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daftar iSi Surat walikota

Assalamualikum Warmatulahhi 
Wabarakatuh
 
Sebaik-baiknya manusia 
adalah yang paling berguna 
bagi manusia yang lainnya. 
Inilah satu hal yang harus 
ditanamkan oleh setiap 
manusia di bumi ini. Tidak 
sebagai wali kota, guru, ulama, 
masyarakat atau apapun 

statusnya. Menjadi berguna adalah bentuk 
pelayanan. 
 
Begitupun menjadi pemerintah. Rasa melayani 
sebagai bentuk lain berguna bagi orang lain 
telah menjadikan semangat dalam menjalankan 
pemerintahan di Kota Depok ini. Pelayanan 
yang prima tanpa tanya, pelayanan yang cepat 
tanpa embel-embel syarat, dan pelayanan jelas 
tanpa merumitkan adalah bentuk-bentuk upaya 
melayani masyarakat. 
 
Saat ini Kota depok terus menerus berbenah 
dalam berbagai sektor. Baik sektor pendidikan, 
ekonomi, politik dan kemasyarakatan lainnya. 
Pembenahan ini tidak lepas dari semangat untuk 
menciptakan generasi yang berguna atau sering 
disebut generasi emas bangsa. Tanpa dipersiapkan 
dengan matang tidak-lah mungkin generasi 
terbaik lahir dengan sendirinya. 
 
Pemerintah sudah memulai berbuat untuk 
kebaikan bersama, tinggal partisipasi aktif dari 
segenap masyarakat Depok untuk menyambut 
dan mendukung semua upaya pemerintah yang 
ada. Semoga ke depan kita dapat melihat satu 
persatu pemimpin lahir dari Kota Depok. Dengan 
begitu Depok menjadi kota yang syarat akan nilai-
nilai kemanusian dan kebersamaan. Amin.

Jadikan Generasi Berguna Surat walikota 
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Pada Edisi Juli ini isu pelayanan dan generasi yang 
berguna kami angkat sebagai tema utama Majalah 
Warta Depok. Karena kami menyadari pentingnya 
penyiapan generasi yang berguna bagi sesama. 
 
Edisi kali ini redaksi mengetengahkan tulisan 
mengenai perbandingan pemakaian BBG yang 
menjadi energi alternatif selain BBM, dan upaya 
pemerintah Depok untuk mendesak pemerintah 
pusat mengunakan BBG secara massal. 
 
Di Rubrik Hidup Sehat kami mengulas sedikit 
tentang gerakan cuci tangan yang dimulai tahun 
ini.  Diulas juga kebaikan cuci tangan sebelum 
makan dan efeknya jika tidak mencuci tangan. 
 
Untuk memberikan pengetahuan sedikit terkait 
dunia model redaksi menulis siswa berprestasi yang 
sudah memenangkan belasan kejuaran di berbagai 
lomba. 
 
Di samping itu redaksi menulis dunia bisnis yang 
telah digeluti warga Depok sebagai bahan referensi 
dan pilihan berbisnis. Bisnis yang diangkat adalah 
bisnis penitipan hewan dan bisnis pembuatan 
kasur. 
 
Tidak ketinggalan redaksi mengulas profil di 
lingkungan PNS yang berprestasi di tingkat Jawa 
Barat yaitu Kelurahan Mekarsari. 
 
Mudah-mudahan sajian kami di edisi ini dapat 
mengispirasi dan menjadikan warga Depok lebih 
maju. Kritik dan saran sangat kami nantikan. 
Terima kasih.

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

yuk... 
Beralih ke BBG
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LaporanutaMa
empat rit atau empat kali pulang 
pergi dengan biaya bahan bakar 
Rp 120.000. Namun setelah 
memakai BBM dengan jarak 
tempuh yang sama ia hanya 
mengeluarkan biaya bahan 
bakar Rp 60.000.

“Jauh lebih murah, ramah 
lingkungan pula,” ujarnya. 
Hal senada disampaikan 
Sumirat. Ia menambahkan 
bahwa umumnya ia 
membeli bensin Rp 70.000, 
namun dengan gas ia hanya 
mengeluarkan uang Rp 30.000.

Kenyataan itu membuat 
Wali Kota Depok, Nur 
Mahmudi Isma’il mendesak 
pemerintah pusat untuk segera 
memperbesar usaha percepatan 
konversi BBM ke BBG secara 
masif. Baik itu untuk angkutan 
umum maupun mobil pribadi.

“Sebagai langkah awal, 
tahun 2013, kami berharap 
Kementerian ESDM segera 
mengoperasikan Stasiun 
Pengisian Bahan bakar Gas 
(SPBG) yang sudah ada di jalan 
Margonda dan menyediakan 
alat konverter untuk kendaraan 
dinas Pemerintah Kota Depok,” 
katanya.

Nur Mahmudi 
menjelaskan, pengalihan BBM 
ke BBG itu untuk menghemat 
konsumsi BBM. Seperti halnya 
yang dilakukan Iran, Irak, 
Pakistan, dan Thailand.

“Untuk menghemat 
konsumsi BBM, harus 

Abdul mengatakan, ia 
sudah dua tahun menggunakan 
BBG. Hasilnya biaya bahan 
bakar jauh lebih murah. 
Dulu ketika memakai BBM, 
ia menarik angkot sebanyak 

BBG (Bahan Bakar 
Gas) lebih ekonomis 
dari BBM (Bahan 
Bakar Minyak) 
sudah terbukti. 

Hal itu disampaikan dua sopir 
angkutan umum yang ditemui 
Warta Depok di bilangan 
Gandaria, Jakarta Timur. 
Mereka adalah Sumirat, supir 
angkot sopir D112 jurusan 
Depok-Kampung Rambutan 
dan Abdul, supir angkot D37 
jurusan Cibinong-Kampung 
Rambutan.

supir angkot Bilang 
BBG lebih ekonomis 
dari BBm
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dipercepat konversi BBG. 
Di negara lain, hal ini sudah 
dilakukan. Sedangkan di 
Indonesia gas belum dimasifkan. 
Tarif BBG itu lebih murah 
40 persen dibanding BBM,” 
paparnya.

Dikatakan Nur Mahmudi, 
BBG ke depan dapat menjadi 
salah satu energi alternatif 
dibandingkan dengan BBM. Saat 
ini satu liter BBG dijual dengan 
harga Rp 3.100, sedangkan 
BBM dengan oktan 88 atau 
premium dijual dengan harga 
Rp 6.500 per liter. Sedangkan 
BBM beroktan 92 atau Pertamax 
dijual pada kisaran Rp 9.300. 
Artinya dengan penghitungan 
sederhana maka satu liter BBG 
dapat menghemat sampai 
setengah lebih dana yang harus 
dikeluarkan.

Menurut Nur Mahmudi, 
keuntungan lain dalam 
pemakaian BBG adalah ramah 
lingkungan dan membuat 
mesin tahan lama dan ruang 
pembakaran lebih bersih.

“Pada tahun 2011, 
Kementerian ESDM sempat 
mengajak Pemkot Depok untuk 
melakukan konversi BBM ke 
gas. Saat itu mereka menjanjikan 
memberikan 76 konventer kit 
untuk angkot. Namun pihaknya 
meminta diberikan 4000 
konventer, karena di Depok ada 
4000 angkot. Tapi hingga kini 
belum terealisasi,” tuturnya. 
Nur Mahmudi menyatakan 
bahwa Pemerintah Kota 
Depok juga siap membantu 
alat konversi BBG jika 

pemerintah pusat kekurangan 
alat konversi  untuk angkutan 
umum Kota Depok.

Selain itu, jika pemerintah 
serius maka pihaknya meminta 
agar SPBG di Jalan Raya 
Margonda dioperasikan. 
Selanjutnya, membangun 
SPBG di dekat jalur pipa gas. 
Di antaranya di wilayah Beji, 
Cinere, dan Jalan Raya Bogor. 
SPBG itu dibutuhkan agar 
masyarakat mudah mengisi 
kembali BBG.

“Kami juga meminta 
kepada Kementerian 
Perindustrian dan Perdagangan 
untuk segera memberikan 
konverter itu. Depok 

merupakan kota yang dekat 
dengan Jakarta, jadi harus 
menjadi prioritas,” imbuhnya. 
 
Nur Mahmudi mengatakan, 
pihaknya siap jika 150 
kendaraan dinas Pemkot Depok 
harus beralih kepada BBG. 
BBG, itu lebih murah, efisien, 
dan ramah lingkungan. 
“Pemkot Depok siap alokasikan 
dana untuk konverter kit. 
Paling tidak dengan harga Rp 
12 jutaan, kami siap. Meski 
belum ditargetkan menjadi 
prioritas, Depok akan siapkan 
alur-alur angkotnya. Depok kota 
metropolis, alangkah baiknya 
jika kota Depok didahulukan di 
tahun 2013 ini, SPBG ditambah, 
dan 2014 diberikan konverter 
kit,” tandasnya. 

Bagi penguna BBM yang 
ingin beralih ke BBG dapat 
langsung mengaplikasikan 
peralatan konversi sendiri 
dengan bantuan pemasangannya 
di SPBG terdekat.

da beberapa jenis tabung 
dan alat konversi yang dapat 
dtemui dan dibeli di SPBG. 
Di antaranya adalah alat jenis 
konversi antara mobil dengan 
sistem karburator akan berbeda 
dengan mobil dengan sistem 
injeksi.

Pengunaan tabung pun 
bermacam-macam disesuaikan 
dengan ruang bahan bakar di 
setiap kendaraan. Ada yang 
mengunakan tabung besar ada 
yang mengunakan tabung kecil 
dan ada pula yang mengunakan 
tabung tali.
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HidupSehat

cuci 
tangan pakai sabun 
diperlukan upaya yang 
sungguh-sungguh dan 
berkesinambungan. Sebab, 
mengubah kebiasaan makan 
tanpa cuci tangan di masyarakat 
memerlukan waktu dan 
kesabaran. 
 
“Diperlukan upaya keras 
mulai dari penelitian formatif, 
perubahan pesan yang tepat 
sasaran, metode menyampaikan 
pesan, dan berbagai aktivitas 
nyata untuk mendukung 
penerapan program itu,” imbuh 
doesn S1 jurusan Gizi Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas 
Pembangunan Nasional Veteran 
Jakarta (UPN) itu. 
 
Menurut Taufik, tujuan gerakan 
cuci tangan pakai sabun untuk 

Cuci Tangan Pakai Sabun..
Penting lho..

(HNC)  Kota 
Depok, Taufik 
Maryusman 
mengatakan, 
mencuci tangan 
dengan air mengalir 
dan memakai sabun 
dapat mengurangi resiko 
terkena diare sampai 47 
persen. Hal ini perlu diterapkan 
pada anak-anak. Sebab 
umumnya anak-anak memakan 
makanan tanpa mencuci tangan. 
 
“Anak yang sering terkena 
diare diakibatkan karena tidak 
mencuci tangan dengan sabun 
saat mengonsumsi makanan. 
Sehingga bakteri pun masuk 
ke dalam tubuh. Dampaknya 
selain diare dapat juga terkena 
cacingan dan penyakit lainnya. 

 
Kondisi seperti itu dapat 

menggangu 
belajar anak,” 
katanya. 

Taufik 
menjelaskan, untuk 

menyadarkan 
masyarakat 

tentang 
pentingnya 

Banyak orang yang 
menyepelekan 
mencuci tangan 
memakai sabun 
sebelum makan. 

Padahal hal kecil itu penting 
untuk kesehatan tubuh. Dengan 
mencuci tangan menggunakan 
sabun di air mengalir maka 
kuman pun tak akan masuk ke 
dalam tubuh. Ini serius lho..
bukan main-main. 
 

Direktur 
Health 
Nutrition 
Care 
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meningkatkan katahanan 
fisik siswa melalui perbaikan 
gizi dan kesehatan. Hal itu 
dapat mendorong minat dan 
kemampuan belajar anak dalam 
peningkatan prestasi menuju 
MDG’s yang optimal. 
 
“Respon masyarakat terkait 
kegiatan ini sangat baik. Kami 
berharap ke depannya,pihak 
swasta dapat lebih 
berpartisipasi,” tandasnya. 

 

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

langkah-langkah mencuci tangan yang benar: 
 
1.   Basahi tangan dengan air mengalir 
2.   Tuangkan sabun 
3.   Usapkan telapak tangan ke telapak tangan lainnya 
4.   Telapak kanan mengusap punggung tangan kiri dan jari saling 
menyilang 
5.   Kedua telapak bertemu dengan jari saling menyilang 
6.   Punggung jari menyentuh telapak dengan jari saling mengunci 
7.   Usap secara berputar ibu jari kiri dalam genggaman tangan 
kanan begtupun sebaliknya 
8.   Usap secara berputar ujung – ujung jari kanan ke telapak kiri 
begitupun sebaliknya 
9.   Bilas sabun dengan air mengalir 
10. Keringkan dengan handuk / tissue sekali pakai 
11. Gunakan handuk / tissue untuk menutup kran air.

Cara memberi motifasi 
masyarakat melakukan gerakan 
tersebut? 
a. Lakukan proses sosialisasi 
melalui jalur pendidikan, 
kesehatan dan instansi lainya 
yang terkait 
b. Media harus intensif 
memberikan pendidikan 
kepada masyarakat mengenai 
pentingnya akan gerakan ini 
c. Melakukan workshop, 
seminar, dan lainnya yang 
terkait 
 
Kendala apa yang dihadapi? 
a. Kendala yang paling 
utama terletak pada masalah 
pendanaan dalam gerakan ini 
b.Dukungan peraturan daerah 
yang harus ada terkait dengan 
setiap institusi wajib punya 
sarana cuci tangan 
c. Tidak semua institusi 
menyediakan tempat untuk 
cuci tangan sehingga setelah 
dilakukannya gerakan cuci 
tangan akhhirnya sulit 
menerapkannya.
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dunia pendidikan

sebenarnya robot bagi manu-
sia, karena saat ini banyak yang 
memahami robot hanya sebatas 
mainan berwujud manusia atau 
berbentuk mobil namun kami 
berusaha meluruskan bahwa 
robot adalah alat bantu manusia 
meski bentuk bermacam-ma-
cam,” katanya.

Robi yang diprakarsai 
mahasiswa-mahasiswa yang 
menyukai dunia robot dari 
berbagai disiplin ilmu itu men-
gunakan peralatan robot yang 

Raya No.129 Pancoranmas, De-
pok itu mengkhususkan pen-
didikan  pengenalan, perakitan 
dan pemograman robot.

Hari Sultan, salah satu 
pengajar Robi menjelaskan, 
Robi yang didirikan tahun 2011 
berupaya keras untuk memberi-
kan pelatihan dan pemahaman 
pembelajaran robotik lebih mu-
dah dan benar.

“Kami berusaha keras 
untuk memahamkan kepada 
siswa-siswa kami bagaimana 

Dunia pendidi-
kan di Depok 
mendapat warna 
baru. Warna 
baru pendidi-

kan ini diberikan oleh beberapa 
pakar teknologi dengan meng-
hadirkan lembaga-lembaga yang 
memfokuskan  pengenalan dan 
dasar ilmu tentang robot.

Salah satunya adalah  Robi 
(Robotika Indonesia). Lem-
baga pendidikan di Jalan Melati 

Mau Belajar robot, Datang aja ke robi
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di datangkan dari Jerman. Pe-
milihan produk Jerman tersebut 
lebih edukatif. Salah satu con-
tohnya adalah sifat produknya 
adalah produk terapan misalnya 
mesin pengangkut kontainer.

“Kami memilih produk 
Jerman karena banyak produk 
robotik dari Jerman lebih edu-
katif salah satunya mesin pen-

gangkut container, jadi siswa 
melihat jelas fungsi-fungsi dari 
robot itu sendiri,”ujar Hari.

Menurut Hari, peralatan 
robotik yang disediakan Robi 
saat ini juga bervariasi. Di anta-
ranya adalah robot pencuci mo-
bil, pemindah benda dan min-
iatur kendaraan. Setiap siswa 
diperkenalkan dengan semua 
robot meski nantinya dipersi-
lahkan untuk memilih robotik 
yang paling disukai.

“Semua peralatan adalah 
miniatur dari peralatan ses-
ungguhnya, sehingga siswa-
siswa dapat membayangkan 
bagian perbagian dan fungsi 
dari semua peralatan hingga 

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

menjalankanya. Pada giliran-
nya nanti diharapkan dengan 
memahami struktur dan fungsi 
maka siswa-siswa kelak diharap-
kan dapat membuat peralatan-
peralan robot untuk industri-
industri di Indonesia,” tuturnya.

Dikatakan Hari, suasana 
belajar pun dibuat lebih aktrak-

tif dan riang. 
Sebab metode 
yang digunakan 
adalah metode 
belajar sambil 
bermain. Hasil-
nya siswa pun 
dapat mema-
hami dengan 
cepat.

Salah satu 
buktinya adalah 
siswa Robi 

menjuari berbagai lomba robot 
di tingkat nasional. Pada tahun 
2012, siswa Robi menyabet juara 
kedua dalam lomba robot yang 
digelar di Jakarta Convention 
Center (JCC). 
Hasil itu ditorehkan dari usaha 
keras para pengajarnya dalam 

melatih kemampuan motorik, 
kesabaran dan tim work dari 
siswa-siswa Robi.

Keberhasilan para siswa 
itu juga karena Robi dalam 
penerimaan siswa tidak dikelas-
kan berdasarkan tingkat belajar, 
melainkan melalui tes awal 
terlebih dahulu. Siswa yang 
mendapat nilai tes motorik baik 
akan mendapat kelas yang lebih 
tinggi. Begitu sebaliknya. Siswa 
yang tes motorik dan kemam-
puan rendah maka disatukan 
dengan kelas yang lebih rendah. 
 
 «Biaya pendidikannya ter-
jangkau. Biayanya Rp 600.000. 
Dengan biaya sebesar itu se-
tiap siswa sudah dapat mera-
sakan pendidikantingkat tinggi 
ini. Kami juga membuka kelas 

privat. Pengajar datang ke 
rumah siswa. Biayanya 
Rp 300.000 per dua jam,” 
imbuhnya.

Salah seorang siswa 
Robi, Aeknatio Savier 
Simanjuntak menyatakan 
bahwa ia belajar di Robi 
karena tertarik dengan 
robot. Sementara itu, 
orangtua Safitri Agustina 
Soesanto mengatakan, ia 
mendaftarkan anaknya 

ke Robi karena rasa ingin tau 
anaknya yang besar terhadap 
robot. 

“Anak saya suka sekali 
dengan robot, makanya 
saya daftarkan. Siapa tahu 
anak saya bisa menciptakan 
robot,”paparnya.
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kita dan keluarGa

Wawan mengatakan, Indira 
yang kerap disapa Rara itu 
sudah menunjukkan bakat 
modeling sejak usia tiga tahun. 
Hal itu terlihat dari keberanian 
dan rasa percaya diri yang besar 
siswi Taman Kanak-Kanak Islam 
Terpadu  (TKIT) Istiqomah 
Jalan Merdeka Raya Depok 
II Tengah ini tampil di depan 
umum.

“Anak saya ini sejak usia 
tiga tahun sudah terlihat bakat 
sebagai modeling, hal tersebut 
ditunjukan dengan senangnya 
berlegak-legok di depan cermin 
dan senang sekali difoto-foto,” 
katanya.

Melihat bakat yang 
dimiliki Rara itu, lanjut Wawan, 
ia bersama istri  pun berupaya 
menyalurkan potensi anaknya 
itu dengan mengikutkannya 
dalam berbagai lomba 
modeling untuk anak-anak. 
Hal itu dilakukan untuk 
mengembangkan bakat Rara. 
Kemudian saat akan 
tampil ia pun memberikan 
kebebasan kepada Rara untuk 
mengekspresikan dirinya. Hal 
itu ia lakukan agar Rara dapat 
berkreasi sehingga tampil 
alamiah di atas panggung.

“Saya terapkan hal itu agar 
Rara tidak terbebani. Dengan 
begitu Rara dapat mengeluarkan 

anak Dengan Segudang 
Prestasi

Kecil-kecil cabe 
rawit. Begitulah 
Indira Rizki 
Dewanti. Meski 
baru berusia 5,5 

tahun, putri kedua pasangan 
R.Mulyawan Kusno Hadi 

Jaya dengan Desti Kartika 
memiliki segudang prestasi 
di bidang modeling. 

Berbagai ajang modeling yang 
diikuti Indira yang akrab 
disapa Rara itu di tingkat 

Kota Depok dan nasional 
berhasil menorehkan tinta 

emas. Di antaranya adalah juara 

I lomba peragaan busana 
daerah kelompok usia TK 

piala Wali Kota Depok Nur 
Mahmudi Isma’il, di D’Mall, 
28 april 2013 serta menjadi 
finalis Little Mis Indonesia yang 
dipandu  Uya Kuaya dan Astrid 

di SCTV, 30 Januari 2013. 
 
R. Mulyawan Kusno 
yang akrab disapa 

indira rizki Dewanti
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dan berani sejak dini,” tuturnya.
Sementara itu, saat 

ditanya Warta Depok tentang 
cita-cita Rara nanti, Rara 
menjawab, “Kalau besar nanti 
ingin menjadi dokter gigi,” 
kata Rara yang mengidolakan 
penyanyi dangdut asal Depok 

Ayu Ting Ting.
Sesuai dengan Program 

Andalan, Depok Kota Layak, 
semoga di Kota Depok 
ini semakin banyak anak-
anak tersalurkan bakat dan 
potensinya. Prestasi Rara 
merupakan contoh Good 
Parenting telah diterapkan oleh 
kedua orang tuanya. Selamat 
Hari Anak Nasional. Ayo, 
kembangkan potensi minat dan 
bakat putra-putri anda! 
 
preStaSi YanG ditorehkan 
rara : 
 
Indira Rizki Dewanti lahir di 
Bogor, 30 November 2007: 
1. Juara I lomba peragaan 
busana daerah kelompok usia 
TK piala Wali Kota Depok, 28 
april 2013 di D’Mall. 
2. Juara I lomba busana daerah 
pada acara Gelar Seni dan 
Budaya Kota Depok  yang 

diselenggarakan oleh Mahesvari 
Prodaction, 21 April 2013 di 
Detos. 
3. Juara II lomba busan Barbie 
HM2 yang diselenggarakan oleh 
Habie Models Management, 18 
November 2012. 
4. Juara II foto genik kategori 

anak, di D’Mall yang 
diselenggarakan Citra 
Production, 30 Juni 2013. 
5. Juara III lomba Fashion 
Show kategori TK,dalam 
acara Kids Go Green 
Festival di D’mall yang 
diselenggaranakan oleh 
Citra Production, 29 Juni 
2013. 
6. Juara Performance HM2 
yang diselenggarakan 
Habie Models 

Management, 18 November 
2012. 
7. Juara III modeling contest di 
Detos yang diselenggarakan Fad 
Eo, 10 Maret 2012. 
8. Juara III Fotogenik di Detos 
yang diselenggarakan Sophie 
Paris,  25 Maret 2012. 
9. Finalis berbakat di Detos 
yang  diselenggarakan Sophie 
Paris,  25 Maret 2012. 
10. Juara harapan II 
Fotogenik,kategori anak,se 
Kota Depok di D’mall yang 
diselenggarakan Citra 
Production, 30 Juni 2012. 
11. Juara harapan III 
kartini cilik di Detos yang 
diselenggarakan HARPI 
(Himpunan Rias Pengantin 
Indonesia),  29 April 2013. 
12. Finalis Little Mis Indonesia 
yang di pandu oleh Uya Kuaya 
dan Astrid di SCTV,  30 Januari 
2013.

potensinya sehingga tampil 
impresif. Yah, kreativitas Rara 
lah membuatnya memiliki 
kepercayaan diri. Kami bahagia 
dan bangga kepada Rara,” ujar 
Wawan yang tinggal di Perum 
Mutiara Juanda Residen Blok 
G1 Depok Timur.

Dikatakan Wawan, 
dengan bakat yang dimiliki 
Rara itu membuat putrinya 
itu mampu beradaptasi 
dengan cepat. Hal itu 
ditunjukan Rara saat 
mengikuti pemilihan 
model cilik di salah satu 
pusat perbelanjaan di 
Depok. Tanpa persiapan 
yang matang Rara mampu 
menjadi juara satu. 
“Waktu kami ke mall dan 
digelar pemilihan model cilik, 
Rara spontan minta ikut lomba 
itu. Saya daftarin langsung 
dan saat itu juga kami pun beli 
baju. Walau dadakan, anak 
saya tampil luwes dan akhirnya 
menjadi juara. Ini yang paling 
berkesan buat saya. Setelah 
menjuarai lomba itu, Rara selalu 
bertanya tentang lomba-lomba 
busana,” imbuhnya.

Selain dukungan tersebut, 
kata Wawan, ia dan istri 
mendoakan Rara agar tampil 
impresif dan menang. 
Ibunda Rara, Desti Kartika 
menambahkan bahwa ia dan 
suami membiasakan anaknya 
itu untuk  mandiri dalam 
berbagai hal. “Saya memang 
mendidik anak saya untuk 
punya keberanian. Saat  pertama 
kali masuk taman kanak-kanak 
saya hanya mengantarnya 
sampai pintu sekolah saja 
supaya anak terbiasa mandiri 
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Konsenvarsi Lingkungan, Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) 
Kota Depok, Sony Triyarmin 
Herfandi membenarkan bahwa 
pengurusan izin lingkungan 
mudah. Asalkan persyaratannya 
dapat dipenuhi. 
“Aturan administrasi tetap 
harus dipatuhi. Kadang 
masyarakat inginnya cepat tanpa 
memperhatikan aturannya. 
Persyaratan lengkap saya 
pastikan cepat terbitnya surat 
perizinan,” paparnya.

Sony menjelaskan, izin 
lingkungan adalah izin yang 
wajib dimiliki setiap orang 
dalam  melakukan usaha atau 
kegiatan. Hal itu tersirat dalam 
Peraturan Daerah  (Perda) 
Kota Depok Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Pedoman 
Perlindungan dan Pengelolaan 

Tidak ada yang sulit dalam mengurus perizinan 
di Kota Depok. Asalkan persyaratan lengkap 
maka pengurusan perizinan pun lancar. Begitu 
pun dalam mengurus izin lingkungan di Badan 
Lingkungan Hidup Kota Depok.

Seperti yang disampaikan Mulyanto warga Kampung 
Bojong Pondok Terong RT04/01, Kelurahan Pondok Terong 
Kecamatan Cipayung  mengatakan, pengurusan perizinan 
lingkungan di BLH cukup mudah dan cepat asalkan semua 
persyaratan sudah lengkap.

Saya pernah mengurus perizinan terkait lingkungan 
di BLH untuk melengkapi persyaratan memperoleh  Surat 
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pertokoan yang kami buka, 
pelayanannya sangat bagus, ramah dan cepat, kurang dari 
tujuh hari sudah selesai,” kata Mulyanto.

Kepala Bidang Perencanaan dan pemberdayaan  dan 

Persyaratan Lengkap, 
Urus Izin Lingkungan  
Lancar 
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memperoleh izin operasi bagi 
usaha yang berdampak penting 
terhadap lingkungan, seperti 
pembangunan perumahan 
dengan luas lahan  lebih dari 25 
hektar. Karena hal tersebut akan 
mengurangi permukaan resapan 
air, bisa menimbulkan banjir, 
merubah ekosistem,” imbuhnya.

Dikatakan Sony, dalam 

Perda tersebut disebutkan 
bahwa  kebijakan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan 
hidup dimaksudkan untuk 
memelihara fungsi lingkungan 
hidup dan terwujudnya 
pembangunan berkelanjutan 
yang berwawasan lingkungan 
di Kota Depok. Seperti yang 
tecantum dalam paragraf 1 pasal 
3.

Adapun beberapa tujuan 
kebijakan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup 
seperti yang tercantum dalam 
paragraf 2 pasal 4 adalah 
melindungi wilayah Kota Depok 
dari pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup. Menjamin 
keselamatan, kesehatan, dan 
kehidupan manusia.  Menjamin 
kelangsungan kehidupan 
makluk hidup dan kelestarian 
ekosistem.  Menjaga 
kelestarian fungsi lingkungan 
hidup. Mencapai keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan 
lingkungan hidup dan menjamin 
terpenuhinya keadilan generasi 
masa kini dan generasi masa 
depan.

Sony menjelaskan, 
untuk usaha berskala kecil, 
perumahan atau pertokoan 
cukup membuat  pernyataan 
kesanggupan  dari penanggung 
jawab usaha atau kegiatan 
untuk melakukan  pengelolaan 
pemantauan lingkungan hidup 
atas dampak lingkungan hidup 
dari usaha atau kegiatannya atau 
Surat Pernyataan  Kesanggupan 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup atau SPPL. 
“Untuk mengurus SPPL cukup 
mudah dan cepat asal syarat-
syarat sudah lengkap, waktunya 
tujuh hari kerja selesai setelah 
dilakukan peninjauan lokasi,” 
tandasnya.

BLH, kata Sony, siap 
melayani masyarakat Kota 
Depok dalam perizinan maupun 
memberikan penjelasan-
penjelasan tentang menjaga 
kelestarian lingkungan hidup 
secara benar. 
“Peraturan perizinan ini 
untuk kepentingan bersama. 
Baik pelaku usaha sendiri, 
pemerintah dan masyarakat 
luas, maka saya mengharapkan 
mari kita sama-sama memahami 
dan mentaati aturan-aturan 
tersebut,” tuturnya.

Uruslah berbagai 
perizinan demi kepentingan 
bersama. Anda ingin lingkungan 
terjaga dan tertib jangan 
membangun sebelum ada surat 
izin.

Lingkungan Hidup, serta 
mengacu peraturan perundang-
undangan terkait yang lebih 
tinggi. Pada Perda itu, setiap 
usaha wajib memiliki  Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL)  dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan 
(UKL) serta Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL). Aturan 

tersebut harus diikuti dalam 
rangka perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
Olah karena itu izin lingkungan 
dilakukan pada saat kegiatan 
belum dilaksanakan dan untuk 
mendapatkannya, rencana 
usaha atau kegiatan harus sudah 
memiliki dokumen Amdal, 
UKL-UPL

“Izin lingkungan harus 
lebih dulu ada, sebelum 
sebuah kegiatan usaha dengan 
kriteria tertentu dilaksanakan. 
Sebelum memperoleh izin 
lingkungan pengusaha tersebut 
juga harus sudah memiliki 
dokumen Amdal,” tuturnya. 
Sony menambahkan bahwa 
izin lingkungan juga menjadi 
syarat untuk memperoleh 
izin operasi  usaha sesuai 
dengan skala usaha yang akan 
dijalankan.

“Izin lingkungan ini  akan 
menjadi persyaratan dalam 
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Khususnya di Kota Depok, beberapa upaya 
telah dilakukan untuk mengurangi polusi di 
antaranya program ODNC (One Day No Car) 
yang digagas Walikota Nur Mahmudi Isma’il pada 
setiap Selasa. Namun ada lagi gagasan baru yang 
bertujuan untuk menjadikan Depok menjadi 
lebih hijau atau dengan ide berjuluk “Depok Kota 
Kanopi Hijau”.

Ide tersebut lahir dari sebuah organisasi 
swadaya masyarakat di Sawangan Depok yakni 
LSM Visions. Ide ini muncul dari dua orang 
penggiatnya yaitu Dede Sahlan dan Ari. Dede 
Sahlan menyatakan keresahanya terhadap 
pertumbuhan Kota Depok yang kian hari kian 
ramai dan semakin panas khususnya ketika 
melewati jalan 
Margonda.

“Kami 

Jadikan kota Depok 
Surga Pejalan kaki

Di daerah perkotaan, sektor 
transportasi merupakan kontribusi 
terbesar polusi udara. Salah 
satu upaya untuk mengurangi 
masalah tersebut di antaranya 

adalah penggunaan bahan bakar dan mesin 
yang berpolutan rendah pada  kendaraan 
bermotor. Sedangkan untuk polutan yang sudah 

terlepas ke lingkungan, dapat dikurangi dengan 
adanya penggunaan vegetasi. Jalur hijau jalan 

merupakan  sebuah alternatif untuk 
ruang terbuka hijau yang 
efektif bagi kota, terutama 

dalam  mereduksi polusi 
udara akibat kendaraan 
bermotor.
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merasa resah ketika 
melewati Margonda, 
Margonda saat ini 
begitu ramai dan pesat 
perkembanganya, 
namun di sisi lain 
pertambahan jumlah 
kendaraan dan ruang 
terbuka hijau yang 
semakin sempit 
menambah kesan 
panas jalan utama di 
Depok ini,” tutur Dede.

Dengan 
kenyataan itu, 
lanjutnya,  LSM 
Vision melakukan 
beberapa kajian 

sederhana mengenai 
upaya meredam 
efek meledaknya 
jumlah angkutan 
dan pengunaan 
lahan khususnya 
di Margonda. Ide 
menjadikan Depok 
sebagai “Kota Kanopi 
Hijau” berawal dari 
kebutuhan akan udara 
bersih, dan tempat berteduhnya para penguna 
jalan di Margonda.

“Kami mencoba mendalami kebutuhan 
para penguna jalan Margonda yang rata-rata 
menginginkan Margonda yang sejuk dan 
nyaman,” papar Dede. Dede menyatakan bahwa 
salah satu gagasannya adalah menjadikan ruas-
ruas Margonda yang lebar untuk di kurangi satu 
ruas menjadi trotoar kembali.

“Kami melihat lebar Margonda yang 
sekarang sudah terlalu lebar, bahkan jika tidak 
salah sudah menjadi delapan ruas, empat ruas di 

kanan, empat ruas di kiri, namun fungsinya di 
beberapa bagian malah menjadi lahan parkir liar, 
oleh karena itu maka kami mengusulkan untuk 
mengembalikan satu ruas jalan Margonda untuk 
menjadi trotoar kembali, sehingga jika di hitung-
hitung jika di tambah trotoar  yang ada akan 
menjadi kurang lebih menjadi lima meter, dan 
itu jika terlaksana dan di maksimalkan fungsinya 
akan menjadi trotoar terbaik yang saya rasakan,” 
ujarnya. 
Menurut Dede, trotoar yang baru tersebut dapat 
difungsikan dengan maksimal. Untuk itu langkah 
pertama adalah menertibkan pedagang kaki lima 
yang jumlahnya meski sedikit masih namun 
cukup menjadi penghalang pejalan kaki untuk 
melenggang di trotoar Margonda. Penambahan 
aksen lampu di tengah-tengah trotoar akan 
menambah kemeriahan Jalan Margonda di 

malam hari dan menjadikan 
Margonda menjadi satu 
tujuan baru berinteraksi 
antar warganya. Kemudian, 
ditambah beberapa ratus 
meter diberi bangku taman, 
lengkaplah sudah ikon baru 
Depok sebagai kota pejalan 
kaki.

Kedua, pada setiap 
500 meter didirikan halte, 
sehingga penumpang tidak 
turun dan naik seenaknya 

saja dan pada gilirannya akan menambah 
ketertiban kota. Dan ide yang terakhir pada 
setiap halte dibuat sebuah kanopi raksasa yang 
menghubungkan satu sisi jalan ke sisi yang 
lain dengan lebar 20 meter,sekaligus di tanami 
tanaman merambat yang dapat mengisi kanopi 
yang melintang di jalan Margonda tersebut. Bisa 
di bayangkan masyarakat pengguna jalan akan 
merasa nyaman dengan trotoar lebarnya dan 
sekaligus mendapat kesegaran di bawah kanopi 
hijau tersebut. Jika ini berhasil maka konsep ini 
dapat di tularkan ke jalan-jalan lainnya di Depok.
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Bisnis kasur kapuk 
milik Muchlish 
yang terletak di 
Jalan Kolonel Polisi 
Pranoto atau juga 

disebut Jalan Rumbut RT 04/06 
No 13, Kampung Areman 
Kelurahan Tugu, Cimanggis, 
Depok ini bukan sembarangan. 
Sebab usaha yang diberi label 
Kasur Mercydes ini pernah 
berjaya di era 1980 hingga 
1990-an. Bahkan usaha keluarga 
yang sudah berusia 41 tahun 
ini sempat menjadi produk 
unggulan Kelurahan Tugu.

Meskipun di tengah 
persaingan dengan kasur lain 
yang lebih modern, hingga 
saat ini kasur Mercydes masih 
diminati konsumennya di 
Jabodetabek. 
“Diberi nama kasur Mercydes, 
karena saat ditiduri memberikan 
sensasi menaiki sebuah mobil 
mewah produksi Jerman, 
Mercedez Benz (mercy). 
Membutuhkan waktu setengah 

abad, saya dan enam karyawan 
saya mampu membuat kasur 
kapuk yang empuk dan 
nyaman,” kata Muchlish.

Dalam bincang-
bincangnya dengan  
Warta Depok,  Muchlish 
menjelaskan,  mulanya bisnis ini 
merupakan bisnis kakak iparnya, 
namun karena alasan khusus 
akhirnya ia diberikan mandat 
mengelola bisnis ini sejak tahun 
1972. 
Tanpa ada kompetitor, ia 
tapaki jenjang kesuksesannya, 
bahkan di tahun 1980-1990an 
ia sempat mencicipi berada di 
masa jaya. Muchlis pun mampu 
memberangkat orangtuanya 
menunaikan ibadah haji ke 
Tanah Suci Mekkah, karena 
omzet usahanya berlipat-lipat 
dari modal awal ia berusaha 
membuat kasur tersebut.

Kemashuran kasur 
Mercydes nampaknya juga 
nyaring terdengar di lingkungan 
pejabat. Mulai dari lurah 
hingga Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Depok 
beberapa kali berkunjung. 
Bahkan Asnawi, Lurah Tugu saat 
itu menjadikan Kasur Mercydes 
sebagai produk unggulan 
Kelurahan Tugu.

Namun seiring 
kesuksesannya banyak pula 
yang membuntuti jejaknya. 
Tak sedikit orang yang datang 
dari jauh hanya untuk belajar 

membuat kasur kepada 
Muchlish. Ditambah lagi 
krisis moneter yang melanda 
Indonesia juga berdampak pada 
usaha Muchlish. Omzetnya pun 
menurun.

Walaupun mengalami 
penurunan omzet, namun 
dengan harga jual mulai dari 
Rp 30.000 - Rp100.000 untuk 
bantal serta bantal guling dan 
harga kasur antara Rp 500.000 
hingga Rp 850.000, Muchlish 
mampu mengantongi Rp. 20 Juta 
perbulannya. 
“Meski banyak saingan, saya 
punya 
pelanggan tetap di Jabodetabek 
seperti di Cibinong, Klender, 
dan Tanjung Priok. Kalau 
kualitasnya sih sebenarnya sama 
saja. Yang penting kasur kapuk 
ini sering dijemur, insyaAllah 
bisa awet puluhan tahun,” 
tuturnya.

Selama berusaha, 
lanjut Muchlish, ia tak 
pernah berpromosi. ia hanya 
mengandalkan omongan 
konsumennya ke orang lain atas 
kualitas kasurnya. 
“Kalau pelanggan puas pasti 
mereka juga akan promosikan 
barang kita kok. Kualitas kasur 
saya tidak kalah dengan produk 
lainnya,” imbuhnya.

Sesuatu yang dilakukan 
secara sungguh-sungguh, 
insyaAllah akan mendapatan 
hasil yang maksimal, walau 
kendala dan tantangan datang 
silih berganti.

Muchlish, Pengrajin kasur kapuk 
Mercydes dari Tugu Cimanggis 
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Komunitas Tangan Di atas 
(TDA) adalah sebuah 
komunitas bisnis yang 

bervisi menjadi T menjadi 
pengusaha kaya yang gemar 
memberi kepada sesama. Istilah 
kerennya adalah abundance atau 
enlightened millionaire.

Komunitas TDA ingin 
membentuk pengusaha-pengu 
saha tangguh dan sukses yang 
memiliki kontribusi positif bagi 
peradaban. Sedangkan misinya 
menumbuhkembangkan sema 
ngat kewirausahaan.

“Kemuliaan tangan di atas 
atau memberi daripada tangan 
di bawah atau meminta itu-lah 
menjadi prinsip TDA. Nama ini 
merupakan perwujudan dari 
keyakinan kami bahwa menjadi 
Tangan Di Atas itu lebih mulia 
dari pada Tangan Di Bawah 
(TDB). Kami mengartikannya 
juga TDA sebagai pengusaha 
dan TDB sebagai karyawan,” 
kata Ketua TDA wilayah Depok, 
Herri Setiawan.

Herri menjelaskan, TDA 
saat ini tengah membentuk 
10.000 pengusaha miliader yang 
tangguh dan sukses sampai 
tahun 2018. Kemudian mencip-
takan sinergi di antara sesama 
anggota dan antara anggota 
dengan pihak lain, berlandaskan 
prinsip high trust community. 
Menumbuhkan jiwa sosial dan 
berbagi di antara anggota serta 

menciptakan pusat sumber daya 
bisnis berbasis teknologi.

Menurut Herri, salah satu 
solusi menghadapi permasala-
han ekonomi adalah dengan me-
numbuhkan semangat kepada 
masyarakat untuk berwirausaha. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, 
TDA  mendorong anggotanya 
untuk saling berbagi pengala-
man dan bekerja sama.

“Saya meyakini bahwa 
menumbuhkan semangat ber-
wirausaha, merupakan salah 
satu solusi konkret terhadap 
permasalahan ekonomi bangsa. 
Kita mendorong semangat saling 
berbagi, saling mendukung dan 
bekerja sama dalam komunitas 
TDA, karena di komunitas ini 
berkumpul bermacam-macam 
jenis usaha, dan ada yang sudah 
sangat berpengalaman namun 
banyak juga yang baru merintis,” 
tuturnya.

Yang membedakan TDA 
dengan lembaga atau komunitas 
sejenis, kata Herri, adalah TDA 
lebih mengedepankan aksi dari 
pada wacana. TDA menghindari 
banyak melakukan diskusi dan 
perdebatan yang tidak produktif, 

namun lebih mengutamakan 
aksi atau action oriented.

Menurut Herri, TDA 
wilayah Kota Depok sudah be-
ranggotakan 1.500 peserta dari 
berbagai macam bidang usaha 
seperti property, fashion, kulin-
er, IT dan lain sebagainya.

Dikatakan Herri, untuk 
memajukan anggotanya, TDA 
wilayah Kota Depok mempunyai 
beberapa agenda rutin di anta-
ranya adalah setiap tiga bulan 
TDA menggelar forum berupa 
seminar dan workshop, dengan 
nara sumber dari bebagai ma-
cam praktisi, akademisi, ilmu-
wan. Dalam kegiatan tersebut 
juga dilaksanakan bazaar oleh 
anggota komunitas dan Kelom-
pok Mentoring Bisnis (KMB) 
member dikelompokkan dalam 
kelompok-kelompok kecil serta 
mentornya. Di samping itu juga 
ada kegiatan yang berbasis ke-
lompok bidang usaha.TDA juga 
banyak mengadakan kegiatan 
sosial kepada masyarakat (TDA 
peduli)

“Saya merasakan besar 
sekali manfaat yang saya peroleh 
dengan bergabung komunitas 
ini, relasi bisnis makin luas, 
kita bisa bertukar pengalaman 
dengan sesame pelaku bisnis 
dan TDA juga banyak mempu-
nyai kegiatan untuk memajukan 
anggotanya,” papar Amien yang 
berusaha di bidang IT  dengan 
membuka konter hand phone 
bernama MODERAT Selular 
yang beralamat di Depok Town 
Square Lantai 2 Blok SS No.6.

TDa, komunitas Pengusaha 
Gemar Memberi
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Ditjen Ciptakarya Kementerian 
Pekerjaan Umum, hal tersebut 
menunjukkan masih rendahnya 
kesadaran tentang IMB. Hal 
ini sangat ironis mengingat 
Indonesia merupakan daerah 
yang rawan bencana alam 
seperti gempa bumi dan 
tsunami. Adanya Perda 
tentang Bangunan Gedung 
sangat penting, karena bisa 
digunakan sebagai instrumen 
pengendali bangunan untuk 
meminimalisir kerusakan 
bangunan maupun gedung. 
Dalam konteks Kota Depok, 
peraturan daerah itu juga bukan 
sekedar untuk menambah dan 
menggali retribusi, tetapi untuk 
mengendalikan laju perubahan 
peruntukan lahan yang sangat 
mengkhawatirkan. 

Hasil pantauan Warta 
Depok, di lapangan masih 
dijumpai masyarakat yang 
mendirikan bangunan tanpa 
ada IMB. Baik masyarakat, 
ketua RT, hingga ketua RW 
tidak mengetahui tata cara 
pengurusan IMB.  

Sosialisasinya Bagaimana?
Pada April 2013, yang 

lalu Pemerintah Kota Depok 
bersama DPRD Kota Depok 
telah menyetujui 7 rancangan 
peraturan daerah (Raperda) 
menjadi peraturan daerah 
(Perda).  Namun saya Perda 
tentang Bangunan dan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) 
belum disepakati. Termasuk 
Perda tentang Tata Cara 

Kota Depok 
dihuni oleh 
berbagai kalangan 
masyarakat 
yang senantiasa 

berharap pembangunan akses 
infrastruktur, transportasi, 
perumahan, teknologi informasi 
serta pembangunan fisik lainnya 
semakin membaik. 

Namun sejatinya, 
pembangunan itu dibarengi 
dengan kesadaran melestarikan 
lingkungan hidup dan ruang 
terbuka hijau. Masalahnya, 
apakah semua fasilitas 
perumahan, perdagangan, 
perkantoran, dan bangunan-
bangunan baru itu dibangun 
berdasarkan syarat teknis? 
Apakah mereka sudah 
mempunyai surat izin 
mendirikan bangunan (IMB). 
Disini letak permasalahannya.

Mengapa IMB?
Seperti diketahui Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) 
adalah perizinan yang diberikan 
Pemerintah Daerah kepada 
Pemilik bangunan gedung untuk 
membangun baru, mengubah, 
memperluas, dan/atau 
mengurangi bangunan gedung 
sesuai dengan persyaratan 
administratif dan teknis yang 

berlaku. Sesuai dengan rencana 
tata kota atau tata ruang 
kota. Dengan izin tersebut, 
masyarakat dikenakan biaya 
retribusi Bangunan yang dapat 
meningkatkan pendapatan 
Daerah. Hal ini diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Mendagri) Nomor 7 
Tahun 1999.

 Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Depok (Perda)  
No 12 tahun 2012 mengenai 
retribusi, retribusi IMB dapat 
dilihat dalam dua aspek. Aspek 
pertama Ijin Gangguan (HO).  
Retribusi IMB adalah biaya 
yang dihitung berdasarkan 
luas secara fisik, biaya leges 
dan biaya pembuatan plat 
IMB. Selanjutnya retribusi ini 
digunakan untuk membiayai 
pelaksanaan pemerintahan 
daerah dalam rangka 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 

Pentingkah IMB? 
Seberapa pentingkah 

IMB? Pertanyaan seperti ini 
sering dilontarkan masyarakat 
yang memandang bahwa 
IMB kadang hanya formalitas 
pemerintah mengambil 
retribusi. 

 Seperti dirilis pada situs 

iMB, 
untuk kepentingan 
Bersama
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Penyerahan Fasos dan Fasum.
 Menurut Muttaqien, 

Anggota DPRD Kota Depok, 
Perda IMB belum bisa disahkan 
karena salah satu konsideran 
harus mengacu kepada Perda 
tata ruang. Padahal hingga 
saat ini Perda tentang tata 
ruang di Kota Depok belum 
disahkan. Permasalahan 
yang menyebabkan belum 
disetujuinya Perda tata ruang 
karena adanya perubahan 
peruntukan 3 setu di wilayah 
Kota Depok, yang sekarang 
telah berubah menjadi tempat 
permukiman. Problem ini 
belum menemukan solusi yang 
komprehensif.

 Karena itu, khusus 
Peraturan Daerah tentang 
Bangunan dan Izin Mendirikan 
Bangunan,  kita patut terus 
mendorong agar segera 
diselesaikan. Tetapi lebih baik 
lagi jika sosialisasi terhadap 
substansi isi perda, mekanisme 
pengurusan perda, dan 
manfaat apa yang diperoleh 
pihak pemohon perda segera 
dilakukan. Karena, seperti 
disampaikan di atas, hingga saat 
ini baru sebagian masyarakat 
yang mengetahui isi peraturan 
daerah. Bahkan, ketua RT dan 
ketua RW ada yang belum tahu.

Ditengah-tengah 
kemajuan teknologi informasi 
dan kian baiknya sarana 
transportasi antar lokasi di 
Kota Depok, maka perlu 
sosialisasi segera dilakukan 
organisasi perangkat daerah 
(OPD) terkait. Media sosialisasi 
yang biasa dilakukan bisa 
melalui pertemuan koordinasi 

mingguan, talkshow di radio, 
media massa, pertemuan di 
lapangan, dan lain-lain. Banyak 
istilah teknis, mekanisme 
mengajukan IMB, persyaratan 
yang diperlukan, cara 
menghitung biaya retribusi, dan 
sanksi adalah bagian penting 
yang perlu diketahui publik.

 
Pelayanan dan penyadaran 
IMB

Menurut Qurtifa Wijaya, 
anggota DPRD Kota Depok, 
rendahnya kesadaran mengurus 
IMB karena warga masih 
beranggapan mengurus IMB itu 
rumit dan mahal. Misalnya, dari 
beberapa laporan warga, ketika 
akan mengurus surat pengantar 
IMB, sejak RT, RW, Lurah, 
hingga kecamatan sudah harus 
mengeluarkan uang. Belum 
sampai di BPMP2T (Badan 
Penanaman Modal, Perizinan 
dan Pelayanan Terpadu) sudah 
banyak mengeluarkan tenaga, 
waktu dan biaya. 

Ini tantangan bagi 
pemerintah untuk menjelaskan 
dan menggencarkan sosialisasi 
seperti apa sesungguhnya 
proses pembuatan IMB itu. 
Menurutnya, “Persoalan utama 
dari pelayanan perizinan adalah 
masih belum terpusatnya 
layanan. Walau kita sudah 
punya BPMP2T, tetapi masih 
tetap saja pelayanan dishare ke 
dinas-dinas teknis. Akibatnya 
waktu jadi lebih lama. Belum 
lagi pemohon harus tetap 
berhubungan dengan dinas-
dinas teknis itu.”

 Lebih lanjut kepada 
warta depok dikatakan: “Ini 

seharusnya yang perlu ditata. 
Pemohon juga diberi akses 
memantau seluruh proses 
perizinan yang dimohonkan 
di badan ini dari awal sampai 
selesai.”

Ditambahkan, 
penggunaan sistem layanan 
perizinan secara on-line 
sudah perlu segera diterapkan. 
Misalnya, penentuan tarif, 
harus terbuka dan bisa diakses 
melalui internet. Dia menilai, 
bahwa secara umum pelayanan 
perizinan sudah semakin 
membaik. Namun terkait 
kepastian waktu menyelesaikan 
perizinan ini yang masih banyak 
dikeluhkan. 

Menurutnya, 
mengoptimalkan agenda 
rapat minggon di kelurahan 
sebenarnya bisa digunakan 
untuk sarana sosialisasi. Atau 
mungkin perlu, secara berkala 
RT dan RW mendapatkan 
informasi tertulis terkait regulasi 
yang ada kaitannya dengan 
pelayanan kepada warga.  

Pemerintah berkewajiban 
menyebarluaskan informasi 
tersebut. Informasi publik, 
terlebih lagi berkaitan dengan 
Retribusi IMB, sangat mendesak 
disebarluaskan. Karena seperti 
diawal tulisan disebutkan, 
kondisi lahan di Kota Depok 
semakin terbatas. Bahkan dapat 
dikatakan kritis. 

Penentuan Tarif IMB
Tarif IM ditentukan 

berdasarkan Perda Nomor 12 
Tahun 2012 tentang Retribusi 
IMB Bab VI pasal 8 disebutkan 
struktur dan besarnya tarif IMB.             
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Serba SerBi
Panen Rupiah di Bulan Penuh 
Berkah

Waktu baru menunjukkan 
pukul 17.00 Wib. Tapi Eman, 
seorang pedagang yang berjualan 
sop buah di Jalan Tole Iskandar 
Depok, terlihat sudah mulai 
membersihkan stoples-stoples 
kosong yang terpajang di etalase 
gerobak jualannya.

 “Alhamdulillah, hari ini laris 
manis lagi,” Jawabnya sumringah 
saat ditanya tentang hasil 
jualannya.

Eman, lelaki lajang asal 
Ciamis, Jawa Barat ini memang 
sudah biasa berjualan sop buah 
di sepanjang jalan itu. Namun, 
berbeda dengan hari-hari biasa, 
berjualan di bulan Ramadhan 
ini memberi berkah tersendiri 
untuknya.

Bulan Ramadhan memang 
merupakan bulan yang penuh 
berkah bagi semua muslim, tak 
terkecuali bagi pedagang musiman 
seperti Wangsih dan Eman yang 
menjual jajanan untuk berbuka 
puasa. Tidak hanya mereka, di 
seluruh penjuru Kota Depok, 
setiap bulan Ramadhan selalu 
bermunculan pedagang-pedagang 
musiman yang berjualan aneka 
makanan. Banyaknya pembeli yang 
mencari makanan untuk takjil 
maupun berbuka puasa, membuat 
para pedagang ini bisa memanen 
rejeki tahunan.

“Ya, jualannya kadang habis, 
kadang enggak. Tapi, lumayanlah 

Pendidikan merupakan hak dasar bagi semua warga negara. Oleh 
karenanya, negara harus menjamin terselenggaranya pendidikan yang 
setara bagi masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa membedakan 
kelas sosial, gender, ras, maupun agama.

Setidaknya, harapan itulah yang disampaikan oleh Dhika, salah 
satu mantan pelajar di Sekolah Master yang kini kuliah di salah satu 
universitas negeri di Jakarta. Dhika yang pada Kamis (18/7/2013) 
diwawancarai oleh TV One menyampaikan harapannya, “Sebagai anak 
jalanan, saya juga ingin mendapatkan pendidikan yang baik,” ujarnya 
penuh semangat. Dalam kesempatan itu, Dhika juga bertekad untuk 
meraih cita-citanya sebagai presiden, “Saya ingin jadi Presiden, supaya 
bisa membuat sekolah seperti Sekolah Master ini.”

Kehadiran TV One ke Sekolah yang terletak di belakang terminal 
Depok ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemberitaan tentang 
penggusuran Sekolah Master, sekolah anak jalanan dan anak-anak untuk 
kaum marginal di Kota Depok. Dari 6000 lahan tempat sekolah master 
berdiri saat ini, diberitakan bahwa 2000 meter diantaranya akan dijadikan 
sebagai apartemen, mall, dan pusat perbelanjaan oleh Pemerintah Kota 
Depok.

Menanggapi berita tersebut, Wali Kota Depok, H. Nur Mahmudi 
Ismail menegaskan bahwa Pemkot Depok sama sekali tidak akan 
menggusur atau menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang 
memiliki sekitar 3000 siswa ini.

“Tidak ada sedikitpun Kota Depok merencanakan penggusuran. 
Bahkan kita akan berupaya secara terus menerus supaya sekolah ini bisa 
dijadikan sebagai percontohan. Jadi, saya menjamin kegiatan belajar 
mengajar di sekolah ini akan dilanjutkan, bahkan akan ditingkatkan 
keberadaannya.” Tutur Nur Mahmudi yang disambut dengan tepuk 
tangan dan luapan kebahagiaan dari seluruh siswa dan guru yang hadir di 
sekolah tersebut. 

Siswa Sekolah Master Harapkan Pendidikan Yang Baik
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buat bekal nanti lebaran.” Kata 
Wangsih menutup pembicaraan 
sambil tertawa.

Peringati Hari Anak, Walikota 
Depok Nonton Bareng Cowboy 
Junior

Dalam memperingati Hari 
Anak yang jatuh pada tanggal 23 
Juli 2013, Nur Mahmudi Ismail 
dan jajaran pemerintah Kota 
Depok mengadakan nobar film 
Cowboy Junior dengan sekitar 150 
anak-anak di Kota Depok, Sabtu 
(20/07/2013). Acara nonton bareng 
ini dilaksanakan di Bioskop 21 
Depok Town Square (Detos) dan 
tidak tanggung-tanggung sebanyak 
3 studio disediakan untuk acara 
nobar ini.

” Pesan yang disampaikan 
melalui media film dapat dicerna 
oleh anak-anak, dan saya harapkan 
anak-anak di Kota Depok dapat 
menangkap pesan yang ada di film 
ini untuk menggapai masa depan 
mereka,” jelas Nur.

Ada sekitar 150 anak-anak 
di Kota Depok yang diundang, 
antara lain dari Panti Asuhan 
Riyadu Sholihin, Panti Asuhan 
Fathur Khair, Muhamadiyah, anak-
anak penyandang Disabilitas dan 
beberapa anak dari SMP Negri di 
Kota Depok.

Bakti Sosial Ramadhan PKK 
Kecamatan Sawangan

bakti sosial sawanganTim 
Penggerak PKK Kecamatan 
Sawangan Melaksanakan Kegiatan 
Bakti Sosial dengan menyantuni 
52 orang anak yatim yang berada 
di wilayah kecamatan sawangan, 

Selasa (23/07/2013) di Aula 
Kecamatan Sawangan

Kegiatan bakti sosial ini 
dihadiri oleh Ketua TP. PKK 
Kota Depok, Dra. Hj. Nur Azizah 
Tamhid, MA .  Pada  kesempatan 
ini ketua TP. PKK Kota Depok 
menyampaikan kepada anak-
anak untuk perbanyak kegiatan 
mengaji, baca Al-Qur’an daripada 
menonoton TV, main game / 
PS. “Dan kepada orang tua agar 
dapat mengawasi putra-putrinya 
disaat menonton TV, larena pada 
umumnya masyarakat kita setiap 
hari menonton TV 4 jam/ hari,” 
ujar Nur Azizah. 

Depok Terima Penghargaan 
Kota Layak Anak

Kota Depok Menerima 
Penghargaan Kota Layak 
Anak (KLA) dalam Peringatan 
Hari Anak Nasional Tahun 

2013. Walikota Depok Nur 
Mahmudi Ismail secara langsung 
mendapatkan piagam penghargaan 
KLA Kategori Pratama dari 
Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia, Linda Amalia Sari 
Gumelar di Auditorium KH M 
Rasjidi Gd. Kementerian Agama, 
Jakarta Pusat, Selasa (23/07/2013).

“Alhamdulillah, saya 
mewakili masyarakat Depok 
mengucapkan syukur karena pihak 
Kementrian menilai Kota Depok 
telah layak untuk mendapatkan 
penghargaan KLA. Ini merupakan 
hasil dari kerjasama antara Pemkot 
dengan warga Kota Depok,” ujar 
Nur Mahmudi.

Nur juga menjelaskan bahwa 
dalam perkembangannya, Kota 
Depok saat ini di level RW sudah 
terbentuk 28 RW layak anak. Selain 
itu sudah ada beberapa perusahaan 
dalam tata ruangnya menyediakan 
ruang bermain untuk anak-anak, 
dan sudah ada taman bacaan di 
beberapa tempat yang ditujukan 
agar meningkatkan minat baca 
anak-anak.

Sementara itu, mengenai 
perlindungan hak identitas 
anak, Nur menjelaskan bahwa 
pemerintah Kota Depok sudah 
lama memberikan pelayanan 
pembuatan akte kelahiran gratis 
untuk seluruh masyarakat Depok. 
Terhadap permasalahan hukum 
yang melibatkan anak-anak, Nur 
mengatakan bahwa Depok selalu 
menanggapi hal tersebut dengan 
serius dan menyelesaikan segala 
macam problema anak-anak, misal 
ada anak berusaha membunuh 
maka kami berusaha untuk 
mengadvokasi kedua pihak agar 
tidak dihukum diluar kapasitas 
mereka.

“Ini adalah bagian-bagian 
komitmen kami untuk melindungi 
hak anak terhadap identitasnya,” 
tutup Walikota Depok.
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kreativitaS warGa

hewan juga penghuni rumah 
dan lingkungan sekitar. Dengan 
begitu para tetangga pun tidak 
terganggu.

Ada beberapa cara 
membuat keluarga dan juga 
hewan binatang tetap sehat. Di 
antaranya adalah binatang harus 
divaksin. Untuk itu  Ana bekerja 
sama dengan Dinas Pertanian 
dan Perikanan Kota Depok. 
Jika binatang membuang 
kotoran harus segera diambil 
dibuang di tempat yang aman 
yang sudah dipersiapkan. 
Kemudiam jika binatang 
kencing, harus segera dipel. 
Dalam merawat anjing dan 
kucing, tangan  harus steril 
dengan cara memakai sarung 
tangan dan masker.

Dari rasa sayang 
terhadap hewan, 
Ana, warga 
Depok membuka 
usaha jasa 

penitipan hewan khususnya 
anjing dan kucing. Wanita 
dengan latar belakang sarjana 
hukum tersebut awalnya tidak 
mempunyai ilmu bagaimana  
memelihara dan merawat 
binatang. Namun berbekal rasa 
sayang terhadap binatang dan 
banyak membaca buku-buku 
tentang teknik merawat dan 
meyayangi binatang tersebut 
akhirnya tercetuslah membuka 
usaha jasa penitipan binatang, 
dengan nama usaha “Penitipan 
Binatang dan Grooming 
SHALOM” yang beralamat di 
Grand Depok City Sektor Melati 
Blok B2 No.18 Depok, Jawa 
Barat.

“Saya mendirikan usaha 
pentipan hewan JP SHALOM 
karena saya sangat sayang 
terhadap anjing dan kucing. 
Saking sayangnya, saya pun 
tidak makan daging atau 
vegetarian. Ana mengatakan, 
bukanlah hal yang mudah 
membuka usahanya itu di 
tempat tinggalnya. Sebab 
kebersihan rumah harus 
tetap terjaga setiap harinya. 
Kebersihan merupakan hal 
utama dalam bisnis ini. Selain 
untuk menjaga kesehatan 

“Saya memiliki anjing 
peliharaan. Anjing ini pernah 
divonis dokter ada kelainan dan 
harus operasi untuk melahirkan 
anaknya dengan biaya yang 
sangat besar, namun dengan 
penuh kasih sayang, anjing ini 
saya rawat sendiri, dan waktu 
mau melahirkan, saya gendong 
dan saya ajak komunikasi 
dan berdoa. Akhirnya anjing 
ini bisa melahirkan anaknya 
dengan selamat, waktu itu saya 
membantu lahiran layaknya 
sebagai bidan,” ujarnya.

Didasari rasa sayangnya 
yang begitu besar terhadap 
binatang, lanjutnya, Ana tidak 
mematok tarif besar dalam 
menjalankan usahanya. 
Tarif untuk menitipkan anjing 
besar sekali dan berbulu tebal 
Rp. 75.000 per hari, sedangkan 
anjing sedang Rp.60.000 dan 
kecil antara Rp. 35.000 sampai 
dengan Rp 50.000. Jika menitip 
selama lima hari mendapat 
diskon 15 persen.  Untuk 
penitipan sampai sepuluh hari 
disamping mendapat diskon 
juga mendapat bonus anjing 
dimandikan.

Mengerjakan sesuatu itu 
harus serius, sehingga banyak 
manfaatnya. Mulai sekarang 
jangan sia-siakan potensi yang 
kita miliki.

Berbekal rasa Sayang, 
ana Membuka lapangan Pekerjaan
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Layanan MaSYarakat

Dalam menjaga 
ketersediaan 
air tanah dapat 
menggunakan 
berbagai cara. 

Selain dengan cara sumur 
resapan konvensional dapat 
dilakukan dengan cara terbaru. 
Cara baru itu disebut Sistem 
Drainase Vertikal Konservasi 
Air Tanah (KONATA).

Sistim KONATA dapat 
meresapkan sebanyak mungkin 
air hujan ke dalam tanah, 
sehingga tidak menjadi aliran 
air permukaan. Sebab lubang 
tersebut dibuat sedekat mungkin 
dengan turunnya air hujan. 
Model sistim KONATA ini 
mirip sumur timba. Diameter 
mulut lubang dapat dibuat 
selebar 1-1,5 meter persegi. 
Kemudian kedalaman lubang 
dapat mencapai 3-4 meter. 
Pada dinding lubang dipasang 

penahan yang terbuat dari 
fiber. Fiber tersebut bentuknya 
menyerupai kawat kasa. Selain 
berfungsi menahan reruntuhan 
tanah juga untuk mengalirkan 
air ke dinding tanah  lubang 
tersebut.

Kemudian pada mulut 
lubang ditutupi fiber yang 
bentuknya juga menyerupai 
kawat kasa. Tujuannya untuk 
keamanan dan mengalirkan air 
hujan ke dalam lubang. 
“Teknologi itu sudah diterapkan 
di Perumahan Mampang Hills, 
Cipayung, Depok. Teknologi 
itu digunakan sebagai sistem 
terintegrasi, karena dapat 
berfungsi sebagai drainase dan 
sumur resapan,” kata Asmi salah 
seorang Marketing Perumahan 
Mampang Hills.

Asmi menjelaskan, 
manfaat KONATA adalah lebih 
murah, lebih efektif dan lebih 

Teknologi kONaTa, 
Cara Baru Bikin Sumur resapan

bermanfaat dibanding dengan 
sistim drainase Horizontal yang 
sering kali terganggu dengan 
sedimen dan perawatan rutin. 
Kemudian efektif mencegah 
terjadinya banjir atau genangan 
air di kala hujan. Tiap unit 
Konata menampung 3 m3 air 
(untuk kedalaman 4 meter) dan 
mampu meresapkan 35 – 36 m3 
air hujan per hari (tergantung 
permeabilitas tanah).

Selanjutnya adalah 
mengisi kembali air tanah secara 
cepat, sehingga mencegah 
kekeringan di musim kemarau 
dan mencegah penurunan 
tanah, serta intrusi air laut. 
Tak hanya itu, KONATA 
juga dapat diterapkan di 
berbagai lokasi dengan fungsi 
penggunaan lahan yang 
berbeda,  contohnya pelataran 
parkir, trotoar, halaman, taman 
atau lahan terbuka lainnya 
tanpa mengganggu fungsi lahan 
tersebut.

Dengan KONATA maka 
fleksibilitas penempatan di 
berbagai kondisi lahan, tidak 
diperlukan lagi pembuatan 
drainase konvensional yang 
besar dan mahal. 
“KONATA terbukti 
memperpanjang umur 
infrastruktur,  akibat tergerus 
air hujan. Selanjutnya adalah 
mengatasi genangan di 
daerah cekungan, dimana 
sistem Drainase Horizontal 
atau konvensional tidak bisa 
berfungsi.
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Dekranasda 
hidupkan ukM Depok 

Siapa sangka Kota Depok yang notabene 
bukan kota batik seperti Pekalongan, 
Solo, dan Yogyakarta namun  mampu 
melahirkan kerajinan batik yang dapat 
menjadi alternatif pilihan bagi pencinta 

batik Indonesia. Ini tidak lain dari peran Dewan 
Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kota Depok.

Tak hanya itu, beberapa hal yang menjadi 
fokus dari Dekranasda adalah pengembangan 
produk, pembinaan, dan bantuan marketing. 
Saat ini Dekranasda telah membina puluhan 
pengrajin dari berbagai jenis. Saat ini terdapat 
47 pengrajin yang bernaung di bawah binaan 

wakil walikota depok idris abdul Somad membuka de eXpo iii Gelar karya uMkM kota depok 2013

tas laptop Semua ukuran, Bantal Belimbing/ikan, Bantal Cinta Besar

hasil kerajinan unique Clay

Dekranasda. Di antaranya adalah kerajinan rajut 
empat pengrajin, kerajinan lukis dua pengrajin, 
daur ulang limbah dua pengrajin, aksesoris empat 
pengrajin, kerajinan sulam pita tiga pengrajin, 
kerajinan plannel dua pengrajin, kerajinan bahan 
batik seorang pengrajin, kerajinan bahan perca lima 
pengrajin, patch work tiga pengrajin, kerajinan kulit 
tiga pengrajin, kerajinan kayu empat pengrajin, 
kerajinan mute dua pengrajin, kerajinan clay 
delapan pengrajin.

Salah satu pengrajin, Ilham saat ini menekuni 
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dengan calon pembeli.
“Setiap pameran memang tidak 

langsung menghasilkan namun biasanya 
efeknya bisa sampai satu tahun terhadap 
konsumen,” imbuhnya.

Dengan berbagai kemudahan dan dorongan 
dari Dekranasda, 
laanjutnya, Ilham 
merasa bersyukur 
sehingga cukup 
banyak hasil yang di 
dapat. Meski perlu 
kesabaran karena 
produk-produknya 
tergolong apik dan 
berharga cukup 
tinggi dengan harga 
Rp 100.000- Rp 
700.000. Di antara 
produk yang paling 
diminati pembeli dan 
diproduksi massal 
adalah hiasan jam 
dengan dudukan 
yang terbuat dari 
kayu.

Inilah bentuk 
kepedulian dan 
tanggung jawab 
Dekranasda terhadap 
UKM di Depok. 
Semoga para 
pengrajin semakin 
kreatif dan makin 
cerdasa dalam 
membuat produknya. 
Pada gilirannya dapat 
mewarnai produk 
kerajinan nasional ke 
depan.

bidang kerajinan 
berbahan kayu dengan 
nama usaha Mulia 
Handy Craft. Usaha 
yang dijalankan telah 
beberapa kali mendapat 
pendampingan 
Dekranasda dan intansi 

terkait. Ilham menyatakan beberapa hal yang 
didapatkan di antaranya adalah pelatihan, 
bimbingan teknis mulai bimbingan pembuatan 
pembukuan atau akuntansi, pengemasan produk 
hingga pemasaran, “Saya mendapatkan beberapa 
pelatihan dan bimbingan di antaranya pelatihan, 
bimbingan teknis mulai bimbingan pembuatan 
pembukuan atau akuntansi, pengemasan produk 
sampai pemasaran,” tuturnya.

Ilham menambahkan bahwa banyak 
kegiatan yang dilakukan oleh UKM-UKM di 
Depok yang difasilitasi Dekranasda dan Dinas 
Koperasi UMKM dan Pasar. Di antaranya adalah 
kegiatan Corporate Expo yang diadakan di 
Malaysia, Bandung, dan INACRAFT di Jakarta. 
Ilham menyatakan bahwa hasil dari pameran itu 
tidak instan, namun tetap dibutuhkan kerja keras 
untuk memasarkan produknya. Caranya dengan 
membagikan brosur,  liflet, dan pertemuan 

Boneka Salma

niagati painting

nink’S Felt Craf
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kerjanya belum lama ini.
Tesy menambahkan bahwa pelayanan 

seperti itu telah dilakukannya sejak masih sebagai 
Kasie Pembangunan Kelurahan Mekarsari. 

Ketika warga ada yang mengurus 
surat keterangan maka ia pun tidak 
memungut biaya atau menerima 
pemberian dari warga.

“Image di masyarakat kan 
tahunya kalau berurusan dengan 
kelurahan pasti ada biayanya. 
Ironisnya, ketika masyarakat 
mengurus surat keterangan 
contohnya ketika mengurus 
surat keterangan tidak mampu 
atau kematian masyarakat harus 

membayar biaya aministrasi,” tutur 
mantan Kasie Pemerintahan itu.

Dikatakan Tesy, hal yang positif itu ia 
teruskan hingga sekarang. Ketika ia dilantik 

Dua Jempol Buat 
kelurahan Mekarsari 

“Kami siap melayani anda tanpa biaya”. 
Kalimat tersebut dijadikan motto dalam 
pelayanan masyarakat di Kelurahan 
Mekarsari, Cimanggis, Depok. 
Terpampang juga motto 

lainnya yakni 
“Kami membebaskan biaya 
administrasi pelayanan kepada 
masyarakat kecuali yang telah 
ditentukan”. Begitulah keseriusan 
petugas Kelurahan Mekarsari yang 
dipimpin Lurah Tesy Haryati dalam 
melayani warganya.

Untuk melayani masyarakat 
butuh keseriusan mendalam dan 
tanpa pamrih, karena memang sudah 
tugas kita. Kami kembali kepada 
aturan yang ada yaitu tidak adanya biaya dalam 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” 
ujar Tesy Haryati kepada Warta Depok di ruang 

lurah  Mekarsari 
tesy haryati S. Stp, M. Si 
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menjadi Lurah Mekarsari maka ia betekad terus 
menerapkan hal tersebut kepada stafnya. 
“Alhamdulillah saya dapat dukungan dari 
semua staf Kelurahan Mekarsari serta 
masyarakat. Saya berharap kelak tradisi positif 
itu terus berlanjut,” imbuhnya.

Sekretaris Kelurahan Mekarsari, Zaenur 
Ahmad menyatakan bahwa perkataan yang 
disampaikan Lurah Tesy bukanlah isapan 
jempol. Setiap staf yang melayani masyarakat 
tidak memungut biaya sepeser pun. 

“Kami tetap kedepankan pelayanan dengan 
sebaik-baiknya. Respon yang diberikan oleh 
masyarakat sangat mendukung dengan adanya 
pelayanan tanpa biaya di Kelurahan Mekarsari,” 
paparnya.

Seksi Pembangunan dan Perekonomian 
Kelurahan Mekarsari, Asma menyatakan bahwa 
komitmen untuk melayani masyarakat dengan 
pelayanan yang terbaik tak bisa ditawar lagi. 
Oleh karena itu setiap staf kelurahan saling 
mengingatkan akan prinsip kerja Kelurahan 
Mekarsari. Hal senada diungkapkan Seksi 
Kemasyarakatan Kelurahan Mekarsari, Suryani 
menambahkan bahwa staf Kelurahan Mekarsari 
ingin mengubah karakter dalam melayani 
masyarakat.

Darus Salam warga RT06/12, Kelurahan 
Mekarsari mengacungkan jempol terhadap 
kinerja staf Kelurahan Mekarsari saat ini. Selain 
tidak memungut biaya, pelayanan pun lebih 
bagus, tertib dan rapi. 
“Bukan hanya dari fisiknya saja tapi juga dari 
segi pelayanannya jelas dan terbuka. Ketika 

kami datang untuk mengurus adminsitrasi, 
tanpa ditanya petugas langsung bilang gratis ,” 
imbuhnya.

Hal serupa disampaikan Nandang warga 
RT002/05. Ia menambahkan bahwa ia sangat puas 
dengan pelayanan Kelurahan Mekarsari. Hal itu 
terbukti ketika ia mengurus surat pindah. Selain 
gratis juga cepat. 
Begitu juga yang dialami Kamisah seorang warga 
yang  membuat surat keterangan ahli waris. 

“Saya ucapkan 
terimakasih. 
Semoga 
dijadikan 
amal ibadah 
dan diberikan 
balasanya oleh 
Allah SWT,” 
tandasnya.

Kelurahan Mekarsari merupakan juara 1 
lomba kelurahan tingkat kelurahan Kota Depok. 
Prestasi itu diraih atas prinsip kinerja mereka 
dalam melayani masyarakat.

Ayo..kelurahan lain jangan mau kalah 
dengan Kelurahan Mekarsari!

 
Struktur kelurahan MekarSari 

lurah  
tesy haryati S. Stp, M. Si 

Sekertaris kelurahan  
Zaenur ahmat S. ag. 

Seksi pemerintahan dan trantib 
Cecep hidayat Se. 
naiman Suvarmin 

Sofian Suri 
Seksi pembangunan dan perekonomian 

Surtini 
asmah 

Seksi kemasyarakatan 
Sofyanti utami Se. 

Maya Suharyani
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