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daftar iSi surat walikota

Ketika sebuah amanah diberikan 
kepada siapapun, maka 
yang paling penting adalah 

bagaimana menjalankan amanah 
yang diberikan itu. Pemerintah Kota 
Depok sebagai pengemban amanah 
penyelenggaraan negara telah berupaya 
melayani masyarakat. Meski belum 
sempurna, namun Wali Kota Depok, 
Nur Mahmudi Isma’il dan Wakil Wali 

Kota Depok, Idris Abdul Shomad beserta jajarannya telah 
banyak mewujudkan harapan masyarakat Kota Depok.

Kota Depok berbenah dengan semua aspeknya. 
Dimulai dari birokrasinya hingga infrastruktur terus 
dibenahi.  Good and clean governance terus dijalankan. 
Hal itu sebagai upaya transparansi menjalankan roda 
pemerintahan.

Inovasi dalam menjalankan pemerintaan menjadi 
hal utama dalam mendukung program Presiden Susilo 
Bambang  Yudhoyono.  Di antaranya adalah gerakan hemat 
energi. Program yang diluncurkan adalah sehari  tanpa 
mobil dinas atau One Day No Car (ODNC) yang digelar 
setiap Selasa.  Program ini pun mendapat sorotan banyak 
pihak. Mulai dari  Lembaga Swadaya Masyarakat dan media 
massa. Namun perlu disadari bahwa ODNC membawa 
efek domino seperti halnya meningkatnya penggunaan 
transportasi umum, mengurangi kemacetan, serta 
berkurangnya polusi udara.

Peranan wanita dalam menggiatkan pembangunan 
di Kota Depok juga ditingkatkan. Melalui  Program 
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat 
Sejahtera (P2WKSS) banyak masalah sosial yang dapat 
teratasi. Contohnya renovasi rumah tak layak huni menjadi 
layak huni.  Dalam program itu pun banyak melibatkan 
unsur masyarakat. Di antaranya, perbankan, swasta, dan 
TNI.

Wujud kebersamaan  dan partisipasi masyarakat  
inilah yang  terus dipupuk. Kebersamaan menjadikan 
pembangunan terasa mudah. Semoga kebersamaan ini terus 
berjalan hingga Kota Depok yang dicintai masyarakatnya 
maju dan sejahtera.

Kebersamaan  Melayani  Masyarakat 
Akan Berbuah Manis 

 surat waLikOta
 saLaM rEdaksi

Semangat baru membuat tim 
redaksi  menyajikan warta 
depok sebagai media inspirasi 
yang berbeda dari edisi-edisi 
sebelumnya.
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Semangat baru membuat tim redaksi  menyajikan Warta 
Depok sebagai media inspirasi yang berbeda dari edisi-edisi 
sebelumnya.
 
Pada edisi kali ini kami ingin mengulas beberapa hal yang menjadi isu 
hangat di Kota Depok.  Salah satunya adalah gerakan sehari tanpa mobil 
dinas atau One Day No Car (ODNC).  Redaksi mengulas gerakan ODNC 
yang merupakan salah satu upaya melakukan penghematan energi yang 
mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Oleh karena itu redaksi 
menulis kembali artikel  ODNC. Mulai dari latar belakang hingga  capain 
dari gerakan ODNC. Besar harapan redaksi dengan penyajian berita ini 
dapat memberikan pencerahan secara umum kepada pembaca Warta Depok, 
sehingga dapat mengambil manfaat dan turut berpartisipasi dalam gerakan 
ODNC .
 
Redaksi juga memaparkan kegiatan dokter kecil di beberapa sekolah. Hal 
ini diharapkan agar kegiatan dokter kecil ini dapat menginspirasi orangtua 
dan putra putri para pembaca demi mewujudkan lingkungan yang bersih 
dan sehat. Warta Depok juga menampilkan sosok Guru Teladan yang dapat 
menjadi contoh bagi dunia pendidikan dan pada giliranya dapat menaikkan 
prestasi pendidikan Kota Depok di masa mendatang. 

Tak hanya itu, redaksi juga menampilkan siswa-siswa tak mampu namun 
mampu meraih prestasi dan melanjutkan pendidikan sarjana di perguruan  
tinggi negeri. Kisah sukses pelajar Sekolah Masjid Terminal Depok ini 
diharapkan mampu menggugah masayarakat Depok. Demikian juga dengan 
pemberitaan Rumah Pelangi. Taman Bacaan dan Sanggar Kreativitas 
Anak ini wujud dari partisipasi warga Depok. Redaksi  pun menuliskan 
implementasi dari Perda No 8 Tahun 2010 tentang pendidikan. 

Semoga edisi kali ini dapat diterima di hati dan menginspirasi pembaca 
sebagai salah satu penggiat pembangunan di Kota Depok. Sekian dari kami.
Terima kasih.

Suasana keriaan siswa di sekolah masjid terminal (maSter)

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

(IMB) apartemen yang akan didirikannya.
“Gerakan ODNR ini sangat bagus 

karena bertujuan menghemat energi. 
Tapi saya meminta kepada pemerintah 
untuk memperbaiki kelayakan angkutan 
umum sehingga nyaman dan aman bagi 
penumpang. Baik itu siang maupun siang 
hari,” tuturnya. 

Dukungan terhadap gerakan 
ODNC juga datang dari berbagai kalangan. 
Mulai dari warga hingga anggota DPRD 
Kota Depok.  Seperti halnya, Budi yang 
tinggal di Cimanggis, Depok. Budi 
mendukung gerakan itu dengan harapan 
dapat mengurangi kemacetan di Depok. 
Di lain pihak, Ebeng  mengirimkan 
sarannya lewat website Pemkot Depok 
menginginkan agar pada hari libur mobil 
dinas tidak ada di jalanan.

Anggota Komisi B DPRD Kota 
Depok, Siti Zubaidah menyatakan hal yang 
sama. Dia meminta masyarakat Depok 
mendukung gerakan tersebut, karena 
gerakan itu untuk menghemat BBM seperti 
yang dianjurkan Presiden Susilo Bambang 

karena gerakan ini mengajak kita untuk 
menghemat energi. Saya juga meminta 
Pemkot Depok agar menindaklanjuti 
dengan Surat Imbauan dari Wali Kota 
Depok kepada pihak manajemen 
perusahaan. Tujuannya agar gerakan ini 
dipahami dan diikuti oleh banyak pihak. 
Sehingga setiap Selasa, para pekerja dan 
perusahaan dapat mengikuti apa yang 
sudah dijalankan Wali Kota Depok dan 
jajarannya. Umumnya juga di perusahaan-
perusahaan yang kurang memiliki lahan 
parkirnya,” ujarnya.

Komandan Distrik Militer 
(Dandim) 0508 Kota Depok, Letnan 
Kolonel Zamroni juga tak ketinggalan 
mengikuti gerakan penghematan energi 
tersebut. Selain itu, Presiden Direktur 
PT Megapolitan Development Tbk The 
Bellagio Residence Melani Lowas Barak 
Rimba tak mau ketinggalan mengikuti 
ODNC dengan menggunakan transportasi 
umum. Melani menggunakan taksi dari 
rumahnya menuju Balai Kota Depok untuk 
mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan 

One Day No Car 
Semakin Populer Di Masyarakat

GERAKAN SEHARI 
tanpa mobil dinas 
atau One Day No Car 
(ODNC) adalah gerakan 
penghematan terhadap 

konsumsi bahan bakar minyak. Gerakan 
tersebut juga menyadarkan masyarakat 
untuk menggunakan transportasi umum. 
Tak hanya itu, kampanye itu pun mengajak 
masyarakat agar mencintai lingkungannya 
dengan mengurangi polusi  udara. Filosofi 
itulah yang mengugah hati warga. Perlahan 
tapi pasti, gerakan moral yang digaungkan 
oleh Wali Kota Depok, Nur Mahmudi 
Isma’il itu mulai diikuti masyarakat Depok.

Ketua Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, 
Slamet Riyadi adalah salah satu elemen 
masyarakat Depok yang mengikuti 
ODNC. Setiap hari Selasa, Slamet 
menggunakan motor menuju kantornya. 
Selain menghemat energi, gerakan itu 
diikutinya karena minimnya lahan parkir 
di tempatnya bekerja. 

“Saya mendukung ODNC 
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Yudhoyono dan merupakan salah satu 
upaya mengurangi kemacetan.

“Gerakan ini harus didukung, 
sebab gerakan ini merupakan gerakan 
positif yang mengajak masyarakat untuk 
menghemat BBM. Gerakan ini juga sebagai 
salah satu langkah mengatasi kemacetan,” 
imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh 
Wakil Ketua Organda Kota Depok,Tondo 
Wiyono. Ia menyatakan dukungannya atas 

gerakan moral 
itu, asalkan Wali Kota Depok memberikan 
tindakan tegas kepada bawahannya yang 
melanggar imbauan tersebut.

Dari Jalan Kaki Hingga Naik 
Angkot

Sebagai motor penggerak gerakan 
penghematan energi tersebut  Wali Kota 
Depok, Nur Mahmudi Isma’il begitu gigih 
menyadarkan masyarakat. Mulai dari jalan 
kaki menuju Balai Kota Depok. Lalu naik 
ojek di depan perumahannya menuju Jalan 
Raya Akses UI, Kelapadua, Cimanggis, 
Depok hingga naik angkot 112 jurusan 
Depok-Kampung Rambutan ke Balai Kota 
Depok. Pada kesempatan berbeda, Nur 
Mahmudi pun kerapkali menggunakan 
motor pribadinya saat menjalankan 
tugas. Bahkan inspeksi mendadak serta 
kunjungan ke kecamatan-kecamatan, Ia 
pun mengendarai kendaraan roda dua. 
Mantan Menteri Kehutanan itu pun pernah 
mengendarai  motornya saat menghadiri 
acara di wilayah Jakarta Pusat. 

Tak hanya itu, beberapa kali Wali 
Kota Depok tersebut menaiki kereta rel 
listrik (KRL) untuk menghadiri pertemuan 
di Jakarta. Gerakan yang terus digulirkan 
Nur Mahmudi itu semakin menyadarkan 
pejabat teras di lingkungan Pemkot Depok. 
Mulai dari Sekretaris Daerah Kota Depok, 
Etty Suryahati, para Kepala Dinas, Camat, 
dan Lurah menggunakan motor menuju 
tempat mereka bekerja.

“Selain menghemat energi, 
menggunakan angkutan umum banyak 
manfaatnya. Saya bisa berkomunikasi dan 
berinteraksi dengan masyarakat secara 
langsung. Saya juga banyak mendapatkan 
masukan dari masyarakat tentang berbagai 
hal yang dikeluhkan warga Depok,” papar 
Nur Mahmudi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, secara 
resmi pelaksanaan gerakan ini diwujudkan 
dengan terbitnya surat edaran Wali Kota 
Depok no. 541.11/664.ekonomi tanggal 
11 Juni 2012 tentang Gerakan Nasional 
Penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM). 
Gerakan ini ditujukan untuk penghematan 
energi dengan beralihnya pengunaan mobil 
dinas ke transportasi publik. Kemudian 
juga meningkatkan kepedulian lingkungan 
dengan mengurangi polusi karbon dari 
kendaraan serta menjadi salah satu solusi 
mengurai kemacetan. 
Gerakan ini juga 
sekaligus membangkitkan 
ekonomi kerakyatan 
dengan bertambahnya 
penumpang angkutan 
umum. 

Gerakan 
ODNC 
merupakan 
sumbangan 
Kota Depok 
terhadap 
program 

penghematan belanja 
negara sekaligus 
mendukung kebijakan 
Presiden tentang 

penghematan bahan bakar minyak dan 
listrik dan Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pengendalian Penggunaan 
Bahan Bakar Minyak. 

“Gerakan ini merupakan aksi 
kesepakatan bersama jajaran Pemkot 
Depok namun bukan larangan melainkan 
gerakan kesadaran bersama. Gerakan 
ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas 
operasional atau pelayanan operasional 
publik seperti ambulan atau mobil 
pemadam kebakaran serta  dalam  
perjalanan dinas dalam dan luar kota. 
Kemudian juga PKK dan penyandang 
cacat,” tandasnya.

ODNC Buat Langit Depok 
Menjadi Biru

Gerakan ODNC telah membawa 
hasil positif bagi kondisi udara di Kota 
Depok. Kementerian Lingkungan Hidup 
(KLH) mengumumkan bahwa  Kota 
Depok menjadi salah satu kota dengan 
Kualitas Udara Perkotaan dalam Program 
Langit Biru 2012 dari Kementerian 
Lingkungan Hidup.  Penyampaian hasil 
Program Langit Biru itu menyebutkan 
bahwa Kota Depok mampu menurunkan 
pencemaran udara dari sektor transportasi 
melalui promosi dan penerapan kebijakan 
transportasi berkelanjutan di daerah 
perkotaan.

‘’Program Langit Biru merupakan 
Program Aksi pengendalian pencemaran 
udara melalui implementasi kegiatan 

secara terpadu. Sejak tahun 2007 
Kementerian Lingkungan Hidup 
telah melaksanakan kegiatan 
Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan 
yang bertujuan untuk mendorong 
peningkatan kualitas udara perkotaan 
dari pencemaran udara yang 
bersumber dari kendaraan bermotor 
melalui penerapan transportasi 

berkelanjutan,’’ papar Menteri 
Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya.
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HidupSehat

menunjang kesuksesan kegiatan 
Dokter Kecil, sekolah bekerjasama 
dengan berbagai pihak, antara lain 
Dinas Kesehatan Kota Depok dan 
Puskesmas Kecamatan Cipayung seta 
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Indonesia. 

Abdul Rohim menjelaskan 
tujuan dari  kegiatan Dokter Kecil 
(dokcil) di SDIT Al Fatih adalah untuk 
membina kader – kader kesehatan 
usia dini dan merupakan bagian dari 
program Usaha Kesehatan Sekolah ( 
UKS ) yang telah dijalankan di sekolah. 
“Kami ingin membina kader-kader 
kesehatan sejak dini,” tandasnya.

Untuk bisa masuk menjadi 
team dokter kecil pihak sekolah 
memberikan beberapa kriteria antara 
lain sudah duduk di kelas 3, 4 dan 5, 
mengikuti pelatihan Dokter Kecil, 
bertanggung jawab, berpenampilan 
bersih, suka menolong dan mendapat 
izin orang tua.

Awal mula terbentuk SDIT Al 
Fatih yang bekerjasama dengan Dinas 
Kesehatan (Puskesmas Cipayung, 
Depok)  telah melakukan pelatihan 
Dokcil pada tanggal 21 – 22 Nopember 
2011  bertempat di SDIT Assalamah. 
Setelah diadakannya pelatihan 
Dokcil, maka resmilah SDIT Al Fatih 

Menyiapkan Generasi Unggul 
Lewat Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu komponen 
terpenting suatu bangsa, mendidik generasi 
penerus supaya mempunyai pengetahuan dan 
juga kesadaran menjaga kesehatan sejak dini 
merupakan investasi yang sangat berharga. 
Program Dokter Kecil adalah wujud perhatian 
terhadap perlunya memupuk semangat dan 
perhatian anak bangsa sejak usia dini tentang 
betapa pentingnya arti kesehatan. 

Maka dari itu SDIT Al Fatih 
yang beralamat di Jalan 
Kampung Rawageni RT 
02/02. No. 100, Kel. Ratujaya, 
Kecamatan Cipayung Depok 

ini, sangat konsen dengan masalah kesehatan 
terhadap siswa – siswi SDIT Al Fatih.

Abdul Rohim selaku kepala sekolah 
mengatakan walaupun sekolah ini berada di tengah 
– tengah perkampungan dan jauh dari kebisingan 
ramainya lalu lintas, tapi dengan adanya semangat 
sekolah yang berbasis kesehatan maka kami sangat 
memperhatikan  kesehatan peserta didik dan 
lingkungan sekolah.

“Meskipun sekolah kami berada di tengah-
tengah kampung kami konsen pada masalah 
kebersihan dan kesehatan, maka disekolah kami 
adakan program dokter kecil,” katanya.

Siswa – siswi yang telah melakukan pelatihan 
Dokter Kecil akan terlatih untuk ikut melaksanakan 
sebagian usaha peningkatan kesehatan terhadap 
diri sendiri, teman, keluarga dan lingkungan. Untuk 
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mempunyai Dokcil.
Bentuk kegiatan Dokter Kecil 

diantaranya membantu pengamatan 
kebersihan, pengisian Kartu Menuju 
Sehat, dari kelas 1 sampai kelas 6, 
membantu melakukan penyuluhan 
kesehatan ( bekerjasama dengan 
Puskesmas Cipayung),  membantu 
pemeriksaan kesehatan, antara lain 
: Imunisasi Campak untuk kelas 1, 
Imunisasi DT dan TT ( Untuk Kelas 
1 sampai kelas 4 ), membantu sekolah 
dalam proses penilaian kebersihan di 
sekolah seperti halaman sekolah, ruang 
kelas serta melaporkan hal-hal khusus 
yang ditemuinya kepada guru UKS / 
Kepala Sekolah / Guru yang ditunjuk.

Dalam menjalankan kegiatan 
dokter kecil memang tidak semudah 
membalikan telapak tangan apalagi 
ciri khas dari anak-anak belum bisa 
menerima tanggung jawab layaknya 
orang dewasa, kurang pekanya anak 
pada kebersihan lingkungan namun 
dengan upaya kerja keras untuk selalu 
mengajak anak-anak supaya punya 
kesadaran dan kepekaan terhadap 
kebersihan dan kesehatan kendala 
tersebut bisa diminimalisir.

“Kami tak bosan-
bosannya mengingatkan 
pada anak-anak 
pentingnya menjaga 
kebersihan dan 

kesehatan,” kata Abdul Rohim 
menegaskan.

Beberapa motode yang 
diterapkan untuk menjaga kebersihan 
terutama team Dokter Kecil sebagai 
leadernya antara lain mengadakan 
lomba kebersihan kelas secara 
periodik serta  mengingatkan siswa 
lainnya agar tidak membuang sampah 
sembarangan.

Rina Aulia Putri salah satu guru 
yang diberikan tanggung jawab untuk 
membina kegiatan ini menjelaskan 
dengan memberikan penghargaan 
bagi dokter kecil yang berperan 
aktif dalam menjaga kebersihan 
lingkungan, penghargaan bisa dalam 
bentuk pemberian hadiah, namanya 
dan fotonya ditempelkan pada 
majalah dinding sehingga anak punya 
kebanggan dan lain sebagainya.

“Kita beri penghargaan 
bagi dokter kecil yang paling rajin 
memperhatikan kebersihan lingkungan 
sehingga anak tersebut termotivasi dan 
punya kebanggaan,” kata Rina sebagai 
salah satu Pembina dokter kecil.

Manfaat yang diperoleh siswa 
sebagai Dokter Kecil dan juga sekolah, 
Rina begitu murid-murid biasa 
memanggilnya menjelaskan manfaat 
dari kegiatan ini antara lain Dokter 
kecil mendapat pengetahuan lebih 
dini bagaimana menjaga kebersihan 
dan kesehatan serta siap menolong 
temanya, mempunyai rasa kebanggaan 

dan percaya diri untuk selalu 
berpenampilan bersih dan rapi, dan 
bagi sekolah bisa mendukung kegiatan 
UKS dan Kepramukaan.

Aditya Brian Salsabil salah 
satu siswa yang ikut menjadi Dokter 
Kecil mengatakan bangga dan 
senang bisa ikut terpilih karena bisa 
untuk menambah pengetahuan dan 
berlatih kedisiplinan dalam menjaga 
kebersihan.“Saya senang bisa menjadi 
dokter kecil karena bisa menambah 
pengetahuan dan saya juga bangga,” 
ungkapnya dengan sumringah.

diskusi kecil, Sebelum berangkat pelatihan dokter 
kecil, di Sdit Sdit assalamah, pada tanggal 14 - 15 
november 2011.

kegiatan penyuluhan, penyuntikan imunisasi Campak, 
imunisasi dt dan tt

pembina dokcil : rina aulia putri, S. Sos. 
nama anak yang mengikuti dokcil, adalah :
1. aditya Brian Salsabil
2. Zahrah diniawati
3. rizqi marysa
4. intan permata Sari
5. putri Shafa nadifah
6. merinda nivya Berlianti
7. arya khairullah akbar
8. adzra’ aulia tsabitah
9. Sarah mar’ah Sholihah
10. mutiara maulidina Sari
11. muhammad rizky ramadhan
12. muhammad Fatahillah
13. Sarah Yasmina rosyidah
14. ariyanto arkan Saputra
15. nisrina widad tantri Zein

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

Soedirman.
“Alhamdulillah dengan 

belajar tekun maka cita-cita yang 
dinginkan Insya Allah terwujud. Saya 
mendapatkan tawaran dari Universitas 
Negeri Jakarta dan Unsoed. Karena 
harus memilih maka saya memilih 
Unsoed dengan mengambil program 
sarjanan jurusan Manajemen 
Keuangan. Saya juga pernah ditawari 
beasiswa di Malaysia dan China,” 
ujarnya.

Lebih lanjut Muar 
menjelaskan, sebagai loper koran, 
sempat terlintas dalam benaknya 
bahwa ia tidak kemungkinan tak 
sanggup melanjutkan pendidikan ke 

universitas. Beruntung ada sekolah 
Master. Muar yang tak sanggup 
bersekolah akhirnya melanjutkan 
sekolah ke Master. Muar pun 
kemudian duduk ke kelas 3 SMP 
hingga jenjang SMA. Muar 
bersekolah sambil berjualan 
koran.

Selepas belajar di Master, 
ia juga selalu menyempatkan 

diri membaca buku, berdiskusi 
dengan teman-teman. Kemudian 
juga mendatangi rumah guru untuk 
menambah ilmu. 
“Awal masuk Sekolah Master merasa 

Siswa Tak Mampu Pun Bisa 
Ke Perguruan Tinggi Negeri

Banyak jalan menuju 
Roma. Pepatah itulah 
yang dipegang teguh 
Muhammad Muar (21). 
Pria kelahiran Depok 30 

Agustus 1992 itu tak putus asa untuk 
dapat melanjutkan pendidikan ke 
perguruan tinggi. Upaya keras Muar 
dengan belajar bersungguh-sungguh 
di Sekolah Masjid Terminal (Master) 
yang dikelola 
Yayasan Bina 
Insan Mandiri 
membuatnya 
mendapatkan 
beasiswa di 

Universitas 
Jenderal 
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kaget dengan kondisinya. Saya dan 
teman-teman harus belajar sambil 
duduk di lantai. Lingkungannya juga 
keras karena berdampingan dengan 
terminal,” imbuhnya.

Dikatakan Muar, untuk 
memudahkan  belajar dalam setiap 
kondisi, ia selalu membawa catatan 
ringkas pelajaran yang 

diajarkan oleh 
guru. Selain 
itu ia juga 
membawa 
buku 
untuk 
menambah 

pengetahuan. 
Bahkan 

ketika akan 

menghadapi Ujian Nasional (UN), 
ia mengeluarkan tabungannya untuk 
membeli buku-buku bekas. Baik itu 
buku materi dan soal-soal. Agar ilmu 
yang dipelajarinya tak hilang maka ia 
;pun rajin mengerjakan soal latihan.

“Saya sering membuat catatan-
catatan atau ringkasan sehingga 
memudahkan saya untuk belajar 
saat berjualan koran dan di waktu 
senggang. Saya banyak mengerjakan 
latihan soal-soal untuk memahami 
materi pelajaran,” tuturnya.

Muar menambahkan bahwa 
meski ia terus belajar, namun ia 
menyempatkann diri untuk bergaul 
dengan teman-temannya. Namun 
ia tidak terbawa arus pergaulan 
yang negatif. Ia dapat bertahan 
dari pengaruh netaif teman-
temannya, karena ia rajin salat lima 

waktu, mengikuti pengajian, dan 
mendengarkan ceramah.

Di Master banyak siswa-siswa 
yang seperti Muar. Mereka juga 
berjuang keras agar bisa melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi. 
Seperti halnya Dodi Dores (22) yang 
dapat kuliah di Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Indonesia jurusan Sastra 
Rusia. Demikian juga Yudho. Pria ini 
berhasil masuk Universitas Negeri 
Jakarta. Namun LP3I memberikannya 
beasiswa maka Yudho pun memilih 
kuliah di LP3I.

    “Kekurangan jangan menjadi 
hambatan. Namun bagiamana caranya 
hambatan itu dilalui untuk meraih 
cita-cita setinggi langit. Perjuangan 
keras akan membuahkan hasil yang 
maksimal,” tutur Dodi. 

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



10 wartadepok - maret 2013

kita dan kelUarGa

Guru Harus 
Kreatif dan Inovatif

PERTAMA KALI BERTEMU, kesan ramah dan 
akrab Neng Sugiharti terpancar langsung dari 
raut wajahnya saat menyambut Warta Depok. 

Di kantornya di UPT Pancoranmas Depok 
yang teduh, Bu Neng begitu ia biasa dipanggil 

mempersilahkan Warta Depok masuk ke 
ruangannya yang bersih dan nyaman.

YAH, NENG SUGIHARTI adalah sosok guru teladan 
yang dimiliki Kota Depok. Melalui dedikasinya 
sebagai guru selama 26 tahun, Bu Neng mampu 
memberikan suri teladan kepada para guru bahwa 
sebagai guru hal penting yang harus di pegang teguh 

adalah dedikasinya dalam mencerdaskan anak bangsa. Di tangannya 
pula banyak lahir pelajar Depok yang unggul dan siap menempuh 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi negeri di 
Indonesia.

Prinsip terus bekerja yang teguh dipegangnya mengantarkan 
Bu Neng meraih berbagai prestasi.  Pada tahun 2002, Bu Neng 
mendapatkan penghargaan sebagai guru teladan peringkat sembilan 
se-Jawa Barat. Kemudian tahun 2009, Neng Sugiharti juga meraih 
peringkat dua se Jawa Barat sebagai guru berprestasi dan tak kalah 
hebatnya Bu Neng meraih peringkat kedua tingkat nasional sebagai 
guru kompetensi matematika berprestasi.

Keteguhan prinsip Bu Neng pun membawa Neng Sugiharti 
yang telah berdedikasi sebagai guru SD selama 22 tahun telah 
mengantarkannya diangkat sebagai kepala sekolah.  Satu setengah 
tahun kemudian, Bu Neng mendapatkan kepercayaan menjadi 
Kepala UPT Sawangan dan Pancoranmas hingga saat ini. Namun hal 
itu tak membuat Bu Neng puas. Neng Sugiharti tetap menunjukkan 
profesionalitasnya dalam bekerja.

“Saya merasa bertanggung jawab untuk membina para guru. 
Saya ingin agar setiap guru punya motivasi bekerja secara profesional 
berdasarkan kompetensinya. Bukan masanya lagi mengajar secara 
konvensional. Guru harus kreatif inovatif,” ujarnya.

 Neng Sugiharti mengatakan, dalam memotivasi para guru 
hal yang selalu ia tekankan adalah meningkatkan kinerja. Dengan 
begitu otomatis karier dan jabatan akan mengikuti. Apalagi bagi 
guru yang sudah mengikuti sertifikasi maka amanat dana sertifikasi 
sebesar 20 persen harusnya digunakan untuk pengembangan diri. 
Pengembangan diri tersebut dapat berupa  melanjutkan kuliah atau 
kursus serta membeli laptop, modem atau kamus.

“Ketika guru mendapatkan sertifikasi harusnya sudah 
mempunyai empat kompetensi, yaitu profesional, pedagogi, sosial, 
dan pribadi. Kompetensi profesional berarti guru harus mengajar 
sesuai keilmuannya dengan metode yang divariasikan. Jadi jangan 
hanya catat kemudian terangkan, banyak metode yang bisa 
merangsang anak kreatif. Guru berprestasi biasanya yang kreatif 
inovatif,” tandasnya.

Dikatakan Neng Sugiharti, kompetensi pedagogi 
berarti guru harus menguasai metodologi pengajaran dengan 
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apalagi jika guru itu menganggap dirinya 
sudah benar. Hal ini-lah yang harus 
disikapi oleh kepala sekolah sebagai atasan 
langsung. Kepala sekolahj harus pandai-
pandai memotivasi dan melihat potensi 
guru.

“Kepala sekolah harus punya 
power untuk bisa merubah dan pandai 
memotivasi secara persuasif. Penyampaian 
akan kekurangan dapat diterima jika ada 
kedekatan. Sebaliknya kelebihan yang 
dimiliki guru harusnya bisa dipromosikan 
sehingga guru merasa diapresiasi. Untuk 

itulah pertemuan rutin kepala sekolah 
di UPT Pancoranmas yang digelar setiap 
kamis diharapkan bisa dijadikan ajang 
sharing pengalaman di antara guru dan 
transfer informasi dari Disdik,” papar ibu 
lima anak itu.

Neng Sugiharti menyatakan bahwa 
sebagai Kepala UPT Pancoranmas, prinsip 
yang teguh dipegangnya selama menjadi 
guru dan kepala sekolah itu ia tetap pegang 
teguh. Ia pun selalu terjun langsung 
ke sekolah-sekolah untuk mengetahui 
kebenaran informasi yang diperolehnya. 
Misalnya ketika ada informasi tentang 
pemberkasan dari Kemendiknas untuk 
guru honorer atau informasi tentang 
adanya kucuran dana alokasi khusus 
(DAK) maka ia pun mendatangi sekolah-
sekolah. Hal itu dilakukannya agar tidak 
terjadi salah sasaran. 

Perbincangan Warta Depok 
terhenti sejenak karena ada kepala 

sekolah yang ingin bertemu Bu Neng. 
Tak lama kemudian wawancara pun 
dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai 
keluarga. Ketika ditanyakan bagaimana 
Bu Neng menerapkan pendidikan bagi 
putra-putrinya? Bu Neng menyatakan 
bahwa dalam mendidik anaknya ia 
selalu menerapkan aturan agama dan 
mengedepankan kemandirian. Hasilnya 
anak sulungnya telah menyelesaikan 
sarjananya, tiga putranya yang lain sedang 
kuliah, dan anak bungsunya masih duduk 
di bangku sekolah.

“Terpenting adalah kepercayaan 
dan saling terbuka. Kami yakin agama dan 
kemandirian yang ditanamkan sejak kecil 
menjadi bekal mereka dalam beraktivitas. 
Saya tidak merasa khawatir anak-anak 
salah pergaulan karena selain bekal 
agama, anak-anak dibiasakan terbuka. 
Saya sendiri yang mengajari mereka waktu 
kecil mengaji dan menghafal surat-surat 
pendek. Untuk memotivasi agar hafal 
duluan, Saya sediakan roti bakar bagi yang 
selesai duluan boleh menikmatinya, baru 
yang lain mengikuti.  Saya juga ajarkan 
kemandirian, misalnya anak saya kelas 3 
SD  biasa berangkat sekolah sendiri dari 
Cipayung ke jalan stasiun, sebelumnya 
menjemput adiknya yang TK di jalan 
Jeruk.  Sewaktu masih mengajar pagi 
dan sore hari, anak–anak sudah biasa 
mengurus dirinya sendiri, misalnya urusan 
mandi dan makan,” tuturnya.

 ( S. Hidayati) 

mempertimbangkan aspek psikologis 
anak. Dengan begitu maka mengajar 
lebih mudah dibandingkan mendidik. 
Oleh karena itu sejak ia menjadi guru 
ia terapkan kepada anak didik untuk 
melafalkan surat-surat pendek sebelum 
mulai belajar. Hal itu dilakukannya agar 
secara psikologis anak didik mendapatkan 
kepercayaan diri untuk memulai belajar.

Kompetensi sosial berarti guru 
harus bisa menjalin hubungan yang baik 
dengan sesama guru, anak didik, orang 
tua siswa, dan masyarakat. Ini ia terapkan 

ketika menjadi kepala sekolah. Pukul 
setengah tujuh ia sudah di pintu gerbang 
menyalami anak-anak masuk sekolah. Hal 
itu dilakukannya untuk mengenal karakter 
murid dan upaya memotivasi siswa agar 
selalu tepat datang ke sekolah. Langkahnya 
itu akhirnya diikuti oleh rekan-rekan guru 
mengikuti tanpa ia harus memberikan 
instruksi.

“Kompetensi pribadi berarti guru 
harus memiliki kepribadian yang patut 
dicontoh dan dijadikan teladan. Saya 
menilai kompetensi ini mulai berkurang 
dilakukan para guru, tetapi harus tetap 
dipegang karena anak didik sering berkaca 
pada guru.  Guru adalah panutan bagi 
muridnya,” imbuhnya.

Namun lebih dari semua 
kompetensi yang dimiliki itu,lanjutnya, 
setiap guru hendaknya mau merubah diri  
menjadi lebih baik.  Karena ada kalanya 
membuat orang berubah itu lebih sulit 
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sarana & praSarana

Leuwinanggung Mulai 
Membangun

Kehidupan warga Leuwinanggung, Tapos, Depok kini tak seperti 
dulu lagi. Ya, kehidupan mereka sudah berubah. Dulu jalan-jalan di 
perkampungan hanya tanah dan bila turun hujan maka jalanan pun 
menjadi becek dan licin. Sekarang jalannya sudah beraspal dan dibeton. 
Tak hanya itu, lembaga pendidikan anak usia dini pun boleh dibilang 

tak ada, namun saat ini jumlahnya sudah banyak. Begitu juga rumah warga banyak yang 
tak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK), kini sudah banyak yang memiliki. 
Masyarakatnya pun kini terbuka matanya oleh ilmu pengetahuan yang dapat mengubah 
mereka kearah yang lebih baik. Pendek kata Leuwinanggung mulai membangun.  

Pembangunan di Leuwinanggung itu  tak terlepas dari program-
program pemerintah yang ingin menata derajat kehidupan warga Kelurahan 
Leuwinanggung lebih baik dan sejahtera dari sebelumnya. Di antara program 
yang digulirkan di wilayah tersebut adalah program perbaikan  Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH). Rumah-rumah yang tidak layak huni itu direvitalisasi 
menjadi bagus dan layak untuk ditinggali. Kemudian juga program 
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera 
(P2WKSS) digelar untuk mendukung keluarga di Leuwinanggung 
menuju ketahanan pangan mandiri.

Lurah Leuwinanggung, Jakarsih mengatakan, Leuwinanggung 
dulu dengan sekarang jauh berbeda. Salah satu contoh perubahan itu 
terjadi RW 03  Leuwinanggung. Jalan-jalan di RW 03 yang dulunya 
tanah kini 95 persen menjadi beton. Betonisasi ini tak hanya dilakukan di jalan-jalan 
perkotaan melainkan hingga ke gang-gang kecil. Infrastruktur lain yang dibangun 
adalah jembatan. 

“Dulu antara RT 01 dengan RT 02 tidak memiliki akses jalan karena tak ada 
jembatan.  Namun kini jembatannya sudah dibangun dari beton sudah siap mengantar 
warga kedua RT itu untuk saling bersilahturahmi.Alhamdulillah sekarang 95 persen 
jalan-jalan di Leuwinanggung sudah tidak lagi dari tanah. Kini umumnya sudah beton. 
Betonisasi juga digunakan untuk membangun jembatan penghubung antara RT 01 
dengan RT 02 di RW 03,” tuturnya.

Masalah lain yang dimiliki penduduk Leuwinanggung pada dulu kala 
adalah tidak tersedianya fasilitas MCK. Jadi untuk mandi, cuci, kakus warga harus 
melakukannya di luar rumah. Namun kini sekitar 25 rumah sudah dibangunkan MCK 
di dalam rumahnya. Bahkan bukan MCK biasa, tapi MCK plus plus. Kelebihan MCK 



13maret 2013 - wartadepok

plus-plus itu adalah dapat 
mengolah limbah manusia 
menjadi bahan bakar manusia.

Ada beberapa bantuan 
perbaikan yang diberikan untuk 
fasilitas umum. Di antaranya 
adalahi perbaikan posyandu, 
mushola, puskesmas, dan 
pendidikan anak usia dasar atau 
PAUD. 

Tim P2WKSS juga 
memberikan pelatihan-
pelatihan kepada warga 
Leuwinanggung untuk 
menambah produktifitas 
warga. Contohnya adalah 
pengetahuan untuk mengolah 
hasil-hasil pertanian. Kini 
penduduk  yang memiliki 
kebun bisa meningkatkan daya 
jual hasil panennya dengan 
mengolah bahan pangan 
menjadi makanan jadi. Seperti 
pengolahan lidah buaya yang 
bisa diubah menjadi agar-agar atau semacam nata de coco. 
Warga Lewunanggu juga diberikan pengetahuan khusus 
tentang manfaat dan kegunaan tanaman serba guna tersebut. 
Hal tersebut membuat warga menanam tanaman lidah buaya 
di pekarangan mereka. Bahkan  Leuwinanggung memiliki 
kebun khusus tanaman lidah buaya. 

Berkat program P2WKSS ini, para ibu dan remaja 

wanita di Kelurahan Leuwinanggung sudah 
banyak yang produktif. Mereka dapat 
menghasilkan berbagai macam penganan. 
Di antaranya adalah bermacam jenis 
keripik seperti keripik singkong, keripik 
pisang, opak, telur asin, keripik udang, dan 
keripik cumi. Hasil tangan kreatif warga 
Leuwinanggung itu  diikutsertakan dalam 
pameran.

“Ada sekitar 60 rumah yang 
direvitalisasi melalui program RTLH. Selain 
RTLH, Leuwinanggung juga mendapatkan 
bantuan perbaikan infrastruktur, sarana 
dan prasarana. Seperti perbaikan jalan, 
pembangunan tempat ibadah, perbaikan 
posyandu dan pelatihan-pelatihan lainnya.,” 
tutur Wali Kota Depok, Nur Mahmudi 
Isma’il.

Pelatihan lainnya juga diberikan, 
lanjutnya. Di antaranya adalah pelatihan 
untuk  petugas posyandu, pendidikan anak 

usia dini, penyuluhan tentang kebersihan 
lingkungan, penyuluhan tentang kesehatan 
lingkungan, pemilahan dan pengolahan 

sampah. Selain itu juga dibentuk kelompok-kelompok warga 
seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja 
(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Kelompok Wanita Tani, 
Forum Informasi Komunikasi Remaja (FIKER) dan lain 
sebagainya.

kebun lidah buaya di leuwinanggung

Salah satu produk penganan dari penduduk 
leuwinanggung

www.depok.go.id
@pemkotdepok
http://www.facebook.com/depok
Email : portal@depok.go.id
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Perubahan juga terlihat pada tampak depan 
rumahnya. Sebelumnya hanya memiliki satu 
jendela dan tanpa lubang angin, kini terdapat 
tiga jendela dan enam lubang angin. Warna cat 
dinding lebih ceria tak sekusam dulu.

Ustad Hafi menerima kebahagiaan ini karena 
menjadi salah satu warga dari 87 kepala keluarga atau 
60 Rumah Tak Layak Hui (RTLH) di Kecamatan Tapos 
penerima program renovasi rumah tidak layak huni 
(RTLH).  Program yang tengah digalakan Pemerintah Kota 
Depok.

Dulu Gubuk, 
Kini Rumah 
Ustad Hafi 
Layak Huni
Senyum Ustad Hafi terlihat mengembang. 
Wajahnya begitu berseri-seri dan matanya 
berbinar-binar melihat rumahnya selesai 
direnovasi. Maklum, rumahnya yang 
dulu reyot, berdinding bilik serta belum 
pernah diperbaiki selama puluhan tahun 
kini terlihat bagus. Rumahnya kini sudah 
permanen. Dinding rumahnya sekarang 
terbuat dari tembok. Lantai yang semula 
hanya berlapis semen yang diaci, kini 
mengkilap karena berganti keramik 
berwarna putih.
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“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada 
Pemkot Depok yang telah merenovasi rumah saya. 
Selama ini tidak layak huni, kini rumah saya menjadi 
nyaman. Tidak bocor lagi. Sekarang sudah nyaman. 
Dulu mah terbut dari bilik, sekarang sudah dari batako,” 
ujar kakek berusia 83 tahun tersebut.

Dikatakan Ustad Hafi, dulu sebelum diperbaiki, 
ia mau tak mau harus betah dengan lantai tanah yang 
dipelur semen tak sempurna, bahkan lapisan semen 
pun retak di mana-mana. Tak hanya itu, dulu ia 
khawatir atap rumahnya rubuh tertiup angin kencang, 
namun kini tidak karena atap dan dinding rumahnya 
sudah berdiri kokoh.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Isma’il menjelaskan, 
biaya perbaikan RTLH di Tapos, Depok mencapai Rp 1,2 
miliar. Dananya berasal dari berbagai macam sumber. 
Tercatat ada tujuh sumber yang memberikan bantuan dana 
perbaikan RTLH. Di antaranya adalah Program CSR Bank 
Jabar Banten sebesar Rp 502 juta, Program Rehabilitasi 
Kementerian Sosial RI Rp 350 juta, Reflikasi dan PNPM 
mandiri masing-masing Rp 125 juta, Program CSR di Kota 
Depok Rp 15 juta, Swadaya Masyarakat Rp 17 juta, dan 
APBD Kota Depok sebesar Rp 87 juta.

“Terselesaikannya program RTLH ini adalah 
jawaban dan bukti atas pertanyaan-pertanyaan dan 
omongan miring di luar sana terkait dana perbaikan 
RTLH. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat 
Kelurahan Leuwinanggung untuk menggunakan dan 
menjaga rumah baru mereka sebaik-baiknya. Sekarang 

warga Leuwinanggung harus banyak senyum, tidak 
boleh cemberut lagi. Kan sudah banyak bangungan yang 
diperbaiki,” tuturnya.

Nur Mahmudi juga berharap dengan adanya 
perbaikan ini tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan 
Leuwinanggung, Tapos meningkat. Ia berharap dengan 
kondisi rumah yang sekarang jadi jauh lebih nyaman, 
warga bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk beraktifitas, 

khususnya beribadah. 
“Dengan ini diharapkan warga bisa merasa lebih 

nyaman dan aman tinggal di rumahnya. Selain itu juga agar 
bisa lebih khusuk beribadah di rumah, Memang kebanyakan 
penghuni rumah yang mendapatkan bantuan RTLH ini 
adalah para orang tua yang hanya tinggal dengan suami atau 
istrinya,” imbuhnya.

Selain melakukan perbaikan RTLH ini, Pemerintah 
Kota Depok juga melakukan perbaikan fasilitas, sarana dan 
prasarana desa yang ada di kawasan Leuwinanggung. Seperti 
perbaikan jalan, pembangunan masjid, pembangunan MCK 
untuk rumah yang belum memiliki kakus, dan pelatihan-
pelatihan khusus untuk produktifitas masyarakat melalui 
Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga 
Sehat Sejahtera (P2WKSS). (rad)

rumah Ustad hafi  sebelum direnovasi

rumah Ustad hafi  setelah direnovasi
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Menciptakan generasi muda yang unggul 
dan siap berkompetisi terus digalakan 
Pemerintah Kota Depok. Melalui Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), Pemkot 
Depok mampu melahirkan wirausahawan 

muda.
            Salah satu SMK di Depok yang menelurkan 
lulusannya siap bekerja dan membuka lapangan pekerjaan 
baru adalah SMK Putra Bangsa yang beralamat di Jalan 

Margonda Raya, Gang 
Kedongdong, Kemirimuka, Beji, 
Depok.
            “Kami memang serius 
melahirkan entrepreneur 
muda. Ini upaya kami 
melahirkan usahawan muda 

sesuai dengan Instruksi Presiden No 4 Tahun 1995 tentang 
menumbuhkan semangat kepeloporan 
dikalangan generasi muda agar mampu 
menjadi wirausahawan,” kata Wakil 
Ketua Kurikulum SMK Putra Bangsa, 
Handayani.
            Dikatakan Handayani, hampir 
95 persen lebih lulusan SMP Putra 
Bangsa bekerja diberbagai bidang. Baik 
itu perbengkelan dan kelistrikan. Tidak 
sedikit juga yang sudah membuka usaha 
perbengkelan.
            Handayani menjelaskan, untuk 
menciptakan lulusan SMP Putra Bangsa 
siap bekerja maka mata pelajaran 
Kewirausahawan sudah dipelajari sejak 
kelas 10 dan kemudian diperdalam pada 
kelas 11 dan 12 dengan memperbanyak 
praktek lapangan. Untuk kelas 10, 
pelajaran kewirausahaan lebih memperkenalkan mengenai 
kewirausahaan, mental, dan solusinya. Pada kelas 11, materi 
lebih menekankan pada praktek. Seperti halnya bagaimana 
mengelola keuangan, pengelolaan bahan baku, membuat 
produk dan memasarkannya. Sedangkan di kelas tiga, para 
siswa harus dapat membuat proposal usaha yang akan 

diajukan kepada investor.
            “Untuk menunjang semua itu kami membentuk unit-
unit kerja seperti Bank Mini, Minimarket dan kelompok-
kelompok dalam rangka menciptakan para wirausahawan 
muda. Setiap kelompok terdiri dari lima siswa dan diberikan 
modal untuk membuat produk yang dijual dilingkungan 
sekolah pada saat jam istirahat. Kami bekerja sama dengan 
beberapa penyalur produk untuk mengelola pemasaran 
produk dan hasil proses pemasaran tersebut dijadikan 
sebagai ukuran untuk mendapatkan nilai dalam pelajaran 
kewirausahaan itu,” tuturnya.
            Siswi Kelas 12, Ririn menyatakan bahwa ia masuk ke 
SMK karena setelah lulus nanti ia ingin langsung bekerja. 
Ternyata pilihannya itu benar. Sejak kelas 10, ia sudah 
mendapatkan materi pelajaran kewirausahawan. Kemudian 
juga pihak sekolah membentuk kelompok usahawan sebagai 
aplikasi dari teori yang telah dipelajari. Para siswa membuat 

proposal untuk menjalankan usaha. Ketika itu usaha yang 
dipilih adalah berjualan nasi goreng. Hasilnya banyak nasi 
goreng yang terjual. Meski begitu pihaknya memerlukan 
kajian yang mendalam untuk membuka usaha sesuai dengan 
market.
 
 

SMK Depok 

Siap Kerja
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kOMunitas

Internet dan permainan digital membuat anak-anak 
dan remaja keranjingan di depan komputer serta 
televisi. Mereka pun menjadi lupa waktu. Kewajiban 
mereka belajar pun ditinggalkan. Fenomena itulah 
yang membuat nurani empat srikandi Rita Zakiyah, 

Asri Nurendah, Riana Iswardhani, dan Tita Tantriana 
tersentuh. Mereka pun mendirikan Taman Bacaan dan 
Sanggar Kreativitas Rumah Pelangi di     Jl. H. Rijin No 59 
RT 03/ 011, Tugu, Cimanggis, Depok.

Keberadaan taman bacaan tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan minat baca anak serta dapat menggali potensi 
anak dan remaja, sehingga kelak menjadi generasi muda 
yang handal.  
“Harapan saya Rumah Pelangi ini bisa memotivasi para 
masyarakat yang peduli terhadap anak-anak dan remaja 
dalam menghadapi modernisasi ini. Kami inginkan 
anak-anak bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan 
menghindarkan dari pergaulan bebas dan prilaku negatif 
lainnya. Perlu diketahui sisa waktu anak di luar sekolah 
itu 80 persen,” kata salah satu pendiri Taman Bacaan dan 
Sanggar Kreativitas, Rita Zakiyah.

Rita menjelaskan, taman bacaan tersebut berdiri pada 
15 Agustus 2009 dan diresmikan oleh Wali Kota Depok, Nur 
Mahmudi Isma’il. Dalam pendirian taman bacaan itu empat 
srikandi  melakukan Gerakan Pengumpulan Buku Bacaan 
di masyarakat setempat. Tanggapan masyarakat pun positif. 
Banyak warga setempat yang memberikan bantuan buku. 

Bahkan dari masyarakat ada dengan rela 
menghibahkan satu rumah. 

Keseriusan mendirikan 
taman bacaan itu membuat 

warga pun tergugah. 
Banyak orangtua 

yang 
mengajak 
anaknya 

ke Rumah Pelangi. Tercatat hingga saat ini ada 1.700 
anggotanya. Dari jumlah itu 80 persennya adalah siswa SD. 
Para anak-anak itu pun ramai mengunjungi perpustakaan 
yang dibuka Senin-Minggu mulai pukul 09.00-16.00 WIB, 
sedangkan Jumat dari pukul 09.00-12.00 WIB.

Kegiatan lain yang diikuti oleh anak-anak dan siswa 
SMP adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu fokus 
pembelajaran baca tulis hitung atau calistung, Bahasa 
Inggris, dan matematika. Kemudian pelatihan jurnalistik 
untuk siswa SD serta pengisi suara radio untuk anak usia 
remaja juga diberikan. Tidak hanya itu, di sanggar kreativitas 
juga diberikan keterampilan membuat bros dari tanah 
liat untuk remaja dan ibu-ibu serta melakukan pemilahan 
sampah organik dan anorganik untuk warga.

“Kami mempunyai keinginan mengembangkan 
taman bacaan ini sampai ketingkat RT dan RW di Kelurahan 
Tugu. Saat ini Rumah Pelang sudah mendirikan bank 
sampah yang benama Bank Sampah Tugu 1 dengan harapan 
bisa membantu program Pemerintah Kota Depok yaitu 
Depok menjadi Kota Bersih dan Hijau,” paparnya.

Meningkatkan Kualitas Anak 
di Rumah Pelangi 
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parLEMEn

Tingkatkan Kualitas Pendidikan 
Melalui Jam Belajar Malam

Memiliki generasi muda yang unggul dan mampu berkompetisi di 
kancah internasional serta berakhlak mulia merupakan harapan se-
tiap bangsa. Begitu juga dengan Kota Depok. Berbagai upaya dilaku-

kan Pemerintah Kota Depok bersama DPRD Kota Depok agar generasi mudanya 
kelak mampu bersaing mengharumkan nama Bangsa Indonesia dalam berbagai 
bidang.

Untuk itu, lembaga eksekutif dan legislatif tersebut melahirkan Perda Pen-
didikan Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendi-
dikan. Dalam Perda tersebut juga tertuang jam belajar malam mulai pukul 18.00-
20.00 WIB. Tak hanya itu, setiap generasi muda Depok mendapatkan kesempatan 
untuk mendapatkan pendidikan hingga SMA sederajat bahkan hingga perguruan 
tinggi negeri.

Memang banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan jam belajar 
malam tersebut.  Namun setidaknya kerja keras selama tiga tahun dari Dinas Pen-
didikan Kota Depok dan elemen masyarakat lainnya membuat banyak orangtua 
yang menerapkan jam belajar itu di rumahnya.

Berikut ini petikan wawancara Warta Depok bersama anggota dewan dari 
Komisi D DPRD Kota Depok  H. Aceng Toha Abdul Qodir dan Hj. Ernawati SE 
mengenai jam belajar malam yang merupakan inisiasi dewan.

H. ACeNg TOHA 
ABDuL QODir, LC

Sebagai ang-
gota legislatif yang 
membidangi pendi-
dikan, apa pendapat 
anda terhadap pen-
capaian dari pelaksa-

naan Perda Nomor 8 Tahun 2010?
Jawab: Secara pribadi dan ang-

gota dewan saya merasa pelaksanaan di 
lapangan belum serius menerapkan perda 
tersebut. Buktinya masih banyak kalangan 
yang belum tahu adanya perda tersebut 
apalagi isinya. 

 Bagaimana komitmen mendu-
kung program wajib belajar 12 tahun? 
Apakah keuangan daerah dapat menga-
tasinya? 

Jawab: Sangat saya dukung, bah-
kan sebenarnya menuntut ilmu itu sebuah 

kewajiban. Maka segala hal yang mengan-
tarkan orang ke arah itu, pemerintah wajib 
memberi fasilitas secara lengkap. Masalah 
dana sebenarnya sangat memungkinkan, 
karena kita masih memiliki silpa (sisa lebih 
perhitungan anggaran, red) yang cukup 
besar. Apalagi kalau melakukan efisiensi 
diberbagai sektor. 

Sebagian masyarakat pesimis 
efektivitas pelaksanaan wajib jam belajar 
20.00-22.00 WIB. Komentar dan solusi 
anda?

Jawab: Pesimis wajar karena belum 
ada aparat atau perangkat yang digunakan. 
Maksud aparat, belum ada petugas apakah 
RT, RW atau lurah dibantu SATPOL PP 
atau HANSIP di setiap wilayah untuk 
memantaunya. Perangkat maksudnya 
sebagaimana di beberapa tempat meng-
gunakan si rine disaat jam belajar mulai, 
dan ketika ada sirine itu semuanya wajib 
mematikan TV.

Sejauhmana peran lembaga 
pendidikan swasta di Kota Depok dalam 
mendukung program pendidikan?

Jawab: Sebenarnya peran lembaga 
swasta patut diacungi jempol dalam hal 
upaya mencerdaskan bangsa bersama 
pemerintah. Walaupun perlu ada keber-
pihakan pemerintah dalam beberapa hal, 
misalnya BOS, BOS propinsi dan BOS 
Kota, juga bantuan sarana pendidikan mu-
lai bangunan, meubeler dan sarana lainnya.

Apa kiat dan langkah untuk men-
jadikan Depok sebagai Kota Pelajar yang 
berbeda dengan predikat kota pelajar 
yang ada di daerah lain?

Jawab: Ada dua hal, pertama, selain 
lembaga pendidikan formal, maka pemer-
intah harus menyediakan berbagai macam 
pendidikan non formal dan informal, 
sehingga seluruh warga bisa mendapatkan 
ilmu dan informasi lewat lembaga tersebut. 
Kedua, membuka akses seluas-luasnya bagi 
masyarakat dengan membuka lembaga-
lembaga  pelatihan yang sangat dibutuhkan 
oleh warga untuk bisa berwirausaha atau 
menjadi karyawan lembaga yang membu-
tuhkannya. 

HJ. erNAwATi, Se

 1. Sebagai 
anggota legislatif yang 
membidangi pendidi-
kan, apa pendapat anda 
terhadap pencapaian 
dari pelaksanaan Perda 
Nomor 8 Tahun 2010?
Jawab: 

Sebelum membicarakan masalah 
Pencapaian Perda No : 8 Tahun 2010 yang 
menjadi inisiatif dari DPRD khususnya 
Komisi D yang membidangi Pendidikan, 
kita mengamati dulu awal Perda ini digu-
lirkan dari berbagai sisi. 

Dari sisi geografi, diselaraskan juga 
dengan RPJMD. Kota Depok tidak cukup 
memiliki sumber daya alam yang bisa dija-
dikan pendapatan ekonomi keluarga. Po-
tensi kita adalah SDM. Dari sisi demografi, 
separuh dari jumlah penduduk adalah 
usia anak-anak. Persoalannya, bagaimana 
cara kita mengelolanya, agar ke depan ha-
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rapannya menjadi SDM yang berkualitas. 
Indikatornya  mereka bisa membangun 
dirinya sendiri secara mandiri. Mereka 
juga bisa aktif berpartisipasi membangun 
wilayahanya. 

Perkembangan penduduk Kota 
Depok naik berkali lipat, bukan karena 
KB-nya tidak berhasil, tetapi karena per-
pindahan penduduk yang semakin banyak 
dari wilayah lain. Selain itu juga konsekue-
nsi logis sebagai daerah satelit penyangga 
Jakarta.  Jakarta semakin padat, dan harga 
lahan semakin mahal untuk dihuni. Aki-
batnya banyak penghuninya yang kemu-
dian berpindah ke sekitar wilayah Jakarta, 
di antaranya Depok. 

Pelaksanaan Perda ini memang 
belum bisa maksimal. Tetapi setidaknya 
sudah diawali niat baik berupa kebijakan. 
Ada beberapa faktor terkait, yaitu faktor 
eksternal, seperti bantuan dari Pusat dan 
Propinsi yang tidak tepat waktu. Misalnya, 
DAK dari tahun ke tahun sebenarnya bisa 
membantu dalam mengatasi tesedianya 
sarana-prasarana. Tetapi masalahnya juk-
lak dan juknisnya selalu terlambat turun. 
Terakhir kami datangi Kementerian Pen-
didikan. Menunggu satuan harga dari PU, 
waktunya belum bisa dipastikan. Sehingga 
tidak bisa terserap karena keterbatasan 
waktu. 

Hal lain, terkadang peraturan yang 
dikeluarkan dari Pusat dan propinsi tidak 
bisa dilaksanakan di semua wilayah kota/
kabupaten. Adapun faktor Internal, tidak 
optimalnya perencanaan program dan 
anggaran.  Yang kami ketahui penyebab-
nya eksekutif (Dinas Pendidikan) belum 
memiliki data yang pasti, terkait beberapa 
kegiatan yang menjadi prioritas. Di sisi 
lain, masih tingginya nilai SILPA (sia lebih 
perhitungan anggaran, red) di Dinas Pen-
didikan. Itu bukan karena hasil efisiensi, 
tetapi karena beberapa kegiatan tidak bisa 
dilaksanakan, karena jadual kegiatan tidak 
terencana dengan baik.  

Akibatnya,  sering kita dengar dan 
lihat banyaknya bangunan sekolah yang 
di cut off dan sekolah yang rusak, padahal 
baru saja selesai dibangun. Masih juga ter-
jadi  tender yang kurang baik. 

Informasi lain yang memprihatink-
an, masih tingginya angka buta huruf. Di 
kota Depok sudah ada beberapa intervensi 
program dari Disdik. Tetapi karena tata ke-
lola pendidikan masih belum cukup baik,  
maka masih dijumpai usia lansia dan anak 
tidak mampu yang tidak sempat menge-
nyam pendidikan. Juga masih tingginya an-
gka putus sekolah dikaitkan dengan tingkat 

kelulusannya. Hal ini karena disebabkan 
faktor ekonomi dan tidak tertampungnya 
murid di sekolah negeri karena kekurangan 
RKB (ruang kelas baru, red). Padahal ban-
yak anak dari keluarga tidak mampu yang 
punya prestasi. 

Tahun lalu walikota sempat menge-
luarkan Perwa terkait PPDB (penerimaan 
murid baru) yang mengakomodir 20% 
warga tidak mampu. Kami apresiasi kebi-
jakan tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan-
nya masih belum sempurna. Penyebabnya, 
karena pemerintah kurang melibatkan 
beberapa stakeholder pendidikan, dan juga 
masyarakat. 

Pencapaian beberapa muatan lokal 
memang belum optimal, tetapi sudah ada 
perkembangan positif. Contohnya, sudah 
ada beberapa RW yang melaksanakan 
wajib belajar dan  mematikan TV di jam 
tertentu (pukul 20.00 – 22.00, red). Ini bisa 
menjadikan anak lebih kreatif, daripada 
hanya duduk-duduk menonton TV. Wajib 
jam belajar ini juga bisa memotivasi orang 
tua yang awalnya tidak bisa membaca dan 
menulis,  jadi ikut belajar. 

Salah satu RW di kelurahan Limo, 
misalnya, sudah bersepakat dan berkomit-
men menjalankan program itu. Juga ada 
beberapa program membaca Al-Qur’an 10 
menit sebelum belajar di sekolah. Sejarah 
Kota Depok pun sudah mulai diajarkan di 
sekolah. 

2. Bagaimana komitmen mendu-
kung program wajib belajar 12 tahun? 
Apakah keuangan daerah dapat menga-
tasinya? 

Jawab: Komitmen alokasi anggaran 
untuk bidang pendidikan memang nomor 
satu. Seperti janji walikota yang tertuang di 
dalam RPJMD, membuat sekolah negeri di 
setiap kecamatan, Kami akan kawal terus. 
Walaupun pendidikan menjadi prioritas, 
sebagian besar anggaran diserap untuk gaji 
para tenaga kependidikan. Tahun 2013, 
anggaran PPDB dan SPP untuk sekolah 
negeri gratis sampai SLTA

3. Sebagian masyarakat pesimis 
efektivitas pelaksanaan wajib jam belajar 
20.00-22.00 WIB. Komentar dan solusi 
anda?

Jawab: Ya, kami pun merasakan 
hal yang sama. Menurut pengamatan 
kami penyebabnya antara lain: Pertama, 
masih kurangnya sosialisasi Perda sampai 
ke tingkat bawah. Kedua, belum adanya 
dukungan anggaran atas program tersebut. 
Ketiga, belum terbentuknya secara serius 

gugus tugas sampai ke pemangku wilayah 
di tingkat bawah (RW dan RT, red). Ke-
empat, belum massifnya sosialisasi yang 
melibatkan berbagai unsur masyarakat dan 
aparat pemerintah, termasuk eksekutif dan 
legislatif, dan stake holder pendidikan. Ke-
lima, program ini masih bersifat himbauan 
saja,  belum ada komitmen yang kuat untuk 
pelaksanaannya. 

4. Sejauh mana peran lembaga 
pendidikan swasta di Kota Depok dalam 
mendukung program pendidikan?

Jawab : Kita bersyukur, peran 
Lembaga Pendidikan Swasta di Kota Depok 
sungguh besar. Jumlah sekolah yang bisa 
menampung jumlah siswa didik di 11 keca-
matan kota Depok terbantu dengan adanya 
sekolah swasta. Tanpa lembaga pendidikan 
swasta, kualitas pendidikan di Kota Depok 
tidak akan berjalan dengan baik. Karena 
minimnya sekolah Negeri dari mulai SD, 
SMP,  SLTA/SMK yang bisa menampung 
siswa. 

5, Apa kiat dan langkah untuk 
menjadikan Depok sebagai Kota Pelajar 
yang berbeda dengan predikat kota pela-
jar yang ada di daerah lain?

Jawab: Solusinya, pertama, dimulai 
dengan membuat perencanaan yang terkait 
berapa jumlah sekolah yang ada di setiap 
wilayah kecamatan yang disesuaikan den-
gan kebutuhan siswa yang akan bersekolah 
secara bertahap dan menjadi prioritas. 
Kedua, merapikan data base terkait dengan 
masalah jumlah sekolah, serta membuat 
prioritas sekolah-sekolah mana yang sudah 
rusak dan perlu segera dibangun. Ketiga, 
mendata ketersediaan SDM-nya. Berapa 
seharusnya perbandingan yang ideal untuk 
sekolah yang ada di kota Depok. Hal ini 
bisa ditempuh dengan melibatkan beberapa 
stake holder pendidikan, seperti para Guru, 
Dewan pendidikan, dan komite. Keempat, 
memperhatikan kesejahteraan Guru den-
gan mengedepankan dan  memperhatikan 
hak-hak para Guru itu sendiri. Misalnya, 
prioritas untuk pengangkatan sebagai  PNS, 
tunjangan dan sertifikasi Guru. Semuanya 
harus dilakukan dengan membuat database 
secara benar. Kelima, melibatkan pihak 
swasta, terutama peran dunia usaha yang 
ada di kota Depok. Maksudnya agar CSR 
(Corporate Social Responsibility, red)-nya 
dapat membantu dana bagi warga yang 
kurang mampu, juga untuk membantu 
penambahan ruang RKB (ruang kelas baru, 
red).



20 wartadepok - maret 2013

sErba SerBi

TPA Menargetkan  Penam-
bahan 15 point Adipura

Kota Depok terus berupaya 
untuk mendapatkan penghargaan 
Adipura, segala aspek kebersihan dan 

lingkungan terus 
dibenahi oleh 
pemerintah Kota 
Depok. Salah satu 
kategori penilaian 
dari Adipura 
adalah sampah 
dan pengolahan-
nya. Tempat Pem-
buangan Akhir 
Cipayung, Depok 

pun terus melakukan pembenahan 
agar bisa mendapatkan nilai yang lebih 
baik pada penilaian tahap kedua ini.

R.Agung Hilman, selaku Kasu-
bag Tata Usaha UPT Tempat Pem-
buangan Akhir (TPA) menargetkan 
penambahan 15 point dalam penilaian 
kedua ini. “Kami berharap TPA bisa 
memberikan kontribusi yang tinggi 
dalam penilaian Adipura ini.Kami su-
dah melakukan pembenahan di segala 
titik penilaian untuk TPA, ” ujarnya.

Untuk meningkatkan nilai, pen-
gelola sudah melakukan pembenahan 
antara lain, kolam instalasi pengolahan 
air limbah (IPAL), jembatan timbang, 
cover soil (penutupan sampah dengan 
tanah) dan peningkatan Unit Penge-
lolaan Sampah. Khusus untuk cover 
soil, Agung menjelaskan bahwa saat ini 
masih terdapat kendala dalam pen-
anganannya karena keterbatasan stok 

tanah. Namun pihak TPA menyia-
satinya dengan melakukan cover soil 
secara periodik.

Sebagai Aparatur Kota De-
pok, Agung sangat berharap meraih 
Adipura,karena itu adalah penghar-
gaan tertinggi terhadap jerih payah 
masyarakat dan pemerintah dalam 
pengelolaan lingkungan. “Namun jan-
gan berhenti setelah Adipura selesai, 
selanjutnya warga Depok dan Pemer-
intah juga harus menjadikan Kota 
Depok menjadi kota yang bersih dan 
hijau, sesuai visi dan misi Kota Depok 
dan DKP,” lanjutnya. 

Walikota Kunjungi TPA 
Cipayung

Hari ini, Jum’at (01/03/2013) 
Walikota Depok mengunjungi Tempat 
Pembuangan Akhir sampah di Cipa-
yung, Depok. Kunjungan orang nomor 
satu Kota Depok ini sebagai tindak 
lanjut komitmen Kota Depok dalam 
meraih Adipura.

Pada tahap kedua ini, Walikota 
menghimbau kepada seluruh titik 
penilaian untuk melakukan kegiatan-
kegiatan peningkatan dan perbaikan 
sesuai dengan hasil penilaian pada 
tahap pertama. Salah satu kategori 
penilaian Adipura sendiri adalah soal 
sampah .

“Untuk tahap kedua ini, TPA 
merupakan titik yang krusial, karena 
ada teknik yg harus diikuti, yaitu 
sistem pengolahan dan melakukan 
cover soil secara periodik,” ujar Nur 
Mahmudi.

Pemimpin kota Belimbing ini 

Jumat Bersih Terus Digalakkan
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok pada Jumat ini melakukan aksi 
bersih-bersih di kawasan Depok. Aksi bersih-bersih ini dipimpin langsung oleh 
Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il dan didampingi Sekretaris Daerah 
(Sekda) setempat Etty Suryahati, Asisten dan Kepala OPD Pemerintah Kota De-
pok. Program Jum’at Bersih tak hanya melakukan aksi kebersihan di lingkungan 
kantor, para PNS juga melakukan aksi bersih-bersih di jalan-jalan dan selokan. 
Aksi bersih-bersih PNS, dimulai dari pasar tradisonal yang ada di Jalan Prokla-
masi, SMA 2 Depok, Cipayung TPA dan Terminal Depok. 
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dalam kunjungannya tak hanya untuk 
memantau proses pengolahan sampah 
di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 
tapi juga turut turun ke lapangan 
untuk melakukan pengolahan sampah 
organik menjadi kompos, bersama 
dengan petugas Unit Pengolahan Sam-
pah (UPS) yang lain.

Terkait Adipura, Kota Depok 
sendiri memiliki target penambahan 
15 point untuk penilaian tahap kedua 
dalam hal TPA, seperti yang dikatakan 
oleh R.Agung Hilman, selaku Kasubag 
Tata Usaha UPT TPA. “Kita berharap 
ada penambahan nilai yang segnifi-
kan dari penilaian pertama kemarin,” 
ujarnya.

Walikota Nur Mahmudi Pantau 
Langsung Titik Penilaian Adipura

Walikota Depok H Nur 
Mahmudi Isma’il terjun langsung 
dalam aksi bersih yang dilaksanakan 
pada Jum’at (1/3) pagi. Aksi bersih 
yang dilaksanakan disejumlah titik 
yang menjadi penilaian adipura, juga 
dilakukan oleh Sekretaris Daerah, 
Asisten Ekbangsos, dan Kepala OPD 
Kota Depok. Aksi bersih pertama 
dilakukan di Jl. Tole Iskandar, disana, 
Walikota membersihkan gorong-
gorong dan juga mengambil sampah 
yang tersangkut di jembatan Panus.

Aksi bersih dilanjutkan di Jl 
Keadilan dan Jl Proklamasi, disana, 
orang nomor satu di Kota Depok 
sempat mengajak warga sekitar dan 
pemilik ruko untuk turut partisipasi 
dalam aksi bersih, terutama untuk 
menjaga kebersihan lingkungan 
rukonya. “Lingkungan sekitar ruko ini 
harus benar-benar diperhatikan dan 
dijaga kebersihan serta kehijauannya. 
Jangan lupa untuk menyediakan tong 
sampah, agar tidak ada lagi yang mem-

buang sampah sembarangan” himbau 
Walikota.

 Tak hanya warga, para siswa 
SD pun turut mengambil peran dalam 
membersihkan jalan tersebut. Dengan 
alat yang lengkap, mereka terlihat 
gembira menyapu bersama Pemimpin 
Kota Belimbing. “Biasakan untuk 
selalu menjaga kebersihan, mem-
buang sampah pada tempatnya, dan 
mencintai lingkungan sejak dini , agar 
semua prilaku hidup bersih dan sehat 
menjadi kebiasaan kita sehari-hari,” 
pesan Walikota. 

Aksi bersih diakhiri dengan 
membagikan 100 tong sampah kepada 
supir angkutan umum (angkot) di ter-
minal Depok. “Tong sampah ini akan 
ditempatkan didalam angkot, agar 
tidak ada lagi sampah yang berserakan 
didalam angkot. Karena, kita harus 
menjaga kebersihan dimanapun kita 
berada, termasuk diangkot. Dengan 
adanya tong sampah didalam angkot, 
diharapkan para penumpang dapat 
membiasakan diri membuang sampah 
pada tempatnya” tutur Walikota seraya 
menambahkan, ini merupakan salah 
satu upaya penyadaran agar warga 
terbiasa hidup bersih dan sehat.

Dirgahayu Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Depok

Bertepatan dengan hari ulang 
tahun Pemadam Kebakaran Kota De-
pok yang ke 94, Senin 4 Maret 2013 H. 
Nur Mahmudi Isma’il menjadi inspe-
ktur dalam upacara HUT Dinas Pem-
adam Kebakaran Kota Depok tersebut. 
Dirayakan di halaman Pemerintah 
Kota Depok dengan dihadiri oleh Wa-
likota Depok, Wakil Walikota Depok, 
Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah, Camat 
dan Lurah se-Kota Depok, serta para 
LPM dan Unsur Muspida Kota Depok.

Mengawali sambutannya, 
Walikota mengatakan Sebagai aparatur 
pemadam kebakaran harus memiliki 
keahlian khusus/memiliki kompetensi 
sebagai aparatur pemadam kebakaran 
sesuai dengan kualifikasinya dan 
dalam pelaksanaan tugasnya selalu 
menjunjung tinggi prinsip pemadam  
kebakaran. “Dirgahayu pemadam ke-
bakaran, selamat berjuang satria biru, 
dengan semboyan pantang pulang 
sebelum api padam” tutup Walikota.

ODNC Lebih Mendekatkan 
Walikota dengan Warga

Walikota Depok, Nur Mahmudi 
Ismail menyapa warganya  di sepan-
jang  jalan dari Balaikota menuju 
terminal Depok. Pemimpin Kota 
Belimbing ini berjalan kaki menuju 
terminal selepas jam kerja menuju 
kediamannya di Cimanggis, dengan 
ramah ia melepaskan senyum dan 
bertegur sapa kepada setiap warga 
yang mendatanginya.

Hari ini beliau memang sengaja 
tidak menggunakan mobil dinas dan 
beralih menggunakan jasa angkutan 
umum, karena setiap hari Selasa, 
Depok memberlakukan program One 
Day No Car (ODNC).

Program ini sendiri merupakan 
upaya inovatif Kota Depok untuk 
menurunkan konsumsi bahan bakar 
minyak, mengurangi total volume 
kendaraan, mengurangi polusi, dan 
meningkatkan jasa transportasi umum 
serta mendekatkan pimpinan kepada 
warga.

” Program ini diharapkan 
agar masyarakat bisa belajar lebih 
hemat,peduli lingkungan dan orang 
menjadi lebih peduli kepada ekonomi 
kerakyatan,” ujar beliau. (Diskominfo/
Rysko)
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krEativitas warGa

Kreatifitas 
Warga 
Datangkan 
Laba

mudah ditanam di lahan sempit, polybag atau sistem vertikultur, 
contohnya pakcoy, sawi, bayam, dan kangkung. Kemudian juga 
penanaman tanaman obat keluarga (toga), tanaman buah, dan 
tanaman pangan. Bahkan pembudidayaan ikan dan ternak juga 
dilakukan. Selain itu juga membuat KBD (Kebon Bibit Desa) untuk 
memenuhi kebutuhan bibit. Mereka pun melibatkan ibu-ibu rumah 
tangga untuk mengoptimalkan pekarangan sehingga bisa lebih 
produktif.

Dalam program ini Juju yang rajin mengikuti berbagai 
seminar dan pelatihan untuk menambah wawasan menyatakan 
bahwa untuk mengajak para ibu-ibu memanfaatkan pekarangan 
mereka membutuhkan semangat tak kenal menyerah. Ia pun 

secara terus-menerus 
memberikan motivasi 
pada anggota atau 
warga terutama 
ibu-ibu untuk terus 
berkarya. Di antaranya 
memberikan 
pemahaman tentang 
manfaat KRPL 
bahwa KRPL dapat 
memenuhi kebutuhan 
pangan dan gizi 
keluarga, mengurangi 
uang belanja, terjamin 

sehat, menciptakan lingkungan hijau, bersih dan sehat. Ia juga 
menginformasikan bahwa bahaya sayuran di pasaran akibat 
terkontaminasi insektisida. 

Dari kerja keras dan kebersamaan Ibu yang super kreatif 
beserta kelompoknya ini sudah berhasil mengurangi uang belanja 
karena tidak membeli sayuran, menyediakan  sayuran sehat 
menyediakan  bibit di KBD, menjual bibit ke masyarakat luas 
sehingga menambah kas kelompok KRPL.

Dalam mengelola dan memimpin kelompok ini hingga 
seperti sekarang ini bukan tanpa kendala, ibu yang mengenyam 
penddidikan formal sampai SMA ini juga menceritakan berbagai 
kendala yang dihadapi antara lain sebagian besar anggota KRPL 
cepat bosan sehingga perlu pembinaan rutin. Selain itu, ia juga 
mengajarkan bagaimana penanganan hama berupa ayam, bekicot, 
tikus, dan lalat buah serta bagaimana caranya menghadapi cuaca 
panas atau kemarau.

 Namun di dunia ini tidaklah ada yang sia-sia. Hasil kerja 
keras yang berbuah segarnya sayuran telah mereka enyam. Bahkan 
untuk memberikan apresiasi atas keberhasilan kelompok tani ini 
yang tekun bergelut dengan tanah dan tanaman ini walikota Depok 
Nur Mahmudi Isma’il menyempatkan berkunjung pada hari Selasa 
(19/2/13).

Dalam kunjungannya tersebut orang nomor satu di Depok 
itu memberikan semangat kepada Ibu Juju dan anggotanya untuk 
terus meningkatkan kemampuan dan bahkan diminta untuk bisa 
membina di daerah-daerah lain.

Kesulitan kadang justru 
membawa keberkahan bagi 
orang-orang yang pandai 
bersyukur dan kreatif mencari 
solusi. Demikianlah yang 

dilakukan Juju Nuryanti, seorang ibu rumah 
tangga  kelahiran Subang, 19 April 1974 yang 
mengelola kesulitan yang diakibatkan oleh 
sering melambungnya harga cabai di pasaran 
sehingga berpikir bagaimana mengatasi 
pedasnya harga cabai yang kadang bisa 
melejit selangit menjadi solusi yang berbuah 
Rupiah.

Berawal dari mengikuti program 
GPOP (Gerakan Perempuan Optimalisasi 
Pekarangan) dari Kementerian Pertanian, 
Pemerintah Kota Depok menunjuk wilayah 
RT 003 RW 02 Kelurahan Cilangkap 
Kecamatan  Tapos untuk menjadi 
percontohan dengan mendapat bantuan 

bibit cabai dan 
pendampingan 
dari BPTP 
(Badan 
Pengkajian 
Teknologi 
Pertanian) 
Lembang 
Bandung. BPTP 
juga menggagas 
perluasan 

wilayah 
pemanfaatan lahan 
dan pekarangan 
untuk penanaman 
cabai dan sayuran 
di RT 04 RW 
13, Kelurahan 
Cilangkap, 
Kecamatan Tapos 
dengan Model 
Kawasan Rumah 
Pangan Lestari 
(M-KRPL).

Dengan 
adanya 
pendampingan 
BPTP, tanaman 
yang ditanam pun 
tidak hanya cabai 
tetapi juga tanaman 
sayuran yang 
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Layanan maSYarakat

Bagi sebagian 
orang 
memiliki 
sekolah 
merupakan 
asa yang 
besar. Meski 
begitu, untuk 
mewujudkan 
cita-cita 

tersebut tidak 
boleh sembarangan. Sebab ada aturan-aturan yang 

harus dipenuhi. Tujuannya agar sekolah tersebut memiliki 
legalitas hukum dan dipercaya masyarakat. 
     
Berikut ini standar operasional prosedur (SOP) yang harus 
ditempuh dalam mendirikan sekolah: 
 
Langkah awal yang harus ditempuh adalah pendirian 
yayasan lembaga pendidikan. Hal ini diperlukan agar 
sekolah memiliki legalitas hukum. 

Setelah yayasan dibentuk maka ada proses yang harus 
ditempuh untuk mendirikan sekolah: 
1. Menggelar rapat yayasan untuk mendirikan sekolah. Hal 
itu dibuktikan dengan notulen rapat dan surat keputusan 
yayasan tentang pendirian sekolah. 
2.  Pengadaan dana operasional sekolah  
3.  Pengadaan tanah atau lahan tempat lokasi 
pembangunan sekolah 
4.  Pengadaan bangunan sekolah 
5.  Mengurus izin pendirian sekolah yang ditujukan ke 
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan persyaratan 
sebagai berikut : 
•  Surat permohonan izin pendirian dari yayasan ditujukan 
kepala Dinas Pendidikan Kota Depok 
•  Surat Permohonan ke UPT kecamatan untuk TK dan SD 
•  Rekomendasi tidak keberatan dari sekolah terdekat 

•  Rekomendasi dari lurah setempat 
•  Rekomendasi dari Camat setempat 
•  Foto copy akte Notaris yayasan 
•  Data status tanah 
•  Foto copy IMB 
•  Denah bangunan 
•  Peta lokasi sekolah 
•  Foto bangunan (tampak depan, belakang, samping kanan, 
samping kiri) 
•  Daftar pengurus yayasan 
•  Surat pertimbangan  atau alasan pendirian sekolah dari 
yayasan 
•  Surat keputusan pendirian sekolah dari yayasan 
•  Surat keterangan pembukaan cabang atau perwakilan dari 
yayasan 
•  Pembagian tugas yayasan dan sekolah 
•  Foto copy KTP penanggung jawab penyelenggara sekolah 
yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang 
•  Surat pernyataan jaminan operasional selama 5 tahun 
dilampiri dengan foto copy rekening Bank 
•  Identitas dan alamat sekolah yang didirikan 
•  Daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki 
•  Visi, Misi sekolah 
•  Program jangka panjang (8 tahun), menengah (4 tahun)  
dan jangka pendek (setahun) 
•    Surat pernyataan menggunakan kurikulum nasional 
•  Daftar guru dan Kepala sekolah 
•  Foto copy ijazah dan Akta IV guru, wakil dan kepala 
sekolah 
•  Daftar Pegawai dan Tata Usaha (tenaga administrasi) 
•    SK pengangkatan guru, wakil kepala sekolah, kepala 
sekolah 
•  Tata tertib sekolah 
 
6.  Setelah mendapat izin operasional dari Kepala Dinas 
Pendidikan barulah sekolah dapat menerima peserta didik.

Mau Dirikan Sekolah, Ada 
Aturannya Lho... 
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kipraH perempUan

KESADARAN ORANGTUA akan penting-
nya pendidikan anak sejak usia dini san-
gatlah beralasan, mengingat tumbuh kem-
bangnya otak ditentukan sejak dini. Apalagi 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 14 menye-
butkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kes-
iapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

PAUD merupakan  lembaga pendidikan non formal, 
sedangkan Play Group atau Kelompok Bermain, dan Taman 
Kanak-Kanak adalah lembaga pendidikan formal.  Meski 
begitu lembaga pendidikan anak usia dini tersebut mem-
punyai misi yang sama, yakni mencerdaskan anak bangsa.  
Lembaga pendidikan tersebut pun masing-masing memiliki 
kelebihan.  Kelebihan itu menjadi pilihan orangtua untuk 
memasukan anaknya  kelambaga pendidikan usia dini terse-
but.  Seperti diketahui bahwa saat ini  Kelompok Bermain 
dan TK sudah banyak memiliki fasilitas lengkap, namun 
tentunya biaya pendidikannya pun cukup besar.  Sementara 
itu, PAUD umumnya biaya pendidikannya murah. 

Penyelenggaraan PAUD umumnya dibiayai oleh per-

PAUD, 
Murah Tapi Berkualitas

Sekarang ini banyak berdiri lembaga pendidikan 
anak usia dini (PAUD) di Kota Depok. Ini menan-
dakan bahwa kesadaran masyakat akan pentingnya 
pendidikan anak di usia dini makin besar. 
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orangan atau yayasan penyelenggara PAUD bersama orang 
tua atau masyarakat. Adapun bantuan dari pemerintah 
disesuaikan dengan pendapatan pemerintah daerah setem-
pat. Namun materi pendidikan yang diberikan kepada anak-
anak tak jauh berbeda.

Seperti halnya PAUD AL Ikhlas yang didirikan tahun 
2010 dan berlokasi di Kampung Benda RW 01, Cipayung, 
Depok. Meskipun belajar di ruang kelas terbatas dan meru-

pakan bagian rumah Kepala PAUD Al Ikhlas, Elia lattifa, 
anak-anak tetap belajar penuh semangat. Mereka terlihat 
belajar membaca, berhitung, menghafal surat-surat pendek, 
dan bernyanyi. Di PAUD tersebut terdapat 38 murid dengan 
lima guru.

“Iuran yang diberikan kepada setiap siswa Rp 35.000. 
Iuran itu hanya cukup untuk honor guru. Kami mengajar 
lebih karena ingin mencerdaskan anak-anak, terutama anak-
anak dari ekonomi lemah. Untuk biaya operasional memang 
kurang. Kami sih berharap dapat bantuan rutin dari Dinas 
Pendidikan. Walaupun iurannya murah tidak berarti kami 
tidak memberikan pengetahuan life skill. Anak-anak juga 
diberi kesempatan outing class dengan lokasi yang tak terlalu 
jauh dengan biaya  yang terjangkau,” kata  Kepala PAUD Al 
Ikhlas Elia Latifa.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Non-For-
mal dan Informal Dinas Pendidikan kota Depok, Khaerudin 
menyatakan bahwa di Kota Depok saat ini telah berdiri  932 
lembaga PAUD yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah yang 
meningkat pesat sejak digulirkannya tahun 2010, yakni seki-
tar 100 lembaga. Jumlah siswanya saat ini mencapai sekitar 
31.633 siswa dengan jumlah guru PAUD sebanyak 4.289 
orang.

Pemerintah Kota Depok pun bertekad untuk mere-
vitalisasi PAUD. Revitalisasi itu dimulai 
dengan membangun dua PAUD Terpadu 
di Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan 
Cipayung. Anggaran yang disediakan sekitar 
Rp 100 juta.

“Kami juga sedang mempersiapkan 
program PAUD, seperti bedah kurikulum 
baru, pemberdayaan gugus PAUD, pem-
berdayaan forum PAUD dan bunda PAUD, 
serta pembinaan karakter  guru-guru PAUD. 
Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK) 
dan Himpunan Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini Indonesia (HIMPAUDI) sendiri sudah 
disatukan dalam satu gugus. Diharapkan 
dengan penyatuan dua himpunan guru ini 
tidak ada lagi pengkotakan sehingga ke 
depannya lebih kreatif, inovatif, dan lebih 
Sukses,” paparnya.

 (S. Hidayati)

“Meskipun belajar di ruang kelas terbatas, anak-
anak PAUD AL Ikhlas tetap belajar membaca, 
berhitung, menghafal surat-surat pendek, dan 
bernyanyi.



26 wartadepok - maret 2013

kipraH pnS

Gak 
Gampang 
Lho..Jadi  

Patwal 

membutuhkan ketahanan fisik yang tinggi, menjadi petugas 
Patwal juga harus memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi, 
disiplin, dan tentunya harus rela mengedepankan tugas di 
atas kepentingan pribadi. Wow.

 Mau tahu ga ada berapa petugas Patwal? 
Jumlahnya ada enam orang. Ilham 
Ramdani, Jujun, dan Ade Suryaman 
bertugas mengawal Wali Kota Depok, 
sedangkan M. Djuro Sulaiman, Nanang 
Suyatna, dan Irfan Noviandri mengawal 
Wakil Wali Kota Depok.
 “Kami selalu siap 24 jam, jika sewaktu-
waktu pimpinan memerlukan pengawalan. 
Jam kerja kami juga berbeda dengan jam 
kerja PNS pada umumnya yang bekerja 
mengikuti jam kantor dan hari Sabtu 
-Minggu libur,” kata M. Djuro yang sudah 
bertugas sebagai Patwal selama enam tahun.
 Bapak dua anak itu menjelaskan, menjadi 
petugas Patwal membutuhkan ketahanan 

fisik yang tinggi. Sebab para anggota Patwal itu berprinsip 
bekerja itu melayani masyarakat dengan mengawal orang 
nomor satu dan orang nomor dua di kota yang memiliki 
ikon Belimbing tersebut. Hampir setiap saat, baik itu Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Depok melayani masyarakat 
dan kehadiran pembuat kebijakan di Pemkot Depok itu 
selalu diharapkan hadir tepat waktu. Oleh karena itu untuk 
menjaga fisik tetap prima, maka ia dan rekan-rekannya 
menjaga pola makan. Makan teratur dengan menu yang 
menyehatkan.

“Pimpinan jadwalnya sangat padat dan semua 
masyarakat mengharapkan kedatangan beliau tepat waktu. 
Mau tidak mau kami harus siap setiap saat. Makan bisa 
dilakukan setelah menjalankan tugas atau setelah pimpinan 
sampai tujuan,” imbuh pria kelahiran Depok 27 Juli 1972 itu.

Dikatakan M Djuro, para petugas Patwal juga harus 
menahan  emosi  di saat mereka melakukan pengawalan di 

jalan raya. Sebab banyak masyarakat atau pengguna jalan 
bernada miring karena Patwal meminta diberikan jalan 
di saat arus lalulintas sedang padat. 

“Masyarakat kan tidak tahu bahwa kehadiran 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok ditunggu oleh 

masyarakat tepat waktu. Dari satu tempat ke tempat 
yang lain dalam satu hari. Coba bayangkan jika tak ada 

Banyak orang mengira menjadi petugas Patroli 
Pengawal (Patwal) Wali Kota  Depok dan 
Wakil Wali kota Depok itu enak. Tinggal 
buka pintu, masuk mobil lalu jalan mengawal 
Pimpinan Kota Depok. Kenyataannya 

tak semudah dibayangkan. Ternyata menjadi Patwal itu 
membutuhkan ketahanan fisik tinggi. Sebab mereka harus 
mengawal Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok 
melayani masyarakat Depok selama 24 jam. Apalagi Wali 
Kota Depok, H. Nur Mahmudi Isma’il dan Wakil Wali Kota 
Depok, KH. Idris Abdul Shomad yang hampir setiap saat 
memikirkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan 
Kota Depok. Kebayang gak sih.

 Selain 
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pengawalan maka bisa telat sampainya. Kami sih maklum 
dengan sikap masyarakat itu. Tapi saya bangga menjadi 
petugas Patwal,” tandasnya.
 Hal senada disampaikan Jujun yang bertugas 
mengawal Wali Kota Depok, H. Nur Mahmudi Isma’il 
sejak tahun 2008. Oleh karena itu ia meminta maaf 
kepada masyarakat yang terganggu atas tugas para 
Patwal. Masyarakat Depok perlu memahami bahwa tugas 
yang diemban oleh pimpinan tertingginya itu juga demi 
kepentingan masyarakat Depok.
 Pria kelahiran 5 Juli 1975 yang pernah bercita-
cita ingin menjadi petani yang sukses ini menyatakan 
rasa syukurnya kepada Allah SWT, karena keluarganya 
memahami tugas yang dilaksanakannya, walaupun pada hari 
libur ia tidak bisa menikmati kebersamaan dengan kedua 
anak dan istrinya. Uniknya, saat tidak bertugas, Jujun asik 
merawat berbagai tanaman buah yang ditanam di halaman 
rumahnya seperti cabai, terong, jambu, pisang, dan banyak 
lagi.
 “Alhamdulillah anak dan istri saya memahami 
tugas saya. Kan tidak setiap tanggal merah saya bertugas. 
Jadi liburan yang lain bisa kumpul bareng dengan keluarga,” 
ujar pria yang sempat mengikuti pendidikan pengawalan 
protokoler di Bandung, Jawa Barat.
 Sementara itu, Ade Suryaman, anggota Patwal 
termuda karena lahir pada 2 Juli 1991 itu menambahkan 

bahwa sebagai anggota Patwal ia harus mengetahui medan. 
Oleh karena itu, ketika iring-iringan kendaraan terjebak 
kemacetan ia pun turun dari kendaraan untuk mengetahui 
penyebab kemacetan dan kemudian mengurai kemacetan.

Hal senada diungkapkan oleh ‘komandan’ para 
Patwal tersebut. Kepala Bidang Pengendalian  Operasional 
Dinas Perhubungan Kota Depok, Yusmanto menyatakan 
bahwa tugas anggota Patwal itu berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Berdasarkan aturan itu, maka pengawalan  
Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok harus 
melibatkan Dinas Perhubungan dan Kepolisian setempat.
 Secara teknis, formasi pengawalannya dalam 
iring-iringan tersebut adalah paling depan pengawal 
dari Kepolisian dengan motor besar. Kemudian diikuti 
mobil Patwal serta di belakang mobil Patwal adalah 
mobil pimpinan. Di belakang mobil pimpinan dilakukan  
pengamanan tertutup. Hal itu dapat dilakukan oleh petugas 
dari Dinas Perhubungan atau Satpol PP Kota Depok.
 “Saya mengendalikan operasional dari kantor. Jika ada 
apa-apa saya juga harus mengirim mobil cadangan, bahkan 
kadang-kadang saya juga ikut turun ke lapangan. Jam kerja 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok itu bukan dari Senin 
sampai Jumat melainkan hingga Sabtu dan Minggu. Namun 
demikian, karena bekerja merupakan ibadah, ya saya 
menikmati saja,” demikian pungkas bapak dua anak ini.

“Kami selalu siap 24 jam, jika sewaktu-waktu pimpinan memerlukan pengawalan. 
Jam kerja kami juga berbeda dengan jam kerja PNS pada umumnya yang bekerja 
mengikuti jam kantor dan hari Sabtu -Minggu libur,”
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