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DAFTAR ISI SURAT WALIKOTA

Assalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh

Kemiskinan merupakan masalah kehidupan. 
Meski tidak kita inginkan dalam kehidupan, 
namun kemiskinan selalu ada di depan mata. 
Bila kita arif maka kemiskinan merupakan 
pelengkap kehidupan.
Walaupun begitu, kemiskinan merupakan 
tantangan yang tidak ada habisnya. Karena 
kemiskinan bukan hanya sekedar masalah 
kekurangan harta, namun kemiskinan itu bisa 
juga terjadi karena akhlak dan budayanya yang 
miskin.
Kewajiban kita bersama sebagai bagian dari 
masyarakat untuk terus memperbaiki diri. Terus 
mencari dan berusaha menggapai materi dunia 
yang diselimuti rohani suci. Sehingga melahirkan 
insan yang kaya dengan berakhlak mulia dan 
berjiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat 
sekitarnya.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Manusia Wajib Berusaha
Surat Walikota
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SALAM REDAKSI

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kami kembali 
menyajikan Majalah Warta Depok sebagai jembatan 
informasi untuk kita semua. Tidak berpanjang kata, satu 
persatu akan kami sajikan dengan harapan pembaca 
dapat mengambil informasi sebanyak banyaknya dari 
majalah ini.

Kali ini rubrik laporan utama mengambil tema 
penanggulangan kemiskinan yang disampaikan Wakil 
Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad. Pemkot Depok 
serius dalam mengentaskan kemiskinan. Ini terlihat dari 
IPM Kota Depok yang meroket. Selanjutnya di rubrik 
pendidikan akan kami infokan kabar gembira berupa 
pembukaan sekolah SMAN baru yaitu SMAN 11, 12, dan 
13 yang sedianya dapat melayani siswa-siswa Kota Depok 
lebih banyak lagi.

Pokdar Kantibmas akan mengisi rubrik komunitas, kami 
berharap ketertiban dan keamanan di Depok dan peran 
serta masyarakatnya dalam hal ketertiban dan keamanan 
akan semakin baik dan dapat diikuti masyarakat lainnya. 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) akan 
menjadi perbincangan kita selanjutnya di rubrik Forum 
Silaturahmi. Dalam rubrik itu diberikan informasi bagi 
umat beragama yang ingin mendirian rumah ibadat di 
Kota Depok. Tak lupa bisnis coklat Mal, Mil Mul akan 
menjadi bacaan manis dan sekaligus menajdi inspirasi 
bisnis bagi pembaca yang ingin berwirausaha. Tentu 
masih ada beberapa tulisan lainnya yang tak kalah 
serunya. Mau tau, silahkan menikmati goresan-goresan 
pena kami.

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 : Dike Sudrajat, SH, M.Ak, 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

Walikota Jamin Warga Miskin Depok Sekolah
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LAPORANUTAMA

kat. Suatu daerah dianggap ber-
hasil mencapai kualitas hidup 
yang layak bagi masyarakatnya 
ketika telah mencapai IPM di 
atas angka 80,0.

Barometer penilaian IPM 
dapat dilihat dari kualitas pelay-
anan kesehatan, tingkat pendi-
dikan, dan daya beli masyarakat. 
Ketiga hal tersebut digarap 
secara serius oleh Pemerintah 
Kota Depok.  

“Alhamdulillah dengan 
kerja keras Pemkot Depok dan 
partisipasi masyarakat, saat ini 
kita telah mencapai target indi-
kator kesejahteraan masyarakat 
dengan nilai IPM diatas rata-
rata. Sasaran selanjutnya adalah 
pemberantasan kemiskinan 
untuk memaksimalkan kualitas 

Serius Entaskan Kemiskinan, 
IPM Kota Depok Terus Meroket

Kota Depok yang 
berdiri semenjak 
15 tahun yang lalu 
terus mengalami 
pertumbuhan. 

Berbagai upaya pembangunan 
dilakukan untuk mengentaskan 
kemiskinan dan menghadirkan 
kehidupan yang layak bagi ma-
syarakatnya. Hal ini ditunjukkan 
dengan berhasilnya Kota Depok 
melampaui target Indeks Pem-
bangunan Manusia (IPM) di 
atas nilai 80,0 poin.

Wakil Wali Kota Depok, 
Dr. KH Idris Abdul Shomad 
menjelaskan, Indeks Pembangu-
nan Manusia (IPM) merupakan 
sebuah tolak ukur keberhasilan 
pemerintah dalam upaya mem-
bangun kualitas hidup masyara-

hidup masyarakat yang merata,” 
kata Idris yang juga menjabat 
Ketua Tim Koordinasi Penang-
gulangan Kemiskinan (TKPK) 
Kota Depok, beberapa waktu 
yang lalu.

Menurut Idris, untuk me-
maksimalkan kualitas hidup, 
tahun 2014 Pemkot Depok 
mendorong partisipasi Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) untuk hadir sebagai 
alternatif sekolah informal bagi 
50.000 penduduk Kota Depok 
yang masih belum memiliki 
ijazah. Pemkot Depok menar-
getkan di akhir tahun 2015, 60 
persen dari 50.000 penduduk 
tersebut memiliki ijazah serta 
keterampilan sehingga siap ber-
saing di dunia kerja.

Melalui APBD, Pemkot 
Depok menyokong berjalannya 
PKBM sebagai alternatif bagi 
mereka yang tidak memiliki ke-
sempatan yang sama dalam ber-
sekolah di jalur formal dengan 
mengratiskan Paket A, B, dan C 
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serta memberikan insentif ke-
pada tutor yang mengajar.

Selain bidang pendidi-
kan, lanjut Idris, dalam men-
gupayakan pemberantasan 
kemiskinan Pemkot Depok juga 
memperhatikan secara seksama 
perkembangan perekonomian 
masyarakat. Salah satu caranya 
dengan mengembangkan kop-
erasi.

“Saat ini terdapat 600 kop-
erasi di Kota Depok, akan tetapi 
yang aktif dan menjalankan 
Rapat Umum Pemegang Sa-
ham (RUPS) secara rutin tidak 
sampai 300 unit koperasi. Jika 
ini diberdayakan dengan sistem 
reward and punishment tentu 
saja akan menjadi potensi per-
ekonomian yang luar biasa bagi 
masyarakat,” tandasnya.

Dikatakan Idris, Pemkot 
Depok juga tengah mendorong 
dibentuknya perda yang akan 
mengharuskan perusahan-
perusahaan yang beroperasi di 
Depok untuk mempekerjakan 
tenaga kerja dari Kota Depok. 
Hal ini dilakukan sebagai ben-
tuk kerjasama antara pemerin-
tah dengan pelaku usaha untuk 
meningkatkan taraf hidup 
masyarakat dan memberantas 
kemiskinan.

Berbagai upaya lainnya 
juga tengah dilaksanakan oleh 
Pemkot Depok dalam memper-
tahan capaian kelayakan pem-
bangunan manusia Kota Depok 
dan pemberantasan kemiskinan. 
Pada tahun ini telah dikucurkan 
anggaran untuk program pen-
anggulan kemiskinan sebesar 
12,01 persen dari APBD. Terma-
suk didalamnya untuk program 

renovasi Rumah Tidak Layak 
Huni (RTLH) dan berbagai 
pelayanan kesehatan.

Kemudian untuk bidang 
kesehatan saat ini telah terdapat 
enam puskesmas yang siap me-
layani pasien 24 Jam. Tahun 
2016 ditargetkan mencapai 11 
unit Puskesmas 24 Jam.

Keseriusan Pemkot Depok 
dalam mempertahankan IPM 
dan menghadirkan kehidupan 
yang layak terlihat dari dara 
yang tercatat pada Badan Per-
encanaan dan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kota Depok 
bahwa saat ini sedang digulir-
kan dana sebesar Rp 2,56 miliar 
untuk Program Penanggulangan 
Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 
tahun 2014.

““IPM Kota Depok pada 
akhir tahun 2013 lalu sudah 
mencapai nilai 80,02 poin dan  
terus naik. Saat ini untuk tingkat 
kelayakan hidup masyarakat, 
Kota Depok berada di posisi 
ke-3 dari 539 daerah tingkat 
II di Indonesia,” tutur Kepala 
Badan Perencanaan dan Pem-
bangunan Daerah (Bappeda) 
Kota Depok, Hardiono.

Kepala PKBM Bina Kreasi 
Sukmajaya, Depok, Syafruddin 

menyatakan bahwa Pemkot De-
pok serius untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakatnya. 
Terbukti Pemkot Depok tengah 
mengembangkan PKBM untuk 
menuntaskan wajib belajar 12 
tahun.

“Pertengahan tahun ini 
sudah ada anggaran untuk 
membantu insentif para tutor 
penyelenggara PKBM. Perhatian 
seperti ini sudah positif dan 
perlu terus ditingkatkan oleh 
pemerintah,” imbuhnya.

Syaruddin juga menye-
butkan bahwa PKBM sama 
pentingnya dengan pendidikan 
formal umumnya. PKBM telah 
ikut berpartisipasi dalam mem-
berantas kemiskinan dilingkup 
kota Depok.

“Hingga sekarang PKBM 
Bina Kreasi setidaknya telah 
melahirkan 608 lulusan yang 
berasal dari masyarakat yang 
sebelumnya putus sekolah. Dari 
bekal keterampilan dan pen-
gakuan ijazah yang diperoleh 
dari PKBM, saat ini para alumni 
“Masyarakat Belajar” telah bisa 
menyambung ke dunia kerja 
bahkan beberapa bisa melanjut-
kan pendidikan ke jenjang per-
guruan tinggi”, tambahnya.

Ridho, warga Mekarjaya, 
Sukmajaya, Depok menyatakan 
bahwa Depok 10 tahun lalu, 
berbeda dengan sekarang. Saat 
ini terlihat kemajuan pemban-
gunan dan meningkatnya daya 
beli masyarakat. Hal itu terli-
hat dari banyaknya jalan yang 
telah dibeton, banyaknya warga 
Depok yang telah bekerja dan 
jumlah sekolah negeri yang kian 
bertambah banyak.
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KESEHATAN

penyakit zoonosis, apalagi bagi 
masyarakat yang hobi memeli-
hara binatang, PHBS harus lebih 
ditekankan,” katanya.

Rani menjelaskan, cara 
penerapan PHBS bagi peme-
lihara hewan peliharaan di 
antaranya menggunakan alat 
pelindung (sarung tangan, 
masker, kaca mata pelindung, 
sepatu boot, penutup kepala) 
saat mengurus hewan, terlebih 
hewan yang sakit. Kemudian 
mencuci tangan menggunakan 
sabun sebelum atau setelah 
memegang binatang. Memasak 

dengan benar daging ung-
gas, menjaga makanan agar 
tidak terkontaminasi hewan 
peliharaan atau serangga, 
melakukan pemberantasan 
sarang nyamuk dan lalat 
serta jika digigit anjing atau 
kucing segera bersihkan 
dengan air mengalir.

“Saat ini banyak ma-
syarakat yang tidak mem-
pedulikan kesehatan dengan 
makan makanan seten-
gah matang. Hal ini yang 
perlu diketahui masyarakat 
bahwa masak daging itu 
harus matang,” tuturnya. 
Dikatakan Rani, hewan peli-
haraan pun perlu dirawat. 
Perawatan hewan peliharaan 
pun harus dilakukan secara 

berkelanjutan. Di antaranya 
pemberian vaksin, pemantauan 
kesehatannya dan ketika ada 
yang sakit harus segera dikaran-
tina, dan menjaga kebersihan 
kandang dengan dengan meny-
emprotkan desinfektan.

“Para pemelihara hewan 
peliharaan harus rajin member-
sihkan kandang dan kotorannya. 
Karena kandang dan kotoran 
hewan itu sumber penyakit,” 
paparnya.

Zoonosis adalah 
penyakit hewan 
yang secara 
alami dapat 
menular ke 

manusia atau sebaliknya. Pe-
nyakit zoonotik yang masuk 
ke dalam daftar penyakit 
hewan menular strategis 
di Indonesia yaitu rabies, 
anthrax, avian influenza, 
salmonellosis dan brucel-
losis. Beberapa tahun ini 
penyakit tersebut menghe-
bohkan, karena sejumlah 
warga Indonesia terserang 
flu burung.

Kemunculan pe-
nyakit-penyakit zoonosis 
tersebut dipicu oleh iklim, 
faktor kepadatan popu-
lasi yang mempengaruhi induk 
semang, pathogen atau vector 
serta perubahan habitat hidup 
hewan. Agar penyakit tersebut 
tak menyerang tubuh, maka di-
perlukan berprilaku pola hidup 
bersih dan sehat (PHBS).

Menurut Kepala Bidang 
Pengendalian Pencegahan Pe-
nyakit dan Penyehatan lingkun-
gan (P2P-PL) Dinas Kesehatan 
Kota Depok, dr. Rani Martina, 
“Mencegah lebih baik dari pada 
mengobati, termasuk mencegah 

Cegah Zoonosis dengan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat
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2. Flu Burung 
Flu burung 
atau avian 
influenza dise-
babkan oleh 
virus influenza 
tipe A yang 
biasa ditemu-

kan pada burung maupun ung-
gas lainnya. Semua jenis unggas 
baik yang liar maupun yang 
dipelihara berpotensi menyebar-
kan virus flu burung. Penularan 
penyakit ke manusia melalui 
udara, makanan/minuman, dan 
juga melalui kontak langsung. 
Gejala awal bila terkena flu 
burung mirip dengan flu biasa 
akan tetapi ditambah dengan 
adanya demam yang tinggi dan 
juga gangguan pernafasan. 
 
3. Leptospirosis 

Penyakit menular ini disebabkan 
oleh bakteri leptospira, menu-
lar ke manusia melalui hewan 
pengerat seperti tikus dan juga 
hamster (terkadang anjing dan 
kucing juga bisa jadi agen pem-
bawa penyakit). Penularan pe-
nyakit melalui kontak langsung 
dengan urin dari hewan pem-
bawa penyakit. Setelah kuman 
masuk tubuh kemudian akan 
menyebar ke berbagai jaringan 
tubuh seperti ginjal dan hati. 

 
4. Penyakit Pes 

Penyakit pes disebabkan oleh 
bakteri Yersinia Pestis, dibawa 
oleh hewan dan ditularkan ke 
manusia terutama oleh hewan 
pengerat. Gejala penyakit yang 
muncul antara lain demam 
tinggi, sesak nafas, batuk ber-
dahak, hingga kematian pada 
pasien. 
 
5. Toksoplasmosis 

Penyakit ini sangat berbahaya 
bila sudah menular ke manu-
sia. Perlu mendapat perhatian 
khusus, terlebih buat ibu hamil. 
Toksoplasmosis menular me-
lalui kucing. Stadium infektif 
yang ada pada fase kucing 
mencemari lingkungan sekitar 
dan juga makanan. Tetaplah 
menjaga kebersihan dan juga 
rajin memandikan kucing, serta 
hindari kontak yang berlebihan 
dengan kucing.

Penyakit Zoonosis dibedakan 
menurut 4 jenis yaitu : 
1. Disebabkan oleh bakteri, sep-
erti tubercolosis bisa ditularkan 
melalui sapi, kambing, hewan 
liar. Di samping tubercolosis 
zoonosis yang disebabkan bak-
teri juga Antraks, Leptospirosis, 
Salmonelosis dan Brucelosis. 
2. Disebabkan virus, seperti Flu 
Burung, Rabies dan Flu Babi 
3. Disebabkan oleh parasit sep-
erti Filariasis atau yang terkenal 
dengan sebutan penyakit Kaki 
Gajah, Toxoplasmosis, dan 
Scabies. 
4. Disebabkan oleh jamur, sep-
erti Kurap/Tinea. 
 
Jenis penyakit yang dapat 
ditularkan melalui binatang di 
antaranya : 
1. Rabies 
Disebab-
kan oleh 
rhabdo-
viridae, 
menyerang 
sistem 
syaraf pusat dan ditularkan ke 
manusia melalui hewan peli-
haraan seperti anjing.Transfer 
virus ke manusia melalui gigi-
tan anjing yang berpenyakit. 
Masa inkubasi penyakit rabies 
pada hewan sekitar 2 minggu, 
sedangkan pada manusia antara 
2 minggu sampai 1 tahun.  Hal 
tersebut dipengaruhi berbagai 
factor di antaranya lokasi gigi-
tan, dan juga jumlah virus rabies 
yang masuk. 
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DUNIA PENDIDIKAN

SMAN 12 Depok.
“Baru diresmikan 

langsung mulai kegiatan belajar 
mengajar, karena sudah banyak 
muridnya,” tutur pria yang hobi 
bermain bulutangkis dan tenis 
meja itu.

Menurut Rahmad, 
Pemkot Depok telah berhasil 
menjalankan program sekolah 
di setiap kecamatan.

“Jika dilihat tempat tinggal 
siswa SMAN 12 didominasi 
oleh warga kecamatan 
Cipayung ini adalah indikasi 
keberhasilan Pemkot Depok 
dalam menjalankan programnya 
setiap kecamatan satu SMAN 
atau SMKN,” ujar mantan Wakil 
Kepala Sekolah SMAN 5 Depok.

Rahmad menyatakan 
bahwa, SMAN 12 merupakan 
salah satu contoh sekolah 

Impian Warga Cipayung Punya SMAN 
Terwujudkan

yang lalu.
Hal senada disampaikan 

siswi kelas satu SMAN 12 
Depok, Badriyah. Badriyah 
menambahkan bahwa ia 
bertekad memajukan sekolah 
dengan meraih berbagai prestasi 
dalam bidang akademik, 
walaupun masuk siang dari 
pukul 12.45 - 17.45, dari Senin 
hingga Jumat dan Sabtu untuk 
ekstrakurikuler.

“Saya bertekad sekolah 
kami menjadi sekolah favorit 
karena prestasi yang diperoleh 
pelajarnya,” ujarnya.

Kepala Sekolah SMAN 12 
Depok, Rahmad Muhammad 
M.Pd mengatakan, berdirinya 
SMAN 12 disambut suka cita 
oleh warga Cipayung. Karena 
itu masyarakat sangat antusias 
memasukkan putra-putrinya ke 

Rasa suka berbaur 
gembira terpancar 
dari wajah pelajar 
SMA Negeri 12 
Cipayung. Meski 

menumpang belajar di SMP 
Negeri 9 di Jalan Raya Cipayung 
No 27, Cipayung, Depok, 
namun hal itu tak membuat 
mereka minder. Para pelajar 
itu justru bertekad untuk 
mengembangkan SMAN 12 
menjadi sekolah berprestasi.

“Sekarang Cipayung 
sudah punya SMP negeri dan 
SMA negeri. Artinya Kecamatan 
Cipayung sudah maju. Dekat 
dari rumah. Ini membanggakan. 
Sebagai angkatan pertama 
saya akan memberikan contoh 
yang baik,” kata siswi kelas 
satu SMAN 12 Depok, Pika 
Ayumasita, beberapa waktu 

Kegiatan belajar-mengajar di SMA 12 Cipayung Depok
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yang mendapatkan program 
keterampilan (life skil) bagi 
siswanya. Selain itu, pihaknya 
juga telah mensosialisasikan 
kurikulum 2013 ke guru dan 
para murid.

Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Depok, Herry Pansila 
menyebutkan bahwa sekolah 
di Kota Depok sudah siap 
menjalankan kurikulum 2013. 
Rohnya kurikulum 2013  adalah 
membekali siswa dengan 
keterampilan atau life skill agar 
siswa tersebut siap bekerja jika 
tidak meneruskan kejenjang 
yang lebih tinggi.

Dinas Pendidikan Kota 
Depok sudah menyiapkan 
delapan SMAN untuk 
menjalankan kurikulum 2013. 
Di antaranya yaitu SMAN 
6,7,8,9,10,11,12 dan SMAN 13, 
sedangkan tingkat SMPN baru 
dua sekolah yaitu SMPN 1 dan 
19. Jika ini berhasil maka semua 
pelajar SMP dan SMA negeri 
akan mendapatkan pelatihan life 
skill.

Tiga SMAN Baru
Untuk mewujudkan 

program setiap kecamatan 
terdapat SMA atau SMK negeri 
maka Dinas Pendidikan Kota 
Depok mendirikan tiga SMA 
negeri baru pada tahun ajaran 
2014 -2015.

Tiga sekolah yang 
programnya itu tertuang 
dalam Rencana Jangka Panjang 
Menengah Daerah (RPJMD) 
adalah SMAN 11 yang 
menumpang di SDN Kemiri 

Muka 02, Beji, SMAN 
12 menumpang di 
SMP N 9 Depok, 
dan SMAN 13 
menumpang di SDN 
Curug 01, Bojongsari. 
Dengan berdirinya 
tiga sekolah itu maka 
Kota Depok memiliki 

13 sekolah. Pendirian sekolah 
baru itu untuk memberikan 
kesempatan 8000 lulusan 
SMP negeri melanjutkan 
ke SMA negeri. Caranya 
dengan mengoptimalkan dan 
memanfaatkan gedung SDN 
atau SMPN saat jam belajarnya 
usai dan tidak digunakan lagi 
kegiatan belajar mengajar.

“Jika kita bicara jumlah 
sekolah mari kita bicara 
pendidikannya terlebih dahulu 
dan kita berangkat dari statistik 
jumlah lulusan SD baik negeri 
maupun swasta yang ada di 
Kota Depok berjumlah 30.000 
siswa  dan daya tampung 
SMP negeri dan swasta hanya 
menampung 22.000. Ini berarti 
ada 8.000 siswa yang tidak 
tertampung di Kota Depok dan 
daya tampung tingkat SMAN 
dan swasta lebih kecil lagi yaitu 
16.000. Jadi lulusan SD yang 
tidak dapat melanjutkan sampai 

jenjang SMA ada 14.000 siswa 
yang tidak melanjutkan ke 
SMAN atau SMKN di Depok. 
Mungkin saja dari 14.000 ada 
yang melanjut sekolah diluar 
Depok,” kata Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Depok, Hery 
Pansila.

Hery menambahkan 
bahwa meski ada penambahan 
tiga SMAN baru, namun masih 
banyak siswa yang belum 
tertampung. Karena itu, Pemkot 
Depok akan terus mendirikan 
sekolah baru.

Hery menyatakan 
bahwa Depok saat ini juga 
fokus ke SMP terlebih dahulu 
karena adanya program wajib 
belajar sembilan tahun dan ini  
program pemerintah.

“Di pendidikan, kita 
punya semangat mewarisi 
negeri, menyelamatkan anak-
anak negeri, menyelamatkan 
anak-anak kita dari kebodohan 
dan kemiskinan dengan 
mengantarkan mereka ke 
tingkat SMP maka kita ikut 
menyelamatkan generasi 
penerus bangsa dari kebodohan 
dan kemiskinan,” tandasnya.
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PKK

Bila hati sudah 
tersentuh, apa pun 
akan dilakukan. 
Begitu pun dengan 
para kader PKK 

Cipayung yang tersentuh 
hatinya untuk membuat 
generasi muda Depok sehat. 
Dengan tekad membuat anak-
anak hemat dan tidak jajan 
sembarangan maka kader PKK 
Cipayung pun mendirikan 

PAUD Nursa’adah. 
“PAUD ini didirikan untuk 
menekankan pentingnya 
makanan yang sehat. Karena itu 
kami mendorong para orang tua 
untuk rajin membekali anaknya 
dengan makanan yang sehat, 
dan tidak membekali anak 
dengan uang jajan. Tujuannya 
agar tidak jajan sembarangan,” 
kata perintis PAUD Nursa’adah, 
Lilis Retnowati yang juga 

sebagai anggota Pokja II PKK 
Kota Depok, beberapa waktu 
yang lalu. 
Sekretaris PKK Kecamatan 
Cipayung, Sri Muji Lestari 
menambahkan bahwa untuk 
menghindari kecemburuan 
sosial maka anak-anak pun 
dilarang membawa mainan. 
“Di PAUD sudah disediakan 
mainan, karena itu anak tidak 
boleh membawa mainan sendiri. 

Ciptakan Anak Sehat, 
Kader PKK Cipayung Dirikan PAUD 
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Sebab bisa menimbulkan 
kecemburuan sosial. Misalnya 
ada anak yang membawa 
mainan dengan harga yang 
mahal, hal itu akan membuat 
anak lainnya ingin memiliki, 
sementara orangtuanya 
berpenghasilan pas-pasan,” ujar 
guru PAUD Nursa’adah itu. 
Lilis Retnowati menjelaskan, 
dalam memberikan pelajaran 
kepada anak-anak, PAUD 
Nursa’adah menggunakan 
metode jurnal. Jurnal adalah 
metode untuk membuat 
anak belajar konsentrasi dan 

membantu anak yang hiperaktif 
untuk mudah konsentrasi 
belajar.“Untuk melupakan 
segala persoalan yang dibawa 
anak-anak dari rumah, sehingga 
dapat konsentrasi belajar, maka 
anak diminta menggambar 
apa saja dikertas. Ini dilakukan 
setiap hari sebelum anak-anak 

belajar. Dengan menggambar 
tersebut anak-anak menjadi 
konsentrasi untuk belajar. 
Motode ini namanya jurnal,” 
tuturnya. 
Selain itu, lanjut Lilis, metode 
jurnal juga bisa membantu anak 
yang hiperaktif untuk tidak 
menganggu teman-temannya 

atau membuat kegaduhan. 
“Kami mempunyai target anak-
anak lulusan PAUD Nursa’adah 
mempunyai akhlak yang baik 
dan lancar membaca serta 
menulis,” paparnya. 
Retno menyatakan bahwa 
PAUD Nursa’adah beralamat 
di Jalan Muhidin RT01/02 
No.20,Cipayung Jaya,Cipayung, 
Depok PAUD Nursa’adah 
berdiri pada tahun 2004 dengan 
jumlah siswa pertahunnya 
antara 30 - 40 siswa.

Bunda PAUD Nur Azizah Tamhid bersama anak-anak
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FORUM SILATURAHMI

Forum Kerukunan 
Umat Beragama 
(FKUB) Kota De-
pok memiliki per-
anan penting dalam 

menjaga kerukunan umat 
beragama. Silahturahmi ke 
masyarakat merupakan kunci 
utama FKUB tetap menjaga 
stabilisasi kehidupan beragama 
di Kota Depok.

FKUB adalah sebuah 
organisasi yang dibentuk oleh 
majelis-majelis agama secara 
nasional dan difasilitasi oleh 
pemerintah. FKUB merupakan 
ujung tombak dalam rangka 
menjaga stabilitas kerukunan 
umat beragama dan men-
jalankan Peraturan Bersama 
Menteri (PBM), Menteri Agama 
dan Menteri Dalam Negeri No-
mor 8 Tahun 2006 dan Nomor 
9 Tahun 2006 tentang Pendirian 
Rumah Ibadah. Hal tersebut 
untuk menjaga kerukunan antar 
umat beragama.

“Pertama kita secara pro-
aktif memperkenalkan ke ma-
syarakat, apa itu FKUB, untuk 
apa FKUB, apa manfaat FKUB, 
yang kedua, sosialisasi tentang 
Peraturan Bersama Menteri 
(PBM), Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 
8 Tahun 2006 dan Nomor 9 
Tahun 2006 tentang Pendirian 
Rumah Ibadah. Ini yang terus 

Jaga Kerukunan Umat, 
FKUB Turun Ke Masyarakat

menghindari terjadinya konflik 
horizontal.

Misalnya, jika ada orang 
mau mendirikan tempat ibadah 
sesuai aturan yang berlaku untuk 
mendapatkan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), maka orang 
tersebut harus mensosialisasi-
kannya ke masyarakat, ke RT, 
dan tokoh masyarakat.

“FKUB bukan mengeluar-
kan IMB, tetapi mengeluarkan 
rekomendasi dikeluarkannya 
IMB setelah syarat-syarat untuk 
mendirikan rumah ibadat ter-
penuhi,” ujarnya.

Dikatakan Habib Muhsin, 
persyaratan untuk mendirikan 
rumah ibadah diatur secara 
terperinci dan lengkap dalam 
Peraturan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/
Nomor: 8 Tahun 2006 Bab IV 
pasal 13 sampai pasal 17 tentang 
pendirian rumah Ibadah.

Sebagai contoh dalam 
BAB IV pasal 14 ayat 2 huruf a 
tentang pendirian rumah ibadah 
disebutkan bahwa daftar nama 
dan Kartu Tanda Penduduk 
pengguna rumah ibadah itu pal-
ing sedikit 90 orang yang disah-
kan oleh pejabat setempat sesuai 
dengan tingkat batas wilayah 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (3).

Hal ini harus dipenuhi 
disamping persyaratan yang lain 

kami lakukan agar tercipta 
kerukunan umat beragama,” kata 
Ketua FKUB Kota Depok, Habib 
Muhsin Ahmad Al-Athas, Lc, 
beberapa waktu yang lalu.

Menurut Habib Muhsin, 
anggota FKUB mewakili dari 
majelis agama yang diakui di 
Indonesia. Untuk FKUB Depok 
anggotanya berjumlah 17 orang. 
Terdiri dari 11 orang beragama 
Islam, dua beragama Kristen, 
dan Katolik, Hindu, Budha, dan 
Khonghucu masing-masing satu 
orang.

Para anggota itu selalu 
menjelaskan kepada masyara-
kat mengenai aturan pendirian 
rumah ibadah. Hal itu ditujukan 
agar masyarakat paham dan 
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sesuai dengan peraturan ber-
sama tersebut.

“Contohnya bila ada 
pengajuan rumah ibadah, kalau 
melihat dari pasal itu, harus me-
lengkapi dengan tanda tangan 
dan foto copy KTP 90 orang 
yang disahkan pejabat setempat. 
Ini baru salah satu syaratnya, 
tentunya semua persyaratan 
lainnya sesuai dengan PBM 
tersebut juga harus dipenuhi,” 
tandas Habib Muhsin.

Habib Muhsin me-
nyatakan bahwa sebuah negara 
akan maju apabila terjadi stabili-
tas. Jika tidak ada stabilitas tidak 
akan ada pertumbuhan. Isu aga-
ma akan selalu menjadi komodi-
tas yang empuk. Sebab itu FKUB 
terus melakukan pencerahan 
kepada masyarakat agar supaya 
masyarakat terimunisasi dengan 
isu-isu terkait agama yang bisa 
meresahkan masyarakat.

Dalam sosialisai tersebut 
FKUB bekerja sama dengan ber-
bagai lembaga baik pemerintah 
maupun non pemerintah.

FKUB juga menyerap 
aspirasi masyarakat, keluhan 
masyarakat berkaitan dengan 
potensi-potensi ketidakrukunan 
umat beragama, kasus-kasus 
lintas agama.

“Kita bisa bekerja sama 
dengan MUI, dengan Gereja, 
dengan Kecamatan, Kelurahan, 
RT, RW kita kumpulkan dan 
diadakan dialog, “ imbuhnya.

BAB IV
PENDIRIAN RUMAH IBADAT
Pasal 13
(1) Pendirian rumah ibadat 
didasarkan pada keperluan 
nyata dan sungguh-sungguh 
berdasarkan komposisi jum-
lah penduduk bagi pelayanan 
umat beragama yang bersang-
kutan di wilayah kelurahan/
desa.
(2) Pendirian rumah ibadat 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan 
tetap menjaga kerukunan 
umat beragama, tidak meng-
ganggu ketenteraman dan 
ketertiban umum, serta me-
matuhi peraturan perundang-
undangan.
(3) Dalam hal keperluan nyata 
bagi pelayanan umat beraga-
ma di wilayah kelurahan/desa 
sebagaimana dimaksud ayat 
(1) tidak terpenuhi, pertim-
bangan komposisi jumlah 
penduduk digunakan batas 
wilayah kecamatan atau kabu-
paten/ kota atau provinsi.
Pasal 14
(1) Pendirian rumah ibadat 
harus memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan 
teknis bangunan gedung.
(2) Selain memenuhi per-
syaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
pendirian rumah ibadat harus 
memenuhi persyaratan khu-
sus meliputi :
a. daftar nama dan Kartu 
Tanda Penduduk pengguna r 
umah ibadat paling sedikit 90 
(Sembilan puluh) orang yang 
disahkan oleh pejabat setem-
pat sesuai dengan tingkat 
batas wilayah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(3);

b. dukungan masyarakat se-
tempat paling sedikit 60 (enam 
puluh) orang yang disahkan oleh 
lurah/kepala desa;
c. rekomendasi tertulis kepala 
kantor departemen agama kabu-
paten/kota; dan
d. rekomendasi tertulis FKUB 
kabupaten/kota.
(3) Dalam hal persyaratan seb-
agaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a terpenuhi sedang-
kan persyaratan huruf b belum 
terpenuhi, pemerintah daerah 
berkewajiban memfasilitasi 
tersedianya lokasi pembangunan 
rumah ibadat.
Pasal 15
Rekomendasi FKUB sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(2) huruf d
merupakan hasil musyawarah 
dan mufakat dalam rapat FKUB, 
dituangkan
bentuk tertulis.
Pasal 16
(1) Permohonan pendirian 
rumah ibadat sebagaimana d 
imaksud dalam Pasal 14 diaju-
kan oleh panitia pembangunan 
rumah ibadat kepada bupati/wa-
likota untuk memperoleh IMB 
rumah ibadat.
(2) Bupati/walikota memberi-
kan keputusan paling lambat 
90 (sembilan puluh) hari sejak 
permohonan pendirian rumah 
ibadat diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 17
Pemerintah daerah memfasili-
tasi penyediaan lokasi baru bagi 
bangunan gedung rumah ibadat 
yang telah memiliki IMB yang 
dipindahkan karena perubahan 
rencana tata ruang wilayah

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006

Alamat Kantor FKUB Kota Depok 
Jalan Mangga Raya No 78 Depok 
Jaya, Pancoran Mas, Depok
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PARLEMENTARIA

Dalam rangka 
pelaksanaan 
sistem pendi-
dikan nasional, 
maka visi pem-

bangunan sumber daya manusia 
di Kota Depok diarahkan untuk 
menghasilkan terbentuknya in-
san yang religius, berjiwa kreatif, 
memiliki keahlian atau kompe-
tensi spesifik, berkemampuan 
wirausaha dan cinta lingkungan 
hidup.Pemerintah Kota Depok 

program pendidikan setara SD 
atau paket A, setara SMP atau 
paket B, dan setara SMA atau 
paket C secara gratis.

Misi itu pun sejalan den-
gan Undang-Undang No 23 Ta-
hun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yang mengamanahkan 
setiap anak berhak memperoleh 
pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan 
pribadinya dan tingkat kecer-
dasannya sesuai dengan minat 

pun tidak main-main untuk 
melaksanakan visi tersebut den-
gan menuntaskan wajib belajar 
12 tahun. Misi mulia yang sesuai 
Perda No 8 Tahun 2010 tentang 
pengelolaan dan penyelengga-
raan pendidikan dan tuntaskan 
wajib belajar 12 tahun dilakukan 
dengan mengajak masyarakat 
yang belum memiliki ijazah SD, 
SMP, dan SMA untuk menimba 
ilmu di Pusat Kegiatan Belajar 
Mengajar (PKBM) atau 

Perda No 8 Tahun 2010 
Tuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan (Disdik) membuka stand pendaftaran untuk warga yang ingin 
mengambil pendidikan Paket A, B, dan C di terminal Depok.
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(1) Pendidikan kesetaraan 
merupakan program 
pendidikan nonformal yang 
Penyelenggarakan pendidikan 
umum setara SD/MI, SMP/MTs, 
dan SMA/MA yang mencakupi 
program Paket A, Paket B, 
dan Paket C serta pendidikan 
kejuruan setara SMK/MAK 
yang berbentuk Paket C 
Kejuruan. 
(2) Pendidikan kesetaraan 
berfungsi sebagai pelayanan 
pendidikan nonformal pada 
jenjang pendidikan dasar dan 
menengah. 
(3) Peserta didik program Paket 
A adalah anggota masyarakat 
yang memenuhi ketentuan wajib 
belajar setara SD/MI melalui 
jalur pendidikan non formal. 
(4) Peserta didik program Paket 
B adalah anggota masyarakat 
yang memenuhi ketentuan wajib 
belajar setara SMP/MTs melalui 
jalur pendidikan non formal. 
(5) Program Paket B 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) membekali peserta 
didik dengan keterampilan 
fungsional, sikap dan 
kepribadian profesional yang 
memfasilitasi proses adaptasi 
dengan lingkungan kerja. 
(6) Persyaratan mengikuti 
program Paket B adalah lulus 
SD/MI, program Paket A, atau 
yang sederajat. 
(7) Peserta didik program Paket 

dan bakatnya.
“Penyelenggaraan 

pendidikan di Depok su-
dah bagus. Contohnya yang 
mengikuti ujian paket C itu 
ada yang berusia 60 tahun, 
itu tandannya minat terhadap 
pendidikan tinggi, dan kuali-
tasnya pendidikan non formal 
kejar paket A, B, atau C sudah 
setara dengan sekolah formal,” 
kata anggota Komisi D DPRD 
Kota Depok, Siti Nurjanah, 
beberapa waktu yang lalu. 
Siti Nurjanah menyatakan 
bahwa dalam Perda No 8 
Tahun 2010 juga mengatur 
tentang pengalokasian ang-
garan pendidikan minimal 
20 persen dari jumlah APBD 
diluar gaji pendidik, dan biaya 
pendidikan kedinasan.

Melalui alokasi angga-
ran pendidikan tersebut, mak 
diamanatkan untuk men-
galokasikan anggaran bagi 
bantuan operasional sekolah 
baik negeri maupun swasta. 
Kemudian juga alokasi angga-
ran maksimal 10 persen dari 
anggaran pendidikan tersebut 
untuk program peningkatan 
kualitas pendidik, tenaga 
kependidikan, dan sumber 
belajar masyarakat. 
 
 

C adalah anggota masyarakat 
yang menempuh pendidikan 
menengah umum melalui jalur 
pendidikan non formal. 
(8) Peserta didik program Paket 
C Kejuruan adalah anggota 
masyarakat yang menempuh 
pendidikan menengah kejuruan 
melalui jalur pendidikan non 
formal. 
(9) Program Paket C 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) membekali peserta 
didik dengan kemampuan 
akademik dan keterampilan 
fungsional, serta sikap dan 
kepribadian profesional. 
(10) Program Paket C Kejuruan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) membekali peserta didik 
dengan kemampuan akademik, 
keterampilan fungsional, 
dan kecakapan kejuruan 
para profesi, serta sikap dan 
kepribadian profesional. 
(11) Persyaratan mengikuti 
program Paket C dan Paket C 
Kejuruan adalah lulus SMP/
MTs, Paket B, atau yang 
sederajat. 
(12) Program pendidikan 
kesetaraan dapat dilaksanakan 
terintegrasi dengan: a. program 
pendidikan kecakapan hidup. 
b. program pendidikan 
pemberdayaan perempuan; dan/
atau 
c. program pendidikan 
kepemudaan.

Perda No 8 Tahun 2010 
Mengatur Pendidikan Kesetaraan - Pasal 79

Launching Pusat Kegiatan Belajar Mengajar di 
Lokasi P2WKSS
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KABAR KELURAHAN

Pemerintah adalah pelayan masyarakat. 
Itulah yang ditekankan Wali Kota 
Depok, Nur Mahmudi Isma’il kepada 
organisasi perangkat daerah di 
lingkungan Pemkot Depok. 

Sebagai ujung tombak pelayan masyarakat, 
Kelurahan Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok 
berupaya menjalankan amanah tersebut. 
Lurah Depok Jaya, Ahmad S.STP bersama stafnya 
mengatakan, untuk mengoptimalkan pelayanan 
kepada masyarakat Ahmad membuat 
standar pelayanan masyarakat dalam 
buku berjudul “Standar Pelayanan 
Publik (SPP) Kelurahan Depok Jaya 
Kecamatan Pancoran Mas Kota 
Depok. 
Buku itu merupakan pedoman kinerja 
para staf Kelurahan Depok Jaya. Dalam 
buku tersebut diuraikan secara 
rinci kinerja yang harus 
ditempuh staf kelurahan 
tersebut. Dalam bekerja 
itu, staf kelurahan harus 
berdasarkan hukum 
yang berlaku. Kemudian 
persyaratan yang harus 
dipenuhi masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan 
terkait, pemberitahuan 
mekanisme dan prodesur 
serta jangka waktu penyelesaian 
oleh petugas kepada masyarakat. 
Selanjutnya penanganan 
pengaduan hingga evaluasi kerja 

pelaksana.
Adapun Standar Pelayanan Publik (SPP) 

di Kelurahan Depok Jaya berjumlah 42 jenis 
pelayanan. Di antaranya pelayanan administrasi 
kependudukan seperti KTP, KK, dan Akte 
Kelahiran, pelayanan terkait usaha, dan pelayanan 
surat keterangan ahli waris.

Lurah Ahmad juga menetapkan motto 
kepada stafnya yakni CERDAS (Cepat, Efisien, 
dan Efektif, Ramah, Disiplin, Akuntabel 
dan Santun). Upaya itu membuat Kelurahan 
Depok Jaya pun meraih penghargaan Piala 
Citra Pelayanan Prima. Penghargaan tersebut 
diserahkan langsung Wali Kota Depok, Nur 
Mahmudi Isma’il kepada Lurah Depok Jaya, 
Ahmad pada peringatan HUT RI ke 69 di Balai 

Kota Depok, Minggu (17/8).
“Penghargaan itu hasil kerja keras 

semua petugas di Kelurahan Depok Jaya 
dalam melayani masyarakat. 

Kami berupaya untuk 
memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk masyarakat. 
Salah satu upaya kami untuk 

memaksimalkan pelayanan 
dengan menyusun Standar 
Pelayanan Publik (SPP),” kata 
Ahmad, beberapa waktu yang 
lalu. 
Menurut Ahmad, SPP tersebut 
dibuatnya dengan harapan 
mampu memberikan jaminan 
dan kepastian hukum sehingga 
kepuasan masyarakat yang 

Terapkan Standar Pelayanan Publik, 
Kelurahan Depok Jaya Raih Penghargaan 
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menjadi tujuan pelayanan lebih mudah tercapai.
Kelurahan Depok Jaya juga meraih juara 

pertama dalam lomba tanaman obat keluarga 
(toga) tingkat Kota Depok. Tak hanya itu, 
Kelurahan Depok Jaya meraih prestasi dalam 
bidang kesadaran hukum tahun 2014.

Kelurahan Depok Jaya merupakan salah 
satu kelurahan atau desa dari 897 yang meraih 
meraih penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan 
di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu jumlah desa 
di Jawa Barat sebanyak 5.962 desa atau kelurahan. 
Penghargaan tersebut diberikan Kementerian 
Hukum dan HAM RI melalui Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat.

Ahmad menjelaskan, untuk mendapatkan 
penghargaan tersebut kelurahan atau desa untuk 
meraih penghargaan tersebut harus memenuhi 
kriteria kelurahan sadar hukum. Di antaranya 
telah melunasi pembayaran PBB minimal 90 
persen, angka kriminalitas rendah, tidak ada 
perkawinan di bawah umur, kasus narkoba 
rendah, menjaga kebersihan dan kelestarian 
lingkungan, serta angka putus sekolah rendah 
bahkan ditiadakan.

“Semua prestasi tersebut atas kerja keras 
dan juga kebersamaan antara seluruh pegawai 

Bersandar dari visi dan misi Kota Depok 
“Depok sebagai kota yang maju dan sejahtera,” 
dan visi Kecamatan Pancoran Mas “Profesional 
dalam pelayanan mewujudkan Pancoran Mas 
tertib, berbudaya, dan sejahtra,” Kelurahan 
Depok Jaya merumuskan visi “Mewujudkan 
Kelurahan Depok Jaya sebagai kelurahan yang 
berdaya unggul dan mandiri,”. 
 
Untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan 
dalam sebuah misi untuk merealisasikan. 
Adapun misi Kelurahan Depok Jaya adalah : 
1. Mewujudkan pelayanan prima yang ramah, 
cepat dan transparan 
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, 
kompetitif dan relegius 
3. Mewujudkan wilayah pemukiman yang 
nyaman, sehat bersih dan hijau 
4. Meningkatkan artisipasi masyarakat. 

dan juga partisipasi aktif seluruh masyarakat 
Kelurahan Depok Jaya. Prestasi ini membuat 
kami akan terus pelayanan kepada masyarakat,” 
paparnya. 
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KOMUNITAS

Partisipasi masyarakat 
dalam menjaga keamanan 
dan ketertiban lingkungan 

sangat lah diharapkan. 
Seperti halnya yang dilakukan 
Kelompok Sadar Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat (Pokdar 
Kamtibmas). Salah satunya 
adalah Pokdar Kamtibmas 
Wilayah 78 (sebutan  wilayah 
Pokdar Sektor Kecamatan 
Pancoran Mas – Cipayung sub 
sector Kelurahan Mampang). 
Sebagai mitra Polresta Depok 
dan Pemkot Depok, para 
anggota Pokdar tersebut 
berkeliling menjaga keamanan. 
Setiap malam pukul 21.00 
WIB, para anggota diabsen 
oleh Pokdarkamtibmas sector 
melalui handy talky (HT). Hal 
itu dilakukan Pokdarkamtibmas 
sector untuk mengetahui 
keberadan anggota dan kegiatan 
yang dilakukan pada malam itu. 
Selain itu juga untuk mengetahui 
kondisi lingkungan setempat. 
“Anggota Pokdarkamtibmas 
Kelurahan Mampang 
berjumlah 11 personil yang 
yang dilengkapi HT, seragam 
rompi,dan kartu tanda anggota 
(KTA). Masing-masing anggota 
mempunyai nomor call sign. 
Kami siap ambil peran secara 
sukarela untuk ikut menjaga 
ketertiban dan keamanan,” kata 
Ketua Pokdarkamtibmas 
Wilayah 78, Nur 
Ikhwanto, beberapa 
waktu yang 
lalu. 

Lembah Gurame di Kelurahan 
Depok Jaya. Hal itu dilakukan 
karena Taman Lembah 
Gurame sering menjadi 
tempat berkumpul anak-anak 
muda sampai larut malam 
dan dikhawatirkan jadi ajang 
maksiat.

“Pada malam Minggu 
banyak anak-anak muda pada 
kumpul. Kita pantau jika sampai 
pukul 23.30 WIB mereka tidak 
membubarkan diri kita laporkan 
ke aparat kepolisian. Ternyata 
benar, mereka belum bubar. 
Akhirnya kami laporan ke polisi. 
Tidak lama kemudian polisi 
bersama satpol PP datang dan 
mereka semua diangkut dibawa 
ke kantor PP untuk diberikan 
pembinaan,” tandasnya. 
Junaidi yang akrab disapa 
Bang Ajun, yang juga sebagai 
Bendahara Pokdar kamtibmas 
Mampang menyatakan bahwa 
anggota Pokdarkamtibmas 
dibekali ilmu bela diri agar 
bisa jaga diri dan melindungi 
masyarakat dari tindak 
kejahatan.

“Menjadi anggota 
Pokdarkamtibmas adalah 
panggilan hati. Meski tidak 
mendapat bayaran tapi kami bisa 
membantu masyarakat. Kita juga 
mempunyai banyak kawan. 
Saya mengajak teman-teman 
untuk sama-sama belajar bela 
diri. Ini untuk mendukung 
tugas sebagai anggota 
Pokdarkamtibmas,” tuturnya.

Menurut Nur Ikhwanto, 
Pokdarkamtibmas sub 
sector Mampang bersama 
Pokdarkamtibmas wilayah lain 
sering bahu membahu dalam 
membantu masyarakat dan 
menjaga keamanan. Salah satu 
kegiatan yang memerlukan 
tenaga dan waktu ekstra ketika 
membantu masyarakat yang 
terkena musibah banjir di Kali 
Licin.

Ketika Kali Licin di 
Pancoran Mas, Depok meluap 
dan membanjiri rumah warga 
pada pukul 23.30 WIB, anggota 
pun kerja bakti membendung 
tanggul Kali Licin yang jebol 
dengan karung berisi puing- 
puing.

“Kita bekerja sampai 
subuh ditengah guyuran hujan. 
Dinginnya udara apalagi 
di malam hari seakan tidak 
terasa. Pada hal kita kerja tidak 
ada yang bayar, namun ada 
kepuasan batin ketika kami bisa 
membantu warga,” ujarnya. 
Tak hanya itu, lanjutnya, 
Pokdarkamtibmas sub 
sector Depok Jaya 
juga melakukan 
pantauan ke 
Taman 

Pokdar Kamtibmas Tanpa Pamrih Jaga Keamanan 

ilustrasi
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UKM

coklat. Rasa buah-buahan 
pun menjadi pilihan 

untuk menciptakan 
aneka rasa coklat. Di 
antaranya strawberry, 
kiwi, lemon, nanas, 

kismis, dan blueberry. 
Tak hanya itu, rasa yang 

sedang tren ia ciptakan 
dalam produk coklatnya. 

Seperti rasa capucino, 
milk, white, jahe, kayu 
manis dan kacang mede. 
“Saya melihat peluang 
usaha makanan 
berbahan baku 
coklat sangat luas, 
terlebih kalau kita 
bisa menyajikan dalam bentuk 
special baik dari segi rasa 
dan kemasan, namun yang 
terpenting harus higienis. 
Rasa yang ada dalam coklat itu 
akan membuat ketagihan yang 
memakannya,” ujarnya.

Menurut Sherry, ia juga 
melayani pesanan khusus 
dari konsumen, terutama 
dalam membuat desain coklat. 
Contohnya desain gambar, foto, 
dan tulisan yang di wrapping. 
“Saya melayani pesanan coklat 
dengan desain bungkus sesuai 
pesanan (untuk coklat bar) dan 
bentuk yang beragam. Seperti 
orang lamaran, saya pernah 
mendapat pesanan membuat 
tempat cincin dengan bentuk 
hati terbuat dari coklat, jadi 
kotak cincinnya bisa kita makan. 

Warna juga bisa kita sesuaikan, 
seperti desain untuk lamaran 
warnanya pink,” paparnya. 
Sherry menjelaskan, 
berkembangnya bisnis 
coklatnya itu juga tak lepas 
dari pembinaan yang diberikan 
Dinas Koperasi, UMKM, dan 
Pasar Kota Depok. Selain 

pelatihan, Pemkot Depok 
juga memfasilitasi 

pameran. 
Shery juga melayani 

reseller dengaan 
diskon 20 persen. 
Untuk menjadi 
reseller cukup 
berbelanja Rp 

500.000. 
Saat ini bisnis coklatnya 
beromzet Rp 10 juta setiap 
bulannya dengan keuntungan 30 
persen.

“Setiap lebaran ia selalu 
kebanjiran order. Rata-rata 
order yang diterima 1000 toples 
dengan harga per toplesnya Rp 
50.000. Keuntungan berbisnis 
coklat saya kembangkan dengan 
membuka catering untuk 
sekolah dan jualan siomay 
bakar,” paparnya.

Sherry Dahlia membuka 
usaha Rumah MalMilMul di 
Jalan Janger 4 No 52 Depok 2 
Tengah. Telepon 085715462676. 
Website www.grosircoklat. 
blogspot.com atau juga bisa di 
lihat di www.facebook.com/
rumahmalmilmul.

Anda mau merasakan 
coklat yang spesial, 
baik rasa maupun 

bentuknya? Coba saja 
Coklat MalMilMul. 
Coklat tersebut 
mempunyai rasa yang 
lezat dan higienis. 
Rasa coklatnya begitu 
terasa di lidah. 
Sedangkan bentuknya tidak 
seperti coklat pada umumnya. 
Ada yang berbentuk pulpen dan 
ada juga yang berbentuk hati. 
Lebih spesial lagi coklat itu 
buatan warga Kota Depok. Dia 
adalah Sherry Dahlia Sulaeman 
yang akrab disapa Ai.

“Siapa yang tidak suka 
coklat, hampir semua orang 
terlebih anak-anak sangat 
menyukai makanan coklat 
dengan berbagai jenis olahan. 
Peluang berbisnis coklat ini lah 
yang saya tangkap,” tuturnya, 
beberapa waktu yang lalu. 
Sherry Dahlia menjelaskan, 
untuk memulai bisnis kue coklat 
itu, tahun 2006 ia mengikuti 
kursus pembuatan kreasi coklat. 
Biayanya Rp 750.000. Setelah 
mendapatkan pelatihan tersebut 
ia pun mulai membuka usaha. 
Tak disangka pada lebaran ia 
mendapatkan pesanan 1000 
toples dengan harga setiap 
toplesnya Rp 30.000.

Melihat potensi besar 
dalam berbisnis coklat, lanjutnya, 
maka ia berkreasi dalam rasa 

Coklat Buatan Rumah MalMilMul Lezat dan Unik 
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SERBA SERBI

Walikota Depok Nur 
Mahmudi Ismail ber-
sama warga, Ketua 

Tim Penggerak PKK Depok 
Nur Azizah Tamhid, prajurit 
Batalyon Infanteri Mekanis 201 
dan Serikat Pekerja Kota Depok 
pagi tadi, Sabtu (23/08/2014) 
melakukan gotong royong mem-
bersihkan Situ Tipar Mekarsari, 
Cimanggis, Depok. Tak segan 
pemimpin Kota Belimbing ini 
turun langsung ke setu dan 
mencabut eceng gondok serta 
ilalang yang tumbuh liar di setu 
tersebut bersama sang istri.

“Ini bukan aksi normal-
isasi setu, tapi hanya aksi bersih-
bersih dengan menggunakan 
alat yang sederhana, difokuskan 
untuk mencabut eceng gondong, 
ilalang liar serta sampah,” ujar 
Nur.

“Ini merupakan wujud 
semangat dan upaya untuk 
menunjukan perilaku cinta ling-

kungan dan keaneka ragaman 
hayati. Semoga kita sama-sama 
dapat maju kebersihan Kota 
Depok,” ujarnya.

Selain itu Nur berharap 
Pemkot dengan Kementrian 
Pembangunan Umum serta 
Provinsi dapat bersinergi melak-
sanakan normalisasi semua setu 
di Depok. Total Depok memiliki 
26 setu dengan total luas 151 
hektar dan hingga kini pihak 
Pemkot Depok terus menerus 
melakukan kebersihan, normal-
isasi serta pengoptimalan setu.

kan cara itu dapat memberi-
kan efek jera bagi pengendara 
mobil yang parkir sembarangan. 
Mekanismenya, jika pengendara 
meninggalkan kendaraannya 
di zona larangan parkir hingga 
berjam-jam, pihaknya akan 
menggembeskan dan memberi 
surat tilang kepada pelanggar. 

Lestarikan Budaya Lenong 
dengan Pagelaran Seni

Masih dalam rangka 
memperingati HUT ke-69 RI 
dan Hari anak Nasional, Warga 
Cipayung Jaya menggelar Page-
laran Seni Tradisional berupa 
Gambang Kromong dan Lenong 
Subur Jaya yang bertempat di 
lapangan Lambo RW 04 Cipa-
yung, pada Sabtu (30/08/14) 
ba’da isya.

Hadir dalam acara terse-
but Kadiskominfo M. Fitriawan, 
Kepala BPMK Widyati Riyan-
dani, Camat Cipayung Asep 
Rachmat, Perwakilan Babinsa, 
Babinmas, Polres serta seluruh 
OPD yang terlibat dan warga 
setempat.

Acara yang seyogyanya 
akan dihadiri oleh Walikota De-
pok, Nur Mahmudi Isma’il, di-
wakili oleh OPD terkait karena 

Bersama Warga, Walikota Depok Bersihkan Situ 
Tipar Mekarsari

Dishub Lakukan Penggembo-
san Ban Demi Tertib Lalu Lintas

Banyaknya pengguna 
kendaraan roda 4 (empat) yang 
melanggar peraturan dengan 
memarkir kendaraan tidak pada 
tempatnya, membuat Dinas 
Perhubungan (Dishub) Kota 
Depok gerah, dan berdampak 
pada aksi penggembosan ban 
mobil disepanjang Jalan Mar-
gonda. Seperti yang dilakukan 
tim Dishub beberapa waktu lalu, 
ini merupakan upaya Dishub 
agar mereka menyadari dan 
dengan adanya aksi ini diharap-
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ada suatu hal yang tidak bisa 
ditinggalkan. Dalam sambutan-
nya Asep Rachmat selaku Camat 
Cipayung mengatakan acara ini 
mudah-mudahan dapat men-
dongkrak serta melestarikan 
kembali budaya lenong, tak lupa 
dirinya menghanturkan teri-
makasih kepada seluruh panitia 
yang telah bekerja keras hingga 
acara ini dapat berjalan dengan 
baik.

“Saya mengucapkan teri-
makasih kepada seluruh pihak 
yang terlibat, hingga acara ini 
dapat berjalan. Mudah-muda-
han dengan adanya lenong dari 
Subur Jaya ini, dapat membang-
kitkan semangat nasionalisme 
dengan mengingat dan meles-
tarikan kembali budaya yang 
hampir punah,” tandas Asep.

Dirinya juga berharap, 
mudah-mudahan ada pening-
katan kegiatan-kegiatan serupa 
untuk menciptakan pembaha-
ruan dan inovasi-inovasi lain.

Jalin Silaturahmi, Pemkot 
Depok Adakan Lomba

Masih dalam rangka 
memperingati HUT RI ke 69, 
Pemerintah Kota Depok meng-
gelar berbagai macam lomba 
di Lapangan Balaikota Depok 
pada Jum’at (22/08/14) pagi tadi. 
Sedikitnya 500 peserta terlibat 

dalam acara hiburan ini dianta-
ranya dari seluruh OPD, UPT, 
kecamatan, kelurahan serta 
instansi terkait.

Saat ditemui, Khaerudin 
selaku kepala bidang Pendidi-
kan Non Formal dan Informal 
(PNFI) Dinas Pendidikan yang 
juga Ketua Panitia dari acara 
ini mengatakan, kegiatan ini 
bertujuan untuk memberi 
semangat kebangsaan, bagi 
seluruh pejabat dan pegawai 
Pemerintah Kota Depok serta 
untuk melestarikan permainan 
tradisional. 

Selain itu, dana yang 
digunakan merupakan partisi-
pasi dari seluruh pegawai dan 
bukan dari APBD pemerintah. 
Kegiatan yang disusun sejak 
sepekan yang lalu itu diharap-
kan dapat memberi motivasi 
kepada masyarakat dan anak-
anak bahwa kemerdekaan mi-
lik kita semua dan hendaknya 
permainan tradisional kita 
lestarikan karena ini merupak-
an warisan dari nenek moyang 
kita. “Mudah-mudahan ke-
giatan ini dapat berlangsung 
setiap tahun,” tambahnya.

Wakil Walikota Depok Kun-
jungi Bayi Penderita Atresia 
Bilier

Wakil Walikota Depok 
KH. M. Idris Abdul Shomad 
mendatangi salah satu warg-
anya yang mengidap penyakit 
Atresia Bilier, yaitu bayi Kaffie 
Ammar Muttaqien di kedia-
mannya di Jalan Program 
Dalam 1 No. 36 RT. 02/04 
Cagar Alam, Pancoran Mas, 
Kamis (28/08/14). Bayi berusia 
lima tahun ini merupakan anak 

dari pasangan Ii Romli dan Yeti 
Kurniasi.

Ibu Ammar, Yeti Kur-
niasi menjelaskan bahwa buah 
hatinya tersebut pada umur dua 
bulan terlihat menguning. Ke-
mudian dicek darah dan terlihat 
bahwa fungsi hatinya menin-
gkat. Sempat dirawat selama 
sepuluh hari lalu diperbolehkan 
pulang. Kemudian kontrol dan 
terlihat makin meningkat fungsi 
hatinya. Setelah itu dilakukan 
beberapa pemeriksanaan dan 
resmi difonis penyakit atresia 
bilier.

Untuk biaya operasi yang 
dibutuhkan sekitar 900 juta ru-
piah. Pihaknya sudah berusaha 
mengumpulkan biaya tersebut 
dan bersyukur telah dibantu 
oleh berbagai pihak, termasuk 
Pemkot Depok.

Sementara itu, Wakil 
Walikota Depok KH. M. Idris 
Abdul Shomad yang saat itu 
sempat menggendong Ammar 
turut mendoakan agar operasi 
pencangkokan hati dapat ber-
jalan dengan lancar. Mengingat 
saat ini sudah ada kurang lebih 
18 orang yang bersedia menjadi 
pendonor. Namun semua harus 
diuji kecocokannya.

“Semoga seluruh oper-
asinya dapat berjalan dengan 
lancar, baik pihak pendonor 
maupun bayinya selamat,” 
pungkas Idris.
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LAYANAN MASYARAKAT

Kring..kring Ada Banjir, 
Satgas Banjir Depok Siap Meluncur

tak terasakan.
Begitu lah yang dirasakan 

Saiman bersama rekan-rekan-
nya ketika berupaya menyela-
matkan warga Tugu, Cimanggis, 
Depok dan menutup tanggul 
Kali Laya jebol dengan karung 
yang diisi pasir.

“Sebagai Kepala Satgas 

Saat hujan turun 
malam hari, selimut 
tebal telah tersedia 
menghangatkan 
tubuh kita diatas 

tempat tidur. Semakin pulas me-
lepas kepenatan menanti cerah 
pagi hari.

Namun apa yang dira-
sakan Satuan Petugas (Satgas) 
Banjir Kota Depok saat mem-
bantu korban banjir jauh ber-
beda. Satgas Banjir dibawah 
naungan Dinas Bina Marga dan 
Sumber Daya Air (Bimasda) 
Kota Depok Seksi Pemeliharaan 
berjibaku dengan dinginnya 
malam. Baju yang basah kuyup 
oleh guyuran air hujan seolah 

Banjir, saya sangat puas dan 
bangga menjadi bagian mereka. 
Apresiasi setinggi-tingginya 
atas kinerja mereka yang telah 
melakukan tugas dengan baik 
dan bisa dipertanggungjaw-
abkan,” kata Kepala Seksi 
Pemeliharaan Sumber Daya 
Air selalu Kepala Satgas Banjir 
Kota Depok, A. Zaki Mubarok, 
beberapa waktu yang lalu. 
Zaki Mubarok menjelaskan, 
tugas utama dari satgas banjir 
adalah melakukan inventarisir 
lokasi titik banjir, melakukan 

pemeliharaan 
dan per-
awatan kali 
dan sungai, 
serta me-
nindaklan-
juti laporan 
masyarakat 
tentang 
wilayah yang 
terindikasi 
menimbul-
kan bencana 

banjir. Saat ini jumlah anggota 
satgas banjir Kota Depok ada 
110 orang dengan dilengkapi 
tujuh dump truck, 
baju renang, genset. dan dua 
perahu karet untuk menge-
vakuasi warga. Sedangkan truk 
tersebut untuk mengangkut 
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Peran aktif masyarakat sangat 
dibutuhkan untuk melaporkan 
kejadian banjir ke Posko Satgas 
Banjir ke 

021-71212161 
Petugas akan langsung datang 
ke lokasi begitu mendapatkan 
laporan.
follow twitter @satgas_banjir

sampah yang telah diangkat 
dari saluran air, kali atau sungai 
serta mengangkut batuan dan 
tanah untuk menguruk wilayah-
wilayah yang tergenang air. 
“Kendala dan kekurangan itu 
tidak menjadi beban dan halan-
gan bagi petugas untuk men-
jalankan tugasnya. Kami dari 
Dinas SDA akan mengajukan 
anggaran untuk melengkapi 
peralatan yang kurang. Petugas 
juga akan ditingkatkan kualitas-
nya dengan memberikan pela-

tihan. Kami juga butuh beco 
untuk menormalisasi kali dan 
sungai,” tuturnya. 
Kepala Bidang Sumber Daya 
Air (SDA) Dinas Bimasda Kota 
Depok, H. Herry. R. Gumelar 
menyatakan bahwa tugas dari 
satgas banjir begitu berat dan 
mempunyai resiko yang tinggi. 
“Dengan tugas yang berat dan 
resiko yang tinggi mereka 
jalankan. Walaupun dapur be-
lum ngebul mereka tetap seman-
gat membantu warga, karena 

Satgas banjir memperbaiki turapan ambrol 
di kali cabang barat Grogol, Depok

Membantu Dishub dan menormalisasi 
saluran di dalam terminal Depok

Membersihkan sampah penyebab banjir di 
depan Terminal Depok

Jembatan Panus kali Ciliwung bebas sampah 
setelah dibersihkan

Satgas banjir membersihkan sampah dan 
eceng gondok di situ Pengarengan

membersihkan saluran dr material penyebab 
genangan dpn LIA Margonda

jiwa mereka kesatria dan hati 
yang Ikhlas. Ini akan menjadi 
perhatian kami,” paparnya.
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OPD

185 Titik Banjir Akan Dituntaskan

Cengkeh I dan II, Perumahan Taman Duta, Kali 
Angke, dua titik di Curug, Kali Jantung, Palsi 
Gunung Selatan, Sawangan Baru, Bojong Pondok 
Terong (Kelurahan Cipayung), dan Citayam. 
Kemudian juga di Kompleks Marinir Rangkapan 
Jaya Baru dan BSI Sawangan Indah, Jalan 
Merdeka, Sukmajaya, dan Perumahan Agatis, 
Pancoran Mas.

Dikatakan Herry, penanganan banjir 
juga dilakukan di Perumahan Sriwedari Jalan 
Alternatif Cibubur dan normalisasi Kali Kompeni 
dengan nilai anggaran Rp 3 miliar. Selain itu 
juga dianggarkan Rp 2,4 miliar untuk konservasi 
situ, dan  Rp 5,8 miliar untuk pemeliharaan 
daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung-Cisadane. 
Kemudian rehabilitasi dan normalisasi kali 
dengan pekerjaan penurapan senilai Rp 18,5 
miliar.

Mengatasi banjir dan genangan 
air serta membuat air mengalir 
dengan lancar di saluran 
merupakan tugas inti dari 
Bidang Sumber Daya Air 

(SDA) Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air 
(Bimasda) Kota Depok.

Oleh karena itu, untuk memberikan 
kenyamanan dan ketentraman masyarakat Depok, 
Bimasda Kota Depok akan menuntaskan 185 titik 
banjir pada tahun 2014-2015. Untuk menuntaskan 
hal itu Pemerintah Kota Depok pun menyediakan 
anggaran sebesar Rp 64.658.514.000.

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas 
Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) 
Kota Depok, H. Herry. R. Gumelar, sejumlah titik 
banjir yang akan dituntaskan itu di antaranya 
Perumahan Mutiara Depok, Perumahan Bukit 

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il bersama Komandan Kodim 0508/ Depok, TNI, Polri dan warga atasi banjir di Kalilaya, Depok.
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Selain itu, tahun 2014 akan dibangun lagi 11 
sumur imbuhan di 11 kecamatan. Anggaran satu 
sumur Rp 350 juta dan totalnya mencapai Rp 3,85 
miliar. Kemudian rencana penanggulangan banjir 
di Komplek Marinir, Rangkapan Jaya, Pancoran 
Mas, dan pembuatan saluran air di Jalan Raya 
Sawangan menuju Kali Pesanggarahan. Kedua  
“Ini sebagai upaya kami mengurangi titik banjir di 
Depok. Memang target kami setiap tahunnya bisa 

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air 
mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan bina 
pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya 
air.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok 
Bidang Pengelola Sumber Daya Air mempunyai 
fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis di bidang pengelolaan sumber daya air.

b. Penyusunan perencanaan teknis, 
pembinaan, dan bimbingan teknis di bidang 
sumber daya air.

c. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan 
pembangunan, rehabilitasi peningkatan dan 

Wakil Wali Kota Depok KH. Idris Abdul Shomad melakukan peninjauan 
drainase di Jalan Raya Margonda Depok

Puluhan rumah warga di bantaran Kali Ciliwung,  di lingkungan    RT 
05/14 dan RT 02/20 Kelurahan Kemiri Muka, Beji, Depok terkena banjir 
kiriman dari Bogor. 

pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan 
pengamanan sumber daya air.

d. Penanggulangan bencana banjir 
dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha 
pengendali erosi di bidang sumber daya air.

e. Pengumpulan dan pengelolaan data serta 
pelaporan di bidang sumber daya air.

berkurang lima titik,” tuturnya.
Herry menyatakan bahwa peran 

serta dari masyarakat sangat dibutuhkan 
untuk menanggulangi banjir. 
Kedisiplinan dan mematuhi aturan 
sangat menentukan keberhasilan dalam 
penanganan banjir.

“Masyarakat sudah terlanjur 
berasumsi, pemerintah tidak 
membangun sesuatu untuk mengatasi 
banjir, padahal sebenarnya pemerintah 
sudah berbuat banyak baik fisik 
maupun struktur. Jadi, partisipasi 
dari masyarakat sangat diharapkan, 
disiplin dan mematuhi peraturan sangat 
diperlukan,” paparnya.
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KIPRAH PEREMPUAN

Rahmawati, SKM. yang akrab disapa 
Ade merupakan peraih Sanitarian 
Teladan Kota Depok tahun 2012. 
Meski meraih prestasi itu, wanita 
kelahiran Pekanbaru, Riau, 28 Juli 

1974 tersebut tak berpuas diri. Ibu beranak dua itu 
kini tengah berupaya keras membebaskan wilayah 
Cipayung, Depok dari jamban helikopter (jamban 
apung) dan buang air besar di kali. 

Walaupun mendapatkan tantangan, 
alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 
Universitas Indonesia itu tetap gigih menyadarkan 
warga Cipayung agar tak membuang air besar 
sembarangan. Petugas Sanitarian Pelaksana 
Lanjutan UPT Puskesmas Cipayung itu terus 
mengajak warga Cipayung agar membuang air 
besar di kamar kecil yang memiliki septik tank. 

Sosialisasi tentang bahaya buang air besar 
sembarangan (BABS) tanpa batas itu mendapatkan 
sambutan positif dari warga. 

Secara gotong royong warga RT04/3, 
Cipayung dan warga RT03/1, Cipayung Jaya 
mendirikan kamar kecil yang memiliki septik 
tank. Dengan adanya kamar kecil itu maka warga 
di dua RT itu pun kini tak membuang air besar 
sembarangan.

“Saya tidak bosan-bosannya memotivasi 
masyarakat agar sadar tidak buang air besar 
sembarang. Warga itu berharap Pemkot Depok 
memberikan bantuan membuat septik tank. 
Karena program sanitarian itu Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) pilar 1 maka saya 
dorong terus masyarakat di dua RT itu. Akhirnya 
warga pun merespon positif,” katanya, beberapa 

Rahmawati Bebaskan Cipayung 
dari Jamban Helikopter
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dewasa. Melainkan melakukan pemberantasan 
sarang nyamuk (PSN).

Upaya lainnya yang dilakukan Rahmawati 
sehingga menorehkan prestasi itu adalah 
membangun tiga buah bangunan pelindungan 
mata air di lingkungan RW02, 3, dan 5, Kelurahan 
Pondok Jaya, Cipayung. “Ya Alhamdulilllah 
sampai saat ini sangat bermanfaat bagi 
masyarakat,” tandasnya.

32 Item Rencana Kegiatan Harian Rahmawati 
 
1. Konsultasi dalam gedung klinik 
2. Kunjungan lapangan pasien klinik sanitasi 
3. Inspeksi sanitasi sarsandas 
4. Rumah makan / Restorant 
5. Tempat pendidikan 
6. Sarana ibadah 
7. Depot air minum 
8. Sarana kesehatan 
9. TP3 
10. Pengrajin makanan 
11. Dalam dan luar gedung PKM 
12. PSN dan PJB 
13. Pengukuran kepadatan lalat TPA/TPS 
14. Penyemprotan lalat di TPA 
15. pengambilan sampel air bersih 
16. pengambilan sampel Depot Air Minum 
17. pengambilan sampel malanan anak sekolah 
18. Penyelidikan epidemiologis 
19. Penyuluhan kesehatan lingkungan 
20. Penyusunan rencana kerja 3 bulanan 
21. Penyusunan rencana kerja bulanan 
22. Meghadiri lokakarya bulanan 
23. Penyusunan laporan 3 bulanan 
24. Penyusunan laporan bulanan 
25. Pertemuan pelatihan masyarakat 
26. Penyusunan laporan tahunan 
27. Penyajian data tahunan kesling 
28. Pengawasan pemgelolaan limbah medis 
29. Menghadiri pertemuan tingkat sektoral 
30. Pemicuan STBM pilar 1 
31. Pemantauan hasil pemicuan STBM Pilar 1 
32. Evaluasi kinerja mingguan

waktu yang lalu.
Rahmawati 

menambahkan 
bahwa dengan 
dijadikannya 
RT04/3, Cipayung 
dan RT03/1, 
Cipayung Jaya 
sebagai pilot project 
STBM maka warga 
lainnya sadar dan 
mengikutinya. 
“Ada yang membuat 
senang saya 
adalah masyarakat 
Cipayung masih 

tinggi rasa kekeluargaannya. Sepertinya rata-
rata masyarakat Cipayung baik-baik semua dan 
tidak ada yang membuat saya kecewa selama ini,” 
ujarnya.

Prestasi Rahmawati yang mendapatkan 
Sanitarian Teladan Kota Depok tahun 2012 tidak 
lepas dari upayanya memotivasi warga untuk 
menjaga kesehatan lingkungan. Rahmawati yang 
bertanggungjawab terhadap program kesehatan 
lingkungan (Kesling) dan surveilance, tanpa lelah 
melakukan kegiatan penyehatan lingkungan 
pemukiman, penyehatan air, dan penyehatan 
tempat-tempat umum.

Saat menjelankan tugas, Rahmawati 
melakukan penanangan cepat 1 x 24 jam terhadap 
penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), 
chikungunya atau penyakit berbasis lingkungan 
lainya.

“Menjalankan tugas di lapangan bukan 
hal yang mudah tanpa kendala. Dengan luasnya 
wilayah kerja, dan saat ada kasus yang bersamaan 
waktunya. Sehingga terkadang penanganan kasus 
menjadi lebih lambat,” tuturnya.

Rahmawati menyatakan bahwa ia juga 
mendapatkan tantangan saat menjalankan 
tugasnya itu. Salah satunya adalah menyadarkan 
masyarakat bahwa fogging bukan lah cara terbaik 
dalam pencegahan DBD. Fogging merupakan 
salah satu cara untuk mengusir nyamuk DBD 

Rahmawati, SKM
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Pelatihan Pengembangan UMKM Kepada Kelompok Keterampilan 
Usaha Handycraft se-Kecamatan Beji

50 Anggota DPRD Kota Depok Resmi 
Dilantik

GALERI FOTO

Dinas Perhubungan Kota 
Depok dibantu unsure Satpol 
PP dan Satgas Banjir dengan 
kekuatan 62 orang menga-
dakan gerakan kebersihan 
di Terminal Terpadu Depok, 
Gerakan kebersihan ini 
diawali dengan apel ber-
sama pada jam 08.00 yang 
dipimpin Kadis Perhubungan 
yang diikuti oleh Jajaran 
pejabat structural dan staf 
Dishub 35 orang, Satpol PP 
13 orang, dan Satgas Banjir 
Bimasda 15 orang.

Bertempat di Aula Kantor 
Kecamatan Beji diadakan 
kegiatan Pelatihan Pengem-
bangan UMKM Kepada Ke-
lompok Keterampilan Usaha 
Handycraft se-Kecamatan 
Beji. Acara yang di buka 
langsung oleh Camat Beji 
Drs. H. Saifuddin Lubis, SH. 
M.Si bertujuan agar UMKM 
khususnya yang berada di 
wilayah Kecamatan Beji  
mendapatkan pengetahuan 
lebih dari terselenggaranya 
acara ini.

Dewan Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Istimewa  dalam Rangka Peresmian 
Pemberhentian Anggota DPRD Kota Depok masa jabatan 2009-2014 dan Penguca-
pan Sumpah atau Janji Anggota Dewan Kota Depok periode 2014-2019.  Sebanyak 
50 anggota baru DPRD  Kota Depok terpilih periode 2014-2019 resmi dilantik pada 
Rabu (3/9/14) pagi  di gedung Dewan Kota Depok, Kota Kembang.

Aksi Bebersih di Terminal


