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daftar isi Surat walikota

Assalaamu’alaikum 
Warahmatullaahi Wabarakaatuh 
Orang yang kuat lebih 
disukai Allah SWT dan Nabi 
Muhammad SAW  ketimbang 
manusia yang lemah. Itulah 
spirit yang harus ada di 
setiap dada anak-anak di 
Kota Depok. Semangat untuk 
terus mengisi kemerdekaan 

dengan prestasi.
Prestasi tidak hanya pada bidang 

akademik, melainkan juga prestasi di bidang 
lainnya, baik  olahraga maupun kesenian. 
Semangat untuk maju harus tetap tumbuh 
dalam sanubari. Sebab tekad membaja yang 
tertanam dalam hati akan membuat anak-anak 
Depok mampu meraih segudang harapan yang 
tertunda.

Generasi muda Depok yang unggul akan 
hadir dan menjadi inovator membawa Depok 
lebih sejahtera.

Tentunya hal itu harus menjadi pemikiran 
bersama untuk menciptakan anak-anak Depok 
dapat terus membumi. Tanpa kerjasama 
antara masyarakat dengan pemerintah maka 
mengharapkan anak-anak Depok unggul bak 
pungguk merindukan bulan.

Penduduk Depok yang kini mencapai 
hampir 2 juta jiwa merupakan potensi SDM 
yang luar biasa. Dari penduduk tersebut 
diharapkan banyak lahir juara-juara baru dari 
berbagai bidang.

Mari kita persiapkan anak-anak kita 
untuk menyongsong masa depan yang 
gemilang dengan mensukseskan program Kota 
Layak Anak. 

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi 
Wabarakaatuh

Maju Generasiku, 
Sejahtera Bangsaku 

Surat walikota
maju Generasiku, 
sejahtera bangsaku 
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Warta Depok kini kian berwarna. Berbagai informasi 
telah disajikan majalah ini. Kami berharap dapat menjadi 
jembatan penyampaian program-program Pemerintah Kota 
Depok maupun sarana sosialisasi kegiatan yang ada di Kota 
Depok.

Edisi kali ini, kami menyajikan sekelumit tulisan di 
bidang olahraga. Khususnya prestasi olahraga atlet muda 
Kota Depok yang ternyata  tidak mengecewakan.

Baik di tingkat regional maupun nasional. Di rubrik 
kesehatan, kami menyajikan tulisan tentang dampak 
obesitas, dengan harapan masyarakat dapat mengubah pola 
makan menjadi pola hidup sehat.

Tulisan mengenai kecanduan games menjadi pokok 
utama pada rubrik kita dan keluarga. Kami berharap tulisan 
tersebut menjadi renungan para orangtua di Depok untuk 
terus memantau putra-putrinya agar lebih baik dalam 
perkembangan psikologisnya.

Pada rubrik dunia pendidikan, kami sajikan mengenai 
sekolah yang memiliki jurusan syariah di Kota Depok. 
Bagi pembaca yang bekerja di luar Kota Depok, mungkin 
sajian tulisan komunitas Nebengers dapat memberikan 
inspirasi dan turut serta mengatasi kemacetan dan menjaga 
kelestarian lingkungan. Dengan ide yang unik, komunitas 
Nebengers  mengajak teman-teman satu jurusan untuk 
menumpangi satu kendaraan.

Pada akhir tulisan, kami hadirkan pengamat sejarah 
Kota Depok. Kami berharap tulisan ini menjadikan kita 
lebih bijaksana sebagai masyarakat Kota Depok. Dengan 
memahami sejarah kotanya, masyarakat Depok dapat 
membangun kota tercintanya. Akhirnya kami ucapkan 
terima kasih atas perhatian dan dukunganya terhadap 
hadirnya Majalah Warta Depok.

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

Warna Warni 
Informasi Depok 

boy nikcolas bryan (kiri) sari damayanti (kanan) 
usai mendapatkan medali emas dan perunggu 
pada kejuaraan karateka o2sn tingkat sd se-
provinsi Jawa barat.
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Laporanutama

Depok yang telah memberikan 
uang pembinaan. Cita-cita 
besar saya memenangkan 
kejuaraan karate tingkat 
nasional dan menjadi atlet 
nasional. Terpenting adalah 
menang untuk mengharumkan 
Indonesia,” tandas Esa.

Torehan prestasi yang 
diperlihatkan Aby dan Essa 
tidak lain juga berkat program 
jalur prestasi dalam penerimaan 
siswa baru. Dukungan yang 
diberikan Dinas Pendidikan 
Kota Depok memang 
diharapkan mampu melahirkan 
atlet-atlet muda di Kota Depok.

 “Untuk menciptakan 
siswa berprestasi di bidang 
olahraga, SMPN 5 Depok 
membuka penerimaan siswa 
baru lewat jalur prestasi. 

menekuni karate 
sejak kelas tiga SD. 
Ketekunannya dalam 
berlatih membuat 
olahraga beladiri asal 
Jepang itu menjadi 
kesukaannya. Dalam 
seminggu Aby pun 
berlatih tiga kali. 
Rabu di rumah 
pelatihnya, Sabtu di 
sekolah, dan Minggu 
di lapangan Balai 
Kota Depok.

Prestasi serupa juga 
diperlihatkan Essa Nurlian. 
Siswa SMPN 5 Depok ini 
meraih berbagai prestasi di 
cabang karate. Essa yang lahir 
di Jakarta 10 Agustus 2000 itu 
mengukir juara satu kata beregu 
tingkat nasional. Kemudian 
juara kedua komite tingkat 
nasional dalam kejuaraan 
Inkado, juara pertama kata 
beregu Brylian Cup, dan juara 
dua O2SN tingkat Depok.

“Bila akan berkompetisi, 
saya berlatih setiap hari 
kecuali Senin. Untuk latihan 
regular seminggu tiga kali. 
Meski demikian, saya  tidak 
melupakan prestasi akademik. 
Saya bersyukur selalu masuk 
10 besar. Terimakasih Pemkot 

Angin segar mulai 
berhembus 
terhadap dunia 
olahraga di 
Kota Depok. 

Pembinaan atlet muda yang 
dilakukan Pemerintah Kota 
Depok dan KONI Kota 
Depok telah menunjukkan 
titik cerah untuk berprestasi 
mengharumkan Kota Depok di 
kancah nasional.

Hal itu dibuktikan dengan 
sejumlah prestasi para atlet 
muda di berbagai kompetisi. 
Aby Arkham, siswa SMPN 
5 Depok kelahiran  Jakarta, 
24 September 2000 berhasil 
menjadi juara dua karate 
kategori kata perorangan di 
IPB Cup dan juara kedua kata 
beregu dalam turnamen karate 
di Sumedang, Jawa Barat. Anak 
pertama dari dua bersaudara 
itu juga menjadi juara pertama 
Olimpiade Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN) tingkat Depok.

“Alhamdulillah kami 
sudah bisa menegakkan kepala. 
Saya berterima kasih kepada 
Pemkot Depok yang telah 
memberikan uang pembinaan 
dan nilai khusus pada pelajaran 
olahraga,” ujarnya.

Aby mengatakan, ia 

Atlet Muda Depok 
Mulai Bersinar
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Syaratnya melampirkan 
sertifikat kejuaraan yang 
disahkan instansi terkait dan 
memberikan pilihan peminatan 
ekstrakurikuler. Ada 13 
ekstrakurikuler olahraga. Di 
antaranya karate, taekwondo, 
badminton, atletik dan basket,” 
kata Pembina OSIS SMPN 5 
Depok, Gugun.

Gugun menjelaskan, 
kemampuan para pelajar terus 
diasah dengan giat berlatih. 
Khusus olahraga beladiri, 
setiap berlatih,  pelatihnya 
didatangkan dari perguruan 
mereka. Pelatih mendapat 
bayaran dari dana BOS. Selain 
itu, pembina ekstrakurikuler 
pun memberikan 
pendampingan kepada siswa 
tersebut.

“Bagi siswa yang 
berprestasi di kegiatan 
ekstrakurikuler, sekolah 
memberikan penghargaan yang 
disampaikan pada saat upacara 
bendera. Hal ini memacu 
semangat mereka untuk 
terus mengukir prestasi serta 
menginspirasi teman-temannya. 
Kami juga memberikan uang 
pembinaan dan nilai khusus 
pada pelajaran olahraga,” papar 
Gugun.

Pada cabang sepakbola, 
pelajar Kota Depok juga 
menunjukkan prestasinya. 
Empat pelajar terpilih 
tampil di Pekan Olahraga 
Pelajar  Nasional (POPNAS) 
2013 membela Jawa Barat. 

Mereka adalah Albin Gusti 
Hermawan dari SMKN 2 
Depok, Amri Alamsyah Saputra 
pelajar SMAN 5 Depok, dan 
Ramadiansyah dari SMAN 
Ragunan.

 Kemudian di cabang 
sepak takraw, Andi Noverizky 
Ardian siswa SMAN 4 Depok 
tampil di POPNAS 2013 
membela Jawa Barat. Serta di 
cabang panahan, 10 atlet muda 
Kota Depok mampu bersaing 
di Kejuaraan Ganesha yang 
diselenggarakan ITB Bandung.

Ketua KONI Kota Depok, 
Amri Yusra menyatakan, 
pembinaan atlet muda 
merupakan upaya menciptakan 
regenerasi serta melahirkan 
atlet muda yang unggul. KONI 
pun membuat kebijakan berupa 
memberikan dana insentif 
atau beasiswa bagi atlit-atlit 
berprestasi selama setahun. 
Kebijakan itu disebut Program 
Akselerasi Atlit Terpadu (PAAT) 
yang dilaksanakan dari 2012-
2013. Besarnya dana insentif 
beragam. Mulai dari Rp 500.000, 
Rp 300.000, dan Rp 200.000. 
Untuk 2014  dana insentif naik 
sekitar Rp 200.000 lebih.

KONI memberikan 
program latihan yang cukup 
padat. Selain berlatih setiap 
hari, atlet juga harus mengikuti 
latihan beban seminggu sekali 
dan tes kebugaran setahun 
dua kali. Para atlet itu pun 
mendapatkan makanan bergizi. 
Pembinaan itu bertujuan agar 

di PORDA 2014, Kota Depok 
mempu masuk 15  besar.

 “Dana pembinaan atlet 
Rp 2.5 miliar dan tambahan dari 
anggaran perubahan Rp 250 
juta. KONI pun memberikan 
insentif serupa kepada pelatih. 
Pembinaan ini bertujuan 
untuk menjaga kebugaran, 
dan meningkatkan power para 
atlet, sehingga di PORDA 2014 
mampu mendapatkan 15 emas 
dari 15 cabang yang diikuti 
Kota Depok. Target itu mampu 
dipenuhi, karena taekwondo, 
karate, tarung drajat, dan silat 
mampu menyumbangkan emas 
cukup banyak,” katanya.
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hidupseHat

penimbunan lemak berlebih 
di luar kebutuhan fungsi tubuh. 
Obesitas tidak memandang usia, 
bahkan bisa terjadi di semua 
kelompok usia. 

 Bila itu terjadi 
sejak balita, kemungkinan 

besar orang tersebut 
akan mengalami 
obesitas pada periode 
usia berikutnya. Hasil 
Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) 
Kementerian 

Kesehatan 
menyebutkan pada tahun 
2007 keadaan gizi lebih 
pada anak balita dan 
dewasa mencapai 12.2 
persen  dan 19.1 persen. 
Tahun 2010 meningkat 
menjadi 14.2 persen dan 
21.7 persen.

 “Faktor penyebab 
obesitas ada beberapa 

macam. Seperti faktor 
keturunan, gangguan 
hormon, konsumsi makanan 
berlebihan secara kuantitas 
maupun kualitas. Aktivitas 
fisik rendah (sedentary 

life style) juga menjadi 
penyebabnya,” ujar Ony Linda. 

Menurut alumni Fakultas 
Kesehatan Masyarakat 
Universitas Indonesia tahun 
1997 itu, obesitas menjadi 
sumber terjadinya berbagai 

Anggapan gemuk 
itu sehat masih 
terukir dalam 
pemikiran 
masyarakat 

Indonesia. Padahal tubuh 
gemuk beresiko diabetes dan 
penyakit jantung. Kerapkali, 
perubahan gaya hidup justru 
membuat para orangtua 
memberikan asupan 
gizi secara berlebih 
kepada anaknya. Hal 
itu bisa membuat tubuh 
kegemukan. 

 Di Indonesia, 
saat ini terdapat tiga besar 
penyakit tidak menular 
penyebab kematian. Urutan 
pertama adalah stroke atau 
serangan jantung mencapai 26,9 
persen. Kemudian hipertensi 
sebanyak 12,3 persen dan 
diabetes 10,2 persen. WHO 
memprediksi Indonesia 
menghadapi peningkatan 
jumlah pasien penderita 
diabetes dari 8,4 juta pada tahun 
2000 menjadi 21,3 juta pada 
tahun 2030. 

 Staf pengajar Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas  
Muhammadiyah Prof DR 
Hamka (Uhamka), Ony 
Linda M.Kes., mengatakan, 
obesitas atau kegemukan 
merupakan keadaan 
patologis dengan adanya 

Gemuk Belum Tentu Sehat
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penyakit tidak menular 
(degeneratif). Sebut saja 
diabetes mellitus (kencing 
manis), kardiovaskuler, dan 
jenis penyakit degeneratif 
lainnya dipicu oleh obesitas. 
Dampak lain dari obesitas 
adalah penampilan fisik. 

“Tingkat pemahaman 
masyarakat terhadap pola 
konsumsi makanan bisa 
berpengaruh terhadap obesitas. 
Selain itu, penghasilan seseorang 
seringkali berpengaruh pada 
kemampuan membeli makanan. 
Banyak orang memilih 
makanan mahal namun tidak 
mempertimbangkan kualitas 
gizi makanan tersebut,” 
imbuhnya.  

Ony Linda berharap, 
masyarakat harus diberikan 
pemahaman dan edukasi yang 
tepat tentang obesitas. Jika 
edukasi ini terus dilakukan 
melalui media atau pertemuan-
pertemuan warga, semoga 
dapat berimplikasi baik pada 

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

kehidupan masyarakat.
Lebih lanjut Ony 

menjelaskan, saat ini, 
masyarakat menghadapi 
problem gizi yang bertolak 
belakang. Satu sisi, masalah 
gizi kurang (pendek, kurus, 
busung lapar, anemia, gondok) 
belum tertuntaskan. Di sisi 
lain, justru muncul masalah 
baru yaitu gizi lebih seperti  
obesitas. Keadaan ini disebut 
double burden in health problem. 
Menurut Ony, masalah ini 
harus menjadi tanggung jawab 
bersama. Butuh kerjasama 
dan intervensi dari berbagai 
pihak. Bila memungkinkan, 
perlu ada regulasi agar materi 
tentang obesitas masuk dalam 
kurikulum sekolah. Atau 
mewajibkan siswa mengikuti  
kegiatan ekstra kurikuler  
aktivitas fisik (olah raga dan 
outdoor). Selain itu, tiap 
kecamatan didorong untuk 
memiliki fasilitas olahraga 
bekerja sama dengan KONI 
Kota Depok. 

Ony Linda menyatakan, 
gerakan One Day No Rice 
(ODNR) atau sehari makan 
tanpa nasi yang dipelopori Wali 
Kota Depok Nur Mahmudi 
Isma’il merupakan salah satu 
langkah konkrit yang patut 
diikuti. Data dari BPS (2012) 
menyebutkan, konsumsi 
pangan masyarakat Indonesia 
masih didominasi oleh padi-
padian sebesar 91.9 persen, 
sementara untuk ubi-ubian 
hanya sepertiganya. Gerakan 
tersebut dapat membuat tubuh 

sehat karena kandungan 
indeks glikemik (IG) pangan 
yang terdapat pada bahan 
makanan pengganti nasi padi 
lebih rendah. IG adalah angka 
kecepatan makanan yang 
menaikkan kadar gula darah. IG 
tinggi memiliki rentang nilai > 
70, IG sedang rentangnya 55-70, 
dan IG rendah bila < 55.  

Contohnya, 100gram 
nasi memiliki IG yang tinggi 
(91-105) dibandingkan dengan 
penggantinya dalam porsi yang 
sama. Ubi jalar (54-68), jagung 
(59), singkong (46), tapioka 
(60-80), kentang rebus (41-59), 
kentang giling (69-79), yam (29-
45), dan talas (54-56).  

”Obesitas dapat 
diminimalisasi dengan 
mengkonsumsi makanan yang 
mengandung karbohidrat, 
protein, dan lemak yang 
cukup (tidak berlebihan dari 
yang dibutuhkan). Pemilihan 
makanan karbohidrat yang 
mengandung IG rendah sangat 
baik. Bahan makanan pengganti 
nasi memiliki IG yang lebih 
rendah sehingga relatif lebih 
lambat pula untuk menaikkan 
kadar gula darah. Konsumsi 
makanan yang mengandung IG 
tinggi akan cepat menaikkan 
kadar gula darah. Hal ini akan 
berdampak pada meningkatnya 
risiko penyakit yang terkait 
dengan kadar gula darah 
yaitu diabetes mellitus dimana 
penyakit ini merupakan 
prediktor dari keadaan obesitas,” 
tuturnya.

ony linda m.kes.
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dunia pendidikan

Ada kabar gembira 
bagi pelajar 
Depok yang 
tertarik jurusan 
perbankan 

syariah. Mereka tak perlu 
bingung mencari sekolah 
perbankan syariah di luar 
Depok. Sebab, Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri  
(SMKN)  3 Depok telah 
membuka jurusan tersebut.  

Wakil Kepala Sekolah 
Bidang Kurikulum SMKN 
3 Depok, Endang Sutisna 
mengatakan, dibukanya jurusan 
perbankan syariah karena 
banyak peminatnya. Bahkan 
Universitas Indonesia pun 
telah membuka program studi 
serupa yakni ekonomi syariah. 

Pasalnya, lapangan pekerjaan di 
bidang perbankan syariah masih 
terbuka lebar.

“Tahun ajaran 2013 ini 
kami membuka lima jurusan 
dan dua diantaranya  jurusan 
baru. Kelima jurusan itu 
adalah Teknik Konstruksi 
Batu Beton (TKBB), Teknik 
Komputer Jaringan (TKJ), dan  
Pemasaran. Dua jurusan baru 
yakni Administrasi Perkantoran 
(AP) dan Perbankan Syariah,” 
katanya.

Endang mengakui, 
jurusan perbankan syariah 
mendapat respon positif dari 
masyarakat. Hal ini terlihat dari 
minat siswa yang mendaftar. Di 
SMKN 3 Depok sudah ada 40 
siswa yang mengambil jurusan 

perbankan syariah. Mereka 
mempelajari 30 persen teori 
dan 70 persen praktek. Dengan 
banyaknya porsi praktek 
yang diberikan,  para siswa 
diharapkan mampu bersaing di 
dunia kerja saat lulus nanti.

“Untuk menambah 
keterampilan siswa, kami akan 
membuka mini bank syariah. 
Mini bank itu akan menjadi 
laboratorium para siswa untuk 
mengaplikasikan teori mereka 
yang pelajari. Kami harapkan 
para siswa lebih memahami 
sistem perbankan syariah 
melalui praktek lapangan,” 
tuturnya.

Sementara itu, Elvira 
Prasmita Putri, siswi jurusan 
Perbankan Syariah SMK N 3 
Depok menyatakan, lapangan 
pekerjaan untuk perbankan 
syariah terbuka lebar. Maka 
itu, ia lebih memilih jurusan 
tersebut ketimbang jurusan lain.

“Saya suka dengan 
hitung-hitungan. Orangtua pun 
menyarankan ambil jurusan 
perbankan syariah. Sebab beliau 
bilang, jurusan ini masih banyak 
peluang kerjanya. Saya pikir 
beliau benar juga.  Akhirnya 
saya ambil jurusan perbankan 
syariah,” tutur Elvira.

SMK Negeri 3 Depok 
Buka Jurusan Perbankan Syariah
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syariah. Namun ada sejumlah 
perbedaan cukup mendasar 
dalam operasional bank syariah. 
Kondisi tersebut menuntut 
adanya perbedaan pengaturan 
dan pengawasan bagi bank 
syariah

Perbedaan mendasar itu 
adalah jaminan pemenuhan 
ketaatan pada prinsip syariah 
dalam seluruh aktivitas bank. 
Perbedaan karakteristik 
operasional, khususnya akibat 
dari pelarangan bunga yang 
digantikan dengan skema Profit 
Loss Sharing (PLS) dengan 
instrumen nisbah bagi hasil.

Jenis Produk Bank Syariah
Jenis produk Bank 

Syariah tergantung pada fungsi 
pokok bank syariah. Fungsi 
pokok bank syariah terkait 
dengan kegiatan perekonomian 
masyarakat terdiri dari fungsi 
pengumpulan dana (Funding), 

penyaluran dana (financing), 
dan pelayanan jasa (service).

Produk penghimpunan 
dana dapat diterapkan 
berdasarkan prinsip masing-
masing. Contihnya Wadiah 
yaitu akad titipan, barang 
yang dititipkan dapat diambil 
sewaktu-waktu. Pihak yang 
menerima titipan dapat 
meminta jasa keamanan dan 
pemeliharaan. Kemudian 
Mudharabah yaitu akad usaha, 
salah satu pihak memberikan 
modal (Sahibul Mal), sedangkan 
pihak lainnya memberikan 
keahlian (Mudharib) dengan 
nisbah yang disepakati. Apabila 
terjadi kerugian, maka pemilik 
modal menanggung kerugian 
tersebut. Mudharabah dibagi 
menjadi dua yakni Mudharabah 
mutlaqah (investasinya tidak 
terikat) dan Mudharabah 
muqayyadah (investasinya 
terikat atau tertentu).

Jenis Produk Bank Syariah 
dilihat dari fungsi penyaluran 
dana (financing) dibagi menjadi 
3 kategori yakni jual-beli, bagi 
hasil, dan sewa. Produk bagi 
hasil terbagi tiga. Mudharabah 
(bank bertindak sebagai 
pemilik dana (sahibul mal) dan 
nasabah sebagai pengelola usaha 
(mudharib), Musyarakah (bank 
dan nasabah bertindak selaku 
syarik/partner yang masing-
masing memberikan dana untuk 
usaha ), dan Rahn atau gadai 
(penyerahan jaminan untuk 
mendapat pinjaman).

Di Indonesia, ekonomi 
syariah berawal 
dari lahirnya Bank 

Muamalat, bank syariah 
pertama asal Malaysia. Setelah 
itu bermunculan bank-bank 
syariah lain yang berasal dari 
bank pemerintah, swasta atau 
asing. Pertumbuhan pasar 
perbankan syariah relatif 
cukup besar dalam satu dekade 
terakhir. Hal itu mengakibatkan 
peningkatan kebutuhan sumber 
daya manusia.

Fungsi dasar bank syariah 
secara umum sama dengan bank 
konvensional. Prinsip umum 
pengaturan dan pengawasan 
bank berlaku pula pada bank 

SekiLaS tentanG 
perbankan 
Syariah
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kita dan keluarGa

Anak-anak saat ini 
lebih memilih 
nge-games 
ketimbang 
kegiatan lainnya. 

Selain mengasyikkan, games 
tersebut mudah diakses internet. 
Jika hal itu dibiarkan tanpa 
pengawasan, walhasil anak-anak 
pun kecanduan games

Kondisi itu membuat 
anak lupa diri dan seringkali 
berimplikasi negatif. Tak 
jarang, anak-anak yang 
kecanduan games melawan 
nasihat orangtua dan membuat 

Games sepak bola, martial 
combat, dan point blank menjadi 
langganan kebiasannya yang 
membuat ia lupa segalanya. 
 “Pulang sekolah terus ganti 
baju. Setelah itu langsung 
ke warnet. Seru sih, jadi 
saya ketagihan. Kalau gak 
punya uang, minta sama ibu 
bilangnya buat jajan, padahal 
buat main games. Orangtua 
sering marah tapi saya cuek 
saja. Memang, saya jadi lupa 
makan, lebih senang main dan 
tidak konsentrasi belajar. Tetapi 
sejak kelas 4 SD saya mulai 

komunikasi keluarga kurang 
harmonis.

Sebut saja F (13), siswa 
kelas 1 di salah satu SMP 
di Rangkapan Jaya Baru, 
Pancoranmas, Depok. Ia 
salah satu contoh anak yang 
kecanduan game online. F 
kecanduan games sejak kelas 
satu SD. Mulai dari pukul 
11.00-15.00 WIB, Ia habiskan 
waktunya bermain games. Uang 
yang ia keluarkan Rp 1.500/
jam untuk nge-games di salah 
satu warnet dekat rumahnya di 
kawasan Rawa Denok.

Kecanduan 
Games 
Buat Anak Lupa Diri 
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mengurangi bermain games. 
Sekarang sesekali aja. Mungkin 
karena masih anak-anak, terus 
kalau dimarahin merasa bete,” 
katanya.

Di tempat terpisah, Kepala 
Sekolah TKIT Az-Zahra, Nova 
Liestiana menjelaskan, banyak 
penyebab anak-anak kecanduan 
games. Salah satunya, orangtua 
secara tidak sadar memberikan 
label negatif kepada anaknya. 
Seperti menyebut anak-anak 
dengan kata-kata bandel, nakal, 
dan malas ketika sang 
anak tak mau menuruti 
permintaan orangtua.

Penyebutan itu 
membuat anak merasa tak 
dibutuhkan dan mereka 
pun melampiaskannya 
dengan bermain games. 
Anak-anak yang merasa 
tak dibutuhkan itu merasa 
enjoy dengan games. 
Mereka mendapatkan 
pujian dari permainan itu 
ketika berhasil menyelesaikan 
permainannya. Anak 
pun merasa hebat karena 
mendapatkan  kepuasan dengan 
mengalahkan lawan-lawannya 
di permainan itu.

“Dengan label yang sering 
diucapkan orangtua kepada 
anaknya membuat anak merasa 
jadi pecundang di dunia nyata. 
Namun dia merasa sebagai 
juara atau pemenang di dunia 
games. Anak merasa diterima, 
dihargai, dibutuhkan, dan 
diinginkan yang selama ini tidak 
didapatkannya di dunia nyata. 
Hal itulah yang menyebabkan 

anak kecanduan games,” 
ujarnya.

Nova mengatakan, 
untuk mengantisipasi anak 
kecanduan games, maka 
orangtua harus memahami 
karakter anaknya. Sebab, secara 
individu karakter setiap anak 
berbeda. Memperlakukan 
mereka pun dengan cara 
berbeda dan menerima kondisi 
mereka apa adanya. Jika hal 
itu dilakukan, maka sangat 
membantu anak berprestasi 

di bidang yang disukainya. 
Namun jika hal tersebut tidak 
dilakukan maka anak pun anak 
akan melampiaskannya di dunia 
games.

“Games menjadi tempat 
pelarian anak yang merasa 
tak dibutuhkan orangtua. 
Games mengisi kesepian anak 
karena kedua orangtua sibuk 
bekerja. Anak yang jarang 
bertemu orangtua biasanya sulit 
berkomunikasi dan sebaliknya 
games mengajak anak 
berkomunikasi lewat berbagai 
pilihan permainan. Ada banyak 
games selalu memakai kata 

positif. Contohnya,  “coba lagi”, 
“ingin melanjutkan”, “silahkan 
ulang”, dan sejenisnya. Berbeda 
dengan dunia nyata yang lebih 
banyak mengumbar celaan dan 
cacian,” tandasnya.

Selain hal itu, lanjut 
Nova, orangtua juga perlu 
memberitahu dampak dari 
permainan yang suka dimainkan 
anak dan orangtua juga diminta 
untuk tidak marah-marah 
ketika anak sedang bermain 
games, sebab hal itu tidak bisa 

diterima anak.
Hal lainnya 

yang mesti dilakukan 
adalah memberikan 
kesempatan  anak 
bermain di luar rumah. 
Pada saat tertentu, 
orangtua juga perlu 
menemani anaknya 
bermain dan saling 
berbagi cerita.

“Terpenting 
adalah orangtua 

harus membicarakan 
keberatannya atas kebiasaan 
anak bermain games yang 
melebihi batas kewajaran. 
Ketika berbicara orangtua pun 
harus menyampaikan kata-kata 
yang baik dan lembut sambil 
menatapnya dengan penuh 
kasih sayang. Selain itu buat 
lah kesepakatan dengan anak 
saat terbaik bermain game 
dan berapa lama bermain 
game. Disiplin dan sikap tegas 
orangtua juga diperlukan ketika 
anak melampaui kesepakatan 
yang dibuat,” paparnya.
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waktu lalu.
Tak hanya Dimas, 

sejumlah warga Depok lain juga 
menyatakan demikian. Mereka 
pun berharap seluruh separator 
jalan di Kota Depok terus 
dihijaukan dengan pepohonan.

“Pemerintah Kota Depok 
terlihat serius membuat Depok 
menjadi kota yang hijau dan 
indah. Buktinya walaupun 
belum meraih Piala Adipura, 
namun Kota Depok  sudah 
mendapatkan penghargaan 
Adipura. Kami mendukung 

upayamu Pak 
Nur Mahmudi 
Isma’il, Wali 
Kota Depok 
yang begitu 
komitmen 
menyediakan 
ruang terbuka 
hijau (RTH),” 
ujar Rahmadi, 
warga Bojong 
Pondok Terong, 
Cipayung, 
Depok.

  Separator hijau tak hanya 
terlihat di Jalan Raya Margonda. 
Di Jalan Raya Juanda pun sudah 
lebih dulu ditanami pepohonan, 
bahkan pohonnya sudah mulai 
tinggi. Begitu juga di Jalan Raya 
Kartini. Meski masih baru, 
namun keberadaan pohon di 
separator jalan raya Kartini 
jauh lebih sedap dipandang 
mata. Pasar Dewi Sartika yang 

“Sekarang Jalan Margonda 
mulai mendingan. Sudah 
ada pemandangan hijaunya. 
Separator (pembatas, red) jalan 
sudah ditanami pepohonan. 
Walaupun pohonnya belum 
tinggi, tapi 10 tahun lagi saya 
yakin Jalan Margonda akan 
sejuk seperti jalanan di Jalan 
Raya Pajajaran, Kota Bogor,” kata 
Dimas (17), pelajar kelas 3 SMA 
swasta di Kota Depok, beberapa 

Hijaukan Separator Jalan dengan 
Pohon

Dulu, bila siang 
hari, sepanjang 
Jalan Raya 
Margonda 
mulai dari fly 

over Universitas Indonesia  
hingga lampu merah Ramanda, 
rasa panas begitu menyengat. 
Fatamorgana terlihat jelas di 
pelupuk mata. Kurangnya 
pemandangan hijau di sepanjang 
jalan, membuat perjalanan 
dekat terasa jauh. Namun dua 
tahun belakangan ini, Jalan 
Raya Margonda nampak jauh 
berbeda. Pohon-pohon Trembesi 
di sepanjang jalan tersebut 
terlihat tumbuh subur. Daun-
daun rindang melambai tertiup 
angin. Sungguh membuat 
mata menjadi sejuk. Semilir 
angin yang menerpa kulit pun 
mengurangi teriknya sinar 
mentari.
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padat oleh pembeli pun tak 
luput ditanami pohon trembesi 
di sepanjang separator. Hal 
serupa juga terlihat di Jalan Raya 
Nusantara, Jalan Kemakmuran, 
dan Jalan Raya Sawangan.

Kepala Bidang 
Pertamanan Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan (DKP)  Kota 
Depok, Hardiman mengatakan, 
penanaman pohon di 
separator jalan merupakan 
upaya Pemkot Depok untuk 
memberi kenyamanan bagi 
pengguna jalan. Manfaat 
lainnya adalah berkurangnya 
polusi udara. Keseriusan 
Pemkot Depok tersebut 
sesuai Undang-Undang No 26 
Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, dalam  ruang kawasan 
perkotaan, infrastruktur 
jalan harus dijadikan aman, 
nyaman, produktif, dan 
berkelanjutan. Ruang terbuka 
hijau juga mengacu Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum 05/
PRT/M/2008 tentang pedoman 
penyediaan dan pemanfaatan 
ruang terbuka hijau di kawasan 
perkotaan. RTH seharusnya 
mendapat porsi sebanyak 20 
persen. 

Untuk itu sejak tahun 
2009, DKP melakukan 
penanaman pohon pada 
separator dan median jalan di 
Jalan Raya Margonda dalam 
beberapa segmen. Segmen 
pertama dimulai dari Jalan Tugu 
sampai lampu merah Ramanda. 
Pada 2011, segmen kedua mulai 
dari lampu merah Ramanda 

hingga Jalan Juanda dan segmen 
ketiga pada tahun ini dimulai  
dari Jalan Juanda hingga Taman 
Universitas Indonesia (UI).

“Kami terus berupaya 
meningkatkan kualitas RTH 
yang ada sejak 2009. Tahun 
ini juga akan dilanjutkan 
pengerjaan penghijauan 
pembatas jalan dari Jalan 
Juanda hingga taman UI,” tutur 
Hardiman.

Menurutnya, beberapa 
pohon menjadi pilihan utama 
untuk ditanam di pembatas 
jalan. Seperti pohon keras 
berupa Trembesi dan pohon 
lunak seperti Corumbusa, 
Pugencil, Pucuk Merah serta 
Agave.

Agar tetap tumbuh subur, 
DKP senantiasa melakukan 
perawatan terhadap tanaman 
tersebut. Mulai dari melakukan 
penyulaman atau mengganti 
tanaman yang tidak sehat/mati, 
penyiraman rutin dilakukan 
setiap hari, pemangkasan 
tanaman untuk merapihkan 
hingga memperindah 
penampilan tanaman serta 
penggemburan tanah agar cepat 
menyerap air dan pemupukan.

Perawatan tanaman tak 
hanya dilakukan DKP. Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) Kota 
Depok pun melakukannya. 
Setiap Jum’at, Kepala BLH 
Kota Depok, Zamrowi beserta 
stafnya bersepeda keliling 
Depok. Mereka mencari pohon 
yang terluka akibat paku yang 
menancap di batang. Paku yang 

menancap itu 
pun satu per 
satu dicabuti. 

“Jika 
pohon itu 
bisa berteriak, 
maka pohon 
itu akan 
menjerit 
kesakitan 
saat paku 
ditancapkan 
ke batangnya. 
Sama seperti manusia, pohon 
juga memiliki rasa sakit. Jika 
dibiarkan pohon itu terluka 
maka lama kelamaan akan 
busuk dan akhirnya mati. Sangat 
banyak paku yang kami temukan 
tertancap di batang pohon. 
Tolong jangan sakiti mereka,” 
tegas Zamrowi.

Ia meminta seluruh 
elemen masyarakat tidak 
menancapkan paku untuk 
memasang selebaran atau 
spanduk di pohon. Apalagi 
menjelang pesta demokrasi 
tahun 2014. Biasanya alat 
sosialisasi kampanye kerapkali 
ditancapkan di pepohonan. 
Sayangilah pohon sebagaimana 
kita menyayangi diri sendiri.

 “Kami berharap 
masyarakat Depok turut serta 
memelihara pohon-pohon 
yang ada di separator dan 
median jalan. Jangan memasang 
spanduk di pohon karena akan 
merusak dan mengganggu 
keindahan pohon,” paparnya. 

hardiman, kepala bidang pertamanan 
dinas kebersihan dan pertamanan 
(dkp)  kota depok
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Lahan subur nampaknya menjadi 
kelebihan Kota Depok. Meski dekat 
dengan DKI Jakarta, namun kualitas 
tanah di Depok jauh berbeda. Depok 
memiliki keunggulan di sektor 

pengairan yang merupakan pertemuan jalur 
pengairan dari Bogor dan Jakarta. Bahkan kualitas 
airnya berada di level 3 dan 3,5. Hal inilah yang 
membuat tanah di Kota Depok relatif lebih subur. 

Keunggulan tersebut membuat belimbing 
dewa yang merupakan ikon Kota Depok 

Lahan Subur, 
investasi agrobisnis 
di depok 
Menggiurkan

tumbuh subur. Kawasan wisata agrobisnis Pasir 
Putih, Sawangan Depok pun ramai dikunjungi 
wisatawan. Sebab, di wilayah itu banyak 
pohon belimbing yang menarik perhatian para 
wisatawan. Tak dapat dipungkiri, popularitas 
belimbing dewa merambah ke kecamatan lain 
di Depok. Tercatat kini ada sekitar 600 petani 
belimbing di 11 kecamatan di Kota Depok. 
Setiap petani, rata-rata memiliki luas lahan 500 
meter persegi hingga tiga hektar. Setiap 500 
meter persegi lahan dapat ditanami 16-20 pohon 
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panen 253 hektar, lalu kacang panjang luas 
panen 142 hektar, dan bayam luas panen 197 
hektar. Sedangkan jenis tanaman palawija yang 
diusahakan di antaranya ubi kayu, ubi jalar, 
jagung, dan kacang tanah. 

 Pada komoditi pepaya, hasil panennya 
cukup mencengangkan. Setiap tahun dapat 
memanen 21 ton buah pepaya dari 1.426 pohon. 
Buah rambutan pun tumbuh subur, setiap tahun 

bisa mencapai 12,1 ton 
lebih diperoleh dari 11.326 
pohon rambutan. Jenis 
buah-buahan lainnya yang 
tumbuh subur di Depok 
adalah durian dan langsat.

Selain buah-
buahan, tanaman hias 
juga merupakan produk 
pertanian unggulan 
Kota Depok. Luas panen 
tanaman hias anggrek 
96.135 meter persegi 

dengan produksi 327.641 tangkai. Tanaman hias 
Heliconia, luas panennya mencapai 13.970 pohon, 
dengan produksi 141.659 tangkai. Beberapa 
tanaman hias lainnya adalah phylondendron, 
euphorbia, pedang-pedangan, mawar, melati, dan 
palem. Tidak sedikit warga Depok yang menjalani 
bisnis tanaman hias ini. 

“Kualitas tanah di Kota Depok bagus untuk 
pertanian, tak kalah dengan tanah di daerah 
yang memang daerah pertanian. Bahkan lahan 
kering pun cocok untuk bertani belimbing, jambu 
biji, rambutan, dan alpukat,” tutur Kepala Dinas 
Pertanian dan Perikanan Kota Depok, Abdul 
Haris.

Menurut Haris, tanaman bawang juga 
dapat tumbuh subur di Depok. Bahkan tanaman 
tersebut dikembangkan dalam konsep Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (KRPL). Selain itu, cabai 
merah dan rawit menjadi komoditi andalan warga 
dalam memanfatkan lahan pekarangan dan lahan 
kosong di lingkungan mereka.

belimbing. Dari kondisi itu, setiap tahun, produksi 
belimbing  mencapai 49.1 ton yang diperoleh dari  
28.038 pohon belimbing produktif.

Salah seorang petani belimbing di 
Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, Siman 
mengatakan, ia memiliki lahan 800 meter yang 
ditanami pohon belimbing. Jika panen, satu 
pohon belimbing dapat menghasilkan 800 buah 
belimbing atau ekuivalen 160 kg. Jika harga 
belimbing di pasaran 
seharga Rp 8.000 per 
kg maka satu pohon 
dapat menghasilkan Rp 
1.2 juta lebih. “Dalam 
setahun saya bisa 
panen tiga kali. Bertani 
belimbing itu sangat 
menjanjikan apalagi 
bila memiliki lahan 
luas. Bertani belimbing 
itu tidak rumit dan 
tidak banyak hama 
mengganggu. Yang penting, kita rajin dan ulet 
maka akan sukses,” ujar Siman yang juga menjabat 
Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) 
Kelurahan Tugu itu.

Siman menambahkan, di Kelurahan Tugu 
kualitas tanahnya bagus. Dari segi pertanian juga 
menjanjikan. Terbukti pada 2001-2002, Kelurahan 
Tugu mendapat penghargaan dari Kementerian 
Pertanian sebagai kelurahan terbaik kategori 
pertanian.

Di sisi lain, pemanfaatan lahan subur 
di Kota Depok relatif cukup baik. Data Badan 
Pusat Statistik (BPS) Kota Depok menyebutkan, 
luas penggunaan lahan sawah di Kota  Depok 
tahun  2012  seluas 517 hektar. Sedangkan luas 
penggunaan lahan bukan sawah adalah 19.512 
hektar. Kemudian luas panen tanaman padi 
sawah dari 592 hektar mampu menghasilkan 
3.800 ton lebih. Tercatat juga, pada 2012, tanaman 
holtikultura yang paling banyak diusahakan 
di Kota Depok adalah kangkung dengan luas 
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Percaya diri dan kemauan  
kuat merupakan hal 
penting untuk meraih 

kesuksesan. Dua hal inilah yang 
dimiliki Asep. Meski awalnya 
hanya belajar dari saudara, 
namun berbekal percaya 
diri dan ulet, Asep mampu 
mengembangkan bisnis taman 
batu. Tiap bulan, ia mampu 
meraup omzet puluhan juta 
rupiah. 

 Bayangkan saja dalam 
sebulan, rata-rata Asep 
mendapatkan order membuat 
taman batu empat sampai lima 
kali. Setiap taman seluas 10-
15 meter persegi, tarif yang 
dikenakan sebesar Rp 4,5 juta. 
Artinya, untuk lima pekerjaan, 
Asep mendapatkan pemasukkan 
Rp 22,5 juta. Keuntungan yang 
didapatkan Rp 1,5 juta/taman, 
jadi dari total lima taman, Asep 
mendapat untung Rp 7,5 juta. 
Pendapatan itu belum termasuk 
order pesanan taman batu 
permeter persegi yang bertarif 
antara Rp 350.000 (taman 
minimalis) - Rp 650.000 (taman 
vertikal).

 Keuntungan lain yang 

diperoleh Asep 
adalah melayani 
jasa perawatan 
taman dengan 
biaya Rp 150.000 
setiap kali 
kunjungan. 
Dalam sebulan, 

Asep mendapatkan delapan 
kali kunjungan ke pelanggan 
tetapnya. Selain itu, Asep juga 
menjual beraneka ragam batu 
alam. Harga batu alam yang 
ditawarkan antara Rp 30.000 – 
Rp 40.000 perkantong. Setiap 
kantong, keuntungannya 50 
persen. Dalam sehari, Asep  
menjual lima kantong batu alam.

 “Alhamdulillah ini 
berkat kerja keras selama 20 
tahun. Sikap pantang menyerah 
membuat bisnis saya lancar. 
Kepercayaan pelanggan 
merupakan amanah yang harus 
saya jaga.  Saya hanya memiliki 
dua karyawan dalam bisnis 
taman batu ini,” kata Asep yang 
memiliki usaha taman batu 
dengan nama Taman Sari Wangi 
di Jalan Nusantara, Depok I.

 Asep menjelaskan, ilmu 
berbisnis taman diperolehnya  
melalui pengalaman. “Dulu 
pesanan ramai, hanya musiman. 
Biasanya pada Idul Fitri dan 
tahun baru. Tapi sekarang 
tidak lagi. Banyak pelanggan 
yang sudah percaya karena 
merasa puas. Apalagi, kami 

beri garansi kepada pelanggan. 
Maka itu, kepuasan pelanggan 
menjadi hal utama bagi saya. Ini 
saya peroleh dari pengalaman 
untuk mengembangkan usaha,” 
paparnya.
Bisnis Taman Tak Akan Pernah 
Mati

Asep menyatakan, usaha 
taman tak akan pernah mati. 
Bisnis pertamanan selalu 
menjadi peluang bagi para 
pelaku bisnis. “Bisnis taman 
tak akan pernah mati. Apalagi 
lahan subur di Depok dapat 
dimanfaatkan untuk menjual 
tanaman hias. Seperti di 
Bojongsari, Depok yang menjadi 
sentra tanaman hias,” tuturnya.

Asep mengungkapkan, 
saat ini batu alam yang laku 
dibeli konsumen adalah 
batu palimanan, tumplek, 
susun sirih, hijau sukabumi, 
paras yogya, breksi, dan batu 
kali. Sedangkan taman yang 
sedang tren adalah taman 
minimalis. Taman minimalis 
memang menghadirkan kesan 
simpel namun tetap natural. 
Sehingga material atau bahan 
yang digunakan tidak terlalu 
berlebihan. alami dan dingin. 
Untuk menghadirkan kesan 
hangat dapat memakai batu 
paras yang memiliki warna putih 
gading, Hal ini ditujukan untuk 
memberi kesan tropis.

Usaha Taman Batu 
Laris Manis
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Bagi sebagian pemilik 
mobil dan motor 
mungkin agak sungkan 

mengajak orang menumpangi 
kendaraannya. Selain alasan 
gengsi, faktor keamanan 
menjadi pertimbangan utama 
si empunya kendaraan. Namun 
tidak demikian bagi komunitas 
Nebengers. Kemacetan di 
Jabodetabek membuat para 
Nebengers berlomba-lomba 
mengajak orang lain menaiki 
mobilnya dengan tujuan lokasi 
yang sama. Harapannya, sikap 
mereka dapat membantu 
mengurangi kemacetan.

 “Saya sering 
memperhatikan orang-orang 
berebut naik angkutan umum 
yang sudah penuh sesak. 
Sementara banyak mobil-mobil 
pribadi yang hanya ditumpangi 
satu atau dua orang. Alangkah 
baiknya jika pemilik mobil 
bisa saling kenal dan tolong 
menolong atau peduli dengan 
bersedia menebengi orang 
yang satu arah perjalanannya. 
Inilah yang menggugah 
kami membentuk komunitas 
Nebengers,” kata Pendiri 
Komunitas Nebengers, Andreas 
Aditya Swati.

 Menurut Andreas, 
keseriusan mereka dalam 
mengembangkan komunitas ini, 
banyak menarik minat pemilik 
mobil untuk bergabung. Bahkan 
sesama pemilik mobil bisa 

ikut nebeng ke pemilik mobil 
lainnya yang satu arah. Kondisi 
ini bisa bergantian di hari-hari 
berikutnya. 

 Andreas menceritakan, 
terbentuknya komunitas 
Nebengers ini terinspirasi dari 
ajaran sang Ibu. Andreas pun 
kemudian membuat akun 
twitter bernama@nebengers 
pada 7 Desember 2011. Dalam 
twitternya disebutkan, visi 
dari @nebengers adalah social 
movement untuk mengajak 
orang mengurangi kemacetan 
dengan memberikan tebengan 
serta mengembangkan interaksi 
sosial. 

Pada awalnya Andreas 
hanya sendirian mengurus 
@nebengers. Kemudian 
Stefany Putri membantu 
menyumbangkan ide 
hastag #BeriTebengan dan 
#CariTebengan. Dalam 
pengembangannya, @
nebengers kini memiliki 
hastag #TeamDistrik yang 

tiap distriknya dipimpin oleh 
seorang koordinator yang 
dinamai Lurah. Lurah dipilih 
oleh para warga distriknya. 
Lurah harus mampu merangkul 
warga dan mengadakan kegiatan 
yang sifatnya fun seperti piknik, 
futsal, sharing, bukber, nobar dan 
lain sebagainya.

Demi keamanan, Andreas 
menciptakan  sistem untuk 
memantau setiap kegiatan 
tebeng menebeng. Untuk 
memverifikasi anggotanya, 
komunitas ini mengadakan kopi 
darat 4 – 6 kali setahun.

Koordinator Wilayah 
Depok atau Lurah Depok, 
Oky Indra mengatakan “Saat 
berangkat kerja kami janjian 
di sekitar Pondok Cina pukul 
06.00–06.30 WIB. Saya selalu 
nge-twit siapa yang mau nebeng 
saat mau kerja dan pulang. 
Dengan begitu kami bisa cek 
aktivitas twitter calon penebeng,” 
tuturnya

Anggota komunitas dari 
wilayah Depok, lanjut Oky, 
sekitar 300 orang tersebar dari 
berbagai wilayah di Depok. 
Titik temu anggota Nebengers 
di sekitar Jalan Margonda, 
Depok Town Square, Universitas 
Indonesia,  Sawangan, dan 
Cinere.

“Komunitas Nebengers 
juga mempunyai program sosial 
berbagi dan peduli. Kami juga 
mengadakan aktivitas sosial 
lainnya seperti donor darah yang 
baru saja dilakukan di Margo 
City Depok pada 22 September 
2013,” imbuh Oky. 

Nebengers, 
Gerakan Bersama Kurangi Kemacetan
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Disebutkan Pemkot 
Depok memungut retribusi 
sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan 
atau diberikan pemerintah 
daerah untuk kepentingan 
pribadi atau badan.

Kemudian dijelaskan 
juga tentang wajib retribusi di 
pasal 11. Pada pasal itu wajib 
retribusi dimaksud adalah 
orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan 

Sesuai ketentuan Pasal 
157 Undang-undang 
No 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan 
Daerah yang telah 

beberapa kali diubah terakhir 
dengan UU No 12 Tahun 
2008, sumber pendapatan 
daerah terdiri dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana 
Perimbangan, Pinjaman Daerah 
dan  pendapatan daerah lainnya 
yang sah. Salah satu sumber 
pendapatan yang berasal dari 
PAD yaitu retribusi.

Retribusi itu digunakan 
untuk membiayai pelaksanaan 
pemerintah daerah dan 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat.

Anggota DPRD Kota 
Depok, Mahzab mengatakan, 
payung hukum Pemerintah 
Kota Depok dalam memungut 
retribusi adalah Perda No 8 
Tahun 2011 tentang retribusi 
pemakaian kekayaan daerah. 
Hak-hak Pemkot Depok dalam 
memungut retribusi tertera pada 
bab 1 pasal 7.

Perda No 08 Tahun 2011 
Atur Tentang Retribusi 
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untuk melakukan pembayaran 
retribusi,termasuk pemungut 
atau pemotong retribusi 
tertentu.

Sanksi tak membayar 
retribusi juga dapat dilakukan 
Pemkot Depok. Di bab 1 pasal 
17 berbunyi bahwa surat tagihan 
retribusi daerah (STDR) adalah 
surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda.

“Ada 22 bab pada perda 
itu. Di perda itu menjelaskan 
di antaranya mengenai nama, 
obyek, dan subyek retribusi, 
golongan retribusi, cara 
mengukur tingkat penggunaan 
jasa, struktur dan besarnya 
tarif jasa, penyewaan gedung, 
bangunan, dan ruang terbuka, 
penyewaan kendaraan dinas 
operasional khusus, penyewaan 
alat-alat berat, penyewaan 
kendaran pemadam  kebakaran, 
ambulan, kendaraan wisata 
air, cara penagihan retribusi, 
kebaratan, sanksi administratif, 
dan lainnya,” ujarnya.

Mahzab menjelaskan, 

khusus pada Bab 
VI tentang struktur 
dan besarnya tarif 
retribusi salah satunya 
menjelaskan tentang 
penyewaan tanah. 
Pada pasal 8 ayat (1) 
disebutkan bahwa 
struktur dan besarnya 
tarif digolongkan 
berdasarkan jenis, 
harga dasar tanah, 
luas dan jangka waktu 
pemakaian.

“Dengan adanya 
aturan yang tertuang 
di dalam perda 
maka diharapkan 
masyarakat memahami 
dan membayar 
retribusi.  Sebab 
retribusi ini digunakan 
untuk pembangunan 
dan melayani 
masyarakat. Tanpa 
membayar pajak 
maka pembangunan 
pun tak bisa berjalan 
semestinya. Segala 
retribusi itu harus 
berdasarkan perda,” 
imbuhnya.

Bagi masyarakat 
Depok yang ingin 
mengetahui lebih jelas 
tentang Perda No 8 
Tahun 2011 dapat 
mengunduh website 
Pemkot Depok di  www.
depok.go.id. 
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www.depok.go.id
@pemkotdepok
http://www.facebook.com/pemkotdepok
Email : portal@depok.go.id

Berbagai Jenis Tarif Retribusi yang 
Diatur dalam Perda No 8 tahun 2011. Di 
antaranya: 
 
1. Tarif retribusi penyewaan gedung atau 
bangunan: 
a. Gedung balai rakyat atau gedung lain 
yang sejenis : untuk kegiatan resepsi 
sebesar Rp. 1.250.000/hari, kegiatan 
pameran Rp. 1.000.000/hari, kegiatan 
seminar Rp. 750.000 /hari, kegiatan olah 
raga Rp. 12.500/jam. 
b. Aula balai kota atau aula gedung lainnya 
: untuk kegiatan seminar Rp. 1.000.000 /
hari, kegiatan pameran Rp. 1.250.000 /hari, 
c. Stadion olah raga Rp. 75.000/jam, 
d. Lapangan terbuka Rp. 50.000 /jam 
e. Bangunan pembenihan/sarana 
pendukung pertanian (tidak 
termasuk  biaya benih, listrik dan upah 
tenaga kerja), sebesar Rp. 10.000.000,-/
Tahun.9 
f. Bangunan Rumah Susun Sederhana/ 
Rusunawa (tidak termasuk biaya listrik 
dan air) : 
1. untuk hunian: lantai I sebesar Rp. 
250.000,- per unit/per bulan, lantai II Rp. 
225.000, lantai III Rp. 200.000, dan  lantai 
IV  Rp. 175.000,- per unit/per bulan. 2. 
Untuk non hunian Rp. 685.000 per unit/
per bulan. 
g. Penyewaan ruang terbuka pada 
bangunan yang bersifat Rp. 25.000,- 
permeter persegi/hari. 
h. penyewaan ruang terbuka pada 
bangunan yang bersifat permanen 
sebesar Rp. 500.000,- permeter persegi/
Tahun; 
i. penyewaan bangunan kantin sebesar Rp. 
50.000,- permeter persegi/perbulan.
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Serba serbi
RAPI Kota Depok Gelar Mu-
syawarah Kota ke-7

Bertempat di Gedung 
Anggrek Bulan, Taman Wilada-
tika Cibubur, RAPI ( Radio An-
tar Penduduk Indonesia ) Kota 
Depok menggelar musyawarah 
kota ke-7, Sabtu (05/10/2013). 
Dengan mengusung tema ” 
Tingkatkan Jaring RAPI Ko-
munikasi  Untuk Pengabdian 
Kepada Masyarakat “, musy-
awarah ini turut dihadiri oleh 
Ketua RAPI Provinsi Jawa Barat 
Agung Sabur, Bendahara RAPI 
Nasional Masniari Bangun dan 
perwakilan RAPI tingkat Keca-
matan se-Kota Depok.

Dalam sambutannya 
Agung Sabur selaku Ketua RAPI 
Provinsi Jawa Barat berharap 
agar kepengurusan baru ini 
nantinya dapat mendukung pro-
gram yang sudah dicanangkan 
oleh tingkat Provinsi Jawa Barat.

Dalam musyawarah ini, 
Eddi Pritjatna kembali terpilih 
menjadi ketua RAPI Kota De-
pok. Sebelum Eddi sudah men-
jabat sebagai ketua pada periode 
2010-2013.

” Saya harap kepengu-
rusan baru ini bisa terus men-
gabdi kepada pemertintah 

LPI2Dinas Pemuda Olahra-
ga Pariwisata Seni dan Bu-
daya (Disporaparsenbud) 

Kota Depok mengadakan Liga 
Pelajar Indonesia (LPI) untuk 
pelajar tingkat Kota Depok seb-
agai wadah dalam mengembang-
kan minat dan bakat para pelajar 
tingkat SMP dan SMA. Liga ini 
digelar agar mereka mampu 
mengharumkan nama baik De-
pok di bidang olahraga. Lomba 
ini melibatkan 65 sekolah, yang 
berasal dari 34 sekolah SMP dan 
SMA sebanyak 31 sekolah.

M. Yusuf selaku ketua 
panitia dalam kegiatan ini 
menjelaskan ada beberapa hal 
yang menjadi dasar diadakannya 
LPI. “Selain merupakan kegiatan 
tahunan yang sudah lima tahun 
dijalankan, kami juga ingin mel-

LPI Wadah Pengembangan Bakat 
Pelajar di Bidang Olahraga

atih bakat pelajar-pelajar sehing-
ga mereka mampu menjadi bibit 
baru dalam cabang olahraga dan 
dapat mengenalkan nama Kota 
Depok di wilayah lain,” ujar Ke-
pala Seksi di  Disporaparsenbud 
ini menjelaskan.

Kompetisi yang diadakan 
hanya sepak bola saja, sama hal-
nya dengan tahun sebelumnya. 
Pertandingan akan berlangsung 
selama dua minggu dan akan 
diadakan di Lapangan Merpati, 
Depok.

Sementara itu, Walikota 
Depok H. Nur Mahmudi Isma’il 
mengatakan,  bahwa dengan 
adanya pertandingan ini maka 
akan mempererat ikatan per-
saudaraan antar sekolah. “Per-
tandingan ini sebagai ajang 
persahabatan dan menguji 
keterampilan siswa dan siswi 
sehingga mereka mampu memi-
liki kesiapan menjadi masyara-
kat yang berguna di lingkungan 
sekitar,” ujar mantan Menteri 
Kehutanan pada Kabinet Per-
satuan Nasional ini.

Pertandingan ini diharap-
kan mampu memberikan pem-
binaan dan penciptaan karakter 
dalam mendidik pelajar di Kota 
Depok sehingga mereka mampu 
menjadikan Depok yang se-
jahtera, sehat dan berprestasi. 
(Diskominfo/Indri)
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dan masyarakat untuk saling 
membantu dalam hal pub-
likasi informasi baik mengenai 
bencana,kecelakaan, ataupun 
kesehatan dan selalu berkoor-
dinasi dengan instansi terkait 
mengenai permasalahan itu,” 
ujar pria yang mempunyai call 
sign JZ10HMW.

RAPI adalah sebuah 
organisasi sosial nirlaba di 
Indonesia yang beranggotakan 
pengguna perangkat radio 
komunikasi. Sesuai dengan 
namanya, anggota RAPI meng-
gunakan perangkat radio untuk 
berkomunikasi dengan sesama 
anggota masyarakat lainnya.

Sebagai dasar verifikasi 
identitas pengguna perangkat 
radio digunakan call sign JZ 
(Juliet Zulu) untuk semua ang-
gotanya. Legalitas anggota RAPI 
berada dibawah Peraturan Men-
teri dan legalitas sebagai anggota 
RAPI dikeluarkan sebagai ijin 
komunikasi dari Kemkominfo 
berlaku per lima tahun.

” Kami saling bagi infor-
masi, misal ada kejadian pent-
ing mengenai bencana kita bisa 
saling tukar informasi dengan 
cepat,” ujar Eddi.

Medifarma Terapkan ODNR 
Kepada Seluruh Karyawan

PT. Medifarma sudah 
mulai menerapkan One Day No 
Rice (ODNR) kepada karyawan 
di lingkungan perusahaan-
nya. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya makan siang bersama 
antara Walikota Depok H. Nur 
Mahmudi Isma’il bersama staff 
manajemen serta 300 kary-
awan di Medifarma Laborato-
ries, Jalan Raya Bogor, Selasa 
(8/10/2013).

Factory Manager Wahyu 
Hartoyo menegaskan bahwa 
karyawannya memberikan 
tanggapan positif terkait adanya 
ODNR di Medifarma. “Setelah 

Bapak Nur Mahmudi Isma’il 
menjelaskan mengenai ODNR 
ketika pengobatan masal bulan 
lalu, jajaran staff kami mulai 
menerapkannya. Selanjutnya, 
kami melakukan tindakan lebih 
lanjut kepada karyawan dan 
mereka menerima serta mendu-
kung program ini,” jelasnya.

Ia mengaku ini sudah kali 
keduanya seluruh karyawan 
menyantap hidangan ODNR. 
Wahyu juga mengatakan bahwa 
program ini berkaitan dengan 
program sehat yang dijalankan 
PT Medifarma, yaitu ayo makan 
sehat, ayo gerak, ayo lebih bugar, 
dan ayo cari tahu.

“ODNR termasuk ke 
dalam satu program sehat yang 
ada di perusahaan kami. Se-
lain itu, hal ini juga berkaitan 
dengan visi Medifarma yaitu 
membuat Indonesia menjadi 
sehat, maka kami turut serta 
memajukan program yang su-
dah dicanangkan oleh Walikota 
Depok,” tambah Wahyu.

Sementara itu, H. Nur 
Mahmudi Isma’il memberikan 
tanggapan terhadap PT. Medi-
farma yang dalam waktu singkat 
dapat menjalankan ODNR. 

“Saya memberikan empat 
jempol kepada seluruh staff 
dan karyawan, dalam waktu 
satu minggu saja sudah mampu 
menjalankan ODNR. Tidak lupa 
juga terhadap visi PT Medi-
farma yang hampir sama dengan 
tujuan ODNR yaitu menjadikan 
masyarakat sehat dan se-
jahterah,” ujar Mantan Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan.

Walikota Depok ini juga 
memberikan apresiasi tinggi 
terhadap menu yang disajikan. 
Menu yang ada cukup ideal 
dan bagus, variasi makanannya 
menarik dan memenuhi standar 
kualifikasi makanan yang sehat. 
Selain itu, pengenalan karbohid-
rat yang ada akan mempertajam 
kualitas menu makanan yang 
lebih reliable. Karbohidrat yang 
disajikan pada ODNR kali ini 
yaitu nasi jagung, nasi goreng 
jagung, dan nasi uduk jagung. 
Untuk lauknya ada beberapa 
kombinasi yaitu menggunakan 
ayam, ikan, daging, telur, dan 
tidak lupa dengan sayur. Seluruh 
karyawan mengaku, nasi goreng 
jagung lah yang menjadi menu 
favorit di Medifarma.

Nur Mahmudi Isma’il 
menghimbau kepada perusa-
haan lain di Kota Depok untuk 
mencontoh dan memperhatikan 
bagaimana manajemen yang di-
lakukan PT Medifarma. Perusa-
haan ini mampu melakukan rev-
olusi mindset untuk mengajak 
pekerjanya dalam melakukan 
perilaku sehat dengan program 
ODNR. Ini membuat karyawan 
lebih sehat dan perusahaan lebih 
produktif.
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meter masuk ke gapura itu 
mulai terlihat toko pakaian 
berjejer. Di toko-toko itu 
dipajang berbagai jenis pakaian 
seperti celana anak-anak, celana 
dewasa dan baju perempuan.
 Salah satu pemilik toko 
itu adalah Sumiyati, warga 
RT07/10  No.55, Kampung  
Bulak Timur, Cipayung, Depok. 
Ia telah membuka usaha 
konveksi sejak 14 tahun lalu. 
Menurut Sumiyati, sebagian 
besar warga Kampung Bulak 
Timur berbisnis konveksi.  
“Saya, awalnya hanya melihat-
lihat. Lalu tertarik belajar 
menjahit. Kemudian bekerja 
sebagai penjahit dan kini 
saya memproduksi pakaian,” 
paparnya.
 Sumiyati menjelaskan, 
awalnya, ia hanya bermodalkan 

 Berawal dari krisis 
ekonomi 1998, warga Kampung 
Bulak Timur, Cipayung, 
Depok memutar otak untuk 
menghidupi keluarganya. 
Mereka mulai memproduksi 
celana ‘monyet’ dengan harga 
murah. Namun, kini warga 
kampung tersebut mampu 
membuat berbagai jenis celana 
dan pakaian. Tak tanggung-
tanggung, omzet per bulan pun 
dapat mencapai puluhan juta 
rupiah. Wilayah tersebut pun 
kian dikenal sebagai sentra 
industri konveksi. 
 Akses menuju Kampung 
Bulak Timur bisa melalui Jalan 
Pitara. Kira-kira sekitar 500 
meter dari jembatan Serong, 
tepat di sebelah kiri, terdapat 
gapura yang bertuliskan 
Kampung Bulak Timur. Seratus 

tiga mesin jahit. Ia 
memproduksi celana legging, 
celana pendek, celana training, 
dan kaos. Berkat keuletan dan 
ketekunannya, kini Sumiyati 
memiliki tujuh mesin jahit dan 
tiga karyawan penjahit. Dengan 
modal itu ia dan suaminya, 
mampu memproduksi tujuh 
kodi hasil jahitan dari berbagai 
jenis per hari. Harga perkodi 
pun bervariasi mulai dari 
Rp 120.000 – Rp 240.000. 
Contohnya harga kolor per 
kodinya mencapai Rp.240.000, 
legging Rp 200.000 per kodi, 
dan celana pendek Rp 120.000 
per kodinya.

“Saya sama sekali tidak 
mengalami kesulitan dalam 
pemasaran. Sebab saya sudah 
memiliki pelanggan tetap 
yakni pedagang pakaian di 
Pasar Minggu, Jakarta Selatan,” 
tuturnya.
       Sumiyati menuturkan, 
bahan baku pakaian ia pasok 
dari Karawang, Jawa Barat dan 
Tangerang. Terkadang, ia juga 
bisa peroleh dari kampung 
tetangga yakni Kampung Rawa, 
Cipayung, Depok. Menariknya, 
Sumiyati menceritakan, 
Pemerintah Kota Depok kerap 
turun tangan memberikan 
pelatihan-pelatihan kepada 
para pelaku industri konveksi di 
kampungnya. 

Kampung Bulak Timur, Cipayung 
Sentra Industri Konveksi
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Layanan masYarakat

Budaya menunda-nunda 
pekerjaan masih nampak 
jelas di masyarakat. 

Hingga kini, perilaku itu kerap 
terlihat di loket pembuatan 
kartu kuning di Kantor Dinas 
Tenaga Kerja dan Sosial 
(Disnakersos) Kota Depok. 
Antrean panjang para calon 
pencari kerja menyemut di 
tempat tersebut. Terutama 
saat musim penerimaan calon 
pegawai negeri sipil (CPNS), 
pemandangan itu bisa kita 
lihat. Padahal pembuatan 
kartu kuning (kartu AK-1) 
yang menjadi syarat mutlak 
pendaftaran CPNS itu bisa 
dibuat sejak awal tahun. Bila 
persyaratan lengkap, dalam 
waktu beberapa jam kartu 
kuning pun sudah jadi.
 “Kalau tidak terjadi 
penumpukkan pemohon seperti 
menjelang pendaftaran CPNS, 
membuat kartu kuning cukup 
cepat prosesnya. Tidak dipungut 
biaya alias gratis,” kata Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 

Kota Depok, Diah 
Sa’diah.
            Menurut 
Diah, pemohon kartu 
kuning menjelang 
pendaftaran CPNS bisa 
mencapai 900 orang 
setiap hari. Meskipun 
pihaknya sudah 
membuka 10 loket, 
namun membludaknya 
pemohon kartu kuning 

membuat antrean pun tetap 
terjadi. Berbeda pada hari biasa, 
jumlah pemohon kartu kuning 
hanya 50 orang/hari. 
 Banyak manfaat dan 
keuntungan yang diperoleh 
jika membuat kartu kuning 
di awal tahun. Pertama tidak 
perlu antre. Kedua, dapat 
menghemat waktu dan tenaga 
jika ada penerimaan CPNS dan 
perusahaan swasta lainnya. 
Perlu diketahui,  kartu kuning 
berlaku hingga dua tahun dan 
dapat diperpanjang setiap enam 
bulan sekali.
  Diah menjelaskan, 
persyaratan untuk membuat 
kartu kuning adalah fotokopi 
KTP 1 lembar, foto terbaru 
ukuran 3X4 dua buah, foto 
kopi ijazah terakhir 1 lembar, 
serta 1 lembar foto kopi kartu 
keluarga. Sedangkan untuk 
memperpanjang kartu kuning 
cukup membawa kartu kuning 
asli. Jika ada data yang berubah 
maka harus membawa foto kopi 
data pendukung. 

 Nova Haryanto, warga 
RT004/009,Tugu, Cimanggis, 
Depok membenarkan 
keuntungan  membuat kartu 
kuning di awal tahun. Salah 
satunya, jika ada job fair dan 
harus membuat lamaran di 
tempat itu juga, ia tidak bingung 
harus membuat kartu kuning 
baru.
 “Saya sudah punya kartu 
kuning dan selalu saya bawa. 
Enak khan,” tuturnya. Nova 
menambahkan, membuat kartu 
kuning di Dinas Tenaga Kerja 
dan Sosial Kota Depok mudah 
dan cepat. 
 Selain melayani 
masyarakat dalam membuat 
kartu kuning, Disnakersos 
juga membantu warga Depok 
mencarikan pekerjaan. Tahun 
ini, dinas tersebut telah 
menggelar bursa kerja di Depok 
Town Center (DTC). Dalam 
kegiatan tersebut perusahaan 
besar yang terlibat cukup 
banyak. “Alhamdulillah banyak 
juga warga Depok yang diterima 
kerja saat itu. Kami juga 
memberikan pelatihan kerja 
kepada warga Depok. Seperti 
pelatihan komputer, menjahit, 
tata boga, sablon, serta service 
AC. Tak luput kami juga akan 
memberikan pelatihan kerja 
montir motor. Tak lama lagi, 
kami juga akan membuka bursa 
kerja di Pasar Segar, Sukmajaya, 
Depok,” pungkas Diah. 

Manfaat Membuat Kartu Kuning 
Lebih Awal
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lomba penyuluhan Kadarzi 
dalam rangka Hari Ibu ke-84 
dan Hari Kesatuan Gerak PKK, 
KB, Kesehatan, Tahun 2012.

 “Filosofi dalam 
bekerja bukan semata ingin 
menggugurkan kewajiban saja, 
namun bekerja merupakan 
ibadah. Oleh karena itu, setiap 
nafas dan gerak langkah dalam 
bekerja harus bernilai ibadah. 
Kalau kita ingin mendapatkan 
prestasi penuh keberkahan, 
maka kita harus bekerja secara 
optimal, sesuai aturan, disiplin 
dan profesional dilandasi niat 
iklas. Prestasi itu akan diraih 
sesuai kegigihan kita. Namun, 
kalau kita tidak bekerja secara 
optimal, tidak sesuai aturan, 
mungkinkah kita mendapatkan 
hasil kerja berupa prestasi yang 
penuh berkah?,” ujar Lienda.

 Jika prinsip bekerja 
adalah ibadah, lanjutnya, maka 
hasil yang didapatkan penuh 
keberkahan. Keberkahan itu bisa 
didapatkan dengan kerja sekuat 
tenaga, optimal, sesuai aturan, 
dan profesional. Hal penting 
lain adalah mendapatkan 
dukungan moril para staf dan 
masyarakat, suasana kerja 
kondusif, partisipasi aktif penuh 
keikhlasan dari masyarakat, 
serta apresiasi formal dan 
informal dari pimpinan.

 “Mengabdi itu harus 
ikhlas. Insya Allah jalan kita 

Pancoran Mas,  Jalan Kartini 
No 9 Depok. Mendukung 
terlaksananya Bank Sampah 
Alam Lestari dan Bank Sampah 
Warga Sejahtera di Jalan Kepel 
Raya, Komplek Pancoran Mas 
Permai, Mampang  serta Bank 
Sampah Poinmas. 

 Selain itu, BCL dan 
pasukannya melakukan 
penanaman 5000 pohon, 
menginisiasi pembentukan 
posko gizi buruk, menerapkan 
pelayanan loket tanpa 
jam istirahat di jam kerja, 
mendirikan posko bantuan 
untuk anak putus sekolah, 
membentuk pokja promosi 
UKM Panmas, mengirim kafilah 
MTQ dengan muatan lokal 
kecamatan, serta menjalankan 
beberapa program lain terkait 
pengokohan disiplin bagi 
aparatur dan masyarakatnya. 
Di bawah kepemimpinan 
BCL, Kecamatan Pancoran 
Mas mengukir prestasi dengan 
menjadi salah satu alat ukur 
keberhasilan seorang pemimpin 
wilayah kecamatan. Ia pun 
meraih juara pertama lomba 
kinerja sinergitas Kecamatan 
Kota Depok tahun 2013. 

 Sejumlah prestasi lain 
pun diraihnya. Seperti menjadi 
juara pertama lomba memilah 
dan menanam antar kecamatan 
se-Kota Depok tahun 2012. 
Kemudian meraih juara pertama 

Prestasi dan Keberkahan ala BCL

BCL begitulah 
panggilan tenarnya. 
Tapi BCL yang 
satu ini bukanlah 
penyanyi ternama 

Bunga Cinta Lestari (BCL). 
Melainkan Bu Camat Lienda, 
Camat Pancoran Mas, Depok, 
yang memiliki nama lengkap 
N. Lienda Ratnanurdianny. 
Perempuan yang menjabat 
sebagai Camat ini mampu 
berkiprah melayani masyarakat 
dan mewujudkan program 
unggulan Kota Depok. Seperti 

program sedekah 
sampah 

dengan 
mendirikan 
Bank 
Sampah 
Kartini 
di Kantor 
Kecamatan 
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menerapkan prinsip untuk 
senantiasa memberikan manfaat 
sekecil apapun bagi masyarakat,” 
tuturnya.

 BCL menceritakan, 
saat ia diangkat menjadi 
Camat Pancoran Mas, amanah 
jabatan itu memotivasi dirinya. 
Ia langsung belajar ilmu 
kewilayahan, kepemimpinan, 
manajemen kepegawaian, 
sosial kemasyarakatan, dan 
ilmu komunikasi. Alhasil, 
ilmu dan pengalamannya, 
mampu membuat BCL berhasil 
memimpin wilayah Pancoran 
Mas.

 “Pemerintah itu 
dibentuk untuk mengatur 
tatanan masyarakat dengan 
tujuan mensejahterakan. 
Institusi kecamatan bagian dari 
sistem pemerintahan yang besar, 
Pemerintah Kota Depok. Jika 
sistem di kecamatan kurang 
baik, maka akan mengganggu 
sistem pemerintahan secara 
keseluruhan. Inilah yang harus 
dipahami. Alhamdulillah berkat 
dukungan seluruh staf, para 
lurah, RT, RW, LPM, tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan 
terutama keluarga serta suami 
tercinta semua tugas saya bisa 
dijalankan. Intinya jangan 
lelah untuk memperbaiki diri,” 
paparnya.

 Menurut BCL, keluarga 
memiliki peran penting 
dalam mendukung tugasnya 
sebagai pemimpin wilayah. 
Suami dan kedua anaknya 

begitu pengertian. Suaminya 
selalu memberi restu dalam 
menjalankan tugas. Begitu 
pun dengan kedua anaknya. 
Hal itu diperlihatkan keluarga 
tercintanya dengan tersenyum 
penuh cinta saat ia harus 
melayani masyarakat pada hari 
libur. Ke depan ia hanya ingin 
terus bekerja maksimal dan 
bermanfaat bagi orang lain 
serta tetap mendapatkan berkah 
Allah SWT, Rasulullah SAW dan 
suami. Sebab, ia bekerja bukan 
untuk mendapatkan sesuatu 
yang bersifat materi, namun 
untuk kemaslahatan bangsa. 

 “Ibu menjalankan 
tugas ini Insya Allah akan 
memberikan  banyak manfaat 
kepada  banyak umat, ibu punya 
tanggung jawab. Itulah kata-
kata yang selalu saya sampaikan 
ke anak-anak. Alhamdulillah 
mereka mengerti. Setiap Sabtu 
dan Minggu undangan itu 
banyak sekali. Saya berusaha 
mengunjungi tiga hingga empat 
tempat. Jika saya tidak bisa 
hadir maka saya komunikasikan 
dengan staf saya,” ujarnya.

 Semoga keteladanan 
BCL dalam memimpin 
Kecamatan Pancoran Mas 
menjadi contoh buat PNS 
Depok lainnya. Bukan materi 
yang diharapkan melainkan 
keberkahan demi terwujudnya 
Kota Depok yang maju dan 
sejahtera. 

selalu diberkahi. Saya berharap 
semua staf Kecamatan Pancoran 
Mas bekerja ikhlas, sehingga 
akan mendapatkan hasil kerja 
dan prestasi yang berkah,” 
imbuhnya.

 Bu Camat Lienda 
merupakan lulusan 
sarjana hukum Universitas 
Parahiyangan Bandung tahun 
1994. Kemudian melanjutkan 
pendidikan S2 di Universitas 
Jayabaya Jakarta Timur 
dan meraih gelar Magister 
Humaniora. BCL pun kemudian 
bekerja di dunia perbankan. 
Namun krisis moneter yang 
melanda Indonesia tahun 1998 
membuat tempat bekerjanya 
dilikuidasi dan BCL pun 
terpaksa kehilangan pekerjaan. 
Tahun 1998, BCL mendaftar 
sebagai Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) Kota Depok dan 
diterima. Awal karir PNS-
nya sebagai Kepala Urusan  
Penyusunan Program  di 
Sub Bagian  Pembangunan 
Kotif  Depok. Kemudian 
diangkat sebagai Kepala Bagian 
Administrasi Pembangunan 
Setda Kota Depok. Barulah 
ia ditugaskan sebagai Camat 
Pancoran Mas.

 “Kedua orangtua saya 
PNS. Mereka berharap saya 
bekerja di tempat yang memiliki 
nilai pengabdian. Akhirnya 
saya mengikuti jejak orangtua. 
Intinya, saya ingin bekerja 
dan mengabdi dengan izin 
suami. Kita harus berusaha 
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Begitu juga yang dilakukan Ratu Farah 
Diba. Ibu tiga anak pendiri Depok Herritage 
Community  (DHC) bersama dengan anggotanya 
berusaha mengungkap sejarah Depok. Hal 
itu dilakukannya karena banyak masyarakat 
Depok yang belum mengetahui sejarah kotanya. 
Umumnya warga Depok mengetahui bahwa 
Depok pecahan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Inilah yang melatarbelakangi kami 
mendirikan DHC. Kami ingin masyarakat Depok 
belajar sejarah Depok sehingga dapat memberikan 
sumbangsih untuk pembangunan di Kota Depok,” 
ujarnya.

Salah satu yang bisa dipetik warga Depok 
atas sejarahnya, lanjut Farah, adalah perjuangan 
Margonda membebaskan Depok dari Belanda 
pasca menyerahnya Jepang kepada Amerika 
atas luluh lantaknya Hiroshima dan Nagasaki. 
Semangat itulah yang seharusnya ditiru 

“JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN 
SEJARAH...”. 

Ternyata memang, banyak hal yang 
dapat dipelajari dari sejarah. Begitu 
pula dengan sejarah Kota Depok. 
Salah satunya adalah semangat 
Margonda yang berjuang merebut 

Depok dari tangan Belanda.
Kini Margonda dijadikan nama jalan utama 

di Kota Depok yakni Jalan Raya Margonda. 
Beragam versi juga menjelaskan tentang sejarah 
nama Depok. Ada yang menyebutkan kata 
Depok berasal dari bahasa Sunda yang berarti 
pertapaan. Namun sumber lain menyebutkan 
nama Depok berasal dari sebuah nama padepokan 
kristiani yang bernama De Eerste Protestante 
Organisatie van Christenen. Meski begitu semua 
hal itu memiliki makna yang dapat dipetik untuk 
kemajuan pembangunan di Kota Depok.
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masyarakat Depok. Partisipasi 
tanpa pamrih seharusnya 
tumbuh dalam sanubari warga 
Depok. Salah satu langkah 
kecil yang dapat diperlihatkan 
adalah membuang sampah 
pada tempatnya. Dengan 
membersihkan lingkungan 
berarti turut menjaga kebersihan 
kotanya.

Hal itu juga yang 
dilakukan DHC. Atas kesadaran 
sendiri dan agar masyarakat 
Depok mengetahui sejarah kotanya, maka 
DHC pun mempromosikan sejarah Depok 
bersama komunitas lain. Seperti Depok Fiets 
Onthel Community (DeFOC) dan Perkumpulan 
Filatelis Indonesia (PFI) ke para pelajar dan 
guru di Depok. Kemudian juga mengajak 
mereka mengunjungi Yayasan Lembaga Cornelis 
Chastelein (YLCC) untuk melihat aset-aset 
yang tersisa dari peninggalan zaman Cornelis 
Chastelein. Sebab, umumnya pengikut Chastelein 
sudah banyak tinggal di Belanda dan Eropa. Meski 
tak sedikit pula yang masih tinggal di Depok 
dan menjadi dosen. Seperti menjadi dosen di 
Universitas Indonesia jurusan Sastra Belanda.

“Selain itu, setiap minggu kedua dan 
keempat, DHC dan PFI berkumpul di Kantor Pos 
Depok yang merupakan kantor pos pertama di 
Depok untuk bertukar pikiran mengenai sejarah 
Depok.  Kami juga sering menggelar seminar 
tentang sejarah Depok,” jelasnya.

Ratu Farah Diba merupakan alumni 
Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 
Ketertarikan Ratu pada sejarah Depok bukanlah 
suatu  kebetulan. Sejak kecil ia sudah menyukai 
sejarah.

“Sejak kita lahir, itulah babak awal mencatat 
sejarah kita di dunia. Sejarah itu membuat 
seseorang dapat berkembang dan berguna bagi 
yang lainnya,” imbuhnya di Sekretariat DHC di 
Pondok Sukatani Permai,  Jalan  Ceri 3 Blok CC 
No 18, Cimanggis, Depok.

Ketertarikan penyuka 
musik campursari itu terhadap 
sejarah berlanjut saat ia dan 
keluarganya pindah ke Depok. 
Ratu Farah pun berusaha 
mengetahui sejarah tempat 
tinggalnya dan sejarah Depok.

“Di situ tanah dipijak maka 
di situ pulalah langit dijunjung. 
Dengan sejarah, banyak hal yang 
dapat dikembangkan. Begitu 
juga dengan sejarah Kota Depok, 
terdapat banyak pelajaran yang 

bisa kita petik,” paparnya.
Bagi masyarakat Depok yang tertarik sejarah 

Depok dapat bergabung dengan DHC melalui 
face book DHC “DHC untuk sejarah komunitas 
pecinta sejarah”.

depok Herritage Community 
(dHC) yang terbentuk pada 
tanggal 5 Juli 2011memiliki 
visi dan misi : 
- sosialisasi, edukasi, 
komunikasi dan kolaborasi melalui berbagai 
program dHC yang bertujuan memunculkan 
sejarah depok secara komprehensif. 
- membangun dan meningkatkan public 
awareness terhadap warisan sejarah depok. 
- membantu terciptanya kecintaan masyarakat 
terhadap sejarah dan mengkampanyekan 
pelestarian sejarah melalui bebagai kegiatan 
edutainmen. 
- menstimulasi pengakuan dan pengukuhan 
akan sejarah depok secara lengkap 
berdasarkan peninggalan dan bukti sejarah, 
sehingga pada akhirnya depok memiliki 
“kawasan wisata sejarah”.

depok HerritaGe 
CommunitY
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