan kota 
dan negaranya. Belajar bersungguh-sungguh 
agar dapat membangun Indonesia lebih maju 
dan sejahtera.

Sebagai pekerja yang bekerja keras 
yang akhirnya dapat mandiri dan membuka 
lapangan pekerjaan. Bagi mereka yang sudah 
menjadi pejabat, peran pentingnya terletak 
pada kebijakannya yang dapat membuat 
masyarakat terlayani dan kualitas hidupnya 
meningkat.

Ini lah yang harus dilakukan dan 
tantangan bagi kita semua untuk menjadikan 
setiap sendi kehidupan bernilai kepahlawanan.

Selamat Hari Pahlawan!
Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi 

Wabarakaatuh

Menumbuhkan Nilai 
Kepahlawanan 
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Edisi November ini redaksi mencoba mengetengahkan 
beberapa tema yang hangat di masyarakat guna 
memberikan inspirasi bagi pembaca Warta Depok yang 
sangat kami hormati. 
Kali ini dalam laporan utama, Warta Depok menuliskan 
keberhasilan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il 
meraih penghargaan sebagai Walikota Teladan 2013. 
Penghargaan dari pemerintah pusat yang diberikan oleh 
Menteri Pertanian RI itu kepada Wali Kota Depok karena 
mampu melakukan diversifikasi pangan melalui gerakan 
sehari makan tanpa nasi atau One Day No Rice (ODNR). 
Pemberian penghargaan tersebut disaksikan langsung oleh 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  
Di Rubrik Kesehatan, kami isi dengan paparan 
pentingnya sarapan pagi oleh narasumber yang 
berkompeten. Dan untuk memahami psikologis 
remaja di rubrik Kita dan Keluarga kami mengulas 
permasalahan sosial media yang sedang hangat-
hangatnya di perbincangkan.  
Sekolah musik kami hadirkan untuk mengisi rubrik 
pendidikan, sedangkan untuk menginspirasi usaha 
pembaca kami ulas bisnis penyewaan mobil dan 
makanan tradisional siomay.  
Beberapa tulisan lainnya juga tidak kalah seru adalah 
kiprah Rita Rohita sebagai penggerak PKK yang bergelut 
dengan keterampilan mengolah ubi ungu yang dapat 
mendatangkan pemasukan bagi masyarakat sekitar. 
Akhirnya pembaca jua yang dapat menilai karya kami 
ini, kritik dan saran sangat kami tunggu untuk majunya 
Majalah Warta Depok ini. 

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

Piala penghargaan sebagai Wali Kota teladan 
se-Indonesia dalam bidang Ketahanan 
Pangan tahun 2013.

Perkokoh Diversifikasi 
Pangan
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LAPORANUTAMA

Walikota 
Depok, Nur 
Mahmudi 
Isma’il 
meraih 

penghargaan sebagai Wali Kota 
teladan se-Indonesia dalam 
bidang Ketahanan Pangan 
tahun 2013. Penghargaan 
dari pemerintah pusat yang 
diberikan oleh Menteri 
Pertanian RI karena Nur 
Mahmudi mampu melakukan 
diversifikasi pangan. Pemberian 
penghargaan yang disampaikan 
Menteri Pertanian, Suswono 
itu bertepatan dengan puncak 
peringatan Hari Pangan Sedunia 
(HPS) XXXIII di Lapangan 
TVRI, Padang, Sumatera Barat, 
Kamis 31 Oktober 2013.

Pemerintah Indonesia 
memberikan penghargaan 
kepada Walikota Depok karena 
menilai gerakan makan sehari 
tanpa nasi atau One Day No 
Rice (ODNR) yang dipelopori 
Nur Mahmudi Isma’il dan 
digulirkan setiap Selasa di Kota 
Depok mampu mengubah pola 
pikir masyarakat untuk tidak 
tergantung terhadap beras padi. 

Masyarakat pun mulai 
mengurangi konsumsi 
beras dan terigu dengan 
mengonsumsi pangan lokal. 
Kota Depok mampu membuat 
masyarakatnya mengurangi 
konsumsi nasi padi dan 
menggantinya dengan nasi 
jagung.

Upaya tersebut  disambut 
hangat oleh rumah makan 
dan perusahaan di Depok. 
Contohnya rumah makan 

gram per kapita setiap harinya,” 
ujar Nur Mahmudi Isma’il.

Nur Mahmudi juga 
mampu mengajak pemerintah 

Bebek Tik Tok van Depok, 
Mang Kabayan, RM H Thohir 
dan RM Padang Simpang Raya. 
Kemudian juga restoran di 
Hotel Bumi Wiyata, Wisma 
Hijau dan Graha Insan 
Cita.

Sedangkan 
perusahaan yang mulai 
mengadaptasi program 
ODNR di antaranya 
PT PLN Depok, 
Kodim 0508 
Depok, PT 
Medifarma, 
dan sejumlah 
hotel di 
Depok. 
“Konsumsi 
beras padi 
masyarakat 
Depok kini 
turun. Dari 
260 gram per 
kapita setiap 
harinya turun 
menjadi 253 

daerah lainnya untuk kembali 
mencintai pangan lokal. 
Beberapa pemerintah daerah 
yang mengikuti jejak ODNR 

Kota Depok di antaranya 
Pemkab Bogor, 
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Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur, Kabupaten 
Lombok Utara, Kota Tebing 
Tinggi, Kabupaten Temanggung, 
Kabupaten Kulonprogo, 
Kabupaten Selayar, Kota 
Kendari, dan Provinsi Sulawesi 
Selatan.

“Saat ini ada 28,59 
juta (11,66 %) masyarakat 
Indonesia yang miskin. Salah 
satu indikatornya penyebabnya 
adalah tingginya konsumsi 
beras pada mencapai 33,38 
persen. Membeli rokok 8,23 

persen, dan makanan lainnya 
yang berjumlah 52 jenis. 
Jika masyarakat mengikuti 
gerakan ODNR maka jumlah 
masyarakat miskin berkurang 
hingga 2 persen,” tuturnya.

Atas penghargaan itu, 
Nur Mahmudi menjelaskan, 
ia akan lebih meningkatkan 
sosialisasi tentang ODNR. Di 
antaranya ke sekolah-sekolah. 
“Secara perlahan kami sudah 
mengajak para kepala sekolah 
untuk mengenalkan pola 
makan ODNR. Di sejumlah 

sekolah sudah 
diterapkan. Kami 
akan tingkatkan 
lagi. Jika perlu 
dijadikan kurikulum 
dalam pendidikan,” 
tuturnya.

Nur Mahmudi 
yang mendapatkan 
kesempatan sebagai 
nara sumber 
di puncak Hari 
Pangan Sedunia itu 

menyampaikan materi 
yang berjudul “One Day 
No Rice, Optimalisasi 
Kemandirian Pangan 

Berbasis Potensi 
Lokal”.  Dalam acara 
itu, mantan Menteri 
Kehutanan RI itu 
berharap  seluruh 
masyarakat dapat 
terbuka wawasannya 
akan pola konsumsi 
pangan yang sehat 
dan beragam.

Indonesia 
merupakan negara 

yang kaya, dengan 77 jenis 
karbohidrat yang bisa dihasilkan 

di bumi nusantara ini. Tidak 
hanya itu, terdapat 228 jenis 
sayuran, 389 jenis buah-buahan, 
26 jenis kacang-kacangan yang 
biasa dimakan, 31 macam 
rimpang yang berkasiat serta 
75 jenis sumber minyak atau 
lemak. Hal ini merupakan bukti 
bahwa Indonesia adalah negara 
terbesar nomor dua di dunia 
yang memiliki keanekaragaman 
hayati (biodiversity).

Dalam puncak peringatan 
Hari Pangan Sedunia (HPS) 
XXXIII itu, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 
menyampaikan bahwa 
ketahanan pangan 2014 penting 
dilakukan karena gejolak 
perekonomian dunia yang tidak 
menentu serta faktor perubahan 
iklim.

Gerakan ODNR yang 
dimotori Walikota Depok 
merupakan terobosan inspiratif 
dan berdampak positif dalam 
meningkatkan ketahananan 
pangan dan kecintaan terhadap 
makanan lokal.

Gerakan Sehari Tanpa 
Beras merupakan salah 
satu bentuk partisipasi 
aktif Kota Depok dalam 
mendukung Gerakan 
Diversifikasi Pangan serta 
upaya akselerasi Kemandirian 
Pangan. Pemerintah menilai, 
Gerakan Sehari Tanpa Beras 
sebagai langkah strategis 
untuk mengubah pola pikir 
masyarakat sekaligus mampu 
mengurangi konsumsi beras dan 
terigu secara signifikan.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan 
Selatan mempelajari secara langsung gerakan 
One Day No Rice (ODNR) yang selama ini 
sudah digalakkan di Kota Depok beberapa 
waktu lalu. 

PT. Medifarma sudah mulai menerapkan One Day No Rice 
(ODNR) kepada karyawan di lingkungan perusahaannya. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya makan siang bersama 
antara Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il bersama 
staff manajemen serta 300 karyawan di Medifarma Labo-
ratories, Jalan Raya Bogor, beberapa waktu lalu.
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HIDUPSEHAT

sarapan pagi.   
“Ketika kita bangun 

pagi, sebagian besar energi 
dalam bentuk glukosa dan 
glikogen telah habis terkuras 
oleh aktivitas kita sebelumnya. 
Padahal glukosa merupakan 
satu-satunya bahan bakar otak. 
Tanpa glukosa yang cukup 
tubuh akan cepat lelah. Oleh 
karena itu sarapan pagi sangat 

penting agar otak dapat 
berpikir lebih 
baik dan cepat 

serta untuk 
kesehatan 
tubuh. 
Sarapan 
pagi 

Ibaratkan kendaraan 
tanpa bensin. Begitu juga 
sarapan pagi bagi tubuh 
manusia. Tanpa energi 
tubuh manusia pun 

tak akan berfungsi maksimal. 
Badan menjadi lemas akibat 
kehabisan energi. Pekerjaan pun 
menjadi terganggu. Demikian 
juga otak. Tanpa asupan nutrisi, 
otak yang berfungsi mengatur 
keseimbangan tubuh akan 
mengalami kemunduran 
fungsi. Akibatnya 
perhatian pun menjadi 
tak fokus.

 Riset para 
ahli dari Universitas 
Swansea Wales 
membuktikan 
bahwa pelajar yang 
selalu sarapan 
pagi mendapatkan 
nilai rata-rata lebih 
tinggi 22% dari 
temannya 
yang tak 
terbiasa 

Sarapan Pagi 
Buat Tubuh Jadi 
Sehat 

Melewatkan Sarapan Pagi 
Berelasi Dengan Resiko 

Obesitas
Sebuah penelitian pada tahun 2003 
di American Journal of Epidemiology 

menunjukkan bahwa orang yang 
melewatkan sarapan, cenderung 4,5 
kali menjadi lebih gemuk daripada 
orang yang selalu menyempatkan 

waktu untuk sarapan. Penelitian yang 
melibatkan 499 orang yang dietnya 

dipantau selama kurun waktu setahun 
tersebut, juga menunjukkan bahwa 

makan malam di luar rumah dan 
melewatkan sarapan berelasi dengan 

resiko obesitas.
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mendukung peningkatan 
aktivitas,” kata Pelaksana Seksi 
Kesehatan Keluarga dan Gizi 
Dinas Kesehatan Kota Depok, 
Yuniar Ramadhani, S.Gz.

 Yuniar menambahkan 
bahwa sarapan pagi dapat 
mencegah penyakit maag, 
karena makanan yang masuk 
ke dalam lambung dapat 
menetralisir asam lambung. 
Lambung yang terlalu lama 
kosong dapat mengakibatkan 
rasa perih di lambung. 

 Menu sarapan pagi 
yang baik, lanjutnya, dapat 
mencukupi kalori yang 
dibutuhkan tubuh. Banyaknya 
kalori yang masuk dalam 
tubuh itu sebanyak 300 - 400 
kalori. Pemenuhan kalori 
tersebut dengan menyantap 
menu makanan mengandung 
karbohidrat, protein, susu atau 
olahan susu, dan sereal. Menu 
lainnya berupa memakan dua 
buah atau meminum jus buah, 
dan meminum susu rendah 
lemak.

Yuniar menjelaskan, 
makanan yang 
mengandung 
karbohidrat tidak hanya 
terdapat pada nasi 
beras. Jagung, pisang, 
sagu dan umbi-umbian 
juga mengandung 
karbohidrat dengan 
glikemik indeks (GI) 
rendah. Pangan lokal 
ini pun menjadi menu 
sarapan pagi Wali Kota 
Depok, Nur Mahmudi 

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

Isma’il.
“ Jagung memiliki 

kandungan asam folat dan 
serat yang baik untuk tubuh,  
Singkong mengandung pati 
dengan glukosa rendah. 
Singkong juga mengandung 
protein, lemak, kalsium,fosfor, 
zat besi, vitamin A, B1, dan 
C. Menu makanan rendah 
karbohidrat ini dapat mencegah 
seseorang terkena diabetes,” 
tuturnya. 

Yuniar menyatakan 
bahwa pihaknya juga telah 
mensosialisasikan pentingnya 
sarapan pagi dengan menu gizi 
seimbang ke sekolah di Kota 
Depok. Sosialisasi itu diberikan 
kepada guru dan guru tersebut 
menyampaikannya ke murid-
murid mereka. 

Guru SDIT  Al Fatih, 
Ratu Jaya, Cipayung, Depok, 
Rina mengatakan, sebagai 
pembina dokter kecil ia tanpa 
lelah mengajak anak didiknya 
untuk sarapan pagi. Ajakan itu 
ia barengi dengan memberitahu 
manfaat sarapan pagi. 

Tujuannya agar para pelajar 
menyadari bahwa sarapan itu 
penting bagi kesehatan tubuh 
dan kinerja otak.

 Selain kepada 
murid, lanjutnya, ia juga 
menyampaikan kepada orangtua 
siswa tentang pentingnya 
sarapan pagi. Orangtua murid 
diminta untuk menyediakan 
menu sarapan pagi beragam dan 
bergizi seimbang. 

“Saya sering  
menyampaikan ke anak-anak 
sebelum pergi sekolah harus 
sarapan dulu. pentingnya 
sarapan pagi, sebelum berangkat 
ke sekolah. Sarapan membuat  
kita lebih konsentrasi belajar, 

tidak mudah sakit dan 
mengurangi jajan di 
sekolah,” paparnya.

Salah seorang 
orangtua murid SDIT Al 
Fatih, Yani mengatakan, 
sosialisasi pentingnya 
sarapan pagi itu 
membuatnya sadar, karena 
itu ia selalu menyediakan 
sarapan nasi goreng 
atau nasi dengan menu 
telur mata sapi untuk 
keluarganya. 

Rina,  Guru SDIT  Al Fatih, Ratu Jaya, Cipayung, 
Depok,  bersama murid.
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DUNIA PENDIDIKAN

Belajar musik bukan 
hanya sekedar 
cara memainkan 
alat musik dengan 

benar. Lebih dari itu, belajar 
musik merupakan belajar 
tentang harmoni, melatih 
kepedulian sosial, kedisiplinan, 
kepemimpinan dan kepatuhan. 
Namun yang tak kalah penting 
adalah  melatih kepekaan diri.

Konsep itulah yang 
diajarkan Pendidikan Musik 
Perguruan Cikini (PMPC) 
Cabang Depok di Jalan Industri 
Kapal Dalam No 25A, RTM 
Kelapadua, Cimanggis, Depok 
dalam mengajarkan musik 
kepada anak didiknya.

Direktur  PMPC 
Cabang Depok, Arfi Destianti 
mengatakan, saat memberikan 
pelajaran musik, ia menekankan 
pada makna tentang kehidupan. 
Saat bermusik selalu ada 
harmoni yang muncul dari 
kebersamaan. Kepatuhan 
kepada pemberi komando 
membuat musik terdengar 
syahdu serta menyentuh kalbu. 
Satu sama lain tidak ada yang 

saling mendahului
“Belajar musik sama 

dengan belajar kehidupan. 
Belajar tentang kehidupan 
sesama manusia dan alam 
sekitar. Bermain musik  bukan 
hanya tampilan fisiknya atau 
keterampilan memainkan alat 
musik belaka. Bermain musik 
dengan rasa maka sama halnya 
belajar  wirasa, wirama, dan 
wiraga. Dengan belajar musik, 

Lewat Musik, 
Perguruan Cikini 
Ajarkan Kepekaan Diri
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kita akan mempunyai kepekaan 
diri,” katanya.

Arfi menyatakan, 
kepekaan diri yang muncul 
dalam bermain musik adalah 
kepekaan terhadap sebuah 
kejujuran. Jujur terhadap diri 

sendiri dan orang lain. Peka 
juga terhadap lingkungan dan 
keseimbangan alam. 

Bermain musik, lanjutnya, 
juga merupakan terapi yang 
paling menyenangkan dan 
akan menimbulkan ketagihan 

menyenangi musik dan 
memiliki kepekaan apresiasi. 
Maka itu latihan dilakukan 
berkelompok. Satu kelompok 
ada tiga sampai empat anak. 
Tujuannya agar terjadi 
cooperative learning dan saling 
menyemangati,” paparnya.

 Arfi mengatakan, 
para murid yang belajar di 
PMCP ini terbagi dalam kelas 
pemula, yunior, dan senior. 
Pada kelas pemula, pelatih 
memberikan pemahaman 
terlebih dulu tentang manfaat 
musik, memberikan motivasi 
agar senang belajar musik 
dan bukan karena tekanan 
orang dewasa. Para pelatih 
itu diantaranya guru silat, 
karena harus bisa memberikan 
motivasi dan membuat anak-
anak menyelaraskan hati dan 
koordinasi gerak. 

 Arfi menambahkan, 
setiap latihan membutuhkan 
waktu 45 menit seminggu 
sekali. Materi pelatihan musik 
disesuaikan dengan PMCP 
Pusat atau disesuaikan dengan 
kebutuhan musik yang akan 
ditampilkan.

 “Saya ingin membuat 
Depok Orkestra seperti di 
Taman Suropati, Menteng, 
Jakarta Pusat. Depok Orkestra 
sebagai tempat berkumpul 
orang-orang, bersilaturahmi dan 
bermusik. Terutama alat musik 
gesek dan tiup. Di tempat itu 
setiap orang bergabung berlatih 
dengan bahagia. Latihan 
memainkan lagu daerah, lagu 
nasional dan kebangsaan,” 
ujarnya.

pada sebuah keindahan. Sebab, 
bermain musik dapat melawan 
tawaran negatif   dari kemajuan 
dunia informasi dan teknologi.

 “Kelebihan Perguruan 
Musik Cikini dibandingkan 
yang lain yakni lebih 
mengutamakan kemampuan 

“Kelebihan Perguruan Musik 
Cikini dibandingkan yang lain 
yakni lebih mengutamakan 
kemampuan menyenangi 
musik dan memiliki kepekaan 
apresiasi. Maka itu latihan 
dilakukan berkelompok. Satu 
kelompok ada tiga sampai 
empat anak. Tujuannya agar 
terjadi cooperative learning 
dan saling menyemangati,”
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KITA DAN KELUARGA

Salah satu kegemaran 
remaja saat ini 
berkomunikasi melalui 
jejaring sosial. Baik 
itu melalui twitter, 

facebook, youtube, WhatsApp, 
WeChat, dan blackberry 
masanger (BBM) di ponsel. 
Mulai dari ganti status, ganti 
foto diri, hingga ngobrol alias 
chatting. 
       Berbagai topik 
pembicaraan terjadi di jejaring 
sosial. Ada yang membicarakan 
permasalahan pribadi, perilaku 
teman, fesyen, hobi, dan tempat 
nongkrong. Namun ada juga 
hal-hal negatif yang menjadi 
obrolan remaja.  
      Kegemaran remaja 

mengawasi para remaja itu. 
Menjadi teman anak di jejaring 
sosial justru membuat orangtua 
tahu kondisi hati sang anak. 
Bahkan orangtua pun dapat 
senantiasa menasehati sang 
anak untuk tak berlebihan 
berkomunikasi di jejaring sosial. 
«Remaja sekarang sudah tidak 
sama dengan remaja jaman 
dulu. Mereka sekarang akrab 
dengan teknologi. Bahkan 
informasi mudah didapat meski 
dari kamar mereka dengan 
telepon pintar mereka sendiri. 
Sehingga sulit membendungnya. 
Salah satu cara mengawasi 
mereka dengan menjadi 
temannya di dunia maya,» kata 
pakar pendidikan anak, Astrie 

itu pun sulit dibendung. 
Melarang mereka berselancar di 
jejaring sosial justru membuat 
remaja “menjadi-jadi”. Secara 
sembunyi-sembunyi remaja 
berkomunikasi di jejaring 
sosial pada jam belajar hingga 
menjelang tidur. Ketertutupan 
itu membuat orangtua dan 
guru sulit mengontrol. Bahkan 
tak tahu jika remaja menjadi 
sasaran empuk pelaku kejahatan 
di dunia internet atau cyber 
crime. 
          Maka itu, pola 
represif dalam mengawasi anak 
berkomunikasi di jejaring sosial 
harus ditinggalkan. Orangtua 
dan guru dapat menggunakan 
pendekatan pribadi dalam 

Jadilah Teman Anak 
Di Jejaring Sosial 
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Feizaty Ivo atau yang akrab 
disapa Astri Ivo. 
      Astri Ivo menjelaskan, 
remaja akan merasa tertekan 
jika tidak mengikuti tren yang 
terjadi di dunia maya. Sosial 
media menjadi sarana remaja 
untuk berekspresi seperti 
mengenai prilaku berteman 
yang asik. 
        Oleh karenanya, 
menjadi teman anak di 
jejaring sosial merupakan 
salah satu cara mengawasi 
anak agar tak terjerumus ke 
dunia maya yang negatif. 
Orangtua dapat memberikan 
masukan berupa pendidikan 
agama dan kisah-kisah teladan 
yang dapat membangkitkan 
semangat anak untuk berbuat 
baik dan berprestasi. 
    Orangtua juga dapat 
mengeksplorasi efek positif dari 
sosial media. Orangtua dapat 
urun rembug memberikan 
masukan kepada anak 
tentang belajar beradaptasi, 
bersosialisasi dengan publik, 
memperluas dan mengelola 
jaringan pertemanan. Sehingga 
remaja termotivasi untuk 
belajar mengembangkan diri 
melalui teman onlinenya, dan 
berinteraksi yang baik dalam 
menerima umpan balik. Remaja 
pun menjadi lebih bersahabat, 
perhatian, dan empati dengan 
cara mengomentari foto, video, 
dan status teman mereka secara 
positif. 
     “Terlepas dari pro 

dan kontra penting tidaknya 
sosial media, orang tua perlu 
mengarahkan anaknya cara 
memilih dan memanfaatkan 
media. Saling terbuka antara 

orangtua dan anak sangat 
diperlukan. Beberapa kasus 
remaja yang dilaporkan hilang 
oleh orangtua ternyata kabur 
bersama teman barunya di 
facebook.  Hal 
ini terjadi karena 
orangtua kurang 
tahu aktivitas 
anaknya di dunia 
maya,” tandasnya. 
     Sementara 
itu, di tempat 
terpisah, Meila, 
ibu tiga anak yang 
tinggal di Pasaraya 
menyatakan, ia 
telah menjadi teman 
anaknya di jejaring 
sosial sejak anaknya 
duduk di sekolah 
dasar. Bahkan akun 
facebook anaknya ia 
yang membuatnya. 
Dengan menjadi teman 
di FB anaknya, maka ia 

pun mengetahui status anaknya 
setiap saat. Ia juga mengetahui 
anaknya berkomunikasi dengan 
teman-temannya. Begitu pun 
dengan topik pembicaraannya. 

   “Orangtua harus bisa 
memahami remaja, tidak 
hanya sebagai pengawas 
remaja. Jangan sampai 
remaja terlihat baik di mata 
orang tua, namun ternyata 
kebablasan di sosial media. 
Jangan sampai budaya 
memendam perasaan 
(introvert) terlampiaskan di 
sosial media. Manis di depan 

orangtua, namun di belakang 
orangtua berbuat tak baik,” 
imbuhnya. 
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SARANA & PRASARANA
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informasi terkini mengenai 
Bedahan, klik aja blog kami,” 
katanya.

 Menurut 
Abdurahman, berbagai 
informasi yang terangkum 
dalam portal resmi 
Kelurahan Bedahan itu tak 
lepas dari arahan Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kota Depok. 
Diskominfo memberikan 
pelatihan kepada Kelompok 
Informasi Masyarakat(KIM). 
Pelatihan ini terkait cara 
membuat dan mengelola 
blog serta jurnalistik.

 “Pelatihan itu 
menginspirasi kami untuk 
menginformasikan kegiatan-
kegiatan di wilayah kami. 
Pembangunan atau kegiatan-
kegiatan lainnya, seperti 
pengajian, remaja masjid, 
wirausaha, olah raga, karang 
taruna, dan bank sampah,” 
tuturnya.

Hal senada 
disampaikan Agung 
Riyadi, pengelola blog 
Kelurahan Depok, 
Pancoranmas, Depok. Agung 
menambahkan, melalui 
pelatihan KIM dan blog, 
masyarakat lebih mudah 
mendapatkan informasi 
secara cepat.

 Kepala Seksi 
Kemitraan Bidang Informasi 
Publik Diskominfo Kota 
Depok, Tatik Wijayati 
menjelaskan, KIM 

Mau 
Tahu 
Info 

Terkini 
? 

Klik Aja 

Blog Kelurahan

Kecanggihan 
teknologi bila 
dimanfaatkan 
secara baik akan 
membawa berkah. 

Contohnya Abdul Abdurahman, 
warga Kelurahan Bedahan 
ini sudah bisa membuat 
blog dengan nama blog 
kelurahanbedahan.wordpress.
com. Di portal resmi Kelurahan 
Bedahan, Bojongsari, Depok 
itu terdapat berbagai informasi 
seputar Bedahan. Di dalamnya 
ada juga kegiatan di tingkat RT 
dan RW. Foto-foto dan video 
kegiatan warga pun dapat 
disaksikan di blog tersebut.

“Blog ini 
menginformasikan kegiatan 
dan potensi-potensi yang ada 
di Kelurahan Bedahan. Kami 
juga menerima kiriman berita 
dari warga. Jadi kalau mau tahu 

KELOMPOK INFORMASI 
MASYARAKAT WUJUDKAN 
DEPOK CYBER CITY
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merupakan kelompok informasi 
yang dibentuk  masyarakat dan 
dikelola oleh masyarakat secara 
mandiri serta kreatif. KIM 
melakukan kegiatan pengelolaan 
dan pemberdayaan informasi 
dalam rangka meningkatkan 
nilai tambah serta mendukung 
proses pembangunan Kota 
Depok.

 “Blog ini akan 
disambungkan ke web masing-
masing kecamatan dan 
menginduk ke web  www.depok.
go.id. KIM memiliki peran 
mempermudah aliran informasi. 
Baik yang datangnya dari 
masyarakat maupun informasi 
yang disampaikan kepada 
masyarakat,” tuturnya.

Tatik menjelaskan, dua 

orang perwakilan dari setiap 
kelurahan mendapatkan 
pelatihan dari Diskominfo. 
Seorang mendapatkan pelatihan 
sebagai juru penerang dan 
seorang lagi sebagai kontributor. 

Pemberi materi dalam 
pelatihan itu berasal dari Depok 
Cyber Community. Mereka 
menjelaskan tugas-tugas 
sebagai Juru penerang. Seperti 
memberikan penerangan kepada 
KIM berdasarkan informasi 
yang diperoleh dari kontributor 
berita, memberikan dukungan 
dan memfasilitasi KIM  dalam 
kerangka jejaring diseminasi 
informasi daerah. Sedangkan 
tugas kontributor menerima 
informasi yang disampaikan 
oleh Diskominfo Kota Depok 
dan mengolahnya menjadi 

materi informasi serta 
memberikan tembusan 
tertulis kepada camat 
sebagai bentuk koordinasi.

 Untuk 
mensosialisasikan 
blog kelurahan 
tersebut, pengelola 

KIM menyebarkan surat 
pemberitahuan atau berupa 
brosur kepada masyarakat. 
Kemudian blog-blog tersebut 
disambungkan ke jejaring sosial 
seperti facebook atau twitter.

Tatik menyebutkan, 
Diskominfo terus memantau 
dan memonitor blog-blog 
kelurahan. Diskominfo juga 
akan mengevaluasi dan 
melombakan blog tersebut. Blog 
kelurahan yang aktif, bagus, 
dan ramai pengunjungnya serta 
memenuhi kriteria tertentu akan 
mendapatkan apresiasi.

Ayo, wujudkan Masyarakat 
Informasi Kota Depok dengan 
berperan aktif dalam Kelompok 
Informasi Masyarakat!

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) men-
gundang para tokoh agama, tokoh masyarakat, 
para pemuda, LSM dan media untuk mensosialisa-
sikan pembentukan kelompok informasi masyara-
kat berbasis komunitas beberapa waktu lalu.
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LINGKUNGAN

Kesadaran masyarakat Kota Depok 
untuk terlibat langsung membersihkan 
kotanya semakin meningkat. Kesadaran 
itu menjalar kepada masyarakat 

di tingkat kelurahan. Tanpa pamrih mereka 
membersihkan sampah berserakan di jalanan. 
Tujuan mereka melakukan itu hanya satu yakni 
meningkatkan kualitas hidup.

Salah satu kelompok masyarakat yang 
bertujuan meningkatkan kualitas hidupnya adalah 
Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) Kelurahan 
Tugu,  Cimanggis, Depok. Setiap kesempatan, 
warga Kelurahan Tugu itu membersihkan sampah 
di jalanan. Mulai dari jalan utama hingga jalan 
lingkungan. Sampah-sampah yang menumpuk 
di saluran air pun tak luput menjadi sasaran 
untuk dibersihkan. Komunitas ini juga mengajak 
warga setempat untuk bersih-bersih lingkungan, 
membuat kompos, memilah dan mendaur ulang 
sampah.

Ketua MPL Kelurahan Tugu, Slamet 
Riyanto mengatakan, organisasi ini didirikan 
atas niat untuk memperbaiki kualitas 
lingkungan hidup yang saat ini dalam kondisi 
memprihatinkan. Disebut memprihatinkan 
karena masih ada masyarakat yang membuang 
sampah sembarangan. Seolah tak peduli, mereka 
membuang sampah di jalanan dan di saluran air. 

Masyarakat 
Peduli 
Lingkungan 
Buat Depok 
Jadi Bersih
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tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban 
Umum perlu digenjot agar kesadaran masyarakat 
untuk membuang sampah pada tempatnya 
semakin tinggi. Kesadaran masyarakat itulah yang 
menjadi sentral dan ujung tombak terciptanya 
lingkungan bersih, hijau, dan sehat.

Tak hanya MPL Tugu yang menjadi 
penggerak kebersihan lingkungan di sekitarnya. 
Baron Noorwendo juga menjadi motor kebersihan 
di Kampung Pitara, Pancoranmas, Depok. Melalui 

Warga Peduli Lingkungan (WPL) Pancoranmas, 
Baron bersama masyarakat Pancoranmas 
membersihkan lingkungannya. Bahkan WPL 
bergerak lebih maju. Mereka membentuk bank 
sampah dan menjadikan kegiatan itu sebagai 
pusat industri kreatif.

“WPL bukan hanya sekedar lapak yang 
mengumpulkan sampah lalu dijual ke pengepul. 
Tetapi juga sebagai pusat industri kreatif.  Awalnya 
WPL bukan bank sampah, tetapi recycle dari 
bekas kemasan-kemasan yang dibentuk menjadi 
barang-barang yang bermanfaat,” tuturnya.

Baron mengatakan,  WPL tak akan berhenti 
mengajak warga sadar pentingnya kebersihan 
lingkungan, memilah dan mengolah sampah. 
Dengan terciptanya kebersihan lingkungan serta 
menjadikan sampah sebagai “ladang emas”, 
maka kualitas hidup masyarakat Depok semakin 
meningkat.

Maka itu MPL berupaya mengajak masyarakat 
membuat lingkungan menjadi bersih. Dengan 
lingkungan bersih maka kesehatan warganya pun 
akan terjaga.

“Menggalang dukungan masyarakat untuk 
memberikan motivasi, baik itu kepada diri kita 
sendiri maupun lingkungan sosial untuk lebih 
peduli dan cinta lingkungan hidup. Itu lah visi 
kami,” tutur Slamet kepada Warta Depok.

Sementara itu, tokoh masyarakat Tugu, Edy 

Dwi Iswanto menjelaskan kebersihan adalah tugas 
semua masyarakat. Namun, yang dibutuhkan 
saat ini adalah kesadaran masyarakatnya. Sebab, 
pemerintah sudah berupaya menciptakan Depok 
bersih dan hijau.

“Yang dibutuhkan sekarang tentu saja 
adalah sebuah kesadaran. Kesadaran mengenai 
pentingnya lingkungan hidup yang sehat bagi 
banyak orang. Penanaman kesadaran semacam itu 
bisa dilakukan sejak usia dini. Mengenalkan anak 
membuang sampah pada tempatnya hingga mau 
membersihkan kamar dan rumahnya. Lingkungan 
yang bersih dan sehat untuk masa depan anak 
kita,” tandasnya.

Menurut Edy, sinergitas antara masyarakat 
dengan pemerintah  untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat membersihkan lingkungan 
jangan sampai padam. Ditambah lagi dengan 
penegakkan Peraturan Daerah  No. 16 Tahun 2012 
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UKM

Siapa bilang bisnis rental 
mobil tak menguntungkan. 
Asalkan dikelola dengan 

baik, bisnis penyewaan mobil 
masih menggiurkan. Buktinya 
Bagus Aprianto meraih 
keuntungan Rp 14 juta setiap 
bulan dari hasil rental dua unit 
mobilnya dan lima mobil milik 
rekanannya.

 Menurut Bagus, 
perolehan keuntungan dari 
penyewaan mobil dengan rata-
rata tersewa 15 kali masing-
masing mobil setiap bulannya 
atau 15 x 300.000 x 2 mobil 
= Rp 9 juta. Kemudian dari 
mobil investor atau rekanannya  
sebanyak lima mobil. 
Keuntungan setelah dikurangi 
setoran untuk investor rata-rata 
Rp 1 juta x 5 = Rp 5 juta. 

“Saya bersyukur pada 
Allah SWT atas rezeki. Saya 
tidak sulit mendapatkan 
penyewa mobil karena teman 
saya sangat banyak. Saya bergaul 

dengan siapa saja, yang penting 
orangnya baik. Jadi modal usaha 
bukan hanya uang atau barang, 
ternyata pertemanan merupakan 
modal yang sangat mendukung 
dalam menjalankan usaha 
penyewaan mobil,” katanya di 
Den Bagus Rent Cars di Jalan 
Puring RT09/01 Rangkapanjaya, 
Pancoran Mas, Depok.

Bagus menjelaskan, ia 
membuka usaha itu karena 
masyarakat butuh kendaraan 
untuk bepergian dengan 
keluarga. Ia pun membeli dua 
mobil secara kredit. Mobil itu 
lalu disewakan dengan harga 
antara Rp 300.000 – Rp 350.000 
per hari. Untuk mahasiswa ia 
memberikan diskon 25 persen. 
Hasilnya, ia pun kebanjiran 
order. Untuk memenuhi pesanan 
maka Bagus pun bekerjasama 
dengan sesama penyewaan 
mobil atau rekanan bisnisnya. 

“Hasil sewa mobil saya 
gunakan untuk membayar 
cicilan mobil, pemeliharaan, dan 
kebutuhan hidup sehari-hari. 
Saya berusaha memberikan 

pelayanan terbaik. Contohnya 
mobil saya antar ke rumah 
konsumen. Saya ambil juga ke 
rumah konsumen begitu mobil 
selesai digunakan. Tak kalah 
pentingnya adalah membuat 
mobil tetap bersih, nyaman dan 
kondisi mesin selalu prima. 
Orderan ramai terjadi pada hari 
Sabtu dan Minggu serta hari 
libur nasional,” tuturnya.

Selain hal itu, lanjutnya, 
untuk keamanan konsumen dan 
mobilnya, ia juga memasang 
GPS untuk memantau posisi 
mobil. Hal ini untuk mencegah 
pencurian mobil sewaannya oleh 
klien yang tidak bertanggung 
jawab.

 Salah seorang konsumen 
Den Bagus Rent Cars, Aziz 
warga Depok Jaya, Pancoran 
Mas, Depok menyatakan, 
kondisi mobilnya bagus dan 
nyaman, pelayanannya pun 
memuaskan. 

Demikian juga 
disampaikan, Lisria, salah 
seorang mahasiswi perguruan 
tinggi di Depok. Ia menjadi 
pelanggan karena ada diskon 
khusus untuk mahasiswa.

 Buat boks:
Berikut tips menyewa 

kendaraan : 
Lakukan perbandingan 

beberapa rental mobil. Teliti 
seluruh keadaan mobil seperti 
fasilitas mobil, STNK, peralatan 
kunci, dan ban serep, 

Simpan copy dokumen 
untuk kebutuhan jika terjadi 
masalah di jalan seperti 
kecelakaan dan mogok. 

Bisnis Rental Mobil 
Menggiurkan
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KOMUNITAS

Anak merupakan generasi 
penerus bangsa. 
Hakekat itulah yang 

membuat pemuda di Depok, 
Bogor, Tangerang, dan Jakarta 
memberikan pendidikan gratis 
untuk anak-anak 
jalanan. Melalui 
komunitas 
Save Street 
Child, mereka 
mendidik anak-
anak jalanan agar 
siap menghadapi 
persaingan di 
masa mendatang.  

Save Street Child berawal 
dari gerakan yang diinisiasi 
Shefti Lailatul Latiefah. Pada 
23 Mei 2011, komunitas 
tersebut membuat akun twiter 
@savestreetchild, kemudian 
bermetamorfosis menjadi 
organisasi independen.  

“Kami memberikan 
sesuatu yang telah kami terima. 
Tugas manusia terdidik adalah 
mendidik manusia lainnya. 
Untuk itulah Save Street Child 
lahir dan menjadi wadah bagi 
kaum muda untuk berbagi,” kata 
Shefti Lailatul Latiefah.

 Dalam kesehariannya, 
Save Street Child 
menyelenggarakan berbagai 
kegiatan. Tim pengajar 
berdedikasi  memberikan 
pengajaran terhadap anak-anak 
jalanan secara cuma-cuma. 
Mereka memiliki kepekaan, 
cinta dalam mendidik, serta 
dapat berteman akrab dengan 
anak-anak jalanan.

 Kelas-kelas belajar 
gratis di Kota Depok berada 

di Kampung Mangga, Depok 
(Kak Kepsek @talitazahrah) 
dan KampungBeringin, Depok 
(KakKepsek @niyaadwijayanti).

Para pengajar tinggal 
berdekatan dengan kelas-
kelas belajar tersebut. Dengan 
begitu para pengajar selalu 
dapat berkomunikasi dengan 
anak-anak jalanan itu. Dengan 
metode edutrip, tim pengajar 
memberikan pelajaran 
membaca, menulis, dan 
berhitung setiap empat bulan 
sekali.

Selain itu anak didik 
juga diberikan pendidikan 
keterampilan seperti halnya 
membuat bando berpita. 
Hasil kerajinan tangan itu 
kemudian dijual. Uangnya 
untuk membantu memenuhi 
kebutuhan ekonomi keluarga 
anak jalan tersebut.

 “Kelas-kelas belajar 
kami telah melalui mekanisme 
survei, pendekatan terhadap 
warga sekitar, dan perencanaan 

sebelum akhirnya berjalan 
sebagai pusat belajar-mengajar,” 
ujar  Shefti yang pernah 
mendapat penghargaan 
Indi Women Award bidang 
Socioactivist dari Telkom 
Indonesia.

 Menurut alumni 
Ilmu Komunikasi Universitas 
Paramadina itu, tim pengajar 
mendapatkan pelatihan 
sederhana tentang karakteristik 
anak-anak jalanan dan cara 
mengajar yang berazaskan 
pertemanan. Sehingga tim 
pun mampu membuat anak-
anak jalanan itu belajar dengan 
nyaman dan anak-anak itu 
pun dapat mengekspresikan 
bakatnya.

 Para pengajar juga 
mendapatkan pelatihan Pengajar 
Keren di Sekolah Masjid 
Terminal Depok (Master). 
Para sukarelawan baru pun 
mendapatkan hal sama. 
Pelatihan bertujuan agar para 
pengajar memiliki wawasan 
dan kompetensi umum. 
Sehingga dalam membimbing 
peserta didik, pengajar mampu 
menyelenggarakan proses belajar 
belajar-mengajar sesuai program 
yang ditetapkan.

 “Saat ini Save Street 
Child memiliki  30 orang 
pengurus, 50 pengajar, dan 150 
anak didik. Kami berharap anak 
didik kami berkembang dan 
mampu menunjukkan prestasi,” 
kata mantan Sekretaris Jenderal 
Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Universitas Paramadina 
itu. 

Save Street 
Child, 
Wadah Anak Muda 
Saling Berbagi
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PARLEMENTARIA
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akan mendapatkan sanksi 
administrasi dan pidana.

Pada pasal 2 ayat 1 
berbunyi setiap pemberi kerja 
tenaga kerja asing yang berada 
di wilayah Kota Depok, yang 
izin mempekerjakan tenaga 
asing (IMTA) nya akan berakhir 
dan masih akan menggunakan 
TKA di perusahaannya, 
maka wajib memperpanjang 

Pesatnya pertumbuhan 
ekonomi di Kota 
Depok membuat 
banyak investor 

menanamkan modalnya di 
kota yang memiliki ikon 
buah belimbing itu. Mereka 
pun berkompetisi untuk 
meningkatkan kualitas 
produknya agar tetap eksis di 
dunia bisnis. Salah satu upaya 

perusahaan tersebut untuk  
bersaing secara sehat dengan 
mempekerjakan orang asing. 

Untuk mendatangkan 
tenaga kerja asing itu 
perusahaan harus mengikuti 
Peraturan Daerah No 2 tahun 
2013 tentang perpanjangan izin 
mempekerjakan tenaga asing. 
Bila tidak mengikuti perda 
itu maka perusahaan tersebut 

Perusahaan Tak Laporkan Tenaga 
Asing Dapat Dipenjara 3 Bulan
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IMTA kepada Walikota atau 
pejabat yang ditunjuk. Di 
ayat 2 berbunyi permohonan 
perpanjangan IMTA 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 diajukan paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja sebelum 
jangka waktu berlakunya IMTA 
berakhir. 

Sementara itu wajib lapor 
tenaga kerja asing ada pada 
pasal 5 yang  

menyatakan bahwa setiap 
pemberi kerja tenaga kerja asing 
yang ada di wilayah Kota Depok 
dan telah memiliki IMTA maka 
wajib melaporkan penggunaan 
tenaga kerja asing tersebut dan 
pendampingnya secara periodik 
(enam) bulan sekali kepada 
Pemerintah Kota Depok.

Kewajiban retribusi 
tenaga kerja asing juga diatur di 
Perda ini, yakni di pasal 6 ayat 
1 disebutkan juga bahwa untuk 
memperoleh perpanjangan 
IMTA sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2, pemberi kerja 
tenaga kerja asing wajib 
membayar retribusi. 

Apabila pemberi kerja 
tenaga kerja asing tidak 
memperpanjang IMTAnya 
maka dapat dikenai denda, 
sesuai dengan amanat pasal 9 
ayat 1 menyatakan bahwa setiap 
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pemberi kerja tenaga kerja asing 
yang tidak memperpanjang 
IMTA setelah lewat batas 
waktu perpanjangan IMTA 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 ayat 2 diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) 
bulan dan atau denda paling 
banyak Rp. 50.000.000.

“Ini peringatan 
buat perusahaan yang 
mempekerjakan tenaga kerja 
asing untuk tidak sembarangan. 
Mereka harus mengikuti perda 
itu. Jika tidak maka mereka 
mendapatkan sanksi hukum,” 
tandas Wakil Ketua DPRD Kota 
Depok dari Fraksi Partai Golkar, 
Naming Bothin.

Naming menjelaskan, 
perda ini disusun untuk 
menertibkan keberadaan tenaga 
kerja asing. Sebab pesatnya 
pertumbuhan ekonomi di Kota 
Depok menjadikan Depok 
sebagai tujuan bekerja warga 
asing.

“Perda nomor 2 tahun 
2013 ini diimplementasikan 
oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Sosial Kota Depok. Tujuannya 
untuk tertib administrasi dan 
pemasukan bagi pendapatan 
asli daerah (PAD) Kota Depok,” 
ujarnya.

Selengkapnya Perda 
nomor 02 tahun 2013 ini 
dapat diunggah di : http://
www.depok.go.id/perda/2013/
PERDA%20KOTA%20
DEPOK%20THN%202013%20
NO%2002%20TTG%20
PERPANJANGAN%20IMTA.
pdfWakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi 

Partai Golkar, Naming Bothin

Wali Kota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il membuka perhelatan job fair yang diselenggarakan di 
Pasar Segar Depok beberapa waktu lalu.
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SERBA SERBI
Deklarasi One Day One Ayat 
Dukung Bebasnya Buta Aksara 
Al Quran 

Sehubungan dengan adanya 
Musabaqoh Tilawatil Quran 
(MTQ) ke XIV Tingkat Kota 
Depok yang digelar di Keca-
matan Cipayung, masyara-
kat dan pengurus Lembaga 
Pengembangan Tilawatil Quran 
(LPTQ) Kota Depok memba-
cakan Deklarasi One Day One 
Ayat. Hal tersebut guna mendu-
kung bebasnya buta aksara Al 
Quran.

“Dengan deklarasi ini 
bermaksud ingin menggerak-
kan masyarakat untuk membaca 
Al Quran minimal satu ayat 
dalam satu hari misalnya sebe-
lum atau setelah melaksanakan 
salat magrib,” tutur Wakil 
Walikota Depok H. M. Idris 
Abdul Shomad ketika ditemui di 
Kecamatan Cipayung, Minggu 
(17/11/2013) malam.

Idris juga mengatakan 
bahwa sudah ada beberapa 
kelurahan yang setiap harinya 
melakukan pembacaan Al 
Quran sebelum melakukan 
salat. Dengan adanya deklarasi 
ini diharapkan mereka mampu 
memanfaatkan waktu malam-
nya untuk hal-hal yang positif 

Wali Kota Depok H. 
Nur Mahmudi Isma’il 
menjamu seluruh kru 

RCTI dengan menu One Day No 
Rice (ODNR) setelah melakukan 
kegiatan di Lingkar Perpustakaan 
UI mengenai pendidikan pemilih 
pemuda. Pengenalan tersebut 
dilakukan di Rumah Makan 
Simpang Raya Depok, Minggu 
(17/11/2013).

Kru RCTI yang terlibat 
langsung diantaranya Presenter 
MNC TV Aryo, Pemimpin Redaksi 
News RCTI Arief Suditomo, dan 
Kepala Departemen Produksi 
Berita Atika Suri.

Arief mengatakan bahwa hal 
ini bisa menyelamatkan banyak 
orang yang terlihat dari pola 
pengonsumsi karbohidrat dan 
penyerapan kalori lebih rendah 
serta kadar gula lebih rendah.

“Program ini perlu 
dikampanyekan kepada seluruh 
khalayak yang lebih luas agar pola 

Wali Kota Depok Kenalkan Menu ODNR 
kepada Kru RCTI

makan kita dan 
masing-masing 
orang dapat 
direalisasikan. Ini 
merupakan hal yang 
baik. Selain dapat 
mengurangi angka 
kemiskinan, karena 
harganya lebih 
murah daripada nasi 
pada umumnya, 
program ini juga 

dapat mencegah penyakit 
terutama diabetes,” tutur 
mantan wartawan ini.

Atika Suri juga 
menambahkan bahwa nasi 
jagung ini sama dengan nasi 
yang biasa kita konsumsi. Dari 
segi penampilan warna dan 
rasanya tidak jauh berbeda.

“Meskipun umumnya 
sama, tetapi nasi jagung ini 
terasa lebih padat. Untuk 
rasanya enak, tidak masalah jika 
mengganti nasi biasa dengan 
nasi jagung,” ujar Atika.

Arief beserta kru lainnya 
akan memberikan dukungan 
lebih mengenai program yang 
dijalankan orang nomor satu 
di Kota Depok ini. Ia akan 
membuat orang lain tertarik 
dan mulai mencobanya. Selain 
itu Arief juga mengharapkan 
agar tingkat partisipasi dari 
warga lebih banyak sehingga 
semuanya tahu dan mulai 
menjalankannya.
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dan bisa dekat dengan Al Quran 
dalam berprilaku dan bera-
khlak.

Isi Deklarasi One Day One 
Ayat yaitu “Pada hari ini, tanggal 
17 November 2013 pukul 20.00 
bertepatan dengan penutupan 
MTQ ke XIV Tingkat Kota 
Depok, Kami masyarakat dan 
pengurus LPTQ Kota Depok 
bersepakat untuk mendukung 
bebas buta aksara Al Quran 
melalui gerakan One Day One 
Ayat. Kami yang mendeklarasi-
kan, MTQ Kota Depok”.

Sertijab Ketua Pengadilan 
Negeri Depok

Bertempat di Penga-
dilan Negeri Depok, Senin 
(18/11/2013), digelar serah 
terima jabatan (Sertijab) Ketua 
Pengadilan Negeri (PN) Kota 
Depok dari pejabat lama H.Prim 
Haryadi, SH.MH. kepada H.Dwi 
Sugiarto, SH.MH. Sertijab itu 
dipimpin langsung Ketua Penga-
dilan Tinggi Provinsi Jawa Barat, 
Hj.Marni Emim Mustapa. Ha-
dir pula Wali Kota Depok Nur 
Mahmudi Isma’il, Wakil DPRD 
Kota Depok Naming D Botin, 
Kapolres Kota Depok Kombes 
Pol Achmad Kartiko, Instansi 
Vertikal Kota Depok, Para 
Ketua Pengadilan dari beberapa 
daerah di Jawa Barat dan per-
wakilan dari OPD Kota Depok.

Dalam sambutannya, 

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa 
Barat berharap bahwa Dwi Su-
giarto yang telah mengucapkan 
sumpah bisa menjadi panutan, 
karena semakin tinggi jabatan 
maka semakin banyak pula go-
daan. Pemimpin baru ini harus 
mengerjakan tugasnya secara 
profesional dan dapat membe-
dakan mana yang benar dan 
yang salah.

“Sebagai ketua, harus 
dapat menjadi panutan dan 
contoh bagi yang dipimpinnya. 
Selain itu harus dapat mengayo-
mi dan memberikan bimbingan. 
Dengan dibantu seluruh hakim 
dan pegawai, mesti bekerja keras 
dan bersungguh-sungguh untuk 
menjadikan Pengadilan Negeri 
Kota Depok lebih maju lagi. Se-
lain itu beliau juga harus menja-
ga citra dan wibawa pengadilan,” 
jelas Hj.Marni Emim Mustapa.

” Keadilan di Depok ba-
gus, namun masih kurang ada 
koordinasi dalam beberapa bi-
dang, mudah-mudahanan tidak 
ada masalah lagi kedepannya. 
Saya juga berharap besar du-
kungan dari semua pihak untuk 
mengemban tugas ini, semoga 
kita bisa,” ujar Sugiarto.

Wali Kota Depok Resmikan 
Ruang Khusus Laktasi

Menyadari pentingnya peran 
Air Susu Ibu (ASI) dalam 
pemenuhan gizi serta tumbuh 

kembang anak, pada Hari Selasa 
(12/11), Wali Kota Depok Nur 
Mahmudi Isma’il meresmi-
kan ruangan khusus untuk ibu 
menyusui yang diberi nama 
Pojok Asi. Bertempat di Lantai 
1 Gedung Balaikota Depok, 
ruangan nyaman bernuansa 
cerah dengan hiasan ornamen 
khas anak-anak ini, sudah bisa 
digunakan oleh ibu-ibu yang 
ingin menyusui atau memerah 
ASI untuk bayinya.

“Pojok ASI ini dibuat su-
paya ibu-ibu bisa menyusui dan 
memerah ASI di ruangan ini. 
Dengan begitu, para ibu yang 
sedang bekerja dan beraktifitas 
di sekitar area Pemkot Depok 
bisa tenang, karena selain bisa 
bisa beraktifitas, mereka juga 
tidak melupakan hak anak-
anaknya untuk mendapatkan 
nutrisi yang baik.” Tutur Nur 
Mahmudi yang sangat mendu-
kung program pemberian ASI 
sebagai makanan terbaik bagi 
anak.

ASI memang merupakan 
‘makanan’ terbaik yang men-
gandung gizi paling lengkap 
untuk bayi, karena ASI men-
gandung asam lemak, laktosa, 
air dan asam amino. Semua zat 
gizi ini –dalam kandungan yang 
tepat— sangat diperlukan tubuh 
untuk pencernaan, perkemban-
gan otak dan pertumbuhan fisik 
anak-anak. Selain itu,  ASI juga 
mengandung beberapa mikro-
nutrien yang dapat membantu 
memperkuat daya tahan tubuh 
dan membantu menstabilkan 
pertumbuhan lemak bayi se-
hingga nantinya akan terhindar 
dari kelebihan atau kekurangan 
berat badan.
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KREATIVITAS WARGA

Pekerjaan apapun bila 
dilakukan dengan 
optimal, hasilnya pun 

akan maksimal. Seperti halnya 
Hasanuddin, warga Kampung 
Bojongjati, Jalan Pemuda 
RT02/16, Pancoran Mas, Depok. 
Kerja kerasnya berjualan 
siomay selama bertahun-tahun 
terbilang berhasil. Gurihnya 
rasa siomay Hasanuddin juga 
segurih omzetnya. Dalam 
sebulan, Hasanuddin mampu 
meraup omzet hingga Rp 21 
juta. Keberhasilan Hasanuddin 
tak lepas dari bimbingan Dinas 
Koperasi, UMKM, dan Pasar 
Kota Depok.
 “Untuk mengembangkan 
usaha, saya sering mengikuti 
kegiatan-kegiatan UMKM 
Kota Depok. Seperti pelatihan 
manajemen dan pelatihan 

pengembangan usaha. Saya 
menilai Pemkot Depok sangat 
peduli dengan usaha kecil 
seperti saya ini,” katanya.
 Hasanuddin 
menjelaskan, setiap hari modal 
untuk membeli bahan siomay 
dan bumbunya Rp 300.000. 
Kemudian siomay itu dijual di 
empat kiosnya di SDIT Al Fatih, 
SDIT Al-Qolam, TPA Al-Marja 
dan SDIT Al-Qudwah. Setiap 
empat buah siomay itu ia jual 
dengan harga Rp 3000. Hasilnya 
ia mendapatkan omzet setiap 
harinya Rp 700.000. Sebagian 
omzet itu untuk membayar gaji 
pegawainya.
 “Alhamdulillah siomay 
saya banyak yang suka. Ini 
berkat Pemkot Depok yang 
serius memberikan pelatihan, 
sehingga saya pun tahu cara 
membuat siomay yang pas 
bagi warga Depok. Saya juga 
sering mendapat pesanan 
siomay untuk  hajatan, ulang 
tahun atau keperluan lainnya. 
Saya berusaha untuk memberi 
pelayanan sebaik mungkin, 
karena ini membawa nama 
baik saya dan pemesan ketika 
melayani para tamu undangan,” 
tuturnya.
 Hasanuddin berharap 
ke depan usahanya terus 
berkembang. Ia ingin membuka 
gerai di pusat keramaian di 
Kota Depok. Dengan begitu 
pendapatannya akan bertambah. 
Begitu juga karyawannya. 

 Menurut Hasanuddin, 
untuk membuat siomay gurih 
rasanya dan aman disantap 
maka ia pun memakai bahan 
berkualitas. Ia memilih ikan 
tenggiri segar sebagai bahan 
baku utamanya. Kemudian 
tepung kanji berkualitas. 
Komposisi antara ikan tenggiri 
dan tepung adalah 1:1,5. Pilihan 
komposisi lainnya yakni  1:1 dan  
1,5:1. Namun ia lebih memilih 
komposisi penggunaan ikan 
tenggiri yang lebih besar. Hal 
itu agar rasa dan aroma ikannya 
lebih kuat.
 “Untuk bumbu, saya selalu 
menggunakan kacang 
berkualitas bagus, kecap serta 
saos merk ternama ditambah 
tetesan jeruk nipis. Dalam 
penggilingan bahan saya juga 
sangat menjaga higienitas 
serta saya masak benar-benar 
matang,” tambahnya. 
 Hal penting yang harus 
dilakukan, lanjutnya, adalah 
menyajikan siomay harus 
dalam keadaan panas. Selain 
menyehatkan, tujuan lainnya 
adalah untuk menggugah selera 
makan. 
 Siswa SDIT Al Fatih, 
Rawageni, Ratujaya, Cipayung, 
Depok, Aulia menyatakan 
bahwa siomay Hasanuddin 
rasanya lezat dan aman. 

Gurihnya Siomay Hasanuddin
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LAYANAN MASYARAKAT

Bagi masyarakat yang 
ingin mengurus surat 
keterangan usaha 
diminta untuk tidak 

mempergunakan jasa orang lain. 
Sebab mengurus surat tersebut 
tidak dikenai biaya alias gratis. 
Selain itu mudah dan cepat. 
Makanya urus sendiri saja ke 
kantor kelurahan setempat.

      Seperti halnya Mu-
hammad Maskur, warga 
RT03/03, Depok Jaya, Depok 
yang datang sendiri ke Kelurah-
an Depok Jaya untuk mengurus 
surat keterangan usaha.

“Saya tanya-tanya kalau 
lewat orang lain harus bayar 
jasa kepengurusannya. Katanya 
susah jadi minta bayaran lu-
mayan. Saya datang aja sendiri. 
Ternyata mudah dan bisa di-
tunggu. Cepat kok gak sampe 
berjam-jam,” tutur pria yang 
membuka usaha asesoris per-
hiasan itu.

   Maskur mengatakan, 
ada keuntungan tersendiri ia 
membuat surat keterangan 
usaha. Selain terdata di kelura-
han, ia juga kerap mendapatkan 
undangan pelatihan usaha dari 
Pemerintah Kota Depok melalui 
Kelurahan Depok Jaya.

“Surat keterangan itu 
ternyata mendukung kemajuan 
usaha saya. Karena itu ia me-
nyarankan kepada pelaku usaha 
lainnya untuk mendaftarkan 
diri ke kantor kelurahan. Un-

tuk kemajuan kita sendiri kok,” 
tandasnya.

   Maskur menambahkan 
bahwa kepada pelaku usaha 
yang lain untuk tidak ragu 
membuat surat keterangan 
usaha. Dengan surat itu maka 
menjalani usaha pun akan ten-
ang.

    Sementara itu, Kepala 
Seksi Perekonomian dan Pem-
bangunan Kelurahan Depok 
Jaya, Pancoranmas, Depok, 
Husnawati menjelaskan, men-
gurus  surat keterangan usaha 
itu mudah, cepat dan gratis. 
Persyaratan yang harus dibawa 

yakni, surat pengan-
tar dari RT/RW, foto 
copy KTP dan KK 
dan foto copy surat 
lunas PBB tahun 
terakhir bagi yang 
membuka usaha 

dirumah atau tempat 
sendiri.

“Surat keterangan usaha 
kegunannya bermacam-macam. 
Salah satunya sebagai syarat 
kelengkapan mengurus admis-
trasi untuk pinjaman modal ke 
bank. Kemudian  mengikuti 
berbagai pelatihan atau menga-
jukan bantuan ke Dinas Kop-
erasi, UMKM, dan Pasar Kota 
Depok,” paparnya.

Dikatakan Husnawati, 
surat keterangan usaha diurus 
pada kelurahan, dimana usaha 
dijalankan, kalau ada warga 
di luar kelurahan Depok Jaya 
tetap bisa mengurus disini, yang 
penting persyaratannya lengkap, 
seperti tidak ada surat pengan-
tar dari RT/RW dimana usaha 
tersebut dijalankan, kami tidak 
bisa melayani,” tuturnya.

    Dikatakan Husnawati, 
para pelaku usaha yang mengu-
rus surat keterangan usaha itu 
telah membuktikan dirinya taat 
kepada Pemkot Depok. Pemkot 
Depok pun akan memberikan 
informasi terkait pengemban-
gan usaha yang dilakukan warga 
tersebut, baik berupa pelatihan 
maupun bantuan modal.

Urus Keterangan Usaha Cepat dan Gratis

Kantor Kelurahan Depok Jaya

Husnawati,  Kepala Seksi Perekonomian 
dan Pembangunan Kelurahan Depok Jaya, 
Pancoranmas, Depok 
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KIPRAH PNS

Kedisplinan merupakan prinsip 
kerja E. Sulaiman Dimyati. 
Pengawas retribusi Pasar Kemiri 
Muka itu pun selalu tiba tepat 

waktu di Pasar Kemiri Muka, Beji, Depok. 
Dini hari, pukul 04.00  WIB, Sulaiman harus 
memberikan tugas kepada delapan anak 
buahnya untuk memungut retribusi. Hal itu ia 
lakukan untuk memenuhi target penerimaan 
retribusi dari para pedagang di pasar 
tersebut. Sebab bila lewat pukul 04.00 WIB 
maka target penerimaan retribusi tak akan 
tercapai. Otomatis hal itu berdampak pada 
berkurangnya pendapatan retribusi pasar yang 
masuk ke kas Pemerintah Kota Depok.

 Begitulah hidup yang dijalani bapak dua 
anak itu setiap hari. Sulaiman harus bergelut 
dengan batinnya untuk mengabdi kepada 
Negara. Kepentingan keluarga pun seolah-olah 
menjadi nomor dua. Pada saat Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) dapat bersendagurau dengan anak 
dan istrinya di pagi hari, Sulaiman sudah harus 
meninggalkan rumah dan anaknya yang masih 
tertidur lelap. Pengorbanan yang luar biasa. 
Meski begitu, Sulaiman menjalani hidupnya 
dengan suka cita.

“Kedisplinan membuat hasil kerja 
menjadi maksimal. Ini merupakan resiko 
bekerja. Saya harus terapkan kedisiplinan 
agar pemungutan retribusi berjalan lancar 
dan target yang ditetapkan dapat terpenuhi,” 
katanya.

Sulaiman mengatakan, ia bersyukur 
memiliki keluarga yang mengerti pekerjaannya. 
Meski Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional 
ia harus bertugas, anak dan istrinya tak 
mengeluh. Mereka memahami tugasnya sebagai 
pengawas retribusi. Dukungan keluarganya, 
menjadikan Sulaiman bekerja sepenuh hati.

“Tak hanya saya, teman-teman saya 
juga demikian. Dukungan keluarga mereka 
membuat teman-teman saya bekerja disiplin. 

Sulaiman, 
Sang 
Pengawas 
Pasar yang 
Disiplin
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 Sulaiman menjelaskan, 
sebagai pengawas retribusi, ia 
membagi tugas pemungutan 
retribusi kepada anak buahnya. 
Ada yang memungut retribusi di 
kios, los, auning, dan kaki lima. 
Hal itu ia terapkan agar tak ada 

pedagang yang terlewat 
dalam membayar retribusi. 
Meski pembagian tugas 
itu sudah diterapkan, 
namun ada juga pedagang 
yang tak mau membayar 
retribusi dengan berbagai 
alasan. Kondisi itu 
membuatnya harus 
turun tangan. Dengan 
pendekatan persuasif, 
akhirnya pedagang 
tersebut memahami arti 
pentingnya membayar 
retribusi.

“Aktivitas di Pasar 
Kemiri Muka sangat 
tinggi. Beragam suku 
dan karakter pedagang 
terdapat di pasar ini. Hal 
ini membuat saya harus 
memahaminya. Caranya 
saya harus berinteraksi, 
sehingga dekat dengan 
para pedagang. Nah, 
ketika ada masalah saya 
dapat menyelesaikannya,” 
imbuhnya.

Sulaiman 
menyatakan, kendala lain 
yang sering ia temui saat 
memungut retribusi yakni 
bergantinya pedagang 
yang menempati kios, los, 
auning, dan lapak. Kondisi 

itu membuat pemungutan 
retribusi menjadi lama. Sebab 
para pedagang baru itu harus 
diberikan penjelasan  manfaat 
membayar retribusi dan 
nilainya.

Kebersamaan pun membuat 
kami solid. Kebersamaan 
dengan rekan kerja, pimpinan, 
bawahan, dan pedagang Pasar 
Kemiri Muka membuat target 
pencapaian retribusi dapat 
terpenuhi setiap hari. Yah.. 
kadang bila ada kepentingan 
keluarga yang mendesak 
saya minta izin ke pimpinan. 
Asalkan ada pengganti yang 
mengkoordinir pemungutan 
retribusi maka saya pun dapat 
meninggalkan tugas untuk 
sementara,” tandasnya.

Sulaiman Dimyati (baju putih) bersama staf Retribusi dan Keamanan Pasar Kemirimuka usai membersihkan 
lingkungan sekitar pasar. 

Pasar Kemirimuka dari sudut atas
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KIPRAH PEREMPUAN

 Rita menjelaskan, pembinaan yang 
dilakukan bidang UP2K membuatnya sadar, ubi 
ungu bila diolah akan menghasilkan uang. Apalagi 
harga ubi ungu tidak mahal, hanya Rp 5000/
kg dan mudah mendapatkannya. Tak hanya itu, 
ia pun membuat keripik ubi kayu. Tanpa kenal 
lelah, ia mengolah keripik yang renyah dan enak 
disantap. Caranya, ubi ungu 500 gram diiris tipis, 
direndam air kapur sirih selama sejam. Setelah 
ditiriskan lalu direndam bawang putih yang sudah 
dicampur garam secukupnya. 

 “Keripik buatan saya banyak yang suka. 
Pesanan pun semakin banyak. Saya juga membuat 
olahan lainnya. Seperti onde-onde, bolu cake, 
dan pudding. Ini karena arahan UP2K yang 
merupakan bentuk kegiatan usaha bersama atau 
perseorangan untuk meningkatkan pendapat 
keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga 
sejahtera,” paparnya.

Bila ada kemauan pasti ada jalan. Itulah 
yang dilakukan Rita Rohita. Semangat 
juangnya yang tinggi membuat warga 
RT02/03, Cipayung Jaya, Cipayung, 
Depok ini mampu menghidupi 

keluarganya dari menjual keripik ubi ungu. 
Dalam sebulan Rita mendapatkan penghasilan Rp 
450.000-Rp 600.000.

 Rita mendapatkan penghasilan tersebut 
dari penjualan 150-200 bungkus. Sebungkus 
keripik ubi ungu dengan berat seperempat 
kilogram dijual seharga Rp 10.000. Keuntungan 
yang diperoleh setiap bungkusnya Rp 3.000.

 “Saya bersyukur bisa membantu suami. Ini 
berkat program Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga (UP2K) dari PKK Kota Depok. 
Alhamdulillah usaha ini berjalan lancar,” kata Rita 
yang juga menjabat Ketua Pokja 2 PKK Cipayung 
Jaya.

Tingkatkan 
Pendapatan 
Keluarga dengan 
Olahan Ubi Ungu
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 Rita menambahkan, untuk memasarkan 
produk ubi ungu tersebut, ia mendapatkan 
bantuan dari anggota PKK Cipayung Jaya.  Ia juga 
menitipkan dagangannya ke warung-warung. Tak 
hanya itu, Rita juga melayani pesanan baik melalui 
pengurus PKK Cipayung Jaya atau memesan 
langsung kepadanya.

 “Pesanan mulai banyak, Alhamdulillah. 
Keripik saya rasanya renyah, karena saya 
menggunakan bahan ubi ungu yang bagus, 
komposisi bumbu yang pas dan digoreng dengan 
minyak yang berkualitas pula,” tuturnya. 

Rita Rohita berharap usahanya dapat 
berkembang. Namun, ia membutuhkan tambahan 

modal dan pelatihan membuat 
kemasan yang menarik. “Saya 
memang masih menghadapi 
kendala keterbatasan modal. 
Saya berharap usaha yang saya 
jalani dengan memanfaatkan 
pangan lokal dan sesuai dengan 
program One Day No Rice 
ini dapat lebih maju lagi,” 
tandasnya.

Di tempat terpisah, 
Evia Riana, warga Cipayung 
Jaya menyatakan, ia dan 
keluarganya menyukai keripik 
ubi ungu buatan Rita. Rasanya 
enak, keripik tersebut selalu 
menjadi hidangan keluarga dan 
berbagai kegiatan keluarga. 

“Keripik ubi ungu buatan 
Bu Rita rasanya enak dan renyah. Kemasannya 
saja mungkin perlu dipercantik sehingga kelihatan 
lebih menarik. Kadang kemasan menjadi daya 
tarik awal konsumen untuk membeli sebuah 
produk,” imbuhnya. 

Rita Rohita dan produk ubi ungu olahanya. 
Berkat program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dari 
PKK Kota Depok, Rita Rohita bersyukur bisa membantu suami dengan 
mengolah ubi ungu menjadi penganan dan dijual ke warga sekitar. 

Cara Mengolah Ubi Ungu Menjadi Keripik

Bahan-bahan yang dibutuhkan

500 gram ubi ungu

Bawang putih dan Garam secukupnya

Air kapur sirih untuk merendam

Cara membuat

1. Kupaslah ubi kemudian cucilah hingga benar-

benar bersih

2. Irislah tipis-tipis ubi ungu

3. Rendamlah irisan ubi ungu kedalam air kapur sirih 

kira-kira 1/2 jam hingga 1 jam. Jika sudah tiriskan

4. Haluskan bumbu, rendam kembali irisan ubi ungu 

dengan air yang dicampur bumbu halus beberapa 

saat kemudian tiriskan

5. Gorenglah hingga matang dan mengering, kemu-

dian tiriskan dan dinginkan  

kiostips.blogspot.com
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Sosialisasi Penertiban Pedagang Pasar Tumpah 
Jalan Merdeka Raya Sukmajaya

Penghargaan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota 
oleh Gubernur Jawa Barat

Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il meraih 
penghargaan Ketahanan Pangan tingkat Kabu-
paten/Kota  pada puncak peringatan Hari Pan-
gan Sedunia ke-33 tingkat Provinsi Jawa Barat 
2013 di Halaman Gedung Sate, Jl Diponegoro 
22 Kota Bandung (17/10/2013).

Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Daerah 
No.16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Ketertiban Umum, SatPol PP Kota 
Depok melaksanakan Sosialisasi Penertiban 
Pedagang Pasar Tumpah di Jalan Merdeka Raya 
Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya. 
Minggu (17 /11/2013).
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