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DAFTAR ISI

Assalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh

Pemuda merupakan tonggak-tonggak sejarah dimanapun sebuah 
negeri berada. Karena pemuda merupakan bagian dari skenario 
sebuah peradaban. Berapa banyak sebuah negara yang lahir 

dengan usaha dan kerja keras para pemudanya. Sehingga tidak heran 
jika sebuah negara atau daerah pemudanya adalah pemuda yang aktif, 
kreatif dan amanah maka yang ada sebuah negara atau daerah menjadi 
daerah yang maju dan berkembang.

Begitu pula sebaliknya ketika sebuah negeri pemudanya adalah pemuda 
yang bermasalah dan pemalas maka yang ada daerah itu akan menjadi 
daerah yang penuh dengan masalah.

Maka perlunya ada kesadaran bagi kita selaku orangtua untuk mendidik 
dengan didikan sebaik mungkin, sebagai pemuda maka kita wajib untuk 
memaksimalkan sumber daya dalam dirinya serta lingkungannya dan 
kita sebagai masyarakat membuat lingkungan masyarakat yang kondusif 
untuk tumbuh kembang generasi muda kita. Sehingga para pemuda pun 
mampu menginspirasi dalam memajukan daerahnya.

Perlu adanya kesadaran bagi kita untuk lebih arif dalam memandang 
pemuda, karena perlu kita sadari bahwa seorang pemuda merupakan 
agen perubahan dengan masa mudanya, sebagai kreator dengan 
waktu dan keilmuannya, dan sebagai pengemban amanah karena 
amanah perlu dipikul oleh orang-orang yang kuat secara fisik, mental 
dan keilmuan. Hal itu kita miliki saat kita masih muda. Akhirnya mari 
sama-sama di bulan ini kita libatkan pemuda-pemuda kita dalam semua 
kegiatan masyarakat supaya mereka lebih paham dan mengerti kerja-
kerja di masyarakat Di kantor mari kita sama-sama maksimalkan SDM di 
kantor yang rata-rata pemuda untuk memaksimalkan kreativitas mereka 
agar sebuah perusahaan dapat bersaing dan tak lupa mari kita didik 
anak-anak kita hingga kelak menjadi pemuda penerus kepemimpinan 
negara ini.

Wassalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh
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T idak bosan-bosannya kami untuk mengucap 
puji dan syukur kepada Allah SWT atas terbitnya 
Warta Depok edisi Oktober 2015. Bertemakan 
memperingati Hari Sumpah Pemuda kami 

menyajikan kisah-kisah inspiratif yang dapat diambil 
contoh para pemuda Kota Depok.

Pada rubrik laporan utama  kami sajikan berita Walikota 
Depok, Nur Mahmudi Isma’il sebagai inspirator 
ketahanan pangan di Indonesia. Kemudian kami 
juga menampilkan tulisan tentang PNS Depok yang 
inspiratif versi Warta Depok. Di antaranya Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kota Depok, MOHAMMAD 
FITRIAWAN ST, MT dengan pemanfaatan sosial medianya 
dalam melayani masyarakat. Selanjutnya adalah Taufik 
Ibrahim, guru SMPN 14 Depok yang  menginspirasikan 
mengajar dengan berbasis IT.

Kemudian dr Zakiah sebagai penemu sistem informasi 
kebugaran Kota Depok serta Penanggungjawab UPS 
Balaikota Depok, Komarudin yang dengan ketekunannya 
mampu membuat UPS Balaikota Depok tak bau.

Warta Depok juga memberikan kisah-kisah inspiratif 
warga Kota Depok. Di antaranya penulis inspiratif Asma 
Nadia Dan yang paling kami banggakan tulisan seorang 
pemuda pemabuk yang akhirnya menuai cerita bahagia 
yaitu Jhoni AO.

Tak lupa kami juga masih ada rubrik-rubrik lain seperti 
bulan-bulan sebelumnya dengan rubrik parlementaria, 
Rubrik UMKM, Rubrik Silaturahmi kami isi dengan 
kunjungan kami ke PMI kota Depok dan terakhir kami 
coba jabarkan persyaratan dan kelengkapan kala kita 
ingin berinvestasi di Kota Depok. Akhir kata dari kami 
selamat membaca. Terima kasih
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Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat berharga. Karena itu lah pemuda memiliki peranan 
penting dalam membangun Bangsa Indonesia.

Semangat pemuda Indonesia untuk memajukan Bangsa Indonesia dibuktikan dengan lahirnya 
sumpah pemuda. Sumpah pemuda itu menjadi inspirasi para pemuda merebut kemerdekaan.

Semangat sumpah pemuda itu pun membuat Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il menjadi inspirator 
para pemuda untuk mencintai pangan lokal.

Berikut petikan wawancara Warta Depok dengan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il dalam 
upayanya menginspirasi masyarakat Indonesia cinta kepada pangan lokal.

1. WD: Hal apa yang mendorong 
Pak Wali menginspirasi 
masyarakat Indonesia untuk 
mencintai pangan lokal?

 Nur Mahmudi:

 Berbicara masalah ketahanan 
pangan, program ketahanan pangan 
ini kalau secara nasional merupakan 
salah satu urusan wajib di dalam 
pemerintahan. Ada 26 urusan wajib, 
dan delapan urusan pilihan.

 Selain itu, pangan lokal merupakan 
sumber karbohidrat yang melimpah 
ruah di Indonesia. Hal itu pun 
dapat menjadi sumber karbohidrat 
alternatif pengganti beras padi. 
Pangan lokal itu memiliki kadar gula 
yang lebih rendah dari beras padi 
sehingga bagus untuk kesehatan.

2. WD: Apa yang dimaksud 
ketahanan pangan?

 Nur Mahmudi:
 Ketahanan pangan adalah kegiatan 

multi sektor. Kegiatan itu melibatkan 
proses pengadaan dan penyediaan 
bahan pangan, kelancaran stocking 
dan distribusi, upaya mempermudah 

akses dari bahan pangan tersebut 
oleh para konsumen, pekerjaan 
program diversifikasi pangan 
konsumsi pangan, dan program 
penyediaan aneka olahan pangan.

 Program pengamanan pangan 
dan keamanan pangan juga 
masuk dalam ketahanan pangan. 
Keamanan ini kompleks. Mulai dari 
sistem budidaya, sistem panen, 
sistem pengolahan pasca panen, 
sistem penyajian menu yang 
harus memenui standar higienis, 
tak mengandung tambahan 
bahan berbahaya atau beracun, 
proses penyimpanan yang tidak 
membahayakan atau merusak 
konsumen pangan sehingga 
menjamin keamanan konsumen. 

 Dalam sistem manajemen pangan 
itu adalah aplikasi dari Hazard 
Analysis and Critical Control Point.

 Pointnya banyak, yakni menganalisa 
tentang bahaya (hazard), dan 
titik – titik kritis yang mengancam 
keamanan pangan bagi konsumen. 
Yang lebih penting lagi, program 
tentang penanganan kerawanan 

pangan yakni kaitan dengan masalah 
kecukupan ketersediaan pangan.  
Masalah kecukupan ada dua yakni 
cukup dari sisi keberadaannya atau 
availability, cukup dari sisi akses 
maksud ke konsumen.

 Cukup bagi availbility bahwa di 
suatu wilayah ada cadangan yang 
cukup. Kalau cukup masuknya 
agar makanan ini bisa masuk ke 
konsumen.

3. WD: Pola konsumsinya 
bagaimana?

 Nur Mahmudi:
 Pola konsumsinya itu terbagi 

menjadi dua unsur. Masyarakat bisa 
membeli lalu mau mengonsumsi. 
Misalnya ada seseorang kekurangan 
maka ia dikasih atau membeli. Atau 
bagaimana cara membujuk agar 
mau mengonsumsi pangan tersebut. 
Salah satu contohnya itu  orangtua 
yang membujuk anaknya dalam 
program posyandu penanganan gizi 
buruk.

 Gizi buruk itu sebenarnya ada 
beberapa  faktor. Ada makanannya 
tidak  dipaksa kepada bayi yang 

Inspirator Ketahanan Pangan Indonesia

WAWANCARA
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sebenarnya berkecukupan tetapi tak 
mau membujuk.

 Kerawanan pangan bukan semata 
– mata karena miskin tetapi bisa 
jadi pemahaman kemauan sampai 
terjadinya sistem. Akhirnya jadi 
Multi Approaches atau multi factor 
sampai terjadi kerawanan pangan.

 Di antaranya juga soal ketaatan 
agama, kondusifitas kondisi 
lingkungan, budaya sehat, dan 
situasi anak itu bermain menjadi 
suka makan. Hingga kesempurnaan 
pemahaman orangtua dan 
kemampuan mendapatkan itu. 
Karena itu pula masalah ekonomi 
tidak menjadi hal utama.

 Program pemberian makanan 
tambahan, bantuan pangan yang 
namanya raskin itu adalah pilihan 
terakhir terhadap yang kita lihat 
seperti apa sebenarnya kondisi 
kerawanan mereka.

 Keamanan pangan itu adalah, 
makanan ini berbahaya tidak bagi 

konsumen. Berbahaya itu mulai dari 
menanam salah, pasca panen yang 
salah mengalami kerusakan, akhirnya 
pengolahan yang salah, penyajian yang 
salah, dan penyimpanan yang salah.  
Kesalahan dari salah satu bagian itu bisa 
signifikan membuat orang jadi sakit, 
orang jadi terganggu dan orang jadi 
terbunuh.

4. WD: Adakah hubungannya isu 
pangan dengan ketahanan pangan?

 Nur Mahmudi:
 Ada hubungannya. Isu pangan dapat 

menjadi potensi ekonomi karena ini 
kebutuhan pokok. Pada waktu yang 
sama, ini menjadi potensi pembangkit 
ekonomi. Makanya pemerintah sudah 
benar menempatkan masalah pangan 
menjadi urusan wajib.

 Kalau  bicara pangan secara nasional 
maka bisa menghitung kira – kira 
produksi dan kebutuhan penyediaan 
pangan memiliki nilai berapa. Bahwa 
perputaran kebutuhan pangan nasional 
ini sebenarnya berapa triliun. Sekilas 
untuk kebutuhan beras padi per 
tahun mencapai Rp 240 triliun. Belum 

lagi gandum, dan kebutuhan 
karbohidrat.

 Alangkah bagusnya keseluruhan 
soal pangan dapat diakses agar kita 
mengetahui nilai ekonomi tentang 
pangan yang berputar dari sisi 
penyediaan bahan baku. Kemudian 
aktivitas proses pengolahan. 
Sehingga menumbuhkan industri 
dan potensi pangan ini dalam 
memenuhi kebutuhan nasional 
sampai kepada ekspor.

 Ini kita bisa lihat nilai ekonomi 
valuenya sampai kepada strategi 
pembukaan kerja.

5. WD: Benarkan ketahanan 
pangan sudah menjadi isu 
politik?

 Nur Mahmudi:
 Berbicara masalah ketahanan 

pangan maka berbicara juga tentang 
bisnis ekonomi, pembukaan tenaga 
kerja, bisnis ketenangan di sosial 
masyarakat hingga diplomasi 
internasional.

 Jadi urusan pangan di negara 
tertentu sudah jadi isu politik 
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menjadi bahan bargain antar negara.

 Isu politik ada dua maca, yakni 
Isu politik dengan sengaja bangun 
aliansi dan membuat hegemoni.

 Ini menjadi isu strategis nasional, 
dikala negara memiliki ketahanan 
pangan yang kokoh. Berarti negara 
tersebut memiliki stabilitas politik, 
stabilitas nasional, dan kemudian 
memiliki kemampuan meningkatkan 
diplomasi internasional.

 Menjadi alat bangun hegemoni 
di kala negara tersebut memiliki 
pangan yang bagus, kelebihan 
supply pangan yang stabil dan 
signifikan maka hal itu dapat dipakai 
alat kontrol untuk mengendalikan 
negara – negara  yang memiliki 
ketergantungan supply pangan.

 Sebagai negara yang selalu 
mengedepankan perdamaian 
dunia, Indonesia selalu ikut dalam 
diplomasi perdamaian dunia. 
Ikut melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial. 

6. WD: Apakah dengan pangan 
Indonnesia bisa berbicara di 
tingkat internasional?

 Nur Mahmudi:
 Melalui pangan Indonesia dapat 

berbicara di kelas internasional. 
Dalam kondisi ini siapa yang mulai 
berbicara dan siapa yang mulai 
terpengaruh oleh pangan ini.

 Isu politik bisa pada skala nasional 
dan skala internasional. Bagaimana 
Indonesia membawa isu ini menjadi 
kontributor ketertiban dunia atau 
kegoncangan dunia?

 Jika mau bermain hegemoni itu 
menjadi goncang. Coba kita petakan 
daerah rawan pangan. Lalu kita 
membantu, membangun aliansi dan 
sebagainya. Maka Indonesia dapat 
menggoncang dunia.

 Pada isu nasional, kita berbicara 
kepada bagaimana pangan ini 
tidak sampai menjadi pintu masuk 
hancurnya negara Indonesia. Kalau 
kita tak pandai mengelola akan 

menjadi 
potensi 
hancurnya 
negara kita, 
potensi 
gaduh, 
potensi konflik 
horizontal 
atau potensi 
disintegrasi 
dan terjadinya 
instabilitas 
politik dan 
ekonomi.

 Ini sangat 
mudah dipicu 
karena makanan itu salah satu sumber 
pokok yakni urusan perut, masyarakat 
gampang sekali dikendalikan isu tadi. 
Karena itulah kita harus memandang isu 
makanan ini menjadi isu strategis dalam 
perspektif politik dalam negeri, dalam 
perspektif membangun kesejahteraan 
dan meningkatkan hubungan 
internasional.

7. WD: Bagaimana dengan di 
Indonesia?

 Nur Mahmudi:
 Jika berbicara masalah dalam negeri dan 

masalah pangan, kita harus melihat tak 
hanya semata – mata masalah beras. 
Di Indonesia bicara soal pangan terdiri 
dari isu kebutuhan karbohidrat, protein, 
lemak, vitamin, dan mineral.

 Pada sisi – sisi tertentu, Indonesia saat ini 
sudah potensi surplus lemak.  Ini terlihat 
dari sisi sumber alam kelapa sawit, tapi 
dari sisi sayur mayur dan buah – buahan 
Indonesia rentan dari sisi manajemen 
namun potensinya besar.

 Dari sisi manajemen produksi, 
manajemen handling pasca panen, 
manajemen distribusi tak ditata baik. 
Mengingat sebenarnya buah sayur 
menjadikan Indonesia sebagai net 
importir, bukan eksportir. Ini yang harus 
digarap lagi oleh bangsa ini.

 Ketersediaannya tak tergarap dengan 
baik karena memang tak dibudidayakan 
dengan sungguh – sungguh, tak 
dibudidayakan dengan baik akhirnya 
hilang. Menjadi net importir country.

 
Dari sisi karbohidrat 

potensinya sangat besar, tetapi 
karena terdistorsi, akhirnya kita 
terdrive secara semu seolah – olah 
Indonesia kekurangan karbohidrat 
karena hanya mengacu pada 
beras. Perlahan – lahan dibujuk 
pada terigu. Kita mulai bergeser 
meninggalkan sumber – sumber 
karbohidrat lain yang strategis 
seperti sagu, singkong, ubi, jagung, 
talas, sukun, pisang, dan lainnya. 
Itu kan bagian aneka karbohidrat 
yang terabaikan. Terdorong lagi 
lebih menyukai ada introduksi baru 
ternyata produk impor.

 Sisi protein juga sama. Punya potensi 
besar namun menjadi net importir. 
Protein ini mulai dari pakannya 
dalam tepung ikan. Lalu importir 
daging sapi, kita juga importir 
ikan salmon, sementara Indonesia 
punya sumber – sumber makanan 
yang enak dan bagus.  Jadi kenapa 
Indonesia didorong – dorong 
menjadi konsumen barang begitu. 
Ayam dan telur seolah – olah 
menjadi swasembada semu, bisa 
cukupi itu. Tetapi dibalik itu masih 
impor pakannya. Baik dari sumber 
protein dari tepung ikan dan tepung 
jagungnya. Ini harus diwaspadai.

 Sekarang lihat status strategis baik 
secara pribadi, secara nasional, dan 
percaturan internasional. Maka 
bangsa Indonesia memandang 
pangan sebagai isu strategis 
internally, personally, secara 
pemahaman juga memahami, dan 
secara patrotiasme harus memiliki 
semangat nasional yang tinggi.

WAWANCARA
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LAPORAN UTAMA

S
emangat sumpah pemuda telah 
menggelorakan sanubari para aparatur 
pemerintah di Kota Depok. Para 
pegawai negeri sipil (PNS) Kota Depok 

itu pun bertekad melayani masyarakat Depok 
seoptimal mungkin. Berbagai inovasi dilakukan 
hingga mampu menjadi inspirasi dalam 
melayani masyarakat.
Ini lah PNS Kota Depok yang inspiratif versi 
Warta Depok. dr Zakiah Penemu Sistem 
Informasi Kebugaran Kota Depok

Pepatah menyatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati.Tampaknya pepatah itu terus merasuk sukma Kepala Seksi 
Pelayanan Dasar dan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok, dr 
Zakiah. Zakiah pun bergelut dengan displin ilmu yang dimilikinya untuk menciptakan konsep yang dapat membuat orang sadar 
akan pentingnya menjaga kesehatan.
Apalagi berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 mengungkap bahwa tren obesitas meningkat dibanding tahun 
2007. Untuk laki-laki dari 13,9 persen naik menjadi 19,7 persen sedangkan perempuan dari 15,5 persen menjadi 32,9 persen. 
Angka penderita diabetes, jantung, hipertensi, kolesterol, dan penyakit lainnya kini meningkat. Sementara, angka harapan hidup 
menurun seiring pola hidup yang jauh dari aktivitas fisik dan pola makan yang lekat dengan hidangan tinggi lemak.
Ditambah lagi Depok merupakan kota metropolitan yang menjadi surga kuliner para penikmatnya. Kondisi ini akan menjadi 
musibah mereka yang kurang beraktivitas fisik karena bekerja di belakang meja dan sering duduk. Ancaman penyakit tidak 
menular kini sudah di depan mata.
Kondisi inilah yang mendorong dr Zakiah untuk menciptakan Sibugar pada Mei 2015. Pembuatan sistem ini berangkat dari UU 
No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 80 menyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan 
kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.
Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran sebagaimana dimaksud dalam rangka meningkatkan prestasi, kinerja, dan 
produktivitas. Sementara, pasal 81 menyebutkan bahwa upaya kesehatan olahraga mengutamakan pendekatan preventif dan 
promotif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
dan masyarakat.
“Jika ini dibiarkan maka pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) lima tahun ke depan akan seperti apa kalau 
kita tidak bergegas menyelesaikan masalah ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan mencegah penyakit, maka biaya 
pengobatan akan berkurang sedangkan angka harapan hidup meningkat. Dan terpenting, seseorang dengan kondisi segar dan bugar 
akan memiliki kinerja lebih baik dan produktif dalam aktivitas keseharian,” imbuhnya.
Zakiah menambahkan bahwa upaya kesehatan olahraga dilakukan melalui aktivitas fisik atau olahraga. Jika tubuh  sehat dan 
bugar, maka kinerja, produktivitas, dan prestasi meningkat. Bagi PNS diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat.
Menurut Zakiah, pada tahun 2014 pihaknya sempat menyebar surat ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meminta 
data dan tinggi badan para PNS. Dari 7.750 PNS, data terkumpul sebanyak 2.332 PNS atau sekira 30 persen. Hasilnya, 41 persen 
tergolong obesitas 1 dan 2. Obesitas 1 berarti Indeks Massa Tubuh (IMT) atau status gizi antara 25-30 sedangkan obesitas 2 IMT 
di atas 30. IMT didapat dari hasil rumus penghitungan tinggi badan dibagi berat badan kemudian dikuadratkan dalam meter.
Hasil pendataan secara manual tersebut menjadi alarm peringatan terhadap kebugaran PNS Depok.
Dikatakan Zakiah,  banyak PNS tidak memasukkan data karena berbagai alasan. Kemungkinan sensitif karena berhubungan 

dr Zakiah

Penemu Sistem Informasi
Kebugaran Kota Depok
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dengan berat badan, terkendala 
masalah ketiadaan alat ukur, atau 
kesulitan jarak untuk dinas di luar 
Dibaleka Depok. Padahal, data ini 
penting sebagai screening awal.
“Terpikir sebuah sistem informasi 
yang bisa mengakses data dengan 
memangkas beberapa langkah. 
Dengan Sibugar ini, kita tinggal buka 
web dan memasukkan data. Dalam 
hitungan detik, data tersebut sampai 
ke kami. Pengumpulan data lebih 
cepat dan akurat,” tuturnya.
Zakiah menjelaskan, Sibugar 
menjadi alat menuju “Depok Segar 
(Sehat dan Bugar)”. Bukan sekadar 
untuk mengumpulkan data, karena 
dalam perkembangannya, Sibugar 
juga menjadi sarana efektif untuk 
menyampaikan informasi kesehatan.
Pada Juni lalu, Sibugar 
diujicobakan pada PNS 
Dinkes Depok. Data 
kesehatan yang diisi 
berupa berat badan, 
tinggi badan, merokok 
atau tidak, tingkat 
kolesterol, kadar gula 
darah, dan hasil tes 
kebugaran.
Tes kebugaran yang 
dilakukan berupa 
rockport, dimana para 
PNS diharuskan berlari 
atau berjalan sesuai 
kemampuan sejauh 
1.600 meter. Durasi lari 
kemudian dikonversikan 
dengan umur dan 
jenis kelamin yang 
menggambarkan tingkat 
kebugarannya; kurang, 
kurang sekali, cukup, baik, atau baik 
sekali.
Tes kebugaran rockport dipilih 
lantaran lebih mudah dan murah 
dibandingkan treadmill, ergocycle, 
ataupun tes bangku. Metode ini tidak 
memerlukan sarana-prasarana dan 
tenaga ahli, bahkan bisa dilakukan 
beramai-ramai hingga menjadi 
semangat tersendiri bagi para peserta 
tes.
Hasilnya, dari 100 persen rekapitulasi 
IMT sekira 700 PNS Dinkes Depok, 
sebanyak 2,4 persen tergolong kurus; 
32,8 persen normal; sedangkan 64,8 
persen tergolong obesitas 1 dan 2. 
Sementara, untuk tingkat kebugaran 
yang kurang dan kurang sekali 

sebanyak 38,6 persen, cukup 46,8 persen, 
dan baik 14,6 persen.
“Ini menjadi cermin kami untuk mencegah 
ancaman obesitas dan penyakit tidak 
menular. Tahun ini kami menargetkan 
pengumpulan data dari semua OPD, untuk 
selanjutnya kami bertindak berdasarkan 
data tersebut, evidence based planning,” 
ujar mantan Kepala Puskesmas Rangkapan 
Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas dan 
Puskesmas Tanah Baru Kecamatan Beji itu.
Pengumpulan data Sibugar menggunakan 
metode jemput bola dengan mendatangi 
setiap kantor OPD, lanjutnya. Baik yang 
berada Dibaleka maupun di luar Dibaleka.
Untuk semakin mengoptimalkan 
pengumpulan data Sibugar dan hasilnya 
akurat, pihaknya akan menggelar 
pelatihan pengukuran tinggi badan dan 
berat badan di 35 puskesmas se-Kota 

Depok.
Pelatihan diberikan kepada dokter, tenaga 
kesehatan olahraga, dan bidan di masing-
masing puskesmas. Pelatihan juga akan 
diberikan kepada para guru SMP dan SMA.
Pelatihan tersebut digelar November 
2015 menggunakan Anggaran Belanja 
Tambahan (ABT) Kota Depok. Sementara, 
pelatihan untuk petugas kelurahan dan 
kecamatan, guru SD, dan perwakilan OPD 
lain ditargetkan tahun depan. Hasilnya 
akan menjadi rekomendasi bagi Seksi 
Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes, Dinas 
Pariwisata, Olahraga, Seni, dan Budaya 
(Disporasenibud), Korpri, Tim Ketahanan 
Pangan Kota, dan dinas terkait lainnya 
dalam upaya meningkatkan kesehatan 
dan kebugaran PNS Depok dalam jangka 
pendek maupun panjang selama lima 

tahun.
Dengan pengetahuan sederhana 
ini, para PNS nantinya diharapkan 
mampu mandiri dalam mengisi dan 
memperbarui data diri pada Sibugar. 
Sebab data yang diisi sebelumnya bisa 
disimpan untuk kemudian dicetak 
sesuai kebutuhan.
“ABT ini sampai akhir tahun, kami 
fokus perencanaan dan sosialisasi. 
Upaya ini enggak bisa Dinkes sendiri 
yang melakukan, tapi lintas sektor,” 
tandasnya.
Zakiah menyatakan bahwa targetnya, 
tahun depan seluruh PNS Depok 
menjalankan tes kebugaran dan pada 
akhir 2016 tersedia data seluruh PNS 
dengan IMT-nya. Sibugar juga turut 
memberikan saran jenis latihan fisik 
dan pola diet secara spesifik bagi PNS 

maupun pemilik akun sesuai 
tingkat kebugarannya. 
Karena itu, data berat badan 
baiknya diperbarui sebulan 
sekali sedangkan data 
kebugaran tiap tiga bulan 
agar latihan fisiknya berjalan 
dapat efektif. Saat ini
 Pemerintah Kota Depok 
memberikan solusi latihan 
fisik berupa aerobik, yoga, 
dan belly dance pada Senin 
dan Rabu.
“Yang obesitas 1 dan 
2 dari data PNS Dinkes 
Depok sedang berjalan 
(latihan fisik-red), dan terus 
dievaluasi perkembangan 
kebugarannya,” paparnya.
Zakiah menjelaskan, 
saat ini pihaknya tengah 

meminta puskesmas menghimpun 
data klub olahraga di masyarakat 
untuk nantinya bisa menjadi 
bagian dari saran Sibugar. Ketika 
PNS bersangkutan jauh lokasinya 
dari Balaikota Depok, mereka 
bisa manfaatkan fasilitas tersebut 
untuk latihan fisik. Pihaknya juga 
akan meminta bantuan Korpri 
terkait fasilitas olahraga yang bisa 
dimanfaatkan PNS sepulang kerja.
“Tahun depan kami akan kirim PNS 
untuk dilatih BKOM (Badan Kesehatan 
Olahraga Masyarakat-red) Provinsi 
Jawa Barat memakai alat fitness 
yang baik dan benar. Mereka akan 
dkhususkan jadi pelatih,” katanya.
Saat ini Sibugar baru bisa diterapkan 
pada PNS Depok tapi ke depan 

LAPORAN UTAMA
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Melayani masyarakat merupakan tugas utama 
dari aparatur pemerintah. Untuk itu berbagai 
upaya dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk 
memaksimalkan pelayanan ke masyarakat. Salah 

satu langkah inspiratif yang dilakukan Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Depok adalah memanfaatkan media sosial 
untuk mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat.

Kepala Diskominfo  Kota Depok Mohammad Fitriawan, ST, MT 
mengatakan, dibukanya layanan pengaduan atau informasi 
melalui sosial media diharapkan bisa mempermudah masyarakat 
untuk menyampaikan berbagai informasi yang ada dimasyarakat. 
Informasi itu baik berupa pembangunan infrastruktur atau 
berbagai pelayanan umum serta berbagai informasi lainnya.

“Saat ini sosial media sudah sangat memasyarakat dan 
menjadi sarana komunikasi yang efektif. Untuk itu kami 
membuka layanan pengaduan melalui sosial media 
supaya masyarakat bisa secara cepat, efektif, efesien 
dan ekonomis meyampaikan berbagai hal kepada 
Pemerintah Kota Depok,” kata Fitirawan.

Menurut Fitriawan, layanan berbagai informasi atau pengaduan 
melalui sosial media itu berupa twitter @pemkotdepok dan 
facebook Pemkot Depok dan juga twitter Walikota Depok  @
nur_mahmudi twitter Wakil Walikota Depok @IdrisAShomad 
serta twitter masing-masing dinas dan juga kepala dinas. Selain 
itu  Pemkot Depok juga membuka layanan Call Center nomor 
1500664 & SMS Centre nomor 08119500665.

Fitriawan menjelaskan, laporan atau pengaduan yang masuk 

dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh masyarakat umum, 
bahkan yang di luar Kota Depok, dan jamaah haji. Sibugar 
dapat diakses melalui dinkes.depok.go.id, masing-masing 
pemakainya akan mendapatkan akun untuk login.
Sibugar menjadi salah satu dari lima proyek perubahan di 
tubuh Pemerintah Kota Depok dan sempat ditampilkan pada 
Pameran Inovasi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
(Badiklatda) Provinsi Jawa Barat pada September lalu dengan 
judul “Membangun Sistem Informasi Kebugaran (Sibugar) 
Untuk Efektifitas dan Efisiensi Kegiatan Peningkatan Kebugaran 
Jasmani PNS di Kota Depok”.
Memang, Sibugar baru berusia beberapa bulan, 

penyempurnaannya pun masih terus diupayakan.
Salah satu kunci keberhasilannya adalah koordinasi dan 
kolaborasi lintas sektor serta lintas program.

“Jangan lagi mengeluh SDM dan dana kurang. Sekarang harus 
kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas,” ujar Zakiah.

Mohammad
Fitriawan

Jadikan Sosial Media 

 Sarana Melayani Warga

LAPORAN UTAMA

akan dipilah dan diverifikasi untuk ditindak lanjuti secara cepat 
sesuai dengan jenis informasi atau aduan yang disampaikan 
masyarakat.

“Kami akan mengklasifikasi berbagai informasi, pengaduan, 
masukan dari masyarakat. Kalau yang bersifat meminta 
informasi sepanjang kami bisa atau sudah ada data untuk 
menjawab akan kami jawab dengan segera. Namun jika terkait 
dengan pengaduan dan perlu verifikasi akan kami sampaikan ke 
dinas terkait untuk segera ditindak lanjuti,” tuturnya.
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Fitriawan berharap dengan dibukanya layanan melaui media 
sosial ini akan mendorong aparatur pemerintah Kota Depok 
untuk memberikan pelayanan yang  lebih maksimal dan 
pembangunan Kota Depok juga bisa lebih merata dan lebih baik 
secara kualitas.

“Melalui media sosial ini seluruh masyarakat bisa ikut berperan 
untuk mengawasi pemerintahan dan pembangunan di Kota 
Depok untuk menjadikan Kota Depok semakin baik dari segala 
sisi, pelayanan, pembangunan dan sebagainya,” tandasnya.

Berbagai hal yang bisa disampaikan masyarakat melalui media 
sosial seperti permintaan informasi kependudukan, perizinan, 
pendidikan atau yang lainnya, dan juga bisa menyampaikan 
pengaduan terkait pelayanan dan pembangunan infrastruktur 
dan sebagainya.

Pengaduan atau penyampaian informasi melalui media sosial 
mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan media cetak 
atau call center. Kelebihan tersebut seperti bisa disampaikan 
secara cepat. Hal yang disampaikan tercatat di sosial media dan 
bisa juga dibaca atau diketahui orang lain. Bisa disampaikan 
kapanpun dan dari manapun, laporan atau pengaduan bisa 
dilengkapi dengan foto atau data pendukung sekaligus.

Sebagai contoh ketika orang melihat tumpukan sampah yang 
menganggu kenyamanan atau jalan yang rusak dan mengganggu 
keselamatan bisa langsung difoto dan sampaikan melalui twitter.

Media sosial yang disediakan Pemerintah Kota Depok untuk 
memberikan sarana pengaduan secara cepat juga dapat 
digunakan untuk berbagi informasi yang positif dan dapat 
menjadi ispirasi masyarakat untuk  turut melakukannya. 
Misalnya penanaman pohon, pemilahan sampah, kerja bakti, 
kegiatan karang taruna, dan kegiatan posyandu.

Akun twitter  @pemkotdepok saat ini mempunyai followers 
14.900 akun @Nur_Mahmudi mempunyai followers 22.400 
dan berbagai akun OPD dengan followers ribuan sehingga apa 
yang disampaikan masyarakat secara otomatis akan dibaca atau 
diketahui ribuan orang.

Upaya Pemrintah Kota Depok untuk menyediakan layanan 
informasi publik, dengan berbagai media, baik cetak, online 
maupun melalui radio dan media lainnya berhasil mengantarkan 
Kota Depok meraih peringkat pertama dalam kategori 
penyediaan informasi publik terlengkap se Provinsi Jawa Barat 
pada tahun 2014

Adapun media  tersebut  diantaranya media online www.depok.
go.id, yang didalamnya juga ada domain untuk masing-masing 
OPD, sosial media twiter dan facebook, media  cetak majalah 
Warta Depok, aneka brosur, baliho, spanduk dan berbagai media 
lainnya.

LAPORAN UTAMA

Taufik
Ibrahim
Inspirasikan Mengajar
     Berbasis IT

Jadi guru biasa sudah banyak, tapi jadi guru yang luar 
biasa bisa dihitung dengan jari. Menjadi guru luar biasa 
lah yang tertanam di benak Taufik Ibrahim, seorang guru 
yang mengabdikan dirinya di SMPN 14 Depok.

Taufik Ibrahim merupakan guru inspiratif dalam 
mengembangkan proses belajar mengajar dengan IT.

Menjadi guru merupakan sebuah kebanggan bagi Taufik, 
karena dirinya bisa menemui berbagai pengalaman indah dan 
menyenangkan.

“Hanya dengan menjadi guru saya merasakan 
berbagai keajaiban di dalamnya. Melihat anak didik 
berhasil menjadi batin motivasi bagi saya,” katanya, 
beberapa waktu yang lalu.
Taufik Ibrahim telah menjadi guru sejak tahun 1998, Kemudian 
pada tahun 2004, Taufik resmi menjadi PNS dan mengajar di 
SMPN 14 Depok.
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“Saya sekarang mengabdi di sekolah 
yang masih berupaya membangun 
dirinya” ujarnya.
Di sekolah yang letaknya sangat 
jauh, pria yang merupakan lulusan 
Universitas Negeri Jakarta Jurusan 
Pendidikan Dunia Usaha itu membuat 
gebrakan baru dalam memberikan 
pemahaman materi terhadap siswa 
atau siswi nya dengan metode 
pembelajaran berbasis teknologi.
Gebrakan barunya itu dilakukannya 
sejak tahun 2009. Ketika itu, Taufik 
belajar dengan rekan kerjanya yang 
bernama Subhan guru Seni dan 
Budaya.
Taufik belajar tentang MS Power Point. 
Kemudian ia mengembangkan ilmu 
yang diperolehnya itu dengan kuis 
interaktif untuk tanya jawab dengan 
siswa di power point.
Ditahun yang sama, Taufik mulai 
mengembangkan media layar 
sentuh murah (Low Costt Interactive 
WhiteBoard). Insipirasi itu didapat 
ketika dirinya menonton sebuah 
channel di Youtube.
Ada orang Amerika dengan pake 
bluetooth, pulpen inframerah sama 
remote mainan anak-anak ternyata 
kalau ditembakan bisa jadi layar 
sentuh.
Taufik menyatakan bahwa kemudian ia 
mencoba merakitnya agar alatnya itu 
bisa digunakan dalam pembelajaran 
di kelas. Dalam pembelajaran itu tetap 
menggunakan infokus, bluetooth, 
dan pulpen infra merah, namun 
ditambahkan software soomth board.
Setelah itu, ia mengembangkan alat 
untuk memudahkan proses belajar 
mengajar dengan IT.
Bermodalkan uang pribadinya sebesar 
Rp 3,5 Juta, ia membeli sebuah alat 
yang biasa digunakan oleh perusahaan 
untuk melakukan presentasi.
Alatnya tersebut bernama find O. Alat 
itu berfungsi mengubah tembakan 
infokus. Kemudian dicari medianya dan 
software gratisan di internet sehingga 
jadilah sebuah media layar sentuh. 
Melalui alat ini setiap tembok bisa jadi 
layar sentuh.
Berbagai macam pembelajaran 

berbasis IT terus dikembangkan olehnya 
hingga membuat  Mind Map Interaktif 
yaitu merangkum materi pelajaran menjadi 
sebuah peta pikiran. Kemudian, Microsoft  
Mouse  Mischief yaitu mengerjakan 
soal dari mouse. masing-masing yang 
dipegang siswa. Selanjutnya, Video Animasi 
Pembelajaran dengan menterjemahkan 
buku ke dalam gambar bergerak dan 
sebagainya.
“Tulisan itu diringkas. Nanti bisa ngelink 
ke video, ke foto, kemudian ke ringkasan 
materi itu,” imbuhnya.
Menurut Taufik, dengan media 
pembelajaran yang berbasis IT  membuat 
siswa lebih mengerti dalam menjawab 
soal dan memahami materi sehingga 
menjadikan siswanya termotivasi dalam 
belajar karena dengan menggunakan 
metode seperti ini  siswa mempunyai 
kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi 
lebih luas sehingga dapat berimbas kepada 
prestasinya.
“Visual itu membuat kita lebih mudah 
menyampaikan materi. Kemudian lebih 
disukai oleh anak-anak karena kan 
dunianya anak-anak itu gambar, visual, 
warna. Metode ini jadi lebih baik dari 
pada mereka membuka buku yang 
tebal-tebal penulisan semua. Siswanya 
sangat welcome ke kita, ketika menunggu 
kehadiran guru-gurunya yang mengajar 
secara teknologi,” tandasnya.
Taufik menyatakan bahwa ia bercita-cita 
ingin menjadi pionier sebagai guru di 
Depok yang mengajar dengan berbasis 
IT  meski dengan keterbatasan akses yang 
dimiliki oleh SMPN 14.
“Sayang banget di google begitu banyak 
ilmu yang bertebaran. kita sudah 
bersertifikasi, kalo kita ga mengupdate 
teknologi kita akan ketinggalan zaman, “ 
ujarnya.
Pria yang pernah masuk ke majalah Detik.
com ini berpesan kepada guru-guru di 
Indonesia khususnya di Kota Depok agar 
bertanggungjawab lah kepada tunjangan 
profesi yang telah diterimanya, yaitu salah 
satunya dengan meningkatkan potensi.
“Setiap manusia diberikan belahan otak 
kiri dan kanan, jangan sampai berhenti  
belajar, dan selalu mengupdate informasi 
teknologi,” paparnya.

Prestasi Taufik Ibrahim

1.  Juara 1 Tingkat Nasional Lomba Kreasi 
& Inovasi Media

2.  Pembelajaran 2009 di KEMDIKNAS.

 Juara 3 Tingkat Nasional Lomba 
Multimedia Pembelajaran di National 
Competition of Technology Integration 
(NACTI) 2011 di Semarang.

3.  Juara 3 & Juara Favorit Pemirsa TV 7 di 
Lomba Nasyid Tingkat Nasional 2004.

4.  Finalis Lomba Guru Kreatif Nasional di 
SMART Ekselensia Indonesia-Dompet 
Dhuafa-Bogor 2012

5.  Finalis Lomba Penulisan Artikel 
Teknologi Pendidikan 2012 di Acer 
Guraru (www.guraru.org).

6.  Juara 3 Guru SMP Berprestasi Tingkat 
Kota Depok 2013.

7.  Penerima Penghargaan JABAR IT 
AWARD 2013 dari Gubernur Jawa Barat 
pada Ajang Anugerah TIK Jawa Barat 
2013.

8.  Juara 3 Tingkat Nasional di Lomba 
Inovasi Pembelajaran 2013 yang 
diselenggarakan P2TK Dikdas 
Kemdikbud Pusat Jakarta.

9.  Penerima Penghargaan PNS Depok 
Berprestasi 2013 dari Walikota Depok.

10. INSPIRING PEOPLE versi majalah digital 
(Trans Corp) di  HYPERLINK “http://
www.majalah.detik.com” www.
majalah.detik.com Edisi 177/20-26 
April 2015.

11. Juara 2 Lomba Guru Berprestasi SMP 
Tkt.Kota Depok 2015.
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Komarudin
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T
ak ada pekerjaan yang sulit jika diawali dengan niat yang tulus. Tampaknya 

pepatah tersebut dipegang Komarudin.

Penanggungjawab Unit Pengolahan Sampah (UPS) Balaikota Depok di bawah 

Bagian Umum Setda Kota Depok itu bertekad ingin menjadikan lingkungan 

Balaikota Depok bersih.

Pria asal Bandung kelahiran 3 Februari 1972 ini menginginkan UPS di Balaikota tidak 

bau. Karena itu dengan semangat kepemudaan, Komarudin mempelajari cara 

pemilahan dan pengolahan sampah.

Komarudin adalah PNS berlatar belakang ilmu pendidikan. Namun sebagai abdi negara dia harus bisa untuk membuat UPS 
tak bau. Akhirnya berkat tangan dinginnya UPS Balaikota Depok diproyeksi menjadi pilot project UPS yang ada di lingkungan 
perkantoran. Kini UPS Balaikota

terus berkembang dengan menghasilkan pupuk kompos dari hasil pengolahan sampah organik di kantin Balaikota dan 
lingkungan Setda Kota Depok. 

“Saya betul – betul  dari nol, hingga kini UPS akhirnya berkembang dan tidak berbau sama sekali. Bicara 
dari awal ini saya pelajari sejak 2013. Bangunannya sudah sejak tahun 2011, namun baru difungsikan pada 
2013 sebagai UPS.  Saya coba pelajari bagaimana penanganannya. Dari 2013, saya terapkan ilmu apa yang 
didapat dari arahan tenaga ahli Dinas Kebersihan dan Pertamanan ( DKP ) serta Badan Lingkungan Hidup 
(BLH) juga  ikut juga berikan arahan. Saya juga belajar ketemu profesor sampah di Universitas Indonesia,” 
kata Komarudin yang sebelumnya bekerja di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim).

Menurut Komarudin, ilmu apapun dapat dipelajari jika memiliki kesungguhan tekad yang kuat. Begitu pun dirinya. Ia 
mempelajari pengolahan sampah dengan sistem penggunaan aktivator jenis EM4 diolah dengan sisa makanan dari kantin 
Balaikota Depok. Apa yang sudah dilakukannya juga tidak hanya omongan belaka. Hasilnya  terukur dengan hasil uji 
kelayakan laboratorium.

“Namanya ilmu kan, kita harus mau belajar. Kita olah pada saat itu ada dua campuran. Pengolahan kompos dengan EM4 
dan sisa makanan dari kantin. Itu terus berjalan, apa yang saya lakukan ada bukti indikatornya. Kemudian saya cek kompos 
yang dihasilkan UPS ini ke laboratorium di Bogor.  Saya bawa contoh pupuk dan saya tanyakan ke ahli dan hasilnya layak. 
Artinya menurut laboratorium sudah 99 persen memenuhi persyaratan. Setelah tes dinyatakan layak kemudian pupuk 
tersebut baru digunakan. Memang ada kekurangan saat itu dari kadar air saja,” tandasnya.

Usaha dan ketekunan Komarudin membuahkan hasil manis.  Pada tanggal 15 Agustus 2014 ia memperoleh piagam 
penghargaan dari Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il sebagai Pengelola UPS Unit Setda Kota Depok kategori Produksi 

LAPORAN UTAMA
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Pupuk Organik.

“Alhamdulillah saya bersyukur 
memperoleh piagam dari Bapak 
Walikota, dan ada kebanggan 
tentunya,” tutur bapak dengan dua 
anak, putra dan putri ini.

Dikatakan Komarudin, satu tahun 
berjalan hingga Agustus 2015, 
iamendapatkan tantangan lainnya. Ia 
menjalankan inovasi yang diarahkan 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) untuk melakukan teknis dan 
sistem pengolahan sampah yang 
terbaru. Caranya yakni dengan 
melakukan tumpukan kompos 
sampah setiap pekan agar hasil 
endapan kompos memiliki kualitas 
yang maksimal.

“Sekarang kami dituntut melakukan 
pengolahan kompos sesuai SOP DKP, 
saya lakukan sekarang di ruangan 
UPS ini ada tumpukan kompos, 
SOP DKP memberikan arahan  cara 
pengolahan pupuk. Bedanya kalau 
dulu kan digiling, dicampur masuk 
ke tong, disiram dengan EM4 dan 
sampah organik, lalu dimasukan 
ke dalam tiga bak hingga diakukan 
pengeringan serta pengayakan. 
Sekarang, dilakukan dengan sesuai 
SOP DKP pada bulan Agustus 2015 
saya coba dibuat dengan kemasan 
karungan. Karung – karung hasil 
kompos dijadikan tumpukan – 
tumpukan per pekan,” paparnya.

Komarudin menjelaskan, satu 
tumpukan kompos merupakan 
gabungan induk jamur dengan 
sampah organik hingga digiling dan 
dicampur. Perbandingannya yakni  1:1 
antara induk jamur dan sisa makanan.

Penumpukan dilakukan setiap hari 
selama satu minggu. Pekan pertama 
ditandai dengan tumpukan satu, 
begitu pun pekan selanjutnya hingga 
kompos siap dipanen.

“Secara teori, mengapa dilakukan 
tumpukan demikian karena jika di 
hutan saja daun jatuh ke tanah jadi 
humus meskipun itu butuh proses 
yang lama. Bisa 1-2 tahun hingga 
akhirnya dimanfaatkan tanaman 
itu sendiri. Kita manusia belajar 
dengan membuat sampah organik 
digiling jadi pecahan kecil. Percepat 
fermentasi. Kenapa ditumpuk, kita 
seimbangkan kebutuhan air, jamur 
dan daun,” katanya.

Komarudin menambahkan bahwa 
setiap hari sisa makanan yang 

di dapat dari kantin Balaikota Depok 
rata – rata antara 15-20 kilogram. 
Maka percampurannya disesuaikan 
perbandingan 1:1 dengan induk jamur 
total menjadi 30 kilogram. Maka dalam 
waktu lima hari kerja, akan diperoleh 
sekitar 150 kilogram untuk satu tumpukan 
kompos.

Untuk mengetahui tumpukan tersebut 
siap dipanen adalah dengan mengukur 
suhu kompos tersebut. Saat melakukan 
fermentasi dari tiap tumpukan, rata – 
rata kompos tersebut bersuhu 70 derajat 
celcius. Kemudian ada tiap pekannya ada 
penurunan suhu.

Dalam 14 minggu atau 3-4 bulan dapat 
dipanen karena suhunya sudah normal 
kira – kira mencapai 30 derajat celcius

“Tahun lalu kita panen sekitar delapan 
ton kompos. Tahun ini belum panen lagi 
dengan SOP DKP yang baru. Kami tidak 
ada target khusus, hanya saja dimulai dari 
Balaikota Depok niatnya ingin menjadikan 
Depok ini bersih dengan memberikan 
pemahaman kepada masyarakat dalam 
hal mengolah sampah,” tandasnya.

Komarudin menyatakan bahwa pemilahan 
yang dilakukan terdiri dari tiga jenis. Yakni 
organik, anorganik, dan residu. Setelah 
dilakukan pemilahan maka residu yang 
akan dikirim ke TPA hanya 25 persen dari 
total sampah yang ada di lingkungan 
Balaikota Depok. Residu tersebut dikirim 
ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) 
Cipayung. Artinya sebanyak 75 persen 
sampah berhasil diolah di UPS menjadi 
nilai ekonomis.

Pupuk kompos yang dihasilkan sebagian 
besar digunakan untuk pemanfaatan 
tanaman di lingkungan Balaikota Depok. 
Masyarakat pun boleh memanfaatkan 
pupuk tersebut dengan harga pupuk yang 
tidak dipatok.

“Dipakai untuk disini tanaman disini 
dan sayuran. Kami enggak patok harga, 
masyarakat ada yang minta silahkan saja 
kami beri,” jelasnya.

Dengan segala upaya yang sudah 
dilakukannya, Komarudin mengungkapkan 
kunci yang paling utama untuk 
membuatnya berhasil adalah ketekunan 
dan tidak gengsi untuk terjun langsung. 
Ia berharap siapapun penerusnya nanti 
mampu mengelola dan meningkatkan 
fungsi UPS Balaikota Depok secara 
optimal.

“Saya pindah bukan satu kali saja. Saya 
pernah di Pol PP, kecamatan, kelurahan, 
dan di Dinas Bangunan. Basic saya 

pendidikan bisa jadi modal berkomunikasi 
berhubungan dengan masyarakat 
Enggak ada bedanya. Kenapa saya mau 
asal punya kemauan, bisa enggak kita 
menahan gengsi. Pakaian sama, mau 
terjun langsung. Saya keluar dari sini nanti 
yang menggantikan tinggal meneruskan 
saja. UPS ini harus terus ada karena untuk 
perkantoran belum menyeluruh,” ujarnya

Berbagai pemerintah daerah juga sudah 
melakukan studi banding ke UPS Balaikota 
Depok, salah satunya Pemerintah Daerah 
Brebes. Namun Komarudin tidak cukup 
puas sampai disini. Ia pun terus melakukan 
evaluasi. Ia berharap tenaga sumber 
daya UPS dapat terus berkomitmen 
secara bersama – sama membangun dan 
memanfaatkan fungsi UPS tersebut.

“Bicara puas sih, kepuasan itu ketika 
antara keinginan dengan proses dan 
perjalanan sudah sesuai. Tak akan capai 
tujuan kalau yang bergerak hanya satu 
orang, harus ada semuanya bersama 
– sama setiap orang punya keinginan 
yang sama. Harapannya Depok jadi 
contoh sebagai pilot project. Bukan hanya 
proses pengolahan sampah saja tetapi 
bagaimana menjadikan kota ini bersih. 
Begitupun di lingkungan Setda Kota Depok 
agar bersih setiap hari dari Senin hingga 
Minggu. Bicara puas atau tidak, saya 
belum puas sampai disini,” tandasnya.
Dalam menekan angka perkawinan di 
bawah usia, terjadi sinergi antara Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 
(BPMK) dan Kantor Urusan Agama (KUA). 
Adapun dalam menurunkan angka 
kriminalitas, Pemkot Depok berkoordinasi 
dengan aparat kepolisian.

“Penghargaan itu diraih karena 
sinergitas semua dinas, aparat kelurahan 
dan kecamatan, serta OPD terkait,” 
katanya.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Isma’il 
berharap momentum penghargaan itu 
bisa menjadi motivasi bagi kelurahan-
kelurahan yang lain untuk lebih 
mengupayakan tercapainya kelurahan 
sadar hukum dengan meningkatkan 
sinergitas kelurahan, kecamatan, OPD, dan 
instansi terkait lainnya.

Pemberian penghargaan ini merupakan 
kegiatan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (HAM) RI bekerja sama 
dengan Pemprov Jawa Barat, Kanwil 
Hukum dan HAM Provinsi Jabar, Kejati 
Jabar, BNN Provinsi Jabar, BPMPD Provinsi 
Jabar, dan BLH Provinsi Jabar dalam 
menilai seluruh desa/kelurahan se-Jawa 
Barat.



|OKTOBER 2015 - WARTADEPOK 14

Semangat sumpah pemuda terpatri di sanubari prajurit TNI 
Kodim 0508 Depok. Semangat untuk membangun dan 
mempertahankan keutuhan Kota Depok dengan membangun 
kebersamaan dan kedekatan dengan masyarakat.

Salah satunya bersinergi dengan Pemerintah Kota, Polri, serta jajaran 
instansi terkait hingga organisasi masyarakat. Dalam percepatan 
pembangunan di Depok beberapa kegiatan fisik dan non fisik telah 
dilakukan oleh TNI khususnya Kodim 0508 Depok. Seperti Tentara 
Manunggal Masuk Desa (TMMD), sanitasi rumah-rumah warga, bakti 
sosial, pembangunan MCK, sosialisasi bela negara hingga kepedulian 
terhadap lingkungan.

Kegiatan karya bakti dengan kegiatan 
rutinnya telah dilakukan di tingkat Koramil 
seperti aksi bersih dan lainnya. Termasuk 
upaya-upaya dalam memperhatikan 
pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH), jamban tertutup dan lainnya.
Dandim 0508 Depok, Letkol Inf Santosa 
mengatakan, secara umum TNI terus 
berupaya menciptakan Depok kondusif. 
“Peran Kodim dalam rangka dalam 
rangka HUT TNI ke 70, harapan kami 
Kodim 0508 Depok semakin dekat dengan 
rakyat, semakin dekat dengan TNI, 
tercipta keharmonisan dengan rakyat. 
TNI adalah rakyat, kemanunggalan 
itu menjadi tugas – tugas kedepan TNI 
membantu pemerintah di kota serta 
pemerintah pusat, semuanya bisa 
maksimal. Ini semua demi kepentingan 
rakyat,” katanya, beberapa waktu yang 
lalu.
Dalam rangka menyambut Sumpah 
Pemuda 28 Oktober 2015, TNI terus 
bekerjasama dengan pemuda menjadi 
garda terdepan untuk menjaga Depok 
tetap kondusif.
Pihak Kodim, kata Santosa, selalu 
melibatkan partisipasi organisasi 
kepemudaan dalam setiap kegiatan.
“Kami bangun kekuatan bersama dalam 
menggerakkan bersama – sama pada 
setiap kegiatan. Saya libatkan pemuda, 
mahasiswa, melibatkan mahasiswa aktif 
dan mantan mahasiswa. Serta organisasi 
kepemudaan juga organisasi masyarakat 
lainnya. Kemanunggalan itu harus 
diutamakan,” ujarnya.
Menurut Santosa, salah satunya karya 
bakti yang dilakukan prajurit TNI bersama 
para pemuda di antaranya adalah kegiatan 
bakti sosial hingga donor darah.
“Hal itu memerlukan sinergitas seluruh 
komponen gotong royong, baik mahasiswa 
masyarakat dan TNI, juga pemerintah kota 
serta Polri,” imbuhnya.
Santosa menyebutkan bahwa pemuda 

menjadi penggerak bangsa sebagai 
generasi penerus. Tantangan yang dihadapi 
TNI serta para pemuda di era global tidak 
mudah. Karena itu
TNI terus meningkatkan profesionalisme 
para prajurit di era digital saat ini.
“Era global membuat kami prajurit TNI 
bertekad dan terus berupaya tingkatkan 
profesionalisme di tengah tuntutan zaman 
globalisasi imbangi dengan kemampuan 
dan keahlian masing – masing,” paparnya.
Dikatakan Santosa, sinergitas TNI dengan 
Pemerintah Kota Depok serta pemerintah 
pusat berupa menjalankan program 
ketahanan pangan. TNI juga menjadi 
pelopor untuk menjalankan program 
ketahanan pangan hingga pasca panen. 
Tak hanya memanggul senjata, para 
prajurit TNI bertekad bersama masyarakat 
mewujudkan kedaulatan pangan.
“Evaluasi program ketahanan pangan 
berjalan lancar dan berjalan cukup 
menggembirakan. Kami prajurit TNI 
tidak menanam, yang menanam adalah 
masyarakat kami sifatnya pendampingan,” 
katanya.
Santosa menambahkan bahwa hasil 
maksimal sudah dicapai oleh anggota 
Kodim 0508 dalam mewujudkan ketahanan 
pangan. Hal itu juga sejalan dengan 
program Pemkot Depok yakni Sehari Tanpa 
Nasi (One Day No Rice) dalam menuju 
diversifikasi pangan karbohidrat lokal non 
beras.
“Kami juga melakukan program ini sejalan 
dengan program pemerintah pusat. 
Untuk produksi kini ada peningkatan. 
Program pendampingan oleh Babinsa 
di 11 kecamatan kepada petani sudah 
meningkat. Setiap hektar awalnya hanya 
mampu menghasilkan 4,5 - 5 ton padi, saat 
ini sudah 7-8 ton padi. Untuk jagung kita 
baru coba mendampingi masyarakat untuk 
menanam,” ujarnya.
Tak tanggung – tanggung, anggota Kodim 
0508 Depok mendampingi masyarakat 

untuk menanam di 67 hektare lahan, 
lanjutnya. Tantangan saat ini adalah musim 
kemarau panjang membuat lahan sawah 
kesulitan air.
“Kami dampingi masyarakat di 67 hektare 
di seluruh Depok dan Bojonggede. Untuk 
panen kita belum ada agenda lagi karena 
musim kemarau ini membuat kami 
kesulitan air dan ini terjadi dimana – 
mana, kami berharap musim hujan segera 
datang,” tuturnya.
Santosa menyatakan bahwa TNI 
menjalankan program ketahanan pangan 
mendukung program pemerintah bersama 
– sama secara maksimal untuk mencapai 
swasembada pangan.
“Kami dukung program pemerintah 
mencapai kedaulatan pangan,” paparnya.
Sebelumnya pada Juni 2016, Program 
Ketahanan Pangan yang dilaksanakan 
Kodim 0508/Depok di 11 Kecamatan telah 
membuahkan hasil.
Jajaran Kodim Depok sudah menggelar 
“Panen Perdana” di lokasi pertanian di 
Kelurahan Cimpaeun, dan lahan jagung di 
Leuwinanggung, Tapos, Depok.
Panen perdana baru dilakukan di cluster 
pertanian seluas satu hektar wilayah 
Kelurahan Cimpauen, Kecamatan Tapos. 
Hasil  panen padi yang menggunakan 
sistem Ipad BO dengan bibit si Denuk 
ternyata bisa mencapai dua kali lipat dari 
sistem pertanian tradisional mencapai 10,2 
ton per hektar.
Tak hanya panen padi, sebelumnya pada 
April 2015, jajaran anggota TNI-AD Koramil 
03/Sukmajaya, Kodim 0508/Depok juga 
melakukan panen perdana kacang panjang 
dilahan RRI Cimanggis, Sukmajaya, Depok.
Saat itu para anggota TNI memetik kacang 
panjang berkualitas dilahan seluas satu 
hektar.
Pengolahan lahan dimulai sejak Desember 
2013, diawali dengan menggarap lahan 
kosong seluas empat hektar oleh empat 
kelompok tani. Lahan ditanami kacang, 
cabe, terong, dan kangkung.

LAPORAN UTAMA

Kodim 0508
Jaga Keharmonisan Masyarakat
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Semangat yang tertuang dalam sumpah pemuda 
membuktikan bahwa pemuda merupakan pelopor 
pembangunan.
Semangat itu lah kini yang harus membuat pemuda 

menjadi inspirator pembangunan sehingga mampu 
mengguncang dunia. Begitu pun dengan pemuda di 
Kota Depok.
Kisah-kisah inspiratif pun diharapkan mampu 
menumbuhkan semangat pemuda Depok dalam 
menggapai cita-citanya.

Joanny Zikir
Dari Pemabuk Kini Sering Berzikir

Perubahan hidup rupanya sangat dirasakan Joanny AO semenjak 
bertemu dengan Ustad Arifin Ilham. 
Kebiasaan buruk menjadi peminum telah ditinggalkannya 
selama 12 tahun. Joanny AO kini lebih sering Zikir dan salat 

lima waktu. Bahkan, namanya telah berganti menjadi Joanny Zikir.
Namanya tersebut langsung diberikan oleh inspiratornya, Ustad 
Arifin Ilham. Joanny Zikir menceritakan jika dirinya mengenal barang 
haram itu sejak duduk dibangku SMP.
“Saya dulu peminum berat dari tahun 1977 sampai 2003. 
Waktu saya di Jakarta 10 Botol dalam sehari, setelah 
di Depok ini paling tujuh Botol dalam sehari,” katanya, 
beberapa waktu yang lalu.
Kemudian, saat tinggal di sebuah rumah yang letaknya di Kampung 
Kupu Jalan Nangka No.41, Rangkapan Jaya, PancoranMas Depok, ia 
bertemu dengan Ustad Arifin Ilham.
Ketika tinggal di rumah itu beberapa kali Joanny selalu diajak oleh 
Ustad Arifin ilham untuk ikut zikir bersama di masjid, namun ajakan 
itu selalu ditolaknya karena merasa belum mampu untuk melakukan 
itu.
Sampai disuatu hari, Ustad Arifin kembali menyapa Joanny untuk 
mengajaknya makan nasi uduk bersama. Ajakan itu kembali ditolak  

dengan candaan.
“Waktu itu yang dateng kesini  Ustad Syukur bilang Bang 
Joanny ikut yuk makan nasi uduk, terus saya bilang kirim-
kirim aja,” imbuhnya.
Tak lama setelah itu, lanjutnya, datang seseorang suruhan 
Ustad Arifin Ilham ke rumah Joanny Zikir sambil membawa 
lontong sayur. Karena melihat kebaikan dari Ustad Arifin 
Ilham membuatnya mecoba ikut zikir bersama yang di 
adakan Ustad Arifin Ilham.
“Saya waktu itu sempat diajak makan nasi uduk, tapi  
saya tolak. Gak lama kemudian datang seseorang yang 
mengantarkannya lontong sayur katanya dari ustad Arifin 
buat saya. Dipegang sama istri saya terus dia bilang Ustad 
Arifin baik yaa, coba besok ikut zikir,” katanya.
Secara tiba-tiba, lanjutnya ketika Joanny  sedang berzikir 
Ustad Arifin Ilham menghampiri dirinya.
“Pas itu Arifin tau,  Ini nih Joanny AO sekarang Arifin kasih 
nama Joanny Zikir” ujarnya sambil menirukan suara ustad 
arifin. Zikir pertama bersama Ustad Arifin Ilham pada 2003. 
Hal itu membuat hasratnya ingin terus ikut berzikir bersama 
dengan ustad kondang itu.
“Sekali ikut zikir saya jadi ikut terus, jadi ustad kemana saya 
ikut. Selama beberapa tahun sebelum ustad pindah ke Sentul 
saya diajak terus. Sekarang saya jauh kan dari ustad, tapi 
tiap bulan saya ikut terus di Sentul,” tuturnya.
Kebiasaan itu, lantas mendapat dukungan penuh dari 
keluarganya dan pria yang berprofesi sebagai pelukis sejak 
tahun 1970 itu juga merasakan perubahan positif dalam 
dirinya.
“Sekarang ini jiwa saya lebih tenang. Terus ada deh yang 
lain ga bisa cerita. Istri juga seneng, biasanya kan kaca 
sering pecah, sekarang udah ga pernah,” tandasnya.
Semenjak itu banyak orang yang mendatangi rumah Joanny 
untuk meminta saran berhenti menjadi peminum.
“Pernah ada yang dateng, bang gimana ya suami saya biar 
berhenti minum?, saran saya jangan deket teman-teman 
yang suka minum” ucapnya sambil menirukan suara si ibu 
tersebut.
Kini pria lulusan Institut Seni Indonesia itu selain 
mendekatkan diri kepada Allah ia juga selalu menorehkan 
cat warna di kanvas. Jemarinya terus menari-nari untuk 
menyelesaikan lukisan demi lukisan.
“Saya melukis sejak tahun 1970. Lukisan banyak ya jenisnya 
ada realis, naturalis, semi naturalis, kalo saya sering buat 
piur abstrak. Setiap karya yang saya lukis ada cerita tentang 
saya. Dalam sebulan saya pernah selesaikan 18 lukisan, tapi 
tergantung mood lukisannya saya jual ke kolektor, ketika ada 
pameran,” ujarnya.
             Kenangan bersama Arifin Ilham
Meski kini Ustad Arifin Ilham telah berada jauh dari rumah 
Joanny Zikir, namun nilai-nilai agama yang diberikan oleh 
Ustad Arifin Ilham kepada dirinya selalu dijalankannya. 
“Dalam bidang agama saya mengerti, ga boleh ini, minum 
harus begini, kemudian makan duduk gak boleh berdiri” 
ujarnya.
Ada satu kenangan bersama Ustad Arifin Ilham yang tak 
pernah ia lupakan, Waktu itu sekitar tahun 2005, Joanny 
sedang berada di Batam untuk mengawal ustad Arifin Ilham. 
Tiba-tiba jamaah masjidnya mengerubungi Ustad Arifin 
Ilham.
“Saya kan disuruh jaga ustad, tapi ustad di kerubutin sama 
Jamaah sampai tanggannya berdarah, nah itu saya dimarahi, 
gimana sih... Kejadian itu saya ingat terus sampa sekarang,” 
paparnya.
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Membantu sesama. Begitu lah tekad pasangan 
suami istri, Kurnia Rahman, M.Si  dan Azizah, S.Ag 
dalam menjalani hidupnya. Kurnia dan Azizah 
berupaya membantu anak-anak putus sekolah 

untuk melanjutkan pendidikannya dengan mendirikan sekolah 
terbuka, yakni SMA Terbuka 5 Depok.
“Pendidikan sangat penting, minimal sekali lulus SMA. 
Saat ini kerja di sektor formal harus punya ijazah minimal 
SMA sedangkan sekolah SMA negeri kapasitas terbatas. 
Sekolah swasta mahal sehingga banyak anak putus sekolah 
atau tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA. hal ini yang 
menyentuh saya bersama istri saya untuk mendirikan 
sekolah SMA gratis,” kata Kurnia Rahman.
SMA Terbuka 5 Depok membuka kesempatan bagi siswa-
siswi berusia 16 - 21 tahun untuk bersekolah sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi siswa.
Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal 
yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah 
induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan 
metode belajar mandiri. Dengan sasaran utama yakini lulusan 
SMP  sederajat karena hambatan geografis, sosial, ekonomi 
dan keterbatasan waktu.
Sekolah ini berdiri tahun 2008 yang pada awalnya 
menumpang di SDN 02 Cinangka lalu berpindah menumpang 
di SMP Islam Al Maarif Depok. Tahun 2011 mulai membangun 
gedung sendiri di atas tanah wakaf seluas 300 persegi dengan 
biaya dari MTT Telkomsel dan PT Ford Motor Indonesia, PT 
Best Profit, Zakat Sukses dan juga dari masyarakat umum.
Kiprah SMA  Terbuka 5 Depok untuk ikut mencerdaskan 
generasi muda juga mendapat dukungan dari Pemeritah 
Propinsi Jawa Barat dengan diterimanya bantuan 
pembangunan dua ruang kelas baru  (RKB)  dan dukungan dari 
Pemerintah Kota Depok melalui SMAN 5 Depok sebagai induk 
dari SMA Terbuka 5 Depok untuk menggunakan sarana dan 
prasarana yang dimiliki SMAN 5 Depok.
Saat ini SMA 5 Terbuka Depok mendidik 170 siswa dan siswi 
dari wilayah Depok dan sekitarnya dengan latar belakang 

siswa dari berbagai profesi selain 
sebagai pelajar. Sekolah ini 
mempunyai fasilitas enam ruang 
kelas yang digunakan sebagi 
ruang belajar mengajar,  aula,  
musala,  perpustakaan dan ruang 
laboratorium komputer dengan 
jumlah guru 14 orang. Jam belajar 
SMA Terbuka 5 Depok hari Senin 
sampai Jumat pukul 13.00 - 17.00 
WIB.
“Pelajar yang sekolah disini banyak 
yang sekolah sambil bekerja. Ada 

Kurnia & Azizah

Bantu Siswa Putus Sekolah

yang menjadi sopir angkot, pekerja bangunan, penjaga toko, 
asongan dan lain sebaginya, mereka bersekolah sambil bekerja 
untuk membantu orang tuanya,” ujar Kurnia.
Kurnia menyatakan bahwa SMA Terbuka 5 Depok bukan hanya 
mencetak generasi yang cerdas namun juga generasi yang punya 
karakter melalui pendidikan agama yang kuat.
Selain itu menekankan pendidikan  ketrampilan. Pemberian 
keterampilan itu bekerja sama dengan Lembaga Rumah 
Gemilang Indobesia Al Azhar Peduli Umat untuk pendidikan 
ketrampilan desain grafis, tata busana, fotografi dan editing, 
aplikasi perkantoran serta otomotif. Sehingga nantinya lulusan 
SMA Terbuka 5 siap bekerja.
“Pendidikan karakter di sekolah ini sangat kami utamakan, 
semua siswa dilarang keras merokok dan dilarang nongkrong-
nongkrong dipinggir jalan ketika mau berangkat sekolah dan 
pulang sekolah. Kami juga mewajibkan siswa untuk sholat 
berjamaah serta melakukan mentoring atau pembinaan agama 
Islam setiap minggu sekali,” tuturnya.
Menurut Kurnia, untuk melatih siswa mempunyai rasa 
kepedulian terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap 
lembaga pendidikannya setiap hari Kamis para siswa juga 
diharuskan untuk mendonasikan sampah non organik ke sekolah.  
Sampah yang dibawa para siswa dan dijual di bank sampah itu 
digunakan untuk menambah biaya opersional kegiatan siswa.
Dikatakan Kurnia, dalam mengelola sekolah tersebut juga 
terdapat beberapa kendala. Di antaranya adalah siswa yang 
ijazah SMP ditahan oleh pihak sekolah karena urusan admisitrasi 
serta sebagian orangtua siswa juga belum memahami pentingnya 
pendidikan bagi anak-anaknya.
Kurnia Rahman dan Azizah beserta seluruh guru serta kepala 
sekolah berharap keberadaan SMA Terbuka 5 Depok dapat 
membantu lebih banyak lagi para generasi muda yang 
mengalami putus sekolah untuk tetap melanjutkan sekolah demi 
masa depan.
“Saya berharap bisa menyambung seribu siswa atau lebih 
yang putus sekolah  dengan berbagai sebab untuk tetap bisa 
bersekolah, karena sekolah itu sangat penting,” paparnya.

LAPORAN UTAMA
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Emak Ingin Naik Haji”, “Rumah Tanpa Jendela”, 
“Ummi Aminah”, “Assalamualaikum Beijing”, dan 
“Surga Yang Tak Dirindukan” adalah sederet karya 
Asma Nadia yang diangkat ke layar lebar. Film-film 

tersebut pun mendapatkan apresiasi luar biasa dari 
masyarakat Indonesia. Ini disebabkan karena penulis 
kawakan ini hanya ingin setiap goresan penanya mampu 
menjadi tuntunan bagi banyak orang.
“Surga Yang Tak Dirindukan” menjadi film terlaris 2015 
sejauh ini dengan penjualan tiket lebih dari 1,2 juta.
Sekali lagi, film yang mengadaptasi buku dengan judul 
sama ini membuktikan kepiawaian Asma Nadia dalam 
merangkai cerita apik.
Asma mengaku bersyukur bahwa tema poligami 
yang diusung bisa diterima dan menjadi tontonan 
yang menuntun karena inilah niatnya setiap kali 
menandatangani kontrak film.
Terkait hal ini, Asma tegas tidak mau bekerja sama 
dengan sebuah rumah produksi jika tahu kerap 
membuat film yang mengumbar sensualitas maupun 
mengeksploitasi perempuan sampai dia melihat bahwa 
rumah produksi tersebut menggarap karya bagus dan 
aman untuk keluarga.
Kini, Asma tengah mempersiapkan sekuel film “Surga 
Yang Tak Dirindukan” yang rencananya diluncurkan 
pada Lebaran 2016.
Film ini menjadi yang kelima diangkat dari novelnya. 
Dengan tema dan judul menarik, Asma merasa bahwa 
layar lebar dan sinetron mampu menjadi media syiar 
dengan cakupan lebih luas dibandingkan buku.
“Saya senang melihat pemain sinetron sekarang 
memakai jilbab atau pemainnya santun walau 
dengan karakter seperti Hello Kitty (dalam 
sinetron Catatan Hati Seorang Istri). Itu syarat 
saya. Kalau karya saya diapdatasi, maka harus 
menjadi tontonan ramah keluarga,” kata wanita 
kelahiran 26 Maret 1972 ini.
Berawal dari Lagu Karier menulis Asma Nadia dimulai 
dari lagu dibandingkan buku seperti banyak orang 
mengenalnya kini. Ayahnya adalah seorang pengarang 
lagu sehingga dia terbiasa mendengar nada dan 
membikin lirik-lirik.
Sebagian lirik lagunya terdapat di album Bestari I 
(1996), Bestari II (1997), dan Bestari III (2003), Snada 
The Prestation, Air Mata Bosnia, Cinta Ilahi, dan Kaca 
Diri. Belakangan, dia juga menciptakan lagu untuk 
soundtrack film adaptasi novelnya.
Sebut saja “Assalammualaikum Beijing” yang dibawakan 
Ridho Rhoma, dan Kekasih Surga dibawakan Raline 

Shah untuk line up soundtrack “Surga 
Yang Tak Dirindukan”.
Asma kemudian merambah kemampuan 
untuk menulis cerpen. Dia sempat tidak 
percaya diri, tapi sang kakak, penulis 
Helvy Tiana Rosa, selalu menyemangati 
seraya mengatakan bahwa dunia 
syiar Islam membutuhkan penulis, 
khususnya penulis perempuan. Asma 
lalu terlecut dan melewati perjalanan 
sekitar 10 tahun sejak awal menulis 
cerpen majalah hingga mempunyai 
buku pertama. Kini, sudah 50 buku dia 
terbitkan.
Asma menemui tantangan besar saat 
hendak membangun eksistensi dan 
meyakinkan penerbit dengan karya-
karyanya. Sebab penerbit akan yakin jika 
seorang penulis terus berkarya.  Asma 
sendiri rutin menulis cerpen di majalah 
Annida, Ummi, dan di koran Republika.
Tantangan lain adalah membagi waktu 
di tengah tanggung jawabnya sebagai 
seorang ibu.
“Enggak lagi menulis menunggu mood, 
tapi saya harus memanfaatkan waktu 
yang ada. Itu tantangannya,” kata ibu 
dari Eva Maria Putri Salsabila dan Adam 
Putra ini.
Tantangan berikutnya yang dirasakan 
Asma adalah mempromosikan buku 
di tengah persaingan ketat dan tidak 
semua penerbit mempunyai dana untuk 
mempromosikan buku-buku terbitannya.
Penerbit mempromosikan buku-buku 
yang menurut mereka akan menjadi 
best seller. Seorang penulis perlu kerja 
keras mempromosikannya, tidak hanya 
mengandalkan penerbit.

Trik bagi pemula
Asma pun memanfaatkan media sosial 
untuk mempromosikan buku barunya 
kepada followers dan fanpage. Asma 
memberikan trik, promosikan buku 
lewat media sosial secara soft selling 
karena orang mau menjadi followers 
seseorang atau grup saat merasa 
mendapatkan manfaat. Jadi, pastikan 
seorang penulis mampu membangun 
eksistensi di media sosial. Pasang foto 
diri kemudian tata bahasa dan emosi 
dalam berkomunikasi karena apa yang 
ditulis akan mencerminkan diri.
“Kemampuan berbicara juga 
penting. Ketika berkesempatan 
promo dengan banyak penulis lain, 
orang akan mengingat penulis yang 
mempromosikan karya dengan baik. 
Penting bagi penulis untuk punya 
kemampuan berbicara,” ujar anak kedua 
pasangan Amin Usman asal Aceh dan 
Maria Eri Susanti, mualaf keturunan 
Tionghoa asal Medan ini.
Tips lainnya, sangat penting bagi penulis 
untuk bergabung dalam komunitas. 
Paling tidak berada di dekat orang-orang 
yang mempunyai mimpi sama sehingga 
iklim kompetitif dan semangat akan 
terbangun. Kondisi ini berbeda dengan 
ketika Asma memulai karier menulis 
dimana minimnya komunitas dan forum.
Dia dan sang kakak kemudian membuat 
komunitas Forum Lingkar Pena (FLP) 
untuk mempermudah komunikasi antar 
penulis, terutama pemula. Sekarang 
Asma pun membuat Komunitas Bisa 
Menulis (KBM), sebuah grup di facebook 
yang anggotanya lebih 120.000 orang. 

Ingin Goresan Penanya Jadi Tuntunan

Asma Nadia
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KBM menjadi forum berbagi, saling mengkritisi, dan 
menyemangati.
“Depok sangat baik untuk perkembangan penulis. Dekat 
dengan kampus komunitas juga banyak, ada kafe buku, 
FLP (Forum Lingkar Pena-red) juga ada di Depok,” ujar 
warga Depok sejak 1995 ini.
Manfaatkan lomba sebagai barometer untuk mengukur 
kualitas karya dan pastikan punya target spesifik berapa 
lama akan mempunyai buku.
Seorang penulis juga harus banyak membaca, mengetahui 
situasi, lingkungan, buku best seller, buku recommended, 
dan sebagainya sehingga ketika membaca tidak hanya 
menikmati cerita, tapi juga belajar sesuatu dari gaya yang 
diusung pengarang. Mulai dari memperkenalkan konflik, 
menggarap tokoh, dan sebagainya.
Terkait ini, ia dan suami membikin buku berjudul “101 Dosa Penulis 
Pemula” untuk berbagi ilmu tentang kepenulisan.

Rumah Baca Asma Nadia di Depok
Asma menyadari bahwa tidak semua kalangan di negeri ini dapat 
merasakan kemudahan memperoleh buku atau jenis literatur 
lainnya. Kesulitan ekonomi, akses menuju pusat literasi, persaingan 
dengan aneka hiburan lain (misalnya game center), ataupun 
masih tak terjangkaunya harga buku atau majalah, termasuk tak 
membudayanya kegiatan membaca, menjadi sekian banyak alasan 
tidak semua orang dekat dengan kegiatan membaca.
Dia pun mendirikan Rumah Baca Asma Nadia, sebuah Taman Bacaan 
Masyarakat (TBM) dan perpustakaan dhuafa yang menyediakan 
buku-buku bacaan untuk anak-anak dan dewasa sekaligus sebagai 
pusat kegiatan yang kreatif bagi para pengunjungnya.
Berawal dari ruangan-ruangan sederhana yang disulap menjadi 
perpustakaan mini dengan fasilitas seadanya namun rapi. Satu 
per satu Rumah Baca Asma Nadia hadir di tempat-tempat yang 
membutuhkannya. Telah berdiri Rumah Baca Asma Nadia di wilayah 
Depok, Penjaringan, Bekasi, Yogyakarta, Ciledug, Gresik, Pekanbaru, 
Batam, Samarinda, Kebumen, Cigombong-Bogor, Tenggarong, dan 
sebagainya. Rumah Baca Asma Nadia di Depok beralamat di Anggrek 
Bulan, Cinere Depok Jalan Andara Bulan Gang Masjid RT 04/01 No.1 
Pangkalan Jati, Cinere-Depok.

Menulis jadi keran pahala
Asma pernah menjadi satu di antara 35 penulis dari 31 negara yang 
diundang untuk menjadi penulis tamu dalam Iowa International 
Writing Program.

Selain memenuhi undangan membaca cerpen yang telah 
diterjemahkan ke Bahasa Inggris, karyanya terpilih untuk 
ditampilkan dalam adaptasi ke pentas teater di Iowa. Selain 
berkolaborasi dengan aktor tunarungu Amerika Serikat dalam 
pementasan di State Department, Washington D.C.
Hingga melangkah sejauh ini, Asma mengaku mendapatkan 
dukungan dari keluarga besarnya, suami yang juga penulis Isa 
Alamsyah, dan kedua anaknya. Bagi Asma, menulis adalah media 
berjuang dan menyuarakan hal-hal baik. Ketika Indonesia berubah, 
maka harus juga dimulai dari rumah tangga sebagai lembaga terkecil 
dari negara.
Karena itu, Asma membuat buku seperti “Catatan Hati Seorang Istri”, 
“Sakinah Bersamamu”, dan sebagainya dengan membahas berbagai 
hal yang dekat dengan masyarakat sehingga mereka bisa mengambil 
pelajaran.
“Saya ketemu ibu rumah tangga yang hampir bercerai kemudian 
baca buku Asma dan syukurnya, memutuskan tidak bercerai. Ada 
juga yang sedang mengalami musibah ditinggal suami dan ingin 
bunuh diri, tapi kemudian mendapatkan semangat dan tetap ingin 
menjadi orang baik meski pernah melakukan kesalahan,” kata 
penyuka seni fotografi ini.
Sebagai Muslim, Asma percaya bahwa ketika dirinya mengajarkan 
kebaikan kemudian diikuti orang lain, nilai kebaikan itu akan 
mengalir untuknya. Menulis menjadi media untuk mencari tabungan 
Allah dan keran pahala yang bisa tetap berfungsi meski dirinya 
sudah tiada. Menulis juga menjadi cara Asma untuk bersama dengan 
anak-anak sampai kapanpun, menyampaikan berbagai jawaban atas 
langkah kehidupan mereka nantinya.
“Mohon doa setiap karya saya bisa menjadi amal sholeh, syiar 
kebaikan, serta menguatkan dan menginspirasi bagi mereka yang 
menikmatinya,” paparnya.

LAPORAN UTAMA

JILBAB
Karya Warga Depok Tembus Manca Negara

Menjadi inspirasi itu tidak lah mudah. Butuh perjuangan 
keras agar dapat mencapai asa yang diinginkan.

Seperti yang dilakukan pasangan muda Ali Ghuraisah 
(23)  bersama sang istri, Asysyifa Fathi Rabbani (22) yang tinggal di 
Perumahan Jatijajar, Tapos, Depok. Dalam berkarya pasangan itu  
memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka membuat produk 
jilbab Afra (Asysyifa Fathi Rabbani-Red) yang kini tengah trendy di 

masyarakat. Bahkan sampai menembus manca negara.

Sehingga mereka pun mampu menciptakan lapangan pekerjaan 
untuk ratusan orang.

“Sebenarnya saya membuka usaha jilbab belum begitu 
lama. Sebelumnya saya sudah membuka berbagai macam 
usaha namun belum berhasil, tapi saya pantang menyerah 
akhirnya saya menemukan peluang usaha jilbab, karena 
awalnya istri saya juga sudah biasa berjualan jilbab,” kata Ali 
Ghuraisah didampingi sang istri dan si kecil buah hatinya yang lucu.

Menurut Ali Ghuraisah, kelebihan Jilbab Afra justru terletak pada 
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KIPRAH RW

produk yang simple namun banyak pilihan warna dan sistem 
pemasaran yang menjadikan orang lain bisa ikut mendapatkan 
rejeki.

“Bisnis jilbab Afra ini  menggunakan prinsip everyone can sell 
it. Siapa pun bisa menjual. Untuk saat ini kami juga belum rapi 
dalam administrasi sehingga tidak tahu berapa keuntungannya, 
namun yang lebih membahagiakan dari kami 80 persen produk 
kami terjual melalui reseller, agen atau distributor sehingga 
banyak yang bisa ikut mendapatkan keuntungan dari produk 
kami,” ujarnya.

Prinsip lain yang dipegang Ali Ghuraisah bersama istri dalam 
berusaha adalah menghindari riba dan memberikan pelayanan 
yang terbaik untuk pembeli maupun reseler, agen dan 
distributornya.

“Dalam berusaha kami bukan hanya mengejar keuntungan 
namun keberkahan. Kami pun menghindari riba atau pinjaman 
bank dengan sistem bunga. Kami juga sering menjadi sponsor 
untuk kegiatan sosial atau keagamaan. Namun kami tidak 
memberikan uang uang tapi memberikan jilbab secara gratis,” 
ujarnya.

L ingkungan bersih dan sehat menjadi 
dambaan semua warga. Meski 
begitu masih banyak masyarakat 
yang enggan membersihkan 

lingkungannya.

Namun warga RW 8 Griya Melati Mas 
(GMM), Jatimulya, Cilodong, Depok 
tidak demikian. Mereka pun dengan 
semangatnya membersihkan sampah 
yang ada di Sungai Cikumpa. Berkah dari 
membersihkan sampah di Sungai Cikumpa 
dirasakan warga RW8. Dengan memilah 
sampah warga RW8 dapat membeli lampu 
penerangan jalan. Selain itu warga pun 
dapat berternak lele di Sungai Cikumpa.

Ketua RW 8 GMM, Vawan Adra 
mengatakan,  sampah dari Sungai 
Cikumpa dan sampah an organik rumah 
tangga yang dipilah di bank sampah 
dapat menghasilkan hal yang positif. 
Warga tak perlu iuran untuk membuat 
lampu penerangan jalan, melainkan 
memanfaatkan uang kas RT dari hasil 
menjual sampah. Salah satu RT di RW08 
mampu membuat 60 lampu penerangan 
jalan. Namun ada juga warga yang 
menggunakan uang kas RT untuk rekreasi 
di luar kota.

“Sampah masih dikelola tiap RT. Ke depan 
dikelola tiap RW tapi uang masuk ke RT 
bisa saja melalui gerakan GMM Hijau dan 
Bersih. Per 1 Oktober kita mulai memilah 
sampah organik untuk dibuat pupuk,” 
katanya.

Vawan menjelaskan, manfaat 
membersihkan Sungai Cikumpa tak hanya 
bisa membeli lampu penerangan jalan, 

tetapi juga membuat warga dapat beternak 
lele dengan sistem bioflok yang kini memasuki 
tahun kedua.

Terdapat sembilan kolam pembesaran lele 
dan diharapkan bisa bertambah hingga di 
sepanjang sungai. Kolam-kolam lele ini sudah 
beberapa kali panen.

Ribuan benih ditebar di kolam tersebut. 
Ribuan benih itu akan panen setiap dua hingga 
tiga bulan. Panen lele dapat menghasilkan 
150-200 kg.

Setelah dua hingga tiga bulan, panen 
berikutnya dapat dilakukan setiap satu atau 
dua pekan sekali karena lele tidak bisa dipanen 
berbarengan.

“Setiap habis panen kita beli benih lagi, jadi 
uangnya bisa berputar. Alhamdulillah sampai 
sekarang masih berjalan,” ujarnya.

Awalnya lele tersebut dijual kepada warga, 
lanjutnya, namun  belakangan lele dijual  ke 
pasar. Hasil penjualan tersebut membuat 
warga RW08 memiliki unit usaha penyewaan 
lapak. Warga membuat lokasi food court 
dilahan fasum dan fasos di perumahan Griya 
Melati Mas.

Harga sewanya Rp 624.000 
per bulan untuk slot seluas 
4,8 meter persegi. Kedai 
dibuat nyaman karena 
beratap, ada toilet, listrik, 
serta meja dan kursi.

“Unit usaha itu dikelola 
secara mandiri, terpisah 
dari kepengurusan RT 
maupun RW. Unit usaha yang 
menentukan operasionalnya. 

seperti budget, pemasaran, dan lainnya, 
tapi penghasilan tetap masuk kas RW,” 
tandasnya.

Vawan menyatakan bahwa RW 8 GMM 
terbilang muda karena berdiri sejak Juni 
2013. Di dalamnya terdapat enam RT 
dengan sekira 250 kepala keluarga. RW 
8 GMM berada di wilayah perumahan 
Grand Depok City yang dilintasi Sungai 
Cikumpa sepanjang lebih dari 360 meter. 
Warganya menyadari benar bahwa jika 
tidak dipelihara, sungai bisa menjadi 
musibah maupun sumber penyakit. 
Kesadaran inilah yang menggerakkan 
mereka untuk melakukan berbagai 
kegiatan demi menjaga bersihnya Sungai 
Cikumpa dan sehatnya lingkungan rumah.

Kegiatan pertama dilakukan 1,5 tahun 
lalu. Kegiatan itu berupa penanaman 
200 bibit tanaman buah dari Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) Depok di 
pekarangan rumah warga dan 700 bibit 
tanaman keras dari Pertamina Foundation 
di sepanjang Sungai Cikumpa.

Pertamina Foundation pun 
memberlakukan sistem bagi hasil. 
Nantinya 25 persen dikembalikan dalam 
bentuk kayu saat sudah panen.

RW 8 Griya Melati Mas
Mendulang Berkah dari Sungai Cikumpa
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Maskot Kebersihan RW 0 GMM Bernama Aur Cikumpa
Gotong royong membersihkan Sungai Cikumpa menjadi kegiatan 
yang rutin setiap akhir bulan. Untuk terus mengibarkan semangat 
warga membersihkan lingkungan maka RW 8 GMM pun meluncurkan 
maskot kebersihan bernama Aur Cikumpa.
Air berarti bambu karena daerah sekitarnya merupakan penghasil 
bambu. Sementara, Cikumpa mengambil nama sungai yang 
melintasi wilayah ini. Sang maskot mengenakan baju Pitung sebagai 
representasi budaya Betawi yang menjadi kearifan lokal. Bersamaan 
dengan maskot, diluncurkan pula gerakan GMM Hijau dan Bersih.
Ada delapan petuah yang diusung Aur Cikumpa. Di antaranya bijak 
mengelola sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, recycle) 
berbasis rumah tangga, tanam dan pelihara pohon di sepanjang 
sungai dan sekitarnya; jadikan kali tempat wisata murah dan bersih; 
bijak memanfaatkan sumber daya sungai, memelihara secara berkala 
kebersihan sungai, lingkungan tempat tinggal, pekarangan, selokan, 
serta fasos dan fasum; membiarkan air tergenang berarti membiarkan 
penyakit berkembang; jagalah kehijauan dan kebersihannya lalu 
nikmati keindahannya; dan lingkungan bersih ciptakan masyarakat 
sehat.
Terdapat sanksi bagi warga yang melanggar petuah tersebut 
berupa medali terbuat dari kaleng yang bertuliskan “Peringatan 
Aur Cikumpa”. Medali tersebut akan ditempel di pagar atau dinding 
rumah warga dan pengurus lingkungan bersangkutan. Satu petuah 
dan satu warga yang melanggar maka pengurus juga terkena sanksi. 
Pengurus melayangkan selebaran sebelum diberi sanksi berisi 
memperbaiki kesalahan dalam waktu seminggu. Medali akan ditarik 
saat warga sudah tidak lagi melanggar.

Pada peluncuran Aur Cikumpa, Wakil Walikota Depok Idris Abdul 
Shomad hadir. Kedatangan Wakil Walikota Depok itu menjadi 
bentuk dukungan pemerintah terhadap gerakan kebersihan dan 
penghijauan di lingkungannya.
RW 8 GMM masih memiliki cita-cita untuk semakin menghijaukan 
lingkungannya. Tentu dengan memanfaatkan keberadaan Sungai 
Cikumpa. Dengan begitu maka dapat menjadi wisata hortikultura. 
Orang bisa lihat dan beli tanaman di sana, sekaligus tambahan 
penghasilan untuk warga dan kas RW.

I ntan Handycraft yang dipelopori Intan 
Puspita Sari atau yang kerap dipanggil 
Intan berkarya bukan hanya untuk 
diri sendiri.  Namun keterampilan dan 

semangat untuk terus belajar dan berkarya 
ditularkannya kepada kaum perempuan 
lainnya untuk menjadi perempuan yang 
produktif dan inovatif.

Intan yang lahir di Bandung, 5 Desember 
1989 dan ibu satu anak ini membuka usaha 
yang sekaligus menjadi tempat pelatihan 
berkarya para ibu di Perumahan Bukit 
Sawangan Indah Blok B13/7, Duren Mekar, 
Bojongsari, Depok. Alamat portal  Intan di 
HandycraftWebsite : www.intanhandycraft.
com Instagram:  @intannajma

Nomor telepon 081213720121 email 
intannajma@wordpress.com.

“Intan Handycraft adalah label usaha 
yang saya geluti sejak lulus SMA. berawal 

dari hobi berimajinasi, 
mengambar, dan 
menuangkan imajinasi 
tersebut dalam benda-
benda lucu,” katanya.

Handycraf yang ditekuni 
Intan dan keterampilanya 
juga diberikan kepada 
para ibu-ibu. Di antaranya 
keterampilan membuat 
bros, gantungan kunci, 
toples dan tisu flanel, 
kaos flanel, tempat pensil, 
boneka pensil, gantungan kaca,  rajutan, aneka bros rajut dan lain sebagainya.

Barang-barang tersebut dijual dengan harga antara Rp 3.000 - Rp 100.000 per 
buah tergantung jenis barang dan jumlah pesanan.

Untuk memasarkan produk-pruduk tersebut  intan menggunakan  internet 
atau media sosial  Fanpage : Intan Handcycraft | Twitter : @intannajma | Telp/
Whatsapp : +6281213720121. Intan  juga sering  mengikuti bazaar.  Intan 
juga melayani  reseller di sekolah atau kampus sehingga usaha Intan juga 
bisa menjadi peluang usaha bagi pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum 
lainnya.

“Saya berharap usaha saya ini bukan hanya bermanfaat bagi saya namun 
juga bagi orang lain. Baik yang ingin belajar untuk menjadi pengrajinnya saya 
berikan pelatihan secara gratis maupun bagi yang mau ikut menjual kami 
berikan discount khusus sehingga saling menguntungkan. Saya ingin menjadi 
wirausaha yang suskes bisa menciptakan lapangan kerja, baik sebagai 
pengrajin maupun pedagang atau reseler,” ujarnya.

UKM

Intan 

Handycraft

Berkarya Untuk Sesama

KIPRAH RW
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KHT Ajak Generasi Muda
Peduli Lingkungan

Mengajak orang untuk peduli terhadap lingkungannya 
tidak lah mudah. Namun hal itu tantangan 
tersendiri bagi Komunitas Hijau Tugu (KHT). Tanpa 
mengharapkan pamrih KHT mengajak masyarakat 

Tugu untuk mencintai lingkungannya dengan melakukan 
penanaman pohon.
“Menanam pohon salah satu cara untuk menjaga kelestarian 
alam. Ini merupakan tugas masyarakat agar bisa terhindar 
dari global warming,” kata Sekretaris KHT, Sartono, beberapa 
waktu yang lalu.
Menurut Sartono, Komunitas Hijau Tugu (KHT) memiliki tujuan 
membangun kesadaran kritis para generasi penerus bangsa 
dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang 
saat ini sudah mengalami degradasi (kerusakan). Karena itu 
Sejak terbentuknya komunitas ini pada Maret 2015, KHT 
telah membagikan ratusan bibit cabai dan tomat kepada 
masyarakat. KHT juga menargetkan pada tahun 2015 ini 
sebanyak 1.000 bibit cabe dan tomat dapat dibagikan kepada 
masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk menghijaukan pekarangan 
rumah dengan tanaman sayur mayur, karena menanam 
sayur mayur sangat mudah dan hasilnya cepat bisa dinikmati. 
Seperti menanam cabe dan tomat sangat mudah, tidak perlu 
lahan luas bahkan bisa ditanam menggunakan pot, hasilnya 
juga bisa cepat dinikmati atau dipanen,” tandasnya.
Sartono menjelaskan, KHT sudah memberikan  bibit tomat dan 
cabe secara gratis. Bibit yang dibagikan dari benih berkualitas. 
Benih yang dibagikan itu siap tanam di dalam polybag sehingga 
warga dengan mudah dapat memindahkan ke dalam pot atau 
langsung ke tanah pekarangan.
“Untuk tahap awal, saya  membeli benih yang bermerk 
karena tingkat keberhasilan tumbuh hampir 100 persen. Benih 
awal yang berkualitas membuat  hasil panenya baik. Selain 
itu masyarakat juga bisa menyemai benih sendiri dari hasil 
panen itu dan bisa membagikan bibit kepada para tetangga,” 
tuturnya.
Salah satu warga Tugu, Yan Yan menyatakan bahwa bibit gratis 
yang diberikan KHT sangat bermanfaat dan  memotivasi dirinya 
untuk memanfaatkan lahan.
“Saya bersama istri merasa senang menerima bibit cabe 
dan tomat, ini menjadi motivasi saya bersama istri untuk 
memanfaatkan lahan dengan menggunakan pot,” imbuh 
anggota TNI ini.
Dikatakan Yan Yan, adanya tanaman cabe dan tomat bukan 
hanya bisa menghemat belanja dapur namun juga menjadi 
pemandangan yang indah di pekarangan rumah.
“Hal yang lebih membahagiakan lagi ketika bisa berbagi 
dengan tetangga yang membutuhkan cabe atau tomat.

KomunitasHijau 
Tugu

Saya akan terus berusaha untuk merawat tanaman ini, supaya 
hasilnya baik. Semoga ini bisa menjadi amal sholeh,” paparnya.
Secara umum menanam cabe bisa dilakukan pada ketinggian 0-2000 
meter diatas permukaan laut. Suhu optimal bagi tanaman cabe 
ada pada kisaran 24-27 derajat celcius, namun masih bisa tahan 
terhadap suhu yang lebih dari itu. Sifat tersebut tergantung dari jenis 
varietas cabe.
Salah satu jenis cabe yang cocok untuk ditanam di pekarangan 
adalah cabe kerting. Jenis ini relatif lebih tahan terhadap iklim 
tropis dan rasanya pedas banyak disukai di pasaran. Berikut ini kami 
paparkan tentang cara menanam cabe keriting dalam polybag.
Cara menanam cabe dalam polybag sebaiknya tidak langsung 
dilakukan dari benih atau biji.
1.  Pertama-tama benih cabe harus disemaikan terlebih dahulu. 

Proses penyemaian ini gunanya untuk menyeleksi pertumbuhan 
benih, memisahkan benih yang tumbuhnya kerdil, cacat atau 
berpenyakit. Selain itu juga untuk menunggu kesiapan bibit 
sampai cukup tahan ditanam di tempat yang lebih besar.

2. Carilah tempat persemaian bisa berupa polybag ukuran kecil 
(8×9 cm), baki (tray) persemaian, atau petakan tanah.  Cara yang 
paling ekonomis adalah dengan menyiapkan petakan tanah 
untuk media persemaian.

3.  Buat petakan tanah dengan ukuran secukupnya. Campurkan 
kompos dengan tanah lalu aduk hingga rata. Butiran tanah dibuat 
sehalus mungkin agar perakaran bisa menembusnya dengan 
mudah. Buat ketebalan petakan tersebut 5-10 cm. Di atasnya 
buat larikan dengan jarak 10 cm.

4.  Masukkan benih cabe dalam larikan dengan jarak 7,5 cm 
kemudian siram untuk membasahi tanah dan tutup dengan abu 
atau tanah.

5.  Pada hari ke-4 akan muncul bibit dari permukaan tanah.  
Sebaiknya petakan ditudungi dengan plastik transparan untuk 
melindungi bibit cabe yang masih kecil dari panas berlebih dan 
siraman air hujan langsung.

6.  Tanaman cabe siap dipindahkan ke polybag besar setelah 
berumur 3-4 minggu, atau tanaman telah mempunyai 3-4 helai 
daun.

Biodata :
Nama                   :  Komunitas Hijau Tugu
Ketua : H. Sadar Harapan
Jumlah Anggota   :  33 Orang
Berdiri sejak : 18 Maret 2015
Alamat               :  Jl. Belimbing 1 RT004/09 Tugu Cimanggis Depok.

KOMUNITAS
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Yeti Wulandari
Inspirasikan Minum Susu

PARLEMENTARIA

Sumpah Pemuda telah mengantarkan para pemuda 
Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan 
penjajah. Semangat itu pula yang membuat Yeti 
Wulandari ingin membuat generasi penerus Kota 

Depok sehat, cerdas, dan kuat.
Faktanya kebiasaan minum susu masyarakat Indonesia 
rata-rata 11,88 liter per tahun atau sekitar dua sendok 
makan per hari. Hal itu jauh tertinggal dari negara lain.
Melalui Revolusi Putih Kota Depok, Yeti berupaya 
membudayakan kebiasaan minum susu setiap hari. 
3000 kotak susu pun diberikan Yetti kepada anak-anak di 
Cimanggis.
“Sasaran aksi ini adalah anak-anak sebagai 
generasi penerus dan calon pemimpin bangsa 
yang harus ditingkatkan kualitas asupan gizinya. 
Revolusi Putih Kota Depok juga sudah diterapkan 
di sekolah-sekolah Depok, seperti wilayah Tapos 
sampai Cinere,” katanya.
Selain anak-anak, Yeti juga memiliki perhatian terhadap 
perempuan Depok. Ibu tiga anak itu mengapresiasi betapa 
hebatnya perempuan Depok. Baik itu sebagai ibu rumah 
tangga maupun bekerja di luar rumah.
“Mereka sanggup mengelola waktu, keuangan, stres, 
bahkan daya tahan tubuhnya. Itu yang saya rasakan 
dari perempuan Depok. Bagaimana pun, salah satu 

penyumbang kualitas manusia unggul 
adalah ibu,” tandasnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, ia juga 
memanfaatkan momen bersama 
masyarakat untuk mengenal karakter 
sekaligus menyerap aspirasi warga 
yang datang dari berbagai kalangan. 
Adalah kebahagiaan tidak ternilai saat 
bisa bertemu dengan masyarakat 
yang mengeluarkan  segala unek-
uneknya, yang kemudian bisa 
dijawab dan diwujudkan.
“Bahagianya luar biasa. Itulah yang 
sampai sekarang jadi semangat 
saya bekerja di dewan. Makanya 
saat intens turun ke masyarakat, 
saya selalu ingin senyum dari 
mereka. Saya merasa kehidupan 
saya di dunia ini berarti, 

setidaknya bisa membantu mereka,” 
tuturnya.
Bagi Yeti, duka adalah saat apa yang menjadi aspirasi 
masyarakat belum dapat diwujudkan. Misalnya terbentur 
birokrasi perundang-undangan.
Hal lain adalah tidak bisa berlibur bersama keluarga di 
akhir pekan. Namun hal itu disadarinya sudah menjadi 
konsekuensinya.
“Kalau ada permasalahan, saya lebih senang masyarakat 
ke rumah. Jadi, saya bisa tetap memantau anak-anak dan 
urusan dengan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik,” 
imbuhnya.
Bagi Yetti, periode 2014-2019 merupakan periode kedua 
baginya berkiprah di DPRD Depok.
Pada periode pertama, Yeti Wulandari menduduki posisi 
Sekretaris Komisi A dan Ketua Fraksi Gerindra Bangsa DPRD 
Kota Depok sedangkan pada periode kedua, Yeti menjadi 
Wakil Ketua DPRD Depok.
Yeti menjadi satu dari 17 perempuan yang duduk di kursi 
dewan. Sebanyak 34 orang lainnya adalah laki-laki. Meski 
terbilang minoritas, kiprahnya untuk mengabdi kepada 
masyarakat tidak lantas terkendala. Dia justru mampu 
memberdayakan diri untuk menyentuh hal-hal yang lekat 
dengan perempuan.

Terasah sejak Kecil
Sejak kecil jiwa kepemimpinan terlihat dalam diri Yeti. 
Sebagai sulung dari tiga bersaudara, kedua adiknya laki-
laki, Yeti mempunyai tanggung jawab untuk mengurus adik 
dan rumah. Tanggungjawab itu dipikulnya karena ayahnya 
seorang polisi sibuk bekerja.m Sedangkan sang ibu bekerja 
di luar rumah. Di lingkungan asrama Brimob Kelapa Dua 
Depok—tempatnya menghabiskan masa kecil—Yeti seringkali 
menjadi pemimpin dalam berbagai kegiatan.
Di bangku SMP dan SMA semakin mengasah jiwa 
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kepemimpinannya. Ketika Fakultas Hukum Universitas 
Pancasila, kepemimpinannya semakin terlihat. Yeti ditunjuk 
sebagai ketua angkatan lantaran sempat berdebat kencang 
dengan seniornya.
“Kehidupan organisasi sejak itu erat dalam keseharian 
saya. Senat, organisasi politik praktis luar kampus, kegiatan 
kemahasiswaan, dan sebagainya, tapi juga saya seimbangkan 
dengan aktif di rohis (rohani Islam-red) kampus,” tutur wanita 
kelahiran Magelang, 10 Mei 1976 itu.
Kegiatan-kegiatan tersebut membuka jaringan pertemanan 
dan modal untuk memanfaatkan kemampuan Yeti. Sebelum 
menyelesaikan kuliah,n Yeti sudah bekerja sebagai staf 
bantuan hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI) Jakarta untuk selanjutnya menekuni 
pekerjaan sebagai advokat.
Di langkah kehidupan berikutnya, Yeti menikah dan 
menetapkan untuk fokus mengurus anak hingga vakum dari 
dunia advokat. Pada 2009, Yeti ditawarkan oleh teman sang 
suami yang mengetahui latar belakang keorganisasiaannya 
sejak kuliah untuk menjadi anggota legislatif dari Partai 
Gerindra. Bukan hal mudah ketika akhirnya Yeti  menerima 
tawaran tersebut.
“Meski suami bagian dari Gerindra, saya sadar sudah punya 
dua anak. Tanggung jawab yang utama sebagai ibu dan istri, 
tapi kemudian suami saya memberikan makna ayat Al Quran 
bahwa waktu saya di dunia harus dimanfaatkan sebagaimana 
mestinya. Ilmu dan kemampuan yang sudah saya punya harus 
diaplikasikan. Itu semangat saya untuk maju sampai saat ini,” 
tuturnya.
Penyuka hiking, diving, dan memasak itu memegang prinsip 
pengabdian 24 jam terhadap masyarakat. Di hari libur, Yeti 
tetap membuka diri untuk menerima aspirasi masyarakat yang 
membutuhkannya. Hal itu bisa dilakukannya karena didukung 
keluarga dengan tetap memegang komitmen terhadap suami 
maupun anak-anak.
Selama hampir enam tahun di dewan, saat anak-anak 
libur sekolah atau Yeti ada pekerjaan yang memungkinkan 
membawa anak-anak, maka dia akan melakukannya. Bahkan 
sampai sekarang, saat anak-anak ujian sekolah, Yeti  akan 
menolak menjalankan tugas kunjungan ke daerah. Dia selalu 
memilih untuk menemani anak-anak belajar. Ketiga anaknya 
masing-masing duduk di bangku kelas 3 SMP, 6 SD, dan TK.
Sang suami Yeti sangat mendorong saat Yeti sempat 
dicalonkan Gerindra untuk mengikuti bursa pemilihan kepala 
daerah. Suami lah tempat Yeti mendiskusikan berbagai hal 
terkait dunia politik.
“Menjadi kegembiraan bagi saya saat anak pertama bilang 
ingin jadi anggota legislatif, aktif di parpol. Anak-anak sudah 
paham pekerjaan ibunya,” lanjutnya.
Pola asuh orangtua tidak kalah penting dalam membentuk 
dan menempatkan Yeti pada posisinya sekarang. Sang ayah 
yang seorang polisi lebih fleksibel terhadap ketiga anaknya 
sedangkan ibunya justru lebih tegas hingga terbawa pada diri 
Yeti hingga sekarang.

Besar bersama dua saudara laki-laki, banyak didikan 
orangtua yang semakin menguatkannya sebagai 
perempuan untuk profesional dalam bekerja. Orangtua 
tidak pernah membedakannya dalam pengasuhan 
maupun tanggung jawab, dan senantiasa menghormati 
keputusan Yeti dalam berbagai hal asalkan dijalani 
dengan rasa penuh tanggung jawab.
“Meski saat ini, saya lihat kaum perempuan justru 
kadang melemahkan arti emansipasi, misalnya di saat 
tertentu meminta porsi keistimewaan karena dirinya 
perempuan,” ujarnya.

Tantangan
Lingkungan kerja dengan mayoritas laki-laki menjadi 
tantangan tersendiri bagi Yeti. Asap rokok salah 
satunya. Tahun lalu Yeti sempat didiagnosa infeksi paru 
akibat paparan asap rokok yang sering dihisapnya saat 
mengikuti rapat dewan hingga larut. Alhasil, selama dua 
bulan dia harus memakai masker di kantor dan berobat 
secara intensif.
Kini, sebagian besar rekan kerjanya memahami bahaya 
bagi perokok pasif sehingga akan keluar ruangan jika 
ingin merokok. Dia bahkan dibantu anggota dewan 
lainnya yang tidak ingin terpapar asap rokok.
“Yang rewel bukan saya saja sekarang. Saya dibantu Ibu 
Sri Utami (dari Fraksi PKS) untuk komplain ke teman-
teman kalau mulai merokok. Kami punya kepekaan yang 
sama, akan batuk kalau kena asap rokok,” paparnya.
Tantangan lain berupa pandangan beberapa kalangan 
terhadap kepemimpinan perempuan, lanjutnya. Seagai 
anggota dewan dua periode dan kini menjadi Wakil 
Ketua DPRD Depok, sebagian kalangan menyebutnya 
mampu memperoleh hal tersebut karena faktor X, 
bukan kemampuannya. Karenanya, Yeti aktif di sayap 
perempuan DPP PDIP dan selalu mendorong anggota 
dewan perempuan untuk menunjukkan diri bahwa level 
yang ditempati kini merupakan usaha dan kemampuan 
diri.
Adalah buku “Sarinah” yang mengulas ide dan 
pemikiran cemerlang Dr. Ir. Soekarno, tokoh idolanya, 
yang menjadi pegangan. Dalam buku itu Bung Karno 
ingin perempuan Indonesia aktif sebagai ibu, istri, juga 
berkegiatan di luar rumah karena bagaimapun, mengisi 
pembangunan butuh perempuan.
Yeti  mengutip kata-kata Bung Karno:
Banyak perempuan menuntut sekolah tinggi, tapi 
ujung-ujungnya di rumah saja. Apa yang didinginkan 
sebenarnya tidak tercapai.
“Kewajiban mendidik anak memang penting, tapi kita 
juga punya kewajiban mendidik anak-anak lain di luar 
sana,” katanya.
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Nama lengkapnya  Dra Sri Ayu Rahayu, MM 
sebagai Wakil ketua  IV yang  membidangi  
kesehatan. Sri Rahayu yang akrab dipanggil 
Mami Ayu meski usianya sudah lebih dari 

70 tahun. Walaupun usianya sudah sepuh, namun 
semangat untuk berkiprah tetap bergelora, bak 
semangat para pemuda.
Mami Ayu mempunyai segudang aktivitas di berbagai 
organisasi.
Salah satunya di PKK Kota Depok. Sedangkan kiprah lainnya 
Mami Ayu juga aktif sebagai anggota di Komda Lansia 
Depok, Pembina Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kota 
Depok, Ketua Kerta Wreda Kota Depok  (organisasi persatuan 
perempuan pensiunan PNS, BUMN dan BUMD dan istri 
PNS, BUMN dan BUMD) dan berbagai kegiatan di organisasi 
lainnya.
“Saya menjadi anggota PKK sejak lahirnya PKK tahun 
1970, ketika itu saya menjadi Ketua  PKK di Kabupaten 
Majalengka,” katanya.
Mami Ayu juga pernah menjabat sebagai Ketua TP PKK 
Kota Depok pada awal terbentuknya Depok sebagai Kota 
Administratif  pada tahun 1982.
Sebagai Wakil Ketua  IV yang membidangi kesehatan saat 
ini, Mami Ayu sering terjun langsung ke masyarakat untuk 
mengunjungi berbagai kegiatan PKK Kota Depok dan 
sekaligus memberikan motivasi dan semangat kepada para 
pengurus dan anggota PKK ditingkat kecamatan, kelurahan 
dan RW sehingga banyak kegiatan PKK di Kota Depok meraih 
berbagai prestasi baik tingkat provinsi maupun maju ke 
tingkat nasional.
Berbagai prestasi tersebut di antaranya, juara satu lomba 
Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat dan berhak maju ke 
tingkat nasional,  juara satu kader Posyandu tingkat Provinsi 
Jawa Barat, juara satu lomba pemanfaatan tanaman obat 
(toga) tingkat Provinsi Jawa Barat dan berbagai prestasi 
lainnya.
Untuk mendorong para pengurus dan anggota PKK bisa 
bekerja secara optimal untuk melayani masyarakat dan juga 
meraih berbagai prestasi  ia memberikan keteladanan dan 
selalu memberikan semangat.
“Saya sebagi Wakil Ketua IV yang membidangi kesehatan 
selalu berusaha untuk bisa dicontoh bagaimana menjaga 
kesehatan sehingga apa yang saya lakukan bisa ditiru oleh 
anggota PKK dan diharapkan juga bisa ditiru oleh masyarakat 
luas,” tuturnya.
Salah satu yang dilakukan Mami Ayu untuk bisa tampil sehat 

dan bugar sehingga bisa tetap produktif dengan cara pola 
hidup sehat dan banyak bersyukur.
“Kesehatan itu mahkota kehidupan. Untuk menjaga supaya 
badan tetap sehat dan bugar terlebih diusia lanjut tidak 
mudah namun bisa dilakukan, salah satu pola hidup sehat 
dan oleh raga secara teratur,” imbuhnya.
Pola hidup sehat salah satunya dengan menjaga pola makan.
“Saya sangat mendukung program Walikota Depok Nur 
Mahmudi Isma’il dengan program One Day No Rice (ODNR) 
karena itu termasuk salah satu menjaga pola makan agar 
terjaga kesehatan kita,” paparnya.
Bahkan Mami Ayu bukan hanya mengurangi makan nasi 
sehari dalam satu minggu namun kebalikannya hanya makan 
nasi satu hari dalam seminggu dan enam hari makan non 
nasi.
Kepada pengurus PKK dan anggota PKK yang masih muda ia 
berpesan untuk selalu meningkatkan keterampilan, kualitas 
dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
“Tingkatkan kualitas diri dan pengabdian selama masih 
sehat, loyalitas dalam menunjang pemberdayaan perempuan 
melalui 10 program pokok  PKK,” paparnya.
10 Program Pokok PKK pada hakekatnya merupakan 
kebutuhan dasar manusia, yaitu :
1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

PKK

Meski Sepuh

Semangat Sri Rahayu 

Tetap Muda
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Forum Silaturahmi

PMI Kota Depok
Bangkitkan Semangat 

Warga Berdonor Darah

Kebutuhan darah di masyarakat tergolong tinggi. 
Karena itu kebutuhan akan darah harus selalu 
terpenuhi.

Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok pun 
terus meningkatkan pelayanan prima untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat tersebut.

Salah satu bentuk pelayanan itu adalah mengadakan 
kegiatan donor darah, dengan mencari pendonor pemula 
hingga pendonor rutin.

Ketua PMI Kota Depok, Drs H Sayid Cholid menjelaskan, 
kegiatan donor darah dapat dilakukan dimana saja. 
Seperti sekolah, kantor, pusat perbelanjaan atau dimana 
saja yang dapat membuat orang terdorong ikut serta. 
Pusat perbelanjaan merupakan lokasi strategis untuk 
mengadakan kegiatan donor darah, karena banyak 
pengunjung yang datang, dan berpotensial untuk 
menyumbangkan darahnya.

“Jika di kantor, sudah kehitung jumlahnya dari 
karyawan, kalau di mall ramai pengunjung. 
Begitupun dengan sekolah, siswa sangat antusias 
ikut mendonor,” ujarnya.

PMI Kota Depok merasa bangga dengan peningkatan 
kesadaran masyarakat akan mendonor darah, lanjutnya. 
Hal itu terjadi karena bertujuan mulia dan membantu 
manusia yang sedang membutuhkan darah.

Sayid yang sudah menjadi pendonor rutin ini, merasa 
tidak sulit dalam memotivasi masyarakat mendonor 
darah. Karena sudah ada kesadaran dalam diri masyarakat 
untuk berdonor, sehingga PMI hanya memfasilitasi.

“Kesadaran terus meningkat, itulah indahnya berbagi 
kepada sesama. Bagi yang membutuhkan darah, PMI 
siap membantu,” tuturnya.

Stok darah PMI Kota Depok pun tidak pernah kekurangan, 
selalu lebih dan aman. Hal itu terlihat dari stok darah 
yang selalu ada. Itu membuktikan antusiasme masyarakat.

Sementara itu Kabag Pelayanan PMI Kota Depok, M 
Hartono menyatakan bahwa  petugas PMI tidak hanya 
mencari pendonor darah melainkan juga membentuk 
satgas bencana. Satgas ini juga tidak hanya beranggotakan 
petugas PMI, namun juga beranggotakan relawan dari 
warga.

Petugas PMI merupakan tenaga khusus, yang memiliki 
keahlian melakukan pertolongan pertama, siaga bencana 
dan jam terbang yang tinggi. Misalnya ketika pengambilan 
darah, dibutuhkan tenaga ahli dalam mencari pembuluh 
darah yang sulit. Untuk itu membutuhkan jam terbang 
yang tinggi.

“Tidak memerlukan syarat untuk menjadi relawan PMI. 
Karena mengabdi secara sukarela, membantu yang butuh 
pertolongan. Jika ada bencana pasti relawan yang turun. PMI 
bekerja total tanpa batas,” paparnya.

Kasi Pelayanan dan Administrasi PMI Depok, Imron Maulana 
menyatakan bahwa pelayanan penanggulangan bencana, 
pengembangan SDM serta pelayanan sosial kesehatan 
masyarakat juga tugas dari PMI

Untuk penanggulangan bencana, PMI telah memberikan 
bantuan di beberapa tempat lokasi bencana. Biasanya berupa 
barang material selain itu juga mambantu ke lokasi di luar 
Depok. Umumnya  mengirimkan relawan dan mendirikan dapur 
umum untuk para korban. Selain itu PMI juga mengaktifkan 
posko untuk siaga bencana dengan berkoordinasi dengan pihak 
terkait.

Untuk pengembangan SDM maka dillakukan peningkatkan 
kapasitas staf dan relawan melalui pelatihan. Misalnya  diklat 
pembina, orientasi TSR dan diklat KSR serta membentuk forum 
remaja PMI, dan mengirimkan staf dan relawan untuk mengikuti 
pelatihan di PMI Pusat dan provinsi.

Sedangkan pelayanan sosial kesehatan masyarakat, PMI Depok 
memberikan pelayanan pertolongan pertama pada masyarakat 
dalam acara tertentu. Salah satu contohnya adalah dalam arus 
mudik dan upacara-upacara, memberikan bekal pelatihan 
pertolongan pertama kepada karyawan untuk K3-nya, serta 
membantu pencarian korban hanyut.

“Dalam memberikan motivasi, biasanya juga dimulai dari 
gerakan relawan PMR. Mengkampanyekan setelah mereka 
masuk jenjang SMA dan cukup, bisa donor darah,” paparnya.

Kegiatan donor darah menjadi hal yang mudah diselenggarakan 
karena kegiatan ini minin budget.

Masyarakat pun sudah mulai sadar manfaat donor darah. PMI 
gencar menyosialisasikan lewat instansi lembaga maupun 
lainnya.

“Contohnya adalah siswa biasanya mereka masih pemula 
rata-rata dan ini akan menjadi cikal bakal pendonor rutin,” 
tandasnya.
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Menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1437 
H, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar 
acara Depok Bersyukur. Acara yang dihadiri 
masing-masing kepala OPD dan ratusan warga 

Depok yang berasal dari berbagai wilayah tersebut bertajuk 
“Tingkatkan Kinerja untuk Meraih Prestasi Menggapai Ridho 
Illahi”.

Dalam sambutannya, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi 
Isma’il,  mengatakan acara ini bertujuan mengajak segenap 
Aparatur Pemkot Depok dan warga Depok pada umumnya 
untuk senantiasa bersyukur. Nur Mahmudi juga mengajak 
para hadirin untuk memaknai tahun baru ini dengan 
senantiasa menginstropeksi diri.

“Momen tahun baru Hijriyah ini sangat tepat untuk 
selalu mengingatkan diri kita pribadi agar terus 
instropeksi diri dengan selalu bersyukur atas semua 
nikmat yang telah Allah berikan,” ujar Nur Mahmudi, di 
lapangan upacara Balai Kota Depok, Rabu (14/10/2015).

Momentum tahun baru Islam yang digelar Pemkot Depok 
ini dirangkai dengan adanya zikir akbar bersama Ustadz 
Arifin Ilham. Selain itu, Wakil Wali Kota Depok, Idris 
Abdul Shomad, juga menunjukkan kebolehannya dalam 
membacakan puisi Muharram, serta penampilan Tari Saman 
yang sangat apik dibawakan oleh siswa SMAN 4 Depok.

Ditemui usai acara, Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul 
Shomad, mengajak segenap aparatur untuk terus 
bersemangat dalam meningkatkan kinerja di tahun baru ini. 
Dirinya berharap melalui acara ini bisa memberi sentuhan 
hati dan penggugah diri agar terus melayani yang terbaik 
bagi warga Depok.

“Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dan 
dilakukan melalui spirit tahun baru selalu melakukan 
evaluasi sehingga yang kurang dapat diperbaiki dan yang 
sudah bagus terus ditingkatkan,” tutur lulusan Pondok 
Pesantren Gontor tersebut. 

TP PKK Kota Depok menggelar penyuluhan mengenai 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di RW 07, 
Cipayung, Depok, Selasa (13/10/2015) siang. Lokasi 
tersebut merupakan wilayah yang terpilih pada 

program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga 
Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) tahun 2015.

Anggota Pokja IV PKK Kota Depok, Melina, mengatakan 
bahwa setiap warga di lingkungan RW 07 ini harus mulai 
menerapkan PHBS di lingkungan tempat tinggal masing-
masing, sehingga tidak mudah terjangkit penyakit. 

“PHBS itu penting untuk diketahui dan kemudian 
diimpelentasikan untuk kesehatan bersama,” tuturnya 
saat memberikan pemaparan kepada KK binaan di lokasi 
P2WKSS tersebut.

Dalam hal ini, PHBS sendiri memiliki sepuluh indikator 
yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat. Adapun 
indikator tersebut, yaitu proses persalinan ditolong oleh 
tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang bayi 
dan Balita, menggunakan air bersih, serta mencuci tangan 
dengan air bersih dan sabun.

Selanjutnya, indikator yang terdapat pada PHBS, yaitu 
menggunakan jamban sehat, pemberantasan jentik nyamuk, 
makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik 
setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah.

“Ibu-ibu harus tegas dan sigap dalam melakukan perilaku 
hidup bersih dan sehat agar kesehatan keluarganya terus 
terjaga,” tambah Melina.

PHBS sendiri merupakan sebuah bentuk perwujudan 
paradigma sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan 
masyarakat yang berorientasi sehat. Adapun tujuan PHBS 
adalah untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi 
kesehatan masyarakat, baik fisik, mental, spiritual, maupun 
sosial.

SERBA-SERBI

Sambut Tahun Baru Islam, Pemkot 

Gelar Depok Bersyukur

PKK Kota Depok Beri Penyuluhan 

PHBS di Lokasi P2WKSS
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Salah satu bentuk kepedulian terhadap korban 
bencana kabut asap di Riau, Persatuan Dokter 
Gigi Indonesia (PDGI) Kota Depok melakukan 
penggalangan dana. Hal tersebut dilakukan pada 

saat Seminar Nasional Holistic Dentistry III di Hotel Santika, 
Depok, Kamis (15/10/2015).

“Ini bentuk aksi nyata sebagai wujud rasa kepedulian 
kami terhadap saudara-saudara kita di tanah air yang 
menjadi korban,” tutur Humas PDGI Kota Depok, Arnolf.

Aksi Gerakan Peduli Korban Asap yang dilakukan tersebut 
yaitu masing-masing peserta yang mengikuti seminar harus 
menyisihkan uangnya sebesar 10 ribu rupiah. Dalam hal ini, 
peserta yang terlibat sebanyak 450 orang.

Selanjutnya, setiap orang nantinya akan diminta untuk 
melakukan aksi penggalangan dana dan diserahkan ke pihak 
PDGI, sehingga dana yang terkumpul akan semakin besar. 
Adapun untuk target perhimpunan sebesar Rp50 juta. Pada 
penggalanngannya tersebut, PDGI Cabang Kota Depok 
bekerjasama dengan PDGI Riau, Sumatera Barat, Sumatera 
Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

“Dari peserta yang hadir akan terkumpul lebih dari empat 
juta rupiah, kami mengajak seluruhnya untuk menggalang 
agar bisa terkumpul lebih banyak lagi supaya targetnya 
tercapai,” tambah dokter gigi tersebut.

Jika dananya sudah terkumpul, pihak PDGI akan 
menyalurkan bantuannya berupa masker, tabung oksigen, 
serta pemberian suplemen makanan dan minuman. 
Pasalnya, saat ini bantuan tersebut sangat dibutuhkan para 
korban kabut asap yang mencapai 52.852 orang.

Gerakan Peduli Korban Asap

Pelantikan dan Pengukuhan 

Dekopinda Kota Depok Masa 

Bakti 2015-2020
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