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DAFTAR ISI SURAT WALIKOTA

Assalaamu’alaikum 
Warahmatulaahi Wabarakaatuh 
Sadarkah kita alam ini 
merupakan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa? 
Alam diciptakan Sang 
Kuasa untuk memberikan 
manfaat bagi kesejahteraan 
manusia. Karena itu 
alam harus dilindungi 

dan dikelola. Manusia yang merupakan 
ciptaan Tuhan sudah seharusnya menyadari 
pentingnya menjaga dan memelihara 
lingkungan. Sudah menjadi kewajiban 
umat manusia membuat lingkungan untuk 
kemaslahatan ummat.

Lingkungan merupakan bagian yang 
sangat vital dalam kehidupan manusia. Udara 
yang bersih, air yang layak minum, tanah yang 
subur merupakan aset yang mahal. 
Pemkot Depok telah lama menjaga dan 
memelihara lingkungan. Bahkan untuk 
fokus dalam menjaga lingkungan, Pemkot 
Depok dan DPRD Kota Depok membuat 
Perda tentang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Salah satu upayanya 
dengan menambah Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) dan mengembalikan fungsi-fungsi alam 
sebagaimana mestinya.

Sekali lagi menjaga dan memelihara 
lingkungan adalah tanggung jawab bersama. 
Udara yang bersih tercipta jika tidak ada lagi 
masyarakat yang membakar sampahnya, air 
yang bersih tidak akan ada jika masih banyak 
masyarakat yang membuang sampah dan 
limbahnya ke sumber-sumber air bersih. 
Tanah yang subur tidak akan ada jika masih 
banyak yang membuang sampah tak terurai 
ke tanah. 

Marilah secara sadar dan ikhlas menjaga 
dan memelihara lingkungan dimulai dari 
lingkungan sendiri. 
Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi 
Wabarakaatuh

Seberapa Besar Kepedulian Kita 
Terhadap Lingkungan

Surat Walikota
Seberapa Besar Kepedulian Kita Terhadap 
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SALAM REDAKSI

Salam pembaca Warta Depok tercinta. 

Terima kasih atas kesetiaannya untuk terus membaca 
majalah kesayangan kita ini. Edisi kali ini tim 
penyaji Warta Depok ingin mengajak masyarakat 
pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan. 
Untuk itu Warta Depok menyajikan tulisan tentang 
upaya yang dilakukan Pemkot Depok dalam menjaga 
dan memelihara lingkungan serta kebijakan yang 
merupakan dasar kinerja Pemkot Depok.  
 
Pada rubrik laporan utama Warta Depok menyajikan 
rencana Kota Depok untuk membuat Arboretum 
di beberapa wilayah. Untuk sajian tulisan taman 
dikemas dalam rubrik OPD. Selanjutnya bisnis kue 
untuk buka puasa dan lebaran menjadi pilihan pada 
rubrik UKM.

 
RW hijau kami pilihkan untuk menginspirasi pembaca 
sekaian di rubrik Kiprah RW. Rubrik Parlementaria 
kali ini mengulas sedikit Perda Lingkungan. Rubrik 
layanan masyarakat kami isi dengan profil BNN serta 
kegiatanya. Sedang untuk kiprah perempuan kami 
mengetengahkan kiprah guru SMPN 2 Depok yang 
juga pejuang lingkungan baik di sekolah maupun di 
lingkungannya.  
 
Pada rubrik Kesehatan kami pilihkan penyakit 
zoonosis atau penyakit yang ditularkan oleh hewan. 
Kemudian rubrik dunia pendidikan kami beritakan 
tentang siswa SMAN 1 Depok yang berprestasi 
di tingkat nasional. Kami berharap ulasan-ulasan 
yang ada dapat menambah wawasan dan informasi 
pembaca sekalian. 

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 
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Pemimpin Redaksi Mohammad Fitriawan, ST, MT. 

Kepala Bidang Informasi Publik : Drs. Fery Birowo, MH Redaksi : Shintya Febrinadewi, SS, MSi. Anwar Nasihin, S.Ag, MM. 
Staf Redaksi : M. Aris Wardana, S.Sos., Hapsari Indrawati S.sos. Ariyadi, Mujiran, Meriawan, Torikudin, 

Haris Maulana, Tabroni H. Tokih Keuangan : Agus Suprayitno 
Website : www.depok.go.id Email : diskominfo@depok.go.id
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LAPORANUTAMA

Pertanian dan Perikanan Kota 
Depok.

“UU No 26 tahun 2007 
mengamanatkan tentang arti 
penting Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) karena itu kami akan 
membangun tiga arboretum. 
Ini juga untuk mewujudkan 
keinginan masyarakat,” kata 
Kepala bidang pertamanan 
Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan (DKP) Kota Depok, 
Hardiman.

Hardiman menyatakan 

Depok Akan Bangun 
Tiga Arboretum Besar

bahwa taman arboretum yang 
akan dibangun merupakan 
miniatur tanaman yang ada di 
Indonesia. Seperti halnya Taman 
Mini Indonesia Indah (TMII) 
yang merupakan miniatur 
taman budaya Indonesia. Oleh 
karena itu, taman arboretum 
tersebut akan ditanami 
tanaman dari daerah di seluruh 
Indonesia.

“Saat ini kami sedang 
melakukan tahapan proses 
identifikasi jenis tanaman dari 

Untuk 
meningkatkan 
derajat hidup 
warganya 
dan tumbuh 

kembang generasi muda Kota 
Depok, Pemkot Depok akan 
membangun tiga arboretum 
(taman botani). Ketiga 
arboretum itu akan dibangun 
di wilayah Cinere, Juanda, dan 
Tapos oleh Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan (DKP), Badan 
Lingkungan Hidup dan Dinas 
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berbagai daerah Indonesia 
yang cocok dengan struktur 
tanah dan cuaca yang ada di 
Kota Depok. Untuk target 
pengerjaan Arboretum di 
tahun ini, minimal kita sudah 
menyelesaikan arboretum di 
bagian barat, yaitu di daerah 
Cinere dengan luas tanah 7000 
meter,” imbuhnya.

Dikatakan Hardiman, 
untuk membangun arboretum 
di Sawangan maka pihaknya 
akan memanfaatkan aset 
Pemkot Depok. Aset berupa 
tanah itu merupakan hibah dari 
Kabupaten Bogor. Kemudian di 
Juanda dengan memanfaatkan 
lahan di Situ Pengarengan yang 
memiliki luas sekitar 40 hektare.

Hardiman menambahkan 
bahwa untuk arboretum skala 
kecil, DKP, BLH, dan Distankan 
telah berhasil membuat 
taman di sejumlah sekolah. 
Di antaranya taman di SMA 
Negeri 10 Depok di Bojongsari. 
Sedangkan taman yang sudah 
dinikmati masyarakat yaitu 
Taman Lembah Gurame, 
Taman Jati Jajar, Taman 
Lembah Hijau, Taman Anggrek, 
Taman Maharaja, dan Taman 
Lalin Harjamukti. Untuk 
taman lainnya tiga OPD ini 
telah berupaya keras untuk 
mengerjakan Taman Hutan 
Rakyat (Tahura), Taman 
Mawar, Taman Lely, dan Taman 
Proklamasi.

“Arboretum mini itu, 
selain untuk mengoleksi 
tanaman juga untuk konservasi, 
dan edukasi. Untuk anggaran 

pembuatan satu arboretum 
mini mengahabiskan dana Rp 
178 juta. Target kami di tahun 
2015, kami akan menyelesaikan 
proses pengerjaan taman yang 
masih dalam dalam proses 
pengerjaan,” tandasnya.

Dalam pembuatan 
arboretum tersebut, lanjutnya, 
pihaknya jug melibatkan Dinas 
Pendidikan yang akan dijadikan 
sebagai pengguna, Dinas Bina 
Marga dan Sumber Daya Air 
(BMSDA) sebagai pengelola 
irigasi dan Dinas Tata Ruang 
dan Pemukiman yang berperan 
menata lingkungan. 
Plt. Badan Lingkungan Hidup 
(BLH) Kota Depok, Kania 
Parwanti menyatakan bahwa 
manfaat yang dihasilkan dari 
pembangunan arboretum 
adalah sebagai resapan air dan 
berfungsi sebagai ruang publik. 
Sehingga nantinya masyarakat 
tidak hanya mengandalkan 
pusat perbelanjaan untuk 
berlibur, tapi bisa menikmati 
alam terbuka hijau yang 
disediakan oleh Pemkot Depok.

Kania berharap 
masyarakat turut berpartisipasi 
dalam pembangunan arboretum 

dalam skala besar dan mini. 
Sehingga arboretum tersebut 
tetap terjaga sampai waktu yang 
tidak di tentukan.

“Proses penyelesaian 
ini melalui dua tahapan yaitu 
partisipasi masyarakat dan 
pemerintah. Untuk target 
selesai, paling tidak bersamaan 
dengan RPJMD Kota Depok 
tahun 2016. Sudah ada tiga 
arboretum di Kota Depok. 
Sehingga keinginan masyarakat 
yang menginginkan ruang 
sosialisasi di Kota Depok dapat 
terpenuhi,” imbuhnya.

Masyarakat Kota 
Depok pun menyambut baik 
pembangunan Arboretum ini. 
Seperti yang disampaikan warga 
Sukmajaya, Depok, Mawardi. 
“ Ya bagus, karena selain 
membuat Kota Depok ini sejuk, 
pembuatan arboretum ini bisa 
menjadi ruang berinteraksi yang 
selama ini warga inginkan,” 
tuturnya.

Mawardi berharap semoga 
pembangunan arboretum ini 
segera teralisasikan dengan baik 
dan tidak ada kendala dalam 
pengerjaannya.

Taman Lembah Gurame
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CYBERCITY

takan inovasi dalam bidang TI. 
Salah satunya adalah Depicta 
(Depok Information and Com-
munication Technology Award) 
2014. 

Kegiatan yang dibuka 
oleh Menteri Komunikasi dan 

Informatika Republik Indo-
nesia Tifatul Sembiring, Senin 
(12/05/2014) merupakan acara 
besar komunitas ICT di Kota 
Depok berupa lomba, seminar, 
sharing session, pentas seni, dan 
pameran komputer di MargoC-
ity Depok 12-18 Mei 2014.

Ada tiga lomba dengan 
hadiah-hadiah menarik, yakni 
Blog untuk Guru, Blog untuk 
KIM (Kelompok Informasi 
Mayarakat) dan komunitas war-
ga Depok lainnya, dan lomba 
Karya Inovasi TIK untuk semua 
warga yang tinggal atau berakti-

Menuju De-
pok Cyber 
City, Pemkot 
Depok me-
lalui Dis-

kominfo bersama Komunitas 
IT aktif melakukan kegiatan 
yang berkaitan dengan TI yang 
ditujukan bagi semua kalangan 
masyarakat. Tahun 2011, sebagai 
tahun digaungkannya Depok 
Cyber City, Diskominfo sering 
mengadakan perlombaan dan 
kegiatan yang bertujuan menge-
luarkan kreativitas dan mencip-

Depicta, Langkah Konkret 
Kota Depok Menuju Cyber City
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www.depok.go.id
@pemkotdepok
http://www.facebook.com/pemkotdepok
Email : portal@depok.go.id

vitas di Depok.
“Ajang kreatifitas seperti 

ini memang bertujuan  menam-
pung banyak talenta dari anak 
Indonesia untuk membangkit-
kan inovasi dan kreasi yang bisa 
dikembangkan untuk hal yang 
bermanfaat,” ujar Tifatul.

Pria kelahiran Bukittinggi 
ini juga mengatakan bahwa 
nantinya pemenang lomba ini 
bisa dilombakan lagi ditingkat 
pusat untuk dikirim ke  Apicta 
(Asian Pasific Information and 
Communication Technology 
Award). Selanjutnya mereka 
nanti akan dikirim ke beberapa 
negara dan akan dihadapkan 
dengan industri.

Sementara itu Wakil 
Walikota Depok  Idris Abdul 
Somad mengatakan bahwa 
kegiatan ini merupakan bentuk 
konkret dari Pemkot Depok un-
tuk mewujudkan program De-
pok Cyber City. Selain kegiatan 
ini sebelumnya Pemkot Depok 
telah melakukan berbagai hal 
untuk mendukung program 
tersebut, antara lain pengadaan 
wifi hotspot di jalan  protokol, 
blog kelurahan dan pelayanan 
publik berdasarkan IT.

“Program menuju Cyber 
City tentunya membutuhkan 
sinergitas antara pemerintah 
dengan berbagai pihak baik 
swasta, komunitas serta keter-
libatan masyarakat. Sinergitas 
tersebut diharapkan menjadi 
bukti bahwa Depok Cyber City 
bukan hanya sekedar wacana,” 
ujarnya.

Depok ICT Award 2014 
sendiri ditutup dengan pengu-
muman para pemenang dan 
pemberian hadiah yang diperse-
mbahkan oleh Diskominfo. 

Hadiah ini sebagai ben-
tuk penghargaan dan apresiasi 
setinggi-tingginya kepada para 
pemenang yang telah men-

ciptakan karya terbaiknya. 
“Diharapkan dengan adanya 
acara ini, lebih memotivasi para 
pemenang maupun masyara-
kat untuk terus mengasah dan 
menggali potensi yang dimiliki 
setiap orang agar terus berkarya 
dan melahirkan inovasi-inovasi 
terbaru,” tandas Rudi Malau 
selaku Ketua Panitia acara terse-

but. Para pemenang mendapat-
kan berbagai jenis hadiah, ada 
uang tunai jutaan rupiah dan 
berbagai macam alat elektronik.

LOMBA BLOG KIM DEPICTA 2014
Juara 1: Kelurahan Bedahan, dengan 
total nilai = 33,56.
Juara 2: Kelurahan Beji, dengan total 
nilai = 29,68.
Juara3 :Kelurahan Krukut, dengan 
total nilai = 25,78.
Juara Harapan 1: Kelurahan 
Bojongsari,dengan total nilai = 23,19.
Juara Harapan 2: Kelurahan Mekar-
jaya, dengan total nilai = 19,68.
Juara Harapan 3: Tidak ada. Kelurahan 
Ratu jayadinyatakan gugur karena 
tidak hadir saat final.
Daftar lengkap pemenang Depicta 
silahkan buka web Kota Depok di 
www.depok.go.id/

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tutup Depok ICT Award
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DUNIA PENDIDIKAN

yang tinggi dalam pendidikan. 
Semoga perjuangannya dalam 
pendidikan dapat dipertahankan 
sehingga mampu membangun 
negeri ini dan melanjutkan cita-
cita bangsa ini,” tandasnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 
Depok, Achmad Zarkasih S.Pd 
turut bahagia dan bangga atas 
pencapaian Lia. Prestasi yang 
diperoleh Lia tidak lepas dari 
kinerja guru SMAN 1 Depok. 
Para guru tanpa kenal lelah 
membimbing para siswa.

“Kami sangat bangga. 
Kami ucapkan 
banyak terima kasih kepada 
semua pihak yang telah 
membantu dan semoga Allah 
menjadikannya amal buat kita 
semua. Kerja keras para guru 
terbayarkan sudah atas prestasi 
itu,” katanya.

Zarkasih menyatakan 
bahwa pihak sekolah 

Siswi SMAN 1 Depok 
Torehkan Sejarah UN

bahwa saya meraih nilai UN 
tertinggi se Indonesia di Depok”, 
jelas calon mahasiswa Fakultas 
Ekonomi UI ini kepada Warta 
Depok yang menyambangi 
kediamannya di perumahan 
Koperasi BUGN Blok  A7/1 
Pasir Putih Sawangan belum 
lama ini.

Atas prestasinya itu, Lia 
pun mendapatkan ucapan 
selamat dari berbagai pihak. 
Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Depok, Herry Pansila 
menyampaikan rasa bangganya 
kepada Lia atas pencapaiannya 
itu.

“Lia telah menorehkan 
tinta sejarah. Semoga 
prestasi yang diraih Lia dapat 
menginspirasi para siswa lainnya 
untuk memacu semangat 

Margaretha Silia 
Kurnia Herin 
menorehkan 
sejarah dunia 
pendidikan 

Kota Depok. Siswi SMAN 1 
Depok jurusan IPS itu masuk 
10 besar nasional peraih nilai 
Ujian Nasional (UN) tertinggi. 
Putri pertama pasangan 
Stefanus Lanang Herin S.E. 
dengan Conny Francis Lengkey 
itu tercatat juga sebagai peraih 
nilai UN tertinggi di Jawa Barat 
dengan nilai 54,95

“Saya sangat bersyukur 
kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Saya tidak tahu awalnya. 
Waktu itu saya lagi bimbel di 
NF depan smansa (sebutan 
SMA 1) tiba-tiba saya dikasih 
selamat sama teman-teman 

Margaretha Silia Kurnia Herin
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besar SMAN 1 Depok dan Dinas 
Pendidikan Kota Depok yang 
telah membimbing Margaretha 
menggapai cita-citanya yang 
diinginkannya. 
“Semoga Tuhan menjadikan 
amal atas upaya sekolah dan 
Dinas Pendidikan sehingga Lia 
menorehkan prestasi,” imbuh 
pria yang gemar bermain futsal 
ini.

Dikatakan Stefanus, ia dan 
istri akan memberikan hadiah 
kepada putrinya itu. Hadiah 
yang akan diberikan itu untuk 
mempermudah Lia menggapai 
cita-citanya.

Ibu Lia, Conny Francis 
Lengkeng menyatakan bahwa 
sejak kecil Lia dididik dengan 
kesederhanaan. Kemudian 
kedisiplinan pun diterapkan 
pada Lia sejak SD. Salah satunya 
adalah membuat ringkasan 
setiap mata pelajaran. Hal 
itu ditujukan agar belajarnya 
lebih mudah. Kedisplinan itu 
diterapkan hingga SMA.

“Untuk masuk UI tanpa 
tes, Lia berjuang dengan keras 
sejak TK hingga SMA. Saya 
selalu bilang tidak ada kata lelah 
dalam belajar,” imbuhnya.

Kakek Lia, Daniel 
Ferdinand Lengkey 
menyebutkan bahwa cucu 
pertamanya itu memiliki 
semangat juang yang tinggi. Hal 
itu diperlihatkan Lia dengan 
mengerjakan tugasnya hingga 
selesai walaupun hingga tengah 
malam.

memberikan penghargaan atas 
prestasi itu. Baik itu kepada 
Margaretha dan para guru. 
Diharapkan ke depan semakin 
banyak pelajar SMAN 1 Depok 
seperti Margaretha.

Jadi Ekonom 
Lia, yang lahir di Depok 3 
Januari 1996 itu mengatakan, ia 

bercita-cita menjadi ekonom, 
meski waktu kecil ingin menjadi 
dokter. Keinginannya menjadi 
ekonom tidak lepas dari 
dorongan keluarga dan gurunya. 
Ia pun belajar dengan keras 
untuk menjadi ekonom. Kerja 
kerasnya itu berbuah manis. 20 
Mei 2014, diterima di Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia 
tanpa tes.

“Saya mengucapkan 
terima kasih pada papa, mama, 
bapak dan ibu guru SMAN 
1 Depok serta teman-teman. 
Tidak lupa juga para instruktur 
di bimbel Nurul Fikri (NF),” 
ujar siswa yang mengidolakan 
Sri Mulyani itu.

Rasa bangga atas 
pencapaian itu disampaikan 
ayah Lia, Stefanus. 
Stefanus menyatakan bahwa Lia 
telah memberikan yang terbaik 
bagi keluarganya. Prestasinya itu 
menjadi dorongan bagi adiknya, 
Brighita Nafra Flemina Herin 
untukmenggapai cita-citanya.

“Saya ditelepon istri saya 

bahwa Lia meraih nilai UN 
tertinggi 10 besar se Indonesia. 
Puji Tuhan atas pencapaian Lia. 
Saya bangga dan bahagia,” ujar 
karyawan swasta PT. Kanutara 
Kendari.

Menurut Stefanus, ia dan 
istri 
dilahirkan dari keluarga 
sederhana yang ingin 
memberikan pendidikan terbaik 
kepada kedua anaknya. Karena 
itu segala upaya dilakukannya 
agar Lia dan adiknya 
mendapatkan pendidikan yang 
terbaik.

Stefanus juga 
mengucapkan rasa 
terimakasihnya kepada keluarga 

Kepala Sekolah SMAN 1 Depok, Achmad Zarkasih S.Pd, bersama siswa

9JUNI 2014 - WARTADEPOK



KIPRAH RW

RW 16 pun bersih. Mereka telah 
menjalankan pola hidup bersih 
dan sehat (PHBS). Kemudian 
juga warganya telah melakukan 
pemilahan sampah dan 
mendirikan bank sampah. Tak 
hanya itu warganya juga paham 
bagaimana asupan nutrisi yang 
bergizi dan berimbang.

Partisipasi masyarakat di 
sini menuai berbagai prestasi. 
Prestasi tertinggi diperoleh 
RW 16 dengan meraih predikat 
sebagai RW 16 terbaik di Kota 
Depok tahun 2014. 
“Alhamdulillah berkat kerjasama 
semua warga RW 16 terpilih 
sebagai RW terbaik di Kota 

Depok,” kata Ketua RW 16, 
Teguh Hariwidodo. Menurut 
Teguh, untuk membuat RW 
16 menjadi Kampung Hijau 
Juanda dibutuhkan proses dan 
kesabaran.

Awalnya pengurus 
RW mengadakan pertemuan 
dengan pengurus 10 RT 
di RW 16. Pertemuan itu 
dilakukan untuk membahas 
permasalahan lingkungan 
dan program kerja di setiap 
RT. Baik yang sudah berjalan 
maupun yang belum berjalan. 
Saat pertemuan itu disepakati 
untuk menghijaukan RW 16. 
Penghijauan yang dilakukan 
dengan paradigma baru yakni 
hijau yang bermanfaat. Konsep 
itu menjadikan setiap rumah 
di RW 16 dapat memanfaatkan 
pekarangan rumah sebagai 
lahan penghijauan yang 
bermanfaat dengan berkebun.

Para ibu mulai menanam 
tanaman obat di pekarangan 

Kampung  Hijau 
Juanda terletak di 
RW 16, Baktijaya, 
Sukmajaya, 
Depok. RW 

16 yang memiliki 10 RT itu 
terkenal sebagai kampung 
hijau. Disebut demikian karena 
setiap warganya berpartisipasi 
menghijaukan lingkungan. Baik 
itu memanfaatkan pekarangan 
rumah setiap warga dan lahan 
kosong dengan berkebun. 
Mereka menanam tanaman 
buah, sayuran dan tanaman 
obat dengan media pot atau 
tabulampot (tanaman buah 
dengan media pot).

Seperti terlihat di Jalan 
Jelutung RT 08/16. Di sepanjang 
jalan itu terlihat setiap rumah 
menanam jeruk, srikaya ungu, 
sawo manila, jambu air, jagung, 
cabai, ketimun, dan terong. Hal 
itu membuat rumah di jalan 
tersebut hijau dan asri. 
Selain hijau dan asri, wilayah 

Kampung Hijau Juanda Raih 
RW Terbaik Kota Depok
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rumah. Di antaranya tanaman 
jati belanda, kunyit, daun sirih 
merah dan hijau, binahong, 
gingseng, pegagan,sambiloto, 
bangle, kencur, dan temu lawak. 
Kemudian juga menanam 
sayuran berupa seledri, daun 
bawang, tomat, ketimun, sawi, 
bayam, cabe dan sayuran 
lainnya.

“Tanaman obat 
bermanfaat untuk obat. Nah, 
tanaman sayuran untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga. 
Jadi jika perlu sayuran tak 
perlu ke pasar tidak memetik di 
pekarangan rumah,” paparnya. 

“Konsep itu lahir dari 
keinginan melayani dan 
menyelesaikan masalah warga. 
Untuk menyelesaikan program 
kerja kami rutin menjalankan 
pertemuan. Pertemuan itu 
membuahkan berjalannya 
karang taruna, PKK, Pokja, 
posyandu, bank sampah, dan 
pendidikan PAUD,” ujarnya. 
Selain itu mereka juga akan 
mengembangkan home 
industry. 

Di RW 16 pelayanan 
lansia juga tersedia di Posyandu. 
“Kami berharap posyandu 
punya gedung sendiri, sehingga 

bisa dijadikan pusat kesehatan 
warga. Sebab lokasi puskesmas 
jauh di RW 17,” tutur Teguh. 
“Kami juga mengadakan Pekan 
Olah raga Seni (Porseni) tiap 
tahun. Ke depan RW 16 akan 
dijadikan kampung wisata,” 
tandasnya. 

 
BANK SAMPAH 
Teguh menyatakan bahwa bank 
sampah di RW 16 didirikan oleh 
Kelompok Peduli Seneng Hijau 
dan Bersih (Keliling Hiber) 
yang saat itu beranggotakan 
sepuluh orang. Keliling Hiber 
juga memberikan keterampilan 
mengolah sampah kepada warga 
RW 16. Produk yang sudah 
dihasilkan seperti tas besar 
kecil, tikar, kotak tisu, taplak 
meja, bunga, tirai dan masih ada 
macam kerajinan yang berbahan 
sampah rumah tangga. Harga 
produk kerajinan itu mulai Rp 
5000 - Rp 300.000.

“Awalnya keterampilan 
ibu-ibu yang ada kelompok 
Keliling Hiber ini, didapat dari 
belajar atau study banding 
keluar. Tapi sekarang Keliling 
Hiber sudah mahir dan bisa 
mengajarkan keterampilan 
ini kepada kelompok lain di 
luar lingkungan RW 16 ini,” 

tuturnya. Istri Ketua RW 16, 
Nuraini menambahkan bahwa 
berbagai produk hasil karya 
Keliling Hiber telah diikut 
sertakan diberbagai pameran 
yang digelar di Pemkot Depok 
dan perusahaan swasta. 

 Prestasi RW 16 
Juara 1 , Lomba UP 6K dalam 
rangka HUT RI ke-49. TP PKK 
Kotip Depok, Tahun 1994 
Dasa Karya Lingkungan, 
TEGAR BERIMAN  RW se Kotip 
Depok, Tahun 1996 
Juara 1, Lomba K 3  dalam 
rangka HUT RI Ke-56, Tingkat 
Kel. Baktijaya – Depok, Tahun 
2001 
Terbaik 2,  Lomba PHBS di 
Rumah Tangga  dlm rangka 
Hari Kesatuan Gerak PKK KB 
Kesehatan Tingkat Kota Depok, 
2007 
Terbaik 3, Lomba TOGA 
di Posyandu HKG PKK KB 
Kesehatan, Tingkat Kota 
Depok, 2007 
Terbaik 1, Lomba K 3 Tingkat 
Kec. Sukmajaya , 2009 
Juara 2, Lomba RW Hijau 
Lingkungan Tingkat Kota 
Depok, 2010 
Juara 1, Lomba  RW Hijau, 
Teduh Tingkat Kota Depok, 
2011 
Juara 2, Lomba Penyuluhan 
KADARZI dlm rangka hari Ibu 
ke-84 & KESRAK PKK KB KES 
Tingkat Kota Depok, 2012 
Juara 2, HATINYA PKK Tingkat 
Provinsi Jawa Barat, Tahun 
2013
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KONI

KONI Kota 
Depok 
menar-
getkan 
masuk 

15 besar dalam Pekan 
Olahraga Daerah 
(PORDA) Jawa Barat 

yang akan digelar di 
Kabupaten Bekasi 12 
- 23 November 2014. 
Untuk itu 11 cabang 

olahraga ditargetkan 
mendulang emas. Ca-

bang olahraga itu adalah 
dayung, catur, panahan, 

taekwondo, pencak silat, 
billiard, golf, air 

modeling, ter-
jun payung dan 
tarung derajat 

(kodrat).
“Se-
lain 

11 cabor itu, cabor lain diyakini 
mampu mempersembahkan 
medali, sehingga target Depok 
untuk masuk 15 besar tercapai 
bahkan tidak menutup kemung-
kinan akan terlampaui. Kami 
mohon doa warga Kota Depok,” 
kata Ketua Bidang Pembinaan 
Prestasi KONI Kota Depok, De-
frizal Siregar.

Menurut Defrizal, tar-
get perolehan medali pada 
PORDA Jabar nanti 18 emas, 10 
perak, dan 15 perunggu. Untuk 
memenuhi target perolehan 
medali itu para atlet semakin 
intensif berlatih dan uji coba. 
“Kami sudah melakukan berb-
agai persiapan. Penampilan 210 
atlet semakin bagus. 81 official 
pun akan terus mendampingi 
atlet agar fokus meraih medali,” 
imbuhnya.

Ketua Penelitian dan 
Pengembangan KONI Kota 
Depok, Yasep Setiakarnawijaya 
menjelaskan, para atlet yang 
berlaga di PORDA tidak hanya 
mendapat gemblengan fisik, 
namun juga harus mengikuti 
kajian psikologis. “Untuk men-
dukung prestasi dalam Porda, 
semua atlet yang akan bertand-
ing harus mengikuti kajian 
psikologis, dari test tersebut bisa 

11 Cabang Olahraga Ditargetkan 
Mendulang Emas 
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diketahui motivasi latihan, moti-
vasi bertanding, tingkat kecema-
san saat bertanding,” tandasnya.

Yasep menyatakan bahwa 
tim litbang juga meneliti pola 
konsumsi energi untuk me-
nyesuaikan dengan kebutuhan 
tubuh atlet. Karena itu, KONI 
Depok merekrut konsultan yang 
mempunyai keahlian dalam bi-
dang nutrisi dan anatomi tubuh. 
“Apabila dari kajian ditemukan 
hal yang kiranya akan mengang-
gu pencapaian prestasi, seperti 
adanya kecemasan bertanding, 
atau kelebihan berat tubuh maka 

kami melakukan intervensi atau 
perbaikan-perbaikan sesuai 
dengan kekurangan yang kita 
temukan,” katanya.

Ketua KONI Kota Depok, 
Amri Yusra menjelaskan, untuk 
memotivasi atlet berprestasi 
maka pihaknya akan memberi-
kan penghargaan. Bagi atlet 
yang meraih medali emas akan 
mendapatkan Rp 40 juta. Medali 
perak Rp 15 juta dan medali 
perunggu Rp 5 juta.

“Kami juga memberi-
kan fasilitas sepenuhnya untuk 
kegiatan latihan dan uji tanding, 

baik tempat maupun sarana dan 
prasarana lainnya. Bukan hanya 
atletnya yang intensif melakukan 
latihan namun juga termasuk 
pelatihnya,» katanya. 
Amri menyatakan bahwa para 
atlet tersebut merupakan warga 
Depok. Mereka merupakan hasil 
pembinaan KONI Kota Depok.

“Saya mohon doa dan 
dukungan semua pihak. Semoga 
target KONI Depok untuk 
masuk 15 besar dalam PORDA 
nanti bisa tercapai, syukur ter-
lampaui,” tuturnya.
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PARLEMENTARIA

Keseimbangan 
alam sangatlah 
penting untuk 
meningkatkan 
derajat hidup 

masyarakat Depok. Oleh 
karena itu ketersediaan dan 
terpeliharanya ruang terbuka 
hijau (RTH) sangat diperlukan 
untuk membuat hari esok lebih 
baik.

Anggota DPRD Kota 
Depok, Endah Winarni 
menggatakan, untuk menjaga 
keberlangsungan lingkungan 
hidup di Kota Depok maka 
Pemkot Depok bersama DPRD 
Kota Depok membuat Perda No 
3 Tahun 2013 tentang pedoman 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungann hidup.

Dalam ruang lingkup 
pasal 2 menyebutkan bahwa 
pengaturan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan 
hidup meliputi wewenang 
Penyelenggaraan lingkungan 
hidup, perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, 
penegakan hukum. 

“Dalam kebijakannya 
meliputi penataan, 
pemanfaatan, pengembangan, 
pemeliharaan, pemulihan, 
pengawasan, dan pengendalian 
lingkungan hidup,” tuturnya. 
Endah mengatakan, penataan, 
pengawasan, pemeliharaan, dan 

Perda No 3 Tahun 2013 Untuk Kemaslahatan Hidup 
Warga Depok 

pengendalian telah dilakukan 
Pemkot Depok. Sehingga Kota 
Depok pun mendapatkan 
Piagam Adipura. Namun tidak 
sedikit juga masyarakat yang 

tidak menjaga lingkungan meski 
sudah disosialisasikan. Untuk 
itu diharapkan masyarakat 
Depok dapat menyadari 
pentingnya memelihara 
lingkungan, sehingga warga pun 
turut berpartisipasi.

Dikatakan Endah, 
beberapa upaya yang baik 
dilakukan beberapa daerah 
dalam menjaga lingkungan. 

Misalnya Blitar, mereka 
mengajak swasta, bank untuk 
menyalurkan dana CSR nya ke 
program-program lingkungan. 

Saat ini Kota Depok terus 

melakukan pembenahan. Baik 
itu dengan membangun taman 
kota, melakukan bersih kota 
dengan melibatkan masyarakat. 
Juga mengajak swasta 
membersihkan lingkungan. 
Esensinya hal itu untuk 
membuat Kota Depok bersih 
dan hijau.
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Pasal 5  
Dalam penyelenggaraan 
lingkungan hidup skala kota, 
Pemerintah Kota berwenang :  
a. menetapkan kebijakan di 
bidang lingkungan hidup; b. 
menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan mengenai kajian 
lingkungan hidup strategis; c. 
menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan mengenai 
RPPLH; d. 
menetapkan dan 
melaksanakan 
kebijakan mengenai 
Amdal, UKL-
UPL, dan SPPL; e. 
menyelenggarakan 
inventarisasi sumber 
daya alam dan emisi 
gas rumah kaca; f. 
menyelenggarakan 
inventarisasi dan 
identifikasi sumber 
pencemar; g. 
mengembangkan 
dan melaksanakan kerjasama 
dan kemitraan di bidang 
lingkungan; h. mengembangkan 
dan menerapkan instrumen 
lingkungan hidup; i. 
mengkoordinasikan dan 
melaksanakan pengendalian 
 
pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup; 
j. memfasilitasi penyelesaian 
sengketa lingkungan; k. 
melakukan pembinaan 
dan pengawasan ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan terhadap 

ketentuan perizinan lingkungan 
dan peraturan perundang-
undangan; l. melaksanakan 
standar pelayanan paling 
sedikit; m. melaksanakan 
kebijakan mengenai tata cara 
pengakuan keberadaan kearifan 
lokal yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; n. mengelola 

informasi lingkungan hidup; 
o. mengembangkan dan 
melaksanakan kebijakan sistem 
informasi lingkungan hidup; 
p. memberikan pendidikan, 
pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; q. menerbitkan 
izin lingkungan; dan r. 
melakukan penegakan hukum 
lingkungan hidup.  
 
Amdal, UKL-UPL dan SPPL  
Amdal dan UKL - UPL (Pasal 
20 ) 
(1) Setiap usaha dan/atau 
kegiatan yang berdampak 

penting terhadap lingkungan 
hidup wajib memiliki Dokumen 
Amdal.  
 
(2) Kriteria mengenai dampak 
penting, kriteria usaha dan/
atau kegiatan yang berdampak 
penting, dan jenis usaha dan/
atau kegiatan wajib Amdal 
berpedoman pada ketentuan 

peraturan 
perundang-
undangan.  
 
(3) Dokumen 
Amdal sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1), memuat :  
 
a. pengkajian 
mengenai dampak 
rencana usaha dan/
atau kegiatan; b. 
evaluasi kegiatan 
di sekitar lokasi 
rencana usaha dan/

atau kegiatan; c. saran masukan 
serta tanggapan masyarakat 
terhadap rencana usaha dan/
atau kegiatan; d. prakiraan 
terhadap besaran dampak 
serta sifat penting dampak 
yang terjadi jika rencana usaha 
dan/atau kegiatan tersebut 
dilaksanakan; e. evaluasi secara 
holistik terhadap dampak yang 
terjadi untuk menentukan 
kelayakan atau ketidaklayakan 
lingkungan hidup; dan f. 
rencana pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup.  
 

WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP
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KABAR KELURAHAN

Berkat kerja keras dan sinerginya Kelurahan 
Mekarjaya, PKK, Posyandu, Posbindu dan 
juga masyarakatnya, Kelurahan Mekarjaya 

berhasil meraih juara III lomba Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat Provinsi Jawa 
Barat tahun 2013.
Prestasi yang diraih tersebut tidaklah mudah. 
Butuh proses berbulan-bulan bahkan bertahun-
tahun untuk menciptakan lingkungan bersih dan 
sehat di Kelurahan Mekarjaya yang memiliki 31 
RW, 248 RT, dan jumlah penduduk yang mencapai 
68.248 jiwa.

Lurah Mekar Jaya Sutisna menyatakan 
bahwa budaya PHBS itu dikampanyekan bukan 
untuk mendapatkan juara, melainkan suatu 
kebutuhan. Dengan PHBS maka derajat kesehatan 
warga Mekarjaya meningkat.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan 
itu lah pihak kelurahan bahu membahu dengan 
posyandu, posbindu, PKK, dan pengurus RT serta 
RW untuk melayani masyarakat. Tanpa pamrih 
kerja keras itu mampu menyadarkan masyarakat. 
“Sejak tahun 2011, kami selalu terapkan kerjasama 
bersama dengan kader PKK, Posyandu, Posbindu 
dan pengurus RT serta RW untuk menjaga 
kebersihan lingkungan. Alhamdulilah, masyarakat 
juga sudah terbiasa untuk menjaga lingkungan, 
dan proses lomba kami hanya meneruskan saja 
apa yang sudah dikerjakan oleh kami 
di lingkungan Mekarjaya,” 
katanya.

Menurut Sutisna, 
untuk penataan 
lingkungan, 
Mekarjaya 
mampu menjaga 

kebersihan jalan 

Kelurahan Mekarjaya Juara PHBS 
lingkungan, jembatan, trotoar, dan drainase di 31 
RW yang ada di kelurahan Mekarjaya. Hal itu pun 
mampu menghilangkan titik banjir di kawasan 
Mekarjaya.

“Kelurahan Mekarjaya meraih juara pertama 
Kota Forum RW sehat, dan juara ketiga di 
tingkat Kota Depok pada tahun 2013. Kemudian 
mewakili Depok di tingkat Jawa Barat,” paparnya.

Dikatakan Sutisna, tahun 2013 
proyek pembangunan fisik mencapai Rp 6 
miliar lebih. Sedangkan tahun 2014 tengah 
menyiapkan angggaran hampir Rp 8 miliar 
untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Dari 
dana itu Rp 5 miliar untuk pelebaran jalan di 
persimpangan Masjid Al Huda.

Sutisna menjelaskan, untuk pembuatan 
KTP dan KK, rata-rata pihaknya selalu melayani 
hampir 50 pemohon setiap harinya. Sedang untuk 
masalah pendidikan, pihaknya tengah melakukan 
pendataan yang valid agar nantinya masyarakat 
yang buta aksara dapat memperoleh pendidikan 
yang layak secara gratis.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) Mekarjaya, E Dulhadi menyatakan bahwa 
raihan prestasi  yang didapatkan Kelurahan 
Mekarjaya di tingkat Provinsi Jawa Barat 
merupakan suatu kebangggaan. Hal ini berkat 
kerja keras dan upaya kader dan posbindu 
dan masyarakat yang sangat memperhatikan 
kebersihan dan kesehatan lingkungan.

“Harapan ke depan tentunya semoga 
kelurahan kami dapat prestasi lebih baik lagi. 
Mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan 

bisa juara satu. Selain PBHS, kami juga 
ada wacana untuk membuat program 

masyarakat tidak merokok dan mudah-
mudahan program tersebut dapat 
tercapai,” paparnya.

Lurah Mekar Jaya Sutisna
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UKM

kue dari tepung ganyong. 
Contohnya ganyong keju 
conrflkakes dan ganyong keju 
coklat. Kue-kue tersebut banyak 
dipesan pada saat puasa dan 
lebaran.

Selain membuat kue 
tersebut, Sri juga melayani 
pesanan kue untuk penderita 
diabetes dan alergi terhadap 
kuning telur dan susu, juga 
untuk mereka yang berdiet dan 
penderita autism yang alergi 
terhadap jenis makanan tertentu. 
“Untuk kue penderita diabetes 
gulanya saya ganti dengan gula 
aren. Bagi orang yang alergi 
susu, susunya saya ganti dengan 
susu beras dan untuk penderita 
autis saya hindari bahan-bahan 
yang menjadi pencetusnya,” 
tuturnya. Untuk pesanan kue 
lebaran dengan bahan khusus 
tersebut, lanjutnya, harganya 
lebih tinggi 10 persen dari kue 
lebaran biasa dan minimal 
pesannya dua toples setiap jenis 
kue.

“Untuk pemesanan kue 
lebaran kami 
merekrut tiga tenaga 
kerja. Saya juga 
membuka peluang 
bagi 
warga 
yang 
akan 
ikut 

memasarkan dengan komisi 
Rp.5.000 per toples,” imbuhnya

Sri menyatakan bahwa 
pesanan kue mocaf pada lebaran 
meningkat. Rata-rata mencapai 
300 toples. Ada yang pesan dari 
Jabodetabek, Cianjur, Bandung, 
dan Serang. Karena itu jika ingin 
mendapatkan 
kue mocaf 
itu maka 
disarankan 
memesan kue 
lebih awal.

“Omzet 
pada lebaran itu Rp 20 
juta dan keuntungannya 50 
persen. Untuk luar daerah saya 
kirim kuenya melalui paket. 
Kue mocaf kering itu dapat 
bertahan dua bulan lamanya. 
Sri menyebutkan bahwa pada 
lebaran, Wali Kota Depok, Nur 
Mahmudi Isma’il memesan kue 
mocaf sebanyak enam lusin atau 
72 toples.

Sri mengatakan, Kue 
mocaf yang dapat disantap saat 
berbuka puasa dan lebaran 
beraneka ragam jenisnya. Ada 
kue nastar, kastengel, putri salju, 
almond coklat chip, sagu keju, 
ganyong keju cornflakes, dan 
ganyong keju coklat. 
Salah seorang pelanggan Sri, 
Maryani, warga Cipayung, 
Depok mengatakan, kue mocaf 
itu rasanya enak, bahkan lebih 
enak dari kue yang terbuat dari 
terigu.

Tidak lama lagi 
umat Islam akan 
menjalankan ibada 
puasa di bulan 
Ramadhan. Pada 

bulan suci itu hal yang paling 
dinanti adalah berbuka puasa. 
Tentunya tak lupa dengan 
makanan pembukanya. Tidak 
ada salahnya saat berbuka 
puasa menyantap kue mocaf 
(modified cassava flour) atau 
kue dari tepung singkong buatan 
Sri Murtiningsih, pemilik 
Hanah Cake Production di 
Jalan Citayam Raya, Gang Bakti 
RT02/02 No.57, Pancoran Mas, 
Depok.

Selain lezat, renyah, 
kering, dan awet, kue tersebut 
memiliki kespesialan, yakni kue 
itu tergolong kue sehat. 
“Kue mocaf ini dapat dijadikan 
kudapan saat berbuka puasa. 
Aman bagi penderita diabetes. 
Selain untuk berbuka puasa, kue 
ini juga dapat disajikan pada saat 
Lebaran,” ujarnya.

Menurut Sri, kue mocaf 
itu disebut kue sehat karena 
tidak mengandung glutein 
(protein tepung), sehingga 
aman dikonsumsi bayi dan 
penderita autis. Kue ini pun 
dapat mensubstitusi terigu 
dalam kue, biskuit, dan makanan 
lainnya serta mengurangi 
ketergantungan impor gandum 
sebagai bahan baku terigu.

Dikatakan Sri, selain dari 
tepung mocaf, ia juga membut 

Kue Mocaf Spesial Untuk Puasa dan Lebaran 
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Menjaga Keindahan Alam Ciliwung 
bersama Komunitas Ciliwung 

KOMUNITAS

Sungai Ciliwung yang 
indah nan menawan dan 
sebagian aliran sungainya 

membelah Kota Depok kini 
semakin terancam keindahan 
dan kelestariannya. 
Hal tersebut disebabkan 
perusakan yang dilakukan 
masyarakat yang 
mengalihfungsikan bantarannya 
tanpa mengindahkan ketentuan 
garis sepadan sungai dengan 
membangun rumah, menjadikan 
tempat pembuangan sampah 
dan limbah.

Kondisi itu membuat 
Taufiq DS tergerak. Warga 
Kota Depok yang mempunyai 
kepedulian terhadap kelestarian 
alam bersama relawan yang 
peduli nasib Ciliwung dari 
hulu hingga hilir membentuk 
Komunitas Ciliwung Depok 
dengan mottonya “Selamatkan 
Yang Tersisa”. 
Komunitas Ciliwung berdiri 
pada tahun 2010. Berdirinya 
komunitas itu bertepatan adanya 
kegiatan menguruk dataran 

mengarungi sungai sambil 
mengamati kondisi lingkungan 
alamnya.

Selain itu, Komunitas 
Ciliwung Depok membuka 
Rute Susur Ciliwung. Program 
itu berupa berjalan kaki pada 
bantaran sungai. Dari jembatan 
Kota Kembang hingga jembatan 
gantung Palapa di Kalimulya, 
Cilodong. Pada lintasan ini 
para siswa dan masyarakat bisa 
melihat keadaan asli bantaran 
Ciliwung berupa rivarian 
atau tanaman, beberapa mata 
air alami, jalan setapak pada 
tebing sungai, dan kawasan 
yang telah dialihfungsikan 
menjadi kampung dan tempat 
pembuangan sampah liar. Untuk 
mengikuti kegiatan ini peserta 
dilengkapi alat keselamatan yang 
memadai dan pemandu serta 
tim rescue yang siaga di lintasan 
berbahaya.

Sedangkan program yang 
dapat dimanfaatkan oleh warga 
disebut Nostalgia Ciliwung. 
Dalam program itu Komunitas 
Ciliwung Depok mengajak 

rendah di bantaran Ciliwung 
Depok untuk dibangun 
perumahan. 

“Bayangkan, saat banjir 
2007 daerah ini menjadi 
penampung banjir yang 
mengancam ibukota. Lahan 
seluas tiga hektare itu kini 
sudah diuruk setinggi 15-20 
meter dan di atasnya sudah 
berdiri perumahan yang 
dibangun oleh developer yang 
tidak bertanggungjawan, 
yang konsumennya pun tidak 
mengerti apa-apa sejarah 
berdirinya rumah mereka 
bahkan terancam akan terjadi 
longsor di kemudian hari,” 
kata Taufiq yang menjabat 
Koordinator Komunitas 
Ciliwung.

Taufik menjelaskan, 
program utama dalam menjaga 
kelestarian Sungai Ciliwung 
diberi nama Piket Ciliwung. 
Program ini mengajak siswa 
sekolah di Depok serta 
masyarakat yang berada di 
bantaran Ciliwung Depok 
untuk melihat Ciliwung dengan 

18 WARTADEPOK - JUNI 2014



tokoh masyarakat Kelurahan 
Ratujaya mengarungi Ciliwung 
dari Cibinong hingga kelurahan 
Depok, Pancoran Mas.

Kegiatan lain yang 
berhubungan dengan edukasi, 
lanjutnya, yaitu Biotilik. 
Kegiatan tersebut berupa 
kegiatan meneliti tingkat 
kesehatan air sungai melalui 
biota yang hidup di dalamnya. 
Beberapa kali kegiatan ini 
dilakukan dengan melibatkan 
siswa sekolah dengan bimbingan 
enam orang guru beberapa SMU 
dan SMP di Kota Depok yang 
pernah mengikuti pelatihan 
fasilitator Biotilik yang diadakan 
Komunitas Ciliwung, tahun lalu.

“Ini kami lakukan 
karena kegeraman kami 
terhadap ulah warga yang 
mengotori Sungai Ciliwung. 
Beban yang dipikul 
Ciliwung saat ini sangat 
berat,” paparnya. Dikatakan 
Taufik, secara umum kesadaran 
masyarakat untuk menjaga 
lingkungan dengan tidak 
membuang sampah di sungai 
masih rendah.

Contohnya banyak warga 
yang membuang sampah ke 
bawah jembatan Grand Depok 
City setiap pagi. Tanpa merasa 
bersalah dari motor mereka 
membuang sampah.

“Melihat seperti ini 
saya sangat geram, maka kita 
berupaya dengan berbagai cara 
untuk mengajak masyarakat 
supaya tidak membuang sampah 
ke sungai, salah satunya dengan 
dongeng,” katanya.

Taufiq juga mempunyai 
cita-cita menjadikan Sungai 
Ciliwung kedepannya sebagai 
Eko Wisata. Hal itu bisa 
dilakukan karena Sungai 
Ciliwung yang melewati 
Kota Depok panjangnya 26 
km. Dari 26 km tersebut bisa 
dibagi menjadi tiga trayek yang 
masing-masing mempunyai 
keistimewaanya.

Trayek pertama dari 
Kampung Utan Bojong Gede, 
Bogor sampai Jembatan GDC. 
Pada trayek tersebut punya 
kearifan lokal yang menonjol, 
berupa pulau di tengah sungai 
dengan luas lebih kurang 900 
meter persegi. Pulau tersebut 
terletak di Kelurahan Kalimuya 
tepatnya di RW03. Pada trayek 
tersebut juga ada Kedung Batu 
Putih, bebatuan di pinggirannya 
berwarna putih. Kemudian ada 
sumber air bangkai atau air yang 
berbau.

Trayek ke dua itu dari 
Jembatan GDC ke Jembatan 

Juanda. Pada trayek tersebut 
akan melewati situs budaya, 
yaitu Jembatan Panus. Trayek 
ke tiga dari Jembatan Juanda 
sampai perbatasan Kelurahan 
Pasir Gunung Selatan, 
Cimangggis, Depok. Pada trayek 
itu ada jeram yang dinamakan 
Jeram Kebo Gareng, ini 
merupakan jeram legendaries 
yang di waspadai oleh para 
penolak rakit pada jaman dulu.

“Eko wisata Sungai 
Ciliwung akan mempunyai 
potensi besar jika sungai 
dan bantarannya bersih, 
dipromosikan secara intensif 
dan ada perlengkapan yang 
memadai. Saat ini Komunitas 
Ciliwung baru mempunyai 
tiga perahu karet dan sejumlah 
pelampung. Saya berharap 
ada investor yang ikut 
berinvestasi untuk mengelola 
eko wisata ini atau Pemerintah 
Kota Depok turun langsung 
untuk memfasilitasi atau 
mengelolanya,” tandasnya.

Dikatakan Taufik, 
Pemerintah Kota Depok juga 
sudah beberapa kali terlibat 
kegiatan yang diprakarsai 
Komunitas Ciliwung. Di 
antaranya kegiatan bebenah 
Ciliwung. Pada kegiatan 
bebenah Ciliwung diikuti Wali 
Kota Depok Nur Mahmudi 
Isma’il beserta pejabat terkait, 
seperti Kepala Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan (DKP), Kepala 
Badan Lingkungan Hidup 
(BLH), Kepala Dinas Bina 
Marga dan Sumber Daya Air 
(Bimasda).
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SERBA SERBI

Minggu (08/06/2014) malam. 
Festival ini diikuti oleh Taman 
Pendidikan Anak (TPA) di 
sekitar Baitul Mukmin.

Kegiatan yang mengusung 
tema “Membentuk Generasi 
dengan Tradisi Islami” ini 
meliputi lomba mewarnai 
tingkat PAUD dan TK, adzan, 
puisi, da’i cilik, kaligrafi, cerdas 
cermat, serta penghargaan bagi 
mereka yang rajin shalat tiap 
bulan dengan berdasarkan buku 
harian shalat fardu. Selain itu 
diberikan juga kepada mereka 
yang berprestasi di sekolah.

Ketua Panitia H. 
Fariyono mengatakan bahwa 
jumlah peserta tahun ini tidak 
sebanyak tahun sebelumnya. 
“Alhamdulillah kegiatan ini 
dapat terlaksana di tahun kedua. 
Sebelumnya total peserta ada 
250 anak dari kelas 1 SD sampai 
1 SMP. Sedangkan tahun ini 160 
dari kelas 3 SD hingga 1 SMP,” 
pungkasnya.

Acara yang didahului 
dengan pawai targhib ramadhan 
menghadirkan juri dari panitia, 
asatidz, serta beberapa tokoh 
masyarakat. Tujuan utama 
kegiatan ini yaitu memberikan 
pendidikan Islami di kalangan 
anak-anak dan generasi muda, 
serta mengembangkan kegiatan 

Bertempat di Kediaman 
Iwan Fals yang 
berlokasi di Kelurahan 

Leuwinanggung Depok, puncak 
acara Hari Lanjut Usia Nasional 
(HLUN) Tahun 2014 digelar 
pada Kamis (05/06/2014). Hadir 
dalam acara tersebut perwakilan 
Dinas Kesehatan Kota Depok, 
Menteri Sosial Salim Assegaf 
Al Jufri, Mantan Menteri 
Sosial, penasihat serta jajaran 
Kemensos, Ketua forum pusaka 
yang juga ibunda dari Iwan Fals 
dan diikuti oleh 7000 lansia se-
Jabodetabek.

Ada yang menarik dari 
segenap rangkaian acara yang 
berlangsung sejak pagi, yaitu 
para peserta lansia dihibur oleh 
bintang tamu ternama yaitu 
grup band Ungu dan Iwan 
Fals yang mempersembahkan 
beberapa lagu khusus untuk 
para lansia.

Grup band yang banyak 
digawangi anak muda tersebut 

Ungu dan Iwan Fals turut Meriahkan 
Acara HLUN

hadir saat akhir acara sekaligus 
penutup jalannya rangkaian 
kegiatan. Saat ‘Pasha’ yang juga 
vokalis Band Ungu tersebut 
keluar, antusias dan semangat 
para lansia menggebu-gebu, 
bahkan mereka lupa usia 
dan masih tetap menari-nari 
di depan panggung utama. 
Sebelum menyanyikan sebuah 
lagu, Pasha mengucapkan 
selamat dan memberikan 
apresiasi kepada seluruh lansia 
di Indonesia. “Saya sangat 
menghormati seorang ibu, 
karena dengan kehadiran dan 
dukungan mereka, kita bisa 
sampai seperti ini. Selamat hari 
Lansia kepada seluruh Lansia di 
Indonesia,” tandas Pasha.

Festival Anak Shaleh Mampu 
Bentuk Akhlakul Mulia Sejak 
Dini

Dewan Kemakmuran 
Masjid (DKM) Baitul Mukmin 
menggelar Festival Anak 
Shaleh 2014 di Sukatani Depok, 
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yang positif.
Fariyono berharap acara 

ini dapat terus bersinergi dalam 
membentuk remaja yang baik 
dan berakhlak mulia. “Semoga 
festival ini bisa terus berjalan 
dari tahun ke tahun. Sehingga 
dapat terus membentuk 
generasi dini dan yang tidak 
kalah penting adalah tujuan 
eksplisit dari kegiatan ini 
yakni mengajak para orang tua 
khususnya bapak-bapak agar 
mau meramaikan masjid,” tutur 
Fariyono mengharapkan. 

Idris Kunjungi PWI Kota Depok

Wakil Walikota Depok 
KH. M. Idris Abdul Shomad 
melakukan silaturahi dengan 
Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) Kota Depok. Kunjungan 
tersebut dilakukan di Kantor 
PWI Kota Depok, Senin 
(09/06/2014).

Ketua PWI Kota Depok 
Ashari mengatakan bahwa 
pihaknya sudah melakukan 
banyak kegiatan hingga saat ini. 
Kegiatan tersebut diantaranya 
mengadakan santunan anak 
yatim, rehabilitasi rumah, 
pelatihan jurnalistik serta 
pelatihan wirausaha.

“Alhamdulillah banyak 

yang mendukung kegiatan kami 
termasuk anggota dewan. Tetapi 
saat ini bantuan datang dari 
pusat dan Jawa Barat saja,” tutur 
wartawan Monitor Depok ini.

Pihaknya berharap 
Pemerintah Kota Depok dengan 
PWI dapat bersinergi dan saling 
mengisi. Karena hingga saat ini 
PWI masih berjalan sendiri. 
Ashari juga menambahkan 
masing-masing lembaga harus 
memiliki jangka waktu berkala 
seperti melakukan evaluasi.

Sementara itu, Wakil 
Walikota Depok KH. M. Idris 
Abdul Shomad mengatakan 
bahwa organisasi ini sangat 
membantu beberapa pihak 
dalam mengetahui informasi-
informasi. “Secara akademis 
sedikit banyak saya sudah 
mempelajari ilmu jurnalistik, 
tugas mereka sangat baik 
dan mampu menjembatani 
informasi masyarakat dengan 
lembaga-lembaga tinggi. Sebagai 
contoh, masyarakat dapat tahu 
beberapa program pemerintah 
melalui media,” tutur Idris.

Alumni Gontor tersebut 
menambahkan bahwa informasi 
yang diberikan tersebut juga 
membantu pemerintah dalam 
mengetahui aspirasi masyarakat 
melalui komentar-komentar 
yang diutarakan dalam media.

 
Distankan Depok Latih Warga 
P2WKSS Olah Makanan

Dinas Pertanian dan 
Perikanan (Distankan) Kota 
Depok pagi tadi, Senin 
(19/05/2014) memberikan 
materi dan pelatihan mengolah 
makanan di lokasi program 
Peningkatan Peran Wanita 

Menuju Keluarga Sehat dan 
Sejahtera (P2WKSS) RW 08 
Kelurahan Bedahan, Kecamatan 
Sawangan. Ada dua pelatihan 
yang diberikan oleh Distankan, 
yaitu membuat makanan siomay 
dan bandeng presto serta 
pelatihan budidaya ikan lele.

Distankan menghadirkan 
Petugas Penyuluh Lapangan 
(PPL) serta pakar teknologi 
pengolahan hasil perikanan 
dari IPB sebagai narasumber. 
Pelatihan tersebut sejalan 
dengan kondisi warga 
sekitar yang memang banyak 
melakukan budidaya ikan 
seperti ikan gurame, ikan lele, 
dan ikan mas.

“Pelatihan ini bertujuan 
agar warga dapat memiliki 
keterampilan dalam mengolah 
hasil perikanan, dengan begitu 
mereka bisa membuat usaha 
dengan keterampilan tersebut,” 
ujar Kepala Bidang Peternakan 
Distankan Kota Depok Tinte 
Wirasutisna.

Sementara itu Lurah 
Bedahan Deden Kosasih 
mengucapkan terima kasih 
kepada Distankan serta 
para narasumber yang telah 
memberikan pelatihan 
kepada warganya. Diharapkan 
pelatihan ini bisa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di RW 
08 Bedahan.

“Ini merupakan ilmu 
yang bermanfaat untuk 
produk rumah tangga, paling 
tidak mereka bisa berjualan 
di rumah agar mendapatkan 
pemasukan lebih dari hasil 
berjualan, terlebih mereka juga 
mempunyai budidaya ikan 
sendiri,” ujar Deden.
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LAYANAN MASYARAKAT

Rudi menyatakan bahwa 
penyuluhan itu berupa mem-
berikan pengetahuan, pemaha-
man, dan kesadaran siswa/ma-
hasiswa akan bahaya narkoba. 
Pihaknya juga memberikan 
penyuluhan ke pekerja, keluarga 
dan masyarakat yang rentan 
atau beresiko tinggi terhadap 
penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, BNN juga 
berupaya meningkatkan peran 
instansi pemerintah dan kelom-
pok masyarakat dalam upaya 
menciptakan dan meningkat-
kan pengetahuan, pemahaman, 

Selamatkan Pelajar dari Narkoba, 
BNN Intensifkan Penyuluhan 

 saat ini (kategori teratur pakai).
Adapun estimasi pelajar 

atau mahasiswa kategori coba 
pakai ialah 6,8 persen dan 1,4 
persen di antaranya masih 
menggunakan narkoba hingga 
saat ini. 
“Dari sample pelajar Kota 
Depok, ternyata ditemukan 
pelajar Depok sudah mengon-
sumsi narkoba. Ini harus dian-
tisipasi dengan memberikan 
penyuluhan narkoba ke sekolah-
sekolah,” kata Ketua BNN Kota 
Depok, AKBP Rudy Hartono, 
S.IP, MM

Demi menyelamatkan generasi 
muda Kota Depok dari peny-
alahgunaan narkoba, BNN Kota 
Depok mengintensifkan pe-
nyuluhan narkoba di kalangan 
pelajar di Kota Depok. Hal itu 
dilakukan BNN Kota Depok, 
karena dari hasil penelitian BBN 
Kota Depok bersama Pusat 
Penelitian Kesehatan Universitas 
Indonesia tahun 2012 menemu-
kan enam dari 100 orang pelajar 
di Kota Depok pernah melaku-
kan penyalahgunaan narkoba 
(kategori coba pakai). Tiga 
orang di antaranya masih teratur 
menggunakan narkoba hingga 
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dan kesadaran 
terhadap bahaya 
penyalahgunaan 
dan peredaran 
gelap narkoba. 
Kemudian juga 
menciptakan 
lingkungan 
pendidikan, 
kerja, dan ma-
syarakat yang 
beresiko tinggi, 
lingkungan 
keluarga bebas 
narkoba me-
lalui peran serta 
instansi pemerintah terkait dan 
komponen masyarakat yang ada 
di Kota Depok.

“Penyebab mereka meng-
gunakan narkoba pun beragam. 
Umumnya mereka terpengaruh 
oleh lingkungan, rasa ingin 
tahu dan kurangnya perhatian 
dari keluarga,” paparnya. Rudy 
menambahkan bahwa dalam 
menjalankan penyuluhan 
tersebut, ia dibantu Kepala Seksi 
Pencegahan Engkos Kosidin, 
S.Sos, Kepala Seksi Pemberday-
aan Masyarakat Dr. Rubiyanto 
Darmowidjojo, M.Si, Kepala 
Seksi Pemberantasan Kompol 
Sigit Hariyanto, S.Kom, M.Si, 
dan Kasubbag Tata Usaha Rina 
Astuti, SE, M.Si.

Rudy menjelaskan, saat 
ini pengguna narkoba masih 
dianggap sebagai pelaku tindak 
kriminal, umumnya mereka 
tidak mendapatkan rehabilitasi. 
Secara garis besar mereka yang 
tertangkap oleh aparat penegak 

hukum mendapat hukuman 
penjara, tidak ditempatkan di 
tempat rehabilitasi, sehingga 
jumlah penyalahguna narkoba 
tidak berkurang. Bahkan hal 
itu membuat penjara menjadi 
tempat berkumpulnya pengguna 
narkoba dan konsekuensi lo-
gisnya penjara menjadi sasaran 
peredaran narkoba.

Pengguna narkoba adalah 
Crime Without Victim, yang 
seharusnya direhabilitasi, dan 
merehabilitasi lebih baik daripa-
da memenjarakannya. Depenal-
isasi dan dekriminalisasi terha-
dap penyalahgunaan narkoba 
diatur di dalam Undang-Un-
dang Narkotika Nomor 35 Ta-
hun 2009 menyebutkan bahwa 
harus ada konsep yang sama 
antara pusat, provinsi, kabu-
paten dan kota dalam memiliki 
cara pandang dan pemahaman 
yang sama dalam penanganan 
pengguna narkoba.

“Siapapun yang terlibat 
dalam kejahatan narkoba, hu-

kum harus ditegakkan tidak 
boleh dibiarkan jaringan-
nya berkembang di mana-
dimana, di negeri kita ini, 
di kawasan Asia bahkan 
di seluruh dunia. Hal yang 
terpenting adalah yang 
paling bertanggungjawab 
adalah keluarga. Tahun 
2014 merupakan paradigma 
baru penanganan narkoba,” 
tandasnya.

Dikatakan Rudy, 
Indonesia saat ini dihadap-
kan pada permasalahan 

narkoba yang sangat mempriha-
tinkan. Prevalensi penyalahgu-
naan narkoba sebesar 2,2 persen 
atau dengan kata lain, dapat 
dikatakan bahwa terdapat 4 juta 
penduduk Indonesia sebagai pe-
nyalahguna narkoba. Ironisnya 
dari jumlah 4 juta penyalahguna 
tersebut baru 18.000 orang yang 
mendapatkan layanan reha-
bilitasi baik untuk terapi medis 
maupun sosial.

Saat ini telah teridentifi-
kasi adanya narkoba jenis baru, 
baik alami maupun sintetis yang 
disebut dengan zat psikoaktif 
baru, yang jumlahnya mencapai 
251 jenis macam dan belum 
terjangkau oleh aturan hukum 
yang berlaku di setiap negara.

Tahun 2014 adalah Tahun 
Penyelamatan Pengguna Narko-
ba, kata kunci Indonesia negeri 
bebas narkoba adalah pelibatan 
seluruh kemampuan bangsa 
dalam rangka membangun ger-
akan masyarakat merehabilitasi 
korban narkoba.
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DKP 
Bangun Taman 
di Tiap Kelurahan 
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Hardiman.
Menurut Hardiman, saat ini 

tercatat 14 RTH yang dimiliki Kota 
Depok. Di antaranya Tahura, Taman 
Mawar, RTH Kostrad, Lembah Gurame, 
Taman Anggrek, Taman Pramuka 
Cibubur, Taman Harjamukti, Taman 
Proklamasi, Taman Lembah Hijau, 
Taman Leli, Taman Maharaja, Taman 
Sawangan Indah, Taman Merdeka, 
Taman Jati Jajar dan Taman Pasir Putih 1 
dan 2.

“Untuk Taman Mawar kami dapat 
bantuan dari P2KA dari Dinas Pekerjaan 
Umum (PU) Pusat dengan luas lahan 
1,9 Hektare dan yang akan dikerjakan 
Pemerintah Pusat dengan luas tanah 500 
meter persegi. Sedangkan 1,4 hektare 
baru diselesaikan 900 meter,” katanya.

Hardiman menambahkan bahwa 
aset RTH tersebut sebenarnya dapat 
dioptimalkan, sehingga fungsinya sesuai 
dengan program andalan Kota Depok. 
Pihaknya juga akan mengoptimalkan 
RTH yang terletak di sempadan setu dan 
sempadan kali seperti sempadan Sungai 
Ciliwung.

“Sesuai dengan peraturan Undang 
Undang perairan, 50 meter dari batas 
atas air merupakan sempadan yang 
tidak boleh dibangun oleh bangunan 
keras. Begitu juga dengan sempadan Kali 
Ciliwung, di mana batas air tertinggi 
dari sempadan Kali adakag 25 meter,” 
imbuhnya.

Dikatakan Hardiman, untuk 
pemanfaatan RTH, DKP akan bekerja 
sama dengan Dinas Bina Marga dan 
Sumber Daya Air (SDA) Kota Depok 
yang mempunyai kewenangan untuk 
menyelamatkan sempadan Kali. Sedang 
BLH mempunyai kewenangan untuk 
pemanfaatan sempadan setu.

Untuk memanfaatkan ruang terbuka 
hijau yang dimiliki Pemerintah 
Kota Depok, Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan (DKP) Kota 
Depok akan membangun taman 

di 63 kelurahan. Selain untuk resapan air dan 
penghijauan, taman tersebut dapat digunakan 
untuk tumbuh kembang anak. Hal itu sebagai 
upaya mewujudkan Kota Depok sebagai Kota 
Layak Anak.

“Untuk target pembuatan taman di tiap 
kelurahan itu seperti taman di Kelurahan 
Rangkapan Jaya Baru yaitu Taman Maharaja 
dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 200 
juta,” tutur Kabid Pertamanan DKP Kota Depok, 
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KIPRAH PEREMPUAN

Wiwi Gustiwi, S.Pd. Perempuan 
kelahiran Kuningan, Jawa 
Barat 18 Agustus 1964 itu 
memberikan kepedulian yang 
besar terhadap kelestarian 

lingkungan. 
Guru matematika SMPN 2 Depok itu mampu 
mempelopori pemilahan sampah dan membangun 
arboretum (taman botani) di tempatnya mengajar. 
Tak hanya itu, Wiwi pun mampu mengajak 
tetangganya untuk mengelola sampah.

Atas upayanya itu, SMPN 2 Depok pun 
menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional, dan Sekolah 
Adiwiyata Mandiri. “Sejak SMP saya sudah gemar 
dengan tanaman. Bila sedang mengurus tanaman 
bisa seharian dan lupa waktu. Dari hobi ini, saya 

terbesit untuk melestarikan lingkungan. Memang 
untuk menjaga kelestarian lingkungan harus 
dilakukan bersama,” jelasnya.

Wiwi mengatakan, awalnya ia 
memanfaatkan lahan di SMPN 2 untuk menanam 
tanaman produktif, tanaman hias, dan tanaman 
obat. Tahun 2012 SMPN 2 DEPOK terpilih 
mengikuti Sekolah Adiwiyata dan ia pun diberi 
tugas sebagai penanggung jawabnya. 

Setelah itu, ia mendorong siswa SMP 
N 2 Depok untuk membuang sampah pada 
tempatnya dan memilah sampah. “Siswa dipaksa 
untuk membuang sampah pada tempatnya 
dan membedakan antara sampah organik dan 
anorganik. Karena dipaksa, siswa jadi terpaksa 
melakukannya walau terpaksa tetapi jadi bisa, 

Wiwi Gustiwi, 

Pendidik dan Aktivis 
Lingkungan Depok
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karena dilakukan berulang-ulang siswa jadi 
terbiasa membuang sampah pada tempatnya. 
Dipaksa, terpaksa, bisa dan terbiasa,” tandasnya.

Untuk memberi motivasi ke para murid agar 
semangat dalam menjaga lingkungan, lanjutnya, 
maka sekolah pun mengadakan lomba berkebun 
antar kelas. Tiap kelas diberi area untuk bercocok 
tanam dengan tanaman cepat panen. Kemudian 
mengadakan Jumat Bersih.

Sedangkan untuk para guru, mereka 
dievaluasi dalam hal menjaga kebersihan. 
“Guru dibagi dalam beberapa kelompok dan 
bertanggung jawab terhadap kebersihan, 
keindahan area yang telah ditentukan. Seminggu 
sekali ada evaluasi kelompok mana yang paling 
rajin dan yang lalai serta diberi nilai atas 
kinerjanya. Dengan demikian semua guru ikut 
bertanggung jawab untuk kebersihan, keindahan 
dan kenyamanan sekolah,” papar perempuan 
yang mempunyai motto ingin punya arti untuk 
lingkungan dan orang lain.

Wiwi menjelaskan, setelah predikat Sekolah 
Adiwiyata Nasional diraih maka kiprahnya tidak 
berhenti disitu. Ia pun ditugaskan untuk meraih 
predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri. Untuk 
mencapai hal tersebut, ia harus membina 10 

sekolah yang ada di Depok dan 10 
sekolah tersebut harus minimal 
mencapai sekolah Adiwiyata 
Provinsi. Meski tantangan 
menghadang, Wiwi tak pantang 

menyerah. Ia pun mulai 
membenahi lingkungan di 
10 sekolah tersebut, mulai 
dari merubah perilaku 
siswa terhadap sampah, 
mengikuti pembinaan dari 
Badan Lingkungan Hidup 

Kota Depok, BLHD Provinsi 
dan KLH Pusat. Akhirnya 
predikat Sekolah Adiwiyata 

Mandiri pun dapat diraih. 
 

Buat Bank Sampah
Keinginan Wiwi untuk melestarikan 

lingkungan juga diterapkan di lingkungan 
rumahnya. Wiwi yang tinggal di Perumahan 
Sawangan Regensi Blok F No 10 itu mengajak 
warga mencintai lingkungannya diawali dengan 
menyebarkan brosur tentang jenis sampah 
organik dan anorganik. Kemudian ia mendatangi 
rumah melakukan sosialisasi dan penyuluhan 
tentang bank sampah serta pelatihan membuat 
kreasi barang dari sampah anorganik dengan 
mengundang Badan Lingkungan Hidup (BLH) 
Kota Depok, Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) Kota Depok serta Kelompok Peduli 
Lingkungan (POKLILI) sehingga warga paham 
tentang jenis-jenis sampah dan mau bersahabat 
dengan sampah.

Dikatakan Wiwi, dari penyuluhan 
tersebut membuat warga pun membentuk MPL 
(Masyarakat Peduli Lingkungan) dan kemudian 
mendirikan bank sampah. Pendirian bank sampah 
itu tidak berjalan mulus. Sejumlah warga yang 
menolak keberadaan bank sampah itu sempat 
memberikan hujatan. Bahkan ada beberapa 
warga yang meminta bank sampah dibubarkan, 
karena petugas sampah yang biasa mengambil 
sampah mogok kerja karena pendapatan mereka 
berkurang. Meski begitu dengan semangat tinggi 
bank sampah terus dijalankan. Salah satunya 
dengan menggelar lomba kreativitas anak 
menggunakan sampah anorganik. Akhirnya 
banyak warga yang memahami dan menjadi 
nasabah Bank Sampah MPL.

“Bulan pertama ada 10 nasabah. Bulan 
berikutnya naik menjadi 30 nasabah dan pada 
bulan April telah mencapai 50 nasabah. Kini 
mencapai 71 nasabah yang terdiri dari warga 
Perumahan Sawangan Regensi dan warga 
Perumahan Sawangan Permai. Bank Sampah MPL 
baru enam bulan berdiri, namun telah memiliki 
satu bank sampah binaan,” tandasnya. 
Wiwi menambahkan bahwa Bank Sampah MPL 
belum memiliki lokasi tetap, sehingga sampahan 
organik warga ditumpuk diteras rumahnya. 
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TNI Manunggal KB Kesehatan Tahun 2014 KODIM 0508/Depok

Wali Kota Terima Audiensi Dengan 30 Finalis 
Abang Mpok Depok 2014

Wakil Walikota Depok Hadiri Pelepasan 
Wisuda di YPI Al-Hidayah Cinere

GALERI FOTO

Bertempat di Aula Kecamatan Beji Kota Depok, berlangsung 
acara TNI Manunggal KB Kesehatan Tahun 2014 KODIM 0508/
Depok. Acara di buka oleh Camat Beji Drs. H. Saefuddin Lubis, 
SH. M.Si  dan di hadiri Danramil Beji, Kapolsek Beji  dan seluruh 
masyarakat di Wilayah Kecamatan Beji. Dalam kegiatan ini di 
sediakan pemeriksaan serta pemasangan KB secara gratis.


