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DAFTAR ISI SURAT WALIKOTA

Assalaamu’alaikum 
Warahmatulaahi Wabarakaatuh

Memaknai sebuah 
kemerdekaan harus merujuk 
pada tekad atau niat para 
pejuang yang mengalami 
penjajahan dengan segala 
penderitaannya. Kita harus 

betul-betul menggali apa yang mereka rasakan, 
apa yang mereka perjuangkan, apa titipan moral 
yang mereka berikan.

Dengan pemahaman tetang kemerdekaan yang 
baik kita harapkan akan tumbuh sikap syukur 
atas kemerdakaan dan menimbulkan rasa rela 
berkorban untuk mengisi kemerdekaan. Beratus 
tahun para pejuang berjuang untuk keluar 
dari belenggu penjajahan dengan berbagai 
harapan. Harapan para pejuang inilah secara 
sadar harus kita kerjakan dalam bentuk kerja 
nyata. Pembangunan dalam berbagai bidang 
harus dilakukan dengan tidak memperlihatkan 
perilaku penjajah.

Tentunya kerjanyata ini dalam bidangnya 
masing-masing. Seorang sopir akan bernilai 
jika menjadi sopir yang tertib dan santun. 
Seorang guru akan bernilai dengan banyaknya 
meluluskan siswa-siswa berkualitas dan seorang 
birokrat akan bernilai jika masyarakat terlayani 
dengan baik. Inilah kerja-kerja nyata kita tidak 
perlu semua menjadi polisi,TNI, tidak perlu 
semua menjadi pengusaha, tidak perlu semua 
menjadi politikus, dan tidak perlu semua 
menjadi birokrat. Terpenting adalah seberapa 
besar manfaat kita di dalam masyarakat.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi 
Wabarakaatuh

Membangun Bangsa Tanpa 
Perilaku Menjajah
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SALAM REDAKSI

Edisi Warta Depok kali ini bertema Hari 
Ulang Tahun RI ke-69. Tentunya bahasan 
kemerdekaan akan kental terasa pada tulisan-
tulisan yang disajikan. Laporan utama akan 
kami sajikan bincang-bincang dengan Wali 
Kota Depok, Nur Mahmudi Isma’il terkait 
sikap dan pandangan Wali Kota terhadap 
makna kemerdekaan dan bagaimana 
mengisinya. Caranya dengan membangun 
bangsa tanpa perilaku penjajah.

Rubrik Pendidikan akan kami ulas sekelumit 
profil Paskibraka Kota Depok dengan 
segudang tantangan dan aktivitasnya.

Rubrik Kesehatan tak lupa redaksi 
menyajikan tips sehat pasca puasa tentunya 
agar pembaca Warta Depok tetap sehat dan 
dapat beraktivitas dengan baik.

Rubrik kiprah perempuan memotret 
kehidupan Fatmah seorang guru SD yang 
peduli terhadap lingkungannya melalui 
tanaman obat.

Forum Keluarga Harmoni menjadi ulasan di 
rubrik komunitas kali ini. Parlementaria kami 
sajikan dengan membedah Perda pajak yang 
telah dilakukan perubahan di tahun 2013. 
Terakhir kami juga menulis kiprah-Kodim 
0508 Depok dan Tagana Kota Depok dalam 
mengisi pembangunan Kota Depok. Selamat 
menikmati dan terima kasih.

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

Penerbit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Pelindung : Walikota Depok 
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Jadikan Hari Kemerdekaan Sebagai 
Momentum Keteladanan

Di zaman era reformasi saat ini, kebanyakan dari 
masyarakat Indonesia tak memahami arti perjuangan untuk 
bisa lepas dari penjajahan.

Ketua DPC Veteran Kota Depok, Panjaitan 
mengatakan, kemerdekaan tidak hanya berhenti di tanggal 
17 Agustus 1945 melainkan juga berlanjut sampai 29 
Desember 1949 untuk mempertahankan kemerdekaan dari 
gempuran bangsa penjajah.

Hal itu harus berlanjut hingga generasi sekarang, 
karena perjuangan yang telah dicita-citakan oleh para 
pejuang terdahulu masih belum selesai sampai sekarang.
Kemudian para pemuda harus kukuh memegang teguh 
Pancasila. Dengan memegah teguh Pancasila maka 
Indonesia akan adil dan makmur. Generasi muda juga 
jangan mengeluh dan saling menyalahkan. Tapi bangun 
bangsa ini dengan semangat kebersamaan. Tidak 
membangun tembok pemisah dalam rumah kita sendiri.

“Semangat kemerdekaan itu untuk membangun 
bangsa yang lebih baik lagi hingga akhirnya kita diakui 
oleh seluruh bangsa-bangsa asing,” imbuhnya.Menurut 
Panjaitan, semangat gotong royong dalam menolong sesama 
anak bangsa harus terus ditumbuhkan. Dahulu itu jika 
ada yang membangun rumah semua warga hadir untuk 
membantu. Perjuangan di masa pejuang berjuang tidaklah 
mudah. Pejuang melalui tahapan kesengsaraan dan kerasnya 
siksaan di masa penjajahan Belanda. Tapi saat ini rakyat 
Indonesia berpikir bahwa kemerdekaan itu berhenti sampai 
di tanggal 17 Agustus 45 dan tidak memikirkan makna 
sebenarnya perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Sudah 
saatnya tidak lagi memperdebatkan masalah idealisme 
dan kebudayaan, tapi bersifatlah arif dan bijksana dalam 
memecahkan suatu masalah.

“Inilah saatnya untuk selalu bahu membahu 
membangun negara ini.

Perjuangan kita belum selesai dan pemudalah yang 
bisa menyelesaikannya,” tandasnya.
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LAPORANUTAMA

Berikut petikan 
wawancara Wali Kota Depok, 
Nur Mahmudi Isma’il 
dengan Warta Depok tentang 
membangun bangsa tanpa 
perilaku menjajah.

Bagaimana membangun 
bangsa itu tanpa perilaku 
penjajah?

NMI:
Pertama pembangunan 

itu harus berlandaskan orietansi 
sumber daya manusia (SDM) 
Indonesia. Menempatan SDM 
manusia menjadi sumber 

Memaknai HUT ke-69 RI: 
Membangun Bangsa Tanpa Perilaku 

Menjajah

Mencintai 
produk dalam 
negeri. Itu lah 
makna dari 
peringatan 

Hari Kemerdekaan Ke-69  
Republik Indonesia.

Makna yang sesuai 
dengan cita-cita luhur para 
pejuang yang puncaknya 
ditandai pengibaran sangsaka 
merah putih dan melantunkan 
lndonesia Raya di rumah 
Soekarno di Jalan Pegangsaan 
Timur Raya No 58, pada Jumat, 
17 Agustus 1945 pukul 10.00 
WIB.

Kemerdekaan yang telah 
diproklamirkan Soekarno- 
Hatta itu harus dijaga dengan 
mencegah terjadinya neo 
penjajahan.

Berkedok pembangunan, 
namun di dalamnya penjajahan. 
Mempropagandakan 
pembangunan, tapi 
menonjolkan kekuatan-
kekuatan asing. Hal itu terlihat 
dari tidaknya ada upaya 
pemberdayaan, pencerahan, 
dan pendidikan pada 
pengembangan potensi nasional. 
Itu lah penjajahan bergaya 
pembangunan.

daya pembangunan (subyek 
pembagunan).

Harus menjadi pusat 
pemikiran itu membangun 
manusia Indonesia. Bagaimana 
memerankan orang Indonesia 
dalam pembangunan. 
Membangun bangsanya dan 
memerankan bangsanya 
untuk pembangunan. Jika 
ada orang asing datang harus 
melakukan proses pembagunan 
manusianya, bukan 
mengekstrak sumber alamnya.

Kemudian apa lagi?

NMI:
Kedua, memerankan 

Bangsa Indonesia 
untuk mengembangkan 
pembangunannya. Jika orang 
asing datang seharusnya 
memintarkan Bangsa Indonesia 
bukan mengeksploitasinya.

Bagaimana dengan Kota 
Depok?

NMI:
Pembangunan Depok 

tidak hanya berkisar tentang 
kedepokan, karena kita harus 
berpikir konteknya Indonesia, 
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Jangan hanya Depok oriented 
tapi Depok untuk Indonesia 
dan Indonesia untuk Depok 
melalui potensi Indonesia 
dan melalui potensi kekuatan 
kemajuan asing yang sifatnya 
memberdayakan orang 
Indonesianya atau Depok, 
bukan untuk mengestrak 
sumber daya alam.

Tindakan nyatanya 
bagaimana?
NMI:

Warga Depok harus 
membangun Depok, dari 
perspektif kebutuhan dasar, 
yakni pendidikan, pemukiman, 
kesehatan, dan ekonomi.

Kemudian harus berpikir 
bagaimana Depok menjadi 
kekuatan nasional, maka kita 
harus berpikir bagaimana 
Depok bisa ikut berperan dalam 
skala Indonesia. Bahkan jika 
perlu untuk skala internasional.

Lalu apa lagi yang harus 
dilakukan?

NMI:
Depok mempunyai SDM 

yang tangguh yang karyanya 
bisa merambah nasional dan 
internasional. Contoh Doktor 
Eko Fajar ahli chip desainer. Eko 
Fajar banyak menerima berbagai 
pesanan untuk kepentingan 
desain-desain informasi 
teknologi. Baik untuk nasional 
dan internasional. Tinggalnya di 
Depok, kantornya ada di Depok 
dan juga tempat-tempat lain di 
Indonesia.

Contoh ke dua adalah 
pabrik TOA. Dulu SDM nya 
dominan Jepang sekarang 
perlahan-lahan, SDM nya 
orang Indonesia. Produknya 
merambah secara internasional 
sampai terpasang di Masjidil 
Haram dan PBB juga 
memakainya. Masjid-masjid di 
Indoensia juga memakai produk 
TOA.

Beberapa pabrik lainnya 
yang ada di Depok dengan 
produk yang merambah dunia 
internasional, SDM nya secara 
perlahan orang-orang Indonesia 
atau Depok.

Bahkan secara strategi 
bagi investor-yang mau investasi 
di Depok harus menggunakan 
SDM Depok dan mengikuti 
aturan yang berlaku termasuk 
harus mentaati budaya atau 
aturan Pemerintah Kota 
Depok. Seperti aturan larangan 
merokok ditempat-tempat 
umum.

Bagaimana pembangunan di 
Depok?

NMI:
Pembangunan di 

Kota Depok dilaksanakan 
secara menyeluruh dan 
terpadu dengan melibatkan 
semua unsur. Pembangunan 
menyeluruh itu menyentuh 
semua aspek. Mulai dari 
aspek pendidikan, kesehatan, 
kesejahteraan, infrastruktur, 
dan mental. Pembangunan 
itu dilakukan secara terpadu 
dengan melibatkan semua 

unsur. Baik itu dengan 
meningkatkan kualitas dan 
kekompakan para aparatur 
pemerintah untuk bisa melayani 
masyarakat secara maksimal, 
mengikutsertakan instansi 
vertikal lainnya, mengajak 
masyarakat dan elemen 
masyarakat serta keterbukaan 
dengan mengedepankan good 
governance.

Bagaimana kepercayaan 
masyarakat?

NMI:
Metode pembangunan 

itu pun membuat masyarakat 
percaya terhadap Pemkot 
Depok, sehingga mereka 
pun taat membayar pajak. 
Dampaknya selama 10 tahun, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
mengalami peningkatan 10 kali 
lipat menjadi Rp 700 miliar 
lebih.

Atas laporan keuangan 
yang baik Depok tiga kali 
berturut-turut mendapatkan 
predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari 
pemerintah.

PAD Depok digunakan untuk 
apa?

NMI:
Kepercayaan masyarakat 

yang diberikan kepada 
Pemkot Depok diwujudkan 
dengan menjalankan program 
andalan yang tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
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LAPORAN UTAMA

Semangat Berbagi Kodim 
0508 Depok 

Kota Depok.
Di antaranya adalah 

Depok sebagai Kota Layak 
Anak (KLA). Pemkot Depok 
membangun taman kota dan 
RW layak anak yang ditujukan 
untuk tumbuh kembang anak 
serta ditetapkannya jam belajar 
anak mulai pukul 18.00 - 20.00 
WIB. Untuk Kota Layak Anak 
(KLA) Depok telah meraih 
penghargaan dari Menteri 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Linda 
Amalia Sari Gumelar.

Kemudian Depok Cyber 
City. Hal itu ditunjukkan dengan 
dibangunnya WiFi disepanjang 
Jalan Raya Margonda, 
kecamatan, kelurahan, 
pengadaan barang dan jasa 
secara elektronik, pendaftaran 

peserta didik baru secara online 
dan e-learning serta elektronik 
KTP.

Program Depok bersih 
dan hijau terlihat dari dilakukan 
pemilahan sampah organik dan 
an organik serta pengolahan 
sampah menjadi bernilai 
ekonomis dimasyarakat. Hal itu 
diperlihatkan dengan berdirinya 
ratusan bank sampah.

Selanjutnya, Depok tertib 
dan unggul dengan melakukan 
penertiban anak jalanan dan 
penyakit masyarakat. Unggul 
dengan meningkatkan kualitas 
SDM. Di antaranya pengentasan 
putus sekolah dan pemberian 
beasiswa bagi siswa berprestasi 
serta tumbuhnya pendidikan 
anak usia dini.

Tak hanya program itu 

yang terus dijalankan.

Selain hal itu?

NMI:
Depok juga 

mengkampanyekan sehari 
makan tanpa nasi padi atau One 
Day No Rice (ODNR) dan sehari 
tanpa mobil pribadi atau One 
Day No Car (ODNC). Gerakan 
itu dijalankan guna menjawab 
tantangan ketahanan pangan 
dan hemat energi. ODNR juga 
menciptakan masyarakat sehat 
dan mampu mengentaskan 
kemiskinan serta ODNC untuk 
mengurangi konsumsi BBM dan 
menjadikan udara bebas polusi. 
Gerakan ini pun mulai diikuti 
pemerintah daerah lainnya.

Komando distrik 
militer (Kodim) 
0508 Depok turut 
serta mengisi 
kemerdekaan 

dengan mengedepankan 
semangat berbagi. Melalui 
Tentara Manunggal Membangun 
Desa (TMMD), Kodim Depok 
melayani masyarakat Depok. 
“Kemerdekaan kami maknai 
dengan semangat berbagai. 
Berbagi dengan apapun sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 

Jangan lupa semangat 
perjuangan harus terus di 
pupuk di hati masyarakat agar 
kedaulatan negara tetap tinggi,” 
kata Dandim 0508 Depok, 

Letnan Kolonel Infantri HM 
Zamroni, beberapa waktu yang 
lalu.

Zamroni menjelaskan, 
TMMD 2014 berupa merehab 
lima rumah tidak layak huni 
(RTLH) dan perbaikan jalan 
dengan pemasangan pavling 
blok di RW 05, Cipayung 
Jaya, Cipayung, Depok. Selain 
itu melakukan penyuluhan 
kesehatan, penyuluhan KB dan 
pertanian, narkoba, bela negara, 
dan kerukunan beragama. 
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Kemudian TMMD 2013 berupa 
rehab enam rumah tidak 
layak huni, pengerasan jalan 
lingkungan di RT01 dan 03 
di RW05, Cilangkap, Tapos, 
Depok. Kemudian penyuluhan 
kesehatan, narkoba, bela negara, 
dan hukum.

“Pembangunan 
infrastruktur, sarana 
dan prasarana fasilitas 
umum lainnya yang 
menjadi kebutuhan 
masyarakat di 
daerah dan akan 
meningkatkan roda 
perekonomian desa. 
Sedangkan sasaran 
nonfisik fisik, diarahkan 
untuk mendorong 
tumbuhnya inovasi dan 
kreativitas masyarakat desa guna 
meningkatkan kualitas hidup 
dalam membangun daerahnya 
sendiri menuju kehidupan sosial 
yang lebih maju sejahtera dan 
mandiri,” tuturnya.

Zamroni menyatakan 
bahwa Kodim 0508 Depok juga 

membantu masyarakat dan 
lingkungan dengan bergotong 
royong membersihkan situ 
yang kondisinya sudah sangat 
kritis oleh endapan sampah 
dan eceng gondok di Situ Puspa 
Universitas Indonesia, Depok 
Selain itu juga memberikan 
edukasi kepada masyarakat agar 
peduli dengan lingkungannya 

dengan tidak membuang 
sampah sembarangan. Kodim 
0508 pun melakukan kerja bakti 
dan penanaman pohon di sekitar 
bantaran sungai.

Tak kalah hebatnya adalah 
Kodim 0508 menutup tanggul 
Kali Laya yang jebol merendam 
ratusan rumah di Perumahan 
Cimanggis Country, RT08/16, 
Tugu,Cimanggis, Depok. 
Pelayanan lainnya berupa 
donor darah untuk memenuhi 
stok darah di Jawa Barat 
yang selama ini belum ideal. 
Darah yang dibutuhkan dalam 
setahun sebanyak 500.000 labu, 
sementara stok darah yang ada 
hanya 375.000 labu per tahun. 
Kemudian juga menggelar 
operasi katarak, sunatan massal, 
pemberian sembako, dan 
lomba mewarnai serta bersih-
bersih sekolah masjid terminal 
(Master) di lingkungan Terminal 
Depok.

Kegiatan keagamaan 
tidak luput diselenggrakan 
Kodim 0508 Depok dengan 
menggelar peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW 1435 
H. Harapannya anggota Kodim 
dapat mencontoh ketauladanan 
Rosul, dan meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan 
seluruh prajurit.

“Kami pun melakukan 
aksi bersih meliputi pengecatan 
gedung sekolah, area parkir 
dan lingkungan sekitar sekolah. 
Jika semua bersih, proses 
belajar mengajar diharapkan 
lebih tenang dan bersemangat,” 
paparnya.

Letnan Kolonel Infantri HM Zamroni bersama Walikota Depok 
Nur Mahmudi Isma’il
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KESEHATAN

dengan indeks 
glikemik 
rendah. 
Makanan 
sehat dapat 
berupa 
pangan lokal. 
Di antaranya 
singkong 
yang 
indeks 
glikemiknya 55. Ubi 50, kentang 
55, dan nasi jagung 50.

Berbeda dengan gandum 
yang indeks glikemiknya 100, 
beras ketan 100 dan padi atau 
nasi 90. Koordinator Unit Gizi 
Rumah Sehat Terpadu Dompet 
Dhuafa, Ade Yanti Efendi, 
S.Gz mengatakan, pasca puasa 
masyarakat tetap harus menjaga 
pola makan teratur. Makanlah 
menu makanan dengan gizi 

seimbang. Tentunya karbohidrat 
yang memiliki indeks glikemik 
rendah.

Makanan dengan 
indeks glikemik yang rendah 
mengalami pencernaan dan 
penyerapan yang lebih lambat 
sehingga peningkatan kadar 
glukosa dan insulin dalam 
darah akan terjadi secara 
perlahan-lahan.

Makanan dengan indeks 
glikemik rendah telah terbukti 
memperbaiki kadar glukosa 
dan lemak pada pasien-pasien 

diabetes melitus 
dan  memperbaiki 
resistensi insulin. 
Selain itu, makanan 
dengan indeks 
glikemik rendah 
juga membantu 
mengontrol nafsu 
makan, memperlambat 
munculnya rasa 
lapar sehingga dapat 
membantu mengontrol 

berat badan.
“Masyarakat saat ini harus 

cerdas dalam memilih dan 
menyantap makanan. 
Nasi putih mempunyai kadar 
indeks glikemik yang tinggi di 
atas 70. Nasi dalam tubuh juga 
diubah menjadi gula darah. 
Tersimpannya gula darah dalam 
lemak berisiko obesitas dan 
diabetes,” paparnya.

Pada bulan 
puasa tubuh 
pun melakukan 
detoksifikasi 
secara alami. 

Sebab saat puasa pola makan 
menjadi teratur. Detoksifikasi 
merupakan proses pengeluaran 
racun dari dalam tubuh.

Namun ketika puasa 
telah berlalu, pola makan pun 
menjadi tak terkontrol. Segala 
jenis makanan pun lahap 
disantap. Tanpa disadari kadar 
gula darah pun naik. Diabetes 
pun mengancam. Begitu juga 
dengan kolesterol yang naik 
drastis. Tekanan darah pun 
melebihi ukuran normal. Oleh 
karena itu tidak ada kata lain 
adalah memilih makanan sehat 
agar tubuh tetap sehat. Makanan 
sehat itu berupa karbohidrat 

Tetap Santap Karbohidrat dengan 
Indeks Glikemik Rendah 

Ade Yanti Efendi, S.Gz
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mengakibatkan penyakit 
jantung koroner. 
- Biasakan sarapan pagi. 
Membiasakan makan 
pagi akan menjaga dari 
rasa lapar berlebih dan 
mencegah makan berlebihan 
pada siang harinya. 
Rasa lapar yang berlebih 
membuat cenderung 
banyak mengkonsumsi 
aneka cemilan yang 
tinggi lemak dan gula. 
Sehingga jika dikonsumsi 
dalam jangka waktu lama, 
akan berdampak pada 
kesehatan. Makan pagi 
juga dapat meningkatkan 
konsenterasi dalam bekerja. 
Melalui makanan yang 
dikonsumsi saat makan pagi, 
bahan bakar untuk otak 
tersalurkan. 
- Minumlah air bersih dan 
aman yang cukup jumlahnya 
yakni dua liter setiap harinya 
agar metabolisme dalam 
tubuh berjalan lancar 
karena dengan air, sisa-sisa 
metabolisme dalam tubuh 
dikeluarkan melalui saluran 
kemih, saluran cerna, 
saluran napas dan kulit 
- Hindari minum-minuman 
beralkohol 
karena dapat menyebabkan 
terjadinya berbagai penyakit 
degenerative 
- Makanlah makanan yang 
aman bagi kesehatan. 
 

- Makanlah beraneka 
ragam makanan 
Tidak ada bahan makanan 
yang mengandung semua 
zat gizi yang diperlukan 
tubuh dalam satu bahan 
makanan. Artinya, kita 
tidak dianjurkan hanya 
mengkonsumsi satu jenis 
makanan tertentu. 
- Makan lah 
karbohidrat seperti 
yang dikampanyekann 
dalam gerakan One Day 
No Rice. Namun perlu 
mengonsumsi menu 
tambahannya berupa 
protein, lemak, vitamin, 
dan mineral. Protein dan 
lemak dapat diperoleh 
dari daging, telur, dan 
kacang-kacangan. Vitamin 
dan mineral dapat 
diperoleh dari sayuran 
dan buah-buahan. 
- Batasi konsumsi 
lemak dan minyak 
sampai seperempat 
dari kebutuhan energi. 
Konsumsi lemak dan 
minyak yang berlebihan, 
dapat menyebabkan 
penyakit dislipidemia 
yaitu suatu kelainan 
metabolisme lemak 
yang salah satu faktor 
risikonya adalah makanan 
yang tinggi lemak 
serta proporsi lemak 
jenuh tidak seimbang, 
yang sangat berisiko 

Beberapa pedoman gizi seimbang

Sekretaris Kota Depok, Etty 
Suryahati merupakan salah 
satu pejabat teras Pemkot 

Depok yang merasakan manfaat 
dari mengonsumsi nasi jagung yang 
memiliki indeks glikemik rendah. 
Manfaat yang dirasakan mantan 
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok 
itu adalah tubuhnya selalu sehat.

“Alhamdulillah tubuh saya 
sehat setelah tidak mengonsumsi 
nasi. Badan ini terasa enak,” katanya 
beberapa waktu yang lalu.

Menurut Etty, setelah 
menjalankan himbauan Wali Kota 
Depok, Nur Mahmudi Isma’il yakni 
sehari makan tanpa nasi atau One 
Day No Rice (ODNR) setiap Selasa 
berat badannya turun.

“Berat badan saya turun 
drastis. Ini membuat saya menjadi 
lebih bugar dan sehat,” imbuhnya.

Dikatakan Etty, dengan 
mengikuti anjuran Wali Kota 
Depok maka kadar gula darahnya 
menurun drastis. Begitu juga dengan 
kolesterolnya.

“Gerakan ODNR terus 
dilakukan kerana Pemkot Depok 
ingin mengubah mind set pemikiran 
masyarakat. Dengan mencintai 
pangan lokal maka akan tercipta 
kestabilan pembangunan ekonomi,” 
tuturnya.

Sekda Kota Depok Tetap Sehat 
dengan ODNR
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dan senior. Siswi SMK Genesis 
Medicare jurusan farmasi, Fitri 
Rizha Karimah menyatakan 
bahwa ia ingin mengabdi 
kepada negara dengan menjadi 
anggota paskibraka. 
“Menjadi anggota paskibraka 
membuat saya lebih disiplin, 
tegas, dan berkarakter. 
Dengan begitu saya pun dapat 
menunjukkan diri mengabdi 
kepada negara dengan 
mengibarkan merah putih 
penuh khidmat,” tandas putri 
Akhmad Syahri yang berprofesi 
sebagai pedagang tahu. 

Fitri mengatakan, 
orangtuanya tidak percaya jika 
ia mengabdi kepada negara 
dengan menjadi anggota 
paskibraka. Namun setelah 
beberapa kali pamit latihan dan 
mengajak orangtua, akhinya 

Jadi Paskibraka untuk Mengabdi 
Kepada Negara 

menambahkan bahwa ia bangga 
terpilih menjadi anggota 
paskibraka Kota Depok. Sebab 
persaingannya sangat ketat. 
“Alhamdulillah saya lolos tes 
dan saya tidak menyangka bisa 
lolos melihat saingan saya yang 
rata-rata anggota paskibra di 
sekolah masing-masing dan 
ini suatu kebanggaan buat 
saya, keluarga dan sekolah 
saya tentunya,” kata putra dari 
pasangan suhaimi  yang bekerja 
sebagai teknisi di mangga dua 
dengan Rikamisari ini. 
Dikatakan Adit, banyak hal 
positif yang diperolehnya 
menjadi anggota paskibraka. 
Hal positif itu berupa 
kebersamaan dan meningkatnya 
kepercayaan diri. Kepercayaan 
diri itu didapat dari motivas 
yang diberikan para sahabat 

Banyak cara yang 
dilakukan generasi 
muda untuk mengisi 
kemerdekaan. Salah 
satunya dengan 

menjadi Pasukan Pengibar 
Bendera Pusaka (Paskibraka). 
Menjadi anggota paskibraka 
merupakan cara mengabdi 
kepada negara. Seperti halnya 
yang disampaikan Adityatama 
Pangestu. Siswa SMA Pelita 
Depok kelas 12 IPS menjadi 
anggota paskibraka Kota Depok 
karena ingin mengabdi kepada 
negara. “Saya ingin menjadi 
anggota paskibraka karena 
ingin mengabdi pada negara. 
Saya juga ingin membanggakan 
orangtua saya,” tuturnya, 
beberapa waktu yang lalu. 
Adit yang bercita-cita 
menjadi anggota TNI itu 
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mereka pun percaya. 
“Sukanya menjadi anggota 
paskibraka itu punya 
pengalaman baru, teman yang 
banyak dan tentunya ilmu 
bertambah,” paparnya. 
Siswa SMAN 4 Depok, Panji 
menyebutkan bahwa ia menjadi 
anggota paskibraka karena 
ingin mengabdi kepada Bangsa 
Indonesia. 
Keinginannya menjadi anggota 
paskibraka itu berdasarkan 
dorongan kakaknya yang pernah 
menjadi anggota paskibraka dan 
ayahnya.

“Saya lihat perjuangan 
kakak yang susah-susah terlebih 
dahulu baru senang kemudian. 
Inilah yang menjadi motivasi 
saya,” ujarnya. Komandan 
Binlat Kota Depok, Muhammad 
Ikhsan menjelaskan, 
berdasarkan database, Dinas 
Pemuda Olahraga, Seni dan 
Budaya Kota Depok sekitar 
150 sekolah terdiri dari SMA, 
SMK, dan MA mengirim 
perwakilan mereka. Dari seleksi 
administrasi, peserta yang 
berhasil lolos 100 putra dan 100 
putri. 

“Tes kemudian dilakukan 
kembali  tes  terdiri dari 
wawancara, kesehatan, postur, 
dan samapta atau fisik yang 
akhirnya menyisakan 42 orang, 
terdiri 24 putra dan 24 putri. 
Mereka inilah yang nantinya 
akan bertugas mengibarkan 
bendera pusaka duplikat 
ditingkat kota Depok. Putri 
tingginya 160 cm dan putra 165 
cm,” tuturnya.

Adelia Alfina SMKN 2 Depok 
Afif Maulana Yusuf. R. SMAN 1 
Depok 
Almira Dwi S. SMAN 3 Depok 
Aderia Tapinka SMK Purnama 
Ari Budiman SMK AL-Ikhlas 
Aris Putra Wibowo SMAN 4 
Depok 
Asep Suwandi SMK Ekonomika 
Asprilian  Pramuri SMA 
Sejahtera 1 
Briyan George Adam SMK 
Multicom 
Cassa Gradea Visca SMK Amec 
Devny Aulia Putri SMA PGRI 
Depok 
Elisabeth Cristiani SMAN 1 
Depok 
Elsa Aida Sabah SMA 
Muhammadiyah 7 
Faisal Rusdi SMAN 2 Depok 
Faradila Cahya Miranti SMAN 3 
Depok 
Fathur Wicaksono SMAN 3 
Depok 
Fitri Rizha Karimah SMK 
Genesis Medicare 
Galuh Wirasena SMKN 3 Depok 
Hana Aadilah SMAN 8 Depok 
Hanny Fitrianingrum SMAN 5 
Depok 
Ilham Amirul Huda SMA 
Yapemri 
Jejen Wijaya SMA Yapemri 
M. Khoirul Falah SMK Al-Asra 
M Ferriz Achsan .M SMA 
Avecenna Cinere 
Nur Widya SMAN 3 Depok 

Panji Wisnu Pamungkas SMAN 
4 Depok 
Aditya Tama Pangestu SMA 
Pelita Depok 
Ramadahan Cahya M SMAN 4 
Depok 
Rendy Yunizar SMK Nasional 
Risma Ayu SMAN 2 Depok 
Rivaldo Rahman Hakim SMA 
Avecenna Cinere 
Septian Krismawati SMAN 9 
Depok 
Sella Silah Saleha SMKN 1 
Depok 
Stefen Zen SMA Kasih 
Tiara Putri J SMK Perintis 1 
Depok 
Widya Novita Hervianti SMA 
Islam Diandidaktika 
Widy Camelia SMA Bintara 
Depok  
Alma Sofiana SMA Tugu Ibu 
Diyah Maharani SMAN 4 
Depok 
 
Capaska Propinsi Jabar 
Perwakilan Kota Depok 
 
Asep Swandi SMK Ekonomika 
I Gusti Ayu Agung C SMA 
Bintara Depok 
Rizal Fatullah SMK Madya 
Depok

Daftar nama dan sekolah pasukan pengibar 
bendera pusaka kota Depok 2014.
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PKK

TP PKK (Tim 
Penggerak 
Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan 
Keluarga) 

Kelompok Kerja (Pokja) IV 
memahami fungsinya sebagai 
mitra kerja Pemkot Depok. 
Karena itu, Pokja IV yang 
mengelola program kesehatan, 
kelestarian lingkungan hidup 
dan perencanaan sehat berupaya 
membantu dan memotivasi 
masyarakat untuk menjalani 
kehidupan yang teratur, sehat, 
dan sejahtera.

Ketua TP PKK Kecamatan 
Cimanggis, Hj Nurjanah 
mengatakan, PKK selaku mitra 
pemerintah dalam mempercepat 
dan memperlancar 
pembangunan nasional, 
khususnya pembangunan 
kemasyarakatan dalam keluarga 
tak kenal lelah meningkatkan 
kesehatan masyarakat, 
menanamkan kesadaran 
tentang kebersihan pengelolaan 

kamar mandi dan jamban 
keluarga, Saluran Pembuangan 
Air Limbah (SPAL), PKK 
bekerja sama dengan Pokja 
Kelurahan Sehat dan Forum 
Pokja Kecamatan Sehat (FPKS) 
serta menanamkan kebiasaan 
memilah sampah organik 
dan non organik serta Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) di 
tempat yang benar.

Tak hanya itu, PKK 
Cimanggis juga telah 
menggalakan posyandu 
integrasi yaitu posyandu yang 
cakupan kegiatan utamanya 
sudah baik dan memiliki jadwal 
kegiatan rutin setiap harinya 
yang meliputi berbagai kegiatan 
seperti PAUD, BKB, BKR, BKL 
yang merupakan kegiatan untuk 
meningkatkan pendidikan, 
pemantauan perkembangan dan 
pembentukan sikap yang positif 
dan produktif pada setiap tahap 
siklus kehidupan manusia. 
“Peran serta PKK dalam 
pembangunan sangat penting, 

mengingat keberadaan PKK 
sebagai mitra seluruh instansi 
yang ada telah mampu 
menjalankan roda organisasi 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku,” katanya, beberapa 
waktu yang lalu.

Nurjanah menyatakan 
bahwa PKK Cimanggis kini 
peduli terhadap sosialisasi 
posyandu Integrasi,  sosialisasi 
kesatuan gerakan PKK, KB 
dan sosialisasi Tanaman 
Obat Keluarga (TOGA) yang 
sangat bermanfaat terhadap 
masyarakat.

Tugas yang dijalankan 
dengan ikhlas itu telah banyak 
prestasi yang diraih. Baik tingkat 
tingkat Kota Depok hingga 
tingkat Provinsi Jawa Barat. 
“Penghargaan bukan 
menjadikan pengurus PKK 
menjadi bangga, tetapi menjadi 
senjata untuk memacu motivasi 
yang lebih tinggi dalam berbuat 
untuk warga menuju masyarakat 
sejahtera,” imbuhnya.

PKK Cimanggis Bangun Masyarakat Sehat dan Sejahtera 
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Berbahaya dan Beracun (B3) 
di tempat yang benar. Saat 
ini tidak kurang dari 20 Bank 
Sampah yang telah terbentuk di 
Kecamatan Cimanggis. 
 
3.      Mengadakan lomba/ 
Pelaksana Terbaik Lingkungan 
Bersih dan Sehat, baik lomba 
tingkat Kelurahan maupun 
tingkat Kecamatan. 
 
4.      Peningkatan pengetahuan 
tentang pengadaan, pemakaian 
dan penghematan air bersih dan 
sehat dalam keluarga. 
 
Perencanaan Sehat : 
 
1.      Menggalakan Posyandu 
Integrasi yaitu Posyandu yang 
cakupan kegiatan utamanya 
sudah baik dan memiliki jadwal 
kegiatan rutin setiap harinya 
yang meliputi berbagai kegiatan 
seperti PAUD, BKB, BKR, BKL 
yang merupakan kegiatan untuk 
meningkatkan Pendidikan, 
pemantauan perkembangan dan 
pembentukan sikap yang positif 
dan produktif pada setiap tahap 

Bidang Kesehatan : 
1.      Memantapkan Keluarga 
Sadar Gizi (KADARZI) dalam 
upaya menurunkan prefalensi 
anak balita kurang gizi. 
2.      Menjadikan PHBS  
sebagai kebiasaan hidup 
sehari-hari 
3.      Membudayakan Lima 
Imunisasi Dasar Lengkap 
(LIL) dan rutin untuk 
menurunkan angka kematian 
anak dan ibu. 
4.      Meningkatkan penyuluhan 
pencegahan penyakit menular 
dan tidak menular. 
 
5.      Meningkatkan tanam dan 
pelihara pohon dalam upaya 
kelestarian lingkungan hidup, 
mengurangi dampak global 
warming (pemanasan global). 
 
6.      Optimalisasi Posyandu. 
 
Bidang Kelestarian 
Lingkungan Hidup : 
 
1.      Menanamkan kesadaran 
tentang kebersihan pengelolaan 
kamar mandi dan jamban 
keluarga, Saluran Pembuangan 
Air Limbah (SPAL), PKK 
bekerja sama dengan Pokja 
Kelurahan Sehat dan Forum 
Pokja Kecamatan Sehat (FPKS). 
 
2.      Menanamkan kebiasaan 
memilah sampah organik 
dan non organik serta Bahan 

siklus kehidupan manusia. 
 
2.      Menggalakan kesatuan 
gerakan PKK, KB adalah 
intensifikasi peran PKK dalam 
program KB Nasional dan 
Pembangunan Kesehatan yang 
dilaksanakan secara terpadu 
dengan lintas sektoral terkait di 
semua tingkat wilayah dalam 
rangka membangun keluarga 
yang sejahtera. Kegiatan ini 
bertujuan untuk meningkatkan 
cakupan pelayanan yang 
berkualitas dalam program 
pemberdayaan kesejahteraan 
keluarga, Keluarga Berencana 
dan Kesehatan sebagai upaya 
mendukung Millenium 
Development Goals (MDGs). 
 
Penghargaan yang Diraih PKK 
Cimanggis: 
 
1.      Juara I Lomba Expose TP 
PKK Kecamatan Se-Kota Depok 
2.       Mendapatkan 
penghargaan sebagai Posyandu 
Terbaik ke II se Kota Depok 
3.      Mendapatkan Penghargaan 
Kader posyandu terbaik ke II 
tingkat kota Depok 
 
PKK Kecamatan Cimanggis 
mentargetkan pada tahun 2014 
– 2015 memiliki 9 Posyandu 
percontohan di enam kelurahan, 
yaitu tiga posyandu se tingkat 
kecamatan, dan tiga posyandu 
se tingkat kelurahan.

Program yang Dijalankan PKK Cimanggis 
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PARLEMENTARIA

Ribuan jalan telah 
dibeton di Kota 
Depok. Begitu pun 
pembangunan 
drainase. Sekolah-

sekolah negeri bertebaran di 
setiap kecamatan. Begitu juga 
ribuan anak tak mampu telah 
melanjutkan pendidikannya. 
Puskesmas selalu siaga melayani 
masyarakat dan puluhan ribu 
warga tak mampu Depok 
mendapatkan layanan kesehatan 
melalui Jamkesda.

Semua pelayanan yang 
diberikan Pemkot Depok itu 
tak lain berkat pajak yang 
dibayarkan masyarakat Depok. 
Sesuai ketentuan pasal 157 

menjadi kewenangan, yang 
dimungkinkan untuk diterapkan 
sebanyak 10 jenis pajak, yaitu 
pajak Hotel, hiburan, reklame, 
restoran, penerangan jalan, 
mineral bukan logam dan 
batuan, parkir, air Tanah, sarang 
burung walet, bea perolehan 
hak atas tanah dan bangunan 
(BPHTB) serta pajak bumi dan 
bangunan (PBB). 
Anggota DPRD Kota Depok 
dari Fraksi PAN, Lilis Latifah 
menyatakan bahwa pajak 
merupakan potensi terbesar 
pembangunan. Penerimaan 
pajak yang tinggi, maka 
pembangunan pun akan maju 
dengan signifikan. 
“Perlu difokuskan saat ini 
untuk pajak daerah adalah 
pajak bumi dan bangunan. 
Saat ini Depok masih sedikit 
potensi pariwisatanya, hotel pun 
masih sedikit maka yang harus 
dimaksimalkan adalah pajak 
bumi dan bangunan,” tuturnya. 
Menurut Lilis, sesuai dengan 
payung hukum yang ada 
maka peran serta masyarakat 
dalam membangun Kota 
Depok dengan membayar 
pajak. Dengan pajak yang 
dibayarkan masyarakat Depok 
maka Pemkot Depok pun 
lebih giat lagi memberikan 
layanannya. Baik itu untuk 
menuntaskan anak putus 
sekolah, penambahan gedung 
sekolah dan puskesmas serta 
peningkatan infrastruktur jalan. 
“Pajak yang Anda bayarkan 
untuk pembangunan di Kota 
Depok. Pajak itu kembali untuk 
masyarakat,” tandasnya.

Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah 
dalam UU Nomor 12 Tahun 
2008 bahwa sumber pendapatan 
daerah daerah terdiri dari 
Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Perimbangan, Pinjaman Daerah 
dan lain-lain. Salah satu sumber 
pendapatan asli daerah yaitu 
dari hasil pajak daerah. 

Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2000 menyebutkan 
bahwa Kabupaten dan kota 
diberi kewenangan untuk 
memungut 11 jenis pajak. 
Untuk Kota Depok, 
dari 11 jenis pajak yang 

Pajak Anda Untuk 
Membangun Kota Depok

Sinergitas Perizinan dan Pajak Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapa-
tan Asli Daerah(PAD) Kota Depok
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Depok sekarang telah memiliki 
PERDA No.7 Tahun 2010 dan 
Perubahannya PERDA No.05 
Tahun 2013. Substansi perda di 
antaranya : 
 
Substansi Perda Tentang Pajak 
Pasal 19 
Tarif Pajak Hiburan ditetapkan 
sebagai berikut : 
a. tontonan film : 
1. Harga Tiket Masuk (HTM) di 
atas Rp. 50.000.00,- sebesar 15%. 
2. Harga Tiket Masuk 
(HTM) sampai dengan Rp. 
50.000,00,-sebesar 10% (sepuluh 
persen). 
b. pagelaran kesenian, musik, 
tari, dan/atau busana sebesar 
10%. 
c. kontes kecantikan, binaraga 
dan sejenisnya sebesar 20%. 
d. pameran sebesar 10%. 
e. diskotik, klab malam, dan 
sejenisnya sebesar 75%. 
f. karaoke, dan sejenisnya 35%. 
g. sirkus, akrobat, dan sulap 
sebesar 10%. 
h. permainan bilyar dan boling 
sebesar 30%. 
i. pusat kebugaran (fitness 
center), mandi uap, spa dan 
panti pijat sebesar 20%. 
j. pacuan kendaraan bermotor 
sebesar 35%. 

k. pacuan kuda dan permainan 
ketangkasan sebesar 15%. 
l. refleksi sebesar 10%. 
m. pertandingan olahraga 10%. 
 
Pasal 25 
Tarif Pajak Reklame ditetapkan 
sebesar 25%. 
Pasal 43 
Tarif Pajak Parkir ditetapkan 
sebesar 20%. 
Pasal 49 
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 
sebesar 20%. 
Pasal 55 
arif Pajak Sarang Burung Walet 
ditetapkan sebesar 10%. 
Pasal 61 
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan 
ditetapkan sebesar : 
a. 0,125% untuk NJOP di bawah 
Rp 1.000.000.000. 
b. 0,25% untuk NJOP di atas 
1.000.000.000 
Pasal 70 
Tarif Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan ditetapkan 
sebesar 5%. 
Pembaca Warta Depok yang 
ingin lebih jelas mengenai perda 
pajak daerah ini bisa langsung 
mengunduhnya di www.depok.
go.id.

Kecamatan Bojongsari Raih 
Peringkat Kedua Bayar Pajak

Kecamatan Bojongsari, 
Kota Depok menyabet 
predikat terbaik kedua 

dalam pemungutan dan 
pengelolaan administrasi pajak 
bumi dan bangunan tahun 
anggaran 2013. Atas kinerjanya 
itu, Kecamatan Bojongsari 
mendapatkan hadiah sebuah 
motor.

Prestasi itu tak lepas 
dari masyarakat Bojongsari 
yang taat membayar pajak. 
Seperti diketahui tahun 2011, 
Kecamatan Bojongsari meraih 
peringkat ke tujuh dalam 
perolehan PBB dan tahun 2012 
berada peringkat ke lima. 
“Keberhasilan ini berkat 
masyarakat Bojongsari yang 
peduli terhadap pembangunan 
Kota Depok. Mereka pun taat 
membayar pajak,” kata Camat 
Bojongsari, Yudi Suparyadi. 
Menurut Yudi, untuk 
mendapatkan prestasi itu, 
pihaknya dibantu oleh RT, RW, 
LPM dan kelurahan yang selalu 
giat untuk mensosialisasikan 
PBB kepada masyarakat. 
“Kami bersyukur dari segi 
pembangunan kami melonjak. 
Tak menutup kemungkinan 
kami dapat bersaing dengan 
kecamatan lain. Selain itu 
juga dibidang kesehatan, IPM 
dan daya beli juga mengalami 
peningkatan. Bahkan wilayah 
kami saat ini bebas dari penyakit 
gizi buruk,” paparnya. 
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Jika di dunia ini ada surga 
maka keluarga sakinah 
mawadah warohmah atau 
keluarga yang harmonis 
itulah surganya, baiti 

jannati atau rumahku surgaku. 
Itulah cita-cita luhur dari Forum 
Keluarga Harmonis (FKH) 
Kota Depok. FKH Kota Depok 
yang diketuai Elly Farida tanpa 
lelah berupaya mewujudkan 
keluarga di Kota Depok menjadi 
keluarga harmonis yang kelak 
dapat menjadikan sumber daya 
manusia Kota Depok itu unggul 
dalam berkompetisi.

“Betapa bahagianya 
pasangan yang mampu 
mewujudkan keluarga yang 
harmonis dengan kerja sama 
antara semua 

anggota 

Pilar ke tiga adalah rumah itu 
arena fastabikul kahoirot atau 
tempat berlomba-lomba dalam 
kebaikan. Misalnya masing 
masing anggota keluarga punya 
target berapa banyak membaca 
alquran setiap hari, berlomba 
untuk melaksanakan ibadah-
ibadah sunah disamping yang 
wajib. Orangtua pun hendaknya 
selalu menjadi contoh dan 
memberikan motivasi agar 
semua anggota keluarga 
berlomba dalam kebaikan 
sesuai dengan kapasitas masing-
masing.

Selanjutnya adalah pilar 
ke empat Rumah atau keluarga 
juga menjadi penjaga siksa api 
neraka. Orangtua hendaknya 
menanamkan kepada seluruh 
anggota keluarga punya cita-cita 
kelak bisa masuk surga, sehingga 
semua anggota keluarga harus 
saling mengingatkan untuk 
selalu berbuat kebaikan dan 
mencegah keburukan atau 
kemungkaran.

“Dalam membentuk 
keluarga harmonis visinya bukan 
hanya bahagia di dunia saja, tapi 
kita ingin kebahagiaan keluarga 
kita akan sampai di akhirat 
kelak,” tandas ibu enam anak ini. 
 
Bekal untuk pasangan muda 
Elly menjelaskan, berbagai 
upaya telah dilakukan FKH Kota 
Depok. Salah satunya adalah 

keluarga. Keluarga harmonis 
mampu membantu terwujudnya 
pembangunan di Kota Depok,” 
ujarnya, beberapa waktu yang 
lalu.

Elly Farida mengatakan, 
keluarga harmonis akan 
terbentuk jika agama menjadi 
pondasi sebuah keluarga. 
Hadirnya kebersamaan semua 
anggota keluarga dalam suasana 
relegius, kebersamaan, saling 
menyayangi antara anggota 
keluarga, akan menimbulkan 
ketentraman lahir batin, tenang, 
aman dan nyaman.

Ada empat pilar dalam 
membentuk keluarga harmonis. 
Pilar pertama adalah baiti 
jannati. Di antaranya, rumah 
sejuk lahir dan batin, setiap 
anggota keluarga merasa 
nyaman di dalamnya. Rumah 
menjadi magnet kebaikan, 
dirindukan, dan jika di luar 
terdapat kegalauan maka di 
rumah mendapat kesejukan. 
Pilar kedua, rumah itu seperti 
tempat masjid. Rumah pun 

menjadi tempat ibadah. Baik 
ibadah sifatnya ritual 

seperti sholat maupun 
perilaku yang sesuai 
tuntutan agama. 

Di antaranya 
mengucapkan salam, 
menjalankan adab 
makan, dan adab 
pamit kalau bepergian. 

Keluarga Harmonis 
Ciptakan Lingkungan yang Tentram 

KOMUNITAS
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memberikan pembekalan kepada para pasangan 
muda. Baik yang baru akan melangkah ke jenjang 
pernikahan maupun yang sudah menikah dengan 
mengadakan sekolah pra nikah.

“Menikah bukanlah sekedar cerita menjadi 
raja dan ratu sehari. Menikah adalah tentang 
perjuangan untuk saling berbagi dan menanggung 
beban. Menikah bukan sekedar cerita antara dua 
insan. Menikah adalah tentang jalan panjang 
membangun peradaban. Bersiaplah, berbekallah, 
untuk memasuki medan pernikahan,” papar istri 
Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad yang 
saat ini usia pernikahannya sudah lebih dari 25 
tahun dengan 6 anak.

Menurut Elly, dalam pembekalan di 
sekolah pra nikah tersebut banyak materi pokok 
yang diberikan. Di antaranya tentang cara 
membentuk keluarga harmonis. Materi tersebut 
memberitahukan tentang visi misi pernikahan, 
membangun karakter menuju pernikahan, tata 
cara Islam menuju pernikahan, hak dan kewajiban 
pasutri, pasutri bahagia berbagi peran dalam 
urusan rumah tangga dan manajemen keluarga.

“Salah satu kunci membentuk keluarga 
harmonis adalah komunikasi yang baik 
antaranggota keluarga. Kita harus pandai-pandai 
memilih waktu yang tepat dengan bahasa yang 
pas untuk saling mengingatkan supaya suami, 
istri dan juga anak tetap di jalan yang di ridhoi 
Nya. Kita memang berkewajiban mengingatkan 
pasangan kita ketika kita melihat pasangan kita 
berbuat salah, namun harus dalam waktu yang 
tepat dan bahasa yang baik,” imbuhnya.

Warga Cinere Terpilih Jadi Keluarga 
Sakinah 2014 
 
Pasangan H. Mughni Abdullah dengan Hj 
Maisuroh terpilih sebagai Keluarga Sakinah 
2014. Warga Cinere yang tinggal di RT02/ 06 
No 105,  Pangkalan Jati, Cinere, Depok yang 
telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 
38 tahun itu terpilih karena H Mughni mampu 
memimpin keluarganya menjadi keluarga yang 
sakinah, membentuk serta mendidik anaknya 
menjadi anak-anak yang berhasil. 
Keluarga H Mughni dinilai Forum Keluarga 
Harmonis Kota Depok telah menjalankan 
empat pilar keluarga harmonis. “Membangun 
keluarga yang harmonis dengan landasan agama 
merupakan ibadah. Jadi tuntunan agama lah yang 
membuat kami seperti saat ini,” katanya.

Asisten Ekonomi Pembangunan Sosial 
Kota Depok Eka Bachtiar, menjelaskan yang 
menjadi indikator penilaian keluarga sakinah itu 
adalah aspek bahwa keluarga merupakan hasil 
dari penikahan yang sah berdasarkan hukum dan 
agama, mampu memenuhi material dan spiritual 
secara seimbang, cinta kasih di dalam keluarga, 
nilai-nilai kesopanan, pendidikan, pengetahuan 
kedua pasangan, tes tertulis, dan tes wawancara. 
“Semoga keluarga ini, nantinya dapat masuk 
menjadi juara Provinsi dan Nasional, dan 
akan mengharumkan nama Kota Depok. 
Semoga dengan proses pemilihan ini, dapat 
memotivasi keluarga di Kota Depok untuk lebih 
mensakinahkah keluarga dan mendidik anak-
anak menjadi lebih baik,”tuturnya.

Keluarga H. Mughni Abdullah dan Hj 
Maisuroh terpilih menjadi Keluarga Sakinah 
Kota Depok tahun 2014 setelah melalui proses 
pemilihan keluarga sakinah di tingkat kecamatan 
se-Kota Depok. Kemudian masuk menjadi enam 
besar dan akhirnya terpilih menjadi keluarga 
sakinah. Keluarga H Mughni pun mewakili 
Kota Depok dalam pemilihan Keluarga Sakinah 
Provinsi Jawa Barat 2014.
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KABAR KELURAHAN

Dalam mengatasi permasalahan 
sampah yang selalu saja 
menjadi masalah utama bagi 
warga maupun Kelurahan 
Pancoran Mas, Depok 

membuat Lembaga Pemasyarakatan (LPM) 
Pancoran Mas menargetkan mendirikan Unit 
Pengolahan Sampah (UPS) pada tahun depan. 
Rencana itu tersirat secara sederhana, jika 
TPA Cipayung sudah melebihi kapasitas 
maka warga Kelurahan Pancoran Mas akan 
mengalami kesulitan dalam menganggulangi 
permasalah pembuangan sampah. 
“Kami tak henti-hentinya mensosialisasikan 
untuk menjaga lingkungan terutama 
dengan permasalahan sampah dengan cara 
membangun UPS di daerah ini. Hal itu 
untuk mengantisipasi overnya kapasitas 
TPA Cipayung,” kata Ketua LPM Kelurahan 
Pancoran Mas, Suparman, beberapa waktu 
yang lalu. Suparman menjelaskan, banyak 
masyarakat yang masih belum mengerti 
tentang fungsi dari UPS tersebut.

Kebanyakan warga menyamakan fungsi 

dari UPS ini sama dengan Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) yang ada 
di daerah Cipayung. Padahal UPS ini 
berfungsi untuk memilah sampah 
dan mengelola sampah menjadi 
sesuatu yang bisa dikembangkan.

Partisipasi warga di 
lingkungannya terbilang cukup 
tinggi. Hal itu bisa dibuktikan 
dengan warga yang setiap beberapa 
waktu bergotong royong dalam 

menjaga kelestariaan lingkungan. Salah satu 
dengan mendirikan bank sampah di masing-
masing RW.

Selain itu juga menjaga kelestarian pohon 
belimbing dan berbagai jenis perkebunan lainnya. 
“Permasalahan insfratruktur pun terbilang 
merata. Hampir dipastikan jika di daerah ini tidak 
ada masalah dengan permasalahan jalan umum, 
jalan setapak maupun jalan lingkungan, dan 
drainase,” ujarnya.

Dikatakan Suparman, pada tahun 2013, 
Keluarahan Pancoran Mas berhasil membangun 
jembatan penghubung antara RW 06 dengan RW 
17. Pembangunan itu terjadi berkat dorongan 
aparat kelurahan maupun bantuan Pemerintah 
Depok yang memberikan bantuan sebesar Rp 500 
juta.

“Kami berharap agar warga bersikap terbuka 
dan menjaga sinergitas agar pembangunan di 
wilayahnya dapat terealisasikannya dengan baik 
tanpa adanya kendala. Kami juga meminta warga, 
jika kami dan warga lainnya tidak melaksanakan 
kerja secara maksimal, maka warga pun jangan 
segan-segan untuk menegur. Hal itu demi 
kelncaran pembangunan di Kelurahan Pancoran 
Mas,” tuturnya.

LPM Pancoran Mas Targetkan 
Pembangunan UPS 

 Lurah Pancoran Mas dan Ketua LPM Pancoran Mas, Bersama 
ketua RW Se-jalan Cagar Alam
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UKM

pola busana tanpa sambungan. 
Pola ini memungkinkan dia 
menggunakan benang yang tipis 
sehingga rajutan lebih lembut 
dan enak dipakai. Keterampilan 
itu membuatnya membuka 
usaha rajutan.

Dengan modal awal Rp 
200.000, untuk beli benang 
Rp 150.000, dan untuk beli 
peralatan lainnya Rp 50.000, 
Rustini pun memulai usahanya. 
Model-model yang disuguhkan 
antara lain bolero, cardigan, 
rompi, dan kaftan. Harga yang 
ditawarkannya antara Rp 25.000 
- Rp 750.000.

Belum genap setahun 
usahanya berjalan, Rustini 
sudah kebanjiran pesanan. 
Hal itu terjadi karena, Rustini 
memperkenalkan usaha 
rajutannya itu melalui bazar. 
“Pola tanpa sambungan 
inilah yang menjadi ciri khas 
kami sampai saat ini. Banyak 
konsumen yang menyukainya. 
Saya juga mengembangkan 
beragam model. Mulai dari 
tudung saji, tutup galon, tempat 
tissue, dan bed cover. 
Tahun 2009, saya mengirim 

contoh usaha rajutan 
ke Kementerian 
Perdagangan. 
Ternyata merkea 
menyambut 
baik. Pemerintah 
kemudian 
menawarkan saya 
pameran di luar 
negeri dan kemudian 

saya mematenkan rajutan itu 
dengan nama Ranalia,” katanya. 
Rustini mengatakan, hal utama 
yang pertahankan dalam 
berusaha rajutan itu adalah 
menggunakan produk dalam 
negeri. 
Rustini juga membuka pelatihan 
merajut di UKM Center di ITC 
Depok dengan harga paket Rp 
300.000. 
“Saya bercita-cita membuka 
gerai ditempat yang strategis dan 
bahkan saya mempunyai obsesi 
membuka gerai di Paris yang 
terkenal sebagai kiblat fesen 
dunia,” tandasnya. 
Saat ini produk-produk rajutan 
Rustini bisa dibeli di UKM 
Center di lantai dasar ITC 
Depok dan juga di pusat oleh-
oleh Depok di Mang Kabayan 
Jalan Margonda Raya Depok. 
Selain itu juga dapat 
mengunjungi showroom Rustini 
di Komplek Departemen 
Penerangan Blok X RT.05/11 
No.10 Kelurahan Harjamukti, 
Cimanggis, Depok. Telepon 
087884109464.

Warga Depok 
banyak 
berprestasi 

di tingkat dunia. Salah 
satunya diperlihatkan 
Rustini. Warga 
Departemen Penerangan 
Blok X RT.05/11 No.10 , 
Harjamukti, Cimanggis, 
Depok itu mampu membuat 
hasil karya rajutannya dengan 
label Ranalia hingga ke benua 
Eropa. Di antaranya Inggris, 
Perancis, dan Belanda. 
Keberhasilan Rustini tersebut 
tak lain berkat ketekunannya 
dalam berusaha. Selain hasil 
karyanya itu merambah Eropa, 
India, Singapura, dan Malaysia, 
omzet yang diraih Rustini pun 
setiap bulannya mencapai Rp 10 
juta - Rp 15 juta. Omzet tersebut 
bisa berlipat ganda jika Rustini 
mengikuti pameran.

Rustini menjelaskan, usaha 
rajutannya itu dimulai dari 
perkenalannya dengan sesama 
orangtua murid di TK anaknya, 
pada tahun 2007. Saat menunggu 
anaknya itu, ia pun belajar 
merajut. 
Keterampilan yang diperolehnya 
itu tak disia-siakan Rustini. 
Ia pun berusaha keras 
membuat rajutan taplak 
meja. Hasilnya luar biasa. 
Setelah mampu membuat 
taplak meja, Rustini mencoba 
membuat busana rajutan. 
Dalam waktu empat bulan, 
Rustini sudah menemukan 

Rajutan Ranalia Rambah Eropa 
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SERBA SERBI

dulillah mereka mengajukan diri 
untuk mendonorkan darahnya,” 
ujar Kepala Dinas BMSDA Kota 
Depok, Yulistiani Mochtar.

Dari 33 orang pendaftar 
ini ada tujuh orang tidak dapat 
melakukan donor karena berb-
agai alasan. Antara lain karena 
Hemoglobinnya kurang atau 
tensinya tinggi, ada juga yang 
sedang tidak sehat.

” Alhamdulilah respon 
dari karyawan dan anggota 
satgas juga positif, maka kami 
buatlah acara donor darah ini,” 
ujarnya.

Mantan Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kota Depok ini 
mengatakan bahwa nantinya 
BMSDA akan mengadakan 
donor darah rutin per tiga bulan 
sekali. Kegiatan donor darah ini 
selain untuk menolong sesama, 
donor darah juga mempunyai 
manfaat baik bagi kesehatan 
tubuh.

Beberapa manfaat donor 
darah bagi tubuh jika dilakukan 

Dengan berakhirnya 
masa jabatan Pejabat 
Rektor Universitas In-

donesia (UI) Tahun 2009-2014, 
Universitas Indonesia membuka 
pendaftaran Calon Rektor untuk 
Periode 2014-2019.

Majelis Wali Amanat 
(MWA) Universitas Indonesia 
(UI) saat ini telah menetapkan 
Panitia Penjaringan dan Penyar-
ingan Calon Rektor (P3CR) UI 
periode 2014-2019 yang ter-
diri dari 7 wakil dosen, 2 wakil 
masyarakat, 2 wakil mahasiswa, 
dan 2 wakil tenaga pendidikan.

“Proses pendaftaran dapat 
dilakukan secara langsung mau-
pun via online di pemilihan-
rektor.ui.ac.id, tentunya sesuai 
dengan persyaratan yang di-
tentukan. Penjaringannya nanti 
dilakukan secara terbuka dan 
proaktif serta efektif dan efisien 
berdasarkan asas profesional, 
non diskriminatif, akuntabel, 
dan transparan,” ujarnya.

UI Jaring Calon Rektor

Untuk proses akhir, 
dilakukan Debat Publik di 
depan Civitas Akademika UI 
dan Umum. Selanjutnya WMA 
akan membahas, mengevaliasi, 
dan melakukan pemungutan 
suara untuk menetapkan rek-
tor terpilih. Proses pemungutan 
dan perhitungan suara untuk 
mendapatkan rektor terpilih 
dilakukan dalam rapat pleno 
WMA.

Donor Darah Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga dan 

Sumber Daya Air (BMSDA) 
Kota Depok pagi tadi menga-
dakan kegiatan donor darah di 
Kantor Dinas BMSDA, Kamis 
(07/08/2014). Seluruh pendonor 
berjumlah 33 orang yang terdiri 
dari staf dan anggota satgas di 
dinas tersebut.

” Jumlah pendaftar ada 
33 orang, namun yang layak 
untuk melakukan donor hanya 
sebanyak 26 orang saja. Alham-

20 WARTADEPOK - AGUSTUS 2014



secara rutin yaitu dapat menjaga 
kesehatan jantung dari terjadin-
ya penyumbatan pembuluh da-
rah, karena zat besi yang terlalu 
banyak pada tubuh akan me-
micu terjadi oksidasi kolesterol 
sehingga berpotensi menye-
babkan serangan jantung serta 
stroke. Jadi dengan melakukan 
donor darah akan membuat zat 
besi tetap stabil. 

Wali Kota Depok Bertemu 39 
Paskibra

Sebelum bertugas pada 
17 Agustus 2014 nanti, para 
Calon Pengibar Bendera Pu-
saka (Capaska) Kota Depok 
bertemu dengan Wali Kota 
Depok, Nur Mahmudi Isma’il 
di aula lantai 1 Balaikota pada 
Rabu (06/08/2014) siang tadi. 
Mereka didampingi oleh Ke-
pala Dinas Pemuda Olahraga 
Pariwisata Seni dan Budaya 
(Disporaparsenbud) Kota De-
pok, Misbahul Munir, dan Plt. 
Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika (Diskominfo), 
M.Fitriawan.

Audiensi tersebut meli-
batkan Pengurus Purna Paski-
braka Indonesia (PPI) Kota 
Depok yang sekaligus menjadi 
pendamping bagi Capaska. Au-
diensi tersebut bertujuan untuk 
mempererat tali silaturahmi an-

tara Capaska dengan Wali Kota. 
Seperti diketahui, Capaska ini 
telah melakukan latihan sejak 
tiga bulan yang lalu di Balaikota 
agar gerakannya kompak sewak-
tu tampil pada 17 Agustus 2014, 
pada upacara pengibaran ben-
dera merah putih di Hari Ulang 
Tahun (HUT) Kemerdekaan 
Indonesia ke 69 nanti. Dengan 
adanya pertemuan ini diharap-
kan Wali Kota dapat memotivasi 
para Capaska dalam melak-
sanakan tugasnya.

Pertemuan yang 
seharusnya diikuti oleh 
42 anggota, hanya di-
hadiri 39 orang Capaska 
karena tiga orang lainnya 
terpilih mewakili Depok  
dan sedang melaksanakan 
latihan tingkat Provinsi 
Jawa Barat.
Lebih lanjut Mantan Men-

teri Kehutanan dan Perkebunan 
itu memberi tantangan kepada 
Capaska untuk dapat menjahit 
sendiri Bendera Merah Putih 
untuk dikibarkan di halaman 
masing-masing. “Dalam proses 
menjalankan tugas negara tidak 
hanya sekedar mengetahui 
warna benderanya, namun ada 
bagusnya kalian dapat menjahit 
bendera sendiri,” ujarnya.

Sidak Pelayanan Puskesmas
Hari pertama Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) masuk 
kerja pasca libur lebaran, Wakil 
Walikota Depok, Idris Abdul 
Somad melakukan inspeksi 
mendadak di Puskesmas Pan-
coran Mas, Senin (04/08/2014). 
Dari sidak tersebut tercatat para 
pegawai Puskesmas taat aturan 

dan tidak ada yang bolos.
“Dari sisi kehadiran, PNS 

disini hadir semua, karena Pusk-
esmas ini memberikan pelayan-
an selama 24 jam. Bahkan pada 

hari ini ada warga yang melahir-
kan 3 orang,” ujar Idris.

Keluhan warga yang 
datang hari ini, rata-rata lebih 
banyak karena menderita ‘pe-
nyakit lebaran’, seperti hiperten-
si, gula, kolesterol, sakit perut 
dan termasuk sakit gigi. Selain 
itu penyakit flu juga banyak, 
karena kebanyakan minum es.

“Rata-rata penyakit yang 
dikeluhkan pada hari ini adalah 
penyakit karena konsumsi 
makanan saat Idul Fitri,” tambah 
Idris.

Selain itu, sidak ini juga 
menjadi kesempatan bagi warga 
untuk menyampaikan kelu-
hannya kepada Orang nomor 
dua di Kota Depok ini. Terlihat 
beberapa lansia berbicara ke-
pada Idris mengeluhkan jumlah 
dokter yang kurang di Poli Lan-
sia. Saat ini dokter jaga di Poli 
Lansia hanya ada satu orang.

“Nanti kita nambah dan 
akomodir saran dan keluhan 
dari Poli Lansia ini, kemungki-
nan akan kita tambah lagi satu 
dokter agar pelayanan bisa lebih 
prima lagi,” jelas mantan Sekjen 
Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) 
itu
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LAYANAN MASYARAKAT

titik-titik rawan 
bencana seperti 

di Beji, Cimang-
gis, Tapos, Sukma-
jaya, Bojongsari dan 
Sawangan. 
Beberapa hal juga 
telah dipersiapkan. 
salah satunya ban-
tuan berupa san-

dang dan pangan, 
selimut, obat-obatan, air bersih. 
Tak luput juga menyiapkan 
perahu karet.

“Tagana itu di bawah 
kendali Dinas Tenaga Kerja dan 
Sosial Kota Depok yang selalu 
siap. Musim penghujan kami 
selalu memantau ketinggian air 
Sungai Ciliwung. Lalu titik-titik 
banjir dan puting beliung serta 
daerah rawan pohon tumbang,” 

Tagana Kota Depok 3S, 
Selalu Siap Siaga 

bantu warga yang 
terkena musibah atau 
bencana. Meski jum-
lah personil hanya 150 
orang, Tagana selalu 
ada untuk masyarakat 
Depok yang membu-
tuhkan bantuan. 
“Semengat pejuang 
yang tinggi menjadi-
kan keterbatasan tak 
menjadi kendala. Kami akan 
selalu menjaga eksistensi kami 
dalam menjaga dan meles-
tarikan lingkungan, termasuk 
membantu warga yang terkena 
bencana alam maupun bencana 
sosial,” ujarnya. 
Amir menjelaskan, musim 
penghujan Tagana selalu siaga 
dalam mengahadapi segala 
bencana. Termasuk menjaga di 

Bagi Taruna siaga 
bencana (Tagana) 
Kota Depok Ke-
merdekaan itu ber-
makna membantu 

sesama. Karena itu Tagana pun 
selalu siaga 24 jam untuk melay-
ani masyarakat Depok. 
“Jika para pejuang  terdahulu 
berjuang demi kemerdekaan. 
Saat ini kami harus berjuang 
dalam pembangunan yang 
disertai pelestariaan lingkungan 
dan membantu sesama,” kata 
Kepala Seksi 
Penasihat Tagana Kota Depok, 
Amir, beberapa waktu yang lalu. 
Menurut Amir, semangat 
kemerdekaan ini menjadikan 
Tagana bertekad untuk selalu 
eksis dalam menjaga kelestari-
aan lingkungan maupun mem-
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tandasnya. 
Dikatakan Amir, Tagana juga 
turut membantu warga lainnya. 
Seperti membantu warga Kar-
awang, Jawa Barat yang teren-
dam banjir. Banjir terjadi di 
tujuh kecamatan. Di antaranya 
Kecamatan Tanjung Pakis, Tan-
jung Mekar, Tanjung Bungin, 
Solokan, Tanah Baru, Teluk Jaya, 
dan Teluk Buyung. Akibat banjir 
tersebut 15 rumah roboh, 12 SD, 
13 MI, 15 musala, 11 Sawah dan 
14 masjid terendam banjir. 
“Tagana mendirikan dapur 
umum untuk memberikan 
pangan ke 447 pengungsi. Selain 
itu juga memberikan pelayanan 
kesehatan dan obat-obatan,” 
ujarnya.

Amir menambahkan 
bahwa Tagana Kota Depok juga 
membantu korban musibah 
meletusnya Gunung Merapi. 
Tagana Kota Depok yang meru-
pakan satu-satunya relawan di 
Jawa Barat itu mendirikan dapur 
umum dan pelayanan kesehatan 
kepada pengungsi.

Selain itu, Taganna juga 
memberikan bantuan bagi para 
pengungsi berupa 150 tikar, 250 
selimut, 100 kaos, 200 seragam 
SD, 60 sarung dan 30 kelambu 
bayi, dan obat-obatan.

“Setiap hari, kami mema-
sak dua kali yakni pagi dan sore. 
Lebih dari lima karung beras 
yang kami masak dalam sehari. 
Menjadi dapur umum kami me-
nyiapkan bahan makanan yang 
berupa 500 kg beras, mi instan 
25 dus, sarden 1000 buah, susu 

balita 500 dus, makanan balita 
100 dus dan telur dua peti.

Kiprah Tagana lainnya, 
lanjut Amir, adalah mengir-
imkan tujuh orang Tagana dan 
lima orang dari PNS untuk 
membantu korban dan pen-
gungsi meletusnya Gunung Ke-
lud. Selain itu juga melakukan 
pemulihan keadaan di daerah 
bencana.

Kemudian juga banyak 
membantu dalam penanggulan-
gan korban bencana seperti an-
gin puting beliung, bencana ke-
bakaran, bencana Situ Gintung 
di Tangerang Selatan, bencana 
gempa di Cianjur dan Bandung, 
Jawa Barat serta gempa di Suma-
tra Barat tepatnya di Kabupaten 

Padang Pariaman dan Kota 
Pariaman. 
“Tagana Depok telah berperan 
besar dalam mewujudkan misi 
kesetiakawanan sosial sebagai 
perwakilan masyarakat Depok,” 
paparnya.

Walikota Depok menyerahkan sumbangan berupa uang saat penggalangan dana Depok Peduli 
Bencana 2014

Walikota Depok menyerahkan sumbangan nasi jagung ODNR untuk korban Gunung Kelud
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OPD

Depok Kondusif, 
Pembangunan Meningkat

“Kami mengajak 
masyarakat untuk bersama-
sama aktif ikut dalam 
pembangunan Kota Depok 
dengan kapasitas masing-
masing.

Ada pepatah 
kalau tidak kenal maka 
tak sayang. Karena itu 
segenap jajaran Kesbangpol 
memperkenalkan program-
program kerjanya kepada masyarakat melalui 
saluran media yang ada,” ujarnya.

Syafrizal menjelaskan, Kesbangpol juga 

Tingginya investasi di Kota Depok, 
karena adanya jaminan keamanan. 
Ini berkat keseriusan Polresta 
Depok, Kodim 0506 Depok, dan 
Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan 

Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) dalam 
menciptakan Kota Depok yang kondusif.

Kepala Kesbangpol Depok, Syafrizal, SH 
mengatakan, untuk mewujudkan ketertiban 
keamanan di Kota Depok maka Kesbangpol 
memberikan pendidikan wawasan kebangsaan 
kepada masyarakat. Kemudian memberikan 
pemahaman sikap toleransi terhadap pembauran 
kebangsaan, dan mengajak masyarakat untuk 
menciptakan kerukunan umat beragama.

DOA UNTUK PEMILU Kesbangpol Kota Depok menghadiri acara ramah tamah dan do’a bersama untuk pemilu damai 
dan berkualitas di Kota Depok

Syafrizal, SH 
Kepala Kesbangpol Depok, 
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kenaikan. Untuk tahun 2012 poin yang didapat 
79,71 sedangkan tahun 2013 menjadi 80,02. 
Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan dari 
Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sebaik apapun keberhasilan pembangunan 
yang menyangkut fisik tidaklah dapat dinikmati 
atau dirasakan dengan baik apabila kondisi 
wilayah dalam keadaan tidak aman, tidak 
kondusif, dan penuh gejolak,” tuturnya.

Gelar Berbagai Kegiatan
Dalam peringatan HUT RI ke-69 

Kesbangpol Kota Depok menggelar berbagai 
kegiatan. Kegiatan itu untuk meningkatkan 
kembali rasa nasionalisme masyarakat yang mulai 
menurun.

Kegiatan itu berupa lomba gapura cinta 
tanah air untuk RW di 63 kelurahan, organisasi 
masyarakat dan komunitas sejak 4-15 Agustus 
2014.

Panitia memilih 11 nominasi dan dipilih 
enam juara serta diumumkan pada 17 Agustus 
2014. Hadiahnya juara satu Rp 5 juta. Juara dua 
Rp 4 juta, dan juara tiga Rp 3 juta. Juara harapan 
satu Rp 2.5 juta, harapan dua Rp 2 juta, dan 

harapan tiga Rp 1.5 juta.
“JIk seseorang sudah 

mempunyai rasa cinta, dia akan 
melakukan apa saja untuk yang 
dicintainya. Maka kami menggugah 
masyarakat luas untuk lebih 
meningkatkan rasa cintanya terhadap 
tanah air, sehingga kita rela berkorban 
untuk sama-sama berperan dalam 
pembangunan sesuai kapasitas 
masing-masing,” paparnya.

Kegiatan lainnya, lanjut Syafrizal 
adalah lomba menyanyikan lagu 
perjuangan. Lomba tersebut bersifat 
perseorangan dengan sasaran anggota, 
LSM dan organisasi kepemudaan.

melakukan pengkajian bahan kebijakan kesatuan 
bangsa dan politik, pembinaan dan pengawasan 
pegawai, pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian urusan petatausahaan, pembinaan, 
pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan 
produk hukum dan penyusunan rancangan 
produk hukum. Selanjutnya pengkoordinasian 
perencanaan program dan rencana kerja 
pembangunan antar organisasi perangkat daerah, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan kota, dan pelaksanaan tugas lain 
sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh 
pimpinan.

Selain itu juga Kesbangpol membentuk 
pusat pendidikan wawasan kebangsaan. Pusat 
pendidikan itu telah memberikan bimbingan 
teknik 700 agen pendidikan wawasan kebangsaan. 
700 agen itu terdiri dari PNS, anggota tim PPWK, 
anggota Ormas, LSM, OKP, Gabungan Organisasi 
Wanita, PWI, Guru TK, PAUD, SD, SMP dan 
SMU.

Terciptanya suasana yang kondusif di Kota 
Depok membuat indeks pembangunan manusia 
(IPM) berada di peringkat tiga nasional.

IPM di Kota Depok tiap tahun mengalami 
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KIPRAH PEREMPUAN

Dari pintu gerbang SDN Rangkapan 
Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok 
terlihat banyak tanaman dan pohon 
yang tumbuh rimbun. Tanaman 
itu ditanam di lahan sempit yang 

memanjang di depan kelas. Tanaman itu ditata 
rapi sehingga terlihat indah. Ada tanaman yang 
berdaun hijau dan berwarna merah hati. Ada yang 
tumbuh pendek, sedang, dan tinggi. Tanaman t 
ersebut diberi nama. Jumlahnya sangat banyak. 
Mungkin mencapai ratusan tanaman.

Tanaman tersebut merupakan tanaman 
obat. Jenisnya pun tercatat hampir mencapai 50-
an jenis. Ada sambung nyawa yang bermanfaat 
mengobati semua penyakit. Ada pecah beling, 
kumis kucing, dan kapuk yang semuanya berguna 
untuk mengobati kencing batu, sakit pinggang, 

dan batu ginjal. Selain itu 
ada pohon dadap dan asem 
kanji yang dapat digunakan 
untuk mengobati panas.

Keberadaan tanaman 
obat keluarga (Toga) di SDN 
Rangkapan Jaya Baru itu 
tidak lain berkat sentuhan 
hati dan tangan dari Bu 
Fatmah, sapaan akrab dari 
Siti Fatmah, guru di SD 
tersebut. 
Semangatnya yang tinggi 
menjadikan para guru dan 
siswa SDN Rangkapan Jaya 
Baru turut larut dalam 
membangun arboretum 
mini tanaman obat tersebut.

“Awalnya saya lihat 
tanaman di jalan. 
Lalu diambil 
dan ditanam 
di sekolah. 
Lama-lama jadi 
banyak. Murid-
murid juga pada 
ikutan. Bahkan 
ada yang bawa 
dari rumah,” 
ujarnya. Menurut 
Fatmah, tanaman 

obat tersebut dijadikan sarana edukasi kepada 
para siswa. Mereka dikenalkan tentang 
keanekaragaman tanaman obat dan manfaatnya. 
Bahkan siswa diajarkan tentang cara membibitkan 
tanaman. Baik itu dengan cara cangkok, stek, dan 
tempel. Tidak hanya itu, tanaman obat tersebut 
juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar sekolah. 
Tidak sedikit warga yang meminta tolong untuk 
mengobati anak mereka yang mengalami demam 
dan panas tinggi.

“Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. 
Jumlah tanaman pun bertambah. Baik itu dari 
sekolah maupun siswa, khususnya kelas enam 

Guru SD 
Kembangkan 
Arboretum Tanaman 
Obat 
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yang banyak memberikan konstribusinya dari 
hasil praktek pelajaran sains,” tutur Koordinator 
Tanaman Obat SDN Rangkapan Jaya Baru itu.

Dikatakan Fatmah, tujuan lain dari 
penanaman toga adalah untuk penghijauan. 
Kemudian juga diharapkan para siswa menularkan 
ilmunya ke keluarganya untuk memanfaatkan 
lahan pekarangan ditanami toga. Dengan adanya 
tanaman toga itu maka secara dini warga dapat 
memelihara kesehatan, sebagai pengobatan 
darurat sebelum mendapatkan penanganan medis, 
meningkatkan gizi keluarga, dan meningkatkan 
pendapatan keluarga.

“Ketika ada siswa menanyakan apa obat 
untuk tangan yang cantengan, saya langsung cari 
tanaman yang namanya ketumpangan air dengan 
cara pohon itu dibersihkan lalu dihaluskan dan 
ditempelkan ketempat yang sakit. Dari contoh 
itu diharapkan anak-anak dapat mendorong 
orangtuanya menanam tanaman toga,” paparnya.

Kepala sekolah SDN Rangkapan Jaya Baru, 
Drs. Sarmili penunjukan tugas kepada Siti Fatimah 
sebagai koordinator Tanaman Obat di sekolah 
yang dipimpinnya dinilai sangat tepat. Sebab 
Siti Fatimah mempunyai pengetahuan tentang 
tanaman obat dan telah memperaktekkannya. 
Siti Fatimah kerap membantu masyarakat 
sekitar tempat tinggalnya yang membutuhkan 
pertolongan.

“Kami ingin lebih banyak lagi pohon yang 
ditanam dan tentunya menjadi lebih bagus dan 
tertata,” ujarnya. 

Membantu Tetangga dengan Toga 
 
Siti Fatimah, seorang guru yang bersahaja. Selain 
mendidik para siswa, tanpa pamrih Bu Fatmah 
mengamalkan ilmu pengobatan herbal yang 
diperoleh dari ayahnya, almarhum H Hasan 
dengan Maimuna, dengan mengobati tetangga dan 
warga sekitar tempat tinggalnya.

“Dulu waktu gadis, ayah selalu menyuruh 
saya untuk mencari dan meramu obat dari 
tanaman obat. Makanya saya hafal. Saya pun 
meneruskannya dengan menanam toga di 
rumah. Alhamudillah berguna bagi tetangga. Gak 
pakai jampi-jampi, baca bismillah aja,” tutur ibu 
tiga anak yang tinggal di Jalan Saleh RT 03/10, 
Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok. 
Alumsi SPG Sawangan itu menyatakan bahwa 
tanaman obat di rumahnya juga terbilang banyak 
dan jenisnya beranekragam. Tanaman obat itu 
ternyata mencuri perhatian tetangganya, sehingga 
ada juga yang menanam toga di pekarangan rumah 
mereka.

Istri dari almarhum M Syahwi yang sempat 
menjabat Lurah Grogol itu menyatakan bahwa saat 
ini ia sedang berupaya mencari tanaman obat khas 
Depok. Tanaman itu tumbuh di bantaran kali dan 
sungai di Kota Depok.

“Saya sedang mencari tanaman khas Depok. 
Mudah-mudahan bisa ketemu dan tanaman itu 
bisa dikenalkan ke para murid,” paparnya. 
 
Beberapa Jenis Toga yang Ditanam Bu Fatmah 
 
1. Bawang merah untuk mengobati memar terjepit 
dan terpukul. 
2. Daun andelem untuk mengobati ambeien yang 
berdarah 
3. Daun sirsak untuk mencegah kanker. 
4. Daun gendong anak untuk obat pendarahan 
rahim. 
5. Kunir atau kunyit kuning dan temu lawak untuk 
obat hepatitis dan maag. 
6. Ketimun untuk menurunkan tensi darah atau 
darah tinggi.
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Walikota Sidak Unit Pelayanan 
Masyarakat di Hari Pertama Kerja

Halalbihalal Walikota Bersama PNS Depok

Pelepasan Mudik Gratis di Balaikota

28 WARTADEPOK - AGUSTUS 2014

GALERI FOTO

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota De-
pok bersama Wali Kota Depok, Nur 
Mahmudi Isma’il dan istrinya yang juga 
Ketua Tim Penggerak PKK Nur Azizah 
Tamhid menggelar inspeksi mendadak 
(Sidak) di sejumlah titik penjualan takjil, 
antara lain di Kelapa Dua dan Kukusan 
Beji Depok pada Kamis (03/07/14)

Wali Kota Depok, Nur 
Mahmudi Isma’il beserta 
Ketua TP PKK, Nur Azizah 
Tamhid melepas rombongan 
mudik bareng di Lapan-
gan Balaikota Depok pada 
Kamis, (25/07/2014) kemarin 
sore. Dengan didampingi 
oleh seluruh OPD, Dinas 
Perhubungan, Kapolres, dan 
perwakilan sponsor yang 
juga turut membantu suk-
sesnya mudik gratis ini.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Isma’il 
melakukan inspeksi mendadak (sidak) di 
hari pertama kerja setelah libur lebaran 
ke unit-unit pelayanan masyarakat di 
Gedung Baleka II Balaikota Depok, Senin 
(04/08/2014)


