
AGUSTUS 2015 - WARTADEPOK | 3



| AGUSTUS 2015 - WARTADEPOK 4

DAFTAR ISI
Assalaamu’alaikum 
Warahmatulaahi 
Wabarakaatuh

Warga Depok 
yang saya cintai. 
17 Agustus 

2015,  Bangsa Indonesia 
merayakan Hari 
Kemerdekaan yang ke-70.  
Usia kemerdekaan itu bukan 
lagi usia remaja. Sudah 
berkali nahkoda berganti. 
Tidak sedikit pelaku sejarah 

yang saling berganti menoreh kisah. 

Sebagai insan yang selalu mencari kesempurnaan, mari 
kita bertanya kepada diri kita masing-masing.  Apa 
yang sudah dicapai? Seberapa jauh lagi kita semua 
sampai di tujuan? Apakah sebuah negeri yang baldatun, 
thoyyibatun wa robbun ghoffur?

Lalu, pada Kota Depok yang tercinta ini, apa kita 
berperan dalam mempersiapkan generasi pengisi 
kemerdekaan? Sejauh mana kota kita ini dapat 
berperan dalam melahirkan pahlawan-pahlawan baru 
yang tidak hanya mengisi kemerdekaan, namun juga 
mampu melahirkan kemerdekaan-kemerdekaan baru 
lainnya? Karena perperangan terjadi dalam bentuk yang 
berbeda. 

Kemerdekaan dalam pendidikan berupa pendidikan 
gratis. Kemerdekaan dalam ekonomi dengan lapangan 
kerja, kemerdekaan dalam beragama dengan saling 
menghargai dan menghormati antarumat beragama, 
kemerdekaan dalam bersuara dengan adanya pemilihan 
umum, dan banyak hal kemerdekaan yang kita rasakan 
hari demi hari.

Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini 
saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada seluruh warga Depok, khususnya MUSPIDA, 
Polres, Kejari, Dandim, serta LSM dan yang saya sangat 
banggakan masyarakat Depok yang sudah mengambil 
bagian secara aktif dalam pencapaian keberhasilan 
program-program Pemerintah Kota Depok. Bersama-
sama  kita telah buktikan bahwa kerjasama yang 
baik dan integritas tinggi menjadi modal utama 
keberhasillan pembangunan Kota Depok. 

Akhir kata, mari bersama dalam semangat HUT RI ke-
70, kita jaga kebersamaan dan kita tingkatkan sinergi 
untuk pembangunan Kota Depok yang lebih baik.

Wassalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh
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Alhamdulillah edisi HUT RI ke-70 telah berada di tangan 
bembaca setia Majalah Warta Depok. Kami berusaha 
di edisi spesial ini dapat menyajikan berbagai ulasan 
yang berguna untuk menambah wawasan pembaca 

dan informasi seputar pembangunan di Kota Depok. Tidak 
berpanjang kata kami akan membuka satu persatu rubrik yang 
akan pembaca nikmati di edisi kali ini.

Pada edisi ini, kami mengingatkan masa lampau tentang 
keberadaan Kota Depok di Rubrik Depok Dulu dan Sekarang. 
Selanjutnya di Rubrik Walikota Depok Bicara, kami sajikan 
wawancara Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il tentang 
makna HUT RI ke-70.

Selanjutnya kami paparkan program yang akan menjadi kado 
dari Kota Depok untuk Indonesia bahkan dunia. Bahkan  program 
arboretum yang menjadi cita-cita Pemerintah Kota Depok 
untuk menyiapkan kota Depok menjadi kota yang siap menjadi 
laboratorium botani dengan berbagai tanaman yang terus 
diperbanyak dari segi jumlah maupun jenisnya. 

Melengkapi ulasan  di edisi spesial ini, kami mengulas tentang 
kerukunan antar umat beragama di Rubrik Tokoh Depok 
Bersuara. Selanjutnya rasa terima kasih disampaikan warga atas 
capaian pembangunan di Rubrik Suara Warga.

Selanjutkan kami berusaha menyajikan berbagai prestasi yang 
telah di dapat selama satu dekade dalam rubrik Depok bekerja 
dan berprestasi. 

Tak lengkap rasanya jika pembangunan dirasa oleh segelintir 
orang saja maka kami sengaja mengajak beberapa masyarakat 
sebagai perwakilan untuk memberikan testimoni pembangunan. 
Dengan begitu didapat gambaran yang sebenarnya sejauh apa 
hasil-hasil pembangunan di rasakan masyarakat Kota Depok.

Terakhir kami juga menyambangi Muspida untuk memberikan 
pesan-pesan dan cerita bagaimana Muspida berkolaborasi 
dengan Pemerintah Kota Depok sehingga bersinergi membangun 
kota yang kita cintai ini. Akhirnya kami ucapkan selamat 
menikmati sajian yang dapat kami persiapakan.

SALAM  REDAKSI

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 : Herry Gumelar, ST, M.Si

Redaksi : Nuryanto, SE, 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

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

Bangga Menjadi Bangsa Indonesia, Bangga Menjadi Warga Depok
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LIPUTAN UTAMA

S udah 70 tahun Indonesia 
merdeka. Selama itu pula 
generasi penerus bangsa 
mengisi kemerdekaan dengan 

membangun Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI).
Begitu pula warga Depok. Mulai dari 
Depok masih tergabung dengan 
Kabupaten Bogor hingga Walikota Depok, 
Nur Mahmudi Isma’il.
Berikut sekelumit perjalanan warga Depok membangun Kota 
Depok.
Kota Depok berawal dari sebuah kecamatan yang berada di 
lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung 
Kabupaten Bogor. Depok baru diresmikan sebagai kota yakni 
berdasarkan Undang – undang No. 15 tahun 1999, tentang 
pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan 
pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 
1999 berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya 
Kepala Daerah Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. 
Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota 
Kota Administratif Depok. Momentum tersebut pun dijadikan 
hari jadi Kota Depok.
Tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perum 
Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti 
dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI). Tahun  
1981, pemerintah membentuk Kota Administratif Depok 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 
yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri 
Dalam Negeri, H. Amir Machmud. Kotif Depok saat itu terdiri 
dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Pancoran Mas, Beji, 
dan Sukmajaya serta 17 desa. 17 tahun kemudian 17 desa itu 
dimekarkan menjadi 23 kelurahan.
Saat itu pula, Jalan Raya Margonda menuju Lenteng Agung, 
Jakarta Selatan masih satu lajur. Jumlah puskesmas masih 
terbatas. Begitu juga jumlah SMP dan SMA negeri.
Untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan, tahun 
2009 Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il memekarkan 
Kota Depok menjadi 11 kecamatan dan 63 kelurahan. 11 
kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pancoran Mas, Beji, 

Sukmajaya, Cimanggis, Sawangan, Cinere Cipayung (awalnya 
masuk Panmas), Cilodong (awalnya masuk Sukmajaya), Tapos 
(awalnya masuk Cimanggis), Limo ( awalnya masuk Cinere, dan 
Bojongsari (awalnya masuk Sawangan). (sumber : www.depok.
go.id).

PENDUDUK
Lahan hijau Kota Depok yang berfungsi sebagai  konservasi 
air masih sangat luas. Jumlah penduduknya pun masih di 
bawah 700.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk Depok pun 
tak terelakkan. Hal ini dipicu wilayah Depok sebagi proyek 
percontohan perumnas berskala besar pada pertengahan 1970-
an. 
Tahun 2002, jumlah penduduk Depok mencapai 1,2 juta jiwa. 
Kota Depok dengan luas total 200,9 km pada tahun 2003, 
memiliki jumlah penduduk  1.143.403 jiwa dengan kepadatan 
rata-rata 5.709 jiwa/km. Desember 2014 jumlahnya sudah 
mencapai 2.050.000 penduduk. 
Tingkat. kemiskinan
Depok sejak 2010 sampai sekarang di bawah 3 persen, yakni 
2,22 persen di tengah pertumbuhan penduduk yang tinggi. 
Angka migrasi per tahun 4 persen dengan rata – rata pendatang 
per hari sebanyak 100 orang. (sumber : Disdukcapil Kota 
Depok).EKONOMI
Data tahun 2001, kontribusi yang cukup signifikan membangun 
perekonomian Kota Depok yaitu sektor industri pengolahan 
38,39%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan 
restoran 30,54%, sektor jasa-jasa 8,01%, sektor pengangkutan 
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dan komunikasi 5,72%, sektor bangunan 5,81%. Sedangkan 
sektor  lainnya 11,53% meliputi sektor keuangan, pertanian, 
listrik, dan gas rata-rata 3%. (sumber: Data BPS 2003).
Kegiatan perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang 
terbesar kedua bagi total ekonomi daerah, yaitu sekitar 
24,96%. Saat ini, perkembangan kegiatan perdagangan dan 
jasa terkonsentrasi di poros pusat kota di Jalan Margonda Raya, 
poros Jalan Arief Rahman Hakim, Nusantara, dan Dewi Sartika, 
Jalan Akses UI, Jalan Raya Bogor-Cimanggis, Jalan Raya Parung-
Sawangan, Pusat Cinere-Limo, dan pusat-pusat lingkungan. 
Dilihat dari kegiatan ekonomi daerah, perputaran uang dari 
lapangan usaha industri membukukan nilai Rp 1,86 triliun atau 
menyumbang 38,39 % terhadap total perekonomian daerah. 
Kegiatan industri yang 
sudah ada, khususnya kelompok industri kimia dan barang 
dari bahan kimia berskala menengah dan besar berlokasi di 
sepanjang Jalan Raya Bogor-Jakarta, kecamatan Cimanggis dan 
Sukmajaya. Industri 
kecil yang sudah berkembang adalah industri rumahan seperti 
garmen dan konveksi di Kecamatan Pancoran Mas. (sumber : 
ciptakarya.pu.go.id)
Dari sisi penerimaan APBD kota Depok pada tahun 2003, 
penerimaan daerah yang terbesar berasal dari dana 
perimbangan yaitu sekitar 85% atau Rp 315.103.996.476,00 
dari total nilai APBD sebesar Rp 369.678.000.000,00 
sedangkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli 
Daerah menyumbang Rp 41.165.629.524,00 atau sekitar 11%. 
Sedangkan penerimaan lain sebesar Rp 13 miliar.
(Sumber : Pemerintah Kota Depok, 2003)
Setelah tahun 2005, salah satu variabel penting dalam 
pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, yang 
lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Secara umum PDRB Kota Depok terus mengalami kenaikan 
dari Rp 7,5 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp 14,06 trilyun  

pada tahun 2009. (Sumber: Diolah dari Buku PDRB Kota Depok 
2010).

Berdasarkan struktur ekonomi, potensi unggulan daerah 
Kota Depok adalah sektor tersier yang meliputi subsektor 
perdagangan, hotel dan restoran, dan subsektor jasa. Sektor 
ini memberikan kontribusi pada perekonomian daerah sebesar 
48,44% pada tahun 2005 dan meningkat pada tahun 2009 
menjadi sebesar 52,77 %. Fenomena dominannya sektor tersier 
dalam perekonomian Kota Depok menunjukkan pergeseran 
struktur ekonomi Kota Depok yang semakin mengarah pada 
kota perdagangan dan jasa. 
Capaian IPM Kota Depok dari tahun ke tahun menunjukkan 
peningkatan yang cukup signifikan dengan rata - rata capaian 
peningkatan sebesar 0.29 point. Pada tahun 2007 tercapai 
IPM sebesar 78.1, pada tahun 2008 tercapai IPM sebesar 
78.22, pada tahun 2009 tercapai IPM sebesar 78.68 dan 
pada 2010 mencapai 78.9. Nilai IPM Kota Depok adalah yang 
tertinggi di Propinsi Jawa Barat. Bahkan secara nasional, IPM 
Kota Depok menempati urutan ketiga setelah Jakarta Selatan 
dan Jogjakarta. IPM diukur melalui 3 indikator yakni indeks 
pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Tingginya 
nilai IPM Kota Depok menunjukkanbahwa tingkat kesejahteraan 

masyarakat Kota Depok relatif baik.  (sumber: bappeda.
depok.go.id)
Kesejahteraan dalam pola pembelanjaan juga bagus 
dimana Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) 
melampaui angka 80 sejak tahun 2013.

PENDIDIKAN
Pada tahun 2003 AMH 96,90, tahun 2004 AMH 97,16, 
tahun 2005 AMH 97,98. Sedangkan pencapaian 
Rata - rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kota Depok 
cenderung meningkat setiap tahunnya, pada tahun 
2000 mencapai 9,05 tahun, dan pada tahun 2003 
mencapai 9,80 tahun. Demikian pula kemampuan 
membaca penduduk Kota Depok terus meningkat dari 
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tahun ke tahun.
Sedangkan jumlah anak usia sekolah 7 – 12 tahun berdasarkan 
data yang ada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, jumlah 
anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah cenderung menurun 
setiap tahunnya. 
Adapun jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah 
selama periode tahun 2000 sampai 2005 setiap tahun 
mencapai 10% lebih. Pada tahun 2004 jumlah anak usia 13-15 
tahun yang tidak sekolah menurun atau kurang dari 10 %. 
(sumber: bappeda.depok.go.id)
Pada tahun 2005 Angka Melek Huruf (AMH) Kota Depok 
sebesar 97,98 dan meningkat di tahun 2009 menjadi 98,92, dan 
menjadi 99,10 pada 2010. 
Kendati nilai AMH cukup tinggi, angka ini menunjukkan bahwa 
masih ada 1.08% penduduk atau hampir 19.000 penduduk 
Kota Depok yang buta huruf. Dari sisi lama sekolah, angka rata 
- rata lama sekolah (ARLS) meningkat dari tahun 2005 sebesar 
10,64 menjadi 10,68 di tahun 2009 dan 10,69 pada 2010. Ini 
menunjukkan bahwa rata - rata penduduk Depok mengenyam 
pendidikan lebih dari 10 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA.  
(sumber: bappeda.depok.go.id)
Sejak tahun 2011 Pemkot Depok memprioritaskan 
pembangunan dari manusianya, dengan berorientasi pada 
penuntasan wajib belajar 12 tahun, dalam upaya mendorong 
warga Depok tak boleh ada yang tak berijazah sampai SMA. Hal 
itu diwujudkan dengan gebrakan paket  A, B, C secara gratis. Hal 
itu sejalan dengan gerakan Education for All. Pemerintah Kota 
memfasilitasi anak – anak kurang mampu mendapat prioritas 
akomodasi di sekolah – sekolah dengan kuota 20 persen bagi 

warga miskin serta ruang bagi sekolah inklusi dan 
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Saat ini jumlah 
SMP negeri ada 19 sekolah dan jumlah SMA 
negeri ada 13 sekolah. Kemudian SMK negeri ada 
3 sekolah.

KESEHATAN
Sebelum tahun 2005, Angka Harapan Hidup 
(AHH) Kota Depok cukup tinggi (72,97 tahun), 
Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2004 sebesar 8 
jumlah kematian dan Angka Kematian Bayi (AKB) 
tahun 2005 sebesar 27,17 per 1000 lahir hidup. 
Selain itu terdapat 9.235 balita kurang gizi dan 
935 balita penderita gizi buruk.  (sumber Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok 2008)
Setelah tahun 2005, Angka Harapan Hidup (AHH) 
yang merupakan indeks kesehatan menunjukkan 
tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 
tahun 2006 AHH sebesar 73,03, tahun 2007 
sebesar 73,06, tahun 2008 AHH sebesar 73,10, 

pada tahun 2009 AHH sebesar 73,10 dan AHH 
2010 diperkirakan meningkat tipis menjadi 73,11. Angka ini 
merupakan yang tertinggi di Jawa Barat yang pada tahun 2009 
AHHnya mencapai 68. Angka ini juga berapa di atas rata-rata 
Nasional yang mencapai 67,2. (sumber: bappeda.depok.go.id)
Rendahnya gizi buruk, Depok menjadi kota yang tak termasuk 
kawasan rawan pangan. Angka outbreak keracunan makanan 
pun rendah. Dari sisi kesehatan angka kematian bayi di Kota 
Depok juga
sudah jauh melampaui target nasional atau target Millenium 
Development Goals (MDGs) ditoleransi 25 per 1000 bayi yang 
lahir. Sementara Depok dibawah 4 bayi per 1000 bayi yang lahir.
Menurut renstra Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2011 
– 2016 terdapat program peningkatan promosi kesehatan, 
peningkatan kampanye program Pola Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS).
(sumber: ppsp.nawasis.info)

INFRASTRUKTUR
Sebelum Tahun 2005, sejumlah ruas jalan utama di Depok 
masih dalam tahap pembangunan.  Di antaranya Jalan Arif 
Rahman Hakim dan Jalan Juanda. Dahulu jalan Juanda adalah 
jalan setapak yang digunakan sebagai perlintasan jalur pipa 
gas milik Pertamina. Namun seiring dengan perubahan status 
Kota Administratif Depok menjadi Kotamadya Depok serta 
meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat, 
maka diperlukan percepatan pembangunan akses jalan 

LIPUTAN UTAMA
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yang diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian 
masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dirasakan perlu disusun suatu 
Rencana Tata Ruang Kota yang strategis, guna mewujudkan 
perencanaan kota yang terpadu dan terarah. Karena itu perlu 
dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 
Depok yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota 
Depok. Peraturan Daerah dimaksud adalah Perda Kota Depok 
Nomor 12 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Depok Tahun 2000-
2010.

Jalan yang diresmikan, 3 Desember 2003 oleh Menteri 
Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno. Jalan tersebut 
berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa 
transportasi dan distribusi serta memperpendek waktu tempuh 
dari koridor barat ke timur atau sebaliknya.

Jalan Arif Rahman Hakim adalah nama salah satu jalan utama 
di Kota Depok yang membentang antara ruas jalan Nusantara 
disisi barat dan jalan Margonda disisi timur. Jalan Arif Rahman 
Hakim memiliki total panjang jalan 1.146 meter. Setelah RTRW 
Kota Depok 2000-2010 disahkan, akhirnya pembangunan 
fly over di jalan Arif Rahman Hakim dapat terwujud. (Perda 
Nomor 12 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Depok 2000-2010).  
(sumber: bphn.go.id)

Setelah tahun 2005, arah kebijakan RPJMD untuk urusan 
pekerjaan umum adalah meningkatkan pelayanan transportasi, 
meningkatkan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup, 
meningkatkan penanganan masalah-masalah sosial. Kebijakan 
yang terkait langsung dengan sanitasi diturunkan dalam 
rencana program pengendalian banjir yang terdiri dari beberapa 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber 
Daya Air. Kegiatan itu berupa penataan sistem drainase kota, 
swakelola masyarakat dalam penataan drainase, pemeliharaan 
DAS, pembangunan dan pemeliharaan jaringan air irigasi, 

konservasi dan pemanfaatan situ sebagai resapan air. 

Selama kurun waktu dari tahun 2006 - 2009 telah tertata 492 
saluran drainase dan pada tahun 2010 sedang dilaksanakan 
penataan 89 drainase. Capaian penanganan titik banjir, pada 
tahun 2007 dan 2008 masing - masing tertangani 1 lokasi dan 
pada tahun 2007 penanganan titik banjir di Perum Taman 
Cipayung. Pada  tahun 2008 penanganan tiitk banjir di kawasan 
Perum Bukit Sawangan Indah. 

Pada tahun 2009 tertangani 12 lokasi titik banjir. Pada tahun 
2010 penanganan titik banjir terealisasi

di tiga lokasi yaitu Kelurahan Tugu, Griya Kencana Kelurahan 
Mekarjaya dan Taman Cimanggis Permai Penanganan titik 
banjir ini didukung pula oleh kegiatan penataan drainase baik 
sekunder 

maupun tersier yang tersebar di seluruh wilayah Kota Depok.

Timbulan sampah di Kota Depok sebesar 4200 meter kubik 
sedangkan yang dapat terangkut sebesar 1200 meter kubik, 
sehingga diperlukan peningkatan Pengelolaan dan pengolahan 
Limbah Padat (sampah). Optimalisasi sarana dan prasarana baik 
dari UPS, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), dan sarana 
Pengangkutan sampah. Sejauh ini depok mempunyai 41 UPS 
dimana 16 UPS dibangun diatas lahan milik masyarakat. Kondisi 
cakupan pelayanan persampahan yang baru mencapai 38% 
dari keseluruhan timbulan sampah dan harus segera dilakukan 
penanganan secara optimal.  (sumber: ppsp.nawasis.info)

Depok memiliki ruas Jalan Tol Cinere-Jagorawi, ruas jalan tol 
Depok-Antasari dan rencana pembangunan hingga pelebaran 
Jalan Margonda. Depok juga akan memiliki Depok Outer Ring 
Road (DORR) serta Fly Over di Markas Wangi (Margonda Kartini 
Dewi Sartika Siliwangi).

SOSIAL
Sebelum tahun 2005, tingkat kesejahteraan sosial 
penduduk Depok dapat tercermin dari jumlah keluarga 
sejahtera, dimana dari total 20.120 keluarga yang ada di 
Kota Depok pada tahun 2003, sejumlah 4.247 keluarga 
di antaranya adalah keluarga pra-sejahtera dan 15.873 
keluarga lainnya adalah keluarga sejahtera 1.

Selama tahun 2001-2005, 0,4% sampai 0,5% jumlah 
penduduk di Kota Depok menjadi penyandang masalah 
sosial. Secara persentase angka ini kecil dan cenderung 
turun dari tahun ke tahun. Namun secara nominal, 
jumlah penduduk penyandang masalah sosial cukup 
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besar, yakni meningkat dari 5,726  orang pada tahun 2000, 
menjadi 5,942 orang pada tahun 2004. Namun turunnya 
persentase tidak menurunkan jumlah nominal, karena seiring 
dengan pertumbuhan penduduk. (sumber: bappeda.depok.
go.id)

Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2006 
sebesar 3,44 % yang tidak diimbangi dengan tingkat 
kompetensi (pendidikan dan keterampilan) yang memadai 
dan terbatasnya lapangan kerja, menyebabkan terjadinya 
peningkatan jumlah keluarga miskin dan pengangguran. Selain 
itu migrasi dan kondisi ekonomi makro seperti inflasi yang 
tinggi,kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak 
(BBM) turut mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk 
miskin di Kota Depok. Berdasarkan data BPS Kota Depok, 
pada tahun 2004terdapat 65.000 jiwa orang miskin dan pada 
tahun 2005 terdapat 64.000 jiwa. Akan tetapi sebagai referensi 

berdasarkan hasil pemetaan penduduk miskin, dengan 
menggunakan kriteria miskin pada program Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) dan kepemilikan dokumen kependudukan, pada 
tahun 2006 terdapat 124.706 jiwa penduduk dengan kategori 
miskin. (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok 2008, 
(sumber: www.scribd.com-2008).

Setelah tahun 2005, Depok memiliki program unggulan, di 
antaranya, pemberdayaan usaha mikro, dengan sasaran 5000 
pelaku usaha. Pemberdayaan ekonomi dengan sasaran 3000 
pemuda. Betonisasi jalan, pembangunan SMAN/SMKN di 
kecamatan yang belum ada. Gratis pendidikan SDN, SMPN dan 
SMAN. Pemberian beasiswa kuliah bagi 100 siswa berprestasi, 
pelayanan puskesmas 24 jam dan bantuan rawat inap DBD 
kelas 3. Pelayanan santunan kematian bagi warga miskin.

Nilai IPM Depok sebesar 80 juga menunjukkan derajat 
pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat yang cukup 
baik. Struktur kependudukan Kota Depok didominasi penduduk 
usia produktif dengan tingkat kelulusan setara SMA yang 
cukup tinggi sekitar 35,59% dan lulusan perguruan tinggi 
sekitar 11,84% (BPS, 2010). Dan dari sisi hubungan sosial 
kemasyarakatan, warga Depok termasuk cukup harmonis dalam 
pluralitas budaya dan agamanya.

Daftar Walikota Depok:
1.  Drs. Moch Rukasah  (Walikotatif)     1982 – 1984
 Suradimadja (Alm)       

2.  Drs. H.M.I Tamdjid                    (Walikotatif) 1984 – 1988

3. Drs. Abdul Wachyan          (Walikotatif) 1988 – 1991

4. Drs. Moch. Masduki               (Walikotatif)     1991 – 1992

5. Drs. H.Sofyan Safari Hamim    (Walikotatif)     1992 – 1996

6. Drs. H. Yuyun WS                      (Plh  Walikotatif)   1996 – 1997

7. H. Badrul Kamal                       (Walikotatif)      1997 – 1999

8. H. Badrul Kamal  (2000 - 2005).

9. Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma’il  (2006-2011)

10. Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma’il  (2011-2016).

LIPUTAN UTAMA
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W arga Indonesia harus bangga sebagai Bangsa 
Indonesia. Bangga karena kemerdekaan 
diraih bukan karena pemberian, melainkan 
karena perjuangan para pejuang merebut 

kemerdekaan dari tangan penjajah. Bangga karena selama 
70 tahun kemerdekaan diraih, generasi penerus bangsa 
mengisi kemerdekaan dengan membangun Negara Kesatuan 
Republik Indonesia secara konstruktif.

Begitu pula yang dilakukan warga Depok. Bersama 
Pemerintah Kota Depok, mereka mengisi kemerdekaan 
dengan membangun Kota Depok. Tak pelak, di usianya yang 
menginjak 16 tahun, Kota Depok pun mengalami kemajuan 
pesat di berbagai bidang. Kemajuan yang membuat warga 
Depok berbangga diri karena berbagai prestasi diraih Kota 
Depok atas upayanya mengisi kemerdekaan.

Berikut petikan wawancara Warta Depok dengan Walikota 
Depok, Nur Mahmudi Isma’il mengenai upaya Pemerintah 
Kota Depok mengisi kemerdekaan:

1.  WD : Apa makna HUT RI ke-70 bagi Kota Depok?
      Nur Mahmudi :
 Sampai di titik ini, warga Depok perlu bersyukur. Meski 

tingkat pertumbuhan  penduduk Kota Depok sangat 
tinggi, terutama dari hadirnya masyarakat urban ke 
Kota Depok, Kota Depok masih memiliki kapasitas 
menampung kreativitas para pendatang. Kota ini mampu 
meredistribusi kekayaan ekonomi kepada mayoritas 
warga Depok. Meski skala dari pendapatan per kapita 
Depok tak

 termasuk tinggi karena kita tak memiliki sumber daya 
alam, namun masyarakatnya masih sejahtera.

2. WD : Indikator sejahtera?
      Nur Mahmudi :
 Jika dibandingkan sejak awal Depok menjadi kota dengan 

penduduk 900.000, per Desember 2014 jumlahnya 
mencapai 2.050.000 penduduk. Tingkat kemiskinan 
Depok sejak 2010 sampai sekarang di bawah 3 persen, 
yakni 2,22 persen di tengah

 pertumbuhan penduduk yang tinggi.

 Angka Gini Rasio yakni 0,4 dari pendapatan orang Depok. 
Sehingga perbandingan antara the have

 dan the poor tak jomplang. Tingkat kemiskinan rendah. 
Ditambah lagi hasil survey tingkat kesejahteraan 
masyarakat oleh BPS tahun 2014 menyebutkan Kota 
Depok pola pembelanjaannya sudah tak didominasi 

WAWANCARA
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konsumsi harian tetapi dipakai untuk kebutuhan non 
konsumsi. Ini berarti pembelanjaan yang mereka miliki 
untuk peningkatan kualitas kehidupan sehari - hari.

 Bicara soal kesehatan, ditunjang tingginya tingkat 
kesejahteraan dengan rendahnya gizi buruk, Depok 
menjadi kota yang tak termasuk kawasan rawan pangan. 
Angka outbreak keracunan makanan pun rendah. Dari sisi 
kesehatan angka kematian bayi di Kota Depok juga

 sudah jauh melampaui target nasional atau target Millenium 
Development Goals (MDGs) dengan tingkat kematian bayi 
ditoleransi 25 per 1000 bayi yang lahir. Sementara Depok di 
bawah 4 bayi per 1000 bayi yang lahir.

 Kesejahteraan dalam pola pembelanjaan juga bagus dimana 
Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) melampaui angka 80 
sejak tahun 2013. Ini perlu diketahui semua masyarakat agar 
bisa mensyukuri dan merasakan indikator makro sudah jauh 
di atas standar nasional. Ini yang patut mereka syukuri.

3. WD : Selanjutnya apa lagi Pak Wali?
      Nur Mahmudi :
 Depok masih memilik potensi untuk menjaga Ruang Tebuka 

Hijau (RTH) yang diamanahkan undang – undang dimana 20 
persen untuk publik dan 10 persen untuk privat. Di Depok 
sebanyak 40 persen lahan di Depok belum terbangun. Hal 
ini menjadi kesempatan bagi pemerintah sekarang dan 
yang akan datang untuk menjaga proporsi kawasan hijau 
di Depok agar mencapai RTH standar yang diamanahkan 
UU. Tentu masyarakat perlu mengisi dan menanam aneka 
tanaman bermakna di dalam RTH yang memiliki multi 
fungsi. Baik fungsi sebagai paru – paru kota, konservasi 
tanaman Indonesia, kawasan wisata serta edukasi 
masyarakat dan bangsa.

 Kawasan RTH tersebut dengan memiliki fungsi – fungsi 
tersebut berarti  tingkat kualitas kesejahteraan makin baik. 
Semangat yang dirasakan oleh masyarakat dan warga yang 
digulirkan menjadi karakter gaya hidup masyarakat Depok, 
senantiasa cinta dengan pola pengendalian kebersihan.

 Kota Depok juga bersyukur di tengah – tengah kasus 
perkotaan dan pengelolaan persampahan, Depok memiliki 
perda persampahan dimana terdapat kesamaan persepsi 
untuk melakukan pengelolaan sampah sejak dari rumah. 
Kemudian melakukan pemilahan, pemanfataan sampah 
organik, dan mengolah jadi pupuk kompos. Hingga kini 
tercatat ada 500 lebih bank sampah.

 Ada tekad pula memanfaatkan residu menjadi energi. 

 Selain itu perlu memahami dan bersyukur pula 
memprioritaskan pembangunan manusianya. Upaya itu 
berupa penuntasan wajib belajar 12 tahun. Hal itu untuk 
mendorong warga Depok harus memiliki ijazah SMA. Maka 
dari itu diwujudkan dengan gebrakan paket  A, B, C secara 
gratis. Kami mengimplementasikan gerakan Education for 
All. Kami juga bertekad memfasilitasi anak – anak kurang 
mampu mendapat prioritas akomodasi di sekolah – sekolah 
dengan kuota 20 persen warga tak mampu. 

 Warga Depok juga harus bersyukur dimana anak – anak 
yang memiliki keterbatasan atau Anak. Berkebutuhan 
Khusus (ABK) diakomodasi pihak sekolah. Selain melalui 
upaya – upaya membantu melalui lembaga pendidikan 
khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta serta sekolah 
inklusi. Sekolah umum di Depok juga menyisipkan 1-2 anak 
setiap kelasnya memperbesar daya serap ABK.

 Kota Depok juga memiliki semangat tekad memfasilitasi 
siswa dengan kemampuan khusus dengan membuka kelas 
CIBI (Cerdas Istimewa Bakat Istimewa) dengan memodifikasi 
policy untuk dapat menggali dan mengembangkan anak 
berbakat khusus berkembang demi kepentingan masa 
depan. Sehingga dapat memberikan kontribusi nasional 
sebagai sumber inovator.

4. WD : Bagaimana mengisi kemerdekaan dengan 
mewujudkan pelayanan publik yang profesional 
dan berbasis  teknologi informasi sehingga warga 
bangga menjadi warga Depok?

 Nur Mahmudi :
 Dalam rangka mengembangkan dan upaya meningkatkan 

efisiensi pelayanan publik serta meningkatkan kemampuan 
aparatur pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD) 
memberikan

 pelayanan ke masyarakat dengan mengadopsi dan 
memanfaatkan pengembangan informasi teknologi. 
Kemudian juga melayani masyarakat sesuai dengan 
manajemen pemerintahan publik. Sehingga tekad Depok 
sebagai Cyber City betul – betul tak membuat Depok 
terperangkap sebagai konsumen IT. Depok harus ambil 
sikap inovatif, efisiensi dan saving pulsa. Hal itu membuat 
masyarakat merasakan kecepatan kualitas pelayanan kita.

 Contohnya: teman – teman di OPD memanfaatkan jaringan 
Whatsapp untuk bersinergi antarOPD hingga kelurahan 
dalam melayani warga. Selain itu juga memfungsikan call 
center dan SMS center.

 Adapula penyediaan wifi gratis bagi masyarakat dalam 

WAWANCARA
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menggunakan jaringan internet. Sehingga  pembayaran 
pajak dapat dilakukan secara online, perhitungan pajak 
online. Masyarakat tidak harus datang sehingga irit biaya 
dan waktu hanya dengan memanfaatkan aplikasi IT. 

 Lalu dalam manajemen lelang barang dan jasa 
menggunakan LPS online. Demikian juga dalam mengurus 
KTP, pajak, dan perizinan. Kami pun menuju ke arah e - 
government.

5. WD : Bagaimana mengisi kemerdekaan dengan 
mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat 
berbasis potensi lokal sehingga warga bangga 
menjadi warga Depok?

 Nur Mahmudi :
 Kami mengembangkan budaya ekonomi kreatif berupa 

kewirausahawan. Sebab di Depok tak ada basis Sumber 
Daya Alam (SDA). Dalam bidang manajemen, kami melatih 
anak – anak muda dan memfasilitasi mereka menjadi 
pengusaha. Fasilitas yang diberikan dengan mempermudah 
perizinan serta menambah modal bagi pelaku UMKM. 

 Margonda saat ini merupakan sentra kuliner. Kami pun 
memfasilitasinya dengan kelengkapan informasi menu 
dan kalori serta kandungan lemak yang harus disajikan ke 
konsumen. Sehingga masyarakat pun cerdas mengukur 
secara tepat asupan nutrisnya. Kami juga melakukan sidak 
dan pengawasan produk pangan berbahaya yang dilakukan 
secara rutin. Ini demi melindungi keamanan konsumen. 
Ditambah penyediaan timbangan tera untuk publik sehingga 
mendapatkan ukuran pembelian produk yang sesuai 
berbasis kejujuran.  Penyediaan informasi running teks 
berupa harga komoditi kami lakukan. Sehingga pembelian 
barang juga tetap berkualitas . Dengan begitu mampu 
mengendalikan inflasi dimana akhir Juni di Depok masih 
deflasi.

6. WD :  Bagaimana mengisi kemerdekaan dengan 
mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang 
nyaman sehingga warga pun bangga menjadi 
warga Depok?

 Nur Mahmudi :
 Infrastruktur Depok mayoritas sudah baik. Kemudian tidak 

ada lagi kantor – kantor pemerintahan yang menyewa. 
Sarana kantor PMI pun sudah dimiliki. Begitupun kantor 
KNPI, dan kantor – kantor lembaga vertikal. Lembaga 
pemasyarakatan Depok pun rencananya tahun ini 
digunakan. Pemkot Depok hanya meminjamkan tempat 
untuk dibangun tetapi itu kewenangan Kemenkumham. 

 Kantor imigrasi kami miliki hingga Sub Denpom. Kota Depok 
memperkokoh infrastruktur sarana pendukung, gedung, 

lembaga vertikal lengkap, bahkan Polresta Depok akan 
ditingkatkan menjadi Polres Metro Depok.

 Ini tantangan bagus bagi kita untuk mencari tempat. 
Tantangan berikutnya masterplan Depok

 Outer Ring Road (DORR). Begitupun pelebaran Jalan 
Bojongsari, Dewi Sartika, dan Simpang Depok

 hingga 32 meter. Ada pula rencana pembangunan Fly Over 
Markas Wangi yakni Margonda –Kartini – Dewi Sartika – 
Siliwangi. Selain itu kami lakukan percepatan pembebasan 
ruas tol Cijago dan Desari.

7. WD : Bagaimana mengisi kemerdekaan dengan 
mewujudkan SDM yang unggul, kreatif dan religius 
sehingga warga bangga menjadi warga Depok?

 Nur Mahmudi : 
 Upaya mewujudkan SDM kreatif dan kemudian unggul. 

Kami bersyukur dari sisi kreativitas

 orang Depok mampu membangkitkan industri kreatif. 
Pertama keunggulan kita punya potensi berupa perguruan 
tinggi berkualitas, berbagai sarana pelatihan, serta 
industri menjadi mitra. SDM unggul kami fasilitasi dengan 
pendidikan kelas CIBI, serta beasiswa anak – anak miskin 
dan berkualitas di sekolah – sekolah negeri. Hal itu 
menumbuhkan kualitas bibit unggul.

 Tercantum  dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah ( RPJPD ) bahwa Depok sebagai kota niaga, jasa 
dan religius. Kami selalu melibatkaan tokoh – tokoh agama 
dengan menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB). Kita pun juga mendorong Kementerian Agama 
menjadi mitra di rumah – rumah ibadah. Lalu memperkokoh 
serta mewujudkan komitmen. Kami juga membimbing 
agar rumah – rumah ibadah mengantongi Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) yang benar supaya tak ada konflik. Kami 
mendorong kegiatan program

 keagamaan menjadi perhatian semua pihak. Hari – hari 
besar beragama non muslim juga menjadi motivasi untuk 
menumbuhkan semangat kehidupan beragama agar hidup 
berdampingan dengan baik. 

 Kami juga mendorong melalui perda miras menjamin agar 
minuman beralkohol tak dijual di sekitar rumah ibadah 
dan sekolah untuk menciptakan suasana masyarakat yang 
harmonis. Kita juga memberikan bimbingan ramadan. 
Semua pihak menghormati masyarakat yang beribadah. 
Kami juga berkoordinasi dengan Polresta Depok serta 
Kodim 0508 untuk mengimbau masyarakat agar menggelar 
takbiran di rumah – rumah ibadah.
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T epat 17 Agustus 2015, Bangsa Indonesia merayakan 
hari jadinya yang ke-70. Tepat di usia ke 70 itu, Kota 
Depok mempersembahkan sebuah langkah nyata 
sebagai bentuk kecintaan terhadap bumi. Pelestarian 

di Kota Depok diwujudkan dengan mencanangkan berbagai 
taman arboretum.
Gerakan cinta lingkungan hidup secara massal ini 
disebarluaskan di berbagai kalangan baik pelajar maupun 
masyarakat. Sesuai definisi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota 
Depok, arboretum yakni tempat buatan untuk mengoleksi 
tanaman tipe pohon dari beragam jenis. Arboretum untuk 
berbagai keperluan yang dapat mencakup konservasi 
sumber daya genetik, penelitian dan pendidikan. Arboretum 
merupakan komponen Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota yang 
berfungsi meningkatkan daya dukung kota dan sebagai ruang 
publik untuk rekreasi.
Arboretum bermanfaat sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), 
konservasi, penelitian dan pendidikan, hingga objek wisata. 
Tentunya dapat bermanfaat sebagai Taman Kota, Hutan Kota, 
Hutan penelitian, Perpustakaan Botani.
Dasar pelaksanaan kawasan arboretum jelas tercantum dalam 
Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 
Hijau. Peraturan Daerah Kota Depok No. 3 tahun 2013 tentang 
Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pembangunan arboretum atau taman koleksi botani 
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata hijau termasuk 
didalamnya konservasi serta penambahan luasan ruang terbuka 
hijau seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum no. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman 
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
Perkotaan, sebesar  30% dari luasan kota.  
Selain itu,  pembangunan arboretum juga ditujukan sebagai 
sarana penelitian dan pendidikan karena dalam arboretum, 
tumbuhan koleksi dipelihara dan diberi keterangan nama dan 
beberapa informasi lainnya yang berguna bagi pengunjung. 
Arboretum selain sebagai konservasi keanekaragaman 
tumbuhan juga dapat meningkatkan kenyamanan kota, 

menghasilkan oksigen, mengurangi polusi udara, meningkatkan 
resapan air, habitat satwa liar, serta ruang publik untuk rekreasi.
“Kami mempersembahkan kawasan Arboretum di Depok 
sebagai hadiah Kota Depok untuk Indonesia dalam Hari Ulang 
Tahun (HUT) RI ke-70. Depok secara akumulasi melakukan 
wujud nyata dengan kawasan Arboretum yang multifungsi. 
Taman mini keanekaragaman hayati Indonesia, jadi hadiah 
Indonesia dan dunia. Warga Depok bisa membudayakan 
gerakan cinta bercocok tanam. Warga Depok harus siap siaga 
terhadap dua musim yang berbeda. Harus
punya cadangan air sehari – harinya. Siapkan RTH dengan 

ARBORETUM
Hadiah dari Depok untuk Indonesia

HUT RI Ke

LIPUTAN KHUSUS
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arboretum. Sumur resapan hingga biopori mampu menyimpan 
cadangan air tanah,” kata Walikota Depok Nur Mahmudi Is’mail.
Pengamat Lingkungan Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono 
menyebutkan niat melestarikan dan membangun arboretum 
hingga mewujudkannya merupakan sebuah langkah ibadah 
bagi banyak generasi. Arboretum dapat menciptakan 
keseimbangan lingkungan perkotaan. Namun ia mendorong 
Pemerintah Kota Depok untuk bekerja keras dalam hal 
penyediaan lahan ideal bagi kawasan arboretum. Selain itu, 
jenis tanaman yang disediakan, hingga visi misi kawasan 
arboretum tersebut harus fokus.

“Jika ini terwujud adalah satu langkah ibadah yang 
tak ada tandingannya. Arboretum itu kan kumpulan 
pohon – pohon di lahan kering yang dibudidayakan, 
mirip dengan kebun raya. Cuma kebun raya dari 
berbagai suku atau jenis, di Monas berdasarkan 
provinsi. Sedangkan di Depok visi misi kawasan 
arboretum harus difokuskan terlebih dahulu.  
Misalnya Depok jangan terlalu luas dulu, kumpulkan 

saja berbagai macam pohon se Jawa Barat ada 1200 
jenis pohon. Sehingga memiliki potensi akademik, 
perdagangan, dan tanaman berkhasiat di masa 
datang,” ujarnya.

Tarsoen menambahkan bahwa idealnya arboretum di 
perkotaan memiliki luas lahan minimal 2 hektar. Ia mendorong 
seluruh pabrik di Depok menyetorkan 30 persen kewajibannya 
untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 
“Arboretum itu lokasi pertanaman yang punya tujuan 
fungsional. Idealnya kalau hutan kota 2500 meter kalau 
arboretum minimal 2 hektar jika sampai 10 hektar lebih 
bagus lagi. Sesuai UU 26 tahun 2007, pemerintah daerah 
kabupaten kota wajib sediakan 30 persen kawasan hijau. 
Swasta dan UI pun memiliki kewajiban yang sama karena di 
atas tanah negara. Jika sudah masuk ke Provinsi Kabupaten 
Kota ini dijadikan Perda. Semua yang dibangun diatas tanah di 
Indonesia, boleh bangun 70 persen dan 30 persen untuk ruang 
hijau. Salah satunya kalau di Depok intensifkan lagi rencana 
pemanfaatan lahan RRI,” tandasnya.
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Sementara itu, Pecinta Pertanian Organik dan Roof Garden dari 
Institut Pertanian Bogor (IPB), Ahmad Sulaeman memiliki solusi 
soal lahan yang didorong pengamat lingkungan UI Tarsoen 
Waryono. 
Menurut Ahmad Sulaeman, Depok sebagai penyangga ibukota 
sangat baik dalam menggagas program arboretum. Apalagi 
saat ini semangat urban agriculture dan KRPL tengah bergulir di 
Depok.
“Problemanya orang butuh bibit, orang butuh kembali ke 
tanaman lokal kemana bibitnya, arboretum itu taman koleksi, 
taman konservasi dan keanekeragaman,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa Depok sebagai penyangga ibukota 
sangat baik jika mempunyai arboretum seperti kebun raya. Di 
kota Depok dengan lahan sempit tentu harus disiasati. Bertani 
dengan lahan sempit, kata dia,  dapat memanfaatkan media 
lain.
“Banyak masyarakat yang tak punya lahan. Tapi kan mereka 
punya atap rumah, cukup di dak saja bikin roof garden. Itu jadi 
mengganti metode bertani di perumahan, makanya setiap 
pengembang disarankan tanah enggak boleh hilang, semua 
akan mengarah ke green building. Pengalaman keluarga saya 

bertani dengan roof garden maka kami naik ke atas di lantai 
tiga jika ingin panen cabai, sayur – mayur, hingga buah. Jadi 
lahan bukan kendala,” paparnya.

Namun untuk lahan utamanya bagi kawasan arboretum 
tetap harus ada, lanjutnya. Setiap sekolah diminta tidak 
menghabiskan seluruh lahannya tetapi membagi untuk 
arboretum. ”Untuk pengembangan kawasan arboretum yang 
telah ada, pemerintah Kota Depok meminta setiap sekolah 
tidak menghabiskan seluruh lahannya, tapi membaginya untuk 
bertani dan berkebun. Apalagi tiap sekolah pasti memiliki 
tanaman berbeda semacam zonasi,” imbuhnya.

Dikatakan Ahmad Sulaeman, sebagai  penyangga ibukota 
bermacam – macam tanaman bisa ditanam dan tumbuh di 
Depok. Potensi itu membuat Depok dapat menjadi penyedia 
benih, koleksi tanaman langka potensial. 

“Selama ini banyak tanaman yang under-utilized atau kurang 
dimanfaatkan. Lalu banyak masyarakat tidak tahu sumber 
karbohidrat lainnya seperti ganyong, kentang, sehingga jika 
perlu tempat pembelajaran soal pertanian enggak usah jauh – 
jauh lihat saja atau berkunjunglah ke Depok,” ujarnya.

LIPUTAN KHUSUS
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Saat ini hutan kota UI terbagi menjadi 3 yaitu walace barat, 
walace tengah dan walace timur. Zonasi itu menentukan 
tumbuhan yang ditanam. Jadi sampai saat ini belum ada 
kebijakan UI dalam program Arboretum Kota Depok.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Depok, Wijayanto 
menyatakan bahwa Pemerintah Kota Depok saat ini terus 
membangun taman-taman arboretum di berbagai wilayah 
di Kota Depok. Untuk itu Pemerintah Kota Depok berusaha 
mendapatkan lahan untuk dijadikan taman arboretum yang 
manfaatnya sangat besar bagi kehidupan.
“Pembangunan arboretum atau taman koleksi botani  
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata hijau termasuk 
didalamnya konsevasi serta penambahan luasan ruang terbuka 
hijau seperti yang diamanatkan dalam peraturan menteri 
pekerjaan umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman  
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
di kawasan perkotaan , sebesar 30 persen  dari luas kota,” 
katanya.
Wijayanto juga menjelaskan, Pemkot Depok berusaha 
mendapatkan tanah-tanah untuk dimanfaatkan sebagai 
arboretum dengan beberapa cara. Di antaranya memanfaatkan 

Arboretum di Depok :
1. Lembah Gurame
2. Taman Lembah Mawar
3. Taman Tingkat Kelurahan
4. Jatijajar
5. Lingkar UI Taman Lingkungan RT/RW
1. Taman Anggrek
2. Taman Kel. Pasir Putih RW 09
3. Taman Kel. Pasir Putih RW 10
4. Taman Kelurahan Harjamukti
5. Taman Maharaja
6. Taman Lembah Hijau
7. Taman RW 09 Medco Kel. Rangkapan Jaya
8. Taman RW 7 Kel. Rangkapan Jaya Baru
9. Taman Perum Graha Rangkapan Jaya
10. Taman RW 6 Kel. Rangkapan Jaya Baru
11. Taman RW Perumahan Permata Depok
12. Taman RW 14 Kel. Rangkapan Jaya
13. Taman RW 07 kel Beji Timur
14. Taman RW 13 Kel. Tanah Baru
15. Taman RW 14 Lembah Hijau Kel. Mekarsari
16. Taman Perumahan Mutiara Kel. Sukmajaya
17. Taman RW Kel. Abadi Jaya Kec. Abadi Jaya
18. Taman RT 09 RW 10 Perumahan BSI
19. Taman RT 05 RW 10 Perumahan Koperasi 

Taman Jalur :
Jl. Proklamasi, Jl. Merdeka, Jl. Margonda Raya (segmen I, II, III), 
Jl. Juanda, Jl. Trace Yogi, Jl. Kartini, Jl. Arif Rahman Hakim, 

Taman Arboretum Mini :
1. Arboretum mini SMA 10 Depok
2. Arboretum mini UPS Mako Brimob

Taman Jalur Sempadan Sungai :
1. Taman Jalur Sempadan Sungai Cikumpa
2. Taman Jalur Hijau Jembatan Serong 
3. Taman Pulau Jalan
4. Taman Pulau jalan Akses UI
5. Taman Pulau Jalan ARH-Margonda
6. Taman Pulau Jalan Tugu Jam

Hutan UI Paru-Paru Kota
Keindahan alam dan kesejukan udara di kawasan Universitas 
Indonesia Depok sudah tak bisa dipungkiri lagi. Sebab UI 
merupakan hutan kota.
Pengamat Lingkungan UI, Tarsoen Waryono mengatakan, UI 
merupakan bagian dari Kota Depok, maka dari itu perlu dilihat 
secara utuh bahwa UI saat ini terdiri dari 70 % wilayah berada 
di Kota Depok dan 30 % berada di wilayah DKI Jakarta. Namun 
jika UI akan dijadikan Arboretum maka secara fungsi saat ini 
memang menjadi hutan Kota, karena memang tertuang dalam 
SK pendirian UI Depok. 
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Pitara, ada 20 hektar di Sawangan dan berbagai tempat 
lainnya,” tuturnya.
Lahan-lahan tersebut akan ditanami  tanaman dalam bentuk 
cluster-cluster. Seperti tanaman kehutanan, tanaman 
perkebunan, tanaman pertanian, tanaman hias. Tanaman 
tersebut berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
Untuk mewujudkan hal tersebut Wijayanto juga berharap 
masyarakat bisa ikut terlibat aktif. Seperti menyumbang 
tanaman yang berasal dari wilayah asalnya, ikut merawatnya 
ketika tanaman tersebut sudah ditanam.

Siswa SMAN 10 Depok 
Bangga dan Semangat 
Kelola Arboretum

P ada 13 September 2014 lalu, Walikota Depok Nur 
Mahmudi Isma’il meresmikan Taman  Arboretum 
Indonesia pertama di Kota Depok, yang berlokasi di 
SMA Negeri 10 Depok, Curug, 

Sawangan. Di taman seluas 6.000 meter persegi ini, 
setidaknya sudah ditanam sebanyak 500  pohon dengan 24 
jenis tanaman.
Taman Arboretum merupakan tempat berbagai pohon 
ditanam dan dikembangbiakkan untuk  tujuan penelitian 
atau pendidikan. Tanamannya berasal dari keanekaragaman 
hayati Indonesia. 
Taman Arboretum SMA Negeri 10 Depok ditanami berbagai 
jenis tanaman seperti damar,  kesemek, jamblang, gaharu, 
cendana, dan dukuh. Keberadaan taman ini membawa SMA 
Negeri 10 Depok berbeda dengan sekolah lainnya karena 
menjadi sekolah pertama pengembangan Arboretum di 
Depok. Arboretum telah menjadi SMA  Negeri 10 Depok 
terkenal luas. Itu sebabnya, SMA Negeri 10 Depok bertekad 
menjadi sekolah unggul yang berprestasi dan berwawasan 
lingkungan.
Humas SMA Negeri 10 Depok Heri mengatakan, pihaknya 
sangat bersyukur mempunyai arboretum yang memiliki 
fungsi pelestarian lingkungan. “Arboretum juga berfungsi 
sebagai paru-paru kota yang tanamannya berasal dari 
keanekaragaman hayati Indonesia,” jelasnya..
Hal senada diutarakan Kepala Sekolah SMA Negeri 10 
Depok Siti Faizah yang mengaku bangga atas keberadaan 
arboretum yang sejalan dengan visi sekolah yaitu kooperatif, 
kreatif, religius, dan berbudaya  lingkungan.
“Alhamdulillah  SMA Negeri 10 dipercaya Badan 
Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 
dan Dinas Pendidikan untuk membangun dan mengelola 
arboretum. Hal ini menjadikan siswa bisa belajar secara 

LIPUTAN KHUSUS

lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Depok. Seperti arboretum 
di SMAN 8, SMAN 10 dan banyak taman yang sudah dibangun. 
Cara kedua dengan membeli lahan atau memanfaatkan. 
“Setiap ada lahan yang berpotensi dan memenuhi syarat - 
syarat untuk dijadikan lahan terbuka hijau, maka akan kita beli 
dan kita jadikan resapan dan Arboretum” imbuhnya.
Wijayanto menambahkan, pihaknya saat ini tengah memanfaatkan 
lahan dari pihak-pihak lain dengan sistem kerja sama.Misalnya 
pihak Karaba yang memiliki lahan 200 hektar di wilayah Tapos, 
lahan RRI seluas 60 hektar di Juanda serta kerja sama dengan 
Litbang Perikanan Air Tawar Ikan Hias Pancoran Mas seluas 
3 hektar yang akan dijadikan arboretum. Saat ini pun BLH 
tengah berkoordinasi dengan Kostrad Cilodong untuk dapat 
memanfaatkan lahannya.
Cara lain untuk dapat memanfaatkan lahan adalah melalui 
pengaturan perizinan. Misalnya lahan yang ada yang boleh 
dibangun sekian persen sisanya untuk RTH.
“Kalau idealnya nanti akan ada taman arboretum yang tersebar 
di berbagai wilayah Kota Depok. Ada 200 hektar di Tapos, ada 
60 hektar di Juanda, ada 20 hekrar di Tirtajaya, 3 hektar di 
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langsung bagaimana membangun, merawat, dan mencintai 
lingkungan,” tuturnya.
Siti Faizah menjelaskan, saat ini pihak sekolah bersama Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan juga sedang membangun taman 
di area sekolah yang akan dilengkapi saung. Tujuannya, siswa 
selain bisa belajar di dalam kelas juga leluasa mengembankan 
pembelajaran di taman. “Nantinya, di samping sebagai ruang 
terbuka hijau taman ini berfungsi sebagai tempat belajar luar 
kelas. Jadi akan tercipta nuansa belajar yang berbeda,” ungkap 
Siti Faizah.
Kebanggaan atas Taman Arboretum SMA Negeri 10 Depok 
dirasakan para pelajar. Seperti disampaikan Rieka Yusuf, siswi 
kelas 11 IPA 2. “Sebagai siswa sangat bangga sekolah kami 
punya arboretum. Berkat arboretum ini, sekolah kami banyak 
dikenal dan diliput media masa,” ungkapnya.
Meski begitu, yang lebih penting adalah Taman Arboretum 
ini bisa menjadi wahana bagi pelajar untuk belajar dan peduli 
kepada lingkungan hidup. Rieka beserta teman-temannya pun 
senang dan bersemangat ketika diberikan tugas oleh guru untuk 
merawat Taman Alboretum tersebut. 
“Setiap siswa diberi tugas merawat beberapa tanaman. Ini 
menjadikan kami cinta kepada lingkungan hidup. Apalagi 
lingkungan hidup sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan,” 
paparnya.
Agar tanaman di taman ini tumbuh subur, para pelajar harus 
rutin menyiram ketika tidak ada  hujan. Selain itu, mereka 
juga memberikan pupuk. Bahkan mengamati dan mencatat  
perkembangan tanaman tersebut dari waktu ke waktu. Lantas, 

catatannya dilaporkan kepada guru pembimbing.
Rieka menceritakan bagaimana ia bersama teman-temannya 
merawat tanaman yang awalnya layu. Tapi  setelah dirawat 
secara sungguh-sungguh, akhirnya bisa kembali segar dan 
tumbuh subur. “Ini menjadi kepuasan batin tersendiri bagi saya 
bersama teman-teman. Tanam juga perlu sentuhan dan kasih 
sayang supaya bisa tumbuh subur dan memberikan oksigen 
bagi kehidupan,” jelas pecinta lingkungan hidup ini.
Rieke akan sangat bangga lagi jika ke depan, Kota Depok 
mempunyai Taman Arboretum yang luas, baik di SMA Negeri 10 
Depok maupun di tempat-tempat lainnya. “Saya sebagai warga 
Depok akan sangat senang dan bangga apabila nantinya 
arboretum di Kota Depok bisa terus berkembang, baik dari 
jumlah lokasinya, luas lahannya dan jenis tanamannya. Manfaat 
arboretum ini sangat penting, salah satunya sebagai paru-paru 
kota,” imbuhnya.
Setiap pohon di taman arboretum  diberi label, sehingga para 
siswa dan masyarakat yang berkunjung bisa mengenali jenis dan 
nama tanamnya. Pemkot Depok berusaha keras memperluas  
lahan RTH, salah satunya dengan pembuatan Taman 
Arboretum. Taman ini dibangun melalui program corporate 
social responsibility Mitsubishi Electric. “Semoga dengan Taman 
Arboretum ini, warga Depok bisa memanfaatkannya secara 
langsung untuk pendidikan, konservasi, serta wisata,” ujar 
Walikota Depok Nur Mahmudi.
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H arapan para pejuang merebut kemerdekaan 
Indonesia dari tangan penjajah adalah generasi 
penerus bangsa dapat mengisi kemerdekaan.
Pemerintah Kota Depok pun berupaya memenuhi 

harapan para pejuang dengan membangun Kota Depok 
agar masyarakatnya maju dan sejahtera. Pembangunan 
yang dilakukan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il dan 
Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad telah dirasakan 
masyarakat.
Berikut suara mereka atas upaya Pemkot Depok membangun 
Kota Depok:

Jalan Raya RTM Cimanggis 
Depok Sekarang Mulus
Jalan Raya RTM yang menghubungkan jalan Akses UI dengan 
Jalan Juanda melaui RTM (Rumah Tahanan Militer)  sekarang 
sudah mulus. Mulusnya jalan itu hasil pengecoran yang 
dilakukan Pemerintah Kota Depok.  Warga merasa senang atas 
mulusnya jalan raya tersebut.
“Sekarang Jalan Raya  RTM  sudah mulus.  
Sebelumnya jalan ini banyak dikeluhkan warga 
karena kondisinya banyak yang rusak, sehingga 
menggangganggu aktivitas warga. Tapi sekarang 
setelah dicor jadi mulus. Kami merasa senang 
dan berterima kasih kepada Pemkot Depok yang 
sudah membangun jalan ini,” kata Ahmad Arif, warga 
Tugu, Cimanggis, Depok.
Menurut Arif, Jalan RTM setiap hari sangat ramai dilalui 

kendaraan karena di kanan kiri jalan banyak 
berdiri komplek perumahan dan juga 

berbagai lembaga pendidikan. Selain itu 
banyak juga berdiri sarana usaha. 
Salah satunya banyak masyarakat yang 
menjajakan buah belimbing di sekitar 

jalan tersebut. 
“Dengan kondisi jalan yang mulus ini 

disamping memperlancar arus lalu 
lintas juga bisa meningkatkan 
perekonomian warga sekitar, 
karena masyarakat jadi 
nyaman untuk berkunjung 
atau berbelanja ke tempat-
tempat usaha yang berada 
di sisi kanan atau kiri jalan 

tersebut. Seperti usaha kuliner atau usaha kebun belimbing 
atau usaha-usaha lainnya,” ujarnya.
Ahmad Arif yang punya usaha antar jemput anak sekolah juga 
merasa sangat diuntungkan dengan mulusnya jalan tersebut. 
Keuntungannya waktu antar jemput menjadi lebih singkat. 
Kemudian lebih banyak lagi anak-anak sekolah yang bisa 
dilayani dan tentunya penghasilan pun semakin bertambah. 
“Terima Kasih Pemkot Depok yang terus gencar melakukan 
pembangunan. Semoga Depok makin maju dan sejahtera,” 
tandasnya.

Dapat Beasiswa, Aditya 
Ingin Jadi Menteri
Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk meraih cita-
cita. Kemiskinan kadang menjadi kendala untuk menempuh 
pendidikan, terlebih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 
Untuk itu Pemkot Depok menggulirkan program  beasiswa 
kepada pelajar kurang mampu yang berprestasi untuk meraih 
gelar sarjana. 
Salah satu penerima beasiswa adalah Aditya Hadid Riyadi. 
Pria kelahiran Bogor, 23 Maret 1996 itu menyatakan rasa 
terimakasih atas beasiswa tersebut. Sebab beasiswa membuka 
peluang bagi Aditya untuk dapat meraih cita - citanya menjadi 
Menteri Keuangan
“Terimakasih Pemkot Depok. Saya mempunyai 
cita-cita tinggi. Ingin menjadi Menteri Keuangan 
agar bisa membuat rakyat Indonesia terus 
sejahtera,” ujarnya.
Aditya Hadid Riyadi pemuda yang beralamat di Kampung 
Mampang, Jalan Dahlia RT 04/03, Pancoran Mas, Depok 
mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi negeri pada tahun 
2014. Aditya merupakan lulusan SMAN 6 Depok jurusan IPA 
mendapatkan beasiswa kuliah di Institut Pertanian Bogor 
jurusan Ekonomi Syariah.
“Alhamdulillah, saya merasa bersyukur Pemerintah Kota Depok 
yang telah peduli kepada masyarakat yang kurang mampu 
sehingga bisa kuliah,” imbuhnya. 
Aditya juga menceritakan bagaimana ia bisa berhasil 
mendapatkan beasiswa ditengah mahalnya biaya pendidikan 
dan kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Ketika di kelas 
XII ia masih tergabung dalam Kesatuan Pelajar Muslim 
Depok (KPMD). Dari organisasi itu ia mendapatkan informasi  

Suara Warga
TESTIMONI
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mengenai beasiswa untuk warga yang miskin dan berprestasi. 
Saat itu para peserta yang berjumlah sekitar 300 lebih 
diwajibkan membuat proposal dengan berbagai ketentuan. 
Di proposal tersebut harus melampirkan surat keterangan 
berprestasi dari sekolah dan SKTM/JAMKESDA. Setelah lolos 
seleksi berkas, ia pun mengikuti tes tertulis di auditorium 
FEB-UI, Dari 300 peserta itu, sebanyak 120 yang lulus ke tes 
wawancara. Salah satunya adalah Aditya Hadid Riyadi.
Selanjutnya, tes wawancara dilakukan di Habibie Center. Tes 
dilakukan dengan sistem diskusi kelompok. Setelah lulus tes 
wawancara, kemudian Dinas Pendidikan Kota Depok melakukan 
survei ke rumahnya. Saat itu disampaikan penentuan terakhir 
adalah ia diterima di perguruan tinggi negeri.
“Alhamdulilah dari pengumuman SNMPTN saya diterima di 
IPB. Kami sekeluarga sujud syukur. Tak lama, Disdik Depok 
memberikan kabar saya mendapatkan beasiswa selama empat 
tahun,” paparnya.

Masyarakat Apresasi 
Pelayanan Puskesmas 24 
Jam
Adanya Puskesmas 24 Jam 
di Kota Depok membuat 
masyarakat sangat terbantu. 
Sebab dalam keadaan 
darurat tetap bisa berobat ke 
puskesmas dan tidak harus 
ke rumah sakit atau klinik 
yang kadang biayanya cukup 
mahal. 
Pelayanan ini mendapat 
apresiasi warga masyarakat, 
karena manfaatnya secara 
nyata bisa langsung dirasakan, 
terlebih bagi warga yang 
harus berobat dimalam hari.
Seperti halnya yang dialami Ketua RW2 Pondok Jaya, Cipayung, 
Depok, Lalan yang pernah berobat ke Puskemas Cipayung yang 
buka 24 jam.
Menurut Lalan, puskemas tersebut sangat membantu bagi 
masyarakat yang kurang mampu untuk berobat di malam hari. 
Puskemas Cipayung yang bukanya 24 itu lengkap ada dokter 
dan perawatnya. Sama halnya di klinik dan rumah sakit umum.
“Kami ucapkan terimakasih atas upaya itu. Saya 
pernah berobat jam 8 malam. Dilayani oleh 
petugas puskesmas. Ini terobosan bagus Pemkot 
Depok untuk melayani warganya yang darurat 
selama 24 jam,” paparnya.
Dikatakan Lalan, atas dibuka Puskesmas Cipayung 24 jam maka 

ia pun memberikan informasi kepada masyarakat.
“Tanggapan warga positif berobat di puskesmas bisa malam 
hari. Apa lagi perlengkapan seperti dokter dan perawat ada,” 
imbuhnya.

Dapat Bantuan Peralatan, 
Aqiqah Sutarno Berkembang
Sutarno, satu dari sekian banyak warga Depok yang menerima 
bantuan peralatan usaha dari Pemerintah Kota Depok. 
Sutarno yang membuka usaha aqiqah dan penjualan hewan 
kurban dengan nama Fahri Aqiqah  yang beralamat di Kampung 
Rawageni, Jalan H, Satiri RT02 /09, Ratujaya, Cipayung, 
Depok usahanya kini berkembang. Bantuan peralatan yang 
diperolehnya adalah freezer box atau mesin pendingin.
“Alhamdulillah dengan bantuan freezer box dari Pemerintah 
Kota Depok tersebut kami bisa melayani konsumen lebih 
nyaman karena ketika orderan aqiqah banyak sebagian daging 
bisa kami simpan terlebih dahulu sebelum daging mendapat 
giliran diolah. Meskipun saya tetap berusaha begitu kambing 
kami potong langsung kami proses sehingga kualitas daging 
akan tetap segar,” katanya.
Dikatakan Sutarno, awal ia mendapatkan bantuan itu 
dari informasi di Kelurahan Ratujaya. Pihak kelurahan 
menyampaikan bahwa Pemkot Depok mempunyai program 
bantuan usaha. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 
Setelah mendaftar, maka lokasi usahanya pun di survei. 
Kemudian ia mengikuti pelatihan manajemen usaha sebelum 
mendapatkan bantuan.
Disamping melayani pesanan Aqiqah lengkap dengan nasi box 
atau sesuai permintaan konsumen, Sutarno juga melayani 
pemesanan hewan qurban, baik kambing maupun sapi.
“Saat ini usaha saya semakin berkembang. Dalam sebulan kami 
bisa motong puluhan ekor kambing. Kami melayani pesanan 
sesuai permintaan konsumen baik untuk tipe kambing maupun 
untuk jenis masakannya dan kemasannya.” 

Santunan Kematian 
Berarti untuk Warga
Program santunan kematian yang dilaksanakan 
era Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il 
sangat berarti dan dirasakan manfaatnya 
bagi warga Depok yang kurang mampu 
yang sedang mengalami duka cita atas 
meninggalnya anggota keluarganya.
Setiap ahli waris yang memenuhi 
syarat sesuai ketentuan yang 
ditetapkan Pemerintah Kota Depok 
berhak mendapat santunan sebesar 
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Rp 2 juta. Untuk mencairkan santunan tersebut, ahli waris 
cukup membawa berkas yang sudah diverifikasi dan KTP, baik 
asli maupun fotocopi.
Ningsih, salah satu ahli waris dari suaminya Yahya, mengatakan, 
ia berterimakasih kepada Pemkot Depok atas santunan 
tersebut. Uang santunan itu ia gunakan untuk menambah 
modal usaha sembako kecil-kecilan yang dirintisnya. 
“Semoga dengan uang ini membuat usaha sembako saya dapat 
berkembang,” katanya.
Lain halnya dengan Hamidin (57), warga RT1/1 Sawangan, 
Depok. Hamidin yang mendapatkan santunan karena istrinya 
Arnih (54) meninggal karena sakit menyatakan bahwa uang 
santunan itu kebutuhan hidup sehari-hari.
Ketua RT1/1,Sawangan, Depok Suparman Sidik menyatakan 
berbagi warga, dana tersebut sangat berarti untuk pengurusan 
jenazah, seperti memandikan jenazah dan penguburan atau 
berwirusaha.
“Kalau suaminya meninggal, nanti istrinya kan 
bisa membuat usaha untuk mencukupi kebutuhan 
sehari-hari seperti warung sembako,” kata RT yang 
akrab disapa bang Kumis.
Dikatakan Suparman, pengurus RT/RW sudah menyosialisasikan 
bagaimana tata cara mendapatkan pelayanan santunan ini. 
Dana santunan kematian ini tentu diberikan bagi warga kurang 
mampu yang memiliki KTP Kota Depok.
Kemudian, dia menambahkan, proses pencairannya akan 
memakan waktu satu sampai dua bulan dan diwajibkan untuk 
ahli waris yang mengambilnya.
“Prosesnya memakan waktu satu sampai dua bulan. 
Pengambilan dana tersebut tak bisa diwakili. Hal ini untuk 
meminimalisir munculnya potongan-potongan di tengah jalan,” 
tandasnya.

Pendidikan Gratis Bantu 
Warga Kurang Mampu

Biaya pendidikan yang mahal bisa 
menjadi kendala untuk kemajuan 
sebagian generasi muda saat 
ini, terutama bagi warga yang 
secara ekonomi kurang mampu. 
Untuk itu Pemerintah Kota Depok 
menggratiskan biaya pendidikan 
di sekolah negeri untuk SD, SMP 
dan SLTA. Program ini manfaatnya 
benar-benar dirasakan oleh 
masyarakat yang kurang mampu.
Salah satu warga Depok yang 
merasakan manfaat dari 
pendidikan gratis di sekolah 

negeri di Kota Depok tersebut adalah Tri Yanti  warga RT01/ 
08, Ratujaya, Cipayung, Depok. Tri saat ini menyekolahkan dua 
anaknya di sekolah negeri. Anak pertama Riska Amalia sekolah 
di SMAN 3 Depok dan adiknya, Fahri Hadiansyah  sekolah di 
SDN 1  Ratujaya.
“Alhamdulillah ke dua anak saya masuk di sekolah 
negeri sehingga bisa gratis biaya pendidikan. 
Program ini sangat membantu kami dan juga 
banyak warga yang secara ekonomi kurang 
mampu. Hal ini juga menambah semangat anak-
anak saya dalam belajar. Harapan saya anak-
anak saya bisa melanjutkan pendidikan sampai ke 
perguruan tinggi sehingga masa depannya bisa 
lebih baik dari pada saya saat ini,” katanya.
Menurut Tri, program pendidikan sekolah gratis di sekolah 
negeri bisa menjadi solusi ditengah mahalnya biaya pendidkan 
saat ini.
“Kalau sekolah di swasta biayanya lumayan mahal. Untuk itu 
saya mendorong anak-anak saya untuk belajar secara sungguh-
sungguh supaya bisa terus masuk sekolah negeri baik di SD, 
SMA maupun SLTA bahkan harapan saya, anak saya kelak 
juga bisa mendapat beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi 
negeri,” imbuhnya.
Saat ini Pemerintah Kota Depok bukan hanya menggratiskan 
biaya pendidikan untuk sekolah negeri namun juga 
menggratiskan bagi warga Depok yang mau belajar kejar paket 
A B C. Kejar paket A sejajar SD, kejar paket B sejajar SMP dan 
kejar paket C sejajar SLTA.
Dengan pendidikan yang maju diharapkan masyarakat akan bisa 
bersaing dan unggul dalam meraih kesempatan bekerja dan 
berusaha.

Sekolah Baru Negeri 
Bertambah, Kesempatan 
Warga Sekolah Lebih Banyak
Pemkot Depok saat ini terus gencar melakukan pembangunan 
di berbagai bidang. Baik fisik maupun non fisik. Salah satunya 
pembangunan di bidang pendidikan dengan membangun 
gedung-gedung baru sekolah negeri.
Dengan dibangunnya berbagai gedung dan dibukanya sekolah-
sekolah negeri baru, seperti SMAN 12 Depok yang berlokasi di 
Kecamatan Cipayung dan berbagai tempat lainnya menjadikan 
warga Depok punya banyak kessempatan untuk menyekolahkan 
anaknya di sekolah negeri.
Seperti  Suhadi, warga  RT05/05, Bojong Pondok Terong, 
Cipayung, Depok yang memasukan anaknya yang bernama 
Ihsanul Amal (Ketua Rohis) di SMAN 12 Depok yang lokasinya 
juga diwilayah Kecamatan Cipayung, merasa bersyukur karena 
sekolah anaknya dekat dengan rumahnya.
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“Dengan dibukanya SMAN 
12 yang berada di wilayah 
Kecamatan Cipayung ini 
membuat warga Kecamatan 
Cipayung termasuk saya 
tidak perlu jauh-jauh 

memilih SMAN untuk anak. 
Alhamdulillah anak saya 

juga diterima di SMAN 
12 Depok. Dengan 
lokasi sekolah yang 
dekat membuat biaya 
transpot lebih ringan 
dan waktu tempuh 
dan pulang juga 

lebih singkat,” katanya.
Suhadi merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih 
kepada Pemerintah Kota Depok yang telah membuka SMA 
negeri di Kecamatan Cipayung.
“Terima kasih kepada Pemerintah Kota Depok yang telah 
membangun gedung sekolah di berbagai wilayah, termasuk 
SMAN 12 yang saat ini sudah berlangsung kegiatan belajar 
mengajarnya meskipun pembangunan gedungnya masih dalam 
proses,” imbuhnya.

K emerdekaan yang diraih Bangsa Indonesia tak lepas 
dari peran para tokoh agama. Para tokoh agama pun 
mengisi kemerdekaan dengan menciptakan kerukunan 
antarumat beragama. 70 tahun sudah terjalin 

kerukunan umat beragama yang membuat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dijunjung tinggi bangsa lain.
Begitu pula para tokoh agama di Kota Depok. Kerjasama yang 
kuat sebagai wujud mengisi kemerdekaan membuat Depok 
pun menjadi aman dan nyaman. Karena itu banggalah menjadi 
warga Depok.

Kedepankan Dialog
Toleransi umat beragama di Kota Depok hingga kini masih 
dirasakan kuat di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam 
menyelesaikan permasalahan selalu mengedepankan 
komunikasi dan dialog.
“Kami mengedepankan  dialog dan komunikasi 
kaum muslim dan non muslim dengan terus 
berkoordinasi bersama kepolisian dan TNI. 
Kerjasama yang kokoh ini menjadikan Depok kota 
yang aman dan maju, bermoral berdasar agama,” 

kata Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Habib 
Muhsin Al Attas.
Habib Muhsin menyatakan bahwa jika masyarakat Depok terus 
menjunjung tinggi nilai – nilai agama dengan mengedepankan 
toleransi saling menghargai, meningkatkan komunikasi, maka 
hal tersebut menjadi kekuatan tersendiri bagi Depok ke depan. 
Sehingga Kota Depok menjadi barometer kerukunan antarumat 
beragama. Karena itu bangga lah menjadi warga Depok dengan 
tetap menjunjung 
tinggi nilai agama.
Dikatakan Habib 
Muhsin, warga 
Depok, Negara 
Indonesia didirikan 
dengan berdasarkan 
Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Hal itu pun 
menjadi sila pertama 
dasar negara 
Pancasila. Karena 
itu kemerdekaan 
diraih berdasarkan 
keteguhan pejuang 
pada nilai spiritual 
keagamaan.

Toleransi 
Beragama di Depok Paling 
Kondusif 
Wilayah yang paling kondusif toleransi beragamanya adalah 
Kota Depok. Hal itu disampaikan Anggota FKUB Perwakilan 
Agama Konghucu, Eka Wijaya.
Menurut Eka Wijaya, sejak era Presiden Abdurrahman Wahid, 
umat beragama Konghucu semakin mendapatkan ruang 
dalam kebebasan memeluk agama. Toleransi yang ditunjukan 
terhadap masyarakat keturunan Tionghoa juga semakin 
dirasakan umat Konghucu. Salah satunya di Kota Depok.
“Saya menilai toleransi beragama di Depok 
selama ini paling kondusif dalam hal menjaga 
kerukunan beragama dibanding kota lain,” kata 
Dewan Penasihat Masyarakat Konghucu Indonesia (MAKIN) 
Depok itu.
Eka mengatakan, ia bangga dengan kota yang menjunjung 
tinggi rasa toleransi beragama. Ia melihat kerukunan umat 
beragama begitu kental. Begitupun peran Pemkot Depok yang 
mampu memberikan fasilitas kemudahan bimbingan perizinan 
rumah ibadah. Pemkot Depok juga meresmikan rumah ibadah 
umat Konghucu di Jalan Pitara dan Jalan Raya Bogor. Sehingga 
lebih dari 1000 umat Konghucu dapat beribadah dengan 
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mudah bahkan dapat bersuka cita saat merayakan hari raya 
keagamaan seperti Imlek.
“Depok sebagai kota yang komplit dengan beraneka ragam 
suku dan agama yang mampu hidup berdampingan. Ini luar 
biasa. Bahkan enam agama di Depok juga memiliki komunitas 
yang rukun dan damai,” ujar pria yang sudah 60 tahun tinggal 
di Depok.
Kehidupan berdampingan antara masyarakat muslim dan non 
muslim juga tidak ada perbedaan, lanjutnya. Jika ada masalah, 
FKUB selalu berperan menjadi garda terdepan untuk merangkul 
masyarakat di tingkat akar rumput. Kegiatan rembug dan 
musyawarah menjadi solusi yang bersifat persaudaraan dan 
kekeluargaan.

Generasi Muda Hayati 
Kerukunan Beragama
Terciptanya kerukunan antarumat beragama di Kota Depok 
tak lepas dari peran generasi mudanya. Ini juga dikarenakan 
gencarnya sosialisasi semangat kerukunan beragama yang 
dilakukan FKUB pada generasi muda Depok.
“FKUB memiliki program prioritas untuk 
menyebarkan semangat toleransi beragama. 
Karena itu kami fokus melakukan sosialisasi 
kepada mahasiswa dan pelajar.  Agar generasi 
muda menghayati makna kerukunan umat 
beragama satu kehidupan berbangsa dan 
bernegara,” papar Anggota FKUB Perwakilan Agama Islam, 
H Loepianto.
Menurut Loepianto, FKUB juga menjaga kerukunan umat 
beragama hingga memberikan rekomendasi rumah – rumah 
ibadah agar tak terjadi konflik. Jika ada gejala awal yang dapat 
memicu konflik ataupun riak – riak di masyarakat, FKUB 
langsung turun mengedepankan dialog. Caranya dengan 
meningkatkan koordinasi bersama TNI dan Polri dengan pihak 
intelejen. Tentu dengan menjadi mediator atau fasilitator di 
tengah masyarakat.

Masyarakat Depok Hidup 
Damai
Toleransi beragama di Kota Depok selama ini sudah berjalan 
baik. Rasa sikap saling menghormati dan tidak saling 
merendahkan agama lain menjadi kunci masyarakat untuk 
hidup damai berdampingan.
“ Ini tercipta karena peran sentral pemimpin di 
Kota Depok. Segala kebijakan yang tegas dan 
mengakomodir semua elemen masyarakat mampu 
menciptakan ketentraman antar umat beragama 
sehingga bisa menjadi contoh untuk diikuti 
masyarakat,” ungkap anggota FKUB Perwakilan Agama 
Budha, Suratmono.

Menurut Suratmono, total 
seluruh umat beragama Budha di 
Depok sebanyak 100 orang di 11 
kecamatan. Prinsip kehidupan umat 
Budha yakni ingin hidup tentram, 
aman dan damai dengan tidak 
banyak menuntut. Rasa itu diperoleh 
umat Budha di Depok yakni kota 
yang jauh dari konflik agama. Umat 
Budha dapat bebas beribadah 
masing – masing tanpa dihalangi 
atau dilarang. 
“Kebebasan beribadah bahkan 
seringkali difasilitasi tiap acara 

keagamaan. Sejumlah jajaran 
Muspida juga selalu hadir setiap ada acara keagamaan umat 
Budha,” tandasnya.

Pemkot Depok Cepat 
Tanggap
Kerukunan umat beragama di Kota Depok tercipta tak lain 
karena Pemkot Depok cepat tanggap atas permasalahan yang 
ada. Sehingga tak cepat meletup seperti di daerah lain.
“ Yang terpenting Pemkot Depok cepat tanggap 
dalam mengatasi permasalahan sehingga tidak 
cepat meletup seperti daerah lain. Saya menilai 
tidak ada istilah kaum minoritas di Depok sebab 
semua agama mendapat tempat dan kemudahan 
beribadah,” tutur anggota FKUB Perwakilan Agama Hindu, I 
Nyoman Budastra.
Dikatakan I Nyoman, jumlah umat Hindu di Depok mencapai 
ribuan orang. Umat tersebut merupakan jemaat di tiga rumah 
ibadah di wilayah Kelapa Dua, Cinere, dan Depok Timur. 
Tiga rumah ibadah itu sudah membuat umat Hindu mampu 
hidup rukun dan saling berkunjung ke rumah ibadah lainnya. 
Sehingga satu jemaat boleh berdoa di rumah ibadah umat 
Hindu di kecamatan lainnya, tidak khusus satu jemaat di rumah 
ibadah yang sama. Hal itu justru meningkatkan keharmonisan 
dan rasa kekeluargaan di dalam ruang lingkup 

masyarakat beragama Hindu itu sendiri.
“Kehidupan bisa berjalan nyaman dan 
tentram tergantung pada pribadi seseorang 
begitupun dalam meyakini agama. Kini 
Kota Depok semakin kondusif, dimana 

masyarakat memliki banyak 
pemahaman baru soal toleransi 

dan rasa saling menghargai,” 
katanya.

Menurut I Nyoman, peran FKUB 
selalu menjadi perpanjangan 
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tangan dari masalah yang ada di masyarakat. Begitu pula 
dalam memberikan rekomendasi rumah ibadah, FKUB terlibat 
di masyarakat.  Jika ada gejala masalah yang timbul, FKUB 
mengambil langkah duduk bersama. Banyak masyarakat 
yang belum memahami cara pengajuan izin rumah ibadah 
yang benar sesuai Peraturan Bersama Dua Menteri (PBM). 
Kelengkapan persyaratan menjadi faktor penentu perolehan 
izin. FKUB kemudian berperan memberikan saran agar tak 
terjadi penolakan sambil berkoordinasi dengan Polri dan TNI.

Rasa Toleransi Umat Beragama 
Meningkat

Jika membandingkan Kota Depok tahun 2009 
hingga saat ini tahun 2015, Kota Depok 

mengalami peningkatan yang lebih baik. 
Kepedulian pemerintah dan ruang – ruang 
komunikasi sudah semakin terbuka.  
“ Tokoh – tokoh agama lebih 

proaktif dan selalu 
mengambil langkah 
inisiatif. Dengan Ketua 
Umum FKUB Depok 
Habib Muhsin Al Attas 
misalnya, ruang – ruang 
komunikasi juga mudah 
dan cukup kuat. Tidak 

adanya keterbatasan 
komunikasi antara pimpinan dengan bawahan 
serta dengan pemerintah,” ujar Sekretaris Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mangaranap Sinaga.
Menurut Mangaranap, kenaikan anggaran sosialisasi membuat 
FKUB kini semakin mudah bergerak dan menambah sasaran 
lokasi sosialisasi. Mangaranap menyebutkan sosialisasi paling 
stratgis dilakukan di tingkat kelurahan.
Sesuai PBM, idealnya 90 orang atau umat menempati satu 
rumah ibadah. Konsekuensi Depok banyak perumahan, tentu 
hal ini harus diikuti dengan penambahan jumlah rumah ibadah 
minimal di tingkat kelurahan. Secara teknis, FKUB adalah pintu 
terakhir dalam memberikan rekomendasi setelah sebelumnya 
melalui proses perizinan lingkungan di tingkat warga sebanyak 
90/60 warga, tanda tangan RT, RW, lurah, dan camat hingga 
FKUB dan pemerintah kota.
Kenaikan anggaran sosialisasi membuat FKUB kini semakin 
mudah bergerak dan menambah sasaran lokasi sosialisasi. 
Sosialisasi paling strategis dilakukan di tingkat kelurahan.
Uniknya, dalam setiap merumuskan kebijakan di FKUB, minimal 
harus ada empat majelis agama di dalamnya. Keputusan 
diambil bukan berdasarkan banyaknya jumlah anggota atau 
voting, tetapi secara mufakat berdasarkan persetujuan minimal 
empat majelis agama. 

FKUB memiliki 17 anggota dengan 11 anggota diantaranya 
muslim, enam lainnya perwakilan agama non muslim yakni 
Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, Konghucu.
Ada tiga peran FKUB, diantaranya dalam hal pengurusan 
pengajuan rumah ibadah. Setiap pengajuan satu rumah ibadah, 
biasanya ditangani oleh satu kelompok kerja (pokja) yang berisi 
5 orang paling tidak terdiri dari minimal 3 agama. Pokja itu 
mengecek berkas persyaratan hingga survey lapangan. Setelah 
dinyatakan kondusif, maka diadakan pleno hasilnya akan 
dilaporkan pokja ke jajaran lebih atas.

Tetap Jaga 
Toleransi Antarumat 
Beragama

D epok adalah kota yang sangat plural 
dengan berbagai macam suku agama 
dan ras. Agar Depok tetap aman dan 
nyaman maka toleransi harus dijaga. 

Saling menghargai satu dengan yang lainnya 
harus dikedepankan.

“Sebagai anak bangsa dan para 
pemimpin di Depok harus bisa 
menjadi pemimpin bagi semua 
warganya dengan arif dan 
bijaksana. Jaga kerukunan 
antar umat beragama harus 
toleransi dan saling menghargai,” kata Ketua DPRD Kota 
Depok, Hendrik Tangke Allo.

Menurut Hendrik, kondisi masyarakat yang kondusif harus tetap 
dijaga sehingga masyarakat dapat terus merasa nyaman dan 
tenang dalam menjalankan aktivitas. Dengan kondisi tersebut 
maka pembangunan berjalan lancar dan perekonomian juga  
berputar sehingga taraf kehidupan juga semakin meningkat.

“Para pemimpin di Kota Depok harus mencontohkan, sehingga 
masyarakat umum akan merasa terayomi tanpa membeda-
mbedakan agama, suku bangsa, golongan dan perbedaan-
perbedaan lainnya,” tandasnya.

Perbedaan Buat Masyarakat Depok Jadi Hidup
Kota Depok dengan kehidupan heterogennya memiliki ragam 
kehidupan. Ada pegawai, pengusaha, murid, guru, pedagang, 
dan bos nya pedagang. Namun dengan potensi ini satu sama lain 
tidak lantas merasa terkotak-kotak. Perbedaan itu menjadikan 
masyarakat Depok menjadi lebih hidup dan saling mengisi satu 
dengan lainnya.

“Kita harus memiliki Kota Depok. Sehingga perbedaan melahirkan 
hal positif untuk membangun Kota Depok,” kata Kajari Depok, 
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Yudha P Sudijanto, SH.MH

Menurut Yudha, Kota Depok merupakan kota yang luar biasa 
potensial. Depok merupakan pusat pendidikan, karena dengan 
adanya Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Bina Sarana 
Informatika dan masih banyak lagi lembaga pendidikan yang 
tersebar di Kota Depok. Artinya dengan banyaknya sarana dan 
prasarana pendidikan maka sumber daya manusia Kota Depok 
merupakan SDM yang unggul. Hal itu dibuktikan dengan banyak 
orang Depok menjadi menteri, bupati, pejabar daerah, pemimpin 
di perusahaan dan pemimpin di berbagai instansi.

“Salah satu yang bisa menjadi faktor di Kota 
Depok terasa nyaman dan aman adalah tingkat 
pendidikan yang baik, sehingga tidak mudah 
terprovokasi,” tuturnya.

Dikatakan Yudha, hal lain yang membuat Depok terasa aman dan 
nyaman adalah rasa memiliki yang tinggi. Ini ditandai dengan 
dukungan terhadap program-program pembangunan serta 
partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada.

Dengan potensi-potensi yang ada maka layaklah Kota Depok 
sebagai kota yang nyaman dan aman. Saling menghargai dan saling 
menghormati tetap menjadi resep apik menuju kemajuan Kota 
Depok. 

Akhir kata sebagai ucapan HUT RI Ke-70, mari kita eratkan 
persatuan dan kesatuan antarmasyarakat. Tidak boleh lupa adalah 
tidak boleh KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Masyarakat Depok Berperan Aktif
Terciptanya rasa aman dan nyaman di Kota Depok berkat peran 
aktif masyarakat Depok. Karena itu Polresta selalu dekat dengan 
masyarakat.

“Untuk menciptakan  situasi keamanan dan 
ketertiban masyarakat yang kondusif di Kota Depok 
yang terdiri dari berbagai agama, suku bangsa 
dan kelompok-kelompok organisasi masyarakat, 
LSM, politik dan sebagainya  Polri akan selalu dekat 
dengan masyarakat. Peran masyarakat sangat 
berarti,” kata Kapolresta Depok, Kombes Pol Dwiyono.

Menurut Dwiyono, peran aktif masyarakat dalam menjaga 
kamtibmas yang kondusif menciptakan kerukunan antarumat 

beragama, antarsuku, antarkelompok masyarakat 
dan antarseluruh elemen masyarakat lainnya.

“Saya selaku Kapolres Kota Depok menyadari 
tidak mungkin kita bisa melaksanakan tugas 

untuk menciptakan situasi kamtibmas yang 
kondusif tanpa adanya sinergitas dari seluruh 
komponen yang ada di wilayah Kota Depok,”  

paparnya.

Dwiyono menyatakan bahwa pihaknya 
akan selalu bersinergi dengan berbagai 

pihak untuk mencipkan kamtibmas 
yang kondusif sehingga masyarakat 

merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas.

“Dalam pelaksanaan tugas saya selalu bersinergi. Baik itu dengan 
Muspida, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, dan seluruh 
elemen yang ada di wilayah Kota Depok. Saya berupaya merangkul 
dan bersinergi untuk menumbuhkan kesadaran agar bersama-
sama menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif,” imbuhnya.

Dikatakan Dwiyono, program-program yang dilaksanakan Polresta 
Depok untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh 
masyarakat Kota Depok ini. Dalam pelaksanaan tugas anggota 
Polresta Depok pun menekankan agar seluruh anggota dapat 
melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan 
diharapkan setiap ada kegiatan di masyarakat anggota harus selalu 
hadir. Terlebih ada keramaian maka anggota Polresta Depok harus 
ada.

Depok Miniatur Keberagamaan Agama di Indonesia
Modal dasar pembangunan adalah menghargai dan menghormati. 
Sikap itu lah menjadikan Depok sebagai miniatur keseragaman 
Agama Indonesia.

“Depok sama dengan miniatur Indonesia. Semua 
suku, agama, ras ada di Kota Depok. Kota Depok 
sangat beragam begitu pula tingkat pendidikan dan 
tingkat ekonominya. Keberagaman itu menjadi bekal 
dan modal pembangunan,” ujar Kepala Kementrian 
Agama Kota Depok, Chalik Mawardi.

Menurut Chalik, amanat UUD 1945 di dalam kalimat “Atas berkat 
rahmat Alloh Yang Maha Kuasa” memiliki makna yang kuat 
di sanubari setiap manusia Indonesia. Kewajiban mensyukuri 
merupakan ajaran setiap agama di Indonesia, apapun agamanya. 
Terjemahannya adalah semakin bersyukur otomatis manusia itu 
harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan YME. 

Kontek kewilayahan harus dipahami bahwa Indonesia berasaskan 
Pancasila dan keanekaragaman dibungkus dalam koridor Bhineka 
Tunggal Ika. Artinya bahwa suku, ras, agama dan berbagai macam 
keanekaragaman merupakan kekayaan yang perlu dijadikan 
kekuatan dalam pembangunan. Satu kunci yang harus dijadikan 
pegangan adalah jangan mencari titip perbedaan namun ambilah 
persamaan yang ada. 

Di lingkungan Kementerian Agama dikenal dengan prinsip 3 
kerukunan. Pertama, kerukunan internal umat beragama, prinsip 
ini harus diterapkan antar internal umat beragama, setiap agama 
banyak aliran-aliran baik di Islam, Kristen dan agama-agama yang 
lain. Ini semua harus saling rukun, NU dan Muhammadiyah harus 
mengedepankan kesamaan bukan perbedaan begitu juga aliran 
di agama Kristen dan agama-agama lainnya. Untuk itu silaturahmi 
harus terus ditingkatkan.

Kedua, prinsip kerukunan antar umat beragama, prinsip ini 
diterapkan dalam kehidupan dengan adanya forum komunikasi 
antar umat beragama (FKUB). Contohnya pendirian tempat 
ibadah, isu pendirian tempat ibadah merupakan isu sensitif. Isu 
ini akan dibahas oleh FKUB yang isinya adalah perwakilan dari 
semua agama yang ada, sehingga lahirlah rekomendasi yang akan 

TESTIMONI
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menjadi dasar 
pembangunan 
tempat ibadah 
yang tidak 
berkonflik.

Ketiga, 
kerukunan umat 
beragama dan 
pemerintah, 
prinsip terakhir 
ini menjadikan kehidupan umat beragama menjadi kekuatan 
baru pembangunan. Pemerintah membuat aturan dan program 
untuk kebaikan umat, sehingga sudah sepatutnya umat beragama 
menyumbang pikiran dan mendukung program-program 
pemerintah.

 Kesemua prinsip ini tergabung dalam kontek hubungan antar 
manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia dengan 
manusia serta hubungan manusia dengan alam. Mari kita 
jaga sikap saling menghormati dan menghargai agar tercipta 
kesejahteraan bersama. 

Kodim 0508 Depok Giatkan Tiga Pilar
TNI merupakan salah satu bagian dari elemen pembangunan 
di Kota Depok. Banyak hal yang telah disumbangkan TNI untuk 
pembangunan kota ini melalui Kodim 0508 Depok. Upaya 
Kodim 0508 Depok untuk menjaga keamanan dan 
ketertiban Kota Depok antara lain adalah turut 
menggiatkan peran tiga pilar (Kodim, Polres 
dan Pemkot) hingga ke tingkat Musyawarah 
Pimpinan Kelurahan (MUSPIKEL) untuk terus 
bersinergi dalam menciptakan situasi yang 
kondusif di wilayah.

Kodim 0508 Depok selalu mendukung 
tugas-tugas kepolisian khususnya dalam 
menjaga Kamtibmas, meski dengan 
keterbatasan jumlah personil.

“Kami terus menghimbau dan 
mengajak seluruh komponen 
masyarakat baik ormas, tomas, toga dan toda 
untuk berperan aktif dan peduli terhadap situasi 
lingkungannya masing-masing serta turut mendukung 
program Pemerintah Kota Depok dalam menertibkan 
lingkungan bersama sama Polres dan Satpol PP Kota 
Depok,”  kata Komandan Kodim 0508 Depok, Letnan Kolonel 
Infantri, Santoso.

Santoso menjelaskan, beberapa program yang digulirkan dalam 
membantu pembangunan Kota Depok antara lain adalah TNI 
Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang didedikasikan 
untuk membantu masyarakat miskin untuk membangun dan 
memperbaiki rumah tidak layak huni. Program berikutnya adalah 
Gerakan Nasional Indonesia Bersih di seluruh wilayah Kota Depok, 

yang diusung dalam rangka membantu Kota Depok mewujudkan 
Depok Kota Adipura dengan terus menggelorakan budaya hidup 
bersih dan sehat.

Guna mendukung program ketahanan pangan Kota Depok, Kodim 
05/08 Kota Depok menggiatkan pembangunan kebun pertanian 
di Leuwinanggung, Kecamatan  Tapos yang dapat digunakan 
sebagai tempat pelatihan dan pengembangan pertanian di Kota 
Depok. Kodim 05/08 Kota Depok juga membantu Pemerintah 
Kota Depok dalam mensukseskan Program STBS (Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat) dan Sanimas (Sanitasi Masyasrakat) melalui 
program Sejuta Jamban dengan membangun jamban gratis untuk 
masyarakat yang belum memiliki jamban sehat.

Kodim 05/08 Kota Depok juga membantu Pemerintah Kota 
Depok dalam stabilisasi ekonomi melalui program Operasi Pasar 
kerjasama dengan Bulog. Sementara itu, dalam rangka membantu 
Pemerintah Kota Depok dalam mengendalikan laju pertumbuhan 
penduduk Kodim 05/08 Kota Depok meluncurkan program TMKK 
(TNI Manunggal KB dan Kesehatan). Sedangkan dalam rangka 
mendukung program pelestarian lingkungan, Kodim 05/08 Kota 
Depok juga meluncurkan program Penghijauan di seluruh wilayah 
Kota Depok. 

Program pendampingan petani dalam mendukung swasembada 
pangan nasional juga dilakukan oleh Kodim 05/08 Kota Depok. 
Danramil dan Babinsa pertanian bersama kelompok tani/petani 
mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, sehingga produktifitas 
dapat semakin meningkat. 

Aksi menyelamatkan Ciliwung melalui Program Ciliwung Bersih 
Indah dan Sehat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai wahana 
wisata air. Serta masih banyak program lain yang dilaksanakan 
Kodim 0508/Depok dalam membantu mensukseskan 
pembangunan Kota Depok.

Dandim 0508/Depok Letkol Santoso menyatakan bahwa 
keberagaman dan kemajemukan di Kota Depok merupakan 
potensi yang luar biasa yang dapat diberdayakan dalam 
pembangunan apabila dikelola dengan tepat. Dalam 
memelihara keberagaman, agar kelak dapat menjadi 
kekuatan baru dalam pembangunan, diperlukan 

kebersamaan, kepedulian dan tanggungjawab bersama melalui 
budaya gotong royong, sehingga satu dengan lainya saling mengisi 
dan melengkapi kekurangan yang ada. Semua harus sadar bahwa 
pembangunan Bangsa Indonesia, khususnya Kota Depok, tidak 
dapat hanya diselesaikan oleh Pemerintah Kota saja, akan tetapi 
perlu keterlibatan semua komponen bangsa untuk terus bahu 
membahu dengan tekad yang sama untuk membangun Kota 
Depok sesuai dengan profesinya masing masing.

DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 70 
Tahun 2015. Semoga Merah Putih tetap jaya dan terus berkibar 
sepanjang masa dari Sabang sampai Merauke.
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Bangga Depok Raih
Parasamya 
Purnakarya 
Nugraha

S ebelum mengupas mengapa kita harus bangga 
dengan diraihnya penghargaan Parasamya 
Purnakarya Nugraha lebih dulu kita pelajari 
apa itu penghargaan Parasamya Purnakarya 

Nugraha. Parasamya Punakraya Nugraha sebelumnya 
merupakan penghargaan untuk daerah pada masa 
orde baru dan diberikan lima tahun sekali. Penghargaan 
ini diberikan kepada daerah yang dianggap sukses 
melaksanakan Program Pembangunan Lima Tahun atau Pelita. 
Seiring dengan tak berlakunya kembali sistem Pelita di masa 
reformasi, penghargaan tidak diberikan lagi. 

Sejak 2011, Presiden kala itu Susilo Bambang Yudhoyono 
meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji langkah 
menghidupkan kembali Parasamya Purnakarya Nugraha 
Sehingga sejak itulah penghargaan ini mulai dibagikan kembali 
bagi daerah-daerah yang melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik.

Setelah jelas dengan gambaran diatas maka taukan pembaca 
bahwa ternyata Kota Depok telah  tiga kali berturut-turut 
meraih penghargaan Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha 
sebagai Kepala Daerah dengan kinerja terbaik pada tahun 
2010, 2011, dan 2012, dengan prestasi inilah maka Kota Depok 
meraih penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya 
Nugraha. 

Penghargaan tertinggi di bidang penyelenggaraan 
pemerintahan dan kala itu diberikan secara langsung di Istana 
Negara oleh Presiden kala itu  Susilo Bambang Yudhoyono pada 
hari Jumat, tanggal 25 April 2014.

Hal ini dapat diartikan bahwa dengan diraihnya penghargaan 
ini berarti pengelolaan  pemerintahan dapat berjalan dengan 
baik selama lima tahun kebelakang. Kedua pemerintahan 
telah sesuai dengan mekanisme kerja pemerintah dan sesuai 
dengan peraturan yang ada. Dan diharapkan imbasnya adalah 
kesejahteraan akan semakin meningkat di Kota Depok. Namun 
ternyata tidak mudah untuk meraih penghargaan Parasamya 

Punakarya Nugraha. 

Beberapa Hal yang dilakukan Depok sehingga mendapat 
penghargaan ini diantaranya

1. Menyelesaikan 26 urusan wajib dan delapan urusan 
pilihan yang menjadi Laporan Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LKPPD) yang menjadi penilaian 
Kementerian Dalam Negeri. 

2. Melakukan  pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, 
kesehatan, dan infrasturktur 

3.  Dalam bidang kesehatan, menurunnya jumlah penderita 
gizi buruk dari 200 kasus (2010)  menjadi 120 kasus (2012), 
meningkatnya belanja Jamkesda, serta menurunnya Angka 

 Kematian Ibu dan meningkatnya Angka Harapan Hidup, 
menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam 
memberikan pelayan dasar di wilayahnya.

4.  Berhasil melakukan pelayanan dasar di bidang pendidikan 
seperti meningkatnya jumlah sekolah negeri baik untuk 
tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, serta meningkatnya 
anggaran daerah (APBD) yang dialokasikan untuk 
pendidikan yang selalu di atas angka 

5.  Untuk bidang infrastruktur, adanya peningkatan Rasio 
Panjang Jalan Kota dari 1:82,31 (2010) menjadi 1:82,44 
(2012).

Sudah jelas bukan mengapa kota tercinta mendapat 
penghargaan yang satu ini. Jika pemerintah telah berusaha 
mari giliran kita secara aktif turut mendukung setiap program-
program pemerintah yang ada.

SERBA-SERBI
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Yuk Pertahankan 
Penghargaan 
Ketahanan 
Pangan

D i tahun 2014 Kota Depok 
telah mendapat Penghargaan 
Adhikarya Pangan Nusantara. 
Penghargaan ini merupakan 

penghargaan yang sangat special bagi suatu 
daerah yang dianggap membina daerahnya 
dalam hal ketahanan pangan dan inovasi 
yang dilakukan khususnya di Jawa Barat.

Penghargaan diberikan bertepatan dengan 
hari Pangan Sedunia (HPS) yang jatuh pada 
tanggal 17 November 2014. Kota Depok 
berhasil meraih penghargaan Adhikarya 
Pangan Nusantara (APN) sebagai Pembina 
Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2014 dari Gubernur Jawa Barat 
di halaman Kantor Gubernur Jawa Barat 
Gedung Sate Bandung.

Beberapa Hal yang menjadikan Kota Depok 
mendapat penghargaan ini diantaranya:

1.  Kota Depok terpilih menjadi pemenang 
mewakili Propinsi Jawa Barat, karena 
Depok dinilai berhasil menjalankan 
Inpres Project GPOP khususnya cabai. 

2.  Depok dengan ODNR (One Day No Rice) gerakan satu 
hari tanpa nasi dan gandum  berkomitmen untuk 
menyosialisasikan gerakan ini dimulai dari segenap aparatur 
Pemerintah Kota Depok. Gerakan yang berupaya untuk 
mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dan kreatif dalam 
mendiversifikasikan menu yang beragam.

3.  Penanggulangan Kemiskinan, pencegahan dan penanganan 
Gizi buruk, penanganan Rawan pangan

4.  Stabilisasi harga: mengendalikan inflasi , melakukan oprasi 
pasar.

5.  Pemanfaatan: konsumsi, menciptakan diversifikasi pangan ,  

dan memastikan keamanan 

6. Beberapa elemen pendukung: Bagaimana Inisiatif dari dan 
Peran Kepala Daerah selaku pembina,  proses koordinasi, 
kemitraan dibangun, kerjasama dengan sektor swasta 
akademisi dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat di 
Kota Depok.

7.  Produksi masal beras jagung tersebut tidak akan 
menggangu produksi untuk pakan ternak. Depok telah 

bekerjasama dengan beberapa daerah 
penghasil jagung, jagung yang diproduksi 
adalah jagung  yang berbeda, bukan jagung 
hibrida, dan tidak akan menggangu produksi 
untuk pakan ternak, karena Depok juga terus 
menggalakan diversifikasi pangan, bahwa 
sumber karbohidrat bukan hanya beras 
dan jagung, tetapi juga bermacam  umbi-
umbian lokal.Jika dirunut dari beberapa hal 
yang menjadikan Kota Depok mendapat 
penghargaan ketahanan pangan maka 
sebenarnya hampir semua masyarakat Depok 
dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas 
ketahanan pangan di lingkup terkecil keluarga 
hingga tingkat kota. 

Hal-hal yang dapat dilakukan diataranya setiap 
keluarga secara sadar menanam tanaman 
pangan sederhana diantaranya cabai. 

Kedua setiap warga Depok ikut secara aktif 
memantau lingkungannya, khususnya kasus gizi 
buruk, jika ditemukan maka lapor dan jika agar 
cepat ditangani, namun jika tidak ada maka 
kualitas pangan masyarakat Depok baik. Ketiga 
melakukan diversifikasi pangan dengan pangan 

pengganti beras sehingga ketergantungan dengan beras dan 
terigu dapat teratasi. Dan yang terakhir mendukung program-
program yang dilaksanakan pemerintah, Karena pemerintah 
tanpa bantuan masyarakat tidak akan berjalan. Akhirnya mari 
kita perkuat 

ketahanan pangan kota sebagai cerminan kesejahteraan 
bersama.
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