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DAFTAR ISI

Assalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh

Bulan Ramadhan telah berlalu. Namun berkah Ramdhan akan 
menyelimuti kehidupan kita hingga sebelas bulan yang akan 
datang. Ramadhan membawa suasana ruhiyah yang kuat 

untuk selalu mendekat kepada Allah SWT. Suasana yang menjadikan 
kita hamba yang gemar bersyukur, gemar berbagi dan gemar 
melakukan kebaikan.

 Namun Bulan Ramadhan  mau tidak mau telah meninggalkan 
kita. Hari lebaran menjelang, hiruk pikuk aktivitas Ramadhan 
berganti menjadi silaturahim akbar umat muslim khususnya 
di Indonesia. Lebaran merupakan hajatan nasional bangsa ini. 
Masyarakat berlomba mencari cara untuk bisa bersilaturahim 
dengan sanak saudaranya. Yang di kota berduyun-duyun kembali 
ke kampung halamannya. Yang di desa menunggu dengan harap 
kedatangan anggota saudaranya. Begitulah nuansa yang terasa 
hampir di semua daerah dan wilayah negeri ini.

 Namun di tengah gegap gempita silaturahim saat lebaran, 
hendaknya satu dengan yang lain tidak melupakan esensi dari 
silaturahim itu sendiri. Silaturahim adalah mentautkan kembali rasa 
kasih sayang di antara sesama. Maka di hari yang fitri ini mari kita 
niatkan perjalanan, usaha dan upaya kita untuk pulang kampung 
sebagai ladang kita untuk kembali mengikat silaturahim antara 
anggota keluarga, tetangga, teman dan kerabat yang mungkin sudah 
lama tidak bersua. Dan di hari yang fitri ini alangkah baiknya kita 
bermaafan dan kita singkirkan semua permasalahan yang telah lalu 
untuk meniti perjalanan yang akan datang. Akhir kata selamat Hari 
Raya Idhul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan batin.

Wassalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh
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Alhamdulilah Majalah Warta Depok kembali 
menjumpai para pembaca di bulan yang penuh 
berkah ini. Menemani pembaca kali ini Warta 
Depok menyajikan berbagai hal terkait dengan 

aktivitas Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Untuk laporan 
utama  kami sajikan laporan khas lebaran di antaranya 
makna bersilaturahim pada saat Idul Fitri dan menu 
makanan khas lebaran yang masih menggugah selera.

Selain hal itu, pada laporan utama kami mengulas 
persiapan angkutan lebaran dan keinginan Dinas 
Perhubungan Kota Depok untuk membuat angkutan 
umum nyaman dan aman bagi penumpang.

Kemudian pada Rubrik UKM kami mencoba berbagi trik 
dan tips berbisnis penakaran burung yang unik di daerah 
Sukatani, Tapos, Depok. Sedangkan tulisan Komunitas 
Batu Akik terangkum dalam  rubrik komunitas. Dalam 
memperingati HUT Bhayangkara Ke-69, kami sajikan 
bincang-bincang bersama Kapolres Depok, Kombes Pol 
Dwiyono. Akhirnya kami selaku redaksi mengucapkan 
selamat Hari Raya Idhul Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir 
dan batin.
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T
ak terasa bulan suci Ramadhan sudah berlalu. 

Tiba saatnya untuk merayakan Idul Fitri dengan 

saling bersilaturahim dan saling memaafkan. 

Baik secara pribadi maupun secara lembaga. 

Dengan saling bersilaturahim dan memaafkan akan 

lebih meningkatkan rasa kebersamaan, kekompakan dan 

mempererat tali persaudaraan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Diskominfo) Kota Depok, Mohammad Fitriawan , ST, MT  terkait 

Silaturahim Membangun 
Kebersamaan

LAPORAN UTAMA

datangnya Hari Raya  Idul Fitri 1436 H. 

“Alhamdulilah selama ini hubungan personil aparatur 

Pemerintah Kota Depok sudah terbangun secara bagus. 

Kompak dalam melayani masyarakat dan melakukan 

pembangunan sehingga Depok yang baru berusia 16 tahun 

sudah menorehkan banyak prestasi,” ujarFitriawan.

Menurut Fitriawan, meningkatnya rasa kebersamaan, 

kekompakan dan mempererat tali persaudaraan dalam 

membangun Kota Depok juga berkat kerjasama antar 

lembaga, OPD, aparatur kepolisian, aparatur keamanan atau 

TNI, LSM, Ormas dan berbagai elemen lainnya di seluruh 

lapisan masyarakat.

“Dengan silaturahim terlebih di waktu yang 

sangat istimewa yakni Hari Raya Idul Fitiri maka 

kebersamaan yang sudah terbangun dengan 

baik bisa terus kita jaga dan terus kita tingkatkan 

untuk lebih optimal lagi dalam  melayani dan 

membangun Kota Depok menuju Kota Depok yang 

masyarakatnya maju dan sejahtera,” ujarnya.

 Selamat Hari Raya Idul Fitir 1436 H Mohon Maaf Lahir dan 

Batin. Bangun kebersamaan untuk mencapai satu tujuan 

Depok Maju dan Sejahtera.
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4.  Perbanyak mengkonsumsi air putih dalam perjalanan karena 

keadaan di perjalanan bisa mengakibatkan tubuh  dehidrasi.

5.  Untuk menjaga stamina jika terpaksa maka persiapkan 

vitamin neurobion (vitamin B komplek).

6.  Sebelum perjalanan baik mudik maupun balik sebaiknya 

tetap menjaga stamina dan kebugaran dengan tetap istirahat 

tidur 8 jam sebelum berangkat

7.  Jika memungkinkan membawa makanan maka yang terbaik 

membawa makanan sehat lengkap dengan tidak mencampur 

bahan makanan, misalnya nasi, sayur dan lauk secara 

terpisah.

8. Jika perjalanan dilakukan kala puasa usahakan tetap sahur 

karena sahur akan menjaga asupan makanan selama 

perjalanan sampai buka puasa.

9.  Dalam aneka kegiatan liburan yang mengasyikkan tetaplah 

upayakan untuk beristirahat.

10. Bagi penderita gangguan lambung atau sakit maag maka 

ketika sahur atau buka agar mengkonsumsi obat maag yang 

dipersiapkan tentunya dengan resep dokter.

11. Untuk ibu hamil maka perlu banyak asupan tambahan yang 

dikonsumsi diantaranya tambahan susu khusus ibu hamil.

12. Ketika lebaran datang tips yang paling mudah adalah makan 

dan minum seperti biasa atau tidak berlebihan.

13. Hindari makanan berlemak, manis, pedas dan asam untuk 

kesehatan tubuh yang lebih baik.

14. Jika diperlukan tambahan Imunomodulator (adalah substansi 

yang digunakan yang mempengaruhi sistem imun)sebagai 

bahan system imun tubuh.

15. Jika memiliki penyakit khusus dan perlu penanganan khusus 

maka konsultasikan dengan dokter yang merawat agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

16. Bawalah obat-obat pribadi bagi yang memiliki penyakit 

khusus.

L ebaran merupakan momen yang tidak dilewatkan 

khususnya untuk masyarakat Indonesia. Lebaran 

merupakan agenda besar tahunan masyarakat 

Indonesia. Selama lebaran banyak hal yang dinantikan. 

Bertemu dan meminta maaf dengan orangtua, sahabat lama, 

saudara yang jarang bersua. Tak hanya itu banyaknya makanan 

dan aneka minuman khas kampung halaman menjadi incaran 

tersendiri.

Namun dibalik kemeriahan lebaran banyak hal yang perlu 

diperhatikan para pemudik, salah satunya adalah kesehatan. 

Banyak pemudik yang memaksakan diri berjubel, mengunakan 

kendaraan yang tidak layak hingga fisik terkuras yang 

menyebabkan bukan lagi kebahagiaan yang didapat namun 

kadang kala menjadi masalah di kampung halaman.

Untuk itulah dr. H. Otrialika Bahar MARS, pemilik Klinik Bahar 

memberikan Tips nya agar sehat dan nyaman saat mudik:

1.  Beberapa penyakit sering datang ketika bepergian mudik 

salah satunya penyakit diare. Oleh karena itu maka pemudik 

sebisa mungkin tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu 

pedas dan asam.

2.  Jika terpaksa makan di rumah makan sepanjang perjalanan 

silahkan memilih tempat-tempat makan yang bersih dan 

baik dalam menjaga kebersihan warung atau restorannya.

3.  Biasakan makan dan minum di rumah terlebih dahulu 

sebelum berangkat mudik.
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LAPORAN UTAMA

Menggunakan hijab atau kerudung perlu 

disesuaikan dengan postur tubuh dan 

juga kondisi  atau aktivitas sehingga 

seseorang bisa tampil  percaya diri dan 

juga nyaman.

Hal tersebut diungkapkan fashion designer Fitri Aulia.  

Warga Kota Depok  yang membuka usaha  di Perumahan  

Lembah Hijau, Mekarsari Cimanggis Depok dengan  merk 

kivitz.

Fitri menyatakan bahwa saat mengenakan hijab itu perlu 

menyesuaikan atau menyelaraskan dengan postur tubuh. 

Selain itu juga warna hijab disesuaikan dengan warna 

baju. Tak hanya itu mengenakan hijab harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi.

“Seseorang yang postur tubuhnya tinggi  bisa pas 

memakai baju jenis apapun namun  kalau gemuk 

jangan memakai motif yang besar dan garis mendatar 

atau melingkar supaya tidak terkesan makin gemuk 

badannya tapi gunakan baju yang motifnya polos atau 

garis – garis vertikal. jika ada motif tertentu pakai motif 

yang bentuknya kecil-kecil” ungkap Fitri yang memulai 

usahanya itu sejak 2010.

Sedangkan untuk seseorang yang postur tubuhnya 

pendek, lanjutnya, sebaiknya  menggunakan  rok yang 

lebar tapi jangan sampai menjuntai.

Kenakan motif kecil-kecil agar tampilan lebih harmonis.

Perempuan yang belajar fashion desain di Lasalle 

College Jakarta itu menyatakan bahwa memakai hijab 

juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misal 

ketika sedang kuliah atau sekolah gunakan pakaian yang   

menggunakan bahan katun serta  pakaian kemeja atau kaos 

berkerah untuk  menunjukkan kesan informal.

Sedangkan ketika kerja atau masuk kantor sebaiknya 

menggunakan  bahan linen atau katun yang menyerap keringat 

dan banyak jenis pakaian blazer.

Berbeda lagi dengan ketika menghadiri sebuah pesta sebaiknya 

menggunakan pakaian berbahan satin atau chiffon dan lebih 

banyak detail dipakaiannya.

“Untuk hijabnya sendiri, bisa disesuaikan dengan pilihan baju 

yang kita kenakan. Jika dipakai untuk hari-hari, pilihlah bahan 

katun atau jenis kain lain yg mampu menyerap keringat. Untuk 

pesta bisa gunakan bahan satin sebagai jilbab. Karena bahannya 

yg terlihat mengkilat sehingga mengesankan kesan mewah dan 

formal. Jika pakaian sudah penuh dengan motif, pilih jilbab yang 

tak bermotif atau polos, begitu pula sebaliknya,” paparnya.

Tampil Percaya Diri

Dengan Hijab Pilihan



JULI 2015 - WARTADEPOK | 7

Dinas Perhubungan Kota Depok siap mengurai 

kemacetan pada ramadhan dan lebaran. Hal itu 

dilakukan Dishub Kota Depok demi melayani 

masyarakat.

Untuk mengurai kemacetan Itu, Dishub bekerjasama 

dengan Polresta Depok.

“Pada bulan suci Ramadhan biasanya akan 
terjadi titik keramaian pada saat menjelang 
waktu buka puasa karena banyak pedagang 
menjajakan berbagai menu berbuka puasa 
di sejumlah titik. Banyaknya pedagang dan 
pembeli bisa menyebabkan kelancaran 
arus lalu lintas terganggu. Untuk itu Dinas 
Perhubungan akan bekerjasama dengan pihak 
kepolisian untuk menjaga kelancaran arus lalu 
lintas,” ujar Kepala Dinas 

Perhubungan Kota Depok, 

Raden Gandara Budiana.

Menurut Gandara, untuk 

mengatasi kemacetan itu 

pihaknya menerjunkan banyak 

petugas. Mereka dikerahkan 

di pusat-pusat keramaian. Di 

antaranya di Jalan Margonda, 

Jalan Nusantara, Jalan Arif 

Rahman Hakim, Jalan Dewi 

Sartika, Jalan Juanda, Jalan 

Sawangan, dan Jalan Parung - 

Ciputat.

Dikatakan Gandara, jika terjadi 

lonjakan penumpang yang ingin 

Dishub Depok

Siap Urai Kemacetan

mudik di Terminal Depok maka armada bus tambahan pun 

dikerahkan.

“Saat mudik lebaran Dinas Perhubungan Kota Depok 

bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk  

menambah armada bus jika ada lonjakan arus mudik,” 

paparnya.
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LAPORAN UTAMA

Tangerang dan Bogor. Begitu pula dengan pemudik dari 

wilayah Limo dan Cinere memilih berangkat dari Jakarta.

“Kondisi itu membuat beban Kota Depok semakin 

berkurang, dan kondisi riilnya tahun 2013 kami berjaga 

hingga pukul  02.00, namun di 2014 pada pukul 21.00 

sudah sepi penumpang,” katanya.

Selain faktor pemudik yang melakukan pemberangkatan 

di luar Depok, lanjutnya, ternyata ada beberapa faktor 

lain sehingga beban angkutan umum Kota Depok semakin 

berkurang. Faktor itu adalah mudik gratis yang dilakukan 

perusahaan, menyewa mobil, dan kemudahan masyarakat 

untuk membeli motor dan mobil.

“Adanya mudik gratis seperti dilaksanakan 
pemerintah dan swasta seperti dilakukan 
tim penggerak PKK di tahun 2014 
dan mudik gratis  oleh Kementrian 
Perhubungan turut mewarnai 
pengurangan kebutuhan angkutan 
umum lebaran di Kota Depok,” tuturnya

Menyambut datangnya lebaran banyak 

masyarakat yang mudik untuk 

bersilahturahmi dan saling memaafkan. 

Karena itu angkutan umum pun 

melayani masyarakat Depok. Apalagi di Depok, mudik 

tak seramai dengan wilayah lain.

Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Depok, 

Nasrun ZA, keadaan mudik Kota Depok tidaklah seheboh 

di kota sekitar Depok.

Sebab  Kota Depok bukanlah kota pemberangkatan 

utama. Kota Depok merupakan wilayah yang dilewati 

pemudik, bahkan banyak yang tidak masuk ke terminal 

namun lebih banyak melalui agen bus di  Jalan Raya 

Bogor dan kendaraan pribadi.

Kepala Bidang Angkutan Dinas 

Perhubungan Kota Depok, Anton 

Tofani M, ATD, M.Si menyatakan 

bahwa pemudik dari Kota Depok 

mendapat banyak pilihan 

untuk berangkat 

mudik. Masyarakat 

di Sawangan 

yang berbatasan 

dengan Tangerang 

dan Bogor 

kerap memilih 

mudik dari 

pemberangkatan 

Lebaran,
Angkutan Umum di Depok
Siap Layani Penumpang
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Angkutan umum yang nyaman dan aman dambaan 
masyarakat. Dengan sarana transportasi umum yang 
nyaman dan aman tersebut diharapkan masyarakat 
akan lebih memilih naik angkutan umum dari 

pada kendaraan pribadi. Tentunya hal tersebut juga akan 
meningkatkan pendapatan pengemudi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Gandara Budiana 
menjelaskan, Dinas Perhubungan terus berupaya untuk 
mewujudkan angkutan umum khususnya angkutan kota 
(angkot) yang aman dan nyaman.

“Angkutan kota yang aman dan nyaman 
harus memenuhi beberapa aspek seperti 
kendaraannya harus bagus, catnya, 
nomor trayeknya, harus layak jalan yang 
dibuktikan dengan uji KIR, pengemudinya 
harus profesional, penampilannya rapih dan 
menggunakan seragam, melayani penumpang 
dengan ramah dan harus mentaati peraturan 
lalu lintas,” katanya.

Menurut Gandara, hal tersebut sesuai denganPeraturan 
Walikota No.8 tahun 2015 tentang persyaratan dan prosedur 
pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam 
trayek dan sesuai dengan surat edaran dari Kepala Dinas 
Perhubungan Kota Depok. Untuk mewujudkan sarana 
angkutan kota yang aman dan nyaman juga 
harus didukung semua steak holder dan 
masyarakat umum.

“Dari masyarakat bisa ikut mendukung dengan 
cara mendorong pengemudi untuk disiplin. 
Penumpang harus naik atau turun angkot di 
tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti 
halte. Penumpang juga bisa mengingatkan atau 
menegur sopir yang tidak disiplin,” ujarnya.

Dijelaskan Gandara, ketika angkutan kota 
nyaman dan aman maka masyarakat juga akan 
senang naik angkot sehingga pendapatan sopir 
juga bisa lebih banyak.

“Ini termasuk mengubah paradigma masyarakat 
bagaimana menciptakan angkot yang aman dan 

nyaman sehingga masyarakat lebih suka naik angkot dari 
pada naik kendaraan pribadi,” imbuhnya.

Dinas Perhubungan juga terus melakukan pembinaan dan 
edukasi kepada para pengemudi, lanjutnya. Kemudian juga 
ke para operator, pemilik,  masyarakat termasuk ke anak-
anak sekolah untuk secara bersama-sama mewujudkan 
Kota Depok yang tertib salah satunya tersedianya angkutan 
kota yang aman dan nyaman.

Gandara menyatakan bahwa dalam penertiban itu ada 
upaya preventif hingga represif dalam arti penegakan 
aturan atau penertiban kepada pengemudi atau angkutan-
angkutan yang belum disiplin atau belum mentaati aturan.

Bagi pengemudi atau angkot yang tidak mentaati 
aturan akan ada sanksi, surat peringatan pertama, 
surat peringatan kedua, surat peringatan ke tiga, kalau 
surat peringatan juga tidak berubah akan dilaksanakan 
pembekuan perizinan.

“Jika setelah dibekukan tidak ada perubahan juga kita akan 
cabut izinnya. Sebaiknya sanksi itu tidak perlu kita lakukan 
kalau para pengemudi atau angkutan umum tersebut 
sudah tertib, kendaraannya aman, nyaman, pengemudinya 
disiplin. Semoga segera terwujud angkutan Kota Depok 
yang aman dan nyaman,” paparnya.

Depok Wujudkan Angkutan Umum yang

Aman dan Nyaman
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Rasa tanggung jawab yang besar terhadap 
kebersihan dan keindahan Kota Depok, petugas 
kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kota Depok tak kenal lelah mengangkut sampah. 

Bahkan hujan pun tak membuat

Wahyudi, salah satu sopir truk sampah TPA Cipayung 
mundur mengangkut sampah.

“Sudah menjadi tanggung jawab dan 
kewajiban saya, maka saya harus tetap 
bekerja untuk mengangkut sampah dalam 
berbagai keadaan. Kalau pas cuaca cerah 
pekerjaan terasa lebih ringan namun ketika 
musim hujan terus menerus ini menjadi 

Demi Tugas,
Angkut Sampah 
pun Tak Kenal Lelah

LAPORAN UTAMA

tantangan. Karena waktu  hujan sampah 
menjadi berair dan bau. Namun kami tetap 
mengangkutnya,” kata Wahyudi sopir truk sampah 
yang bertugas untuk mengangkut sampah di wilayah 
Kecamatan Pancoran Mas Depok.

Menurut Wahyudi, setiap truk sampah diawaki enam orang 
termasuk sopir. Pekerjaan pun sejak pukul 05.00. Truk yang 
diparkir di TPA Cipayung pun dibawa ke lokasi timbunan 
sampah yang tidak jauh dari Stasiun Depok Lama.

“Dalam satu hari saya bisa empat kali balik untuk angkut 
sampah. Sekali angkut jumlah sampah bisa mencapai 8 ton 
lebih. Sesampai ke TPA Cipayung truk sampah juga harus 
melewati jembatan timbang baru sampah di tuang ke TPA,” 
ujarnya.

TPA Cipayung setiap harinya menerima kiriman sampah 
mencapai lebih dari 500 ton yang dikirim truk-truk sampah 
dari seluruh kecamatan di Kota Depok. TPA Cipayung saat 
ini menjadi satu-satunya TPA yang dimilki Pemerintah Kota 
Depok sebagai tempat pembuangan akhir sampah-sampah 
yang dihasilkan warga Depok.

Untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA 
Cipayung, lanjutnya  Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) menghimbau agar masyarakat mau melakukan 
pemilahan sampah dari rumah, sehingga sampah yang 
diangkut truk sampah hanya sampah organik. Sedangkan 
sampah non organic bisa dikumpulkan pada bank-bank 
sampah yang tersebar di berbagai wilayah Kota Depok.

Dikatakan Wahyudi, ia merasa senang bisa bekerja sebagai 
sopir truk pengangkut sampah. Saat ini sudah menjadi 
kewajibannya mengangkut sampah.



JULI 2015 - WARTADEPOK | 11

Unit Pengolahan Sampah (UPS) Gunadarma, Kelapa 
Dua, Cimanggis. yang berlokasi di Jalan RTM, Tugu 
Cimanggis, Depok sama sekali tidak menimbulkan 
bau. Bahkan UPS tersebut pernah dijadikan 

tempat pesta pernikahan dengan kondisi di dalam banyak 
tumpukan sampah dan pupuk.
“UPS ini tidak menimbulkan bau karena semua sampah 
yang masuk di UPS ini sudah disortir dan masih kita ulang 
lagi untuk kembali disortir sebelum sampah organik 
tersebut kita proses untuk dijadikan pupuk,” kata petugas 
UPS Gunadarma, Sunarto.
Menurut Sunarto, UPS Gunadarma yang pengelolaannya di 
bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok 
tersebut setiap hari menerima kiriman sampah organik dari 
lima RW, yaitu RW09, RW10, RW11, RW16 dan RW19, Tugu, 
Cimanggis, Depok.
“Jumlah sampah yang dikirim ke UPS ini setiap hari lebih 
kurang berjumlah satu ton dari lima RW itu,” ujarnya
Untuk menjadikan UPS tersebut tidak menimbulkan bau, 
lanjutnya,sampah yang datang harus segera diproses.
Begitu sampah datang langsung disortir meskipun sampah 
tersebut sebelum masuk UPS juga sudah harus disortir. Ini 
untuk memastikan tidak ada benda yang tidak terurai atau 
hancur ketika dicacah dan digiling.
Sunarto menjelaskan, proses pengolahan sampah untuk 
dijadikan pupuk atau kompos yang manfaatnya bisa untuk 
menyuburkan tanaman maka sampah pun disortir atau 
finishing. Jika ada benda keras meskipun itu termasuk 
sampah organik seperti bonggol jagung atau  biji alpukat 
atau yang lain yang dirasa keras dipisahkan, termasuk kalau 
ada potongan plastik atau benda lain meskipun ukurannya 
kecil juga ikut dipisahkan.
Sampah tersebut lalu ditimbang dan dicampur dengan 
dedauan atau bahan indukan (pupuk hasil ayakan yang 
masih kasar) dengan perbandingan dalam berat 1:1.
Kemudian sampah tersebut  diaduk dan dicampur  hingga 
merata lalu digiling kemudian diendapkan atau ditumpuk  
selama lebih kurang empat bulan. Selama menjalani proses 
pengendapan atau dalam tumpukan tersebut  setiap dua 
minggu sekali sampah yang sudah digiling tersebut dibolak-
balik.
Setelah itu sampah  
organik diayak melaui 
mesin ayak. Sampah 
yang lembut bisa 
langsung dipakai 
untuk pupuk sedang 

yang kasar bisa dijadikan indukan untuk memproses 
sampah baru.
Sunarto yang setiap hari bergelut dengan sampah demi 
tugas dan juga ikut menjaga Kota Depok dalam mengatasi 
permasalahan persampahan berharap masyarakat punya 
kesadaran yang tinggi untuk tidak membuang sampah 
sembarangan dan punya kesadaran untuk memilah.
“Ketika wilayah kita bersih kita juga yang 
menikmatinya, oleh sebab itu budaya untuk 
tidak membuang sampah sembarangan 
ditanamkan sejak dini, karena orang yang 
biasa membuang sampah sembarangan 
mencerminkan kepribadiannya kurang 
baik. Dia tidak memikirkan orang lain atau 
masyarakat banyak yang bisa terkena dampak 
buruk dari perilaku membuang sampah di 
sembarang tempat tersebut,” tandasnya.
Sunarto menyatakan bahwa  kiatnya meski bekerja dengan 
sampah namun merasa nyaman adalah bekerja itu ibadah.
“Saya mensyukuri pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 
saya. Saya pun bekerja dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Kelebihan Mengolah Sampah Organik :
Berikut ini beberapa manfaat pembuatan kompos 
menggunakan sampah rumah tangga atau sampah organik
1. Mampu menyediakan pupuk organik yang murah dan 

ramah lingkungan.
2. mengurangi tumpukan sampah organik yang berserakan 

di sekitar tempat tinggal.
3. Membantu pengelolaan sampah secara dini dan cepat.
4. Menghemat biaya pengangkutan sampah ke tempat 

pembuangan akhir (TPA).
5. Mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan 

sampah akhir (TPA).
6. Menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan gangguan 

berupa bau, selokan macet, banjir, tanah longsor, serta 
penyakit yang ditularkan oleh serangga dan binatang 
pengerat.

UPS Gunadarma Depok Tak Bau
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Penangkaran Burung Mulyono

 Beromzet Puluhan Juta Rupiah

B erbekal hobi memelihara burung, Mulyono 
pun dapat menjadikan hobinya itu sebagai 
bisnis yang menjanjikan.

Bisnis penangkaran Burung Murai Batu yang 
dimulainya tahun 2010 itu kini telah beromzet puluhan 
juta rupiah.

“Saya hobi burung. Terus berpikir gimana bisa 
menghasilkan uang. Modal awal Rp 1 juta. Uang itu 
untuk beli burung kenari, kacer, ciblek, dan murai batu, 
waktu itu masih murah. Lalu burung itu saya bawa 
pulang,” ujar Mulyono.

Burung-burung itu pun dipelihara dengan baik, 
lanjutnya. Burung-burung itu menghasilkan suara 
bagus. Pecinta burung yang melihat penampilan dan 
mendengar suara burung itu tertarik dan kemudian 
membelinya.

Hasilnya modal kembali dan keuntungan didapat. Sukes 
dengan transaksi perdananya dengan omzet Rp 8 juta, 
Mulyono mencoba menangkar burung lagi. Dari uang 
Rp 8 juta, ia belikan burung seharga Rp 6 juta. Namun 
dalam perjalananya, burung tersebut sakit dan tak bisa 
dijual. Hal itu membuat Mulyono tetap memelihara 
burung tersebut. Berkah ketekunan Mulyono merawat 
burung itu berbuah manis.

Burung itu kemudian dipasangkan dan dikawinkan 
dengan burung Murai Batu. Hasilnya burung tersebut 
bertelur tiga butir. Sepanjang tahun terus menerus 
bertelur sehingga mencapai 36 butir dan sudah 
menetas semua.

UKM
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“Saya tadinya juga coba-coba, bisa tidak 
ya dikawinkan, Alhamdulillah ternyata 
di bulan pertama bertelur 3 butir, dan 
hampir sepanjang tahun bertelur,” 
imbuhnya.

Dikatakan Mulyono, pada tahun kedua 
sambil membesarkan satu pasang 
indukan Burung Murai Batu dan 36 
anakan Murai Batu, ia mencoba cara 
baru berbisnis burung dengan membeli 
burung-burung bagus yang sakit 
kemudian dengan perawatan Mulyono 
burung sehat dan laku dijual dengan 
harga tinggi.

“Saya coba cara baru bisnis burung, dengan 
sering keluar masuk komunitas burung  dan 
mengunjungi teman-teman pecinta burung 
untuk membeli burung yang sakit. Saya tahu 
burung yang saya beli sebenarnya burung 
bagus, setelah saya rawat dan sehat saya 
kembali jual, dan untungnya sampai puluhan 
juta rupiah,” tandasnya,

Menurut Mulyono, pada tahun ketiga atau tahun 2012, 
ia menjajaki dunia baru pecinta burung yaitu dengan 
mengikuti berbagai turnamen yang diadakan beberapa 
wilayah. Mulyono pun berhasil menjadi juara dan disaat 
itu pula diminati salah satu pecinta burung Murai Batu 
dan di beli dengan harga fantastis. Burung Murai Batu 
Mulyono laku Rp 175 juta rupiah untuk dua ekor.

“Sebelum ikut kontes saya perhatikan semua burung 
juara. Bagaimana bentuk badannya, bagaimana 
burung itu berbunyi dan kelengkapan bulu burung. Nah 
itu lah tipsnya,” ujarnya.

Mulyono menyatakan bahwa saat ini banyak pecinta 
burung yang berkunjung ke tempat penangkaran 
burung milik Mulyono di Jalan Raya Pekapuran 
Kampung Babakan Gang Dongkal RT01/03, Sukatani, 
Tapos,  Depok. Nomor telepon 081298296606 dan 

085711806033.

Banyak pecinta burung pun yang rela merogoh kocek 
hingga puluhan juta rupiah. Dua burung Murai Batu 
yang sudah dipesan itu harganya Rp 130 juta.

“Untuk pemula saya sarankan untuk sering 
ke peternak burung, penangkar burung, 
dan ikut di lomba-lomba burung berkicau. 
Tapi harus hobi terlebih dahulu. Pelihara 
yang mudah dulu misalnya jenis burung love 
bird itu mudah peliharanya dan gampang 
perawatannya, cukup sediakan dana sekitar 
Rp 500.000 saja,” katanya.

Saat ini Mulyono memiliki tiga lokal penangkaran 
burung dalam satu area dan tiga rumah besar juga 
sebagai area penakaran. Untuk beberapa burung yang 
siap kontes Mulyono titipkan ke beberapa teman dan 
lingkungannya dengan membayar Rp 300.000 sebagai 
ganti keperluan makan dan jasa pemeliharaan.

Ada 15 pasang burung siap bertelur, 50 ekor burung 
siap kontes, dan 30 ekor anakan Murai Batu siap 
tersedia di area pembiakan Mulyono.
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Harus diancungi jempol para Ketua RT 
maupun Ketua RW di lingkungan RW 12 
Maharaja. Sebab RW 12 Maharaja mampu 
memaksimalkan fasilitas umum dan sosial di 

likungannya. Hal itu dilakukan dengan dana swadaya 
masyarakat. Mereka membangun masjid, sekolah 
TK, tiga lapangan olahraga, dua saung pertemuan, 
posyandu dan dua pos sekuriti plus sarananya.

Ketua RW 12, Sumaryadi mengatakan, kegiatan dan 
swadaya merupakan bagian dari amanat dari program 
kerja RW 12. Program kerja itu berupa menciptakan 
lingkungan yang religi, harmonis, aman, asri dan sehat 
(Rehat). Program itu  dapat tercapai apabila melibatkan 
peran serta seluruh komponen masyarakat. Hal ini guna 
mendukung Pemkot Depok dalam memenuhi seluruh 
kebutuhan warganya khususnya sarana olahraga, 
perbaikan lingkungan dan taman.

“Hampir semua sarana yang ada di RW 12 
ini dibangun mengunakan dana swadaya 
masyarakat di RT maupun RW di sini. Ini 
merupakan hal yang sangat luar biasa, meski 
ke depan diharapkan akan ada sinergi dengan 
pihak sponsor atau perusahaan,” katanya.

Ketua RT 05 Muslim Muthaher menyatakan bahwa 
pembangunan beberapa lapangan yang dilakukan 

masyarakat di RT 05  merupakan bentuk kepedulian 
terhadap kebutuhan bersama.

”Kami mengumpulkan semua potensi yang ada di 
RT 05 khususnya dan dari potensi yang ada kami 
wujudkan dengan kerja bakti bersama dan kerja bareng 
membangun lapangan. Sekarang terbangun lapangan 
basket, lapangan bulutangkis dan lapangan tenis 
meja,” ujarnya.

Mantan Ketua RT 05, Agus Adiyanto mengatakan, 
pembangunan sarana dan prasarana yang ada di RT 
05 khususnya memang dilakukan secara swadaya. 
Warga juga  membuat kolam ikan dan saung dengan 
mengumpulkan dana dari warga. Hal ini dillakukan 
warga demi kepentingan bersama.

RW 12 Maharaja, 
Swadaya Bangun Fasum dan Fasos

KIPRAH RW
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RT02/07 Kelurahan Sawangan, Depok menjuarai 

lomba Kampung Bersih 2015 yang digelar 

Yayasan Lima Belas Juli  dengan mengandeng 

Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan 

dan LPM Kelurahan Sawangan sebagai tim penilai.

Ketua LPM Sawangan, Ujang Wijaya mengumukan juga 

juara kedua lomba tersebut adalah RT03/07 dan juara 

ketiga RT04/02.

Sebagai juara pertama, piala bergilir dan hadiah pun 

diterima Ketua RT02/07, Mamat Nur. Mamat pun 

merasa bersyukur atas terpilihnya RT02/07 sebagai 

juara pertama. Rasa syukur itu ia panjatkan ke hadirat 

Allah SWT dan kerja keras warganya.

“Kami sejak awal bersemangat mengikuti 
Lomba Kampung Bersih ini dengan 
mengumpulkan para pemuda untuk 
membersihkan drainase agar tidak menjadi 
sarang penyakit dan juga melaksanakan 
pemilahan sampah di tingkat warga. Lalu 
melarang warga untuk membakar sampah 
agar tidak ada polus dan memelihara jalan 
lingkungan. Jalan lingkungan sudah dibangun 
oleh pemerintah dengan APBD selayaknya 
kita pelihara. Kami juga melakukan 
penghijauan,” katanya.

RW07 Sawangan, 
Juara Kampung Bersih 2015

Mamat Nur menyatakan bahwa atas predikat juara itu 

membuat ia terus mengingatkan warganya untuk tetap 

memelihara lingkungan meskipun tak ada lomba.

“Kita tetap harus menjaga kebersihan dan kenyamanan 

lingkungan, karena bagaimanapun lingkungan adalah 

sarana kehidupan, lingkungan sehat kita juga sehat, 

lingkungan buruk maka kita akan mudah sakit,” 

paparnya.

Ketua Harian Yayasan Lima Belas Juli, Mustofa Dwi Putra 

menjelaskan, lomba Kampung Bersih telah dilakukan dua 

tahun berturut-turut. Pesertanya mencapai 14 RT dari 

RW01,02, dan 07 Kelurahan Sawangan.

Lomba Kampung Bersih itu digelar sebagai bagian dari 

rasa syukur datangnya Bulan Ramadhan dan sekaligus 

mendekatkan masyarakat dengan lingkungannya,

Beberapa kriteria yang dijadikan penilaiaan di antaranya 

adalah tempat pengolahan sampah, bank sampah,  

drainase dan penghijauan.
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Bagi pecinta batu akik yang ingin mengetahui 
indahnya pesona batu cincin tak usah jauh-jauh 
datang ke Rawa Bening, Jakarta Timur. Sebab di 

Pasar Segar, Sukmajaya, Depok terdapat banyak koleksi 
batu cincin yang menawan. Salah satunya adalah batu 
pandan seharga Rp 15 juta.

Tak hanya batu pandan, di sentra batu akik di Kota 
Depok itu juga terdapat batu pancawarna, batu 
klawing, batu dari Aceh, Garut, Kebumen, dan batu dari 
nusanntara.

Adalah Paguyuban Batu Akik Depok yang mendirikan 
sentra batu akik tersebut pada tahun 2014. Paguyuban 
tersebut didirikan oleh tiga pemuda. Meraka adalah 
Satria Bintang, Billy Joedeedad dan Agung.

”Bang Satria Bintang, saya dan Agung waktu 
itu mulai bertemu dan kami lihat banyak 
teman-teman pecinta dan pebisnis batu akik 
di Kota bertebaran. Ada yang membuka lapak 
dan kios di pinggir jalan dan ada pula yang 
membuat komunitas-komunitas di dunia maya 
dan ini yang kami pikir bisa disatukan dalam 
wadah yang lebih baik,” kata Billy.

Paguyuban Batu Akik Depok itu, lanjut Billy, terdiri dari 
empat komunitas besar yakni Komunitas Jual Beli Batu 
Cincin Depok yang memiliki 12.000 orang anggota, 
Komunitas Akik Pandan Depok dengan 5000 anggota, 
Komunitas Black Opal Kalimaya Depok 5000 anggota dan 
Komunitas Kombat Depok memiliki 1500 orang anggota.

KOMUNITAS

BATU AKIK
Komunitas
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Dikatakan Agung, untuk menampung 
semua pecinta dan pebisnis batu 
akik Depok dibukalah beberapa 
kios di Pasar Segar Depok. Saat 
ini ada 90 lapak dan 36 kios yang 
tercatat di sekertariat Paguyuban 
yang beroperasi dan berbisnis di 
kawasan Pasar Segar Depok. Di area 
hampir semua batu akik nusantara 
diperjualbelikan.

“Untuk harga batunya dari Rp 50.000 
- Rp 15 juta. Misalnya harga batu 
pandan yang menang kontes Rp 15 
juta.

Agung menambahkan bahwa 
beberapa anggota paguyuban pernah 
menjuarai beberapa even batu akik. 
Seperti Kejuaraan di Lapangan Udara 
Atang Sanjaya Bogor dan Kejuaraan di 
Gold Center Cikini, Jakarta Pusat. Ada 
yang juara satu, dua, dan tiga.

Beberapa kegitan juga dilakukan 
Paguyuban Batu Akik Depok. Di 
antaranya mengadakan soft launching 
sekaligus pameran pada bulan 
Februari 2015. Dalam pameran itu 
diikuti 146 stan di area out door PAsar 
Segar dan dibuka langsung Wakil 
Walikota Depok Idris Abdul Shomad. 
Direncannya setelah lebaran akan 
diadakan grand launcing.

Para pecinta batu akik dapat menjadi 
anggota Paguyuban Batu Akik Depok 
dengan hanya merequest lewat FB 
paguyuban.
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Kota Depok kini 
memiliki Perda  
Komunikasi dan 
Informatika. Perda 

tersebut diharapkan dapat 
memberikan manfaat 
yang besar baik kepada 
pemerintah sebagai landasan 
hukum dalam mengambil 
kebijakan maupun bagi 
masyarakat luas sebagai 
bentuk perlindungan dari 
hal-hal negatif  terkait 
komunikasi dan informasi.

Menurut  Anggota DPRD Kota 
Depok  Hj. Titih Sumiati S.Ag, 
perda tersebut juga bisa mendukung Pemkot Depok 
dalam terlaksananya e-goverment.

Ada beberapa  hal menarik dan perlu diketahui oleh 
masyarakat tentang Perda tersebut dalam mendukung 
e-goverment. Di antaranya adalah  dalam rangka 
penyelenggaraan komunikasi dan penyebarluasan 
informasi, Pemkot Depok menyelenggarakan 
pengembangan dan pemberdayaan Lembaga 
Komunikasi Sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk 
masyarakat secara mandiri dan kreatif.

Pengebangan dan pemberdayaan itu berupa bimbingan 
teknis, pengembangan model, workshop, sarasehan, 
penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan 
bahan-bahan informasi.

“Perda Penyelenggaraan Komunikasi 

PARLEMENTARIA

Perda  Komunikasi dan Informatika

Dukung e-Goverment

dan Informatika, penting 
bagi masyarakat karena 
bertujuan untuk meningkatkan 
pelayanan publik, menjamin 
hak masyarakat untuk 
mengetahui rencana 
pembuatan kebijakan, program 
kebijakan, proses serta alasan 
pengambilan keputusan 
publik dengan menggunakan 
teknologi komunikasi dan 
informatika serta kepastian 
hukum bagi warga masyarakat 
penyelenggara jasa komunikasi 
dan informatika,” katanya.

Selain hal itu, lanjut Titih Sumiati, 
perda tersebut  juga penting bagi pemerintah  karena 
perda dapat berfungsi sebagai penyalur aspirasi 
masyarakat di daerah dan sebagai alat pembangunan 
dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Perda itu 
juga dapat menjadi kekuatan hukum terlaksananya 
pengembangan e-goverment di Kota Depok, sehingga 
pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan 
yang lebih berkualitas.

Dikatakan Titih, secara umum Perda Penyelenggaraan 
komunikasi dan informatika berisi aturan-aturan 
terkait kewajiban pemerintah menyediakan sarana 
dan prasarana sehingga terlaksananya komunikasi 
dan Informasi yang efektif dan efisien.  Seperti halnya 
pengaturan penyelenggaraan jasa pos dan layanan 
ttelekomunikasi serta pengaturan warung internet. 



JULI 2015 - WARTADEPOK | 19

Kemudian  rekomendasi izin penyelenggaraan 
jaringan tetap lokal dan pengaturan izin 
penyelenggara instalatur.

“Salah satu pasal  yang cukup penting tentang 
pengaturan warung internet yang belakangan 
ini menjamur tidak terkendali bahkan cenderung 
meresahkan masyarakat karena banyak 
penyelenggara yang kurang bertanggung jawab 
terhadap dampak negatif pelanggan warnet yang 
dapat mengakses situs-situs  tidak mendidik, 
padahal sebagian besar penggunanya terdiri dari 
siswa SD,SMP, SMU dan SMK,” tandasnyaTitih 
menjelaskan, mengenai keberadaan warnet 
disebutkan bahwa

penyelenggara warnet wajib mengupayakan 
adanya internet yang sehat dan aman dengan 
melakukan self filtering terhadap konten 
negatif yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundangan, nilai agama, norma sosial, adat 
istiadat dan kesusilaan.

Selain itu di perda tersebut  juga terdapat  
pasal yang  mewajibkan Pemerintah Kota 
Depok untuk mewujudkan penyelenggaraan 
tata pemerintahan yang baik, transparan, 
efektif dan efisien, akuntabel serta serta dapat 
dipertanggungjawabkan.  Pemkot Depok 
dapat membentuk unit layanan Informasi dan 
Pengaduan.



Edukasi Remaja untuk Gapai Masa 
Depan

PKK

PKK Depok

Remaja adalah masa emas untuk mempersiapkan 
masa depan. Bukan hanya masa depan untuk 
dirinya atau keluarganya namun masa depan 
untuk bangsa dan negara.  Namun masa remaja 

juga rentan terhadap kemunduran bahkan kehancuran 
ketika salah melangkah atau salah dalam bergaul. Oleh 
sebab itu PKK Kota Depok punya program edukasi remaja.

“Program PKK itu sangat lengkap, mengurus orang baru 
lahir, anak-anak, remaja sampai orang lanjut usia atau 
lansia. Terkait dengan remaja PKK melaui pokja I punya 
program yang dinamakan Bina Keluarga Remaja (BKR). 
Melalui BKR PKK memberikan edukasi kepada remaja 
supaya para remaja bisa mempersiapkan masa depan 
secara baik dan punya imunitas atau daya tahan terhadap 
berbagai bentuk budaya atau pergaulan yang bisa 
merusak masa depan remaja,” kata Ketua TP PKK Kota 
Depok Dra. Hj. Nur Azizah Tamhid, MA.

Salah satu bentuk edukasi remaja yang di lakukan PKK 
Kota Depok dengan mengadakan pengajian remaja seperti 

yang pernah di gelar di 

Kecamatan Tapos beberapa waktu yang lalu.

Menurut Hj. Nur Azizah,  apabila anak-anak sudah 
memasuki usia 12-23 tahun itu sudah dikatakan sebagai 
masa remaja. Dimasa-masa itu mereka dalam masa 
peralihan dari anak-anak ke dewasa.

Pada usia remaja itu merka  masih mencari jati diri, 
cenderung bingung, karena memasuki masa puber. 
Kondisi yang lain di antaranya adalah ingin tahu segala hal, 
dan ego yang sangat tinggi dalam dirinya. Remaja  juga 
biasanya ingin ada teman berbagi baik di sekolah maupun 
di rumah. Atas dasar tersebut, orangtua  harus paham 
akan kondisi yang terjadi dan bisa menjadi teman berbagi 
yang baik bagi remaja yang sedang tumbuh dewasa.

Kegiatan lain yang dilakukan PKK Kota Depok terkait 
remaja dengan melakukan Seminar Parenting untuk 
membekali para orang tua khususnya para ibu untuk 
membisa mendidik dan mendampingi anak-anaknya yang 
menginjak remaja secara benar.

Hj. Nur Azizah menyatakan bahwa orangtua harus bisa 
menggali potensi dan kemampuan anak yang bermanfaat. 
Kemudian harus  terus memberikan motivasi dan anak 
pun tidak perlu diprotektif secara berlebihan.

‘Orangtua yang overprotektif dan pesimis akan 
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menjadikan anak tidak peduli, tidak mau aktif, terkadang 
diikuti rasa cemas, gelisah, rumit, dan takut sehingga justru 
bisa menghambat kemajuannya,” paparnya.

Adapun tujuan adanya BKR antara lain:

1. Peningkatan aspek relegius dalam keluarga, dengan 
bersama sama menanamkan pemahaman terhadap 
keagungan Tuhan Yang Maha Esa

2. Peningkata pengetahuan dan wawasan orang tua anak 
dan remaja tentang pentingnya hubungan yang setara 
dan harmonis dalam keluarga dalam rangka pembinaan 
kepribadian anak dan remaja

3. Tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang antara orang 
tua dengan anak dan remaja atau sebaliknya dalam 
memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh 
masing masing pihak sehingga timbul rasa hormat dan 
saling menghargai satu sama lain.

4. Terlaksananya deteksi dini terhadap setiap gelaya yang 
memungkinkan timbulnya permasalahan anak dan 
remaja, kesenjangan hubungan antara orang tua dan 
anak di dalam kehidupan rumah tangga.

5. Terciptanya sarana hubungan yang serasi dan harmonis 
yang didukung sikap dan perilaku yang rasional dan 
bertanggung jawab terhadap pembinaan proses tumbuh 
kembang anak dan remaja.

6. Terlaksananya pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja 

(KKR) melalui orang tua sehingga memiliki 
pengetahuan, wawasan dan perilaku 
kesehatan reproduksi yang sehat dalam 
menghadapi perkembangan seksual dan 
psikologi anak dan remaja.

7. Terlaksananya advokasi dan  Pembentukan 
Karakter sejak dini melalui wahana 
kelompok kegiatan anak dan remaja.

Tujuan dari Seminar Parenting tersebut 
antara lain :

1. Orangtua meningkatkan pendidikan anak

2. Orangtua mampu menerangkan sebagian 
sarana dan cara mendidik

3. Orangtua mampu memperbaiki fenomena 
negative pada masalah akhlak.

4. Orangtua mampu menjelaskan kebutuhan 
kebutuhan pokok manusia pada masa 
pertumbuhan

5. Orangtua mampu menjelaskan 
perkembangan kepribadian yang lurus 
pada fase fase usia yang berbeda

6. Orangtua mampu menyebutkan arah 
langkah pembentukan dan hobi kepada 
remaja yang sudah masuk masa pubertas
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Polresta Depok Terus Tingkatkan Pelayanan. 

Tepat 1 Juli 2015, Polisi Republik Indonesia 

berusia 69 tahun. Bertambahnya usia Polri 

tersebut membuat polisi mengevaluasi diri 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolresta Depok, Kombes Pol Dwiyono  menjelaskan, 

memaknai Hari Bayangkara, Polri akan terus 

meningkatkan pelayanan, perlindungan dan 

pengayoman kepada masyarakat, bisa menjaga 

kantibmas dan yang utama bisa dipercaya dan di cintai 

masyarakat.

Untuk bisa dipercaya dan dicintai masyarakat, lanjutnya, 

maka pihaknya  selalu menekankan anggota Polresta 

Depok untuk melaksankan tugas dengan profesional, 

proporsional dan prosedural. Selain itu menggunakan 

hati nurani dan bekerja diniati sebagai amal ibadah.

“Insya Allah apabila setiap insan Polri terutama yang 

bertugas di Polresta Depok memiliki niatan tulus ikhlas 

untuk mengabdikan dirinya, melaksanakan tugas 

dengan tulus ikhlas apa yang diinginkan masyarakat 

agar Polri bisa makin dicintai saya yakin akan berhasil,” 

katanya.

Menurut Dwiyono, untuk menjadikan anggota Polresta 

Depok punya rasa tulus ikhlas dalam menjalankan tugas 

maka ia pun selalu memberikan pengarahan kepada 

seluruh anggotanya.

“Saya didalam menyampaikan ini saya sering 

FORUM SILATURAHMI

Polresta Depok Terus Tingkatkan Pelayanan
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mengatakan, ini bukan hanya berlaku buat anggota 

tetapi buat saya pribadi juga harus melakukan. Saya 

juga menyampaikan kepada seluruh perwira di Kota 

Depok ini harus bisa menjadi suritauladan untuk 

anggotanya,” tuturnya.

Dikatakan Dwiyono, untuk mewujudkan anggotanya 

bekerja menjalankan tugas secara tulus ikhlas maka ia 

pun memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan 

hukuman bagi yang tidak disiplin atau melanggar hukum.

“Ini untuk meningkatkan disiplin bekerja. Penghargaan 

bagi anggota yang berprestasi dan memberikan hukuman 

bagi anggota yang melakukan pelanggaran atau bahkan 

mungkin melakukan pidana. Kita tidak tebang pilih 

siapapun,” paparnya.



TPA CIPAYUNG,
ASRI DAN TIDAK BAU

Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Cipayung, Depok 
lokasinya asri dan tidak berbau. Keasrian mulai 
terasa begitu memasuki jalan akses masuk yang 
berjarak lebih kurang setengah kilometer ke pusat 

TPA. Pohon-pohon mahoni tumbuh rindang di kanan kiri 
jalan tersebut.  Dari jalan masuk yang cukup lebar membuat 
truk sampah dapat saling berpapasan dan lalu lalang tak 
tercium aroma sampah.

Di pusat TPA juga tidak tercium bau sampah. Bahkan satu 
zona dari tiga zona TPA Cipayung bak gunung hijau karena 
dipenuhi rumput hijau.

Ketika Warta Depok berbincang-bincang dengan petugas 
TPA di kantor yang letaknya dekat tumpukan sampah juga 
tidak tercium bau sampah.

Kepala UPT TPA  Cipayung, Yai Gumilar mengatakan, TPA 
Cipayung terus berbenah sehingga masyarakat tidak 
terganggu dengan bau sampah.

“Namanya juga sampah apalagi dalam 
jumlah yang sangat besar.  Ketika musim 
hujan sampah bisa menghasilkan bau yang 
tidak sedap, namun TPA Cipayung punya  cara 
supaya sampah tersebut tidak menyebarkan 
bau dengan memberikan obat anti bau. 
Caranya ditaburi atau disemprotkan,” katanya.

Menurut Yai Gumilar, pemberian obat anti bau tidak ada 
jadwal tertentu tetapi tergantung kondisi. Contohnya ketika 
sampah terkena hujan maka sampah diberikan obat agar 
tak bau. Sehingga warga sekitar TPA merasa nyaman.

Hal itu dibenarkan Hajiah, warga Kampung Bulak Barat yang 
rumahnya dekat dengan TPA.

Demikian juga disampaikan Yani, warga Cipayung.

“Saya tinggal dekat TPA Cipayung. Kalau hujan bau sampah 
tak tercium lagi,” tuturnya.

Pengawas TPA Cipayung yang sudah mengabdikan dirinya 
di TPA Cipayung sejak 2006, Ganin Ahmad menjelaskan 
sampah yang masuk TPA sampah dari seluruh Kota Depok 
diangkut dengan truk-truk dari berbagai wilayah. Setiap 
truk sampah yang masuk ke TPA Cipayung harus melalui 
jembatan timbang. Petugas mencatat berapa ton sampah 
tersebut dan asal sampah itu.

Kemudian sampah dipilah terlebih dahulu di empat Unit 
Pengolahan Sampah (UPS) yang berada di TPA Cipayung.

Total volume sampah yang dikirim ke TPA Cipayung setiap 
hari mencapai lebih kurang 520 ton.

 Pengiriman sampah tersebut dilakukan pada hari Senin 
sampai Sabtu.

Dikatakan Ganin, TPA Cipayung terbagi dalam tiga kolam 
atau zona  A, B dan C. Pembuangan akan difokuskan 
pada salah satu kolam sampai kondisi tertentu. Setelah 
itu tumpukan sampah akan dilangsir  atau diratakan 
menggunakan alat berat.

Sesudah kolam tersebut terisi tumpukan sampah maka 
dilakukan pengurukan lalu didiamkan dalam jangka waktu 
yang lama, bisa mencapai satu tahun sehingga tumbuh 
rumput hijau, dan pembuangan sampah berpindah ke 
kolam yang lain.

Untuk mengantisipasi dampak negatif terkait kesehatan 
masyarakat sekitar, lanjutnya, maka setiap  Rabu dapat  
melayani pemeriksaan kesehatan  secara gratis untuk warga 
sekitar TPA Cipayung dan seluruh petugas kebersihan.
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LAYANAN MASYARAKAT



Lebaran sudah menanti kita. Suka cita lebaran begitu 
terasa. Dari persiapan mudik, baju baru, hingga 
penganan khas lebaran yang begitu enak di lidah 
kita. Namun ternyata masyarakat asli Depok banyak 

yang mempunyai tradisi kue-kue lebaran yang terkadang 
dibuat sendiri sebagai bekal tradisi kirim-kiriman di antara 
keluarga dan masyarakat. 

Beberapa macam kue dan panganan asli masyarakat 
Depok sudah mulai susah di temui bahkan di masyarakat 
asli Depok. Seperti Isah warga Pancoran mas yang 
berprofesi sebagai pembuat kue tradisional menuturkan 
mulai sedikit orang yang mengetahui kue-kue 
tradisional, ”iya, kue-kue tradisional memang 
mulai langka dan sudah banyak yang tidak 
mengetahui, misalnya geplak, kembang 
goyang, akar kelapa dan banyak lagi yang 
lainnya”, tutur Isah. 

Menurut Isah ada ”beberapa kue yang biasa dibuat 
kirim-kiriman biasanya kue Geplak, kue ongol-ongol, 
tape uli, Dodol, buah atep atau kolang kaling, wajik, kue 
biji ketapang, kue kembang goyang, kue akar kelapa, 
rengginang, opor dan semur daging”, ujarnya. Meski Isah 
menuturkan tidak hanya bulan Ramadhan membuat kue-
kue tersebut namun kapan saja sesuai  pesanan,”saya buat 
kue tidak pas menjelang lebaran 
saja, kalo mau sekarang juga bisa 
asal ada pesanan”, ungkapnya. 

Menurut Isah ada beberapa kue 
andalan masyarakat asli Depok 
diantaranya kue Geplak, kue ongol-
ongol, tape uli, Dodol, buah atep 
atau kolang kaling, wajik, kue biji 
ketapang, kue kembang goyang, kue 
akar kelapa, rengginang, opor dan 
semur daging,”beberapa kue yang 
biasa dibuat kirim-kiriman biasanya 
kue Geplak, kue ongol-ongol, tape 
uli, Dodol, buah atep atau kolang 
kaling, wajik, kue biji ketapang, kue 
kembang goyang, kue akar kelapa, 
rengginang, opor dan semur daging”, 
ujarnya. 

Namun saat ini memang tidak semua 
kue-kue lebaran ini dibuat sendiri, 
karena banyak yang sudah tidak tahu 

KHAS ASLI DEPOK
MAKANAN DAN KUE LEBARAN
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cara buatnya dan banyak yang lebih cenderung memesan ke 
pembuat kue seperti Isah,”sekarang banyakan yang pesan 
buatan bikin sendiri Karena mungkin tidak diwariskan cara 
buatanya dan banyak yang maunya praktis aja, pesan, 
bayar tinggal makan”,  ungkap Isah sambil tersenyum.  

Banyaknya masyarakat yang cenderung memesan bukan 
membuat sendiri kue-kue lebaran khususnya kue tradisional 
salah satunya karena pembuatanya relative lama dan 
butuh kesabaran,” lama juga pak membuat kue-kuenya 
misalnya membuat tape ketan saja bisa 3 hari, satu hari 
kita beli beras ketan kemudian kita kukus dan diberi ragi, 
untuk peragian saja sudah 2 hari sendiri dan jumlah banyak 
tidaknya ragi nanti mempengaruhi berhasil tidaknya tape 
ketannya, kalo bikin geplak kan harus menyiapkan tepung 
beras dulu dan biasanya bikin sendiri tepungnya, Karena 
tepung berasnya beli yang jadi biasanya kurang baik 
hasilnya”, ungkap Isah. Jika ingin merasakan lebaran dengan 
makanan dan kue-kue tradisional silahkan anda sambangi 
masyarakat asli di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Limo, 
Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran mas dan 
Kecamatan lain di Kota Depok. JIka belum mencoba silahkan 
nanti paska lebaran datang, mulut kita akan dimanjakan 
dengan manis gurihnya dodol, rasa uniknya tape uli dan 
enaknya opor dan semur daging khas masyarakat Depok. 
Jika belum punya tujuan mau kemana, mulai sekarang 
silahkan berkenalan dengan warga-warga asli di daerah 
anda, selamat mencoba.
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SERBA-SERBI

I sma Alawiyah akan turut memeriahkan kegiatan Jambore 
Dunia (World Scout Jambore) ke-23 yang diadakan di bumi 
perkemahan Kirahama, Yamaguchi, Osaka, Jepang. Isma siswi 
yang berasal dari SMAN 7 Depok merupakan satu dari 400 

anggota Pramuka yang akan diberangkatkan mewakili Indonesia.

Sebelum berangkat, Isma yang didampingi oleh Ketua Kwarcab 
Pramuka Kota Depok Sariyo Sarbani menyambangi Kantor Wakil 
Wali Kota Depok Idris Abdul Somad untuk meminta restu.

“Saya sangat bangga ada Pramuka Depok yang ikut dalam 
kegiatan Jambore Dunia nanti,” ujar Idris.

Idris mengatakan bahwa Isma merupakan salah satu pemuda 
yang patut dibanggakan oleh Depok, karena dapat menjadi 
contoh positif bagi pemuda lainnya terkait prestasi dan 
keaktifannya dalam berorganisasi.

“Saya berpesan kepada Isma agar menjaga nama baik bangsa 
dan Depok, khususnya saat berada di sana,” ujar Idris.

Sementara itu, Isma mengatakan bahwa untuk dapat terpilih 
mengikuti Jambore Dunia, dirinya terlebih dahulu mengikuti 
seleksi nasional. Dalam seleksi tersebut, dilihat pula prestasi 
para anggota dalam bidang Pramuka serta kemahiran dalam 
berbahasa Inggris. Isma lolos karena diri sebelumnya pernah 
mengikuti Jambore Nasional 2011 di Palembang dan terpilih 
menjadi Pramuka Garuda pada 2012 lalu di mana yang melantik 
lansung adalah Wali Kota Bekasi.

“Para rombongan akan dilepas langsung oleh 
presiden, ini akan menjadi pengalaman yang 
positif dan tak terlupakan bagi saya,” ujar Isma.

Dia berharap, setelah mengikuti acara yang diikuti sebanyak 
196 negara ini, banyak pengalaman berharga untuk Pramuka di 
Indonesia. Perlu diketahui, 400 peserta Jambore dari Indonesia 
akan dilepas secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di 
Istana Presiden, Cipanas pada 24 Juli nanti.

Usai pelaksanaan halal bihalal di lapangan balai kota, 
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il langsung 
bergegas melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di 
sejumlah ruang pelayanan. Kantor Badan Penanaman 

Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan 
pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi 
tempat Sidak wali kota kelahiran Kediri ini.
Dalam kunjungannya, warga mulai terlihat padat di ruang 
pelayanan kependudukan maupun kesehatan. Sejumlah warga 
juga terlihat sibuk mengurus Jamkesda, baik untuk digunakan 
diri sendiri, anak, ataupun sanak keluarganya.

“Sudah penuh di hari pertama, di tempat-
tempat pelayanan kesehatan seperti pelayanan 
Jamkesda, setelah libur panjang pengurusan 
relatif banyak, karena kalau kesehatan tampak 
mendesak,” ungkap Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Isma’il, 
Rabu (22/07/2015).

Dalam Sidak ini, Nur Mahmudi akan meminta laporan dari 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seputar absensi para ASN 
yang hadir di hari pertama kerja. Ia meminta setiap Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menegur anak 
buahnya yang tidak masuk tanpa keterangan atau tidak 
memiliki izin ataupun yang datang terlambat. Sementara untuk 
jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk hari ini, Ia 
mengaku masih dalam pendataan.
“Untuk berapa jumlah ASN yang mengisi absensi kehadiran, 
kami belum bisa melaporkan karena saat ini masih dalam 
pendataan,” tuturnya.
Alumni IPB itu berharap tingginya tingkat kehadiran ASN 
Pemkot Depok seyogyanya tidak semata-mata dikarenakan 
adanya Sidak, namun hendaknya atas kesadaran dan 
kedisiplinan yang tertanam di dalam diri ASN masing-masing.

Depok Kirim Perwakilan ke 
Jambore Pramuka Dunia 2015

Masuki Hari Pertama Kerja, 
Nur Mahmudi Sidak Ruang 
Pelayanan Pemkot Depok
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Peduli Tolikara, Wali Kota Depok 
Pimpin Penggalangan Dana

Idris: Masyarakat Agama Punya 
Peran Penting Jaga NKRI

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan 
Pemkot Depok pagi tadi menggalang dana 
peduli anak bangsa dari Depok untuk 
masyarakat di Kabupaten Tolikara, Papua. Total 

dana terkumpul sebesar Rp 41.336.500 yang spontan 
dikumpulkan wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah 
(Sekda), dan para pegawai Pemkot Depok.

“Di hari pertama memulai kerja, kami masih 
berkabung dengan insiden di Tolikara, karena 
itu kami wujudkan Depok peduli Tolikara, agar 
tercipta semangat membangun kerukunan antar 
umat beragama,” ujar Wali Kota Depok Nur Mahmudi 
Ismail, saat memimpin apel pagi, Rabu (22/07/2015).

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah 
pusat yang telah sigap dan kompak dalam menyelesaikan 
proses hukum, rehabilitasi, dan recovery baik yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian, Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), 
serta Kementerian Agama (Kemenag).
Selain itu, Nur Mahmudi menambahkan Pemkot 
Depok juga menggandeng Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Kota Depok, serta didampingi Polres dan Kodim akan 
mendeklarasikan Depok Peduli Tolikara.
“Sebagai bentuk kekompakan umat beragama di Depok, 
insya Allah bersama beberapa lembaga terkait akan 
deklarasi Depok Peduli Tolikara,” tandasnya.
Dirinya berharap, kejadian di Tolikara tidak sampai 
merembet ke Kota Depok. Untuk itu, Pemkot Depok akan 
terus menjalin komunikasi yang intensif, meningkatkan 
kebersamaan, dan menjaga kekompakan antar umat 
beragama, sehingga kerukunan umat beragama di Kota 
Depok bisa terjalin dengan erat.

Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad 
menyatakan bahwa di dalam masyarakat agama 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).
Menurutnya, masyarakat agama, terutama masyarakat 
penganut agama Islam mempunyai fungsi strategis dalam 
menjaga NKRI. Meskipun selama ini umat Islam cenderung 
mendapat stigma negatif dengan seolah-olah menjadi tidak 
nasionalis. Namun demikian, alumni Gontor itu berharap agar 
umat Islam dapat lebih aktif berperan dalam menjaga keutuhan 
NKRI.
“Kita sebagai umat Islam harus memiliki semangat 
yang tinggi dalam membela NKRI tercinta,” ujar 
Idris di suatu kesempatan saat menjadi pembicara seminar 
ketatanegaraan.
Ia menggambarkan kondisi kehidupan berbangsa saat ini pada 
skala nasional di mana rasa persatuan di antara aneka suku 
bangsa yang belum kuat, melemahnya wawasan kebangsaan, 
ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Selain itu, 
banyak pula yang mengesampingkan etika dan moral, konflik 
di banyak daerah, pelanggaran hukum, hubungan antar umat 
beragama yang tidak harmonis,
Pria kelahiran Jakarta itu juga menjelaskan kondisi rentan yang 
lain yaitu identitas kebudayaan Indonesia yang memudar, 
keadaan sosial masyarakat secara vertikal maupun horizontal 
belum merata, serta kualitas hubungan antar warga mayoritas 
dengan minoritas yang masih rentan terjadi. Berbagai kondisi 
tadi dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa.
“Meskipun banyak persoalan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang dapat menimbulkan disintergrasi, tetapi apabila 
dalam diri masyarakat agama menguatkan tali persaudaraan 
baik yang satu agama maupun lintas agama, insya Allah 
persatuan dan kesatuan dalam NKRI akan tetap kuat,” pungkas 
Idris.
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