
DEPOK
INFORMASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT KOTA DEPOK

FORUM SILATURAHMI
MUI Depok Bentengi Masyarakat dari 

Aliran Sesat

PARLEMENTARIA
AKD Terbentuk, 

DPRD Kota Depok Siap Layani 
Masyarakat 

LAYANAN MASYARAKAT 
Persyaratan Lengkap, 

e-KTP Cepat Selesai 

www.depok.go.id

1OKTOBER 2014 - WARTADEPOK

Jadikan Pemuda 
Wirausahawan
Wali Kota Depok Raih 
Penghargaan Upakarti 2014



DAFTAR ISI SURAT WALIKOTA

Assalaamu’alaikum 
Warahmatulaahi Wabarakaatuh

Jika kita menilik banyak kisah 
di belahan dunia maka akan 
kita temui banyak kisah yang 
bisa menjadi contoh, menjadi 
inspirasi, dan menjadi bahan 
perbincangan yang tidak ada 

habisnya. Namun satu hal bisa 
menjadi perhatian kita semua, yaitu banyak kisah 
berisikan kisah-kisah para pemuda. 
 
Banyak pemuda mempunyai kisah menjadi tokoh 
heroik, menjadi tokoh perubahan, menjadi tokoh 
penggiat dan banyak lagi peran-peran yang 
disandangnya. Mengapa demikian, karena pemuda 
memiliki kesempatan yang lebih daripada usia di 
bawah maupun di atasnya. Ketika muda, badan 
lebih kuat, semangat dan tenaga lebih besar serta 
kesempatan lebih banyak. Maka pantaslah ketika 
para pemuda bergerak maka yang ada sebuah desa 
menjadi maju, sebuah kota menjadi kompetitif, 
sebuah negeri akan dapat bersaing dengan negeri 
lainnya. 
 
Namun yang terpenting dari ini semua adalah mari 
kita sadarkan diri kita, bagi orangtua maka sadarlah 
untuk membimbing anak-anaknya menjadi anak 
yang dapat bersaing, seorang anak yang dapat 
menyadari bahwa dirinya merupakan aset pribadi, 
keluarga, agama dan negaranya, serta menjadi 
seorang pemimpin yang aktif memfasilitasi para 
pemuda agar terus mengembangkan dirinya. 
 
Semoga kita memahami peran kita masing-masing.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi 
Wabarakaatuh
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SALAM REDAKSI

Alhamdulillah, akhirnya kami dapat menyajikan Majalah Warta 
Depok ke tangan pembaca. Tidak berpanjang kata, kami sedikit 
memberikan gambaran tulisan yang kami sajikan pada edisi kali 
ini. 
 
Pertama adalah rubrik Laporan Utama. Pada rubrik itu kami 
sajikan sekelumit upaya pemerintah Kota Depok membina 
pemuda Depok menjadi wirausahawan sehingga Wali Kota 
Depok meraih penghargaan Upakarti dari Menteri Perdagangan. 
Karang Taruna Kelurahan Pasir Putih menjadi pilihan kami 
pada rubrik Kabar Kelurahan. Semoga kegiatan karang taruna 
yang diulas menjadi inspirasi karang taruna daerah lainnya. 
Selanjutnya sejalan dengan program MDGs terkait penurunan 
angka kematian bayi maka kami sajikan ulasan terkait 
pemberian ASI pada bayi. 
 
Ijah Sopiah sebagai pengawas teladan kami paparkan dalam 
rubrik kiprah perempuan. Komunitas Kuldesak menjadi pilihan 
kami selanjutnya dengan harapan kegiatan-kegiatan komunitas 
Kuldesak menjadi contoh masyarakat. Menjadi berguna itu tidak 
perlu menunggu namun hanya perlu tekad yang kuat. 
 
Layanan masyarakat kali ini kami isi dengan program e-KTP 
yang dilakukan pemerintah Kota Depok. Rubrik Silaturahim 
kami isi dengan pandangan MUI terkait dengan aliran sesat 
dan antisipasinya. Terakhir kami ulas terkait terbentuknya alat 
kelengkapan DPRD Kota Depok yang baru serta perangkat-
perangkat di dalamnya. 
Akhirnya kami ucapkan selamat menikmati Warta Depok Edisi 
Oktober 2014.

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

Jadikan Pemuda Wirausahawan
Wali Kota Depok Raih Penghargaan Upakarti 2014

Sinergitas antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya 
Kota Depok, dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam 
mengembangkan pemuda Kota Depok menjadi mandiri 
dengan menjadi wirausahawan membuahkan hasil manis.

Atas sinergitas para organisasi perangkat daerah itu, Wali 
Kota Depok, Nur Mahmudi Isma’il meraih penghargaan Upakarti 
2014. Penghargaan atas kategori jasa kepedulian yang diberikan 
Menteri Perdagangan RI, MS Hidayat itu karena Wali Kota Depok 
telah mampu menerapkan berbagai kebijakan dalam memperhati-
kan daya dukung daerah, sehingga tercipta iklim usaha kondusif, 

membuka peluang usaha dan 
memberikan kemudahan bagi 
industri kecil dan menengah un-
tuk berkembang.

Disperindag Kota Depok 
memberikan perhatian kepada 
IKM Kota Depok dengan ber-
bagai kegiatan dan program di-
lakukan secara berkesinambun-
gan. Di antaranya memberikan 
pelatihan, pembinaan, motivasi, 

Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il  bersama Agus Suherman Kepala Disperindag Kota Depok
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dan pembekalan pengetahuan 
kepada pelaku IKM yang may-
oritas berusia muda.

Misalnya melatih mem-
buat kemasan sehingga produk 
IKM Kota Depok dapat diminati 
pasar atau masyarakat. Kemu-
dian memberikan pelatihan 
IT untuk memasarkan produk 
mereka melalui dunia maya 
serta memberikan pelatihan 
inovasi produk olahan makanan 
tanpa beras dan terigu (ODNR) 
atau dari bahan umbi-umbian.

“Saya berterimakasih ke-
pada semua pihak yang telah 
berpartisipasi dalam mengem-
bangkan IKM di Kota Depok. 
Pembinaan yang telah kami 
lakukan berpengaruh pada 
pengurangangan inflasi di Kota 
Depok. Para pelaku IKM yang 
rata-rata pemuda dan pemudi 
terus meningkatkan kualitas 
produknya dalam menyongsong 
perdagangan bebas 2015,” tutur 
Nur Mahmudi Isma’il.

Kepala Dinas Perindus-
trian dan Perdagangan Kota De-
pok Agus Suherman berharap 
atas penghargaan tersebut dapat 
terus memotivasi Pemkot De-
pok dan sinergitas seluruh OPD 
dalam peningkatan IKM di Kota 
Depok.

Sementara itu, Dispo-
rasenibud Kota Depok melalui 
program ekonomi pemuda telah 
memberikan bantuan pengem-
bangan UMKM kepada 1200 
pemuda dan pemudi. Pelatihan 
keterampilan dibidang ekonomi 
kreatif pun digelar. Salah satu-
nya pelatihan keterampilan di 
bidang teknologi informatika 
berupa pelatihan pemasaran le-

wat internet.
Kemudian juga Dinas 

Tenaga Kerja dan Sosial mem-
berikan pelatihan menjahit, 
desain grafis, percetakan, dan 
kerajinan tangan hingga pelati-
han siap mandiri transmigrasi.

Pengusaha cuci mo-
tor Saifudin (30) menyatakan 
rasa bahagianya karena telah 
mendapatkan bantuan beru-
saha dari Pemkot Depok. Ban-
tuan tersebut membuat usaha 
berkembang.

“Saya bersyukur atas 
penghargaan Upakarti yang 
diterima Wali Kota Depok, Nur 
Mahmudi Isma’il. Wali Kota De-
pok serius membina pemudanya 
untuk berusaha. Buktinya usaha 
saya berkembang,” papar Saifu-
din yang memiliki steam motor 
di RT05/02, Depok, Pancoran 
Mas, Depok.

Saifudin mengatakan, ia 
mendapatkan bantuan berupa 
kompresor. Kemudian juga pela-
tihan mengembangkan usaha.

Atas bantuan dan pela-
tihan itu dalam sehari ada 20 

motor yang dicuci dengan 
tarif Rp 8000. Jadi dalam sehari 
omzetnya mencapai Rp 160.000.

Bangun gedung pemuda
Kepala Dinas Pemuda 

Olahraga Pariwisata Seni dan 
Budaya, Misbahul Munir me-
nyatakan bahwa perhatian 
Pemkot Depok terhadap kepe-
mudaan ditunjukan dengan 
akan membangun gedung kepe-
mudaan di samping Kantor Ke-
camatan Sukmajaya atau dekat 
Taman Puring pada tahun 2015.

Pemkot Depok juga akan 
membangun lima gelangan-
gan remaja. Di antaranya di 
Balai Rakyat Depok II Tengah, 
Gelanggang Remaja Jatimulya, 
Cilodong. dan Balai Rakyat di 
Jalan Jawa, Beji serta Gedung 
Serba Guna Mekarsari

Tak hanya itu, Pemkot 
Depok juga akan membangun 
gedung kesenian di lahan seluas 
tiga hektare di Sawangan, Depok 
senilai Rp 20 miliar.
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KESEHATAN

Inisiasi menyusui dini 
dilakukan dengan cara me-
letakan bayi secara tengkurap 
di dada atau perut ibu sehingga 
kulit bayi akan melekat pada 
kulit ibu. Oleh karena itu, para 
penyelenggara fasilitas kes-
ehatan untuk tidak main-main 
menjalankan PP tersebut. Sebab 
pada pasal 14 menyatakan 
bahwa tenaga kesehatan yang 
tidak melaksanakan ketentuan 
tersebut akan dikenakan sanksi 
administratif oleh pejabat yang 
berwenang berupa teguran lisan, 
teguran tertulis, dan pencabutan 

izin. 
“Kami terus sosialisasikan ini 
agar penyelenggara fasilitas 
kesehatan melaksanakan inisiasi 
menyusui dini. Ini penting bagi 
masa depan anak,” kata Ahli 
Gizi dari Panti Pemulihan Gizi 
Balita (PPGB) Sukmajaya, Bary 
Wintoro.

Bari mengatakan, dalam 
melakukan sosialisasi IMD itu 
pihaknya bekerjasama dengan 
Dinas Kesehatan Kota Depok 
dan Ikatan Bidan Indonesia 
(IBI). Baik itu kepada ibu hamil 
dan akan melahirkan di posy-

Begitu pentingnya 
ASI eksklusif bagi 
bayi yang baru lahir, 
membuat pemerin-
tah pun menerbit-

kan Peraturan Pemerintah No 
33 Tahun 2012 tentang pembe-
rian ASI eksklusif kepada bayi. 
Dalam PP pasal 9 itu disebutkan 
bahwa tenaga kesehatan dan 
penyelenggara fasilitas pelayan-
an kesehatan wajib melakukan 
Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 
terhadap bayi yang baru lahir 
kepada ibunya paling singkat 
selama satu jam.

Demi Masa Depan Anak, 
Ibu Wajib Berikan ASI 

Eksklusif
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Tips Agar ASI tetap 
Banyak. 
 
1. Pada saat masih mengandung, 
ibu dianjurkan untuk member-
sihkan putting dengan kapas/
cottonbud dan baby oil. 

Ibu harus memperhatikan 
asupan gizi, karena apa yang ibu 
makan dan minum merupakan 
bahan dasar atau pokok untuk 
mendapatkan ASI. Jadi ibu 
jangan bilang kalau air susunya 
sedikit padahal dalam proses 
menyusui. Ibu harus sering 
makan dan jangan takut gemuk, 
karena untuk kelancaran ASI. 
 
2. Saat menyusui ibu tidak boleh 
stres. Karena akan stress dapat 
mempengaruhi hormon.  Jika 
hormon yang berada di dasar 
otak stres, maka akan mempen-
garuhi proses pembentukan ASI 
sehingga keluarnya tidak lancar. 
 
3. Melakukan perawatan pa-
yudara pagi dan sore dengan 
memijat payudara sebelum 
mandi.

andu, puskesmas, dan rumah 
sakit. Selain itu sosialisasi juga 
dilakukan dengan cara mema-
sang poster di tempat umum. 
“Kami juga meminta agar bayi 
dan ibunya tidak dipisahkan 
kamarnya. Ini untuk memudah-
kan sang ibu memberikan ASI,” 
tuturnya.

Sementara itu, Konselor 
Laktasi Rumah Sakit Ibu dan 
Anak Hermina Depok, Maria 
menjelaskan, pemberian ASI 
eksklusif dari 0 hingga enam 
bulan karena kolostrum yang 
terkandung dalam ASI men-
gandung zat untuk menambah 
daya tahan bayi dan mencegah 

infeksi, sehingga tidak gampang 
sakit. Selain itu IMD juga mem-
buat organ tubuh bayi menjadi 
mandiri.

“IMD itu dilakukan 
dengan cara bayi diletakkan 
di dada ibu. Secara alami bayi 
akan mencari payudara ibunya. 
Proses itu kurang lebih satu 

hingga dua jam, tergantung dari 
keaktifan si bayi. Apabila bayi 
berhasil mendapatkan payudara 
dan langsung menghisap puting 
ibu, itu artinya si bayi berha-
sil menyusui melalui IMD,” 
ujarnya. 
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DUNIA PENDIDIKAN

Untuk pendalaman 
materi, Tim Olimpiade itu 
juga di kirim ke Yayasan 
PASIAD milik SMA Pribadi. 
“Alhamdulillah setiap tahunnya 
para siswa yang kami kirim 
memberikan yang terbaik dan 
mendapatkan medali. Baik di 
tingkat daerah, nasional serta 
internasional,” jelas Bayrak 
mengaku yang suka rendang itu. 
Menurut Bayrak, para orangtua 
siswa sangat mendukung 
dengan program tersebut. 
Sehingga mereka memberikan 
motivasi kepada anaknya 

Pelajar Depok Berprestasi di Kancah 
Internasional 

dan M. Irronanda Kurnia 
meraih medali emas ICPO di 
Turkmenistan pada tahun 2009.

Pembina Fisika Yayasan 
Pribadi Bilingual Boarding 
School M. Bayrak menjelaskan, 
prestasi yang diraih siswa 
SMA Pribadi itu, karena Tim 
olimpiade SMA Pribadi dididik 
secara khusus. Anggota Tim 
Olimpiada merupakan pilihan, 
karena prestasinya dipantau 
sejak kelas 7. Para siswa yang 
dipantau hingga kelas 10 itu 
kemudian diseleksi lagi untuk 
dapat masuk tim olimpiade. 
Setiap tim terdiri dari dua 
hingga empat siswa dan setiap 
tim diberikan seorang guru 
pendamping sesuai dengan 
bidang studinya. Kemudian 
mereka pun dikirim ke Camp 
Olimpiade sesuai dengan bidang 
keahliannya masing-masing.

Meski Kota 
Depok baru 
berumur 15 
tahun, namun 
prestasi yang 

diperlihatkan generasi mudanya 
sungguh luar biasa. Tak 
tanggung-tanggung, mereka pun 
mampu mengharumkan nama 
Depok di dunia internasional.

Hal itu diperlihatkan 
siswa SMA Pribadi Kota 
Depok. Atas prestasi siswa SMA 
Pribadi di Olimpiade Fisika, 
Indonesia diperhitungkan oleh 
dunia. Pada tahun 2011, Imam 
Agung Raharja meraih medali 
perunggu IPhO di Thailand. 
Kemudian tahun 2010, M. Iqbal 
Ibrahim mempersembahkan 
medali emas IJSO di Abuja, 
Nigeria. M. Iqbal juga menyabet 
medali perunggu IJSO untuk 
kategori Best Experiment, 
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yang mewakili sekolah dalam 
mengikuti Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) di tingkat 
nasional dan internasional.

Bayrak menjelaskan, 
para siswa juga mendapatkan 
pendidikan akhlak. Hal ini 
bertujuan agar generasi muda 
Depok menjadi generasi yang 
memiliki nilai lebih dan generasi 
yang mencintai bangsanya 
sendiri. Tentunya hal tersebut 
membuat calon pemimpin masa 
depan Indonesia itu 
dapat membangun Bangsa 
Indonesia lebih maju lagi. 
“Kami tidak hanya mengajarkan 
sains, tetapi juga  menitik 
beratkan akhlak atau budi 
pekerti para siswa,” tandasnya.

Humas Yayasan Pribadi 
Depok, Fiki menyatakan 
bahwa OSN sangat penting 
bagi Indonesia khususnya Kota 
Depok karena para pelajar yang 
berhasil akan mengharumkan 
sekolah, Kota Depok dan 
Indonesia. Untuk itu pihaknya 
memberikan apresiasi atas 
prestasi yang mereka capai 
dengan memberikan beasiswa 
sesuai dengan pencapaian 
prestasi yang diperoleh para 
siswa.

“Penilaian beasiswa 
bukan hanya pencapaian nilai 
semata, melainkan akhlaknya 
juga. Penilaian inilah yang 
menentukan apakah mereka 
mendapat beasiswa atau tidak 
dari sekolah. Beasiswa bisa 
diterima seorang siswa hingga 
lulus,” paparnya. 
 

SMA PRIBADI Bilingual 
Boarding School Depok 
beralamat di jalan Margonda 
no. 229 berdiri pada tahun 
1995. 
 
Prestasi Sekolah 
 
Di Tingkat Nasional 
Fikri Karim, Medali Emas 
Biologi OSN 2014 (SMA)[1] 
Ikhlas Khairil Iman, Medali 
Perak Kimia OSN 2014 (SMA)
[2] 
Feno Valentino, Medali 
Perunggu Matematika OSN 
2014 (SMA)[3] 
Nendra , Medali Perak 
Matematika OSN 2011 (SMA) 
Imam Agung Raharja, Medali 
Emas Fisika OSN 2010 (SMA) 
Imam Agung Raharja, Medali 
Perunggu Fisika OSN 2009 
(SMA) 
M. Furqon Habibi, Medali 
Perak Matematika OSN 2009 
(SMA) 
Andreas Bethavan, Medali 
Emas Matematika OSN 2009 

(SMP) 
Feno Valentino, Medali Emas 
Matematika OSN 2009 (SD) 
Patton Otlivio, Medali Emas 
Olimpiade Bahasa Turki untuk 
Final Indonesia (2012) 
Luqman Ash-Shiddiqie, OSEBI 
2013 (SMP) 
 
Prestasi Di Tingkat 
Internasional 
Imam Agung Raharja, Medali 
Perunggu IPhO, Thailand 
2011 
M Iqbal Ibrahim, Medali Emas 
IJSO, Abuja Nigeria 2010 
M Iqbal Ibrahim, Medali 
Perunggu IJSO untuk kategori 
Best Experiment,Abuja 
Nigeria 2010 
Rahmat Hidayat, Medali Perak 
IYIPO, Georgia 2009 
Luthfi Rais, Medali Perak 
I-SWEEP, Amerika 2009 
Reza Dwi Aji , Medali Perak 
I-SWEEP, Amerika 2009 
M. Irronanda Kurnia, Medali 
Emas ICPO Turkmenistan 
2009 
Dirgantara R. Ginanjar, The 
Best Project Mostratec-ISTE, 
Brazil 2008 
Yurgen Alifia, Medali 
Perunggu I-SWEEP, Amerika 
2008 
Ario Gurtna, Medali Emas 
INEPO-EUROASIA, Azerbaijan 
2007 
Mansoor Riazuddin, Medali 
Emas IMPC, Kazakstan 2006 
Kamil Rasjid, Medali Emas 
IYIPO, Kazakhstan 2006
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PKK

Memanfaatkan 
pekarangan 
rumah untuk 
ketahanan 
pangan 

rumah tangga terus digerakkan 
PKK Kecamatan Sukmajaya, 
Kota Depok. Lembaga yang 
diketuai Ning Dwi Hastuti itu 
mengembangkan program 
lumbung hidup di wilayah 
Sukmajaya secara masif.

Lumbung Hidup adalah 
gerakan memanfaatkan 
pekarangan untuk ditanami 
tanaman karbohidrat seperti 
Jagung, ubi, ketela, dan talas. 
Tanpa kenal lelah, kader PKK 
Kecamatan Sukmajaya tersebut 
terus mengkampanyekan 
program itu ke RT dan RW. 
“PKK selaku mitra pemerintah 
dalam mempercepat dan 
memperlancar pembangunan 

nasional, khususnya 
pembangunan kemasyarakatan 
dalam keluarga tak kenal lelah 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui program 
yang dicanangkan Wali Kota 
Depok, Nur Mahmudi Isma’il,” 
tuturnya, beberapa waktu yang 
lalu.

Menurut Ning 
Dwi Hastuti, PKK 
Kecamatan Sukmajaya juga 
mengembangkan Warung 
Hidup dan Tanaman Obat 
(Toga). Warung Hidup adalah 
program memanfaatkan 
pekarangan rumah untuk 
ditanami sayuran, seperti 
bayam, sawi, kacang panjang, 
labu air, pare. Sedangkan 
Toga merupakan program 
memanfaatkan pekarangan 
untuk ditanami tanaman 
obat. Misalnya jahe, serai, 

kunir,kencur, mawar, binahong, 
dan lidah buaya.

Program tersebut tercakup 
dalam 10 Program PKK 
Kota Depok. Karena itu para 
kader PKK dengan semangat 
tinggi mengajak warga untuk 
menjadikan pekarangannya 
menjadi lumbung hidup, 
warung hidup, dan toga. 
“Keberadaan dan kiprah PKK 
sangat dibutuhkan. Terlebih 
ketika kita dihadapkan pada 
dinamika masalah dan tuntutan 
kebutuhan masyarakat yang 
harus di atasi dan dipenuhi 
secara simultan. Kehadiran PKK 
yang telah teruji keberadaannya 
memberikan harapan besar 
bagi Pemerintah Kota Depok 
untuk bersama-sama mengatasi 
berbagai permasalahan yang 
berkembang dalam kehidupan 
masyarakat,” paparnya.

PKK Kecamatan Sukmajaya 
Kembangkan Lumbung 
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Ning Dwi Hastuti 
menjelaskan, sosialisasi ketiga 
program itu dilakukan dengan 
cara memberikan pelatihan 
kepada masyarakat. Pelatihan 
itu berupa cara memanfaatkan 
pekarangan yang sempit 
untuk ditanami tanaman obat, 
sayuran, dan umbi-umbian. 
Misalnya menanam di dalam 
pot kembang atau menanam di 
lahan sempit. Kemudian juga 
melatih cara menanam dan 
melakukan pemeliharaan. Selain 
itu juga pelatihan menanam 
di lahan kosong di sekitar 
lingkungan warga.

“Kami tak henti-hentinya 
membina kader yang ada di 
kelurahan, RT dan RW dalam 
meningkatkan semangat dan 
motivasi masyarakat. Ini kan 
bagus. Ibu-ibu dapat menabung 
dengan memasak sayuran yang 
ditanam di pekarangan rumah. 
Alhamdulillah masyarakat 
sudah tergerak,” tuturnya.

Kiprah PKK Kecamatan 
Sukmajaya itu berbuah manis. 
Selain banyak masyarakat yang 

memanfaatkan pekarangannya 
untuk dijadikan lumbung hidup, 
warung hidup, dan Toga, Tim 
Penggerak PKK Kecamatan 
Sukmajaya juga mendapatkan 
berbagai penghargaan.

Camat Sukmajaya, Aris 
Pujoko selaku Penyantun TP 
PKK Kecamatan menyatakan 
bahwa Kecamatan Sukmajaya 
memiliki kepentingan 
dan perhatian yang sangat 
besar dalam memfasilitasi 
dan mendorong gerakan 
PKK. Hal itu ditujukan agar 
PKK terus tumbuh dan 
berkembang, sehingga mampu 
memberikan kontribusi dalam 
menyukseskan program-
program pembangunan dan 
berkontribusi mewujudkan Kota 
Depok menjadi Kota Hijau dan 
Sehat.

“PPK Kecamatan 
Sukmajaya menjadi percontohan 
PKK kota Depok dan menjadi 
ajang studi banding PKK daerah 
lain di luar Jawa Barat, seperti 
Kota Manado,” imbuhnya. 
 

Penghargaan yang 
diraih PKK di Kecamatan 
Sukmajaya 
1.      Juara 1 Lomba K 3  dalam 
rangka HUT RI Ke-56, Tingkat 
Kel. Baktijaya 
 
2.      Terbaik 2  Lomba PHBS di 
Rumah Tangga  dalam rangka 
Hari Kesatuan Gerak PKK KB 
Kesehatan Tingkat Kota Depok 
 
3.      Terbaik 3 Lomba TOGA 
di Posyandu HKG PKK KB 
Kesehatan, Tingkat Kota Depok 
 
4.      Terbaik 1 Lomba K 3 
Tingkat Kec. Sukmajaya 
 
5.      Juara 2 Lomba RW Hijau 
Lingkungan Tingkat Kota 
Depok 
 
6.      Juara 1 Lomba  RW Hijau, 
Teduh Tingkat Kota Depok 
 
7.      Juara 2 Lomba 
Penyuluhan KADARZI dlm 
rangka hari Ibu ke-84 & KESRAK 
PKK KB KES Tingkat Kota Depok 
 
8.      Juara 2 HATINYA PKK 
Tingkat Provinsi Jawa Barat 
 
9.      Juara 1 Lomba 
Administrasi PKK, Tingkat Kota 
Depok 
 
10.  Juara 1 Lomba 10 Program 
PKK, Tingkat Kota Depok.

Dra. Hj. Nur Azizah Tamhid, MA selaku Ketua  Tim Penggerak PKK Kota Depok melantik Ny.Ning 
Dwi Hastuti sebagai ketua TP PKK Kecamatan Sukmajaya
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FORUM SILATURAHMI

Munculnya aliran 
sesat seperti ah-
madiyah, syiah, 
dan Islamic State 

in Iraq and Syria (ISIS) harus 
dibentengi agar tak merusak 
tatanan kehidupan di masyara-
kat. Oleh karena itu, Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Kota 
Depok gencar memperkuat aki-
dah Islam sesuai al quran dan al 
hadist.

Ketua MUI kecamatan dan 
kelurahan serta para pengurus 
MUI aktif melakukan dakwah 

ke majelis taklim, masjid dan 
pengajian di masyarakat tentang 
bahaya aliran sesat.

Bahkan ulama yang tak 
tergabung ke MUI turut serta 
menjaga ketenangan masyarkat 
dalam kehidupan beragama.

“Kita harus bersama-sama 
umat atau masyarakat, ulama, 
kiyai, santri untuk memperkuat 
akidah karena sasaran tembak 
aliran sesat itu adalah akidah. 
Karena itu kita bentengi akidah 
masyarakat yang berada di 11 
kecamatan,” kata Ketua Komisi 1 

Litbang dan Syariat Islam MUI 
Kota Depok, KH. Syamsul Ya-
kin.

Menurut Syamsul Yakin, 
ahmadiyah, syiah, dan ISIS bu-
kan lah barang baru di dunia 
Islam dan dunia pemikiran Is-
lam. Aliran tersebut merupakan 
isu lama yang diformulasi sep-
erti baru dari jaman ke jaman. 
Meski dalam pemikiran Islam 
masalah tersebut merupakan 
hal biasa, namun untuk mence-
gah terjadinya kesalahan dalam 
pemahaman akidah maka MUI 

MUI Depok Bentengi Masyarakat 
dari Aliran Sesat
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berkewajiban menyampaikan 
kebenaran.

MUI pun menerangkan 
secara jelas tentang ahli sunnah 
waljamaah serta aliran syiah, ah-
madiah, dan ISIS.

Contohnya akidah suni 
dengan syiah yang berbeda. 
Rukun Islam suni dengan syiah 
berbeda.

Dalam syahadat, suni yang 
merupakan ahli sunnah walja-
maah dengan syiah berbeda.

Syahadat suni yakni
Asyhadu an laa ilaaha il-

lallah wa asyhadu anna muham-
mad Rasuulullah. Sedangkan 
syiah, syahadatnya

Asyhadu anlaa illaaha il-
lallah wa asyhadu anna muham-
mad rasuullullah wasyhadu anna 
walian alian rasuullullah.

“Syiah itu mempercayai 
dua belas imam-imam mereka, 
termasuk rukun iman. Bagi yang 

tidak mempercayainya dianggap 
kafir. Ini berarti berbeda. Nah 
ini yang kita sampaikan kema-
syarakat bahwa secara akidah 
aliran-aliran sesat ini berbeda 
dengan kita,” tutur Pemimpin 
Pondok Pesantren Madinatul 
Quran itu.

Selain itu, lanjutnya, rukun 
iman dan Islam antara suni den-
gan syiah berbeda.

Kemudian al quran dan 
hadisnya berbeda. Cara salat dan 
wudunya juga berbeda.

Begitu juga dalam 
menjelaskan perbedaan aliran 
ahmadiyah dengan suni. MUI 
mengedapankan penjelasan aki-
dah. Ahmadiyah mengakui Nabi 
Muhammad SAW, namun bukan 
nabi yang terakhir. Kitab suci 
ahmadiyah itu Tazkiroh, sedan-
gkan suni kitab sucinya al quran. 
Hadisnya juga berbeda.

Kemudian ISIS juga ber-
beda dengan suni. Cara pandang 

ISIS dengan suni berbeda. ISIS 
membolehkan membunuh, se-
dangkan suni tidak.

“Depok tidak seperti dae-
rah lain yang mudah menerima 
aliran baru. Karena Depok 
sangat terbuka daerahnya bisa 
dipantau. Disetiap kampung ada 
majelis taklim, ulama, dai, dan 
ustad. Potensi mereka untuk 
hidup di Depok kecil, apalagi 
sudah ada koordinasi dengan 
kepolisian dengan pihak lemba-
ga terkait dan Pemkot Depok,” 
tandas dosen Universitas Indo-
nesia itu.

Syamsul Yakin me-
nyatakan bahwa agar masyarakat 
tak terjerembab ke jalan yang 
salah maka MUI terus mengajak 
masyarakat mengimplementasi-
kan rukun iman dan rukun Is-
lam. Dengan begitu melahirkan 
akhlak mulia.

“Fenomena itu adalah 
pelajaran tersendiri buat ulama. 
Dakwah kita ini mendapat tan-
tangan besar. Kalau mungkin 
hari ini kita berdakwah sehari 
lima jam sekarang harus 10 jam. 
Frekuensi dan intensitas harus 
ditambah karena dari luar ini, 
bahaya yang datang begitu he-
bat. Apalagi ditengah kesulitan 
ekonomi, politik (perebutan 
kekuasaan di level elit), konflik 
vertikal ditengah-tengah akar 
rumput dan transisi kepemimpi-
nan. Ini yang menimbulkan 
gesekan, sedikit saja tersulut 
kemudian muncul amarah,” im-
buhnya.
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PARLEMENTARIA

DPRD Kota Depok 
telah menetap-
kan Alat Keleng-
kapan DPRD 
(AKD) Kota 

Depok. AKD yang terdiri dari 
Komisi-komisi, Badan Musy-
awarah (Bamus), Badan Legis-
lasi, Badan Kehormatan Dewan 
(BKD), dan Badan Anggaran 
tersebut siap melayani masyara-
kat Depok menjadi sejahtera.

Wakil Ketua III DPRD 
Kota Depok dari Partai Amanat 
Nasional, Igun Sumarno men-
gatakan, dengan ditetapkannya 

untuk meningkatkan ekonomi 
masyarakat.

Wakil Walikota Depok, Id-
ris Abdul Shomad menyatakan 
bahwa alat kelengkapan dewan 
memiliki peran dan tanggung-
jawab yang strategis. Mereka 
juga memiliki fungsi check and 
balance antara legislatif dan 
eksekutif. “Selamat bertugas 
kepada unsur AKD mudah-
mudahan dapat menjalankan 
tugas dengan baik dan lancar,” 
imbuhnya. 

AKD tersebut maka dewan akan 
terus bersinergi dengan Pemkot 
Depok untuk menjalankan ama-
nah dari masyarakat. Sehingga 
nantinya akan lahir masyarakat 
yang mandiri dan sejahtera.

“Dewan turut mening-
katkan kesejahteraan masyara-
kat Depok. Karena itu pem-
bangunan infrastruktur akan 
terus ditingkatkan,” katanya, 
beberapa waktu yang lalu. Igun 
menyatakan bahwa dewan juga 
akan meningkatkan pendapatan 
asli daerah (PAD). Salah satunya 
dengan cara memanfaatkan setu 

AKD Terbentuk, 
DPRD Kota Depok Siap Layani Masyarakat 

Pelantikan Pimpinan Dewan Kota Depok Masa Bakti 2014-2019 dan Pengucapan Sumpah atau Janji di Ruang Rapat Gedung DPRD
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Struktur Organisasi 
DPRD Kota Depok 
 
Ketua DPRD Kota Depok : Hen-
drik Tanke Allo dari PDIP 
Wakil Ketua I : Yeti Wulandari 
dari Partai Gerindra. 
Wakil Ketua II : Suparyono dari 
PKS. 
Wakil Ketua III : Igun Sumarno 
dari Partai Amanat Nasional 
(PAN). 
 
Komisi A 
Kordinator :  Yeti Wulandari 
Ketua : Nurhasim 
Wakil Ketua : Hamzah 
Sekretaris : Qurtifa Wijaya 
Anggota : Rachmin Siahaan, 
Andri Ariani, Siti Sutinah, 
Mochamad Sakam, Fitri Hari-
ono, Nurhasan, Siti Nurjanah, 
Ma’mun Abdulah, dan Sasmita. 
 
Komisi B 
Kordinator : M Suparyono 
Ketua : Mochamad 
Wakil Ketua : T Farida Rachma-
yanti, SE 
Sekretaris : Titin S 
Anggota : Yuni Indriani, Re-

inova Serie Donie, Zeni Faizah, 
Juanah Sarmili, Endah Winarti, 
Sri Kustiani, Bernhard. 
 
Komisi C 
Kordinator : Igun Sumarno 
Ketua : Mazhab 
Wakil Ketua : Edi Masturo 
Sekretaris : Tajudin Tabri 
Anggota : Mad Arif, Veronica 
Wiwin, Iing Hilman, Azhari, 
Babai Suhaimi, Edy Sitorus, 
M Taufik, Selamet Riyadi, Sri 
Utami. 
 
Komisi D 
Kordinator : Igun Sumarno 
Ketua : Lahmudin Abdulah 
Wakil Ketua : M Hafiz Nasir 
Sekretaris : Qonita Lutfiyah 
Anggota : Rudi Kurniawan, 
Sahat Farida, Agustina S, Turi-
man, Rezky M Noor, Supriatni, 
Pradana MY, Nurjaman. 
 
Badan Kehormatan Dewan 
Ketua : Babai Suhaimi 
Wakil Ketua : Fitri Hariono, 
Anggota: Mochamad Sakam, T 
Farida Rachmayanti , Sri Kus-
tiani 
 

Badan Legislasi 
Ketua : T Farida Rachmayanti 
Wakil Ketua : Reinova Seri 
Donie 
Sekretaris : Sekretaris DPRD, 
Thamrin 
Angggota : Rudi Kurniawan, 
Yuni Indriani, Veronica Wiwin, 
Hamzah, Sri Utami, Nurhasan, 
Siti Sutinah, Tajudin Tabri, En-
dah Winarti, Ma’mun Abdulah, 
Nurjaman. 
 
Badan Anggaran 
Ketua : Hendrik Tanke Allo 

Wakil Ketua 1 : Yeti Wulandari 
Wakil Ketua 2 : M Suparyono 
Wakil Ketua 3 : Igun Sumarno. 
Sekretaris : Sekretaris DPRD, 
Thamrin. 
Anggota : Hermanto, Mad Arif, 
Rachmin Siahaan, Mochamad 
HB, Turiman, Edi Masturo, 
Qurtifa Wijaya, Hafiz Nasir, Fitri 
Hariono, Azhari, Babai Suhaimi, 
Nurhasim, Edy Sitorus, Siti 
Nurjanah, Mazhab, Bernhard, 
Nurhasim, Juanah Sarmili, Sri 
Utami, Qonita Lutfiyah. 
 
Badan Musyawarah 
Ketua : Hendrik Tanke Allo 
Wakil Ketua : Yeti Wulandari 
Wakil Ketua : M Suparyono 
Wakil Ketua : Igun Sumarno 
Sekretaris : Sekretaris DPRD, 
Thamrin 
Anggota : Siti Sutinah, Agus-
tina Simanjuntak, Sahat Farida 
Berlian, Indah Ariani, Iing Hil-
man, Rezky M Noor, Mochamad 
Sakam, Qurtifa Wijaya, Zeni 
Faizah, Azhari, Fitri Hariono, 
Supriati, Juanah Sarmili, Edy 
Sitorus, M Taufik, Qonita Lutfi-
yah, Sasmita, Nurhasim, Bern-
hard, Mazhab, Pradana MY. 
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KABAR KELURAHAN

Sinergi. Itulah kunci sukses Karang 
Taruna Pasir Putih, Sawangan, Depok 
dalam membangun akhlak para pemuda 
di lingkungannya. Sinergitas tersebut 
pun mampu membuat para pemuda 

Pasir Putih menciptakan lapangan pekerjaan. 
Bagaimana tidak. Sinergitas tersebut mampu 
tercipta karena 50 anggota karang taruna yang 
tersebar di 10 RW aktif menjalankan perannya di 
masing-masing RW.

Mereka mengajak para remaja, dewasa, dan 
orangtua membangun lingkungannya dimulai 
dari akhlak. Oleh karena itu Karang Taruna Pasir 
Putih menggelar kegiatan kerohanian dengan 
mengadakan pengajian keliling ke majelis taklim 
di setiap RW. Pengajian itu digelar setiap hari 
Minggu. “Kami rutin melaksanakan pengajian 
bulanan di kelurahan. Pengajian juga diadakan 
setiap minggu. Lokasinya bergilir dari taklim satu 
ke taklim yang lain. Kami menggelar pengajian 
agar prilaku pemuda tidak melenceng. Karena itu 
kami merangkul anak SMP, remaja dan dewasa. 

Kami minta tokoh agama dan masyarakat untuk 
berikan pendalaman,” kata Ketua Karang Taruna 
Pasir Putih, Syaiful Bahri, beberapa waktu yang 
lalu.

Syaiful menambahkan bahwa pembangunan 
akhlak dapat menyadarkan para pemuda untuk 
terlibat dalam membangun lingkungannya. 
Salah satunya adalah turut serta membantu 
pembangunan fisik di Pasir Putih. Seperti 
mengadakan kerja bakti setiap Jumat atau Jumat 
Bersih (Jumsih) membersihkan saluran air dan 
jalan dari sampah. Kemudian juga digelar kerja 
bakti akbar sebulan sekali.

Tak hanya itu, anggota karang taruna juga 
turut menyukseskan pemilihan umum. Mereka 
dilibatkan menjadi petugas PPS, PPK, KPPS, 
relawan, dan panwas.

Anggota Karang Taruna RT03/05, Pasir 
Putih, Deden Arip menyatakan bahwa Karang 
Taruna Pasir Putih juga menciptakan lapangan 
pekerjaan. Mereka mendirikan Kelompok 
Handycraft. Kelompok itu mengadakan pelatihan 

Karang Taruna Pasir Putih Bangun 
Akhlak Warga dan Lapangan 

Pekerjaan 
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ternak ikan lele, ternak jangkrik, dan ikan hias. 
Selain itu ada juga pelatihan sablon, printing, 
dan warnet. Dari hasil pelatihan itu banyak 
pemuda yang membuka usaha warnet, sablon, dan 
printing. 
“Kelurahan dengan pemuda merupakan 
keluarga besar, karena itu pemuda dan kelurahan 
bersinergi dalam membangun lingkungan. Peran 
pemuda sangatlah penting, karena itu pemuda 
jangan tinggal diam. Pemuda harus aktif di 
lingkungannya,” tuturnya.

Deden berharap ke depan, Karang Taruna 
Pasir Putih lebih maju dan mandiri dengan 
mengembangkan sektor UMKM yang dikelola 
para pemuda karang taruna. Ketua RW04 Pasir 
Putih, Hairudin menyatakan bahwa peran 
pemuda di lingkungannya turut mendorong 
tercapainya kebersamaan antarwarga dalam 
membangun lingkungan. 
 
Terbaik se Jawa Barat

Kiprah Karang Taruna Pasir Putih yang 
berdiri pada tahun 2002 dalam membangun 
lingkungannya telah membuka mata. Kerja keras 
para pemuda itu menjadikan mereka meraih 
penghargaan sebagai Karang Taruna Terbaik di 

 

Tingkat Kota Depok 
dan Tingkat Jawa Barat 
2013. Penghargaan itu 
diberikan dalam acara 
Puncak Pencanangan 
dan Resepsi Bulan 
Bhakti Karang Taruna 
Tingkat Provinsi 
Jawa Barat, dan HUT 
Karang Taruna ke-5 
pada Desember 2013.

Plt. Lurah 
Pasir Putih, Sudadi 
menjelaskan, 
penghargaan 
tersebut merupakan 
apresiasi Pemerintah 
Kota Depok dan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kinerja 
Karang Taruna Pasir Putih turut membangun 
lingkungannya. 
Contohnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2013, 
Karang Taruna Pasir Putih beserta pengurus 
lingkungan, tokoh masyarakat, dan kelurahan 
bahu membahu memperbaiki Jalan Raya Pasir 
Putih yang rusak. Dengan meminta bantuan 
sumbangan dana masyarakat dan pengusaha 
setempat, lubang-lubang di jalan sepanjang 
400 tersebut dapat ditambal dengan batu split 
sebanyak 17 truk.

Kemudian batu split itu dipadatkan 
dengan mesin perata jalan atau stum dari Dinas 
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok. 
Perbaikan jalan itu memudahkan masyarakat 
bersilahturahmi saat Idul Fitri. Tahun 2014, 
perbaikan jalan itu sudah diusulkan dalam 
musrenbang. 
“Para pemuda juga membuat arisan 
antarpemuda sebagai media bersilahturahmi dan 
menginformasikan kegiatan-kegiatan yang akan 
dan sudah dilaksanakan. Karang taruna ini sangat 
membantu dan mendukung  kegiatan kerja bakti 
dan bakti sosial,” katanya. 
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UKM

Jilbab 2in1 Produksi Ina Saleha 
Laris Manis 

Berhijab saat ini menjadi tren di 
masyarakat. Beragam motif dan 
model hijab pun bermunculan 

di pasaran. Namun hijab buatan 
Ina Seleha berbeda dari model 
lainnya. Ina menciptakan hijab 

2 in 1 atau hijab yang dapat 
digunakan bulak-balik. Hasilnya, 

produk Ina pun laris manis. 
Omzet Ina dalam sebulan antara 
Rp 800.000 - Rp 1,5 juta dengan 

keuntungan 25-30 persen. 

“Melihat kebutuhan 
para wanita yang ingin 
berjilbab lebih simple 
dan praktis, maka saya 
buat model bolak-balik 

(pagi-sore). Jadi tidak butuh 
double lagi,” ujarnya. Ina juga 
memproduksi jilbab model lain. 
Modelnya tidak transparan, 

karena kain yang digunakan 
tebal. Meski begitu tetap nyaman 
digunakan.

Selain itu ia juga 
menjual baju gamis lengkap 
dengan blusnya. Ada juga blus 
dengan kancing di depan. 
Baju gamis dengan blus model 
itu diperuntukan bagi ibu 
menyusui. “Saya membuat 

model-model gamis yang 
fashionable. Alhamdulillah saya 
diberikan kemudahan dalam 
berusaha,” kata wanita  lulusan 
S1 Fakultas Ilmu Keperawatan 
Universitas Indonesia itu. 
Ina menjelaskan, usahanya 
itu ia mulai pada tahun 2013. 
Awalnya produknya itu ia 
pasarkan ke teman-teman 
dengan keuntungan kecil. 
Responnya bagus. Kemudian 
ia pun memasarkannya melalui 
online www.tokobusanakayyisa.
blogspot.com.

Bak gayung bersambut. 
Pesanan pun berdatangan dari 
penjuru Indonesia. Ada dari 
Sumatera, Kalimantan, Jawa, 
NTB, dan Papua. Bahkan dari 

luar negeri, seperti 
Malaysia. 
“Konsumen suka 
karena bahan 
jilbabnya enak dan 
lebar. Ada juga yang 
mau jadi reseller. 
Sudah ada lebih 
dari tiga orang yang 
jadi reseller. Saya 
tidak ambil untung 
besar yang penting 
konsumen puas dulu. 

Keuntungan September kemarin 
buat beli domba kurban,” 
paparnya.

Untuk mengembangkan 
usahanya, lanjutnya, ia pun 
meminta bantuan Pemkot 
Depok. Setelah diverifikasi, 
Dinas Koperasi UMKM dan 
Pasar Kota Depok memberikan 
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UKM

merupakan salah satu dari 1200 
pemuda yang mendapatkan 
bantuan pemberdayaan ekonomi 
pemuda. 
“Pemberian bantuan itu 
melalui proses seleksi. Kami 
menggandeng konsultan untuk 
menyeleksi siapa-siapa yang 
memenuhi persyaratan. Lalu 
pelatihan hingga pendampingan. 
Ini ditujukan untuk 
meningkatkan kewirausahaan, 
agar siapapun yang ikut 
dapat membuat usahanya 
berkembang,” tuturnya.

Nita menambahkan bahwa 
bantuan peralatan juga diberikan 
kepada pemuda yang berusaha 
di bidang fesyen, percetakan, 
perbengkelan, kerajinan tangan, 
pertanian dan jasa lainnya. 
Program bantuan usaha untuk 

usaha mikro dan pemuda ini 
sudah bergulir selama dua 
tahap dan saat ini masih proses 
untuk tahap ke tiga. Pada tahun 
2011 dan 2013 pengajuannya 
secara perseorangan, namun 
untuk tahun 2014 pengajuannya 
berdasarkan kelompok.

bantuan hibah berupa satu 
set mesin jahit. Selain itu ia 
juga mendapatkan pelatihan 
pengembangan usaha. Selain 
itu untuk menambah ilmu ia 
juga mengikut kursus menjahit 
selama enam bulan kuliah 
informal di Lembaga Pelatihan 
Kewirausahaan Syariah (LPKS) 
Ulil Albab di Depok II.

“Setelah ikut pelatihan saya 
menjadi lebih percaya diri untuk 
mengembangkan usaha. Forum 
alumni LPKS Ulil Albab juga 
membantu saya. Pesanan sudah 
banyak, karena itu saya butuh 
tenaga tambahan,” imbuhnnya.

1200 Pemuda Dapat Bantuan
Kepala Bidang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) Dinas Koperasi, dan 
Pasar (DKUP) Kota Depok, Nita 
Ita Hernita mengatakan, Ina 

Showroom Toko Busana 
Kayyisa 

Cluster Mampang Santika, 
Jalan Damai 1 RT.01/03 No.3, 

Mampang, Pancoran Mas, 
Depok. 

Telepon dan wa 
089630479914. Pin BBM 

758E054C. 
 

Jenis Jilbab Produksi Ina 
Saleha 

 
1. Jilbab 2in1 bolak balik 

dobel hicon Rp.48.000 
2. Jilbab lebar 130 cm bahan 
wolfis dan viscos Rp 55.000 

3. Pasmina dobel hicon 
polos dan motif Rp.45.000 - 

Rp.65.000. 
4. Bros dan kain perca Rp 

5000..
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SERBA SERBI

Dinas Kesehatan Kota 
Depok menggelar hari 
CTPS se-dunia ke 7 

, Sabtu (18/10) yang masuk 
dalam bagian dari Jambore UKS 
Tingkat Kota Depok. Acara di 
buka dengan sambutan Kepala 
Dinas Kesehatan Kota Depok, 
dr. Noerzamanti Lies Kar-
mawati, M.Kes dan dilanjutkan 
pembukaan oleh Bapak Wakil 
Walikota Kota Depok, Idris 
Abdul Shomad. Pada sambutan-
nya beliau mengatakan , “keg-
iatan ini diselenggarakan untuk 
mengingatkan kita kembali akan 
pentingnya mencuci tangan 
dengan sabun, karena dengan 
mencuci tangan dengan sabun 
akan membantu mengurangi 
angka kesakitan pada Diare, 
maupun Cacingan. Hal ini ber-
dampak pada turunnya angka 
kematian yang di akibatkan oleh 
penyakit diare. “

Acara Jambore UKS dii-
kuti oleh perwakilan siswa-siswi 
dari mulai TK s.d SMA se-Kota 
Depok. Pada pembukaan Jam-
bore UKS, Bapak Wakil Waliko-

ta Depok, Idris Abdul Shomad 
sempat memberikan game bagi 
siswa siswi yang mengikuti 
senam CTPS dan kemudian 
memberikan reward bagi siswa-
siswi yang berani maju untuk 
mengikuti game.

Selain CTPS , Jambore 
UKS dimeriahkan dengan 
lomba Mars UKS, lomba Guru 
UKS, Lomba P3K, Lomba Se-
nam CTPS, Lomba Dokter Cilik. 
Acara ini termaktub dalam ke-
giatan Seksi Promosi Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kota Depok, 
yang dimotori oleh Kepala Sub.
Bag Promosi Kesehatan, Intan 
Yustisiawati, S.KM.

kepada seluruh masyarakat 
dapat terpenuhi.

Kepala Bidang Pember-
dayaan Perempuan dan Perlind-
ungan Anak Badan Pemberday-
aan Keluarga dan Masyarakat 
(BPMK) Kota Depok, Rina 
Fitriani mengatakan bahwa 
gender dalam hal ini berbeda 
dengan jenis kelamin, gender 
dapat juga diartikan sebagai 
suatu persamaan peran, fungsi 
dan tanggung jawab laki laki 
dan perempuan.

“Intinya adalah setiap 
bidang pembangunan harus 
didasari oleh konsep PUG dan 
bidang pembangunan fisik pun 
tidak terkecuali,” ujar Rina.

“Berbicara PUG, kita tidak 
hanya berbicara mengenai laki-
laki dan perempuan saja. Lan-
sia, penyandang disabilitas dan 
anak-anak pun juga termasuk di 
dalam PUG,” jelasnya.

Pembangunan Jembatan 
Penyebrangan Orang (JPO) 
yang saat ini berjalan pun turut 
mendukung konsep ini, walau-
pun belum terlalu maksimal. 
Perlu diketahui bahwa JPO yang 
ada saat ini memiliki keting-
gian tiap anak tangga 15 cm, 
serta memiliki dua buah pegan-

Hari CTPS se-Dunia ke 7 dirayakan meriah di 
Kota Depok

Pembangunan Kota yang Ra-
mah Gender

Pembangunan fasilitas 
umum, terutama yang 
dilakukan oleh pemer-

intah perlu memperhatikan 
konsep kesetaraan gender. Kon-
sep Pengarusutamaan Gender 
(PUG) ini dirasa penting bagi 
pembangunan agar pelayanan 
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gan yang memiliki tinggi yang 
berbeda. Hal ini dibuat agar 
memberikan kenyamanan dan 
keamanan kepada perempuan 
dan anak-anak saat menggunak-
annya.

Berbagai Demo Meriahkan 
Festival Industri Kreatif Depok

Kegiatan yang bertema 
‘Bangun Kreatif Kota Depok Ta-
hun 2014 ini, merupakan salah 
satu kegiatan rutin tahunan oleh 
Disperindag. Acara hari kedua 
ini diisi dengan kegiatan-keg-
iatan seperti demo pembuatan 
handy craft, pemanfaatan tum-
buhan lidah buaya dan dimeri-
ahkan juga dengan penampilan 
Depok hip hop clan, traditional 
dance, akustik band, Depok star 
crew (basket free style).

Dalam Demo Handy 
Craft, Nurul selaku pembicara 
mengajarkan cara membuat 
bantal, boneka serta kerajinan 
tangan lainnya dan berbagi 
tips. Hal ini juga dilakukan oleh 
Tanti, salah satu pembicara 
untuk demo olahan lidah buaya. 
“Lidah buaya sangat berman-
faat, selain untuk rambut, lidah 
buaya juga dapat dikonsumsi 
sebagai minuman dan kulitnya 
dapat diolah menjadi teh,” ujar 
Tanti.

Dari bermacam kegiatan 
ini, diharapkan terjadinya sin-
ergi yang baik dari empat unsur 
yaitu pemerintah, akademisi, 

komunitas dan bisnis, sehingga 
Depok tumbuh menjadi Kota 
yang kreatif dan berdaya saing. 

Wali Kota Depok Kembali 
Raih Penghargaan Pangan

Wali Kota Depok kembali 
mendapatkan Penghargaan seb-
agai Pembina Ketahanan Pangan 
Tingkat Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2014 dari Gubernur Jawa 
Barat.  Penghargaan ini diberi-
kan bertepatan dengan Hari 
Pangan Sedunia (HPS) ke-34 di 
halaman Kantor Gubernur Jawa 
Barat Gedung Sate Bandung, 
Jumat (17/10/2014).

Penghargaan ini meru-
pakan bentuk apresiasi yang 
diberikan kepada masyarakat, 
perorangan, kelompok, pen-
gusaha, dan aparat yang telah 
menghasilkan karya nyata di-
bidang ketahanan pangan.

Ada sebanyak 90 penghar-
gaan diberikan kepada beberapa 
unsur tersebut. Untuk tingkat 
aparatur pemerintahan, selain 
Walikota Depok juga diberikan 
kepada Bupati Bandung dan 
Tasikmalaya. Penghargaan ini 
diberikan oleh Presiden Repub-
lik Indonesia melalui Gubernur 
Jawa Barat.

Dalam pidatonya, Guber-
nur Jawa Barat Ahmad Hery-
awan mengatakan, penghargaan 
ini diberikan sebagai usaha 
dalam meningkatkan pemaha-
man dan kepedulian masyarakat 

terhadap pentingnya kesehatan 
pangan, di seluruh Indonesia 
dan khususnya di Provinsi Jawa 
Barat.

“Semoga ketahanan 
pangan yang ada, dapat dira-
sakan oleh masyarakat secara 
luas,” kata Gubernur, yang akrab 
disapa Aher ini.

Sementara itu, Walikota 
Depok Nur Mahmudi Isma’il 
mengungkapkan rasa terima 
kasihnya kepada Pemprov Jabar, 
yang telah mendukung serta 
mengapresiasikan Depok dalam 
mendukung proses konsolidasi 
terkait ketahanan pangan yang 
sudah ada.

“Alhamdulillah Depok 
kembali dipercaya kembali 
dalam memperoleh APN, kede-
pannya kami akan terus bersin-
ergi agar lebih baik lagi,” tutur 
Walikota Kelahiran Kediri ini.

Orang Nomor Satu di 
kota yang juga dikenal Kota 
Belimbing ini menambahkan, 
bahwa kedepannya akan terus 
mempropagandakan berbagai 
upaya penganekaragaman 
pangan, keamanan pangan, dan 
juga masalah distribusinya. Hal 
ini dilakukan agar kedepannya 
Provinsi Jawa Barat kembali 
memperoleh Penghargaan Adi-
karya Pangan Nusantara (APN) 
Tingkat Nasional.

Selain itu, beras jagung 
yang saat ini dikonsumsi setiap 
hari Selasa (ODNR) di Pemkot 
Depok,  akan terus menjadi an-
dalan. Karena proses sosialisasi 
program tersebut sepenuhnya 
belum selesai. Pemerinah akan 
terus meyakinkan masyarakat 
bahwa komoditi jagung bisa 
menjadi karbohidrat pengganti 
nasi.
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LAYANAN MASYARAKAT

Persyaratan Lengkap, 
e-KTP Cepat Selesai 

untuk memudahkan masyarakat 
membuat e-KTP,” kata Kepala 
Bidang Kependudukan Disduk-
capil Kota Depok, Epi Yanti, 
beberapa waktu yang lalu.

Epi menjelaskan, pihaknya 
juga siap jika pemerintah pusat 
akan menyerahkan pencetakan 

Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Depok tengah 

giat menuntaskan pembuatan 
elektronik KTP. Oleh karena itu 
Disdukcapil melakukan jemput 
bola untuk melakukan pereka-
man e-KTP dan pendistribu-
sian e-KTP bagi warga Depok 
yang melakukan perekaman 

dan mendapatkan kartu iden-
titas elektronik itu. Bagi warga 
Depok yang ingin melakukan 

perekaman maka harus memba-
wa persyaratan lengkap. Dengan 
begitu e-KTP pun cepat selesai.

 
“Kami “jemput bola”. Baik itu 
di pusat perbelanjaan dan pusat 
keramaian kami gelar stand 

e-KTP ke tingkat daerah. Se-
bab Kota Depok telah memiliki 
alat pencetak e-KTP. “Ini akan 
sangat membantu dan menu-
jang kinerja Disdukcapil untuk 
memberikan pelayanan yang 
menyangkut dengan administra-
si kependudukan seperti pem-
buatan akte, kartu keluarga (KK) 
dan pembuatan e-KTP Kota 
Depok dengan cepat,” tuturnya.

Epi Yanti menyatakan 
bahwa  jika pencetakan e-KTP 

diserahkan ke 
pemerindah 
daerah, maka 
pencetakan e-
KTP  akan sele-
sai tepat waktu, 
sehingga masyara-
kat tidak terlalu 
lama menunggu. 
“Apabila 
pencetakan di-
lakukan di daerah 

masing-masing, tentunya ma-
syarakat tidak perlu menunggu 
waktu yang lama sampai berbu-
lan-bulan, bahkan menunggu 
hingga satu tahun,” tandasnya.

Menurut Epi Yanti, pi-
haknya saat ini menargetkan 

Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil 
Kota Depok, Epi Yanti
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dalam waktu tiga bulan akan 
menyelesaikan 6.000 warga De-
pok yang belum mendapatkan 
e-KTP. Namun target itu dapat 
terealisasi jika Blanko e-KTP 
telah tersedia dan kewenangan 
telah diberikan. 
“Di Kota Depok ada 11 ke-
camatan dan 63 kelurahan, 
artinya setiap kelurahan hanya 
mencetak sekitar 100 keping 
e-KTP sangat mudah bagi 
Disdukcapil mengatasi hal itu 
dan tidak akan memakan waktu 
yang lama. Tapi hingga saat 
ini pemerintah pusat belum 
menyerahkan kewenangan 
pencetakan ke kami,” tuturnya.

Proses Pembuatan e-KTP 
 
e-KTP memiliki fungsi sebagai 
identitas jati diri tunggal, 
tidak dapat dipalsukan, di-
gandakan, dan dapat dipakai 
sebagai kartu suara dalam 
pemilu atau pilkada. 
Untuk melakukan pereka-
man e-KTP maka syarat yang 
dibutuhkan adalah : 
1. Berusia 17 tahun atau lebih 
atau telah kawin. 
 
2. Menunjukkan surat pen-
gantar dari Kepala Desa. 
 
3. Mengisi formulir F.1. 
 
4. Membawa Foto Kopi KK. 
 
5. Membawa Asli KTP Lama 
 
Untuk pembuatan e-KTP 
maka prosedurnya adalah 
sebagai berikut : 
1. Penduduk datang ke tem-
pat pelayanan dengan mem-
bawa surat panggilan atau 
KTP SIAK bagi warga yang 
sudah memiliki. 
 
2. Pemohon menuju ke loket 
yang telah ditentukan. 
 
3. Petugas melakukan veri-
fikasi data penduduk dan 
database.

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il  menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri  
terkait dengan pelaksanaan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Depok

Dikatakan Epi Yanti, sela-
ma pemerintah pusat belum ada 
kejelasan, pemerintah tingkat 
kota dan kabupaten tidak bisa 
berbuat banyak. Sementara Kota 
Depok sudah sangat siap men-
jalankan pencetakan e-KTP. Alat 
pencetaknya pun sudah terse-
dia. Namun pemerintah belum 
menyerahkan blanko e-KTP 
ke Pemkot Depok. Jika sudah 
diserahkan, Disdukcapil akan 
mencetak seluruh masyara-
kat yang berhak mendapatkan 
eKTP tersebut. 
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KOMUNITAS

Tidak ada kata terlambat untuk mem-
perbaiki diri. Begitulah prinsip hidup 
yang diterapkan para pengurus 
Komunitas Kuldesak untuk mengajak 
para pecandu narkoba menatap masa 

depan lebih baik. Dengan prinsip itu, Komunitas 
Kuldesak mampu membuat para pecandu nar-
koba berniat hidup normal dan kembali dipercaya 
masyarakat.

“Faktor utama seseorang mau berubah 
memperbaiki diri adalah dirinya sendiri. Kemau-
annya harus kuat, tahan terhadap godaan bah-
kan harus tahan terhadap derita fisik saat tubuh 
meminta suplai zat-zat tertentu ketika ia sakauw,” 
jelas Ketua Umum Komunitas Kuldesak, Samsu 
Budiman, beberapa waktu yang lalu.

Menurut Budiman, untuk membangkitkan 
niat kuat tersebut maka ia dan teman-teman pen-
gurus mengajak para pecandu mendekatkan diri 

kepada agamanya. Kemudian meminta dukungan 
kepada keluarga para pecandu untuk meluruskan 
kembali anggota keluarganya ke jalan yang benar. 
Selain itu juga diberikan terapi medis. Tak hanya 
itu, pihaknya juga memberikan pendampingan 
kepada para pecandu yang ingin berubah. Pi-
haknya memberi nasihat bahwa masih banyak asa 
yang bisa diraih pada masa depan jika meninggal-
kan dunia kelam tersebut.

“Ada keluarga yang tidak ingin anggota ke-
luarganya diketahui menjadi pecandu. Nah, kami 
mengedukasi mereka. Sebab keluarga berperan 
penting agar anggota keluarganya yang berubah. 
Setiap waktu pun kami berikan untuk para pe-
candu curhat,” tuturnya.

Dikatakan Budiman, sudah ratusan pecandu 
di Depok menjadi mantan pecandu yang telah 
dipercaya masyarakat. Mereka telah  berkeluarga 
dan bekerja kembali. Bahkan mereka pun terllibat 
menjadi relawan untuk mengajak pecandu kem-

Ajak Pecandu Narkoba Rengkuh Masa Depan 
Komunitas Kuldesak bersama Warga dan Mahasiswa Kota Depok Berdemo Jelang Hari AIDS Sedunia
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bali hidup normal dan dipercayai masyarakat. 
“Bagi pecandu yang belum berubah atau sadar 
ke jalan yang lurus, kami edukasi mereka agar 
terhindari dari HIV/AIDS,” imbuhnya. 
 
Berdiri 11 Juni 2011 
Budiman menjelaskan, Komunitas 
Kuldesak didirikan pada 11 Juni 2011. Pendirian-
nya diprakarsai oleh beberapa orang yang terin-
feksi HIV/AIDS dan orang yang terdampak. Di 
antaranya adalah Samsu Budiman, Anwar Hakim, 
Erdiansyah, Handi Abdasmara, Rano Putera 
Samudera, Lilis Sumila, Radiaz Hages Trianda, 
Farmayano dan Sigit Hartantio.

Menurut Budiman, arti umum Kuldesak 
adalah jalan buntu. Tapi yang sebenarnya adalah 
Kuldesak itu hanyalah istilah. Kuldesak hanyalah 
momentum sementara. Kuldesak adalah maya. 
“Dua hal yang dapat kita lakukan ketika menemui 
Kuldesak adalah diam dan bergerak. Ya, hanya itu 
saja. Diam berarti logika dan hati yang bekerja, 
bukan mulut. Bekerja berarti melakukan sesuatu 
secara fisik untuk menempuh suatu jalan yang 
lebih baik,” tuturnya.

Budiman menyatakan bahwa berdirinya 
Komunitas Kuldesak berdasarkan kebutuhan 
teman-teman yang terinfeksi HIV/AIDS. Kemu-
dian juga teman-teman yang terdampak langsung 
di Kota Depok yang membutuhkan akses layanan 
untuk voluntary, councelling dan testing/tes HIV 
sukarela serta pengobatan penyakit penyertanya 
yakni Harm Reduction (pengurangan dampak 
buruk pemakai jarum suntik dari penyakit menu-
lar dan HIV). “Hingga saat ini, karena obat Anti 
Retroviral Virus (ARV) baik di tingkat puskes-
mas maupun rumah sakit belum tersedia di Kota 
Depok, kami memfasilitasi mereka ke rumah sakit 
besar di Jakarta,” ujarnya. 

Program Kuldesak 
 
Program utama kuldesak adalah program ”Care 
& Support” yang terdiri dari study club, hospital 
visit,home visit, dan advokasi. 
 
Beberapa Program Kuldesak yang dilaksanakan: 
 
1. 2011 : Program Penjangkauan, Pendampingan 
dan Pertemuan dukungan dana Indonesia Part-
nership Fund (IPF) melalui Spritia Foundation 
dan disalurkan oleh Rumah Cemara/Bandung 
Plus Support 
2. 2012 : Program Care & Support dukungan dana 
mandiri Kuldesak 
3. 2013 : Program Penjangkauan dan Pendamp-
ingan untuk Lelaki Beresiko Tinggi, Pengguna 
Napza Suntik dan Peer Support orang yang hidup 
dengan HIV (+) Dukungan Dana Global Fund 
Round 8 fase SSF melalui Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia dan disalurkan oleh Komu-
nitas Aksi Kemanusiaan Indonesia 
4. 2013 : Program Pertemuan dan Pelatihan TB-
HIV dukungan dana Kemenkes melalui Spiritia 
Foundation dan disalurkan oleh Rumah Cemara/
Bandung Plus Support 
5. 2013 : Program Penjangkauan dan Pendamp-
ingan dukungan dana Ausaid melalui Spiritia 
Foundation dan disalurkan oleh Rumah Cemara/
Bandung Plus Suppor 
 
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih 
lanjut tentang Komunitas Kuldesak dapat meng-
hubungi nomor telepon di bawah ini : 
Hotline Service. ( 021) 788 93663 
Mobile 0815 1449 4464 
Website. www.kuldesak.orgEmail. kds.kuldesak@
gmail.com. 
Facebook. Kuldesak Sg 
Twitter. @KuldesakSG 
Alamat Jalan HM. Tohir No 5 RT 002 / 01,Pondok 
Cina, Beji Kota Depok 16424.
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KIPRAH PEREMPUAN

Ijah Sopiah, lahir di  Sumedang 30 April 
1965. Istri Kepala Sekolah SDN Mekar Jaya 
18, Sukmajaya, Depok, Dody Kurniadi 
itu meraih juara satu dalam Pemilihan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Berprestasi Tingkat Nasional 2014.
Torehan prestasi yang membanggakan 

Kota Depok diraih pengawas SD yang dikaruniai 
dua putra itu tidak lah mudah. Penghargaan 
yang diperolehnya ini merupakan buah dari 
pengabdiannya menjadi pengawas SD  di 
Kecamatan Cimanggis. Ijah membina delapan 
sekolah negeri dan tiga sekolah swasta dengan 
jumlah Kepala Sekolah 11 orang dan 199  guru.

Wahana pembinaan yang digunakan Ijah 

adalah dengan mengaktifkan kegiatan gugus 
sekolah melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan 
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dengan 
program –program peningkatan mutu kerja dan 
mutu lulusan.

Ijah, yang menjadi guru PNS SD pada 
1 Oktober 1984, pun mengadakan kerjasama 
dengan Yayasan Cahaya Guru, Jembatan Pekerti, 
Osibana dan Origami, KPK, Theater Tanah Air 
dan psikolog untuk meningkatkan mutu tenaga 
kependidikan. Selain itu, Ijah juga menghadirkan 
nara sumber dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
(Puskurbuk) Badan Penelitian Pengembangan 
(Balitbang) Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud), Direktorat 

Bu Ijah Raih Juara Tenaga Kependidikan 
Berprestasi Tingkat Nasional 2014

Depok Juara Umum Pemilihan Pendidik Berprestasi Berdedikasi, Pengawas TK/SD Dinas Pendidikan Kota Depok, Ijah Sopiah (kedua dari kanan)
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Pembelajaran melalui “Supa Bedug Model Bulan” 
(Supervisi Akademi Berbasis 
Evaluasi Diri Guru Model 
Belajar Mengukur Latihan 
Analisa) menjadi yang terbaik 
dan juara pertama di tingkat 
nasional.

“Jumlah guru di gugus 
V ada 199 guru.  Mereka 
menyaksikan rekaman 
video saya saat mengajar. 
Begitu juga para guru lain 
membuat video ketika mereka 
mengajar. Dari video itu para 
guru mengetahui kekurangan 
dan kelebihan mereka. 
Suami saya turut berperan 
atas prestasi ini,» kata Ijah 
yang dipercaya menduduki 
jabatan  pengawas Taman 
Kanak-kanak (TK/SD) tahun 
2010 dengan tugas membina 

SD  dan TK di gugus lima 
Kelurahan Tugu Cimanggis. 
 
Dikatakan Ijah, atas prestasi 
itu ia dapat beramah tamah 
dengan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY), 
Menteri Pendidikan, M 
Nuh, dan Kabinet Indonesia 
Bersatu Jilid II. Pada saat itu 
ia pun diberi ilmu supervisi, 

kurikulum 2013 dan motivasi.
Ijah yang pindah tugas ke Kecamatan 

Cilodong ini berharap guru, kepala sekolah dan 
pengawas bersinergi meningkatkan kemampuan 
guru. “Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengawas 
adalah supervisi. Supervisi disini bukan berarti 
menilai saja namun terdiri dari pembinaan, 
pemantauan dan penilaian. Tujuh puluh lima 
persen tugas mengawas di sekolah dan dua 
puluh lima persennya menyiapkan bahan-bahan 
mengawas ke sekolah,” paparnya.

Pembinaan SD Kemendikbud, Lembaga Penjamin 
Mutu Pendidikan (LPMP), 
Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) Bahasa Indonesia.

Ijah berupaya membuat 
inovasi untuk meningkatkan 
kualitas tenaga kependidikan. 
Di antaranya mengadakan 
studi banding ke sekolah-
sekolah. Salah satunya SDN 
Menteng 1 Jakarta, serta 
membuat networking dengan 
orang-orang yang mampu 
meningkatkan kompetensi 
guru. Biaya kegiatan diperoleh 
dari dana sertifikasi guru-
guru, dana BOS, serta Bantuan 
Karier Pendidik dan Tenaga 
kependidikan Kemendikbud.

Upaya yang dilakukan 
Ijah, yang pada tahun 2007 
menjabat Kepala Sekolah  SDN 
Baktijaya 6, Sukmajaya Kota 
Depok tersebut membuat 
gugusnya menjadi juara 
pertama dalam Lomba 
Gugus Tingkat Provinsi Jawa 
Barat. Prestasi itu diraih 
karena rata-rata hasil nilai 
Ujian Nasional (UN) di atas 
7,5. Tercapainya nilai UN 
itu terjadinya kolektif atau sinergi antara guru, 
kepala sekolah, dan pengawas. Guru – guru di 
gugus sekolah lima Kecamatan Cimanggis telah 
menciptakan media pembelajaran berupa movie 
maker.

Ijah kemudian mewakili Provinsi Jawa Barat 
di tingkat nasional dalam pemilihan pendidik 
dan tenaga kependidikan berprestasi. Pada 
lomba yang berlangsung 13-20 Agustus 2014 di 
Hotel Sahid Jakarta, karya tulis Ijah dari hasil 
analisa di lapangan dengan  judul Meningkatkan 
Kemampuan Guru dalam Pelaksanaan  
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Workshop Deteksi Dini Kanker Serviks

Tari Tradisional dan Terjun Payung Meriahkan 
Sertijab Pangkostrad

GALERI FOTO

 Dinas Kesehatan Kota Depok kembali menggelar workshop. 
Tema workshop kali ini adalah “Deteksi Dini Kanker Payudara 
dan Kanker Serviks” pada hari ini Kamis, 2 Oktober 2014, dimu-
lai sejak pukul 09.00 sampai dengan 12.00. 

Pertunjukan kearifan lokal Indonesia menghiasi serah terima 
jabatan Pangkostrad Mayjen TNI Mulyono menggantikan 
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Madivif 1/Kostrad Cilodong, 
Depok (26/09/2014). Nampak penampilan  TNI, Polri, pelajar, 
mahasiswa, dan Ormas membawakan rampak gendang.


