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DAFTAR ISI

Assalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh

Kebangkitan nasional adalah masa di mana 
bangkitnya rasa dan semangat persatuan, 
kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran 
untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia 

yang sebelumnya tidak pernah muncul selama masa 
penjajahan. 

Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan 
berdirinya Organisasi Budi Utomo. 

Namun bukan sekedar mengetahui mengapa 
berdirinya Organisasi Budi Utomo menjadi tonggak hari 
kebangkitan nasional namun lebih jauh lagi bagaimana 
kita mensikapinya. Beberapa hal yang bisa diambil 
di antaranya adalah Budi Utomo mengedepankan 
kebersamaan dalam berjuang. Artinya kita bisa 
mencontoh dalam mengisi pembangunan harus 
bersinergi dan saling mengisi sesuai bidangnya masing-
masing. 

Kedua Organisasi Budi Utomo bergerak tidak 
memandang status sosial sehingga seorang petani, 
tukang ojek, pedagang, kuli bangunan, direktur, polisi, 
TNI, politisi dapat berperan dalam  pembangunan.

Jika menjadi petani maka jadilah petani yang baik 
dalam mengurus sawah dan lahan sehingga hasilnya 
bisa menjadi cadangan pangan nasional. Tukang ojek 
bisa menjadi pelaku pembangunan yang baik dengan 
mengantarkan penumpangnya dengan santun dan 
tepat waktu sehingga penumpang dapat sampai ke 
tempat kerja sesuai dengan waktu yang di tentukan. 
Polisi dan TNI menjadi pelaku pembangunan dengan 
maksimal menjaga keamanan dan ketertiban sehingga 
masyarakat merasa aman dan dapat berkarya secara 
maksimal.

Akhirnya mari sama-sama kita menjadi agen-agen 
pembangunan agar ke generasi ke depan merasakan 
apa yang kita lakukan.

Wassalaamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh
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Alhamdulillah, edisi Mei 2015 rampung kami 
kerjakan. Pada edisi ini kami merasa perlu 
menceritakan sekelumit isi dan tema besar 
Majalah Warta Depok. Tema besar yang kami 

usung di bulan Mei ini adalah semangat kebangkitan 
nasional yang kita peringati setiap  20 Mei.

Dengan semangat kebangkitan nasional kami berusaha 
mengulas aktivitas di Kota Depok yang kami anggap 
sebagai bagian dari bentuk aktivitas yang sesuai dengan 
semangat kebangkitan nasional. 

Pertama kami mengulas kegiatan terkait dengan kegiatan 
pemberdayaan pemuda dengan liputan wirausahawan 
muda, tidak lupa kami tambahkan cerita pemuda 
berprestasi dalam bidang seni, olahraga dan dalam bidang 
pariwisata.

Selanjutnya untuk melengkapi keseriusan Pemkot 
Depok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
maka kami sajikan ulasan RW layak anak, peningkatan 
keterampilan bagi perempuan, dan penanggulangan 
KDRT.

Pembangunan peningkatan jalan dan perkembangan 
wilayah Jalan Parung- Ciputat kami sajikan untuk 
memberitahu bahwa kawasan tersebut yang merupakan 
perbatasan Kota Depok dengan Bogor dan Tangerang 
Selatan terperhatikan oleh Pemkot Depok.

    Rubrik Komunitas kami menuliskan tentang komunitas 
Abang Mpok Depok dan yang terakhir kami sedikit 
mengupas terkait dengan pelayanan Jamkesda  di 
Kota Depok. Mau tau selengkapnya, silahkan pembaca 
menikmati tulisan- tulisan yang kami sajikan.

SALAM  REDAKSI

Penerbit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Pelindung : Walikota Depok 
Penanggung Jawab: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok 

Pemimpin Redaksi: Mohammad Fitriawan, ST, MT. 
Kepala Bidang Informasi Publik : Herry Gumelar, ST, M.Si

Redaksi : Nuryanto, SE, Anwar Nasihin, S.Ag, MM.
Staf Redaksi : M. Aris Wardana, S.Sos., Hapsari Indrawati S.sos. Ariyadi, Mujiran, Meriawan, Torikudin, Haris 

Maulana, Tabroni H. Tokih, Rita Nurlita, S.Sos, Damayanti. S.IK, Yulia Shoim, A.Md. Keuangan: Agus Suprayitno
Website: www.depok.go.id Email: diskominfo@depok.go.id
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Email : portal@depok.go.id
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Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. 
Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.

Pribahasa itu menggambarkan upaya Rahmad 
Darmawan meraih medali emas dalam cabang 

olahraga karate pada nomor kata perseorangan di Porda XII 
Provinsi Jawa Barat 2014.

Rahmad yang bersekolah di SMA PGRI Depok itu tekun 
berlatih karate sejak duduk di bangku SD. Bahkan ketika di 
kelas 5 SD, Rahmad sudah ikut kejuaraan dan berbagai prestasi 
diperolehnya. Bersekolah di SMPN 5 Depok, Rahmad terus 
berlatih karate secara serius. Keseriusannya itu menjadikan 
Rahmad terpilih mewakili sekolahnya dalam ajang Olimpiade 
Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kota Depok. Meraih 
juara satu membuat Rahmad mewakili Kota Depok dalam 
O2SN tingkat Provinsi Jawa Barat. Rahmad tampil gemilang 
dan kemudian mewakili Provinsi Jawa Barat di O2SN tingkat 
nasional. Di Kota Palembang tempat berlangsungnya O2SN itu 
Rahmad meraih juara pertama.

“Medali emas yang saya peroleh memicu semangat saya untuk 
makin berlatih lebih keras lagi,” kata Rahmad yang bersekolah 
di SMA PGRI Depok itu.

Berbagai prestasi yang ditorehkan Rahmad akhirnya KONI 
Depok merekrutnya  sebagai atlet karate Kota Depok. 
Pembinaan prestasi terus menempanya. Rahmad pun masuk 
dalam kontingen Depok dalam PORDA XII Jabar yang di gelar di 
Bekasi tahun 2014.

Pada ajang bergengsi tersebut Rahmad mengharumkan nama 
Kota Depok dengan meraih medali emas. Atas prestasinya 
tersebut KONI Depok memberikan apresiasi berupa uang 
kadeudueh  kepada Rahmad.

“Saya atlet termuda dalam cabang olahraga karate nomor 
kata di Porda Jabar. Alhamdulillah saya bisa meraih juara satu. 
Ini atas dukungan dan kerja keras seluruh tim. Baik itu pelatih 
saya maupun juga dari pengurus KONI yang terus memberikan 
support dan memantau kami dalam berlatih sebelum 
bertanding,” tandasnya.

Prestasi itu tak membuat Rahmad puas diri. Rahmad terus 
berlatih serius agar dapat berprestasi pada ajang PON dan 
mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.

“Kecerdasan emosional itu 
sangat penting. Kecerdasan 
itu membuat kita bisa 
mengendalikan diri, memacu 
diri untuk berprestasi, 
menghargai orang lain, 
menumbuhkan rasa sosial 
dan kebersamaan dan 
sebaginya, hal tersebut 
bisa kita ajarkan kepada 
anak-anak sejak dini 
dengan cara anak-
anak kita ajarkan 
dan kita dorong untuk 
bersosialisasi dengan 
lingkungan sekitarnya,” 
imbuhnya.

Pertahankan Kesenian 
Depok Tari Topeng Cisalak 
Melanglang Buana

Kebangkitan Nasional merupakan momen Bangsa 
Indonesia untuk lepas dari tangan penjajah. 
Semangat itu pula lah yang menjadikan para 
pelaku kesenian Tari Topeng Cisalak untuk 

mempertahankan dan melestarikan kesenian asli Kota 
Depok itu.

“Kami terus melestarikan kesenian tradisional 
Jawa Barat ini. Selain sering tampil di Jawa 
Barat dan Bali maka juga memperkenalkan 
tarian ini di Belanda, benua Eropa dan Afrika. 
Saya juga mengajar memainkan alat musik 
gambang kromong,” tutur Ketua Sanggar Topeng 
Kinang Putra, Andi Supardi yang merupakan cucu Mak 
Kinang dan Djioen, Andi menjelaskan, Tari Topeng Kinang 
Cisalak merupakan kesenian yang berasal dari daerah Jawa 
Barat. Tarian ini berkembang di daerah Cisalak, Cimanggis, 
Depok, karena itulah tarian ini sering disebut Tari Topeng 
Cisalak. 

Awalnya, Tari Topeng Cisalak muncul tahun 1918 dengan 
nama Topeng Kinang. Adalah Mak Kinang dan Djioen dua 
orang tokoh yang menciptakan tarian ini. Kedua orang ini 

Tekun Berlatih

Rahmad Darmawan Raih Emas

LAPORAN UTAMA
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Bambang Kurnianto warga 
Kelurahan Tugu, Cimanggis, 
Depok mengucapkan rasa 
terima kasihnya kepada 

Pemerintah Kota Depok. Sebab 
dengan program bantuan modal 
usaha untuk pemuda membuat 
usaha tas nya berkembang.

“Alhamdulillah saya salah 
satu pedagang yang 
beberapa kali merasakan 
bantuan dari Pemerintah 
Kota Depok. Saya pertama 
kali mendapatkan pelatihan 
dari Dinas UKM dan Pasar 
sebelum tahun 2010 seingat 
saya. Kala itu di Kelurahan 
Tugu menginformasikan 
bahwa akan ada pelatihan 
bagi para pemuda se-Kota 
Depok. Mendengar hal itu 

Dapat Bantuan Usaha
Usaha Tas Bambang Maju

merupakan pemain topeng ubrug yang terkenal pada masa 
itu. Sepasang seniman ini tinggal dan membesarkan sanggar 
seni yang bernama Sanggar Topeng Kinang Putra bersama-
sama. 

Demi menjaga eksistensi tarian tersebut, Andi juga 
mengajarkan tari topeng di sanggar di kawasan Setu Babakan 
juga beberapa sekolah tingkat SMA yang berada di kawasan 
Jakarta Selatan.

“Kita mempertahankan kesenian atau tradisi Tari Topeng 
cisalak di zaman era globalisasi dengan tetap berjalan 
dengan eksistensi grup kita karena kita bertanggung jawab 
untuk melestarikan tradisi nenek moyang, “ ujarnya.

Saat ini anggota Sanggar Topeng Kinang Putra berjumlah dua 
puluhan orang, lanjutnya. Jumlah tersebut terdiri dari penari 
dan para pemain musik. Sanggar kesenian ini kerap kali 
mengisi pertunjukan seperti hajatan masyarakat, mulai dari 
pernikahan, khitanan, pengisi acara workshop atau seminar, 
hingga perayaan hari kemerdekaan Indonesia. 

Pementasan tari topeng biasa dilakukan oleh 20 orang 
bahkan lebih. Sang penari berlenggak lenggok diiringi alunan 
dari berbagai alat musik seperti, kenong tiga, rebab, kempul, 
gong, kecrek, kulanter, ketuk, gendang, dan bende.

saya pun mendaftar,” katanya.

Menurut Bambang, selain bantuan kios, ia juga mendapatkan 
pelatihan untuk mengembangkan usaha. Pelatihan itu berupa 
pelatihan manajemen, pelatihan promosi, study banding ke 
Sentra Batik Bogor, studi banding ke pusat grosir tas di Bogor 
yang semuanya sangat menginspirasinya.

“Bantuan lain yang saya rasakan adalah bantuan pengadaan 
kios untuk dagang tahun 2010 dan pelatihan. Luar biasa kalau 
saya taksir sampai kurang lebih sepuluh juta rupiah karena 
sudah berbentuk kios beserta isinya. Ini luar biasa buat saya. 
Saya mendapatkan omzet tambahan sekitar Rp 300.000 per 
hari. Alhamdulillah kios masih berdiri hingga sekarang,” ujarnya.

Dikatakan Bambang, untuk mendapatkan bantuan tersebut, ia 
pun mendaftarkan diri ke kelurahan. Kemudian ia pun di survei 
oleh instansi terkait. Survei tersebut di antaranya ia masuk 
kategori pemuda, kelayakan usaha, dan tempat usaha.

“Saya lulus kategori pemuda. Saya ucapkan syukur dan 
alhamdulillah atas bantuan Pemkot Depok. Program itu sangat 
bagus,” paparnya.
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R asim Setiawan (35) merasa sangat 
tertolong mendapatkan bantuan 
biaya pengobatan dari Jamkesda. 
Rasim yang merupakan keluarga 

tak mampu kini dapat bekerja kembali 
setelah penyakit sindrom nefrotik (penyakit 
yang berhubungan dengan ginjal) yang 
dideritanya dinyatakan membaik.

“Sejak April 2014 
saya tercatat sebagai 
peserta Jamkesda. 
Penyembuhan penyakit 
saya membutuhkan biaya 
besar. Alhamdulillah 
dengan Jamkesda saya bisa 
bekerja kembali, tapi tidak boleh kecapaian,” katanya.

Rasim menjelaskan, kondisi saat ia belum diobati ia tidak bisa 
berjalan, karena tubuhnya bengkak. Karena tercatat sebagai peserta 
Jamkesda maka ia pun dirawat di RSUD Depok. Karena membutuhkan 
perawatan lebih lanjut maka ia pun dirujuk ke RSCM. Setelah dirawat 
beberapa pekan, ia diperbolehkan pulang dan kini masih berobat 
jalan sebulan sekali di RSCM. Perkembangan kesehatannya kini 
semakin baik.

“Jamkesda ini membantu banget untuk yang sakit parah 
kayak saya. Butuh biaya pengobatan besar, tapi tidak punya 
uang. Pelayanan Jamkesda juga cepat karena pas saya pakai 
di RSCM, antreannya terpisah dari BPJS Kesehatan dan yang 
lain,” tutur ayah satu anak itu.

Angka Balita Gizi Buruk
Menurun Drastis

Berkat Jamkesda

Rasim Dapat Kerja Lagi

D epok mencatatkan 75 kasus balita gizi buruk 
dari 127.101 balita di Depok. Dilihat dari 
prevalensi nasional balita gizi buruk sebesar 
17,9 persen, Depok berada jauh di bawahnya, 

yakni 0,06 persen. 
Jumlah 75 kasus balita gizi buruk tersebut terdeteksi 
saat Bulan Penimbangan Balita pada Agustus 2014. 

Kemudian pada Maret 2015, angka tersebut turun menjadi 45 
kasus.
Kepala Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota 
Depok, Eti Rohati mengatakan, 
penanganan balita gizi buruk membutuhkan peran masyarakat, 
bukan sekadar petugas gizi. Apalagi jika kasusnya terjadi 
lantaran penyakit penyerta, seperti TB paru, pnemokokus, 
dan bibir sumbing. Penyakit penyerta itu membuat sulit bagi 

para penderita penyakit tersebut untuk menambah berat 
badannya.

“Kebanyakan kasus balita gizi buruk dengan 
penyakit penyerta. Kalau begini kondisinya, 
balita tersebut harus diintervensi dari aspek 
medis juga, enggak bisa hanya dari makanan,” 
imbuhnya.

Eti menjelaskan,  balita gizi buruk murni atau tanpa penyakit 
penyerta cenderung lebih mudah diatasi. Penanganan kedua 
klasifikasi balita gizi buruk tersebut melibatkan tim dari Dinkes 
dan tim yang sudah dilatih di puskesmas.
Depok sendiri memiliki 35 puskesmas di 11 kecamatan yang 
ada. Bahkan Puskesmas Sukmajaya memiliki  Theurapeutic 
Feeding Center (TFC), yakni puskesmas yang menangani gizi 
buruk dengan konsultasi dan perawatan. Puskesmas Sukmajaya 
adalah satu-satunya puskesmas di Depok yang memiliki TFC 
dengan fasilitas rawat inap.

LAPORAN UTAMA



Dinas Kesehatan Kota Depok, melalui Bidang Bidang 
perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan 
melakukan pembinaan bagi kantin sekolah. Pembinaan 
itu dilakukan terhadap para pedagang.

Hal itu ditujukan agar para siswa terhindar dari jajanan 
tak sehat.
Salah satu sekolah yang telah menjalankan kantin 
sehat adalah sekolah Dian Didaktika.

Kantin Sehat Jaga 
Kesehatan Siswa

“Balita gizi buruk dirawat bisa sampai 
bulanan. Yang menentukan harus dirawat 
inap atau cukup jalan adalah TFC karena 
ada dokter, perawat, dan petugas gizi,” 
imbuhnya.
Penanganan balita gizi buruk turut 
melibatkan Kelompok Pembina Air Susu 
Ibu (KP ASI) dan Deviasi Positif, lanjutnya. 
Kelompok itu  merupakan kelompok ibu-
ibu yang memberikan edukasi gizi pada 
balita bermasalah, termasuk gizi buruk. 
Depok punya 115 KP ASI.
Selain puskesmas, pos gizi tidak kalah 
penting. Depok mempunyai 15 pos gizi. 
Pos gizi menjadi sarana memberdayakan 
masyarakat agar tahu bagaimana 
menangani balita gizi buruk dari sisi 
nutrisi karena sebenarnya yang bisa 
mengatasi tidak hanya pengobatan. 
Terpenting adalah pencegahan dan 
promotif yang membutuhkan peran 
lingkungan.
Eti menjelaskan,  Dinkes juga melakukan pelatihan kader 
(masyarakat) soal bagaimana memantau, menentukan status 
gizi termasuk mengintervensi dan memilih makanan bernutrisi 
yang cocok untuk usia anak. Untuk 90 hari penanganan, balita 
gizi buruk akan mendapatkan susu dan makanan tambahan, 
selanjutnya diberikan secara bertahap.
Dari sisi petugas dilakukan pelatihan pemberian makanan 
untuk bayi dan anak. Teknik menimbang juga perlu 
diperhatikan, karenanya Dinkes turut memberikan pelatihan 
terkait keahlian menimbang.
Menariknya adalah penanganan balita gizi buruk juga 
menyasar ibu hamil karena dikhawatirkan balita gizi buruk atau 
bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dihasilkan dari 
ibu yang gizinya kurang. Ibu hamil dengan Hemoglobin (Hb) 
rendah atau anemia akan segera ditanggulangi.

Anita Carolina (25), penjual dimsum 
dan makanan di kantin Dian Didaktika 
menyatakan bahwa sebelum ia 
berjualan di kantin itu ia mendapatkan 
pembinaan. Pembinaan itu berupa 
cara menyajikan makanan yang sehat 
dan juga mementingkan kebersihan 
makanan. Agustus 2014 ia pun 
berjualan di kantin sekolah Dian 
Didaktika.
“Banyak sekali ilmu yang saya 
dapatkan dari pembinaan 
kantin sehat Dian Didaktika, 
terutama mengenai kebersihan 
makanan,” kata Warga Limo, Depok 
itu.
Menurut Anita, sekolah Dian Didaktika 
sangat memperhatikan masalah 
kebersihan, apalagi untuk makanan 
dan minuman yang sering dikonsumsi 
anak-anak setiap harinya. Bahkan, 

masakan di kantin Dian Didaktika dilarang 
mengunakan vetsin karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan 
dan kecerdasan anak.
“Bagi yang berani menggunakan itu dan ketahuan pihak sekolah, 
maka akan dikeluarkan dari kantin sekolah dan 
diganti dengan penjual lain,” tandasnya.
Anita menyatakan bahwa Tim pembina 
yang terdiri dari beberapa guru 
memonitor para pedagang sebulan 
sekali. Kemudian juga dokter-dokter 
kecil Dian Didaktika turut melakukan 
monitoring. Bahkan, seluruh karyawan 
turut mengawasi pelaksanaan 
aturan tersebut, termasuk pengawasan 
penggunaan celemek ketika memasak.
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P encegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah 

tangga menjadi hal yang menjadi perhatian Pemkot 

Depok. Oleh karena itu melalui Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pemkot 

Depok mengurangi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga 

dengan memberikan pelayanan secara gratis.

Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) Kota Depok, Ena Nurjanah,S.Psi. M.Si  mengatakan,

P2TP2A Kota Depok siap membantu penangan KDRT masyarakat 

Kota Depok secara gratis. Sebab hal itu sudah merupakan 

tugas.

“Setiap pengaduan 
ke P2TP2A, termasuk 
pengaduan kasus 
kekerasan dalam rumah 
tangga  (KDRT), kami 
segera assessment 
dan ditindaklanjuti 
sesuai kebutuhan. 
Namun saya tekankan 
sebaiknya datang  ke 
P2TP2A. Kami tidak 
mendatangi karena 
kami relawan yang 
tidak dibayar, kami 

LAPORAN UTAMA

DEDIH SUKARYA
Mudah Berobat di RSUD DEPOK

P2TP2A Kota Depok Siap Bantu 
Masyarakat Secara Gratis

D edih Sukarya (50) yang beralamat di RT02/01, 

Cipayung Jaya, Cipayung Depok merupakan salah 

satu warga Depok yang mendapat pelayanan gratis 

di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depok. Dedih 

yang menderita TBC mendapatkan pengobatan gratis dengan 

Jasmkesmas tanpa mendapatkan kesulitan.

Menurut Dedih, supaya pasien pengguna Jamkesmas 

mendapatkan pelayanan yang cepat sebaiknya menyiapkan 

persyaratan administrasi secara lengkap, yakni membawa 

surat rujukan, foto copy Jamkesmas, foto copy KTP dan KK.

“Saya sudah berkali-kali berobat di RSUD dengan 

menggunakan Jamkesmas. Dengan Jamkesmas tersebut 

saya tidak perlu membayar dan pelayanananya juga bagus,” 

katanya.

Dikatakan Dedih, sudah  satu tahun pernafasannya harus 

dibantu dengan tabung oksigen setiap hari. Hal ini akibat dari 

penyakit TBC yang dideritanya. Penyakit itu telah merusak 

paru-parunya.

“Saya mengidap penyakit TBC sejak kecil. Sebenarnya saya 

waktu kecil dan remaja juga sudah berobat namun tidak 

pernah tuntas. Kalau badan saya sudah segar saya 

berhenti minum obat pada hal saya belum 

sembuh total waktu itu. Lama kelamaan penyakit 

saya ini kambuh lagi, saya berobat dan minum 

obat delapan bulan lamanya sampai dinyatakan 

sembuh total, namun kata dokter meskipun saya 

sudah sembuh dari penyakit TBC paru-paru saya 

sudah terlanjur rusak akibat dulu saya berobatnya 

tidak sampai tuntas,” katanya

Menurut Dedih, saat ini ia tidak bisa bekerja lagi. 

Bahkan pernafasannya harus sering dibantu dengan 

oksigen. Oksigen tabung kecill itu dibelinya setiap hari 

seharga Rp 25.000 - Rp 30.000 per tabung.

“Kalau alat bantu penafasan ini tidak saya pakai agak 

lama misal satu jam nafas saya sesak jadi alat ini hampir selalu 
saya pakai, namun untuk menghemat ya kadang-kadang saya 
lepas, karena kalau saya pakai terus dalam satu hari bisa habis 
tiga tabung oksigen yang kecil. Saya sudah tak bekerja, karena 
itu istri yang mencari nafkah dengan berdagang di sekolahan,” 
tandasnya.

Dedih memberikan saran bagi penderita TBC sebaiknya 
berobat secara tuntas sesui anjuran dokter agar paru-paru 

tidak rusak dan akhirnya ketergantungan oksigen.
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punya para tenaga profesional , saat ini ada tujuh 
psikolog yang membantu kami secara sukarela. 
Pelayanan di  P2TP2A tidak berbayar sama sekali 
tetapi  semua khusus untuk warga Depok saja,” 
katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

dan Keluarga (BPMK) Kota Depok, Rina Fithrianni Bahar, SKM, 

M.Kes.

Rina menambahkan bahwa  P2TP2A siap menerima berbagai 

aduan masyarakat terkait beberapa hal termasuk kasus KDRT.

Menurut Rina, jenis KDRT yang penangananya bisa dibantu P2TP2A 

beragam. Ada penanganan terhadap korban kekerasan fisik dan 

ada juga yang  kekerasan psikis. Kekerasan fisik yang dilakukan 

berupa pemukulan, tendangan, dan segala yang melukai fisik sang 

istri. Kekerasan psikis yang dilakukan bisa berupa  penghinaan 

terhadap istri. 

“Ranah rumah tangga merupakan ranah privat bagi setiap orang. 

Tidak semua orang mau dan bisa menceritakan permasalahan yang 

terjadi dalam rumah tangganya. Untuk itu P2TP2A bisa membantu 

untuk menaganinya dengan mengembalikan psikologis korban 

KDRT. Kita menyediakan psikolog,” tuturnya.

Disamping mengembalikan psikologis korban KDRT,Lanjutnya, 

P2TP2A juga menyediakan pengacara jika kasus KDRT masuk ranah 

hukum dan korban perlu di damping pengacara.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, 
sebagaimana dikemukakan  dalam Pasal 1 UU Nomor 23 
tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga.

Alamat Kantor P2TP2A Kota Depok

Jalan Kartini Komplek Ruko Kartini No.19 Kota Depok 16431 
Telep. 021-77217020
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Generasi muda merupakan aset bangsa. Karena itu 
mereka harus diperhatikan tumbuhkembangnya. Untuk 
itu lah warga RW 11 Grogol, Limo, Depok membangun 
taman di setiap RT. Tujuannya agar anak-anak dapat 

bermain riang bersama teman-temannya.

“Di RW 11 ini terdiri dari sembilan RT.  Masing-masing RT punya 
sarana dan prasarana yang memadai untuk tempat bermain anak. 
Sarana tersebut antara lain masing-masing RT punya taman yang 
dilengkapi dengan sarana bermain anak yang aman. Misalnya  
ayunan, jungkat jungkit, mangkok putar, ayunan bulat, ayunan 
rantai dan sebagainya,” kata Ketua RW11 Heri Atmojo.

Menurut Heri, peralatan bermain tersebut bantuan dari 
Pemerintah Kota Depok namun sebagian besar swadaya dari 
masyarakat.

“RW 11 memang mendapat bantuan peralatan untuk menunjang 
sarana sebagai RW layak anak. Kami bergotong royong 
menyediakan sarana bermain anak bagi RT yang mendapatkan 
bantuan,” tuturnya.

Heri menyatakan bahwa warga RW 11 juga memberdayakan para 
ibu yang punya ilmu dan keterampilan untuk mengajar di TK dan 
TPA di lingkungan RW 11.

“Di RW 11 banyak pilihan bagi orangtua untuk memasukan anak-
anaknya baik di TK maupun TPA. Para pengajarnya ibu-ibu yang 
punya dasar pengetahun memadai untuk mengajar di TK atau TPA, 
jadi warga kami tidak perlu jauh-jauh cari TK atau TPA diluar yang 
kadang biayanya juga mahal,” tandasnya.

Heri menjelaskan, di  RW 11  yang berlokasi di Perumahan Villa 
Mutiara Cinere dihuni  860 kepala keluarga. Mereka rata-rata 
pasangan muda. Karena itu setiap rumah memiliki anak kecil. 
Sehingga program RW layak anak pun mendapat sambutan hangat 
dari warga. 

Selain membuat taman bermain, warga pun mendirikan pos 
penjagaan di setiap blok. Hal itu ditujukan agar anak-anak aman 
bermain di lingkungan rumah. Dengan anak-anak bermain di 
taman di lingkungan rumah maka mereka pun sudah bersosialisasi. 
Terlebih ketika 17 Agustus, maka anak-anak pun diminta untuk 
menghias sepedanya dan kemudian berkeliling di komplek.

“Kecerdasan emosional itu sangat penting. 

Kecerdasan itu membuat kita bisa 
mengendalikan diri, memacu diri untuk 
berprestasi, menghargai orang lain, 
menumbuhkan rasa sosial dan 
kebersamaan dan sebaginya, 
hal tersebut bisa kita 
ajarkan kepada anak-
anak sejak dini dengan 
cara anak-anak kita 
ajarkan dan kita dorong 
untuk bersosialisasi 
dengan lingkungan 
sekitarnya,” imbuhnya.

Kelompok UPPKS Anugrah Mampu Kembangkan Usaha 
Berbagai Kerajinan Kelompok Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Anugrah  
mampu  mengembangkan berbagai  barang kerajinan 

tangan yang berkualitas dan bernilai ekonomis tinggi.

UPPKS  Anugrah yang beralamat di  RT.01 RW.06 Kelurahan 
Beji Timur Kecamatan Beji Kota  Depok Telp. 081310226068 
merupakan binaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Keluarga (BPMK) kota Depok.

Kepala BPMK kota Depok Ir Widyati Riyandani mengatakan, 
UPPKS merupakan program pemberdayaan perempuan dari 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN).

“Anggota kelompok ini semuanya perempuan, karena itu 
program BKKBN tentunya mereka semua sebagai aseptor KB 
aktif.  Untuk mengapreasiasi peserta KB aktif tersebut mereka 
diberikan pembinaan dan fasilitasi modal untuk peningkatan 
usaha ekonominya yang di kelola dalam kelompok UPPKS 
tersebut,” kata Widyati.

Menurut Widyati di Kota Depok ada 170 UPPKS yang sudah 
mendapat pinjaman modal melaui BPMK dengan nilai pinjaman  
lima juta rupiah untuk setiap kelompok. Satu kelompok UPPKS  

Kelompok UPPKS Anugrah 
Mampu Kembangkan Usaha 
Berbagai Kerajinan

RW 11 Grogol 
Jadi RW Layak Anak

LAPORAN UTAMA
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beranggotakan lima orang. Pinjaman tersebut harus 
dikembalikan dengan cara diangsur dalam jangka waktu 18 
bulan.

“Modal ini sifatnya pinjaman dana bergulir, jadi harapan 
saya di Kota Depok akan lebih banyak lagi Kelompok UPPKS 
yang terbentuk,” tambah Widyati. UPPKS  Anugrah satu 
dari 170 UPPKS yang benar-benar bisa meningkatkan 
perekonomian keluarga.

Rusmini Ketua UPPKS Anugrah yang juga Ketua RT.01 
RW..06 Kelurahan Beji Timur mengatakan, dengan adanya 
Kelompok UPPKS tersebut anggotanya bisa membantu 
suami dalam peningkatan ekonomi keluarga.

“Kelompok UPPKS Anugrah memproduksi berbagai 
kerajinan tangan seperti tempat air mineral, 
tempat kue, tempat permen dan berbagi tempat 
lainnya yang dihias sehingga nampak indah. Kami 
juga memproduksi bros, tas, manik-manik, tutup 
saji, tutup galon air mineral dan berbagai kerajinan 
tangan lainnya,” kata Rusmini.

Rusmini yang juga Ketua Pokja 3 PKK Kecamatan Beji 
juga menjelaskan, aktifitasnya untuk  membina ibu-ibu 
dilingkungannya untuk membantu keluarga yang secara ekonomi 
masih lemah.

“Saya ingin para istri supaya bisa membantu suaminya mencari 
tambahan penghasilan, ada yang suaminya dengan memberikan 
ketrampilan untuk membuat kerajinan yang bisa dijual,” kata 
Rusmini.

Menurut Rusmini barang kerajinan produksi anggota UPPKS 
Anugrah sudah sering dipesan BPMK Depok dan juga 
pemasarannya sampai ke Kalimantan dan berbagai daerah 
lainnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPMK Kota 
Depok dan juga Camat  Beji serta 
Lurah Beji Timur yang telah 
membantu kami untuk 
kemajuan UPPKS 

Anugrah,” tambah  Rusmini.

Untuk mengembangkan usaha Rusmini berharap Pemerintah 
Kota Depok memberikan bantuan peralatan. “Sampai saat 
ini kami terkendala peralatan dan promosi. Kalau bisa kami 
dibantu peralatan seperti mesin jahit dan juga ada fasilitas yang 
disediakan untuk tempat kami memajang hasil kerajinan produksi 
UPPKS dan juga pelaku usaha UMKM lainnya,” harapnya.

UPPKS Anugrah tahun 2014 meraih juara satu pada lomba 
kelompok ketrampilan usaha handycraft tingkat Kota Depok dan 
mawakili Kota Depok untuk maju pada lomba di tingkat Propinsi 
meski belum berhasil meraih juara.

Disisi lain,  Iin Waskini salah satu anggota UPPKS Anugrah 
yang saat ini omsetnya mencapai Rp.2.000.000,- perbulan 
mengatakan, dengan ketrampilan yang dimilikinya ia bisa 
menambah pendapatan keuarga.

“Usaha kami pada waktu menjelang idul fitri dan kenaikan kelas 
mengalami peningkatan  permintaan yang tinggi, menjelang idul 
fitri banyak yang pesan tempat kue, tempat permen, tempat air 
mineral. Demikian juga menjelang kenaikan kelas banyak yang 
pesan barang kerajinan seperti tempat tisue dan lainnya dari para 
orang tua untuk hadiah para guru,” katanya.

Harga barang kerajinan produksi UPPKS Anugrah berkisar antara 
Rp.3.000 sampai dengan Rp.300.000 per buah tergantung 

jenis barang. Bagi masyarakat yang ingin punya hajat dan 
ingin souvenir yang istimewa untuk para tamu bisa 

pesan ke UPPKS Anugrah dengan menghubungi Iin Waskini 
atau yang akrab dipanggil ibu Lutfi  dengan nomor hp : 
081310226068
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Generasi muda merupakan harapan 
bangsa. Untuk itu mereka pun harus 
diberikan pembinaan agar tumbuh 
menjadi aset bangsa yang unggul.

Begitu juga yang dilakukan SMA Putra Bangsa 
Depok. Untuk mencegah siswanya tawuran 
maka pendekatan agama pun dilakukan. Para 
siswa muslim yang terlibat masalah maka Bagian 
Kesiswaan SMA Putra Bangsa menyuruh siswa 
tersebut

menuliskan ayat Al Qur’an dan terjemahannya 
tentang perilaku. Kemudian siswa pun disuruh 
bercerita tentang ayat tersebut.

Wakil Bidang Kesiswaan SMA Putra Bangsa, Nur Hasan, SAg. MPd 
mengatakan, selain pendekatan agama dilakukan, dalam membina 
siswa agar berperilaku baik dan tidak terlibat tawuran maka pembinaan 
mental juga diberikan. Para siswa diberikan masukan bahwa mereka 
lah harapan bangsa dan orangtua dalam pembangunan di Indonesia.

Meski begitu tetap ada pelajar yang terlibat kenakalan remaja berupa 
tawuran. Untuk menanganinya SMA Putra Bangsa akan mempelajari 
dulu duduk perkaranya. Kemudian memberikan sanksi berdasarkan 
peraturan sekolah.

Sanksi pertama berupa pemberian surat peringatan dan pemberian 
skorsing.

Berapa lamanya skorsing? Tergantung keterlibatan siswa saat 
tawuran. Sebab terkadang siswa terlibat tawuran hanya ikut-ikutan 
atau terpancing dan bukan menjadi penyebab tawuran. Untuk kasus 

ikut-ikutan maka siswa bersangkutan diskorsing tiga 
hari. Bila menjadi penyebab tawuran, skorsing pun 
diberikan selama seminggu.

“Bentuk skorsing bukan anak tidak 
datang ke sekolah, justru wajib. 
Saat di sekolah, satu jam pertama 
dikasih pembinaan, nasehat, ataupun 
penugasan. Kalau siswa tersebut Muslim, 
Bagian Kesiswaan akan menuliskan ayat 
Al Qur’an dan terjemahannya tentang 
perilaku lalu siswa disuruh bercerita 
tentang ayat itu,” katanya.

Setelah itu ada penugasan yang sifatnya kebersihan, 
lanjutnya. Ada ruang-ruang tertentu yang harus siswa tersebu 
bersihkan atau memungut sampah yang berserakan sampai jam 
pelajaran berakhir. Cara ini diharapkan mampu memberi efek jera.

Dikatakan Hasan, ketika tawuran melibatkan dua atau lebih sekolah, 
pihak sekolah saling berkoordinasi. Tidak untuk saling menyalahkan, 
tapi mempelajari duduk perkaranya.

Jika siswa SMS Putra Bangsa menjadi penyebab tawuran, maka pihak 
sekolah tidak akan melakukan pembelaan melainkan peninjauan 
kasusnya. Pihak sekolah akan memanggil orangtua dan menjelaskan 
keterangan yang didapat. Siswa akan dikembalikan pada orangtuanya.

“Kami tidak ingin penyelesaian secara sepihak. Artinya tanpa 
melibatkan orangtua. Ketika orangtua menitipkan anaknya di 
sekolah, bagi kami ini adalah amanah. Bukan sekadar kemampuan 
akademiknya, tapi juga dididik dan dibina akhlaknya,” tandasnya.

Bina Remaja, Sekolah Gunakan Pendekatan Agama

LAPORAN UTAMA
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Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos 
Pembinaan Terpadu Lanjut Usia (Posbindu 
Lansia) menjadi salah satu kegiatan para 
kader PKK dalam rangka mewujudkan 

kesehatan warga Depok mulai dari balita sampai 
Lansia. 

Kegiatan tersebut diadakan satu bulan sekali 
di masing-masing RW. Untuk mempermudah 
warganya dalam memperoleh pelayanan Posyandu, 
para kader PKK berinisiatif untuk membuka 
pelayanan di tingkat RT. Seperti halnya di wilayah 
RT03/08 Sukamaju Baru, Tapos, Depok. 

Setiap tanggal 7 kader PKK Posyandu Kenanga di 
wilayah ini membuka pelayanan Posyandu untuk 
Balita dan Posbindu untuk warga Lansia. 

Di Posyandu Kenanga warga RT03/08 dapat 
membawa balitanya untuk ditimbang, diukur tinggi 
badan, mendapatkan vitamin bahkan mendapatkan 
imunisasi. 

Semua pelayanan tersebut bisa warga dapatkan 
secara cuma-cuma kecuali untuk imunisasi. Untuk 
imunisasi warga dikenakan uang iuran yang sudah 
disepakati. Iuran tersebut tentu jauh lebih murah 
dibanding jumlah yang harus dibayar bila imunisasi 
dilakukan di rumah sakit. Upaya kader PKK tak hanya 
sampai disitu, bila ada warga yang tidak bisa hadir 
ke Posyandu untuk memeriksa anaknya, kader PKK 
pun tak segan-segan untuk menyambangi tiap-tiap 
rumah warga demi memastikan tidak ada balita yang 
terlewat.      

“Tiap jadwal Posyandu kami sweeping ke 
rumah-rumah warga untuk memastikan 
semua balita cukup gizi dan baik 
pertumbuhannya, makanya Alhamdulillah 
di lingkungan kami tidak ada lagi anak 
yang kurang gizi atau busung lapar,” ujar 
Yuni, salah satu Kader PKK di RT 03/08 Kelurahan 
Sukamaju Baru.

Posbindu di wilayah ini pun berjalan cukup baik. 
Pelayanan Posbindu dilaksanakan oleh kader PKK 
dibantu petugas medis sore hari ditanggal yang sama 

dengan Posyandu. Walaupun baru berjalan tiga bulan 
namun banyak manfaat yang sudah warga rasakan. 
Untuk warga RT 03/08  sudah tercatat lebih dari 45 
orang warga lansia yang menyambangi Posbindu tiap 
bulannya. 

Warga lansia diundang untuk diperiksa kesehatannya. 
Mulai dari tekanan darah, kadar gula darah dan 
kolesterol guna mendeteksi gejala penyakit sejak dini 
dan dapat melakukan penanganan tepat sehingga 
masyarakat dapat mawas diri terhadap faktor resiko 
Penyakit Tidak Menular (PTM) yang berbahaya seperti 
serangan stroke dan serangan jantung.

“Saya punya hipertensi, setiap bulan saya datang ke 
Posbindu untuk mengukur tekanan darah, jadi saya 
bisa mengontrol tensi darah saya. Sudah gratis, kita 
masih diberi kue juga,” tutur Muryati, salah satu 
warga yang datang ke Posbindu.

Usaha PKK untuk menyukseskan program Posyandu 
dan Posbindu pun sejalan dengan dukungan 
Pemerintah Kota Depok. Hal itu terlihat dari 
kegiatan pelatihan kader Posyandu dan Posbindu 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Depok guna 
meningkatkan kemampuan dan pelayanan kader 
Posbindu dan Posyandu. Selain itu, Pemerintah Kota 
Depok juga memberikan bantuan operasional kepada 
kader dan pengurus Posyandu dan Posbindu di Kota 
Depok setiap tahun.  Hal ini dilakukan dalam rangka 
memotivasi kader Posyandu dan Posbindu lebih 
bersemangat melayani warga.

Permudah Pelayanan

PKK

Kader PKK
Sambangi Warga
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Upaya Pemerintah Kota Depok 
untuk memperbaiki infrastruktur 
perbatasan terus dilakukan. Salah 
satunya, betonisasi jalan lingkungan di 

Perumahan Sawangan Elok RT4/11 Duren Seribu, 
Bojongsari, Depok.

Betonisasi jalan itu dilakukan sepanjang 400 meter 
dengan ketebalah 15 cm. Ketua RT4/11 Kelurahan 
Duren Seribu, Bojongsari Indra Septi, mengatakan 
warga senang dengan adanya betonisasi 
lingkungan.

Sejak tahun 1989 jalan lingkungan ini seharusnya 
diperbaiki. Sebab, sebelumnya memang 
menjadi tanggung jawab pengembang yang 
ada di perumahan ini. Setelah 25 tahun dikelola 
pengembang Perumahan Sawangan Elok, akhirnya 
diserahkan ke Pemkot Depok.

“Setelah diserahkan ke Pemkot Depok. Pemerintah 
tanggap dan langsung memperbaiki jalan ini. 
Sebab, perumahan ini ada diperbatasan antara 
Depok dengan Kabupaten Bogor,” katanya..

Sebelum diperbaikin kondisi aspal sangat 
hancur, lanjutnya. Bahkan ada bagian jalan yang 
masih tanah. Warga pun selalu urunan untuk 
memperbaiki jalan yang rusak.

“Saat ini warga menjadi lebih nyaman 
dengan infrastruktur yang telah 
diperbaiki. Yang terpenting keadaan 
jalan yang berdiri 30 rumah ini, terlihat 
menjadi lebih bersih. Sudah enam 
bulan diperbaiki. Dan saat ini tidak lagi 
mendapatkan keluhan jalan rusak dari 
warga,” ujarnya.

Menurut Indra, betonisasi jalan lingkungan yang 
ada diperbatasan hampir seluruhnya sudah 
dibetonisasi.

Selain itu, akses pendidikan dan kesehatan di 
daerah perbatasan juga telah diperhatikan. Di 
wilayahnya sudah ada SMA dan SMP negeri.

Pusat bisnis baru mulai tumbuh di Kota Depok. Kawasan jasa 
dan niaga itu berada di sepanjang Jalan Raya Parung-Ciputat, 
Bojongsari, Depok. Tumbuhnya perekonomian kawasan itu 
membuat Jalan Raya Parung-Ciputat disebut sebagai Margonda 2.

Ketua RT04/03, Bojongsari, Depok, Madroji mengatakan, satu tahun 
setelah pelebaran dan betonisasi Jalan Raya Parung-Ciputat, membuat 
pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Kota Depok tersebut menggeliat.

“Akses jalan ini digadang-gadang bakal melebihi 
Margonda. Sebab, menjadi jalur penghubung dua provinsi, 
yaitu Jabar dan Banten,” katanya.

Madroji menyatakan bahwa setelah pelebaran jalan, tak hanya sektor 
ekonomi yang berkembang di sekitar jalan tersebut, namun kecelakaan pun 
menurun drastis.

“Tadinya sering terjadi kecelakaan. Saat ini setelah jalan mulus dan ada 
separator jalan kecelakaan berkurang,” imbuhnya.

Menurut Madroji, tumbuhnya properti di kawasan itu mengharuskan toko 
memiliki lahan parkir. Sehingga kendaraan milik konsumen tidak parkir 
dibahu jalan.

“Pemilik gedung harus menyediakan lahan parkir. Ini demi kepentingan 
bersama,” tuturnya.

Diserahkan ke 
Pemkot Depok, 
Jaling Di Sawangan 
Elok Dibeton

Jalan Raya Parung Ciputat 
Kawasan Jasa  dan Niaga 
Margonda 2

LAPORAN UTAMA
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Sekarang Bojongsari 
Sudah Maju

Jalan Reni Jaya Dibeton, 
Aktivitas Warga Lancar

APRIL 2015 - WARTADEPOK |

10 tahun lalu, orang boleh menyebut Bojongsari merupakan 
daerah terpencil di Depok. Namun kini sebutan itu sudah tak 
berlaku lagi. Sebab Bojongsari kini telah mengalami kemajuan. 
Properti dan pusat bisnis tumbuh berkembang. Bahkan Jalan 
Raya Parung - Ciputat dijuluki sebagai Margonda 2.

“Dulu kita kesulitan memenuhi kebutuhan. Sekarang 
alhamdulillah mudah. Saya tinggal keluar sebentar ke 
jalan besar sudah banyak toko pujasera, dan supermarket 
untuk membeli kebutuhan sehari-hari . Jika saya perhatikan 
perkembangan di Bojongsari dirasakan mulai tahun 2010,” 
kata Warga Curug, Bojongsari, H Mardani.

Menurut H Mardani, berkembangnya kawasan Bojongsari 
menjadi kawasan jasa dan niaga menandakan telah adanya 
pemerataan pusat bisnis di Kota Depok.

“Saya perkirakan kawasan Bojongsari akan menjadi kawasan 
perdagangan dan jasa wilayah Barat Kota Depok. Apalagi bila 
tol ke Bandara Soekarno Hatta sudah jadi,” paparnya.

Jalan Reni Jaya, Pondok Petir, Bojongsari, Depok 
merupakan jalan utama. Jalan yang merupakan 
akses utama masyarakat menuju Jalan Raya Parung 
-Ciputat dan ke Pamulang, Tangerang Selatan itu telah 

memberikan manfaat banyak bagi warga Pondok Petir.

“Waktu Jalan itu rusak banyak dikeluhkan 
warga. Tapi setelah di Beton warga merasa 
senang. Sebab warga tidak takut lagi jika 
terjatuh saat melintas, terlebih malam hari. 
Jalan ini merupakan jalan perbatasan wilayah 
Depok,” kata Dewi warga Pondok Petir.

Menurut Dewi, dengan di betonnya jalan itu maka 
menandakan Pemkot Depok tetap memperhatikan warga yang 
tinggal di wilayah perbatasan.

“Kami berharap warga di wilayah perbatasan terus 
diperhatikan. Saya terus berharap Depok tambah maju dan 
sejahtera,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Rahmat. Rahmat menambahkan 
bahwa betonisasi Jalan Reni Jaya tersebut membuat warga 
tidak merasa tinggal di daerah pinggiran. Sebab umumnya 
daerah pinggiran jarang diperhatikan. 
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sholeh supaya usaha kami barokah, maju 
dan bisa berkontribusi untuk kemajuan Kota 
Depok,” katanya.

Ubaidilah menambahkan bahwa promosi yang 
diluncurkannya itu tidak membuatnya rugi melainkan 
membuat pelanggan makin banyak datang.

Dikatakan Ubaidilah, banyak promosi yang telah 
diluncurkannya. Misalnya promosi disesuaikan 
dengan momen pemilihan legislatif pada 9 April 2014. 
Promosinya Soto Kauman Express mengadakan Pemilu 
(pemilihan umum diskon). Promosi itu menampilkan 
pilihan diskon berupa nomor-nomor yang harus dicoblos. 
Pada nomor itu terdapat menu makanan dan jumlah 
diskonnya. Tak pelak program tersebut mengundang 
banyak konsumen datang dan mampu menghasilkan 
penjualan yang fantastis.

Kemudian program di bulan Ramadhan dengan promosi 
buka puasa bayar pakai doa. Promosi itu ditujukan agar 

Promosi merupakan salah satu upaya untuk 
mengembangkan usaha. Hal itu lah yang 
dilakukan Ubaidilah, pemilik Soto Kauman 
Expres (SKE) yang beralamat di Jalan Raya 

Mochtar No. 8 A (Seberang RSUD Depok), Sawangan, 
Depok.

Namun promosi yang dilakukan Ubaidilah berbeda 
dengan promosi pada umumnya. Ubaidilah 
menggunakan ide-ide unik untuk mempromosikan 
usaha sotonya.

Contohnya, ibu hamil gratis makan soto kauman. Alasan 
Ubaidilah melakukan promosi kepada ibu hamill karena

Ibu hamil memiliki arti penting buat Ubaidilah. 
Ibu hamil merupakan pahlawan kehidupan. Dari 
rahimnyalah lahir generasi masa depan. Karena itu Soto 
Kauman Express ingin menjadi bagian kepahlawanan 
seorang ibu untuk masa kini dan masa depan dengan 
menyuguhkan makanan berkualitas gratis.

“Selain mengandalkan rasa dan pelayanan, 
kami juga memiliki banyak ide unik untuk 
promosi sekaligus sarana kami beramal 

UKM

Soto Kauman Expres
Kembangkan Usaha Soto Melalui Promosi Unik
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masyarakat rela berbagi doa dengan berbuka puasa di 
Soto Kauman Express. Konsumen pun membayarnya 
dengan kartu doa.

Promosi lainnya adalah Soto Depok asli Kudus serta 
makan soto bayar pakai KTP Depok. Promisi itu digelar 
pada 27 April 2015, bertepatan dengan HUT ke-16 Kota 
Depok. Dalam promosi itu satu KTP berlaku untuk satu 
porsi Soto Kudus Original. Acara ini dimulai dari pukul 
08.00 – 22.00 WIB.

“Saya waktu bergabung bersama teman-teman sempat 
membuat katering soto. Menunya itu sudah sampai 
ke Istana Negara, gedung Smesco, Kantor Pajak, 
Kementrian Perdagangan, Kantor Pusat BPKP, Gedung 
Kemen PU, dan Gedung Sucofindo. Tahun 2013 kami 
pecah kongsi,” tandasnya.

Warga Depok Ubaidilah merupakan 
asli warga Depok. Ubaidilah lahir di 
Krukut, Limo. Sejak sekolah Ubay telah 
berdagang. Darah dagang turun dari 
sang ayah dan sang kakak yang juga 
memang pedagang buah di pasar. 
Ubaidilah pun mulai dagang layangan, 
jualan es mambo, dan membantu sang 
kakak berjualan di pasar Depok Jaya.

Tahun 2011, Ubaidilah memulai usaha 
soto bersama tiga orang temannya. 
Namun 
diakhir 
tahun 2013, 
Ubaidilah 
memutuskan untuk 
berjalan sendiri dan 
mengembangkan 
Usaha Soto 
Kauman Express di 
Sawangan, Depok.

“Alhamdulillah 
usaha kami 
semakin ramai. 
Terima kasih kepada semua pelanggan dan juga teman-
teman media yang sudah ikut memberitakan. Semoga 
keberkahan menaungi kita semua,” ujarnya.
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Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak  

(PPA) dari tindakan kekerasan, merupakan 

salah satu perda inisiatif yang diusulkan 

melalui Komisi D DPRD Kota Depok periode 

2014 – 2019. Raperda itu digodok untuk memberikan 

rasa aman bagi masyarakat terutama kaum perempuan 

dan anak.

Sahat Farida Berlian S.Pd, anggota Komisi D DPRD 

Kota Depok yang juga Sekretaris Pansus  penyusunan 

Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari 

Tindakan Kekerasan mengatakan, latar belakang 

perlunya perda itu karena banyaknya kasus kekerasan 

yang menimpa terhadap kalangan perempuan dan 

anak.

“Pemahaman hukum terkait jaminan 
perlindungan masyarakat yang menjadi 
korban masih lemah. Perlakuan kekerasan 
yang dialami korban masih dianggap ‘aib’ 
jika dilaporkan ke instansi terkait. Korban 
merasa minder dan trauma jika persoalannya 
diketahui masyarakat. Atas dasar inilah maka 
diperlukan jaminan hukum untuk memberikan 
rasa aman kepada perempuan dan anak-
anak, serta pelayanan kepada perempuan 
dan anak korban kekerasan,” ujarnya.

Menurut Sahat, draf raperda tersebut sudah siap. Draf 

tersebut dibuat berdasarkan kajian dari beberapa perda 

PARLEMENTARIA
Berikan Rasa Aman

DPRD Depok Godok Raperda 
Perlindungan Perempuan dan Anak 

Sahat Farida Berlian S.Pd, 
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok

serupa yang diterbitkan oleh kota atau kabupaten 

dan provinsi yang telah menerbitkan perda ini di 

wilayahnya. Selain itu, draft yang dibuat juga menyoroti 

lebih dalam kondisi masyarakat kota Depok terkait 

penanganan yang menjadi prosedur normatif dalam 

penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
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Untuk menjaring masukan terhadap penyusunan 

raperda itu, pada 21 April 2015, DPRD Depok 

menyelenggarakan kegiatan seminar Kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak di Kota Depok. 

Seminar itu menghadirkan Kepala Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Polres Depok, Ketua P2TP2A 

Depok, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial  Kota 

Depok serta Ketua Asosiasi Bimbingan Konseling 

Indonesia (ABKIN) wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

Seminar dihadiri guru Bimbingan Konseling di Kota 

Depok, mulai SD, SMP dan SMA serta dihadiri 

Gabungan Organisasi Wanita Kota Depok, dan PKK 

Kota Depok. 

“Perda ini akan  memberikan tekanan pada 

tindakan pencegahan dan penanganan, baik 

secara hukum maupun prosedur healing konseling. 

Tentunya tanggungjawab pemerintah kota dalam 

mengimplementasikan rekomendasi dari gagasan 

yang dimuat dalam naskah ini berupa penganggaran 

hingga pelaksanaan,” katanya.

Menurut Sahat, dalam draf raperda sudah 

dijelaskan bagaimana mencegah  tindakan 

kekerasan. Tindakan-tindakan yang masuk 

dalam kategori kekerasan (baik fisik, psikis, 

ekonomi maupun sosial). Kemudian memberikan 

penyuluhan dan pemahaman hukum atas sanksi 

yang dikenakan pada pelaku tindak kekerasan.

Penanganan terhadap korban tindak kekerasan 

yang menimpa anak dan perempuan 

dapat dilakukan melalui jalur hukum. Yakni 

memberikan kepastian kepada korban bahwa 

yang dialaminya dijamin dalam hukum. 

Dalam hal ini pelaku bisa dikenai pasal hukum 

dan mendapatkan hukuman (baik itu sanksi 

administratif maupun sanksi kurungan).

Illustrasi
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M eski hanya sampai finalis dan sudah tak 

menjadi Abang Mpok Depok, namun hal itu 

tak membuat anggota Ikatan Keluarga Besar 

Abang Mpok Depok (IKAM) berhenti mempromosikan 

pariwisata di Kota Depok.

Melalui berbagai pertemuan di masyarakat mereka 

tetap semangat mengenalkan berbagai keunggulan yang 

dimiliki Kota Depok.

“Bagaimana pun Kota Depok sudah di hati kami. Karena 

itu kami tak henti mempromosikan pariwisata dan 

keunggulan Kota Depok,” kata

Andrea Diandra Putri yang terpilih 

menjadi Mpo Duta Taat Pajak dan 

Restribusi tahun 2014.

Andrea menyatakan bahwa selain 

mempromosikan pariwisata Kota 

Depok, para anggota IKAM 

juga kerap menggelar 

berbagai kegiatan 

untuk mendukung 

pembangunan di 

Kota Depok.

“Anggota IKAM 
merupakan 
finalis Abang 

Mpok Depok. 
Otomatis mereka 

pun masuk ke dalam wadah IKAM. 
Anggotanya dari finalis tahun 2000 
sampai sekarang. Setiap tahun ada 30 
finalis, 15 abang dan 15 mpok
Kami ini sudah seperti saudara,” ujarnya.
Dikatakan Andrea, Abang dan Mpok Depok adalah 

pencarian duta pariwisata di bawah naungan Dinas 

Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya 

Kota Depok.

Abang dan Mpok Depok memiliki peranan penting 

sebagai garda terdepan promosi dan pengenalan 

Pariwisata di Kota Depok. Abang dan Mpok 

juga menjadi perpanjangan tangan Pemerintah 

Kota Depok dalam menanamkan nilai-nilai serta 

sosialisasi mengenai kegiatan, kebijakan dan 

pemanfaatan sarana-prasarana kota.

Pemilihan Abang dan Mpok Depok setiap tahunnya 

akan memilih sepasang pemenang utama tingkat 

Kota yang nantinya akan mewakili Kota Depok di 

tingkat Provinsi Jawa Barat. Selain itu terdapat 

lima gelar pemenang lainnya. Di antaranya 

adalah Abang dan Mpok wakil I, wakil II, favorit, 

persahabatan dan duta mahasiswa.

Di tahun 2014, gelar pemenang bertambah dengan 

adanya gelar Abang Mpok Duta Lingkungan Hidup, 

Duta Pajak dan Retribusi, serta Abang dan Mpok 

Duta Anti Narkoba yang seluruhnya disebut sebagai 

gelar pemenang atribut. Gelar itu merupakan 

kerjasama dengan dinas yang terkait atas gelar 

tersebut.

“Setelah terpilih menjadi Finalis, selanjutnya 

para Abang & Mpok akan menjalani masa bakti 

wajibnya selama 1 tahun dibawah naungan 

Ikatan Abang & Mpok (IKAM) Depok. IKAM yang 

Tetap Promosikan Pariwisata Depok

KOMUNITAS



MEI 2015 - WARTADEPOK | 21

didalamnya diurus oleh para alumnus Abang dan 

Mpok lintas generasi, bersama membangun rasa 

kekeluargaan, dan jalinan yang dibuktikan dengan 

kinerja dan baktinya kepada kota tercinta di setiap 

tahunnya,” imbuhnya.

Andrea menjelaskan, ada hal seru dan menarik turut 

menghiasi perjalanan Abang Mpok Depok ketika 

mengasah keterampilan dan pembekalan di karantina.

Hal yang tidak terlupakan itu saat pembekalan dan 

karantina. Disiplin waktu dan disiplin diri menjadi hal 

yang terpenting saat itu.

Satu tantangan bagi Abang Mpok Depok, lanjutnya 

adalah ketika berhadapan langsung dengan 

masyarakatat baik di Kota Depok maupun dari luar 

Depok. Hal tersulit saat menjawab pertanyaan dari 

masyrakat ketika Depok mengalami banyak musibah. 

Seperti pembegalan, macet, dan banjir.

Tugas Abang Mpok Depok adalah untuk 

menjadi panutan bagi sekitarnya, khususnya 

masyarakat Kota Depok, yang memiliki 

nilai budi pekerti yang luhur, menyebarkan 

semangat rasa cinta akan Kota Depok, menjadi 

perlambang keindahan dinamika Pariwisata 

Kota, serta menjadi gerbang penyambut yang 

representative dengan memegang unsur 

Kesundaan: “Someah Hade ka Semah” (Ramah 

dan baik terhadap tamu yang berkunjung). Anda 

tertarik, jangan lewatkan kesempatan mengikuti 

Abang Mpok Depok tahun depan.
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Tuberkulosis, disingkat TBC atau TB merupakan 
penyakit disebabkan bakteri mycobacterium 
tuberculosis. Penyakit tersebut mudah 
menular. Penularan itu terjadi lewat udara dan 

percik renik atau dahak penderita TB ke 10-15 orang 
di sekitar penderita TB. Oleh karena itu diperlukan 
kewaspadaan bersama.

“Penderita TB yang dahaknya mengandung 
banyak kuman basil tahan asam (BTA positif), 
bisa menularkan kuman TB kepada  10 - 15 
orang di sekitarnya.  Proses penularannya 
sangat mudah, melalui  udara atau droplet 
(percik renik) yang keluar saat penderita 
TB batuk,  bersin atau  bicara. Jumlah kasus 
TB semakin lama semakin meningkat dan 
membahayakan masyarakat di seluruh dunia, 
sehingga penyakit TB  dinyatakan WHO  
sebagai kedaruratan global kemanusiaan,” 
kata  

Dr. dr. Anna Rozaliyani, MBiomed, SpP, Dosen Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia yang juga  Ketua 
Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia 
(PPTI) Cabang Kota Depok.

Anna menjelaskan,  untuk mencegah penularan TB, 
penderita yang sudah dinyatakan positif maupun orang-
orang di sekitarnya harus  memahami bagaimana cara 
mengurangi resiko penularan TB.

“Untuk penderita harus segera dilakukan pengobatan.  
Dalam dua minggu setelah minum obat anti-TB (OAT), 
biasanya jumlah kuman TB akan sangat menurun, tetapi 
pengobatan TB harus tetap dilanjutkan sampai tuntas 
selama minimal enam bulan. Penderita TB diminta 
menggunakan masker dan tidak membuang ludah 
sembarangan,” ujarnya.

Dikatakan Anna, orang yang berada di sekitar penderita 
TB harus menjaga  daya tahan tubuh untuk  selalu 

kuat dengan cara  hidup sehat  (makan bergizi seimbang, 
istirahat cukup, aktifitas fisik tidak berlebihan serta 
olahraga teratur).

“Jika di dalam suatu keluarga ada penderita TB, usahakan 
ventilasi atau pertukaran udara di rumah tersebut 
bagus, jendelanya besar  sehingga sinar matahari masuk 
cukup. Orang-orang di sekitar penderita sebaiknya juga 
diperiksakan, terutama anak-anak, orang tua yang daya 
tahannya sudah menurun supaya bisa mendeteksi dini 
kemungkinan risiko tertular TB,” tuturnya.

KESEHATAN

Waspada, 
Penyakit TBC Mudah Menular

Dr. dr. Anna Rozaliyani, MBiomed, SpP 
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Menurut Ana, gejala Penyakit TB  antara lain, batuk 
lebih dari dua minggu, demam naik turun, nafsu makan 
turun, berat badan turun, mudah lelah. Untuk anak-anak 
biasanya berat badan sulit bertambah dan hal itu dapat 
mengganggu proses tumbuh kembang, dan kadang 
terdapat pembesaran kelenjar di sekitar leher.

“Kalau ada anggota keluarga yang mengalami gejala 
tersebut sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter 
di Puskesmas atau rumah sakit. Nanti akan dilakukan 
pemeriksaan dahak untuk memastikan apakah yang 
bersangkutan menderita TB atau tidak. Sebaiknya 
dilakukan juga pemeriksaan ronsen dada untuk 
melihat luasnya daerah paru yang terinfeksi. Bila hasil 
pemeriksaan menunjukkan positif TB, maka penderita 
harus melakukan pengobatan dengan sungguh-sungguh, 
tandasnya.z

Pemeriksaan dan pengobatan TB di Kota Depok, 
lanjutnya, dapat dilakukan di Puskesmas atau rumah sakit 
yang bekerjasama dengan BPJS secara gratis. Penyakit 

TB harus diobati dalam jangka waktu lama karena ada 
tiga jenis kuman yaitu: kuman yang membelah cepat, 
membelah lambat, serta kuman yang dormant (tidur). 
Yang paling sulit diatasi dengan obat adalah kuman 
dormant, sehingga pengobatan harus dituntaskan 
minimal enam bulan.

“Untuk pengobatan TB jangan sekali-kali putus atau 
minum obat tidak teratur. Penderita TB yang berobat 
tidak tuntas, akan berisiko mengalami kekambuhan. Yang 
lebih berbahaya lagi kuman TB dapat menjadi resisten/
kebal terhadap pengobatan standar (multiple drug-
resistant atau TB MDR). Kasus TB MDR memerlukan 
pengobatan khusus yang biayanya jauh lebih mahal dan 
waktu pengobatannya jauh lebih lama. Penderita TB 
harus berobat serius, “ paparnya.

Penderita harus bisa memotivasi diri dengan mengingat:

1.  Kalau tidak tuntas berobat, maka kuman TB menjadi 
kebal sehingga pengobatannya lebih lama, lebih sulit 
dan jauh lebih mahal

2.  Infeksi dapat semakin berat, kerusakan paru makin 
luas, dapat sampai batuk darah atau gagal napas

3.  Membayakan dirinya, keluarganya dan orang-orang 
disekitarnya 

4.  Kalau penderita masih muda, maka dia akan 
kehilangan modal seumur hidup untuk hidup sehat.

Foto: Puncak peringatan Hari TB sedunia tingkat Kota Depok pada 25 April 
2015 dihadiri oleh (dari kiri ke kanan)  Walikota Depok Dr. Ir. H. Nurmahmudi 
Ismail, Ketua Forum Stop-TB Partnership Indonesia (Ir. Arifin Panigoro) 
beserta Ibu, Ibu Walikota Depok, Dr. Anna Rozaliyani SpP, pengurus PPTI 
Kota Depok ,Sekjen  PPTI Pusat (drg. Mariani), serta Ketua Forum Kota 
Depok Sehat (dr. Fakhrur Razi, MS)
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LAYANAN MASYARAKAT

banyak warga Depok tidak bisa 
terdaftar di BPJS Kesehatan 
karena belum mempunyai NIK. 

Langkah berikutnya adalah 
melakukan uji publik sampai 
ke tingkat RT. Saat uji publik, 
nama-nama warga yang masuk 
validasi akan diumumkan dan 
diukur kelayakannya oleh RT, 
RW, Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM), dan lurah 
untuk nantinya dibawa ke 
Musyawaran Kecamatan 
(Muscam). Mereka juga yang 
akan membuatkan berita acara 
untuk warga yang tidak layak 
mendapatkan BPJS.

“Ketika ada yang tidak layak, 
maka ada kekosongan. 
Kekosongan itu isi dengan 
bansos atau bantuan sosial. 
Bansos ini bukan peserta 
Jamkesda, tapi yang akan 
diusulkan menjadi peserta 
Jamkesda,” paparnya.

Yulia menyatakan bahwa  
target peserta Jamkesda 
yang diintegrasikan ke BPJS 
Kesehatan tahun ini 75.460 
jiwa, selebihnya tahun depan 

Untuk meningkatkan pelayanan 
kesehatan bagi warga Kota Depok 
yang tak mampu, maka Pemkot 
Depok pun akan mengalihkan 

peserta Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Saat 
ini tercatat 188.660 jiwa warga Depok 
sebagai peserta Jamkesda.

Dengan beralihnya kepesertaan layanan 
kesehatan itu maka masyarakat Depok bisa 
mendapatkan pelayanan kesehatan di luar 
Kota Depok.

“UPT Jamkesda Dinas Kesehatan 
Kota Depok sedang fokus 
melakukan langkah integrasi ke 
BPJS Kesehatan. Berdasarkan 
amanat UU No 40 tahun 2004 
tentang Jaminan Sosial Nasional 
(JSN), integrasi Jamkesda ke BPJS 
harus selesai September 2016, 
paling lambat awal 2017,” kata 
Kepala UPT Jamkesda Kota Depok, Yulia 
Oktavia, S.Si, Apt., MM.

Yulia menjelaskan, langkah proses 
pengalihan kepesertaan Jamkesda  ke BPJS 
itu dimulai dengan melakukan validasi data 
atau pencocokan dan penelitian (coklit). 
Coklit itu dimulai 1 April 2015. Validasi 
itu untuk menentukan peserta Jamkesda 
layak menjadi peserta Jamkesda. Setelah 
itu dilakukan pengolahan data peserta 
Jamkesda disesuaikan dengan Nomor 
Induk Kependudukan (NIK). Pengolahan 
data itu dilakukan berkoordinasi dengan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Depok.

Hal ini dilakukan agar peserta Jamkesda 
dapat dialihkan ke BPJS Kesehatan. Sebab 

karena UPT Jamkesda Dinkes Depok akan terus melakukan validasi data 
tiap enam bulan. Integrasi peserta Jamkesda Depok ke BPJS Kesehatan 
diharapkan selesai pada akhir 2016.

“Warga Depok yang belum masuk Jamkesda, kami layani dengan 
bantuan sosial menggunakan biaya tidak terencana. Masih banyak 
warga miskin di Depok yang butuh bantuan pelayanan kesehatan,” 
ujarnya.

2016 Peserta Jamkesda
Dialihkan ke BPJS Kesehatan
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Dikatakan Yulia, UPT Jamkesda nantinya tidak 
membayarkan klaim seperti sistem Jamkesda selama 
ini, melainkan membayar premi BPJS. Jamkesda 
yang awalnya dihitung per jiwa juga tidak lagi ketika 
diintegrasikan ke BPJS Kesehatan, yang preminya 
dibayarkan langsung untuk satu keluarga (Kartu Keluarga/
KK).

“Aturan BPJS demikian. Itu yang kami persiapkan juga, 
terkait anggaran. Pelayanan BPJS kesehatan terbilang 
baik. Misalnya warga Depok punya kartu BPJS, maka 
masih dilayani ketika sakit di daerah lain. Berbeda 
dengan Jamkesda  yang jangkauan pelayanan Jamkesda 
terbatas,” tandasnya.
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SERBA-SERBI

Upaya penemuan kasus penyakit Tuberculosis (TB) di 
tengah masyarakat, UPT Puskesmas Kecamatan Limo 
gencarkan aksi ketok pintu sebagai salah satu cara 

mendeteksi dini suspek TB.

Aksi tersebut dilakukan dengan pemeriksaan awal, yaitu 
pada warga Limo yang sedang menderita batuk lebih dari 2 
minggu, serta sosialisasi bahaya TB. Adapun lokasi ketok pintu 
ini dilakukan di 4 kelurahan se-Kecamatan Limo.

Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Limo, dr. Fikrotul Ulya 
mengatakan aksi ketok pintu ini dilakukan oleh para tenaga 
kesehatan Puskesmas dibantu para kader kesehatan. Aktivitas 
door to door yang dipimpin langsung oleh Kepala UPT 
tersebut mencapai 300 rumah se-Kecamatan Limo.

“Alhamdulillah dari 300 rumah yang kami sambangi, 
semuanya menerima kami dengan sangat baik sehingga 
deteksi TB pun bisa berjalan lancar,” pungkas dr. Fikrotul Ulya.

Dokter berhijab itu menambahkan dari 300 pintu warga yang 
diketok secara acak, dibawa sebanyak 23 sample dahak warga 
yang diduga terkena TB. Dari 23 orang tersebut ditemukan 3 
orang yang positif menderita TB.

Bagi yang sudah ditemukan positif menderita TB, maka 
akan diminta untuk melakukan pengobatan secara tuntas di 
Puskesmas Limo.

Selain deteksi penyakit TB, sosialisasi mengenai bahaya TB 
juga dilaksanakan khususnya di RW. 01 Keluarahan Limo. 
Dari sosialisasi tersebut diharapkan warga dapat paham soal 
bahaya TB, pentingnya pengobatan rutin, serta mau berobat 
ke dokter.

“Harapannya dengan adanya kegiatan ini, 
masyarakat Limo yang merasa sebagai suspek 
TB, bisa berani dan mau diobati oleh tenaga 
kesehatan. Seperti yang kita tahu kan obat TB 
gratis dari Puskesmas,” tutupnya. 

(Nurul Hasanah/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo)

D i era modern seperti sekarang ini, tidak banyak 
siswa yang sepenuhnya memahami akan 
kebudayaan atau bahasa daerah tempat tinggalnya. 
Namun, semua itu tidak berlaku pada Putri Indah 

Pertiwi, siswa asal SDN Sukamaju 1, Cilodong, Depok. 
Pelajar yang satu ini antusias mendalami berbagai dongeng 
dengan menggunakan bahasa Sunda.

“Kalau ada kemauan yang besar, kita pasti bisa 
meskipun awalnya belum menguasai,” tutur anak 
yang kerap disapa Puput usai mendongeng di acara Gebyar 
Hari Pendidikan di Lapangan Balai Kota Depok, Senin 
(11/05/2015).

Siswa kelas 5 Sekolah Dasar ini mengaku awalnya tidak 
mengerti banyak mengenai penggunaan bahasa Sunda. 
Namun, sejak dini terus berlatih agar penggunaan bahasa 
asli asal Jawa Barat tersebut dapat dipahami.
Saat ini, dongeng yang kerap Ia ceritakan yaitu “Aji Saka” 
dan “Si Belang Maung Leutik”. Dua cerita tersebut mampu 
membawa siswa asal Cilodong ini meraih Juara Pertama 
pada Kompetisi Pasanggiri di Kota Depok yang selanjutnya 
maju ke Tingkat Provinsi.
Selanjutnya, siswa yang mendongeng dengan sangat 
ekspresif tersebut akan terus mendalami berbagai cerita 
dongeng agar dapat menjelaskan berbagai lakon kepada 
khalayak luas. Tentunya tetap dengan menggunakan bahasa 
Sunda.
Terakhir, Puput berpesan kepada seluruh pelajar di Kota 
Depok untuk mau berusaha mendalami kearifan budaya 
lokal, khususnya dalam penggunaan bahasa daerah. Semua 
ini demi kemajuan suatu wilayah.
“Semoga teman-teman di luar sana bisa mempelajari 
bahasa atau kesenian-kesenian lainnya agar Depok dapat 
lebih berkembang,” tutup Puput mengharapkan. 

Aksi Ketok Pintu Upaya Deteksi 
Penyakit TB

Siswa SDN 1 Cilodong 
Dongeng Pakai Bahasa Sunda
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Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) 
Kota Depok terus memberikan peningkatan pengetahuan 
bagi para kader Posyandu. Hal tersebut dapat dilihat 

BPMK Gelar Pelatihan Bagi Kader 
Posyandu

Nomer Telepon Penting
NO  DINAS  NO TELEPON  

1 BADAN PENANAMAN MODAL DAN 021-7721 7360; 021- 7721 7361
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU   
2 BPJS DEPOK 021-29402224; 500400 
2 CALL CENTRE TAGANA  021-41262735 
3 CALL CENTRE PEMKOT DEPOK 1500-664 
4 DAMKAR UPT CIMANGGIS  021- 87745313 
5 DAMKAR UPT CINERE  021-754 3025  
6 DAMKAR UPT BOJONGSARI  021-2891 7777; 0251-860 4113  
7 DAMKAR UPT CIPAYUNG   021-77888580  
8 KESBANGPOL 021 - 771 7809 
9 PELAYANAN PBB DAN BPHTB 021-26888940 
10 PDAM TIRTA ASASTA   
 A. WILAYAH CIMANGGIS  021 – 87714293 
 B. WILAYAH SAWANGAN  021 – 77883322 
11 POLRES METRO DEPOK  021-77215904; 021-77202414 
12 PLN DEPOK 021-7706269 021-77824058; 123 
13 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (Admission) 0251-8602514 
14 SATGAS BANJIR 021-71212161 
15 UPT JAMKESDA 021-29402290 
16 UPT INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH  021- 70243175
 TERPADU (IPLT)  
17 UPT TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) 021-87746031 
18 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 021-87908567  
19 UPT PENERANGAN JALAN UMUM  021-87900083   
20 UPT TERMINAL  021-7761912   

melalui bidang Keluarga Sejahtera 
(KS), di mana para kader Posyandu 
mendapat pelatihan dan pembinaan 
terpadu dengan materi Bina Keluarga 
Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja 
(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), 
dan Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Turut hadir perwakilan kader 
Posyandu dari 11 kecamatan se-Kota 
Depok dalam acara yang bertempat di 
Aula Lantai 1 Gedung Balai Kota Depok 
itu. Melalui pelatihan ini diharapkan 
adanya penambahan wawasan dan 
ilmu pengetahun bagi kader Posyandu.

“Kader Posyandu memang 
dituntut untuk bisa 
multifungsi sehingga bisa 
memberikan pelayanan 
kesehatan yang prima 
kepada masyarakat,” ujar 
Kepala Bidang (Kabid) KS, Erry Sriyanti, 
Senin (11/5/2015).

Wanita yang pernah menjadi guru 
matematika itu mengatakan tujuan 

utama kegiatan tersebut untuk lebih mempererat jalinan 
silaturahmi di antara sesama kader. Ia juga berharap 
terjadinya kesinambungan dari ilmu yang di dapat demi 
terwujudnya Posyandu di Depok yang maju.

“Bagi para kader diharapkan dapat mengikuti kegiatan 
ini dengan baik agar dapat menambah pemahaman yang 
integratif dalam rangka pengembangan BKB, BKR, BKL, 
dan UPPKS di Posyandu masing-masing,” tambah wanita 
berhijab itu.
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