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daftar iSi Surat walikota

Assalaamu’alaikum 
Warahmatullaahi Wabarakaatuh 
Pembangunan Kota Depok 
akan lebih maju jika sumber 
daya manusianya berkualitas. 
Jika masyarakatnya adalah 
orang-orang yang mau belajar, 
formal maupun informal, saya 
yakin ke depan Kota Depok 
akan mudah menjadi kota 

yang besar dan maju. 
 Kota Depok  memiliki masyarakat dengan 
beragam suku dan agama serta berlatar belakang 
pekerjaaan yang variatif. Hal tersebut sejatinya 
akan membuat Depok ke arah yang semakin 
sejahtera bila mampu memanfaatkan potensi 
ekonomi yang dimiliki Kota Depok.
 Jika masyarakat Depok dari kalangan 
pedagang mau lebih maju dengan memanfaatkan 
peluang dan potensi yang ada, maka imbasnya 
perekonomian akan semakin cepat bergulir 
di Depok. Namun jika para pedagang hanya 
mengambil barang dari luar Depok dan dijajakan 
di Depok, bisa jadi ke depan Depok hanya akan 
menjadi kota konsumtif. Depok sebagai kota 
perdagangan dan jasa diharapkan dapat lebih 
mandiri. Sektor perdagangan menyerap sebanyak-
banyaknya potensi lokal terlebih dahulu, baru 
kemudian memanfaatkan potensi dari luar. Begitu 
pula potensi jasa, warga Depok merupakan pasar 
jasa yang sangat besar. Hal ini tergantung kejelian 
para pelaku jasa untuk memanfaatkan celah 
ekonomi tersebut.
 Saat ini, perekonomian global sedang 
bergejolak. Bangsa ini membutuhkan masyarakat 
yang tangguh dan ulet. Semoga keadaan 
perekonomian saat ini dapat menjadi bahan 
pembelajaran khususnya masyarakat Depok untuk 
tetap berkarya menuju Depok yang maju dan 
sejahtera, Aamiin.
 Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi 
Wabarakaatuh

Manfaatkan Potensi Depok dengan 
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Edisi September ini, Warta Depok menyajikan hal-hal 
yang tak kalah menarik dibandingkan tulisan pada bulan 
sebelumnya. Pada laporan utama, kami mengangkat kisah 
perjuangan para  transmigran asal Depok yang sudah 
menikmati hasil kerja kerasnya di tanah rantau. Tak hanya 
itu, mereka  pun berhasil menuai pujian dari berbagai pihak. 
 
Selanjutnya, pada rubrik hidup sehat, kami mengulas tulisan 
terkait dunia kesehatan dari sudut padang pengobatan 
alternatif berbahan dasar herba. Semoga, pembaca dapat 
mengambil wawasan pengobatan herba yang nantinya dapat 
diterapkan dalam kehidupan. 
 
Selain itu, tulisan tentang sekolah sepakbola kami 
kemukakan sebagai bagian dari sekolah informal yang 
ada di Kota Depok. Mudah-mudahan sajian informasi 
tersebut dapat bermanfaat bagi para orang tua yang ingin 
memfasilitasi hobi anaknya dengan membawa anaknya ke 
sekolah sepakbola. 
 
Di sisi lain, banyaknya jumlah kecelakaan lalulintas yang 
melibatkan kendaraan umum,   menimbulkan empati para 
awak Warta Depok. Rasa penasaran kami pun menelusuri 
seberapa penting  uji kelaikan kendaraan umum tersebut. 
Informasi seputar KIR, mulai dari prosedur, biaya KIR 
hingga lama ujian, kami sajikan dalam rubrik infrastruktur 
atau sarana dan prasarana. 
 
Selanjutnya, bisnis kerak telor dan bisnis bingkai, mewarnai 
majalah Warta Depok edisi kali ini. Kami berharap, 
melalui tulisan tersebut bisa menggelitik keingintahuan 
para pembaca untuk mengetahui secara sederhana 
bisnis tersebut. Akhir kata kami redaksi Warta Depok 
mengucapkan selamat membaca dan menikmati sajian 
kami. Terima kasih 
 

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

usahanya bila dilakukan dengan 
sungguh-sungguh maka akan 
menuai hasil yang baik. Mimpi 
dapat menjadi kenyataan 
dengan bekerja keras,” kata 
Samadikun.

Samadikun menjelaskan, 
ia berangkat ke Kayong Utara 
bersama sembilan kepala 
keluarga asal Kota Depok 
melalui program Transmigran 
Mandiri dari Dinas Tenaga 
Kerja dan Sosial Kota Depok. 
Kayong Utara merupakan 
daerah yang berada di sisi 
selatan Provinsi Kalimantan 
Barat. Wilayah Kayong Utara 
umumnya dekat dengan wilayah 
pantai, karena berbatasan 
dengan Laut Natuna dan Selat 

Karimata. Di wilayah 
tersebut warganya 
bercocok tanam kopi 
dan kelapa. Kemudian 
juga jagung, ubi jalar 
dan ubi kayu. Berbekal 
pengetahuan kondisi 
wilayah Kayong Utara 
dan pelatihan bercocok 
tanam yang diberikan 
Disnakersos Kota 
Depok mereka pun 
berangkat pada 12 

Desember 2012.  
Di Kayong Utara, 

Samadikun dan sembilan KK 
lainnya mendapatkan rumah 
sederhana, tanah seluas 2500 
meter persegi atau seperempat 
hektare, dan jaminan hidup 
selama 1,5 tahun. Jaminan 

“Alhamdulillah dari modal 
Rp 1 juta saya bisa mendapatkan 
keuntungan Rp 9 juta setiap 
panen semangka. Namun untuk 
dapat menikmati itu tidak 
seperti membalikkan telapak 
tangan. Butuh kerja keras dan 
semangat tinggi. Apapun jenis 

Suatu pekerjaan bila 
dikerjakan secara 
serius maka hasilnya 
pun akan maksimal. 
Hal itu dibuktikan 

H. Samadikun. Imam Masjid 
Agung Baitul Kamal Balaikota 
Depok itu membuktikan 
dirinya sebagai transmigran 
asal Kota Depok yang handal. 
Semangat juang yang  tinggi 
membuatnya mampu mengubah 
lahan tandus di Kayong Utara, 
Kalimantan Barat menjadi 
perkebunan semangka. Dengan 
kegigihannya, Samadikun pun 
mampu meraup keuntungan Rp 
9 juta setiap panennya. Bahkan 
Samadikun pun menjadi petani 
semangka percontohan.

Transmigran Kota Depok yang Sukses 
Jadi Petani Semangka
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hidup yang diberikan 
Pemerintah Kota Depok 
berfungsi sebagai pegangan 
hidup para transmigran sebelum 
lahan yang mereka garap 
menghasilkan. Meski sudah 
mendapatkan pengetahuan 
dan pelatihan cara bercocok 
tanam, Samadikun tak serta 
merta bercocok tanam komoditi 
sesuai dengan alam setempat. 
Samadikun pun berusaha 
mempelajari kondisi tanah di 
lahan yang akan digarapnya 
tersebut. Mengetahui ladangnya 
cocok untuk membudidayakan 
semangka maka Samadikun 
mulai menanam bibit semangka.

Pertama datang, saya 
disambut banjir. Memang ini 
suatu ujian. Tapi saya berusaha 
tegar dan berdoa. Usaha terus 
saya lakukan. Alhamdulillah 
Allah SWT memberikan jalan 
untuk saya. Dari pengamatan 
saya tanahnya cocok untuk 
tanam semangka. Kemudian 

saya tanam bibit semangka. 
Ngga tahunya tumbuh subur. 
Saya pun mengajak para 
transmigran asal Depok untuk 
menanam semangka,” tuturnya.

Empat bulan kemudian, 
lanjut Samadikun, ia pun 
memanen semangka. Hasil 
panennya jauh dari dugaannya. 
Ia memprediksi dapat 
memanen semangka sebanyak 
1 ton, namun kenyataannya ia 
mendapatkan 3,5 ton semangka. 
Buah semangka itu pun dijual 
dan uang hasil penjualan 
semangka itu mencapai  Rp 9 
juta, padahal modal awal hanya 
Rp 1 juta.

Keberhasilan Samadikun 

itu telah terdengar oleh Dinas 
Perdagangan Perindustrian 
Koperasi dan UKM Kabupaten 
Kayong Utara. Instansi tersebut 
kemudian mengundang 
Samadikun untuk mengisi 
stand dalam sebuah pameran 
hasil bumi Kayong Utara. Tak 
tanggung-tanggung, Samadikun 
pun mendapatkan stand VIP.

“Saya dipercaya untuk 
mengisi stand pameran hasil 
bumi. Subhanallah saya 
mendapatkan stand VIP. 
Kesempatan itu tidak saya sia-
siakan. Saya tampilkan puluhan 
buah semangka terbaik saya. 
Hal yang paling mengembirakan 
adalah Bupati Kayong Utara, 
Hildi Hamid sangat terpikat 
dengan semangka saya dan 
dibuktikan dengan membuka 
semangka hasil pertanian saya 
dengan golok besarnya. Beliau 
suka dengan semangkanya 
karena rasanya manis dan tanpa 
biji,” tuturnya.

Menurut Samadikun, 
program transmigrasi sangat 
membantu setiap keluarga yang 
ingin maju dan mengubah 
perekonomian mereka.  Namun 
untuk maju dan berhasil harus 
ulet dan siap mental.

“Program transmigrasi 
sangat membantu bagi 
keluarga yang ingin berubah 
ke arah yang lebih baik secara 
ekonomi, namun yang paling 
penting sebelum berangkat 
kuatkan tekad, ulet dan punya 
ketrampilan yang baik terutama 
di bidang pertanian,” tandasnya.

 

walikota depok h. nur mahmudi isma’il berfoto bersama para transmigran di depan kantor 
balaikota depok 
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HidupSehat

tanaman bentuk perdu 
lainnya. Tanaman tersebut 
sering digunakan masyarakat 
Indonesia untuk menyehatkan 
dan menyembuhkan berbagai 

penyakit.
“Penggunaan 

obat herba di Indonesia 
merupakan bagian dari budaya 
Indonesia. Memang umumnya 
efektifitas dan keamanan herba 
belum banyak didukung  oleh 
penelitian yang memadai. 

beberapa tanaman tropis yang 
sangat terkenal dan mudah 
dijumpai contohnya 
adalah Mengkudu 

(Morinda 
citrifolia), 
Alang-alang 
(Imperita cylindrica), 
Jeruk nipis (Citrus sp). 
Kemudian koleksi tanaman obat 
yang paling sering ditemukan 
di lingkungan rumah tangga 
adalah jahe, kencur, tapak 
liman, lidah buaya, sereh, 
bawang merah, sirih, dan 

Pengobatan herba 
adalah pengobatan 
yang menggunakan 
bahan dari tanaman 

atau bagian dari tanaman. Bisa 
berupa daun, akar, dan biji-
bijian. Bagian dari tanaman itu 
kemudian diambil ekstraknya 
yang berkhasiat untuk 
pencegahan, penyembuhan atau 
peningkatan kesehatan tubuh.

Direktur  RSIA Asyifa 
Depok, dr Erna Hayati 
menjelaskan, pemakaian 
herba di Indonesia 
meningkat cukup tajam. 
Berdasarkan hasil Riskesdas 
tahun 2010 tercatat 55,3 
% penduduk Indonesia 
menggunakan ramuan 
tradisional (jamu) 
untuk memelihara 
kesehatannya dan 
95,6%  menyatakan 
ramuan tradisional yang 
digunakan sangat bermanfaat 
bagi kesehatan.

“Dunia pengobatan 
modern pun semakin sadar 
pentingnya herba. Bahkan ada 
tren masyarakat back to nature 
atau kembali ke alam. Satu lagi 
alasan mengapa masyarakat 
menggunakan obat-obatan 
herba karena tanaman herbal 
lekat dengan kehidupan 
masyarakat,” katanya.

Menurut dr Erna, 

Pengobatan Herba makin diminati
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Tetapi tidak bisa dipungkiri, 
penggunaan obat tradisional 
itu merupakan warisan nenek 
moyang kita yang harus 
tetap dijaga, dilestarikan 
dan dikembangkan untuk 
pembangunan kesehatan 
nasional,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan 
terapis Thibbun Nabawi, Rini 
Silyanti (45). Ia mengatakan, 
saat ini kesadaran masyarakat 
menggunakan obat berbahan 
herba terus meningkat. 
Terbukti, selama delapan tahun 
ia membuka praktek, pasiennya 
terus meningkat. Alasan para 
pasien itu adalah mereka merasa 
lebih nyaman menggunakan 
pengobatan herba.

“Setelah ikut kursus, 
penyuluhan, baca-baca buku, 
dan kunjungan ke beberapa 
klinik herba, saya semakin yakin 
pengobatan berbasis herba 
sangat aman bagi tubuh. Berobat 
dengan minum obat kimia 
sintetis ternyata berefek pada 

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

organ tubuh lainnya. Misalnya, 
gejala awal sakit jantung. 
Karena dosis obat kimia sintetis 
berlebih maka bisamengganggu 
ginjal, empedu, dan lainnya. 
Efek komplikasi seperti itu amat 
jarang terjadi pada obat berbasis 
herba. Sebab, obat herba yang 
berbentuk simplisia (rimpang) 
lebih aman dan mudah diserap 
tubuh.” tuturnya.

Rini menceritakan 
pengalamannya mengunjungi 
tempat pengobatan herba di 
Malaysia. Umumnya, pasien 
yang datang kondisinya sudah 
parah. Namun setelah rutin 
melakukan pengobatan herba 
lambat laun pasien itu sembuh. 

Cara meminum herba 
untuk penyembuhan penyakit 
ada yang meminum seduhan 
herba, ada juga yang meminum 
dalam bentuk kapsul. Namun 
disarankan sebelum meminum 
kapsul herba lebih baik 
diperiksa terlebih dahulu 
cangkang kapsulnya sudah 
mendapatkan sertifikat halal 
atau belum.

Pengobatan Tradisional 
Harus Berizin 
Tingginya animo masyarakat 
terhadap pengobatan tradisional 
membuat Pemerintah Kota 
Depok meningkatkan 
pengawasannya. Untuk itu 
Pemkot Depok pun merancang 
aturan agar keberadaan 
pengobatan tradisional tetap 
terkontrol. Keberadaan 
pengobatan tradisional pun 
diatur dalam Perda No 5 Tahun 

2011 tentang perizinan dan 
sertifikasi bidang kesehatan.

“Pengobatan tradisional 
harus berizin. Hal ini sebagai 
bukti bahwa pengobatan 
tradisonal yang beroperasi di 
Kota Depok telah mendapatkan 
legitimasi, sehingga tak perlu 
diragukan lagi keberadaannya,” 
kata Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Depok, Lies Karmawati.

Lies menjelaskan, 
pada pasal 61 perda tersebut 
disebutkan, pengobatan 
komplementer-alternatif adalah 
pengobatan non konvensional 
yang ditujukan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. Upaya ini meliputi 
upaya promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif yang 
diperoleh melalui pendidikan 
terstruktur dengan kualitas, 
keamanan dan efektifitas yang 
tinggi yang berlandaskan 
ilmu pengetahuan biomedik, 
yang belum diterima dalam 
kedokteran konvensional. 
Bagi masyarakat yang ingin 
menggunakan pengobatan 
tradisional, carilah pengobatan 
tradisonal yang berizin. Dengan 
memiliki izin maka pengalaman 
mereka dalam menyembuhkan 
penyakit sudah diakui. Selain 
itu bagi pengobat tradisional 
yang ingin membuka praktek 
pengobatan tradisional dapat 
terlebih dahulu mempelajari 
Perda No 5 Tahun 2011 tentang 
perizinan dan sertifikasi bidang 
kesehatan, yang dapat diunduh 
di www.depok.go.id. 
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dunia pendidikan

Menurut Munir, 
kompetisi yang 
diselenggarakan 
untuk pembinaan 
atlet muda 

sepakbola dan 
cabang lainnya 

adalah Olimpiade 
Olahraga Siswa 

Nasional (O2SN), Liga 
Pendidikan Indonesia 

(LPI), Pekan Olahraga 
Pelajar (POP), dan Pekan 

Olahraga Pusat Kegiatan 
Belajar Mengajar (POPKBM). 
Pada tahun 2012, tercatat sekitar 
30 orang lebih pelajar Kota 
Depok berprestasi di O2SN 
dan POPDA tingkat Jawa Barat. 
Untuk cabang sepakbola di 
POPDA Jawa Barat, tim sepak 
bola asal Kota Depok meraih 
medali perak.

Prestasi tersebut membuat 
empat atlet muda sepak bola 
Kota Depok memperkuat 
tim sepak bola Jawa Barat 

Pemerintah Kota 
Depok terus 
menggenjot 
pembinaan 
terhadap atlet 

mudanya. Salah satunya 
adalah pembinaan atlet 
muda sepakbola. Melalui 
Dinas Pendidikan, 
Dinas Pemuda Olahraga 
Pariwisata, Seni dan 
Budaya serta KONI Kota 
Depok, para atlet muda 
tersebut kelak mampu berbicara 
di tingkat nasional.

“Sekolah sepakbola 
merupakan wadah pembinaan 
atlet muda sepak bola. Oleh 
karena itu kami mendukung 
keberadaan mereka dengan 
menciptakan kompetisi 
sepakbola di usia dini. Baik 
itu usia pelajar SD,  SMP, dan 
SMA,” jelas Kepala Dinas 
Pemuda Olahraga Pariwisata 
Seni dan Budaya, Misbahul 
Munir.

Pembinaan Bibit  
Atlet Sepak Bola 
Terus Dikembangkan

dalam Pekan Olahraga Pelajar 
tingkat nasional (POPNAS). 
Empat pelajar yang turut 
menyumbangkan medali emas 
di ajang tersebut adalah Albin 
Gusti Hermawan dari SMKN 2 
Depok, Irwan Fatan Firdaus dari 
SMA Yapemri, Amri Alamsyah 
dari SMAN 5 Depok, dan Andri 
Yani dari SMA Putra Bangsa.

Sementara itu, Ketua 
Bidang Pembinaan Prestasi 
KONI Kota Depok, Defrizal 
Siregar mengatakan, 
pembinaan atlet muda 
sepakbola juga dilakukan 
dengan menumbuhkan sekolah 
sepakbola. Hal itu ditujukan 
untuk mencari atlet berbakat di 
bidang sepakbola.

Di Depok kini mulai 
bermunculan beberapa SSB. 
Di antaranya SSB yang sudah 
memiliki SSB Metro-Depok, 
SSB Pelita Jaya, dan SSB Sparta. 
“Pencarian bakat merupakan 
salah satu cara tepat melakukan 
pembinaan atlet sesuai dengan 
data atlet potensial. . Pencarian 
bakat pun dilakukan dengan 
mendata pelajar potensial di 
sekolah-sekolah. Mulai SD, 
SLTP hingga SLTA,” imbuhnya.
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berbeda. Saat ini jumlah murid 
mencapai 250 orang, sedangkan 
jumlah pelatihnya ada delapan 
orang dan semua pelatih 
memiliki sertifikat.

“Kami mengelompokkan 
murid berdasarkan usia, karena 
masing-masing kelompok tidak 
sama kemampuannya, jadi 
masing-masing kelompok usia 
kita berikan materi dan praktek 
latihan yang berbeda-beda. 
Para siswa berlatih di lapangan 
sepakbola Kukusan,” tuturnya.

Syafrudin menambahkan 
bahwa untuk menjadi anggota 
SSB Metro Kukusan, peserta 
didik dapat mendaftarkan diri 
ke sekretariat di Jalan Ahmad 
Dahlan  3 No.16 A RT01/06,  
Kukusan, Beji  Depok dengan 
telepon 021-7868189. Uang 
masuknya Rp 275.000 dan iuran 
bulanannya Rp 30.000.

“Kami berhasil 
meloloskan empat pemain 
mengikuti seleksi Tim U-10 
yang dilakukan oleh Asosiasi 
Sekolah Sepak Bola Indonesia 
(ASSBI), di Serpong, Tangerang 
dan ikut dalam Festival 
Sekolah Sepak Bola (SSB) 
U-12, seJabodetabek yang 
memperebutkan Piala Bergilir 
Menteri Sekretaris Negara 
(Mensesneg) 2013 di Stadion 
Utama Gelora Bung Karno, 
Jakarta,” tandasnya.

SSB MeTro KuKuSan 
BerTeKaD LahirKan 
PeSePaKBoLa ProfeSionaL

Syafrudin menjelaskan, 
SSB Metro Kukusan menerima 
murid dari berbagai kelompok 
usia. Mulai dari kelompok usia 
6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 
tahun, dan 16 tahun.

Pengelompokan usia 
tersebut untuk memudahkan 
murid berlatih sesuai dengan 
kemampuan fisik 
yang dimiliki oleh 
masing-masing 

kelompok 
umur. Oleh 
karena itu 
pemberian 
materi dan 
praktek 
latihan 
pun 

Sekolah Sepak Bola 
(SSB) Metro Kukusan 
Depok merupakan salah 

satu klub sepak bola yang 
fokus melakukan pembinaan 
pesepakbola muda. Pendiri  
SSB Metro Kukusan Depok, 
Syafrudin mengatakan, salah 
satu tujuan SSB Merto Kukusan  
adalah mencetak generasi muda 
yang sehat jasmani dan rohani, 
cerdas dan kuat, sehingga 
bisa menjadi kebanggaan 
diri sendiri, keluarga dan 
lingkungan.

“SSB Metro Kukusan 
berdiri pada tahun 1999. Saya 
mendirikan SSB karena pada 
dasarnya saya sangat suka 
kegiatan sepak bola, saya ingin 
mendidik pemain-pemain sepak 
bola yang professional sejak 
dini,” ujar Ketua Asosiasi SSB 

Kota Depok itu.
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kita dan keluarga

Mengajari anak 
membaca dari sama 
sekali belum kenal 
huruf tidaklah 

mudah, apalagi untuk anak 
usia 3-4 tahun. Perlu suasana 
menyenangkan, pembiasaan 
dan pengenalan terus 
menerus. Mulai dengan 
bantuan gambar, menebalkan, 
dan mewarnai agar bentuk-
bentuk huruf atau abjad bisa 
melekat kuat pada ingatan 
anak. Inilah cara pertama 
yang diperkenalkan Trida 
Wahyuni kepada 
anak-anak di 
lingkungan 
rumahnya 
di Komplek 
Griya 
Pancoran Mas 
Indah.

Trida telah 
menggunakan 
cara itu sejak lima 
tahun lalu. Ia 
memberikan 
pengajaran 

tambahan mengenai 
pengenalan huruf, 
tulis, dan berhitung 
di teras rumahnya. 
Trida menggunakan 

pendekatan bermain 
dengan alat peraga 

yang disukai 
anak. Contohnya 

ketika 
mengenalkan 
huruf A maka 

ia menggunakan 
buah apel. 
Nama apel itu 
lalu disebutkan 
berulang-
ulang. Hal 
itu dilakukan 
agar si anak 

mengingat 
huruf A 
itu identik 

dengan 
apel. Kemudian 
juga ketika 
mengenalkan angka 

dan berhitung dapat 
memanfaatkan mobil-

Suasana Menyenangkan 
Ciptakan anak Belajar 
Membaca 

10 wartadepok - September 2013



mobilan atau boneka. Mobil-
mobilan itu kemudian disusun 
berbaris sambil mengucapkan 
angka sesuai dengan urutan 
mobil-mobilan itu. 

Hal yang tak kalah 
penting agar anak bisa membaca 
sejak usia dini adalah orang tua  
harus mencontohkan kebiasaan 
membaca. 

Misalnya ketika membaca 
majalah atau koran, sesekali 
ajak anak untuk turut membaca, 
meskipun hanya judulnya saja. 
Lebih bagus cari yang tulisannya 
berwarna karena anak akan 
semakin tertarik, apalagi jika 
ada gambarnya.

“Untuk menyusun kata-
kata, saya menggunakan puzzle 
dan mewarnai huruf dalam 
rangkaian kata-kata. Hal ini 
akan menyenangkan dan 
membuat mereka belajar dengan 
cepat. Yang penting suasananya 
dibuat rileks. Ada anak yang 
belajar sambil tengkurap dan 
ada yang mondar-mandir, Meski 
begitu, mereka memahaminya 

dan ketika 
ditanya 
mereka tahu 
jawabannya,” 
tutur Trida.

 
Trida butuh 
dua kali 
pertemuan 
dalam 
seminggu 
selama 
tiga sampai enam bulan agar 
anak bisa belajar membaca 
dengan lancar. Tentunya 
disesuaikan dengan faktor 
usia dan kemampuan anak. 
Ketika mereka sudah mulai 
bisa mengeja, mereka diberikan 
buku cerita untuk dibaca. 
Biasanya setelah itu mereka 
belajar dengan cepat dan lancar 
membaca karena penasaran 
ingin tahu akhir cerita buku itu.

 Ia menambahkan, 
saat ini kebanyakan orang 
tua ingin agar anaknya sudah 
lancar membaca dan berhitung 
ketika masuk SD. Alasan ini 

memotivasi para orang tua 
memberikan tambahan belajar 
calistung kepada anaknya. 

“Anak-anak yang belajar 
di sini usianya beragam. Mulai 
pra sekolah, TK, SD, dan 
SMP. Bahkan sampai ibu-ibu. 

Untuk playgroup belajarnya 
pagi, SD belajarnya sore dan 
SMP hari Minggu, Untuk 
ibu-ibu menjelang siang dan 
malamnya anak-anak TPA. 
Awalnya dari mengajari anak-
anak usia TK belajar mengaji 
atau mengenal huruf Al Qur’an, 
lama kelamaan banyak orang 
tua yang minta anaknya diajari 
baca tulis dan menghitung 
(calistung),”ujarnya.

 Jika kegiatan serupa 
banyak dilakukan oleh para ibu 
lainnya di Kota Depok, maka 
program Rumah Belajar Kota 
Depok dapat terwujud.
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tahapan. Di antaranya adalah 
pemeriksaan kekuatan pancar 
lampu yang disebut nyala lilin 
(candela), penghapus kaca 
(wiper), klakson, pemasangan 
plat nomor kendaraan, kondisi 
kembang ban dan roda-roda, 
ukuran ban, lampu rem dan 
lampu penunjuk arah depan 
belakang, pemeriksaan bagian 
kolong kendaraan, gas buang,  
kekuatan atau 
efesiensi rem 
utama, fungsi 
rem, dan 
kesesuaian 
speedometer. 

“Jika belum 
diperbaiki maka 
belum 
diberi 

perhubungan, yang mengacu 
kepada peraturan perundang-
undangan terkait yang lebih 
tinggi, seperti  Undang-Undang 
No 22  Tahun 2009 tentang 
lalu lintas dan angkutan 
jalan,  Peraturan Pemerintah 
No 55 Tahun 2012 tentang 
kendaraan, Keputusan Menteri 
Perhubungan No 63 Tahun 1993 
tentang ambang batas pengujian.

“Itu memang waktu 
yang kami tetapkan dan sesuai 
dengan aturan yang ada. Mau 
ramai atau sepi, waktunya 
segitu. Uji KIR mempunyai 
tujuan menjamin keselamatan 
pada kendaraan bermotor,  
mengurangi pencemaran udara 
yang diakibatkan dari gas buang 
kendaraan bermotor,” imbuhnya.

Yusuf menyatakan bahwa 
jika dalam pengujian itu ada 
catatan terhadap si pemilik 
mobil maka si pemilik harus 
melaksanakan catatan tersebut. 
Contohnya mengganti tirod, 
spooring balancing, mengganti 
rem bocor, dan ganti laher 
roda. Tim pengujian akan 
memberikan surat jalan untuk 
memperbaiki kendaraan 
terrsebut di bengkel yang 
dipercayai si pemilik kendaraan.

Uji KIR tersebut, 
lanjutnya, meliputi beberapa 

urus uji Kir di Depok hanya 

60 Menit

Pengawasan terhadap 
kelaikan angkutan 
umum terus diketatkan 
Dinas Perhubungan 

Kota Depok. Hal itu ditujukan 
agar angkutan umum tersebut 
tidak membahayakan 
penumpangnya dan orang 
lain di sekitarnya. Angkutan 
umum itu terdiri dari angkutan 
kota (angkot), mobil angkutan 
barang, bus, truk, dan mobil jasa 
travel.

Kepala Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) Dinas 
Perhubungan Kota Depok, 
Muhammad Yusuf menyatakan 
bahwa waktu pengujian 
kendaraan bermotor atau 
disebut uji KIR itu 60 menit. 
Waktu tersebut merupakan 
waktu standar operasional 
prosedur (SOP) yang telah 
ditetapkan.  Uji KIR  tersebut 
dilakukan berdasarkan landasan 
hukum Perda No 2 Tahun 2012 
tentang penyelenggaraan bidang 
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buku KIR dan peneng. 
Umumnya seminggu baru 
kembali lagi. Kasus yang lama 
itu bila ada chasis mobil yang 
patah,” paparnya.

Dikatakan Yusuf, 
pengurusan uji KIR dapat 
dilakukan sendiri atau dibantu 
koperasi atau paguyuban supir. 
Retribusi yang ditetapkan sesuai 
dengan Perda No 2 Tahun 2012 
tentang penyelenggaraan bidang 
perhubungan dan Perda No 9 
Tahun 2012 tentang retribusi 
bidang perhubungan. Retribusi 
itu disesuaikan dengan berat 
kendaraan. 

“Jasa pengurusan 
KIR tersebut merupakantu 
kesepakatan antara koperasi dan 
si pemilik mobil. Retribusi yang 
dibayarkan sesuai dengan Perda. 
Tidak ada calo di sini. Buktikan 
aja di lapangan,” paparnya. 

Yusuf menambahkan 
bahwa jumlah kendaraan yang 
melakukan uji KIR dalam 
setahun mencapai 17.902 
kendaraan (satu semester 8.951 
kendaraan. Uji KIR dua kali 
dalam setahun-Red). Jumlah 
kendaraan itu terdiri taxi 4.274 
, bis besar dua kendaraan, bis 

mikro 160 ,bis mini tiga, angkot 
4857, truk bak terbuka 1831, 
pick up 5473, mobil box 1193 , 
mobil tangki 77, dan kendaraan 
khusus 22. Ditambah lagi traktor 
head (penarik) tiga, dan kereta 
tempelan tujuh buah. 

Mobil KIR Keliling 
Layani Masyarakat Perbatasan 
Depok

Pelayanan KIR Dinas 
Perhubungan Kota Depok terus 
ditingkatkan. Salah satunya 

adalah dengan mengoperasikan 
mobil KIR keliling. Mobil 
KIR keliling ini berkunjung 
ke daerah perbatasan Depok 
dan 11 kecamatan. Daerah 
perbatasan itu di antaranya  
Citayam, Bojonggede, Pondok 
Petir Bojongsari, Cinere, dan 
Cimpaeun.

“Mobil KIR keliling 
beroperasi Senin sampai Jumat. 
Mobil KIR dapat diminta datang 
oleh warga. Umumnya yang 
minta dilayani itu perkumpulan 
angkot yang jauh dari lokasi 

UPT PKB di Cilodong atau 
daerah Depok terluar. Warga 
hanya harus membayar 
retribusi sesuai dengan Perda,” 
jelas Kepala UPT PKB Dinas 
Perhubungan Kota Depok, 
Muhammad Yusuf.

Yusuf mengatakan, 
petugas mobil KIR keliling 
terdiri dari ada lima orang. Di 
antaranya adalah penguji senior 
1 orang, penguji fungsional 
lanjutan 2 orang serta 2 orang 
petugas administrasi. “Kami 
selalu siap melayani warga 
jika ada warga yang meminta 
UJI KIR. Walaupun jauh kami 
siap,”tandasnya.

 
Dikatakan Yusuf, mobil KIR 
keliling membawa alat pengujian 
portable, untuk pengujian 
rem dan roda. Kemudian juga 
dilakukan pengujian gas buang 
serta pemeriksaan lampu. 
“Alat portable itu mudah 
diangkat, sehingga memudahkan 
petugas untuk melakukan 
pengujian,” tuturnya.

Tarif KIR Berdasarkan 
Perda No 9 Tahun 2012

Persyaratan Uji KIR: 
Foto copy KTP pemilik 
kendaraaan, STNK dua lembar, 
trayek, buku uji asli, surat 
kuasa bermaterai Rp 6000, dan 
permohonan uji.  
Jam pelayanan: 
Senin-Kamis: 08.00-11.30 WIB  
13.00-14.30 WIB 
Jumat:  08.00-11.00 WIB 13.00-
14.00 WIB
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tersebut, warga melakukan penanaman pohon 
di pot. Ada yang menyusunnya secara bertingkat 
dan ada juga yang menderetkan pot di teras 
rumahnya.

Ketua RW15, Murtiati Sinaga mengatakan, 
untuk menciptakan lingkungan asri dan bersih 
perlu kekompakan semua warga. Maka itu, setiap 
warga diharuskan menanam tanaman dalam pot 
atau tabulapot. Kemudian, tanaman itu dirawat 
agar bisa tumbuh subur dan rindang. 

“Setiap rumah mempunyai tanaman dalam 

hijaukan Depok 
dengan Tanam Pohon 

di Pot

Lahan terbuka yang ditumbuhi berbagai 
tanaman, besar dan kecil, semakin 
berkurang. Padahal, ruang terbuka 
dengan aneka tumbuhan hijau sangat 

diperlukan bagi kehidupan. Namun demikian, 
minimnya lahan bukanlah alasan untuk tidak  
menghijaukan lingkungan rumah dan sekitarnya. 
Penanaman pohon pun dapat dilakukan dengan 
media tanam pot secara berderet. 

Seperti halnya di RW15, Kelurahan 
Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Di wilayah 
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di enam kecamatan dengan berbagai 
kondisi. Keberadaan situ-situ tersebut 
perlu dilindungi agar terjaga fungsi dan 
kelestariannya,” imbuhnya.

Partisipasi masyarakat pun sangat 
diharapkan dalam menjaga ketersediaan 
RTH, lanjutnya. Sesuai aturan, setiap 
bangunan yang berdiri tak jauh dari jalan 
harus memperhatikan garis sempadan 
bangunan (GSB) dan Garis Sempadan 
Sungai (GSS) bila bangunan berada tak 
jauh dari sungai. GSB dan GSS adalah 
jarak minimal dari jalan atau sungai yang 
diizinkan untuk mendirikan bangunan. 
Selain itu juga harus memperhatikan 
koefisien dasar bangunan (KDB), yaitu 
perbandingan tapak dasar bangunan 
terhadap luas lahan. Di daerah padat, KDB 
yang diizinkan maksimal 0,6. Artinya, 
maksimal 60% dari lahan boleh didirikan 
bangunan. Sisanya, minimal 40%, untuk 
ruang terbuka. Tujuannya agar lahan yang 
ada tidak seluruhnya tertutup bangunan. 
Masih ada lahan untuk penghijauan dan 
tempat air meresap ke dalam tanah sebagai 
cadangan air tanah.

 Saat ini tantangan untuk menjadikan 
Depok lebih hijau dan sejuk ada di depan 
mata. Apakah kita hanya bisa sebagai 
penonton saja. Ayo mulai detik ini lakukan 
penanaman pohon. 

pot yang berderet di teras. Alhasil, 
lingkungan RW. 15, terutama di RT 06 
bagaikan sebuah taman asri di tengah-
tengah pemukiman. Ini menjadi 
keharusan bagi setiap warga. Sebab, 
membuat lingkungan asri bukanlah tugas 
Pemerintah semata, melainkan juga 
warganya,” kata Murtiati.

Ia menyatakan, membangun 
kesadaran masyarakat memang 
membutuhkan waktu. Sosialisasi kepada 
warganya tentang pentingnya lingkungan 
hijau pun terus ia lakukan tanpa henti. 

  Sementara itu, Wali Kota Depok 
Nur Mahmudi Isma’il mengatakan, 
untuk menciptakan Depok yang hijau, 
pihaknya melakukan penggantian 
pohon-pohon yang dinilai kurang layak 
dan ditempatkan di jalan-jalan strategis. 
Ribuan pohon pun ditanam di sepanjang 
jalan strategis di Kota Depok.

“Dalam waktu tiga tahun 
mendatang, jalan yang ditanami itu, 
tumbuh pohon rindang yang akan 
menghasilkan oksigen dan menyerap 
karbon. Ayo mulai dari sekarang 
menanam pohon di rumah dan 
lingkungan rumah,” ajaknya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD 
Kota Depok Rintis Yanto mengatakan, 
penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) 
di Depok diharapkan bisa mencapai 33 
persen pada tahun 2032. Ia berharap 
pusat perbelanjaan dan perkantoran di 
Depok turut serta menghijaukan Depok. 

“Ada RTH yang masih eksis di Kota 
Depok yakni hutan kota Depok. Kota 
Depok memiliki hutan kota seluas 7,2 
hektare yang diberi nama Tahura yang 
berada di Kecamatan Pancoranmas.  
Selain itu ada pula situ yang luasnya 
mencapai 126,43 Ha atau 0,63% 
dari luas Kota Depok yang tersebar 
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Meski buatan orang 
Depok, namun cita 
rasa kerak telor 

racikan Nanang Kurniawan tak 
kalah nikmatnya dari kerak telor 
buatan orang Jakarta. Sebab, 
kerak telor buatan Bang Nanang 
itu banyak disukai pengunjung 
Pekan Raya Jakarta (PRJ). Tak 
hanya itu, gurihnya kerak telor 
buatan warga Jalan Wadas Pitara 
RT03/13 No 7, Pancoran Mas, 
Depok itu pun diakui Wali Kota 
Depok, Nur Mahmudi Isma’il 
dan Wakil Wali Kota Depok, 
Idris Abdul Shomad.

“Pak Wali Kota sempat 
menikmati kerak telor saya. Pak 
Nur Mahmudi ternyata orang 
low profile dan murah senyum 
yah. Kerak telor saya dipuji Pak 
Wali, katanya enak. Pak Wakil 
Wali Kota Depok juga baik. 
Keberhasilan ini juga berkat 
bimbingan dari Pemkot Depok,” 
paparnya.

Nanang mengatakan, ia 
berjualan kerak telor di seberang 

Terminal Depok. Kebanyakan 
pembelinya adalah pelanggan 
tetap. Ia berjualan mulai pukul 
17.00-23.00 WIB. Untuk kerak 
telor ayam dibanderol Rp 
12.000/porsi, sedangkan harga 
kerak telor bebek Rp 15.000.

“Untungnya bisa lebih 
dari Rp 100.000 perhari. 
Alhamdulillah dapat memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari,” 
tuturnya.

Nanang menuturkan, 
keahliannya membuat kerak 
telor ia peroleh dari orangtuanya 
yang juga penjual kerak telor. 

                                                                                                                  
BaNTUaN MoDaL UMKM

Nanang bukanlah satu-
satunya pelaku usaha kecil 
yang mendapatkan pembinaan 
dari Dinas Koperasi Pasar dan 
Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) Kota Depok. Masih 
banyak pelaku UMKM  lainnya. 
Untuk mengembangkan 
UMKM, Pemkot Depok 
menggelontorkan dana bantuan 

untuk 4000 UMKM, per jenis 
usaha mendapatkan bantuan Rp 
2 juta.

Menurut Kepala Dinas 
Koperasi Pasar dan UMKM Kota 
Depok, Agus Suherman, pada 
tahun 2012. Produk UMKM di 
Kota Depok telah mengalami 
peningkatan kuantitas dan 
kualitas. Saat ini, Kota Depok 
telah memiliki 9.861 usaha 
mikro, 4.554 usaha kecil, dan 
632 usaha menengah. Pelaku 
UMKM selalu meningkatkan 
kreativitas dan kualitas 
produknya. Sebut saja bisnis 
daur ulang sampah menjadi 
dompet cantik, daur ulang 
kain menjadi tas, membuat kue 
kering, konveksi, pemanfaatan 
hasil pertanian menjadi keripik 
singkong dengan berbagai 
rasa, pemanfaatan daun petai 
dan pisang yang sudah kering 
menjadi tempat tisu atau kipas, 
dan sebagainya. Industri kreatif 
yang padat karya ini tidak hanya 
mendapatkan apresiasi dari 
masyarakat sekitar melainkan 
telah merambah hingga ke pasar 
mancanegara.

“Melihat pentingnya 
peranan UMKM dalam 
membantu perekonomian 
masyarakat kecil dan menengah, 
maka sangat penting untuk 
terus membentuk UMKM baru 
supaya lebih banyak menyerap 
tenaga kerja dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Tercatat 
UMKM yang berinovasi ada 
600 usaha. Mereka mampu 
mengubah usaha kecilnya 
menjadi usaha menengah,” 
katanya.

kerak Telor Bang nanang 
dapat Pujian Wali kota depok
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Berkebun memiliki 
banyak manfaat. Selain 
membuat lingkungan 

menjadi hijau, berkebun juga 
dapat meningkatkan kreativitas 
dan mengobati rasa jenuh 
dari rutinitas bekerja. Semua 
itu dapat diatasi dengan 
memanfaatkan pekarangan 
sebagai areal menanam tanaman 
pangan non-padi, sayur-
sayuran dan buah-buahan serta 
tanaman obat. Hal itu  dilakukan 
Komunitas Berkebun Depok. 
Para anggotanya menanam 
bawang merah tuktuk di 
pekarangan rumah mereka. 

 “Alhamdulillah bawang 
merah tuktuk dapat tumbuh 
subur di pekarangan rumah. 
Anggota kami saat ini sudah 
tak pusing lagi mendapatkan 
bawang merah. Bila harga 
bawang merah naik, ibu-
ibu tinggal ambil bawang di 
halaman rumah mereka,” 
jelas Eko, pendiri Komunitas 
Berkebun Depok.

Eko menjelaskan, tuktuk 
adalah varietas bawang 
merah yang ditanam dari 
benih, bukan umbi. Tuktuk 

merupakan terobosan baru yang 
diperkenalkan di Indonesia. 

 “Berkebun itu 
menyenangkan dan bisa 
menghilangkan kepenatan.  
Kreativitas kita dibutuhkan 
untuk membuat tanaman 
tumbuh indah dan hasilnya 
bagus. Kami hadir untuk 
memberikan wadah bagi para 
penggemar atau masyarakat 
yang punya hobi berkebun, 
sehingga kita bisa saling berbagi 
pengalaman, berbagi informasi 
dan saling memberikan 
motivasi,” ujar Eko.

Eko menjelaskan, 
Komunitas Berkebun Depok, 
bergerak melalui media jejaring 
sosial untuk menyebarkan 
semangat berkebun. Hal itu 
dilakukan agar masyarakat 
lebih peduli lingkungan dan 
perkotaan melalui program 
urban farming. Urban farming 
adalah memanfaatkan lahan 
tidur di kawasan perkotaan 
untuk diubah menjadi lahan 
pertanian atau perkebunan 
produktif yang dilakukan oleh 
masyarakat sekitar.  
Saat ini, semangat tersebut 

sudah merambah ke 20 lebih  
kota di Indonesia.

“Yuk, manfaatkan 
pekarangan dan lahan kosong 
untuk berkebun. Jika berminat 
untuk bergabung dengan 
komunitas kami, terlebih 
dulu bisa follow twitter kami 
di @Dpkberkebun, facebook 
Komunitas Depok Berkebun, 
serta kirimkan email ke 
depokberkebun@gmail.com,” 
imbuhnya
Kawasan  Rumah Pangan 
Lestari

Dalam memanfaatkan 
pekarangan rumah, Pemerintah 
Kota Depok memiliki program 
Kawasan Rumah Pangan 
Lestari (KRPL). Program 
tersebut merupakan konsep 
melestarikan tanaman pangan 
di  kawasan perumahan. Namun 
pada intinya,  KRPL  akan 
memanfaatkan pekarangan 
rumah. Konsep KRPL ini 
sudah diterapkan di wilayah 
Sukmajaya, Tapos, dan Duren 
Mekar, Sawangan.

“Tujuan KRPL ini 
meningkatkan keterampilan 
keluarga dan masyarakat dalam 
pemanfaatan lahan pekarangan, 
memenuhi kebutuhan 
pangan dan gizi keluarga, 
mengembangkan sumber benih, 
dan mengembangkan kegiatan 
ekonomi produktif keluarga. 
Atas upaya itu Kota Depok 
mendapatkan penghargaan 
dari Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono,” tutur Kepala Dinas 
Pertanian dan Peternakan Kota 
Depok, Abdul Haris.

Tanam Bawang di Pekarangan 
Rumah Yuk!
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warga negara. Di antaranya 
adalah Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB), Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB), Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (PBBKB), 
dan Pajak Bumi Bangunan 
(PBB). Ada juga pajak air 
permukaan, rokok, hotel, 
restoran, hiburan, reklame, 
penerangan jalan, mineral 
bukan logam dan batuan, parkir, 
air tanah, dan sarang burung 
walet.

Dari sekian jenis pajak 
tersebut, PBB merupakan 

Tanpa pajak 
dan retribusi, 
pembangunan di 
suatu wilayah tak akan 

berjalan dengan baik. Begitu 
pun di Kota Depok. Maka 
itu, masyarakat Depok harus 
menyadari, berdirinya gedung 
sekolah, gedung puskesmas, 
betonisasi jalan, dan pelayanan 
Jamkesda itu menggunakan 
uang rakyat yang dibayarkan 
melalui pajak dan retribusi. 

Oleh sebab itu, tanpa ketaatan 
membayar pajak, pembangunan 
di Depok pun akan berjalan 
lambat.

Lilis Latifah, anggota 
DPRD Kota Depok dari Fraksi 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
menyatakan, pajak merupakan 
potensi terbesar pembangunan. 
Penerimaan pajak yang tinggi 
membuat pembangunan Kota 
Depok semakin maju.  Undang-
Undang No 28 Tahun 2009 
menyebutkan  beberapa jenis 
pajak yang menjadi kewajiban 

Pajak Bumi dan Bangunan anda 
untuk Pembangunan 
Kota Depok
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pajak yang potensial untuk 
dioptimalkan. Sebab jumlah 
lahan dan bangunan di Kota 
Depok mencapai ratusan ribu 
jumlahnya.

“Saat ini potensi 
pariwisata di Depok masih 
kurang. Hotel pun masih 
sedikit. Makanya penerimaan 
PBB  harus dimaksimalkan. 
Karena itu pemerintah harus 
memberikan edukasi kepada 
masyarakat bahwa pajak dan 
retribusi yang dibayarkan, 
digunakan untuk pembangunan 
gedung sekolah, perbaikan jalan, 
dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat,” tutur Lilis.

Menurutnya, 
sebelum membayar pajak 
setiap objek pajak perlu 
mengetahui  peraturan. 
Sesuai Perda Nomor 7 
Tahun 2010, membayar 
pajak itu wajib hukumnya. 
Maka, mau tidak mau wajib 
pajak harus melaksanakan 
kewajibannya. Bagi wajib 
pajak yang tidak melaporkan 
Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah sesuai batas waktu yang 

ditentukan maka dikenai sanksi 
administrasi Rp 100.000. 

Sebelum membayar pajak, 
setiap orang perlu mengetahui 
secara jelas sistematika 
peraturan daerah tentang pajak. 
Lilis menjelaskan, mengacu 
pada Perda No 2 Tahun 2002, 
maka beberapa hal penting 
dalam Perda tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut:

Bab I. Ketentuan Umum. 
Pada bab tersebut memuat 
pengertian istilah yang 
tercantum dalam peraturan 
daerah. Perlu digarisbawahi, 
pada pasal 1 ayat 10 dijelaskan 
istilah Pajak Daerah yang 
selanjutnya disebut pajak adalah 
iuran wajib yang dilakukan 
oleh orang pribadi atau badan 
kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang. 
Hal itu  dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan daerah serta 
pembangunan daerah.

Bab II. Pajak Hotel, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 
Restoran dan Pajak Parkir. Pada 
bab ini diuraikan tentang pajak 
hotel. Selanjutnya diuraikan 
juga tentang pajak hiburan. Tarif 
pajak hotel sesuai ketentuan 
pasal 6 adalah 10%. Sedangkan 
tarif rumah kos  5%. Pada 
bagian ini dicantumkan pula 
tata cara penghitungan dan 
penarikannya. Jenis pajak sesuai 
pasal 9 disebutkan pertunjukan 
yang dapat dikenakan 
pajak, yaitu: pertunjukan 
film, pertunjukan kesenian, 
pertunjukan pagelaran musik 
dan atau tari dan sejenisnya. 
Kemudian penyelenggaraan 
musik hidup, karaoke, dan 
sejenisnya, permainan biliar, 
permainan ketangkasan, game 
atau play station dan sejenisnya. 
Selanjutnya panti pijat, mandi 
uap, pertandingan olah raga, 
tempat wisata dan taman 
rekreasi, kolam renang, kolam 
pemancingan, pertunjukan 
sirkus dan komedi putar, dan 
studio musik yang disewakan.

Lebih jelasnya, Perda 
Nomor 7 Tahun 2010 ini dapat 
diunduh di : 
http://www.depok.go.id/perda/
Tahun%202010%20Nomor%20
07%20Tentang%20Pajak%20
Daerah.pdf
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Serba Serbi
Walikota Depok: Semua yang 
Ingin Mendaftar CPNS Diper-
silahkan Tapi harus Sesuai 
Prosedur

Sehubungan dengan infor-
masi penerimaan Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, 
Walikota Depok Nur Mahmudi 
Ismail memberikan penjelasan 
terkait kuota yang akan diberi-
kan Kementerian Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi untuk Kota 
Depok.

“Formasi baru CPNS 2013 
diberikan kepada 193 orang un-
tuk umum. Selain itu diberikan 
juga untuk tingkat K2 dan K1. 
Namun, untuk golongan terse-
but sampai saat ini belum ada 
informasi berapa banyak orang 
yang akan diterima,” jelas Nur 
Mahmudi di Balaikota Depok, 
Kamis (05/09/2013) kemarin.

Nur kembali menegaskan, 
kuota CPNS ditentukan oleh 
Menteri Pembinaan Aparatur 
Negara  dan Reformasi Birokrasi 
(Menpan & RB). Jumlah terse-
but ditentukan berdasarkan 
korelasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). 
Untuk formasi yang ada hanya 

Usai memantau perbaikan 
jalan di R. Sanim, Beji dan Jalan 
Raya Tapos, Walikota Depok 
melakukan evaluasi terhadap 
jajarannya di lapangan, Senin, 
2 September 2013. Nur didam-
pingi oleh Dinas BMSDA Kota 
Depok, Dinas Tarkim Kota 
Depok, beserta Camat dan Lurah 
setempat.

Nur menjelaskan, jalan 
merupakan salahsatu pendukung  
penting untuk menopang per-
tumbuhan ekonomi. Berdasar-
kan data BPS, pertumbuhan 
ekonomi Kota Depok Tahun 
2012 mencapai angka 7,1 persen, 
jauh di atas rata-rata pertumbu-
han ekonomi di Indonesia dan di 
Jawa Barat (6,2 persen).

“Kami berharap perbaikan 
jalan tahun ini  ditargetkan bisa 
mencapai hingga 8 persen, yang 
sebelumnya sudah ada 82,2pers-
en jalan mantap (hingga 2012), 
pertumbuhan ekonomi di Kota 
Depok semakin meningkat. Ka-

Perbaikan Jalan Pacu Pertumbuhan 
Ekonomi Warga

lau sebelumnya nilai pertumbu-
han ekonomi Kota Depok sudah 
di atas rata-rata, nah sekarang 
dengan semakin banyaknya 
jalan yang diperbaiki, harapan-
nya pertumbuhan ekonomi 
kita semakin meningkat,” ujar 
Walikota Depok Nur Mahmudi 
Isma’il.

Nur juga mengatakan 
semoga warga depok bisa 
memanfaatkan jalan untuk 
keperluan dan aktivitas kesehar-
ian. “Jangan lupa warga Depok 
untuk tetap produktif, kerja-
keras dan kreatif dalam pem-
bangunan yang terus mengalami 
pertumbuhan. Sehingga warga 
Depok jangan sampai menjadi 
korban pertumbuhan ekonomi, 
tapi justru mengambil peluang 
dan menjadi pelaku pembangu-
nan,  turut serta mewarnai dan 
mengembangkan pertumbuhan 
ekonomi di kota Depok. Sehing-
ga warga Depok bisa menikmati 
kesejahteraan,” jelas Nur.
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diberikan kepada guru, dokter, 
serta kalangan kesehatan. “Saya 
sudah mengusahakan untuk 
tenaga teknis, namun sulit. 
Alasannya karena rumusannya 
terlalu sedikit,” ujarnya.

Walikota Depok ini 
melanjutkan bahwa tidak boleh 
ada unsur titipan dari siapapun 
untuk pelamar CPNS. Semua 
yang ingin mendaftar diper-
silahkan, tetapi harus sesuai 
dengan prosedur yang ditentu-
kan. Pendaftarannya dilakukan 
secara online.

Medifarma Akan Terapkan 
ODNR dan ODNC

PT. Medifarma mendu-
kung penuh kebijakan Pemkot 
Depok mengenai gerakan One 
Day No Car (ODNC) dan One 
Day No Rise (ODNR).  Hal 
tersebut dikatakan oleh Wahyu 
Hartoyo selaku Plan Manager 
PT. Medifarma pagi tadi saat 
pihaknya mengadakan kegiatan 
pengobatan gratis bagi warga 
sekitar, Selasa (03/09/2013).

“Kami sangat menyambut 
baik dan mendukung program 
ini, kita akan komit bahwa 
mulai sekarang dan seterusnya 
untuk menerapkan program 
ini di lingkungan kami, ” ujar 
Wahyu.

Keseriusan pihak Medi-
farma terlihat pagi tadi, saat 
menjamu Walikota Depok Nur 
Mahmudi Ismail beserta jajaran-

nya, mereka menghidangkan 
nasi jagung dan singkong untuk 
dikonsumsi dengan lauk pauk 
lainnya. Wahyu mengatakan 
bahwa nasi jagung yang mereka 
santap tidak ada bedanya den-
gan rasa nasi biasa, oleh karena 
itu beliau yakin bahwa semua 
jajaran direksi dan karyawan ti-
dak akan menemukan kesulitan 
untuk mengkonsumsinya.

Mengenai ODNC, Wahyu 
menjelaskan bahwa pihaknya 
akan melakukan diskusi terlebih 
dahulu dan secepatnya akan 
diterapkan. Selain itu pihaknya 
juga berharap kebijakan ini akan 
diikuti oleh Medifarma yang ada 
di Bogor.

“Kita sudah berfikir untuk 
mengurangi tingkat kemacetan 
dan juga menghemat peng-
gunaan bahan bakar, mungkin 
nanti karyawan kami bisa join 
dalam satu mobil,” jelas Wahyu.

Pelaksanaan Test Peneri-
maan CPNS Calon Praja IPDN 
Pendaftaran Kota Depok

Badan Kepegawaian Dae-
rah (BKD) Provinsi Jawa Barat 
menyelenggarakan test peneri-
maan CPNS Calon Praja IPDN 
Tahun Anggaran 2013/2014 
wilayah Jawa Barat yang diikuti 
oleh peserta dari Kabupaten / 
Kota di Provinsi Jawa Barat den-
gan hari yang berbeda dan ma-
teri  test mengenai test Psikologi 

dan test Integritas kejujuran.
Peserta test pendaftaran 

Kota Depok yang hadir mengi-
kuti test sebanyak 34 (tiga 
puluh empat) orang yang terdiri 
dari 24 orang peserta laki-laki 
dan 10 orang peserta wanita, 
jumlah peserta tersebut meru-
pakan pelamar yang sebelumnya 
telah lulus seleksi administrasi 
pendaftaran Kota Depok.

Peserta test diberangkat-
kan dari Balaikota Depok pada 
hari Sabtu tanggal 29/08/2013 
dengan menggunakan bis yang 
telah disediakan oleh Badan 
Kepegawaian Daerah Kota 
Depok. Sebelum keberangkatan 
ke Kota Bandung Kepala Bidang 
Pendidikan dan Pelatihan pada 
Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Depok Herliani, STP 
selaku leading sektor pendaft-
aran CPNS Calon Praja IPDN 
berpesan bahwa setiap peserta 
diharapkan untuk mempersiap-
kan diri dengan cara menjaga 
kondisi fisik tetap prima selama 
perjalanan ke Kota Bandung 
dan istirahat yang cukup ke-
tika tiba ditempat penginapan 
sehingga pada pelaksanaan test 
besok pagi lebih bisa konsen-
trasi.

Kepala Sub Bidang Diklat 
Struktural dan Teknis Hendar 
fradesa, SE selaku koordinator 
pengiriman peserta test CPNS 
Calon Praja IPDN mengatakan 
bahwa Pemerintah Kota Depok 
melalui Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Depok mem-
fasilitasi peserta test mulai dari 
transportasi berangkat dan pu-
lang, penginapan dan konsumsi 
selama di Kota Bandun.
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kreativitaS warga

kesepakatan dengan konsumen. 
Sementara itu, pembelian 
dengan jumlah besar baik 
standar maupun non standar, 
konsumen akan mendapatkan 
diskon yang sangat menarik. 
Nurul menjelaskan, untuk 
menjaga kepuasana para 
konsumen ia pun sangat 
menjaga kualitas bahan dan 
kerapian dalam pengerjaan. 
Oleh karena itu bahan yang 
digunakan untuk membuat 
frame adalah fiber berkualitas. 
Kemudian pengerjaannya 
memakai mesin. Dengan begitu 
frame yang dihasilkan tidak 
kalah dengan frame-frame 
produksi perusahaan besar. 
Harga framenya pun kompetitif. 
Keteguhan dan ketekunan 
tersebut berdampak semakin 
meningkatnya konsumen yang 

Foto merupakan salah 
satu dokumen penting 
yang bisa mengingatkan 
peristiwa-peristiwa 

indah  di masa lampau. 
Contohnya  wisuda, pernikahan, 
dan liburan bersama keluarga. 
Ingin foto itu dibingkai khusus 
agar peristiwa penting itu selalu 
dipandang? 
Bineka Frame adalah 
jawabannya. 

Usaha bingkai foto 
milik Nurul Badri warga 
Jalan H. Iming, Gang Jangkar  
RT001/002, Beji, Kota Depok 
dapat membuat frame khusus 
dan unik atau sesuai dengan 
permintaan konsumen. 
Misalnya ukuran batangan 
bingkai, motif ukiran, memakai 
kaca dop atau kaca anti silau 
atau bayangan seperti cermin 
dan sebagainya.

Tak hanya itu, Nurul 
Badri pun menyediakan 
berbagai ukuran frame. “Kami 
menyediakan semua ukuran 
frame standar. Mulai dari 
ukuran 5R hingga 24R dan 
ukuran serta standar lainnya. 
Kami juga melayani pesanan 
frame ukuran non standar 
sesuai permintaan konsumen,” 
katanya. 
Nurul menambahkan bahwa 
untuk ukuran non standar 
atau sesuai dengan permintaan 
konsumen maka harga sesuai 

memesan frame. 
Omzet Bineka Frame saat 
ini sekitar Rp 8 juta per 
bulan. Keuntungan bersihnya 
mencapai sekitar 30 persen. 
Dengan keuntungan tersebut, 
Nurul Badri bisa terus 
menambah jumlah stok frame 
dari berbagai ukuran. 
“Modal utama saya menjaga 
kualitas dan kepercayaan 
pelanggan. Modal itu membuat 

Perlu Frame Foto ukuran khusus? 
Bineka Frame Siap melayani

Jenis ukuran frame dan harga yang 
disediakan di Bineka Frame: 
1. 10R (20 x 25 cm)= Rp 10.000 - Rp 15.000. 
2.12R (22 x 28 cm)=Rp 12.000 - Rp 17.000. 
3. 17R (30 x 40 cm)=Rp 25.000  untuk 
double Rp 40.000. 
4. 20R (40 x 50 cm)=Rp 50.000 untuk 
double Rp 90.000. 
5. 24R (50 x 60 cm)=Rp 70.000 untuk 
double Rp 120.000. 
6. A4 (21 x 30 cm)=Rp 12.000 - Rp 15.000. 
7. A2 (40 x 60 cm)=Rp 60.000 untuk double 
Rp 100.000.
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Layanan maSYarakat

Sebagai wujud dukungan 
terhadap program One 
Day No Car (ODNC) 

atau sehari tanpa mobil, BNI 
46 meluncurkan anjungan 
tunai mandiri (ATM) khusus 
pengendara motor di Jalan 
Raya Margonda, Beji, Depok. 
Pemasangan ATM khusus 
motor itu karena banyak 
penduduk Kota Depok yang 
memanfaatkan sepeda motor 
sebagai alat transportasi 
utamanya, dan ada juga yang 
menjadikan berkendara motor 
sebagai penyalur hobi sebagai 
anak motor atau bikers.

“Penempatan ATM khusus 
pengendara motor di Depok ini 
sebagai percontohan. Hal ini 
karena Kota Depok merupakan 
satelit Jakarta dan kota 
perumahan atau tempat tinggal 
kaum komuter yang didominasi 
pengendara sepeda motor. Ada 

juga yang memanfaatkan motor 
dengan membentuk komunitas 
motor. Ini juga sejalan dengan 
dengan program Pemerintah 
Kota Depok untuk mengusung 
go green dengan programnya 
ODNC,” jelas Direktur Utama 
BNI 46, Gatot M Suwondo.

Head of Network and 
Services Bank BNI Cabang 
Margonda, Hery Wibowo 
menyatakan program 
layanan public ini sebagai 
bentuk dukungan terhadap 
program hemat energi yang 
diusung dalam tema ODNC. 
Selain mendirikan ATM 
khusus motor, pihaknya juga 
mengimplementasikan program 
ODNC di kantor BNI.

“Untuk BNI Cabang 
Margonda telah menerapkan 
ODNC sejak Desember 2012. 
Kami juga menghimbau kepada 
11 cabang BNI seluruh Depok 

untuk turut melaksanakan 
program ODNC dan ODNR. 
Di kantor kami lahan parkirnya 
diprioritaskan untuk nasabah, 
karena itu karyawan kami 
ada yang naik angkot dan 
motor ke kantor. Jadi di kantor 
kami hanya ada mobil dinas 
operasional,” tuturnya.

Peresmian ATM Sepeda 
Motor tersebut dilakukan 
oleh Wali Kota Depok, Nur 
Mahmudi Isma’il,. Kemudian 
juga didamping oleh Direktur 
Utama BNI, Gatot M Suwondo 
serta dihadiri oleh Direktur 
Jaringan dan Layanan BNI 
Honggo Widjojo Kangmasto, 
Direktur Kepatuhan BNI 
Ahdi Jumhari Luddin, serta 
Corporate Secretary BNI 
Tribuana Tunggadewi.

Tak hanya BNI 46 
yang menjalankan oDNC, 
Kantor area PLN Depok juga 
melaksanakan oDNC. 

Manager Area PLN Depok 
Sinung Yuwono menyatakan 
bahwa dari jajaran pimpinan 
dan manajemen sudah mulai 
mengurangi pemakaian 
kendaraan dinas. Setiap hari 
Selasa, perusahaan menyiapkan 
sepeda motor operasional untuk 
jajaran pimpinan. 
“Ada juga yang datang dengan 
sepeda. Beberapa kendaraan 
dinas pejabat dikurangi, kami 
pinjami motor, pakai motor 
operasional. Ada enam motor 
yang kami siapkan,” ungkapnya 

Luncurkan aTm Sepeda 
motor, Bni 46 dukung OdnC
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Selain 
itu, ia juga 

membawahi 
unit patroli dan pengawalan 
(Patwal),  Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota, motoris 
atau BM, dan patroli lalu 
lintas.

Sebagai koordinator 

dan aman.
“Bila tugas sudah 

memanggil, saya harus selalu 
siap. Saya mulai bekerja pukul 
06.00 hingga pukul 21.00 
WIB. Mulai hari Senin hingga 
Minggu. Ini semua saya jalani 
dengan ikhlas, penuh semangat, 
disiplin, dan tanggungjawab 
yang besar,” kata pria kelahiran 
tahun 1971 itu.

Menurut Deni, 
sebagai Kepala Koordinator 
Lapangan  Pengendalian 
Operasi, ia membawahi  enam 
regu. Masing-masing regu 
berjumlah 14 personil dan 
setiap regu di bawah komando 
satu komandan regu atau danru. 

Demi Tugas, 
Berangkat Pagi, 
Pulang Malam hari
JIKA TUGAS SUDAH 
memanggil harus selalu siap 
sedia. Begitulah panggilan 
jiwa Deni Hendrayadi. Kepala 
Koordinator Lapangan 
Pengendali Operasi Dinas 
Perhubungan Kota Depok itu 
tak mengenal rasa lelah dalam 
menjalankan tugasnya. Baik itu 
pagi hari hingga malam hari. 
Bapak enam anak itu memiliki 
tanggungjawab yang besar, 
sebab di tangannya-lah ia harus 
membantu pihak kepolisian 
dalam mengatur lalulintas. Tak 
hanya itu, di tangannya pula 
pengawalan terhadap Wali Kota 
Depok dan Wakil Wali Kota 
Depok harus berjalan lancar 
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ada kerjasama dengan istri dan 
anak-anak, keluarga saya sudah 
memahami jika saya berangkat 
pagi sekali dan pulang malam 
hari,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, 
Deni pun harus melakukan 
pengawalan terhadap Wali 
Kota Depok dan Wakil Wali 

Kota Depok. 
Deni harus 
memastikan jalur 
yang dilewati 
Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota 
Depok lancar. 
Kemudian juga ia 
memberikan rute 

yang harus dilalui pimpinannya 
tersebut.

“Kadang ada pengemudi 
yang keras kepala. Sudah 
melanggar aturan, baik itu 
adminstrasi kendaraannya 
maupun muatannya, namun 
tidak mau menerima sanksi atau 

peringatan dari petugas kami di 
lapangan. Saya pun harus turun 
tangan. Jika tidak selesai saya 
memberikan laporan kepada 
atasan saya. Saya melakukan 
tugas dengan rasa senang. Bagi 
saya pekerjaan yang ditugaskan 
pimpinan bisa saya laksanakan 

dengan baik 
merupakan sebuah 
kebahagiaan.  Saya 
juga berterimakasih 
kepada istri dan 
anak-anak yang 
sudah penuh 
pengertian,” 
tuturnya.

 Dikatakan 
Deni, dalam 
menjalankan 
hidupnya ada satu 
hal yang menjadi 
pantangannya. 
Pantangan itu 
adalah tidak 

banyak berhutang, meskipun 
ia harus memenuhi kebutuhan 
istri dan keenam anaknya. 
Dua di antaranya sedang 
menempuh pendidikan di 
perguruan tinggi.  “Salah satu 
resep kebahagiaan saya adalah 
mensyukuri apa yang ada. 
Syukur terhadap pekerjaan ini, 
dan tidak banyak berhutang. 
Semoga apa yang saya kerjakan 
bermanfaat bagi masyarakat, 
terlebih saya seorang PNS yang 
digaji pemerintah dari uang 
rakyat,” imbuhnya.

lapangan, setiap pagi Deni 
harus memimpin apel 
untuk mengetahui kesiapan 
anggota. Kemudian membagi 
tugas anggotanya ke tiga 
wilayah  untuk mengatur lalu 
lintas. Dari enam regu tersebut 
dibagi menjadi dua shift yakni 
pagi dan siang. Shift pagi 

bertugas dari pukul 06.00 - 
13.30 WIB. Sedangkan shift sore 
bertugas mulai pukul 13.00 - 
21.00 WIB.

“Saya sudah bisa bangun 
subuh, shalat subuh, mandi, 
dan sarapan. Bahkan terkadang 
tidak sempat sarapan. Karena 
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kipraH perempuan

“Saya sangat bersyukur. 
Berkat kerja keras dan 
kesungguhan dalam 
berusaha, akhirnya 
kami membuahkan 
hasil. Saya juga 
mengucapkan 
terima kasih 
kepada segenap 
pengurus Yayasan 
Dian Didaktika, 
para guru dan 
karyawan atas 
dukungan serta 
doa sehingga 
berhasil menjadi 

“Apabila bersungguh-sungguh, maka 
Allah SWT pasti akan memberikan jalan 
keberhasilan, Man Jadda Wa Jada”. Itulah 
moto hidup Sumiati, Kepala Sekolah SDIT 

Dian Didaktika. 
Atas kerja keras dan usahanya dalam mendorong 
kemajuan prestasi siswa dan sekolah yang 
dipimpinnya, Sumiati terpilih menjadi kepala 
sekolah teladan Kota Depok tahun 2013.

Ia  turut menghantarkan SDIT Dian 
Didaktika meraih Best Practice pendidikan 
karakter tingkat nasional oleh Pusat Kurikulum 
Kemendiknas tahun 2010. Tak hanya itu, saat 
Ujian Nasional (UN),  nilai siswa Sumiati selalu 
berada di atas angka 8 serta menyabet predikat 
juara I lomba Sekolah Sehat Kota Depok.

Sumiati, 
kepala Sekolah Teladan 
kota depok 
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juara,” imbuh Sumiati yang sebelumnya juga 
terpilih sebagai kepala sekolah teladan  tingkat 
Kecamatan Cinere.

Ibu tiga anak itu mengatakan, ia mengawali 
karir sebagai guru pada tahun 1999 di Sekolah 
Dasar  Al-Muhajirin Depok 1. Kemudian 
akhir tahun 1999, ia pindah mengajar di SDIT 
Dian Didaktika. Perempuan kelahiran Jakarta, 
28 Agustus 1972 ini pun mengajar di kelas 2 dan 
kelas 3 sebagai guru kelas dan di kelas 6 sebagai 
guru mata pelajaran IPA. Ia pun senantiasa 
mengantarkan siswanya bersiap menempuh UN.

Atas ketekunan dan kesabarannya, Sumiati 
semakin disukai siswanya. Terutama saat 
menyampaikan pelajaran. Sumiati juga dikenal 
sosok bersahabat dengan siswanya, sehingga 
membuat mereka nyaman dan semangat untuk 
meraih sukses.Tak ayal, prestasi demi prestasi 
pun diraihnya. Berkat keberhasilannya dalam 
mendidik siswa, maka tahun 2009 Sumiati 
diangkat menjadi kepala sekolah. Hal itu pun, 

berikut tips yang diberikan Sumiati dalam 
mengajar dan mengemban tugas sebagai 
kepala sekolah: 
 
a. kreatif menciptakan lingkungan sekolah 
maupun kelas sehat dan nyaman bagi siswa 
untuk belajar dan mengembangkan potensinya 
dengan optimal. 

menambah motivasi Sumiati untuk terus 
memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan 
lembaga tempatnya bekerja.

“Bekerja sebagai pendidik berarti ikut 
mempersiapkan masa depan anak-anak 
dan sekaligus masa depan bangsa ini,” tutur 
perempuan lulusan S1 FMIPA IKIP  Jakarta itu.

Di kalangan sesama guru, Sumiati dikenal 
sebagai sosok yang senang belajar, kreatif, visioner, 
berani, tegas tetapi sekaligus rendah hati dan 
bersahabat. Hubungan yang baik dengan para 
guru, kedekatan dengan siswa, dukungan dan 
kepercayaan dari Yayasan Dian Didaktika serta 
orangtua siswa jadi modal besar baginya untuk 
mendulang prestasi.

“Lingkungan sekolah tempat saya mengajar 
sangat kondusif. Hal ini yang  mendukung saya 
untuk terus memberikan layanan pembelajaran 
terbaik bagi para siswa untuk mendapatkan 
prestasi,” paparnya.

Sumiati menambahkan, keberhasilannya itu 
juga tak lepas dari dukungan Dinas Pendidikan 
Kota Depok. Dukungan tersebut ia rasakan sangat 
membantu untuk berkompetisi di tingkat provinsi 
Jawa Barat.

Setelah berhasil menjadi juara 1 sebagai 
kepala sekolah teladan tingkat kota Depok, 
Sumiati mewakili Kota Depok mengikuti 
kompetisi kepala sekolah teladan tingkat Propinsi 
Jawa Barat. Sumiati berhasil meraih peringkat ke-5 
dari 26 peserta tingkat kabupaten/kota di Jawa 
Barat.

b. disiplin dan tertib dalam manajemen kelas 
maupun sekolah. 
c. terus belajar menciptakan inovasi dalam 
proses pembelajaran di kelas sehingga para 
siswa  termotivasi untuk berprestasi. 
d. menularkan semangat, memfasilitasi dan 
memberi teladan kepada para guru untuk 
meningkatkan kompetensinya sehingga dapat 
terus meningkatkan mutu dan kemajuan 
sekolah.

27September 2013 - wartadepok



28 wartadepok - September 2013

atau anda juga bisa berinteraksi langsung di sosial 
media kami melalui :

anda ingin menyampaikan 

aspirasi, 
keluhan, 

masukan, 
keinginan 

dan Harapan 
terhadap semua pelayanan Pemkot kota depok?

Hubungi Langsung di 500 664

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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


