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daftar isi surat walikota

Assalaamu’alaikum 
Warahmatulaahi 
Wabarakaatuh

Manusia diciptakan 
untuk saling mengenal 
satu dengan lainnya. 
Tidak terkotak-kotak 
oleh suku bangsa, 

agama, tradisi, dan bahasa. Kita harus 
senantiasa menghormati satu dengan 
yang lain, senantiasa saling berkerjasama 
dalam berbagai hal untuk pembangunan 
Indonesia ke depan.

Belum lama ini di beberapa wilayah 
Indonesia tengah dilanda bencana alam. 
Tanah longsor, gunung meletus, banjir, 
kebakaran hutan dan bermacam bencana 
alam lainnya. Bagaimana sikap kita sebagai 
satu tubuh Indonesia. Sikap empati 
terhadap sesama bangsa Indonesia apakah 
sudah kita tunjukkan, ataukah malah kita 
acuh terhadap bencana ini?

Boleh jadi sekarang bencana tidak 
menimpa kita tapi bisa jadi saudara-
saudara kita, tetangga kita, atau mungkin 
saja guru-guru kita yang ada di sana. 
Bukan masalah bencana di mana, tetapi 
sejauh mana yang bisa kita lakukan untuk 
membantu saudara-saudara kita yang 
sedang terkena musibah. Bukan jumlah, 
bukan apa bantuannya, tapi seberapa besar 
upaya yang kita lakukan.

Semoga empati kecil kita lewat 
bantuan dana, barang dan doa untuk 
saudara-saudara yang sedang terkena 
bencana menjadikan negara ini menjadi 
negara yang kuat dan disegani.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi 
Wabarakaatuh
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Alhamdulillah edisi perdana Warta Depok tahun 
2014 telah terbit. Pada edisi perdana ini laporan utama 
mengetengahkan Depok Peduli Bancana Nasional 
yang kiprahnya perlu disosialisasikan agar partisipasi 
masyarakat lebih luas lagi.

Pada rubrik organisasi perangkat daerah kami 
mencoba memaparkan program unggulan baru 
pemerintah Kota Depok yaitu pemasangan WiFi di 
sepanjang Jalan Raya Margonda, kecamatan, dan 
kelurahan. Diharapkan dengan diinformasikannya 
layanan tersebut masyarakat dapat memanfaatkannya 
secara optimal.

Bagi masyarakat yang senang dengan dunia 
bisnis, kami menyajikan tulisan tentang bisnis 
boneka. Di rubrik lain RW 17 Tugu menjadi gambaran 
RW yang terus berbuat untuk pembangunan Kota 
Depok. Selanjutnya Depok Cyber Community menjadi 
komunitas yang mengisi rubrik komunitas dan siap 
berbagai dalam berbagai hal tentunya yang terkait 
dengan dunia IT.

Penerangan jalan menjadi salah satu inspirasi 
kami untuk menulis di rubrik layanan masyarakat. 
Kiprah perempuan mengetengahkan kisah Siti Mulyani 
dan tentunya kami harapkan dapat menginspirasi para 
pembaca nantinya. Dunia Pendidikan kami sajikan 
tulisan tentang seorang ahli mikroprosesor asal Depok 
yang berkelas dunia.

Akhirnya tidak ada kata yang terbaik selain 
permohonan masukan dan saran jika ada kekurangan. 
Terima Kasih

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

dan banjir di beberapa wilayah 
di Indonesia termasuk banjir di 
Jakarta.

Bencana datang bukan 
untuk diratapi tetapi menjadi 
ladang kebersamaan dari 
semua pihak. Berbekal rasa 
kebersamaan maka Program 
Depok Peduli Bencana Nasional 
diluncurkan, Jumat (17/1) di 
Balai Kota Depok. Program ini 

merupakan buah kerjasama 
Pemkot Depok dengan KORPRI 
Kota Depok dan Satlak 
Penanggulangan Bencana Kota 
Depok.

Berbagai pihak di Kota 
Depok pun turut mendonasikan 
dananya. Mulai dari kalangan 
pelajar, guru, PNS Kota Depok, 
dan PPK Kota Depok. Dana 
yang terkumpul pun mencapai 
Rp 200 juta. “Rp 100 juta 
disumbangkan untuk membantu 
memperbaiki sekolah yang 
rusak akibat abu vulkanik. 
Selain itu obat-obatan senilai Rp 
51 juta dan dapur umum. Selain 
makanan, baju, dan keperluan 
bayi, ternyata beras ODNR yang 
sudah matang cukup diminati 
oleh para korban bencana,” 
ujar Wali Kota Depok H. Nur 
Mahmudi Isma`il.

Nur Mahmudi 
mengatakan, bencana alam yang 

Depok Peduli 
Bencana Nasional

Bencana datang 
silih berganti 
menyambangi 
bumi Indonesia 
tercinta. Mulai 

gunung Sinabung di Sumatera 
Utara yang meletus dan 
memaksa ribuan orang untuk 
meningalkan kampung 
halamannya. Banjir bandang 
yang melanda Sulawesi Utara 
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terjadi sebaiknya membuat 
manusia merenungkan 
hal itu. Tidak dipungkiri 
bencana itu terjadi akibat 
ulah manusia. Orang-orang 
kurang menjaga kelestarian 
alam dengan baik.

“Mungkin ada 
beberapa oknum yang 
masih saja mengeksploitasi 
bumi dan kekayaan alam. 
Alam menjadi rusak, 
keseimbangan tidak lagi 
terjaga, sehingga menimbulkan 
berbagai bencana alam.  Namun 
sudah seharusnya bagi  warga 
negara dan sebagai umat 
beragama, mempunyai sifat 
kepedulian sosial yang tinggi,” 
tandasnya. 
 
Menurut Nur Mahmudi, 
kepedulian Pemkot Depok 
terhadap daerah lain di 
Indonesia yang sedang 
tertimpa bencana, merupakan 
hal yang timbul dari hati 
nurani Pemkot Depok dan 
masyarakat. Kepedulian 
terhadap hal tersebut juga 
dilakukan berkoordinasi 
dengan pemerintah pusat untuk 
penanganan dan pencegahan 
banjir. Kemudian pengerukan 
sungai terus dilakukan dari hulu 
ke hilir.

“Depok juga tak luput 

tertimpa bencana. Seperti 
angin puting beliung, longsor 
di bantaran sungai, tanggul 
jebol, dan banjir. Karena itu 
kami wajib menjaga kelestarian 
alam. Agar alam tetap seimbang 
dan tidak terjadi bencana-
bencana akibat kerusakan 
alam maka ruang terbuka hijau 
dikembangkan,” paparnya.

Dikatakan Nur Mahmudi, 
dalam waktu bersama Satlak 
Penanggulangan Bencana Kota 
Depok, yakni PMI dan Dinas 
Tenaga Kerja dan Sosial serta 
Dinas Kesehatan akan berangkat 
ke Manado, dan Sinabung untuk 

memberikan bantuan.
Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Depok, 
Herry Pansila mengatakan, 
pelajar tingkat SD, SMP, 
SMA, dan SMK se-Kota 
Depok  melakukan 
penggalangan dana 
untuk korban bencana 
alam. Gerakan siswa ini 
merupakan bagian dari 
“Depok Peduli Bencana 
Nasional” dan juga 

Merupakan bagian dari 
implementasi kurikulum 2013. 
Hal itu untuk mewujudkan 
sikap peduli dan baik kepada 
setiap orang.

“Ada siswa SD yang 
memberikan pakaian layak 
pakai dan makanan. Hal ini 
patut diapresiasi,” imbuhnya. 
M. Candrika Agyawisnu 
Yuwono, siswa kelas lima SDN 
Anyelir 1 Depok menyebutkan 
bahwa pemberian bantuan 
ini sebagai bentuk rasa 
persaudaraan.

Hal senada disampaikan 
Ahmad Farhan Annas yang 
juga duduk di kelas lima di 
SDN Anyelir 1. “Waktu itu 
saya menabung untuk beli alat 
sekolah, namun karena ada 
bencana uang tabungan saya 
sebagian saya sumbangkan. 
Karena kita bersaudara jadi hari 
saling membantu,” tandasnya.

Sedangkan Guru Kelas 
5 SDN Anyelir Hanik Nur 
laila,  mengatakan pihak sekolah 
selalu menekankan agar para 
siswa mempunyai karakter yang 
terpuji. Salah satunya peduli 
kepada sesama.

 

seluruh aparatur pemerintah kota depok, dan 
seluruh element masyarakat dapat menyetorkan 
sumbangannya ke rek Bank Jabar no. 000 2376 

245 100. dana yang terkumpul akan disalurkan dan 
digunakan untuk menolong saudara sebangsa yang 

tertimpa bencana alam.
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HiduPseHat

behaviour.
Salah satu 

contoh yang 
dilakukan dalam 
terapi modifikasi 
perilaku 
itu dengan 
mengubah 

pandangan terhadap objek 
yang ditakutinya. Misalnya 
menyampaikan bahwa darah 
itu tidak menakutkan, darah 
itu tidak menyakitkan, dan 

modifikasi perilaku.
Psikolog 

Universitas 
Indonesia, 
Mellia Christia 
M.Si, M.Phil 
mengatakan, ada 
beragam cara penyembuhan 
phobia. Cara yang umum 
digunakan adalah dengan 
melatih seseorang yang terkena 
phobia menjadi berperilaku 
baru atau disebut modifikasi 

Hilangkan PHobia 
dengan Terapi Modifikasi Perilaku

Phobia merupakan 
ketakutan yang 
luar biasa terhadap 
sesuatu hal. Seperti 
halnya yang 

dialami Iwan warga Pancoran 
Mas, Depok yang takut akan 
ketinggian. 
Meski begitu masyarakat tak 
perlu khawatir bila terkena 
phobia. Sebab phobia  dapat 
dihilangkan melalui terapi 
modifikasi behaviour atau 
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darah itu tidak membahayakan. 
Penyampaian itu dilakukan 
berulang-ulang sehingga 
pandangan orang tersebut 
terhadap darah berubah. 
Langkah berikutnya 
memperlihatkan darah tersebut 
secara perlahan, sehingga orang 
itu tidak takut dengan darah. 
“Ada juga terapi pikiran yang 
merupakan salah satu metode 
penyembuhan phobia. Semua 
usia bisa terkena phobia. 
Umumnya bila terkena di usia 
muda dan tidak diobati maka 
akan mengalami keadaan yang 
lebih parah lagi, dan akan 
bertahan lebih lama dan bisa 
jadi dia akan takut dengan 
berbagai hal,” tandasnya.

Mellia menambahkan 
bahwa untuk menyembuhkan 
seseorang terkena phobia juga 
dibutuhkan keinginan kuat 
dari orang tersebut. Jika orang 
tersebut rajin mengikuti terapi 
dengan teratur maka phobianya 
akan hilang. Jika tidak, maka 
phobia itu tetap ada.

Phobia Berbeda dengan Takut 
Mellia menyatakan bahwa 
masyarakat perlu memahami 
perbedaan phobia dengan 
takut. Hal itu perlu diketahui 
agar masyarakat mengerti cara 
penanganannya. 
Phobia adalah ketakutan 
yang bukan biasanya atau 
ketakutan berlebihan yang 
sebetulnya tidak menakutkan. 
Sedangkan takut itu perasaan 
takut yang sebenarnya. 

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

Misalnya takut terhadap kecoa. 
Hal itu terjadi karena kecoa 
binatang menjijikan atau kotor. 
Kemudian juga takut terhadap 
harimau, karena bintang itu 
binatang buas yang mematikan.

“Jika seseorang takut 
dengan harimau itu wajar 
karena memang mengancam 
jiwa. Tapi phobia itu ketakutan 
kepada hal-hal yang kecil. Ada 
yang takut ketinggian, ruang 
sempit, dan darah. Itu semua 
adalah obyek-obyek yang tidak 
mengerikan,” katanya.

Dikatakan Mellia, salah 
satu penyebab phobia adalah 
trauma. Disebut trauma ketika 
seseorang mengalami 
suatu peristiwa 
yang menggunjang 
jiwa atau 
membahayakan dirinya yang 
terjadi secara tiba-tiba. Efek 
dari hal itu  mengganggu 
kesejahteraan psikologis 
seseorang.

Selain itu, penyebab 
phobia juga karena efek belajar 
atau keadaan yang berulang-
ulang. Misalnya “awas loh nanti 
polisinya galak” atau “nanti 
kamu ditembak polisi atau 
ditangkap kalau nakal”. Hal 
ini merupakan suatu proses 
belajar hingga nanti akhirnya 
anak itu akan mengasosiasikan 
bahwa polisi itu sesuatu yang 
menakutkan.

“Orang merasa terancam 
pasti ada rasa tidak nyamannya. 
Itu trauma. Nah, phobia karena 
kejadian berulang-ulang itu 

misalnya anak ditakut-takuti 
terhadap sesuatu hal dan hal 
itu tertanam dalam dirinya,” 
ujarnya.

Mellia menambahkan 
bahwa perbedaan mendasar 
phobia dengan trauma 
adalah pada sifatnya. Phobia 
merupakan gangguan 
kecemasan 
yang 
berlebihan 
atau 
seseorang 
itu belum 

pernah mengalami, 
namun terjadi karena melihat 
ketakutan pada orang 
lain. Sedangkan trauma 
sudah pernah mengalami 
(experiencing).

Mellia menyatakan bahwa 
ada juga orang phobia memiliki 
tipe kepribadian pencemas. 
Kecemasan yang mendalam 
memicu terkenanya phobia. 
“Orang kalau selalu cemas, 
biasanya akan hidup lebih 
berhati-hati. Sangat perhatian 
pada hal-hal yang kecil dan 
akhirnya lama-lama seperti 
menjadi menakutkan. Karena 
jadi takut salah, takut diserang, 
takut berbahaya, dan lain 
sebagainya,” katanya.
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dunia pendidikan

Chip mempunyai peran 
yang sangat penting bagi 
berfungsinya benda-benda 
elektronik. Sebab chip 
berfungsi sebagai media 

penyimpan program dan data. Ibaratkan 
organ tubuh manusia, chip adalah otak 
manusia

Tapi tahukah Anda jika pencipta 
chip itu merupakan warga Depok? Dia 
adalah Eko Fajar warga Perumahan Pupuk 
Kujang, Beji Timur, Depok. 
Pria lulusan Qiushu University ini mampu 
untuk mendesain Chip sesuai dengan 
sebuah program yang diinginkan. Misalnya 
chip untuk  program intel, microprosesor, 
power kontroler charging server bahkan 
untuk sebuah pemograman e-KTP.

Eko menjelaskan, ia mampu 
menciptakan chip tersebut, karena sejak 
SMP  sangat menyukai  elektronika. 
Lulus SMA tahun 1991, ia memutuskan 
melanjutkan studi di Jepang. Ia 

eko FaJar nUrprasetYo

depok 
Miliki 
pencipta 
chip 
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nuklir,” imbuhnya.
Eko berharap kepada 

generasi muda Kot Depok untuk 
tidak kehilangan obsesi dalam 
mengejar sebuah keberhasilan. 
Seorang pemuda tidak boleh 
puas dengan hal yang dimiliki 
sekarang, namun harus menjadi 
yang terbaik di bidangnya. 
“Pemuda harus punya obsesi. 
Jika itu hilang, saya sangat 
khawatir dengan bangsa ini, 
karena akan menjadikan 
bangsa ini menjadi bangsa yang 
biasa-biasa saja. Jika tidak bisa 
menjadi baik di Indonesia, 
jadilah yang terbaik di provinsi. 
Jika tidak bisa jadi yang terbaik 
di kota, jadi lah yang terbaik 
di kecamatan. Jika tidak bisa 
jadilah yang terbaik di tingkat 
RT dan RW,” imbuhnya. 
Eko menambahkan bahwa 
selain mempunyai perusahaan 
yang bergerak di bidang chip, 
ia juga saat ini mempunyai 
usaha pemotongan hewan dan 
memproduksi sosis di Sakura, 
Jepang.

eko Fajar nurprasetyo saat menerima penghargaan Habibie 
award

pada waktu itu belum ada 
industri chip. Karena saya suka 
sesuatu barang yang dipakai 
orang lain, maka saya ingin 
membuat sesuatu yang dipakai 
orang lain. Untuk itu saya harus 
mendirikan perusahaan,” tutur 
bapak lima anak ini.

Eko menyatakan bahwa 
saat ini perusahaannya telah 
membuat beragam desain 
chip untuk di ekspor. Seperti 
ke Taiwan, China, Singapura, 
dan Jepang. Tahun depan 
pihaknya juga membuat chip 
di bidang telekomunikasi. 
Chip itu untuk pembuatan 
e-KTP. “Chip yang sudah saya 
buat, seperti PC Power, Chip 
controler untuk server dan 
terakhir, pendeteksi radiasi 

pun  mengambil jurusan 
spesialisasi Chip desain. Lulus 
kuliah, Eko bekerja di sebuah 
perusahaan elektronik besar di 
Jepang. Ia bekerja 
 dibidang elektronik untuk semi 
konduktor yang mengurusi 
Chip-chip. 
“Di Jepang saya melihat 
lebih banyak kesempatan. Di 
Indonesia pada waktu itu masih 
jarang, bahkan tidak ada untuk 
industri yang membidangi chip,” 
katanya.

Setelah delapan tahun 
bekerja dan belajar di industri 
Jepang, lanjutnya, ia kemudian 
memutuskan kembali ke 
Indonesia. Ia pulang kampung 
untuk mengembangkan usaha 
tentang pembuatan dan desain 
chip di Kota Kembang, Jawa 
Barat. Tenaga kerja yang 
direkrutnya warga Indonesia. 
“Saya buka usaha chip di 
Indonesia, karena di Indonesia 
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Sejak dicanangkan 
Pemerintah Kota 
Depok menjadi 
kawasan percontohan  
RW Layak Anak, 

RW 17 Kelurahan Tugu mulai 
bergerak mensosialisasikan 
hal itu kepada warganya. 
Pada tanggal 31 Desember 
2012 pengurus RW 17 mulai 
menerapkan wajib belajar 
kepada anak-anak pada 

pukul 18.00-21.00 WIB 
dan  pukul 19.00-21.00 WIB. 
Hal itu ditujukan untuk 
meningkatkan anak belajar serta 
menghindarkan anak dari segala 
bentuk yang merusak tumbuh 
kembang anak.

“Kami juga telah 
mensosialisasikan ke tiap RT 
di sini. Sehabis maghrib kami 
akan keliling untuk memberikan 
penjelasan kepada anak yang 

RW 17 Tugu Tingkatkan Minat Belajar Anak 
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pada jam wajib belajar masih 
di luar rumah. Selain itu kami 
juga mensosialisasikan kepada 
orangtua. Alhamdulillah 
sekarang semuanya sudah 
menyadari,” kata Ketua RW 17, 
Tugu, Cimanggis, Suwahyudi.

Suwahyudi mengatakan, 
dukungan terhadap jam 
belajar itu diberikan juga oleh 
warga. Terutama warga yang 
berprofesi sebagai pengajar. 
Mereka turut serta memberikan 
pengawasan dan pendidikan. 
“Alhamdulilah warga di sini 
saling mendukung. Kami  
melakukan komunikasi 
secara intens antara warga 
dengan pengurus RT 
maupun RW sehingga 
kondisinya semakin baik,” 
tuturnya.

Pemkot Depok juga 

memberikan bantuan, lanjutnya, 
bantuan tersebut berupa buku 
bacaan dan perpustakaan. Selain 
itu, Pemkot Depok yang 
bekerjasama dengan Fakultas 
Kedokteran UI memberikan 
penyuluhan kesehatan gigi 
dan pemeriksaan gigi kepada 
orangtua dan anak, serta 
bantuan berupa alat bermain 
anak di taman bermain 
lingkungan RW 17 seperti, 
ayunan dan perosotan.

“Untuk insfratruktur 
kami telah mendapat 
bantuan dari Pemkot berupa 
pembangunan Posyandu serta 
pendeteksi perkembangan anak 
balita. Insya Allah kami akan 
punya taman bacaan sendiri 
pada bulan Oktober nanti,” 
ujarnya. Dikatakan Suwahyudi, 
warga RW 17 selalu menjaga 

lingkungan tetap bersih dengan 
melakukan pemilihan sampah 
dan yang di programkan 
Pemerintah Kota Depok serta 
membuat bank sampah.

Beragam prestasi telah 
diraih RW 17 Kelurahan Tugu 
tersebut.  Di antaranya pada 
Novemver 2013 menjadi juara 
satu untuk kategori RW Layak 
Anak untuk tingkat nasional, 
Jawa Barat, dan Kota Depok. 
Tahun 2012 menjadi juara RW 
terbersih se Kota Depok dan 
juga RW terbersih se Kelurahan 
Tugu.

Untuk perawatan dan 
perkembangan sarana dan 
prasarana RW layak anak 
kami berimprovisasi sendiri. 
Kami berharap RW kami 
mendapatkan dukungan lebih 
banyak lagi,” paparnya.



koni

Targetkan Masuk 15 Besar 
Menurut Amri, untuk meraih 
asa tersebut maka ditargetkan 
mendapatkan 12 medali emas. 
Target itu merupakan penilaian 
obyektif dari 12 pengurus 
cabang olahraga yang sudah 
lolos kualifikasi. Diantaranya 
cabang karate, silat, dayung, 
catur, billiard, 
voli pasir, dan 
remodeling.

“Harapan 
kami 
hingga 
terakhir 
babak 

kualifikasi 
akan lolos 
kurang 
lebih 20 
sampai 
25 cabang 

olahraga. Dari total cabor itu 
kemungkian atlet yang tampil di 
Porda 250 atlet. Dengan jumlah 
itu peluang besar untuk masuk 
15 besar,” imbuhnya.

Amri menjelaskan, 
untuk pencapaian prestasi 
di Porda nanti maka para 
atlet pun dimasukkan dalam 
pembinaan. Mereka masuk 
dalam program Akselerasi Atlit 
terpadu 2014. Dalam program 
itu para atlet mendapatkan 
pelatihan, beasiswa, dan intensif 
peningkatan gizi.

“Program tersebut sudah 
berjalan tiga tahun lalu. 

Dana pembinaan atlet yang 
diberikan Pemkot Depok 
sama dengan tahun 2013, 

yakni Rp 4 miliar. Meski 
terbatas kami tetap semangat 
meraih prestasi,” paparnya.

Amri menyatakan bahwa 
pelatih juga mendapatkan 

Semangat membara 
tengah berkobar dalam 
diri atlet Kota Depok 
untuk menggapai asa 
di Pekan Olahraga 

Daerah (Porda) Jawa Barat XII 
yang akan berlangsung di Bekasi 
12-24 November 2014.

Tekad untuk masuk 
15 besar di ajang olahraga 
bergengsi itu merupakan asa 
KONI Kota Depok yang harus 
direngkuh. Ketua KONI Kota 
Depok, Amri Yusra mengatakan, 
tekad masuk 15 tersebut diusung 
karena pencapaian prestasi di 
Porda Jabar harus bertahap. 
Berkaca pada Porda Jabar XI 
2010, Kota Depok menempati 
urutan 23 dari 26 kontingen.

“Maunya kami jadi juara 
satu atau tiga. Namun setelah 
kami analisa maka tahapan 
awal untuk kebangkitan prestasi 
olahraga di Depok masuk 
15 besar,” katanya. 
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pembinaan oleh masing-
masing pengcab. Karena itu 
pengcab dapat menunjuk 
dan mengangkat pelatih. 
Pengcab juga memberikan 

dana pembinaan agar 
pelatih serius dalam 

memberikan pelatihan 
kepada para atlet.

Amri 
menambahkan bahwa 
dalam pencapaian 

tekad tersebut 
dukungan juga diberikan 
Dinas Pendidikan 

Kota Depok. Intansi 
tersebut memberikan 

dorongan kepada 

pelajar yang terpilih tampil di 
Porda Jabar. Para pelajar itu 
mendapatkan perlakuan khusus 
dalam bidang akademik.

“Pendidikan itu tidak 
sepenuhnya hanya belajar 
di kelas. Prestasi yang 
dicapai itu bukan hanya 
akademik, tapi juga 
dalam bidang olahraga,” 
tuturnya.

Amri 
menyebutkan 

bahwa masyarakat juga harus 
memberikan dukungan kepada 
para pelajar itu. Sebab di saat 

pelajar lainnya kongkow di 
pusat perbelanjaan usai 

sekolah, para atlet itu 
sibuk berlatih demi 
mengharumkan nama 
Kota Depok.

Dukungan 
tersebut dapat berupa 

menjadi orangtua 
asuh. Mereka 
dapat memberikan 
beasiswa bagi atlet 
berprestasi hingga 
ke perguruan 
tinggi. Kemudian 

memberikan 
pekerjaan.
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Apresiasi diberikan warga Mekarsari, 
Cimanggis, Depok kepada Wali 
Kota Depok, Nur Mahmudi 
Isma’il. Acungan jempol itu 
diberikan karena berkembangnya 

pembangunan  Kelurahan Mekarsari.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Mekarsari, Ihsan Abdul Rasyid mengatakan, 
Nur Mahmudi telah merealisasikan janjinya 
ketika kampanye. Janji yang terealisasi itu berupa 
pembangunan jembatan, betonisasi jalan, 
perbaikan drainase pada tahun 2013. Nilainya 
mencapai Rp 4,5 miliar lebih.

Selain itu, Pemkot Depok juga telah 
memberikan anggaran perbaikan drainase dengan 
nilai Rp 2,9 miliar lebih. Total dana pembangunan 
infrastruktur di Kelurahan Mekarsari mencapai 
sekitar Rp 7,4 miliar. “Pemkot Depok telah 
mereaslisasikan janji untuk pembangunan ini. 
Alhmadulillah masyarakat sangat bergembira, 
karena  Pemkot benar-benar telah merealisasikan 
janji kampanyenya,” katanya.

Ihsan menambahkan sebelum adanya 

Warga Mekarsari Apresiasi 
Janji Pemkot Depok

realisasi janji dari Wali Kota Depok masyarakat 
hanya melakukan swadaya untuk pembangunan 
di lingkungan komplek maupun perumahan. 
“Dengan adanya bantuan itu pembangunan untuk 
pembangunan jembatan, jalan lingkungan yang 
dibetonisasi dan juga perbaikan drainase maka 
masyarakat jadi terbantu,” imbuhnya.

Bantuan tersebut tak hanya untuk 
pembangunan insfratruktur, lanjutnya, melainkan 
juga pembangunan untuk pelayanan kesehatan. 
Seperti membangun serta merehabilitasi 
posyandu. Setiap posyandu mendapatkan 
anggaran Rp 50 juta. “Kami berterimakasih 
kepada Wali Kota Depok karena telah melakukan 
pembangunan di Kelurahan Mekarsari yang 
berhasil sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” 
paparnya.

Ihsan menjelaskan, untuk perbaikan jalan 
lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya 
Air (SDA) telah berhasil membetonisasi di 6 RW. 
Di antaranya, RW 07, 11, 10, 09,13, 14 dan RW 18. 
Demikian khabar dari Kelurahan Mekarsari.
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Mengakses internet 
sudah menjadi 
kebutuhan masyarakat 

Depok. Tidak hanya warga 
yang tinggal di dekat pusat 
keramaian, tetapi juga warga 
yang tinggal di pelosok. Ada 
yang mengakses internet 
untuk memudahkan aktivitas, 
berbisnis, dan menambah 
pengetahuan serta belajar. 
Ada juga untuk membayar 
pajak, urusan perbankan, dan 
memperluas jaringan melalui 
jejaring sosial.

Melihat kebutuhan 
itu, Pemkot Depok pun 
mempermudah akses internet 
hingga kelurahan. Jadi jika 
warga ingin berselancar di dunia 
maya dengan gratis datang saja 
ke kantor kelurahan.

“Yah..masyarakat Depok 
dapat menikmati internet gratis 
di kantor kelurahan. Karena 
sudah disedikan hot spot 
atau wireless fidelity (WiFi). 
Kebutuhan masyarakat itu 
menjadi program unggulan 
kami. Karena itu dimasukan 
dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota 
Depok dengan menjadikan 
Depok Cyber City,” kata Plt 
Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kota Depok, 
Mohammad Fitriawan ST, MT.

Menurut Fitriawan, 
masyarakat Depok juga dapat 

mengakses internet gratis di 
kantor kecamatan. Kemudian 
juga di rumah sakit, Taman 
Lembah Gurame, Balaikota 
Depok, dan di sepanjang Jalan 
Raya Margonda.

“Sejak dicanangkannya 
Kota Depok sebagai Depok 
Cyber City maka sudah 
dipasang 103 titik WiFi. Tahun 
ini pemasangan 20 titik WiFi. 

Di antarnya di stasiun kereta api 
dan gedung baru kantor Pemkot 
Depok atau Gedung Dibaleka II. 
Prioritas internet gratis masih 
di sekitar tempat keramaian, 
publik dan berbagai layanan 
pemerintahan,” tutur alumni 
ITB ini.

Fitriawan menambahkan 
bahwa fasilitas

WiFi tersebut sudah 
dilengkapi dengan software 
penyaring situs porno. Jadi 
internet yang disediakan 

merupakan internet sehat.
Kepala Seksi 

Pengembangan Infrastruktur 
Diskominfo Kota Depok, 
Agus Setiawan menjelaskan, 
pengguna layanan akses internet 
bagi publik dan pegawai 
pemerintahan mencapai 594 
user pada Januari-Februari 
2014.

Rinciannya 254 pengguna 
akses internet bagi publik 
dengan kapasitas bandwidth 
mencapai 64,55 Gigabytes.

Sedangkan untuk pegawai 
pemerintahan 340 user dan 
969129 hits dengan bandwidth 
10 Gigabytes. Kemudian 
kecamatan dan kelurahan  35,04 
Gigabytas.

Tempat titik lokasi akses 
internet tertinggi berada di 
Tugu dekat fly over Universitas 
Indonesia serta Halte Apotik 
1 dan 2. Untuk penggunaan 
internet di kecamatan tertinggi 
di Kecamatan Sawangan.

Warga Pancoranmas, 
Depok, Adi (25) menyatakan 
bahwa mengakses internet di 
Jalan Raya Margonda begitu 
cepat. Bahkan mendownload file 
yang kapasitas besar pun cepat.

“Saya sudah mencoba 
akses internet gratis di 
Margonda ternyata cepat juga. 
Saya tahu disepanjang Jalan 
Margonda gratis internet dari 
media dan dari mulut ke mulut,” 
paparnya.

di depok, internetan Gratis 
sampai kelurahan

Layanan Masyarakat
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Kreativitas selalu 
membuahkan ide 
cemerlang. Bahkan 

dapat menghasilkan hal yang 
luar biasa. Seperti halnya bisnis 
boneka yang ditekuni Dwi Frido. 
Kreativitas dan semangat juang 
yang tinggi menjadikan warga 
RT07/11, Tugu, Cimanggis, 
Depok itu merasakan lembut 
indahnya berbisnis boneka. 
Omzetnya dalam sebulan 
dapat mencapai Rp 150 juta. 
Keuntungan yang diperolehnya 
Rp 22,5 juta atau 15 persen 
dari omzet yang didapat setiap 
bulannya.

Saya memiliki tujuh 
pegawai dan 12 penjahit lepas. 
Dalam sebulan kami dapat 
memproduksi sekitar 1500 lebih 
boneka. Omzetnya Rp 150 juta,” 
katanya.

Menurut Dwi, berbagai 
jenis boneka dijualnya. Di 
antaranya boneka doraemon, 
minion papoy, beruang coklat, 
buruang pink, panda, kelinci, 
helo kity, dan boneka mickey 
mouse. Ada juga boneka yang 
dibuat sesuai dengan pesanan 
konsumen. Boneka tersebut 
berbagai macam ukuran. Mulai 
dari ukuran 6 inchi, 38 inchi, 
42 inchi, dan boneka raksasa 
berukuran dua meter.

“Langkah pertama 
membuat boneka tersebut 
dengan menjahit bahan luarnya. 
Setelah jadi kemudian diisi 
dengan kapas. Boneka yang saya 
produksi menggunakan  bahan 
berkualitas. Bahannya dari kain 

velboa dengan isi kapas dacron 
berkualitas bagus,” tuturnya. 
Menurut Dwi, boneka 6 
inchi dijualnya seharga Rp 
15.000. Kemudian boneka 38 
inchi dibanderol Rp 150.000. 
Sedangkan boneka raksasa 
harganya mencapai di atas 
Rp 250.000. Boneka-boneka 
tersebut dijual ke distributor 
dengan sistim jual putus. 
Kemudian juga dijual ke toko 
boneka lainnya. Selain itu dijual 
di toko bonekanya, Banyu Toys 
di Jalan Lafran Pane atau Jalan 
Rumah Tahanan Militer (RTM), 
Kelapadua, Cimanggis, Depok. 
Tak hanya itu, lanjutnya, ia juga 
menerima pesanan dengan 
model tertentu. Umumnya 
pesanan itu dari instansi dan 
perorangan. Contohnya ketika 
digelarnya Pekan Olahraga 
Kota (Porkot) Depok tahun 
2013, KONI Kota Depok 
memesan boneka berbentuk 
buah belimbing ukuran 6 inci 
sebanyak 5.000 boneka. Selain 

itu, Dwi juga mendapatkan 
pesanan boneka untuk souvenir 
Bank Rakyat Indonesia Cabang 
Jakarta Kota.

“Pada musim liburan 
sekolah penjualan boneka 
meningkat. Ini terjadi karena 
banyak pedagang boneka yang 
menjual boneka di tempat 
hiburan. Karena itu saya 
mendapat pesanan dalam 
jumlah besar. Nah, biasanya saya 
merekrut tenaga tambahan,” 
imbuhnya.

Dwi menjelaskan, ia 
memproduksi boneka dua 
tahun lalu. Hal itu dilakukannya 
karena memproduksi boneka 
sendiri omzetnya jauh lebih 
besar. Selain itu ia juga ingin 
mengembangkan idenya 
membuat berbagai jenis boneka. 
“Awalnya saya membuka toko 
boneka. Kemudian saya tertarik 
untuk membuat boneka sendiri. 
Memproduksi boneka sendiri 
membuat  omzet usaha saya 
bisa lebih besar. Terpenting juga 
saya dapat berkreasi membuat 
bermacam-macam boneka,” 
paparnya.

Dwi berharap ke depan 
dapat memiliki pabrik boneka. 
Sehingga dapat membuka 
lapangan pekerjaan dan pasar 
yang lebih luas.

Salah satu pelanggan 
Dwi Frido, Rose menyatakan 
bahwa boneka buatan Dwi Frido 
kualitasnya bagus dan harganya 
terjangkau. Karena itu ia pun 
menjadi pelanggan setia Banyu 
Toys. 

Lembutnya Bisnis Boneka Beromzet Ratusan Juta 

16 wartadepok - maret 2014



koMunitas

Peran informasi teknologi 
(IT) begitu penting dalam 
pembangunan di Kota 

Depok. Untuk itu, Depok Cyber 
Community memasyarakatkan 
IT ke generasi muda melalui 
para pendidik atau guru. Rudi 
Malau menambahkan bahwa 
pentingnya masyarakat dan 
generasi muda memahami 
manfaat dari IT, maka ia 
bersama sejumlah temannya 
membentuk Depok Cyber 
Community pada Mei 2012. 
“Tujuan dibentuknya komunitas 
itu  untuk mengenalkan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) kepada 
masyarakat,” paparnya.

“Kami ingin 
membekali  guru  di Depok 
pengetahuan dan keterampilan 
tentang TIK. Hal itu ditujukan 
agar guru mampu dan 
terampil  menggunakan TIK. 
Dapat berinovasi  dalam 
menggunakan TIK dan tentunya 
memberikan ilmu yang mereka 
peroleh ke anak didiknya,” jelas 
Ketua Depok Cyber Community, 
Rudi Malau.

Rudi Malau menjelaskan, 
dari tahun 2012 - 2013, 
Depok Cyber Community 
sudah  melakukan sejumlah 
pelatihan kepada para guru. 
Di antaranya pelatihan 1.500 
guru untuk dilatih dasar-dasar 
Ilmu Komputer  dan pelatihan 
KIM (Kelompok Informasi 
Masyarakat) untuk membuat 

blog. Kemudian juga pelatihan 
IWB (Interactive White Board) 
bagi seluruh guru SMP negeri 
Depok. Selain itu, pihaknya 
juga menggelar lomba Smart 
Notebook dan mouse-mishchief 
SMPN Kota Depok dan Gebyar 
TIK SMP, SMA/SMK Kota 
Depok 2013.

Menurut Rudi Malau, 
tahun 2014 Depok Cyber 
Comuunity mempunyai 
beberapa agenda besar. Salah 
satunya, Gebyar TIK 2. Acara 
tersebut rencananya digelar 
bekerja sama dengan Dinas 
Pendidikan Kota Depok 
dan Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Depok. 
Agar kegiatan tersebut 
menarik perhatian masyarakat 
maka acara tersebut akan 
diselenggarakan di Margo City 
Depok.

“Kami akan menyewa 
tempat di Margo City Depok. 
Diharapkan antusias peserta dan 
juga pengunjung pada kegiatan 
tersebut bisa maksimal. Kegiatan 
ini akan kami adakan pada  12-
18 Mei 2014,” tutur pengusaha 

Kenalkan IT, 
Depok Cyber Community Fokus Generasi Muda

Rencana Kegiatan Gebyar TIK 
2014. 
A.  Kompetisi 
1.   Kompetisi Blog Guru SD, SMP 
dan SMA & SMK sekota Depok    
2.   Kompetisi Kreativitas dalam 
bidang TIK/ IT (untuk umum)  
3. Kompetisi KIM (Kelompok 
Informasi Masyarakat) Kelurahan    
4.   Bazar Komputer & IT Clinic 
(Produsen Gadget) 
 5.  ICT CLINIC (umum) 
Adapun hadiah yang akan 
diberikan dari panitia kepada 
para peserta antara lain 
meliputi Juara 1,  2 dan 3 pada 
masing-masing kategori yang 
dipertandingkan.  Adapun hadiah 
tersebut adalah : Juara 1 berupa 
1 (satu ) Unit Laptop. Juara 2 
berupa 1 (satu) Unit Tablet. Juara 
3 berupa 1 (satu) unit Handphone. 
Informasi lebih lanjut dapat dilihat 
di www.depok-cyber.com

Susunan pengurus Depok Cyber 
Community  
 
Penasihat        :  
Ketua : Dr. Prihandoko 
Angota : Hj. Dr.Tatik Wijayati, 
M.Pd. 
   Khairudin,M.Pd  
   Drs. Thoyib,MM  
Ketua : Rudi Malau 
Wakil : Subhan, S.Pd 
Sekretaris : Iwan Wirawan 
Bendahara : Mulyanah, S.Kom 
Humas  : Listiyawati, S.Pd.Bio 
Ket Seksi Pelatihan : Taufik 
Ibrahim, S.Pd 
Ket Seksi Kurikulum : H. Johan, 
S.Pd 
Acu Setiawan, S.Pd 
Pengajar dan pendidik : Guru-
guru sukarelawan  IT  sekota 
Depok. 

yang bergerak di bidang IT 
tersebut.
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Guna membiayai 
pelaksanaan 
pemerintahan 
daerah dan dalam 
rangka menin-

gkatkan pelayanan pelayanan 
persampahan kepada masyara-
kat maka ditetapkan Peraturan 
Daerah Kota Depok Nomor 41 
Tahun 2000 tentang Retribusi 
Pelayanan Persampahan.  Perda 
Nomor 41 tahun 2000 mengacu 
pada Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana telah diubah den-
gan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000.

Bahwa berdasarkan per-
timbangan sebagaimana dimak-
sud maka DPRD Kota Depok 
pun membuat Perda No 5 Tahun 
2012 tentang retribusi pelayanan 
persampahan atau kebersihan.

Wakil Ketua DPRD Kota 
Depok Prihandoko  menyatakan 
bahwa adanya perda ini dibuat 
agar urusan yang berkaiatan 

perda no 05 tahun 2012 
untuk kendalikan sampah

dengan kebutuhan masyarakat 
dapat diatur dan dikendalikan.

”sebagaimana perda-perda 
lainnya, dibuat untuk mengatur 
dan mengendalikan urusan yang 
berkaitan dengan kebutuhan 
masyarakat,” tuturnya.

Prihandoko mengatakan, 
diterapkannya perda retribusi 
pengaturan persampahan ini 
diharapkan persoalan persam-
pahan di Depok dapat dikelola 
dengan sebaik-baiknya dan 
memberi kebaikan bagi seluruh 
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Beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat Depok tentang Perda No 05 Tahun 2012, khususnya pada  Bab VI yang berisi 
besarnya tarif dan restribusi, di tetapkan dalam Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, 
jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat,(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut :
a. Pengambilan pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah non real estate berdasarkan luas bangunan :

1) Lebih kecil atau sama dengan 21 M2                    Rp. 4.000,- /bulan
2) 22 M³ sampai dengan 70 M2                                     Rp. 7.000,- /bulan
3) 71 M³ sampai dengan 200 M2                                 Rp. 9.000,- /bulan
4) 201 M³ sampai dengan 300 M2                              Rp. 12.000,- /bulan
5) Diatas 300 M2                                                                 Rp. 17.000,- /bulan

b. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah Real Estate ditetapkan berdasarakan luas 
bangunan :

1) 21 M sampai dengan 36 M2                                       Rp. 14.000,- /bulan
2) 37 M sampai dengan 54 M2                                      Rp. 17.000,- /bulan
3) 55 M sampai dengan 70 M2                                      Rp. 20.000,- /bulan
4) 71 M sampai dengan 120 M2                                    Rp. 25.000,- /bulan
5) Diatas 120 M2                                                                 Rp. 35.000,- /bulan

c. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah dari sumber sampah, di bawah ini, ditetapkan 
berdasarkan volume sampah yang dihasilkan per bulan, sebagai berikut :

1) Mal/pusat perbelanjaan                                              Rp. 30.000,- /M³
2) Hotel/Apartemen/Kondominium                         Rp. 30.000,- /M³
3) Pasar yang dikelola swasta                                        Rp. 30.000,- /M³
4) Perkantoran                                                                     Rp. 15.000,- /M³
5) Pertokoan/ruko                                                             Rp. 20.000,- /M³
6) Rumah Sakit                                                                    Rp. 30.000,- /M³
7) Klinik/Balai Pengobatan                                            Rp. 20.000,- /M³
8) Rumah Bersalin                                                              Rp. 20.000,- /M³
9) Apotik                                                                                 Rp. 20.000,- /M³

10) Gedung pertunjukan / Bioskop                             Rp. 25.000,- /M³
11) Usaha pertukangan/pengolahan bahan             Rp. 15.000,- /M³
12) Lembaga Pendidikan / Kursus                               Rp. 12.000,- /M³
13) Rumah sewaan (tempat kos)                                   Rp. 15.000,- /M³
14) Restoran/Rumah Makan                                         Rp. 30.000,- /M³
15) Pabrik / Industri                                                          Rp. 26.000,- /M³

d. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah berdasarkan kegiatan usaha pedagang diluar 
pasar, ditetapkan dengan sistem pengambilan harian, sebagai berikut :

1) Kaki Lima/pedagang makanan tidak menetap         Rp. 2.000,-/hari
2) Toko                                                                               Rp. 5.000,- /hari

e. Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Kota oleh swasta baik pribadi maupun Badan yang 
berasal dari Wilayah Depok dikenakan Retribusi pembuangan sebesar Rp. 100.000,- / M³;

f. Penyewaan container sampah dari sumber sampah rumah sewaan (tempat kos), rumah makan/restoran, hotel/aparte-
men, pabrik/industri, rumah sakit/rumah bersalin dikenakan Retribusi penyewaan sebesar Rp. 500.000,- /bulan.
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cabang olahraga, SMP 11 cabang 
olahraga, dan SMA 5 cabang 
olahraga.

M. Yunus selaku Kasi 
Olahraga Disporaparsenbud 
mengatakan bahwa olimpiade 
yang mengusung tema “Junjung 
Tinggi Sportifitas dan Fair 
Play ini” merupakan tahap 
penyeleksian guna mengikuti 
olimpiade di tingkat provinsi. 
“O2SN merupakan kegiatan 
olahraga yang berjenjang, 
berawal dari tingkat sekolah, 
tingkat kelurahan, kota, provinsi 
hingga tingkat nasional,” 
tuturnya.

O2SN juga merupakan 
rangkaian kegiatan untuk 
menyambut  hari jadi Kota 
Depok yang ke-15. Sehingga 
diharapkan dengan adanya 
pesta olahraga ini mampu 
menciptakan bibit baru yang 
berprestasi dari pelajar di Kota 
Depok.

Sementara itu, Wakil 
Walikota Depok KH. Idris 
Abdul Shomad mengatakan 
bahwa kita harus selalu 
mempunyai semangat tinggi 
dalam mengikuti kompetisi ini 
karena mengandung nilai yang 
sangat baik untuk para pelajar, 
“O2SN memiliki banyak unsur 
positif dalam meningkatkan 
prestasi anak-anak, baik 
dibidang olahraga, pendidikan, 
serta pengetahuan. Sehingga 
karakter pendidikan yang sudah 
diamanahkan dapat bermartabat 
untuk Indonesia,” pungkasnya.

Wakil Wali Kota Depok 
KH. Idris Abdul 
Shomad mengajak 

para peserta O2SN di Lapangan 
Kostrad Cilodong, Rabu 
(02/04/2014) untuk melakukan 
aksi bersih. Aksi yang dilakukan 
yaitu memunguti sampah yang 
bertebaran di sekitar lokasi.

Hal tersebut dimaksud 
agar anak-anak mulai 
menanamkan jiwa peduli 
terhadap lingkungan sejak dini. 
Hal ini terkait target tahun 
2020 mendatang, Depok harus 
terbebas dari sampah.

“Berdasarkan deklarasi 
yang sudah diucapkan beberapa 
waktu lalu terkait penanganan 
sampah, saya ingin kita semua 
termasuk para siswa untuk 
mulai mengambil sampah yang 
ada di sekitar kita,” tutur Idris.

Pasangan H. Nur 
Mahmudi Isma’il ini 
juga mengatakan bahwa 
permasalahan ini merupakan 
amanah yang harus dijalankan 
dan mulai dikerjakan. Sehingga 
targetnya nanti dapat benar-
benar terwujud.

“Saya berharap, pesan ini 

Wakil Walikota Ajak Pelajar Peduli 
Sampah

ditindaklanjuti pada kehidupan 
sehari-hari agar kedepannya 
Kota Depok menjadi bersih 
dan terbebas dari sampah,” 
tambahnya.

O2SN Kota Depok Resmi Di-
buka
OLIMPIADE Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN) Tingkat 

Kota Depok resmi dibuka 
di Lapangan Bola Kostrad 
Cilodong, Rabu (02/04/2014). 
Acara ini dibuka oleh Wakil 
Walikota Depok KH. Idris 
Abdul Shomad yang didampingi  
Kepala Dinas Olahraga Seni dan 
Budaya (Disporaparsenbud) 
Kota Depok Misbahul 
Munnir,  Kepala Dinas 
Pendidikan (Disdik) Kota 
Depok Herry Pansila, dan 
Suhamat perwakilan dari Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
melepaskan beberapa rangkaian 
balon sebagai lambang 
dibukanya O2SN tersebut.

Kegiatan ini akan 
berlangsung hingga tanggal 4 
April mendatang. Olimpiade 
ini terdiri dari tiga kategori, 
yaitu SD mempertandingkan 12 
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Lepas Sambut Kapolres Depok

Nur Mahmudi selaku Wali 
Kota Depok menghadiri acara 
lepas sambut Kepala Kepolisian 
Resort Kota Depok dari 
Kombespol Achmad Kartiko 
kepada Kombespol H.Ahmad 
Subarkah yang dilaksanakan di 
Aula Lantai 1 Gedung Balaikota 
Depok, Senin (07/04/2014) 
malam.

“Saya ucapkan terima 
kasih kepada mantan Kapolres 
Kartiko yang telah memimpin 
Polresta Depok dengan 
langkah inovatif, serta dapat 
menurunkan kriminalitas 20 
persen. Saya harap  semoga 
bisa terus meningkat setelah 
dipegang oleh Subarkah selaku 
Kapolres,” ujar Nur.

Nur juga mengatakan 
bahwa tugas bagi Kapolres 
baru sudah ada di depan mata, 
yaitu keamanan terkait pemilu 
2014 yang sudah sebentar lagi 
akan terselenggara. Beliau 
berharap tugas pengamanan dan 
ketertiban pemilu dapat berjalan 
dengan baik.

“Saya harap pihak 
kepolisian dapat menjaga 
keamanan dan ketertiban 
dengan bersinergi bersama 
masyarakat serta linmas 
sehingga pemilu dapat 
menghasilkan perwakilan yang 
baik,” harap Nur.

sertijab polresSementara 
itu Subarkah berharap nantinya 

akan ada sinergi yang baik 
antara semua pihak untuk 
menjaga keamanan dan 
ketertiban di Kota Depok.

“Semoga saya 
mendapatkan berkah 
kemudahan dalam menjalankan 
tugas, karena saya sudah 
mengenal lingkup Kota 
Depok. Target pertama adalah 
pengamanan pileg dan pemilu 
2014 karena memang banyak 
kerawanan dan konflik yang bisa 
terjadi jika tidak diantisipasi 
dari sekarang,” ujar Subarkah.

HUT Satpol PP: Satpol PP Kota 
Depok Terima Kendaraan Op-
erasional dari Provinsi

Sehubungan dengan 
peringatan HUT Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) 
Ke-64, Satpol PP Provinsi Jawa 
Barat memberikan bantuan 
kendaraan operasional kepada 
Pemerintah Kota Depok. 
Bantuan yang diberikan berupa 
sebelas kendaraan bermotor 
yang akan diserahkan kepada 
Kepala Seksi Keamanan dan 
Ketertiban (Kasi Trantib) di 
setiap kecamatan.

Wali Kota Depok H. 
Nur Mahmudi Isma’il secara 
langsung memberikan 
kendaraan tersebut kepada 
masing-masing camat setelah 

menerima bantuan dari 
provinsi. “Motor ini nantinya 
akan diberikan kepada Kasi 
Trantib. Saat ini diberikan 
secara simbolis kepada 
Camatnya terlebih dahulu,” 
tutur Orang nomor satu di Kota 
Belimbing usai memimpin 
upacara peringatan HUT Satpol 
PP Ke-64 di Lapangan Upacara 
Balaikota Depok, Kamis 
(03/04/2014).

Mantan Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan di 
Era Abdurrahman Wahid ini 
berharap agar kendaraan yang 
diberikan dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. Sehingga 
Kota Depok semakin tertib 
dan tidak banyak ditemui 
pelanggaran-pelanggaran.

Sementara itu, Camat 
Sukmajaya Aris Pujoko 
mengatakan bahwa pemberian 
kendaraan ini sangat berguna 
bagi Satpol PP Kecamatan. 
“Alhamdulillah setelah 
sebelumnya kami mendapatkan 
kendaraan operasional roda 
empat, saat ini diberikan lagi 
kendaraan roda dua. Ini sangat 
bermanfaat bagi kami, terutama 
untuk kasi trantib dalam 
melakukan kunjungan ke warga-
warga yang lokasinya berada di 
dalam gang,” tuturnya.

Aris berharap dengan 
bertambahnya umur Satpol PP 
saat ini dapat semakin berjaya 
dalam menegakkan Perda di 
Kota Depok. Tidak dengan 
cara kekerasan tetapi dengan 
pencegahan-pencegahan. 
Intinya adalah membina 
masyarakat dalam peraturan 
umum yang berlaku di Kota 
Depok.
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Layanan Masyarakat

Sayangi PJU agar Selalu Bersinar

secara rutin dan berkala oleh 
teknisi UPT PJU. Pemeliharaan 
dilakukan  dengan survei di 
malam hari dan ditindaklanjuti 
dengan perbaikan.

Meski begitu UPT PJU 
membuka pelayanan pengaduan 
penerangan jalan ke nomor 021-
8790 0083.

“Dalam penanganan pen-

Apa yang Anda bay-
angkan jika jalanan 
tanpa Penerangan Jalan 

Umum (PJU)? Pasti hal utama 
yang terlintas adalah kegelapan. 
Namun kenyataanya lebih dari 
itu. Tanpa PJU maka jalanan 
pun rawan kecelakaan dan ke-
jahatan. Bahkan hal mistis pun 

akan muncul.
Namun keberadan PJU 

yang dipasang Pemkot Depok 
kerap dirusak oleh orang-orang 
yang tak bertanggungjawab. 
Sehingga warga sekitar dan 
pengguna jalan merasakan dam-
paknya.

“Banyak kami temui PJU 
yang baru terpasang sudah tak 
berfungsi. Ada karena lampunya 
pecah dan ada juga kabelnya 
yang terputus. Ada yang men-
curi jaringan kabel dan panel 
penerangan jalan. Padahal PJU 
itu untuk kepentingan bersama. 
Kami ingin masyarakat juga 
menyayanginya,” kata Kepala 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
PJU Dinas Perhubungan Kota 
Depok, Bogy Sonjaya.

Bogy mengatakan, meski 
SDM terbatas, pemeliharaan 
PJU di 11 kecamatan dilakukan 

gaduan itu dilakukan berdasar-
kan nomor urut pengaduan 
yang diterima. Lalu skala priori-
tas jalan terkait dengan volume 
serta kerawanan kecelakaan. 
Kami berharap masyarakat bisa 
bersabar,” imbuhnya.

Untuk memperbaiki PJU 
di 11 kecamatan, lanjutnya, UPT 
PJU  memiliki kendaraan op-
erasional berupa tiga unit truk 
crane besar dengan jangkauan 
ketinggian 16 meter, yang hanya 
bisa digunakan pada jalan den-
gan lebar di atas 8 meter. Kemu-
dian dua unit truk crane sedang 
dengan jangkauan ketinggian 12 
meter. Truk buatan tahun  2000, 
yang digunakan untuk pemeli-
haraan di jalan kota. Sementara 
itu UPT PJU membutuhkan dua 
unit kendaraan truk crane kecil 
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dengan jangkauan ketinggian 
7 meter. Ini untuk melakukan 
pemeliharaan di jalan ling-
kungan yang tidak mungkin 
dimasuki kendaraan truk besar 
maupun sedang.

Bogy menjelaskan, PJU di 
Kota Depok hingga tahun 2014 
telah terpasang sebanyak 9.203 
unit. Terdiri dari penerangan 
jalan umum  5.724 unit dan 
penerangan jalan lingkungan 
3.479 unit.

“Idealnya PJU di Kota De-
pok berjumlah 12.581 unit dan 
penerangan jalan lingkungan 
10.600 unit. Dalam pemenuhan 
kebutuhan penerangan jalan, 
UPT PJU melakukan pemasan-

pada persetujuan yang dikeluar-
kan oleh Dinas Perhubungan.

Persetujuan ini juga di-
berikan kepada masyarakat yang 
memasang penerangan jalan di 
lingkungan perumahan yang 
selanjutnya diserah terimakan 
ke Pemkot Depok, sehingga 
pembayaran rekening listrik dan 
pemeliharaan menjadi tanggung 
jawab Pemkot Depok.

        Ramah Lingkungan
Bogy menyatakan bahwa  

pembangunan alat peneran-
gan jalan di Depok meliputi 
pembangunan jaringan khusus 
serta memasang alat pengukur 
dan pembatas atau KWH meter 
dengan tujuan terkendali pe-
makaian daya dan terukurnya 
pembayaran listrik.

Untuk mendukung pem-
bangunan yang ramah lingkun-
gan maka pihaknya berupaya 
mengembangkan energi alter-
natif. Salah satunya menggu-
nakan teknologi solar energy 
yang memanfaatkan tenaga 
surya. Sebagai pilot project akan 
dipasang di lingkungan kantor 
pemerintah secara bertahap.

Kemudian juga mengganti 
secara bertahap lampu jenis 
mercury dengan menggunakan 
lampu yang lebih hemat energi 
berjenis sodium (hight pressure 
sodium). Selain hemat energi je-
nis  sodium ini juga lebih terang 
karena jenis lampu ini memiliki 
lumen lebih tinggi.

gan secara bertahap, dengan 
sumber pembiayaan dari Ang-
garan pendapatan Belanja Dae-
rah (APBD). Tahun ini dialo-
kasikan terpasang PJU 559 unit 
dan jalan lingkungan 110 unit,” 
tandasnya.

Bogy menjelaskan, pema-
sangan penerangan jalan oleh 
badan usaha atau masyarakat  
sudah diatur dalam

Perda No 2 tahun 2012 
pasal 17 ayat 2. Isinya me-
nyatakan bahwa pembangunan 
alat penerangan jalan dapat 
dilakukan oleh masyarakat dan 
badan usaha dengan mendapat-
kan persetujuan dari Dinas 
Perhubungan.

Dengan aturan terse-
but pengembang perumahan 
diwajibkan menyediakan sarana 
penerangan jalan lingkungan 
dengan jumlah dan standarisasi 
alat penerangan jalan mengacu 

Bogy sonjaya 
kepala Unit pelaksana teknis (Upt) pJU dinas perhubungan kota depok
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Pkk

Ibaratkan lilin yang terus menerangi 
sekitarnya, begitulah PKK Kota Depok. 
Tanpa pamrih, para anggota PKK 
bekerja keras melayani masyarakat demi 
meningkatnya derajat hidup mereka.

Berbagai upaya telah dilakukan PKK 
Kota Depok dalam meningkatkan kehidupan 
masyarakat yang berujung naiknya Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) di kota yang 
memiliki batik khas belimbing.

Mulai dari membangkitkan penghayatan 
dan pengamalan Pancasila di masyarakat. 
Mengembalikan semangat gotong royong, 
menggalakkan penyuluhan untuk pemanfaatan 
pekarangan, dan menggalakkan upaya untuk 
dapat memanfaatkan produk bahan dan corak 
pakaian setempat dengan mencintai produksi 
dalam negeri.

Kemudian mensosialisasikan penataan 
rumah sehat, menarik dan nyaman serta 
mengetahui bagaimana menjaga kebersihan 
rumah dan memanfaatkan pekarangan. Selain 
itu PKK juga berperan dalam melaksanakan 

program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 
Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia 
(BKL), Bina Kelurga Remaja (BKR) serta paket A, 
B, dan C.

PKK juga Membentuk Posyandu 
dan Posbindu di setiap RW. Menggalakkan 
pelatihan untuk membuat berbagai kerajinan 
tangan, produk-produk makanan dan 
minuman yang hasilnya dapat dijual. Ini 
membantu meningkatkan pendapatan keluarga. 
Pengembangan kehidupan berkoperasi, 
memberikan penyuluhan agar lingkungan tidak 
dirusak dan mencegah pencemaran sumber air, 
antara lain tidak membuang sampah di sungai 
atau selokan, serta melaksanakan pemberantasan 
sarang nyamuk dan penyuluhan – penyuluhan 
kesehatan lingkungan dengan program 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta 
membentuk Bank Sampah.

Tak hanya itu, sosialisasi perencanaan sehat 
gencar dilakukan. Baik itu mengelola keuangan 
secara efektif, melaksanakan keluarga berencana, 
dan membangun kehidupan keluarga yang teratur. 

PKK Kota Depok 
Gerakan Masyarakat Tingkatkan IPM 
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1. Terbaik 1 Lomba Kelompok BKR (Bina 
Keluarga Remaja) Kel.Sukamaju, Kec.
Sukmajaya 
2. Terbaik II Evaluasi 10 Program Pokok 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) 
3. Terbaik II lomba Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu) Teladan  Kec.Cimanggis. 
4. Terbaik III Lomba Keluarga Sakinah  Kec. 
Beji 
5. Terbaik II Pelaksana Program Terpadu 
Peningkatan Peranan Wanita Menuju 
Keluarga Sehat 
dan Sejahtera (P2WKSS) tingkat Bogor. 
6. Terbaik I kota siaga Provinsi Jawa Barat 
7. Terbaik 1 Lomba Kelompok BKR (Bina 
Keluarga Remaja) Kec.Cimanggis. 
8. Terbaik II Pasangan KB Lestari 10 tahun 
tingkat provinsi Jawa Barat 
9. Terbaik III Lomba perilaku hidup bersih 
dan sehat (PHBS) tingkat Provinsi Jawa Barat 
10. Terbaik III Lomba Gerakan sayang ibu 
(GSI) Provinsi Jawa Barat. 
11. Terbaik IV Lomba Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu) Teladan Provinsi Jawa Barat. 
12. Terbaik IV Lomba kader berprestasi 
Provinsi Jawa Barat. 
13. Terbaik VIII pasangan KB Lestari 15 
tahun tingkat Provinsi Jawa Barat. 
14. Terbaik II Lomba Bina Keluarga Balita 
(BKB)  Tingkat Provinsi Jawa Barat. 
15. Terbaik III Lomba Posyandu. 
16. Terbaik IV Lomba Kelompok Bina 
Keluarga Remaja (BKR) Provinsi Jawa Barat 
17. Terbaik I Lomba GSI (Gerakan sayang 
Ibu) Provinsi Jawa Barat. 
18. Juara Harapan II Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyandu) Provinsi Jawa Barat 
19. Juara Harapan II Pelaksana Program 
Terpadu Peningkatan Peranan Wanita 
    

“Kami berharap masyarakat dapat merasakan 
manfaat dari kegiatan yang banyak diadakan PKK. 
Itu utamanya. Gerakan PKK itu pemberdayaan 
semua, tugasnya luar biasa,” kata Ketua TP PKK 
Kota Depok, Dra. Hj. Nur Azizah Tamhid, MA.

Dikatakan Nur Azizah, program PKK itu 
berkorelasi dengan meningkatnya IPM Kota 
Depok yang tahun 2013 mencapai 7,2. IPM 
itu merupakan IPM tertinggi di Jawa Barat. Di 
antanya kinerja PKK yang turut mendongkrak 
IPM itu berupa pengelolaan PAUD, pemeriksaan 
kesehatan balita di posyandu. Pemeriksaan 
lansia di posbindu berupa pemeriksaan darah, 
kolesterol, gula darah, asam urat, dan tensi 
tekanan darah. Kemudian melakukan senam 
lansia, yang diharapkan para lansia itu produktif 
dan dengan izin Allah bisa berumur panjang.

“Dengan optimalnya posyandu dan 
posbindu diharapkan usia harapan hidup tinggi. 
Sekarang harapan hidup di Depok 73,23 tahun. 
Angka tersebut kalau  secara nasional rangking 
dua dan tertinggi di Jawa Barat,” katanya. 
Nur Azizah menyatakan bahwa PKK Kota Depok 
dari tingkat kota hingga tingkat   RW sudah 
mendaptkan prestasi yang sangat banyak. Namun 
hal itu bukan menjadi tujuan dari gerakan PKK 
Kota Depok.

“Alhamdulillah PKK Kota Depok sudah 
mendapatkan begitu banyak prestasi, dan ini 
akan menjadi penyemangat para kader PKK 
untuk terus berkiprah. Tapi prestasi atau 
penghargaan  bukan menjadi tujuan kami. Tujuan 
utama kami bagaimana manfaat dari pelaksanaan 
program-program PKK itu  bisa betul-betul 
dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Prestasi Pkk kota depok
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kiPraH perempUan

keluar selagi kita mau berusaha dan berdo’a. 
Keyakinan saya juga bertambah karena saya 
mempunyai keterampilan menjahit untuk 
membesarkan anak saya,” katanya.

Siti Mulyati menjelaskan, ia dapat 
keterampilan menjahit dari 
membantu usaha menjahit 
kakaknya pada tahun 
2001. Karena ingin 
membantu suami 
menambah 

Bu Mul begitu orang sering 
memanggilnya. Setiap hari 
aktivitasnya tidak lepas dari kain, 
benang dan mesin jahit karena 
memang wanita ini berprofesi sebagai 

penjahit demi memenuhi kebutuhan keluarganya. 
Tak hanya itu, Siti Mulyati harus menyekolahkan 
tiga anaknya seorang diri. Sang suami terncinta 
Maryono sudah dipanggil Allah SWT dua tahun 
yang lalu karena sakit.

Meski begitu, perempuan kelahiran Jakarta 
29 Maret 1968 itu tetap setia menjalani profesinya. 
Hingga Bu Mul pun mampu memproduksi baju 
sendiri dengan label fitsidzi collection. 
“Kepergian suami untuk selama-lamanya 
merupakan ujian berat bagi saya dan 
anak saya yang masih kecil-kecil. Tapi 
saya mempunyai keyakinan 
Allah SWT akan memberikan jalan 

Siti Mulyati: 

Single Parent yang Mampu 
Atasi Tantangan
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3 SD, dan Fitra Robbani (6) yang masih duduk di 
bangku TK.

Siti kemudian menjadi anggota KSM 
(Koperasi Swadaya Masyarakat) yang akhirnya 
dari KSM tersebut mendapat bantuan hibah mesin 
jahit dan juga pinjaman modal.

“Dengan menjaga kualitas produk baik dari 
segi bahan dan pengerjaannya serta bermodal 
keluwesan dalam bergaul sehingga banyak 
kenalan. Karena itu saya tidak sulit memasarkan 
fitsidzi collection. Untuk saat ini produk unggulan 
itu  mukena dewasa dan anak-anak. Saya juga 
memproduksi celana rok dan seragam sekolah dan 
instansi,” ujar Siti yang tinggal di RT03/09, Pondok 
Terong, Cipayung, Depok.

Dikatakan Siti, dalam menjalankan 
usahanya ia menemui kendala berupa permodalan 
dan pemasaran. Karena itu ia berharap dapat 
memproduksi pakaian seperti baju gamis, 
baju koko, dan jilbab. Ia juga berharap dapat 
memasarkan produk bajunya ke toko-toko 
pakaian atau membuka toko.

“Saya juga berharap bisa memberikan 
kesempatan kepada kaumnya untuk menularkan 
ilmunya dan dapat merekrut banyak tenaga kerja,” 
tandasnya.

penghasilan, maka Siti pun memutuskan 
membuka usaha jahit.

Tanpa kenal menyerah, Siti terus berusaha. 
Dibantu sang suami akhirnya beberapa mesin jahit 
dapat dibeli. Hal itu membuat pesanan menjahit 
baju semakin banyak.

Tahun 2009, Siti  mendapat pesanan 
menjahit seragam sekolah sebanyak 500 pasang. 
Untuk itu, Siti pun mempekerjakan dua orang 
sebagai karyawannya.

Di saat usaha Siti sedang menanjak, 
Allah SWT memberikan ujian. Sang suami 
tercinta jatuh sakit dan harus dirawat cukup lama. 
Siti pun terpaksa menjual sejumlah mesin jahit 
untuk berobat suaminya.

Manusia berusaha namun Allah SWT jua 
yang menentukan. Tahun 2011, sang suami pun 
pergi untuk selama- lamanya. Siti pun menjadi 
janda dan anak-anaknya menjadi yatim. Meski 
begitu, Siti yang pernah mengenyam pendidikan 
formal di STM Listrik tetap optimis menatap masa 
depan.

Siti Mulyati segera bangkit untuk 
melanjutkan usahanya demi masa depan putra-
putri tercinta. Abdullah Adzikri (12) yang duduk 
di bangku kelas 1 SMP,  Silmibilrosyad (8) kelas 
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Dzikir Akbar

Seluruh kecamatan di Kota Depok mengikuti 
acara pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN) Tingkat Kota Depok yang 
diadakan di Lapangan Kostrad Cilodong, Rabu 
(02/04/2014). Sebelas kecamatan tersebut 
menunjukkan semangatnya dengan menampil-
kan beberapa atraksi dan penampilannya 
dengan menggunakan baju adat.

galERi foto

dzikir akbar
acara dzikir akbar bersama anak sma dan smk 
se-kota depok, di lapangan Balaikota depok, 
Jum’at  (11/04/2014). acara dzikir ini bertujuan 
untuk menghimbau kepada anak sma dan smk 
untuk tidak menyontek di saat Un berlangsung 
dan dzikir bersama untuk lancarnya Un. Yang di 
hadiri oleh wali kota depok nur mahmudi dan 
kepala dinas pendidikan Herry pansila.
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