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surat dari walikota

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Warga Depok yang budiman, 
Anak merupakan investasi masa depan sebuah 

bangsa. Maju atau mundurnya peradaban negara tergantung 
pada proses pembentukan karakter generasi anak cucu kita 
yang dilakukan saat ini. Untuk mencetak generasi unggul, 
salah satu syaratnya adalah menciptakan lingkungan yang 
cocok dan layak bagi anak. Dengan cita-cita tersebut, 
Pemerintah bercita-cita mewujudkan Depok menjadi kota 
yang kondusif untuk perkembangan anak-anak kita. 

Hal tersebut hanya akan terwujud jika ada kerjasama 
dari seluruh pihak yang ada di Kota Belimbing ini. Sebab, 
Kota Layak Anak merupakan sebuah sistem pembangunan 
wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen 
dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. 
Semua itu dilakukan dalam rangka memenuhi hak anak 
yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan 
melalui pengarusutamaan hak anak. Seperti yang tercantum 
dalam Permen PP dan PA No. 02 tahun 2009.

Dengan adanya program Kota/Kabupaten layak 
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anak, diharapkan setiap pemerintahan yang ditunjuk 
untuk mengimplementasikannya bisa menyediakan 
berbagai fasilitas secara komperehensif dan terintegrasi 
mulai dari pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas 
pendidikan, infrastruktur dan lingkungan yang kondusif 
untuk menjamin tumbuh kembang anak secara baik, 
hingga membangun sistem pelayanan sosial dasar dan 
perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan 
anak.

Maka itu, tujuh Aspek yang dibutuhkan dalam 
pengembangan Kota Layak Anak harus terus diperhatikan. 
Ketujuh aspek tersebut adalah Kesehatan, pendidikan, 
Sosial, Hak Sipil dan Partisipasi, Perlindungan Hukum, 
Perlindungan Ketenagakerjaan, dan Infrastruktur.

Sejak ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat sebagai Pilot Project KLA pada tahun 2010. Kami, 
Pemerintah Kota Depok beserta seluruh jajaran terus 
mengupayakan berbagai program untuk menciptakan 
lingkungan yang layak bagi anak-anak dengan 
mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the 
best interests of the children). Upaya-upaya ini melibatkan 
berbagai instansi dan lintas dinas karena untuk menciptakan 
KLA tentu saja tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semoga, 
kita bisa mencetak generasi unggul yang akan meneruskan 
pembangunan dan peradaban bangsa kita di masa 
mendatang. 

Wassalamu’alaikum Wr, Wb. 
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salamredaksi

Sejak 2007, Kota Depok sudah mulai menunjukkan 
benih kepedulian untuk menciptakan Kota Layak Anak 
(KLA). Hal itu ditunjukkan ketika melakukan studi banding 
ke Kabupaten Sidoarjo (2007) dan ke Kota Solo (2010). 
Semangat dan keseriusan Pemerintah Kota Depok semakin 
bertambah semenjak diamanahkan oleh Pemerintah 
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan program mulia 
membangun Kota Layak Anak tahun 2010. Kini, kita 
harus meneropong sejauh mana upaya-upaya yang sudah 
dilakukan oleh Kota Depok untuk menjadikan daerahnya 
sebagai Kota yang Layak bagi anak? 
Sejauh mana progress dan kendala 
yang dihadapi di lapangan?

Saat ini, secara kuantitas, 
anak-anak di Indonesia berjumlah 
sekitar 30% dari total penduduk. 
Jumlah ini bukan merupakan angka 
yang kecil. Apalagi Anak merupakan 
asset dan investasi masa depan bagi 
sebuah bangsa. Dengan adanya 
anak-anak yang berkualitas dan 
seimbang IQ, EQ, dan ESQ nya, 
maka akan hadir generasi terbaik yang bisa memajukan 
bangsa di masa mendatang. Dengan begitu, secara tidak 
langsung akan meningkatkan produktifitas dan daya saing 
bangsa di kancah internasional yang membuat bangsa kita 
jadi lebih terhormat, maju, dan memiliki eksistensi.

Memasuki tahun kedua sejak Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat menetapkan Kota Depok sebagai pelaksana Pilot 
Project KLA, Pemkot Depok beserta dinas dan instansi 
terkait nampak terus mengupayakan berbagai program 
untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak-anak. 
Cita-cita untuk menciptakan KLA tentu saja tidak bisa 
berjalan sendiri-sendiri. Peranan tersebut dimainkan oleh 
seluruh stakeholder yang ada di Kota Depok, terutama di 
lingkungan keluarga. 

Pemerintah telah menentukan indikator keberhasilan 
pelaksanaan kebijakan KLA terdiri dari indikator umum 
dan indikator khusus. Sesuai dengan Peraturan Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan RI no. 2 tahun 2009 Pasal 
18 indikator umum meliputi bidang kesehatan, pendidikan, 
perlindungan, infrastruktur, dan lingkungan hidup dan 
pariwisata. Sedangkan Indikator khusus meliputi bidang 
pembuatan kebijakan dan bidang promosi pelaksanaan 
kebijakan KLA. 

Di bidang kesehatan, harus ada upaya melakukan 
pencegahan penyakit, program penyuluhan, pembentukan 
klinik ibu dan anak, laktasi, peningkatan gizi, pemeriksaan 
dan konseling, serta melakukan screening ibu hamil dengan 

resiko tinggi. Meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi 
dengan cara memberikan perawatan bagi balita dengan gizi 
buruk, dan lain sebagainya. 

Di Bidang Pendidikan, adanya pendidikan gratis 
untuk SDN, SMPN, SMAN, pemberian beasiswa bagi 
siswa berprestasi, bantuan biaya bagi warga miskin serta 
peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan baik 
formal, informal, maupun non-formal.  

Hal ini juga didukung Infrastruktur seperti betonisasi 
jalan sehingga akses ke tempat pendidikan menjadi 

mudah dan nyaman. Serta perbaikan 
dan pembangunan sekolah-sekolah yang 
sudah kurang layak. Di bidang sosial, 
adanya Rumah Perlindungan Sosial Anak, 
melakukan assessment dan rujukan bagi 
anak-anak terlantar di Kota Depok untuk 
diberikan bimbingan dan pendidikan di 
sekolah formal maupun non formal. 

Kota Layak Anak merupakan kota 
yang ideal bagi tumbuh kembangnya anak. 
Seperti adanya fasilitas taman bermain 
anak-anak, media aspirasi dan kreativitas, 

sarana kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan anak, 
sistem pendidikan dan sebagainya. 

Secara umum, anak-anak di Kota Depok sudah 
mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan, 
pemanfaaatan waktu luang, kesehatan, perlindungan 
hukum, dan sebagainya. Namun karena letak kota Depok 
yang berbatasan langsung dengan ibu kota serta kota-kota 
lainnya, membuat Kota Depok sering dijadikan sebagai 
tempat datangnya anak-anak dari luar kota. 

Kendala lain adalah latar belakang yang heterogen 
dari masyarakat Kota Depok, beragam baik dalam budaya, 
pendidikan, maupun daerah asal tempat tinggal. Selain 
itu, pertumbuhan penduduk Kota Depok yang sangat 
pesat membuat Kota Depok memiliki lahan yang terbatas, 
sehingga agak sulit mengembangkan infrastruktur yang 
aman bagi anak maupun membuat taman-taman  bermain 
anak. Namun meskipun cukup sulit menemukan ruang 
yang sesuai, tapi pemerintah Kota Depok tetap berusaha 
dan berkomitmen untuk bahu-membahu menciptakan 
lingkungan terbaik yang layak bagi anak-anak.   

Jika kendala-kendala tersebut bisa diatasi, bila 
indikator-indikator bisa dipenuhi, maka wajarlah Kota 
Depok menjadi tempat yang sangat diandalkan untuk 
menjadi Kota Layak Anak. Nantinya diharapkan di 
setiap RW akan ada tempat anak-anak berkumpul yang 
di dalamnya disediakan alat permainan, alat olah raga, 
taman bacaan, serta ada Pembina yang memberikan materi 

Semangat Membangun Kota Layak Anak
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laporanutama

 Sejak usia dini pembinaan 
terhadap anak harus dilakukan 
sehingga karakter anak akan 
terbentuk. Anak adalah amanat 
yang harus diberikan hak-haknya.

Keberhasilan suatu 
pembangunan ditentukan SDM 
dan untuk menciptakannya harus 
dimulai sejak dini, yaitu sejak 
anak-anak. Seorang anak adalah 
investasi keluarga, masyarakat, dan 
pemerintah pada masa depan.

Di sini peranan keluarga 
memiliki posisi sentral dalam 
proses pendidikan anak. Keluarga 
akan menjadi penentu dalam 
membentuk karakter anak ke 
depannya.

DepoK 
MeNuju KOtA 
LAYAK ANAK

Seiring berjalannya waktu, pembangunan di Depok 
semakin pesat dan bertranformasi menjadi permukiman 
padat. Untuk mengimbangi pembangunan, baik di bidang 
ekonomi, politik dan infrastruktur, harus diimbangi 
dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sejak 
dini. 
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yang berwawasan anak.
Suatu proses pembangunan 

yang dilaksanakan harus 
mempertimbangkan hak-hak anak 
sehingga layak bagi kepentingan 
dan kebutuhan anak karena telah 
memenuhi unsur-unsur yang 
diperlukan. 
 Tujuan dilakukan program 
kota layak anak untuk menjadikan 
anak memahami dan mengenal 
hak dan kewajibannya. Melalui 
program ini pula, mereka akan 
terhindar dari berbagai macam 
pengaruh negatif atau bentuk-
bentuk ancaman yang lainnya. 
 Dengan diterbitkannya 
kebijakan kota layak anak ini, 
diharapkan dapat menciptakan 
kota, kecamatan, kelurahan, 
lingkungan tempat tinggal dan 
keluarga yang layak bagi anak.

Lingkungan yang layak 
bagi anak akan melahirkan 
komunitas dan masyarakat yang 
ramah pada anak karena mereka 
memahami hak-hak dan kewajiban 
anak dan mengetahui resiko dari 
setiap pelanggaran atau tidak 
terpenuhinya hak-hak anak 

Sungguh menyedihkan jika 
memang para generasi bangsa 
ini tak mampu tumbuh dengan 
optimal karena hak-haknya 
dirampas dengan berbagai macam 
alasan.

Sebagai upaya memberikan 
hak-hak anak ini, Pemerintah 
Kota Depok menjadikan program 
kota layak anak menjadi salah satu 
program andalan di dalam rencana 
pembangunan jangka menengah 
daerah (RPJMD) 2011-2016.

Kebijakan kota layak 
anak merupakan implementasi 
dari amanah Undang-Undang 
Perlindungan Anak. Undang-
undang ini dapat dijadikan sebagai 
landasan, arah dan pedoman 
bagi pemerintah kabupaten/kota 
dalam melaksanakan kebijakan 
pembangunan, program dan 
kegiatan perlindungan anak. 

Kebijakan ini secara rinci 
memuat hal-hal yang perlu 
dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten/kota, termasuk tahapan-
tahapan yang harus dilakukan serta 
instrumen yang diperlukan, untuk 
menciptakan suatu pembangunan 

tersebut.
Mewujudkan kota layak anak 

memang memerlukan dukungan 
dan komitemen penuh dari 
setiap kepala daerah. Hal ini bisa 
dilakukan dengan cara membuat 
regulasi mengenai perlindungan 
dan memenuhi hak-hak anak.

Sebagai langkah awal 
tentunya Kota Depok harus 
memiliki perangkat berupa 
perencanaan, program, 
pemantauan dan evaluasi. 
“Untuk langkah awal kami 
melaksanakannya di beberapa 
RW yang memang menjadi 
percontohan,” kata Walikota 
Depok, Nur Mahmudi Ismail.

Ke depan diharapkan 
setiap kelurahan memiliki RW 
layak anak. Memang untuk 
menggerakkan warga untuk 
menerapkan RW layak anak bukan 
perkara yang mudah karena ini 
menyangkut kebiasaan.

Secara tidak langsung 
RW layak anak ini akan menjadi 
sarana pendidikan bagi anak 
karena fasilitas yang ada memang 
diperuntukkan bagi kepentingan 
anak. Akhirnya, anak mampu 
tumbuh dan berkembang menjadi 
sosok yang berkualitas.

Walikota tetap 
mengharapkan agar semua 
stakeholder terkait turut 
mendukung dan berperan aktif 
dalam program menuju kota layak 
anak ini. Tak mungkin hal ini akan 
mampu berjalan tanpa dukungan 
semua elemen pemerintah dan 
masyarakat.

Untuk menjadikan Depok 
sebagai kota layak anak tak bisa 
dilakukan secara instan dan 
membutuhkan proses yang cukup 
panjang. Maka dari itu, sebagai 
tahapan awal dibuat percontohan 
RW layak anak dan diharapkan 
mampu menjadi teladan bagi RW 
yang lain.
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Drg. Novarita, Kepada 
Badan Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana Kota 
Depok (BPPKB) menjelaskan 
bahwa anak adalah amanat 
yang memang harus dibina agar 
menjadi sosok yang berkualitas 
di masa depan. Di pundak sang 
anaklah cita-cita perjuangan 
bangsa akan dilanjutkan.

Agar anak mampu 
memikul beban tanggung jawab 
tersebut, anak harus diberikan 
kesempatan seluas-luasnya untuk 
mengembangkan bakat dan 
kemampuan, baik fisik, mental, 
maupun ruhiyahnya.

“Ini sebagai wujud 
perlindungan atas potensi yang 
dimiliki anak agar menjadi 
terarah,”jelas Nova. Harus ada 
jaminan terhadap pemenuhan 
hak anak dan tentunya tak ada 
diskiriminasi.

Untuk mewujudkan harapan 
menjadi kota layak anak memang 
tak bisa dilakukan secara instan. 
Harus ada proses yang harus 
dilalui sehingga hal ini tertanam di 
benak masyarakat kota Depok.

laporanutama
bertujuan untuk memberikan 
perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi demi terciptanya anak 
yang berkualitas, berakhlak, dan 
sejahtera.

Berdasarkan UU Nomor 
23/2002 tentang Perlindungan 
Anak, setidaknya ada sekitar 31 
hak anak yang harus dipenuhi 
untuk menjadi kota layak anak. 

Dari ke-31 hak tersebut di 
antaranya, hak bermain, berkreasi, 
berpartisipasi, menjalankan 
ibadah, berkumpul, bebas 
berserikat, berhak mendapatkan 
pendidikan, kesehatan, hidup yang 
layak.

Dalam hal ini masyarakat 
berhak memperoleh kesempatan 

seluasnya untuk berperan 
aktif dalam melindungi hak-
hak anak. Peran masyarakat 
ini dapat dilakukan dengan 
cara perseorangan, kelompok, 
atau serikat. Peran masyarakat 
ini tentunya akan disesuaikan 
dengan kebutuhan anak yang 
bersangkutan.

Setiap anak memiliki 
kebutuhan dan karakter yang 
berbeda sehingga penanganannya 
pun akan berbeda. Semua itu 

Mengubah pola pikir 
masyarakat memang tak mudah, 
maka dari itu dibutuhkan 
dukungan dari semua pihak. 
Menjadikan Depok sebagai kota 
layak anak harus didukung sarana 
dan prasana yang memadai.

Perlindungan terhadap 
anak bertujuan untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan 
martabatnya. Kota layak anak juga 
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bergantung pada usia anak apalagi 
jika sang anak memiliki kebutuhan 
khusus.

Di Depok sendiri pada tahun 
2011 baru memiliki 3 RW layak 
anak di Tanah Baru, Cilangkap, 
dan Tugu. “Tahun ini kami 
menargetkan ada 11 RW lagi yang 
menjadi percontohan kota layak 
anak sehingga totalnya menjadi 14 
RW,” kata perempuan berjilbab ini.

Pada tahun 2016 
diharapkan ada 63 RW layak 
anak yang menjadi binaan. Dari 
63 ini diharapkan RW yang lain 
mengikuti sehingga pada 2016 
lebih dari 63. Jumlah tersebut 
hanyalah sebagai percontohan RW 
layak anak yang memang menjadi 
binaan dari BPPKB.

RW 06 Kelurahan Tanah 
Baru merupakan salah satu 
percontohan RW layak anak. 
Diharapkan RW ini mampu 
menjadi cikal bakal penerapan 
lingkungan layak anak dan bisa 
menjadi percontohan RW yang 
lain.

Ketua RW 06 Tanah Baru, 
Edi Yusuf, menjelaskan bahwa 
program RW layak anak ini 
muncul karena rasa keprihatinan 
terhadap perilaku anak-anak 
yang semakin kurang terkontrol. 
“Seiring perjalanan waktu ternyata 
Depok juga menggagas program 
kota layak anak sehingga kami 
ditunjuk menjadi percontohan,” 
katanya.

Salah satu program unggulan 
yang diterapkan di RW ini adalah 
penerapan jam belajar malam. 
Bahkan, untuk menyukseskan 
program jam belajar malam ini 
setiap RT akan dibentuk satuan 
tugas (satgas) untuk memantau 
anak-anak agar tidak keluar rumah 
dan diminta untuk belajar. 
 Di setiap RT dibentuk 
satgas antara 3-4 orang tergantung 
kebutuhan masing-masing. 

Diharapkan dengan adanya satgas 
ini akan memupuk kedisiplinan 
anak-anak untuk belajar.

Diakuinya untuk 
menerapkan sistem ini bukan 
perkara gampang karena 
mengubah kebiasaan orang. Akan 
tetapi, berkat dukungan tokoh 
masyarakat dan orang tua secara 
berangsur-angsur program ini bisa 
diterima.

“Kami ingin membangun 
sumber daya manusia yang 
berkualitas sehingga kelak mereka 
menjadi sosok yang cerdas, tetapi 
tetap bermoral,” kata Yusuf. Dia 
mengakui dalam melaksanakan 
program ini masih banyak hal yang 
harus dibenahi dan diperbaiki.

Dalam hal ini, RW tidak bisa 
bergerak sendiri tanpa dukungan 
dari masyarakat. Maka dari itu, 
dia mengimbau kepada warganya 
untuk senantiasa memberikan apa-
apa yang memang menjadi hak 
serta yang harus diberikan atau 
dilaksanakan oleh anak-anak.

Ketua Komisi D DPRD Kota 
Depok, Sri Rahayu Purwitangsih 
menjelaskan rencana penerapan 
jam belajar masyarakat yang 
tertuang di dalam Perda 
Pendidikan turut mendukung 
program kota layak anak.

Akan tetapi, jam belajar 
yang tertera di perda tidak bisa 
serta merta diterapkan di seluruh 
Depok. Untuk memulai rencana ini 
dibutuhkan wilayah percontohan 
dan pengembangannnya dilakukan 
secara bertahap. Jam belajar 
masyarakat harus dijadikan 
budaya, bukan sebagai tekanan. 

“Kenapa di dalam perda 
ini tidak ada tekanan atau sanksi 
karena kami menginginkan jam 
belajar ini menjadi budaya bukan 
dilaksanakan karena terpaksa,” 
katanya.

Dia juga tak menginginkan 
setiap siswa melaksanakan jam 
belajar karena takut sanksi. Untuk 
itu, untuk menyukseskan program 
ini adalah melakukan pendekatan 
secara persuasif bukan represif.

Dia menjelaskan jam belajar 
masyarakat yang berlangsung 
selama 2 jam dari pukul 18.00-
20.00 tidak bisa dipaksakan. Agar 
program ini mampu berjalan 
dengan sukses dibutuhkan 
peran serta semua pihak. Untuk 
mencetak generasi bangsa yang 
berkualitas harus dipersiapkan 
sejak dini.

Bahkan, ia berharap kepada 
Pemkot untuk membentuk tim 
terpadu di tingkat sektoral untuk 
menyukseskan program ini. 
Memang, lanjutnya, tahun ini baru 
dalam taraf sosialisasi.

“Percontohan ini bisa 
dilaksanakan di tingkat RW 
atau sektoral tertentu di bawah 
pembinaan tim terpadu,” kata 
Rahayu. Tentu saja tim terpadu ini 
berisi orang-orang yang berada 
di sektor tersebut dibantu dari 
Pemerintah Kota.

Depok sebagai kota niaga 
memiliki memiliki sumber daya 
alam yang terbatas. Maka dari itu, 
katanya, sumber daya manusianya-
lah yang harus dibina sehingga 
tercipta generasi yang berkualitas.
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hidupsehat
yang tepat, Pemerintah Kota Depok 
menemukan program yang tepat un-
tuk memberantas gizi buruk di Kota 
Depok.

Program-program itu di anta-
ranya adalah  program penanganan 
kurang gizi pada anak, Program ini 
dimulai dengan menginventarisir 
anak-anak yang kekurangan gizi di 
tingkat Rukun Tetangga (RT). Kemu-
dian membangun pusat pemulihan 
gizi serta Pos Gizi di 8 kelurahan, di 
8 kelurahan itu terdapat 25 Pos Gizi 
serta Pemberian Makanan Tambahan 
(PMT) di 63 Kelurahan di Kota De-
pok. Tak hanya itu, program RW Siaga 
pun ditumbuhkandi setiap kelurahan. 
RW Siaga ini bertujuan memantau 
dan merefleksikan serta mengevaluasi 
program-program yang ada sehingga 
ke depan program tersebut mencapai 
hasil yang optimal.

“Selain orang tua, tentunya 
peran serta orang-orang di sekitarnya 
juga dibutuhkan, terutama Pemerintah 
Kota Depok. Memberikan asupan yang 
bergizi merupakan keharusan sehingga 
sang anak mampu tumbuh dengan op-
timal,” tandasnya.

Memberikan makanan yang 
bergizi dan sesuai dengan kebutu-
han anak tak terlalu sulit, lanjut Nur 
Mahmudi. Ketika asupan yang diberi-
kan sudah memadai, maka sang anak 
akan menjadi sosok yang berkualitas 
dan calon generasi bangsa yang andal.

Seorang anak merupakan 
generasi penurus bangsa yang harus 
dibina sejak dini. Maka dari itu, Pem-
kot Depok memiliki komitmen untuk 
membangun generasi yang berkualitas 
dengan memberikan asupan yang 
seimbang, baik dari sisi makanan, 
intelektual, maupun ruhiyah. Untuk 
itu komitmen tersebut dituangkan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 2012-
2016 yang akan mewujudkan sumber 
daya manusia yang unggul, kreatif, dan 
religious.

Berdasarkan data di Dinas Ke-
sehatan Kota Depok, angka gizi buruk 
pada tahun 2005 mencapai 1.133 anak. 
Angka ini cukup besar mengingat 
Depok merupakan kota metropolitan 

(LSM), Puskesmas, Posyandu, dan RW 
Siaga.

Wali Kota Depok, Nur Mahmu-
di Isma’il, menjelaskan, salah satu fak-
tor indikasi pertumbuhan anak yang 
baik adalah dari fisiknya. Jika asupan 
yang masuk memang cukup dan seim-
bang akan mendukung pertumbuhan 
yang baik.

“Dengan meningkatnya asupan 
nutrisi diharapkan anak-anak di De-
pok bisa tumbuh sehat dan menjadi 
generasi yang unggul dan religius, 
Oleh karena itu orangtua harus me-
mahami gizi untuk anak agar kelak 
anaknya dapat tumbuh menjadi hara-
pan bangsa,” katanya.

Menurut Nur Mahmudi,  pada 
awal pemerintahannya, begitu ban-
yak anak yang menderita gizi buruk. 
Kondisi itu membuatnya prihatin 
dan kemudian mencari akar perma-
salahnnya. Melalui  proses analisisis 

Memiliki anak yang 
sehat dan cerdas 
tentunya dambaan 
dan impian semua 
orang tua. Suatu 

yang membanggakan jika sang buah 
hati dapat tumbuh dan berkembang 
dengan baik. Untuk dapat tumbuh dan 
berkembang dengan baik tentunya 
dibutuhkan asupan gizi yang baik.

 Pemkot Depok memiliki 
komitmen untuk menjaga nutrisi bagi 
anak sehingga ke depan tak ditemukan 
lagi kasus gizi buruk. Kesuksesan De-
pok menjadi juara Millenium Develop-
ment Goals (MDGs) kategori nutrisi 
menjadi salah satu komitmen Depok 
untuk memberantas gizi buruk dengan 
cara memberikan nutrisi yang seim-
bang kepada anak-anak. Kesuksesan 
ini tercapai berkat kerja keras semua 
elemen, di antaranya adalah Dinas Ke-
sehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat 

PENTINGNYA 
NUTRISI 
UNTUK 
ANAK
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yang berdekatan dengan pusat pemer-
intahan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Depok, Hardiono menyatakan bahwa 
berkat kegigihan dan peran serta 
semua pihak angka tersebut bisa terus 
ditekan dari tahun ke tahun. Hal ini 
dibuktikan pada tahun 2006 jumlah 
penderita gizi buruk turun menjadi 
945 dan hingga 2008 menjadi 830.

Sejak tahun 2005 hingga 2008 
angka gizi buruk memang penurunan 
tak signifikan. Penurunan angka gizi 
buruk yang paling signifikan dan 
merupakan prestasi yang membang-
gakan terjadi pada tahun 2009 dan 
2010 dimana penderita gizi buruk 
tinggal 202 anak. Akhirnya pada akhir 
2011 lalu penderita gizi buruk tersisa 
129 anak saja. 

“Berkat keberhasilan menu-
runkan angka penderita gizi buruk 
itulah Depok mendapatkan MDGs 
award yang digagas oleh Kantor Utu-
san Khusus Presiden Republik Indone-
sia (KUKPRI),” ujar Hardiono.

Keberadaan PPG di Depok 
dapat dikatakan sebagai perintis untuk 
wilayah perkotaan. Keberadaan PPG 
memang menjadi salah satu program 
pilihan bagi pemulihan balita yang 
mengalami gizi buruk. Sebab di PPG 
memberikan pelayanan rawat inap 
yang diharapkan mampu memantau 
nutrisi anak dan perkembangan anak 
selama 24 jam. Balita yang membawa 
penyakit bawaan pun disembuhkan, 
karena penyembuhan itu sangat 
berkaitan dengan kembalinya kondisi 
gizi balita menjadi ideal. 

“Tentunya kesuksesan ini akan 
maksimal jika memang didukung oleh 
kesadaran dari orangtua, Ini penting 
diketahui orangtua, sebab jika sudah 
sembuh dan asupan gizi kembali tidak 
diperhatikan maka bisa kembali ter-
kena gizi buruk,” paparnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan, Ani 
Rubiani, menambahkan bahwa seb-
agai komitmen untuk menekan angka 
gizi buruk, Dinas Kesehatan memiliki 
beberapa program pembinaan di anta-
ranya melalui penyuluhan, konseling, 
pemberian makanan tambahan, serta 
sejumlah kegiatan lainnya.

Terobosan yang dinilai sukses 
menekan angka gizi buruk adalah den-
gan didirikannya panti pemulihan gizi 
di tiga puskesmas di Depok. “Semua 
kegiatan tersebut memiliki tujuan un-
tuk menurunkan angka gizi buruk di 
Depok,” katanya.

Melalui kegiatan ini, lanjutnya,  
penderita gizi buruk statusnya bisa 
menurun menjadi kurang gizi dan 
kemudian menjadi gizi baik. Melalui 
pendampingan yang ada diharapkan 
gizi baik tersebut bisa terus dipertah-
ankan.

Di dalam memberikan pem-
binaan kepada orang tua, Dinas Kes-
ehatan juga memberikan pemahaman 
kepada orang tua mengenai pemberian 
makanan sesuai dengan kebutuhan gizi 
anak.

“Sampai saat ini pembinaan 
itu masih terus dilakukan dengan 
harapan kasus gizi buruk pada anak 
bisa diminimalisasi, akan tetapi semua 
itu kembali pada kesadaran orang tua 
untuk memberikan asupan nutrisi 
yang sesuai dengan kebutuhan anak,” 
imbuhnya.

Perlu diketahui juga bahwa 
pada masa keemasan yaitu dimulai 
pada saat usia akhir di dalam kand-
ungan hingga anak berusia tiga tahun 
merupakan masa di mana otak anak 
bertumbuh secara pesat.

Maka dari itu, harus ada pema-
haman dari orang tua.Untuk memak-
simalkan fungsinya, anak perlu diberi 
asupan nutrisi serta stimulasi yang 
tepat.

Salah satu sumber nutrisi yang 
diperoleh anak adalah dari makanan-
nya. Pemberian makan kepada anak 
sebaiknya disesuaikan dengan kebutu-

han dan  kapasitas anak itu sendiri. Hal 
ini karena anak-anak membutuhkan 
kalori yang lebih besar dari orang de-
wasa.

Anggota Komisi D DPRD Kota 
Depok, Lilis Latifah menyampaikan 
bahwa pihaknya memberikan apresiasi 
atas prestasi Depok menurunkan an-
gka penderita gizi buruk. Meski begitu, 
di Depok masih ditemukannya anak 
yang kekurangan gizi. Hal ini berar-
ti menggambarkan masih ada keluarga 
yang hidup serba kekurangan. Maka 
dari itu, diperlukan pemetaan tingkat 

kesejahteraan, bahkan jika 
perlu hingga tingkat RT.

Dinas Kesehatan 
harus mampu membuat 
pemetaan secara akurat 
sehingga penanganan 
bisa dilakukan secara te-
pat. “Daerah yang rawan 
dan rentan terjadi kasus 
kekurangan gizi harus 
ditandai sehingga penan-
ganan menjadi optimal,” 

tandasnya.
Lebih lanjut Lilis menjelaskan, 

daerah yang memang rentan terjadi 
kasus kekurangan gizi harus mendapat 
penanganan secara maksimal sehingga 
kasusnya bisa kurangi. Selama ini ka-
sus balita kekurangan gizi rentan ter-
jadi di wilayah yang taraf ekonominya 
lemah sehingga asupan gizi ke anak-
anak menjadi tidak maksimal.

“Penanganan harus dipriori-
taskan pada wilayah yang memang 
ditemukan kasus kekurangan gizi. 
Penanganan awal harus dititikberat-
kan pada tambahan asupan gizi agar 
kondisi anak menjadi normal kembali 
sehingga terbebas dari kekurangan 
gizi,” ujarnya.  
 Lilis meminta penanganan 
balita kurang gizi harus dilakukan se-
cara serius. Untuk itu Pemkot Depok 
harus bekerja sama dengan aparat 
tingkat yang paling bawah yaitu RT. 
Sebab pihak RT dan RW-lah yang 
mengetahui kondisi warganya. Se-
hingga pihak RT dan RW dapat segera 
bertindak jika mereka menemukan 
balita kekurangan gizi. Di antaranya 
melaporkan hal itu ke intansi terkait.  
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kita & keluarga

Pada dasarnya, setiap 
anak memiliki hak 
sama di tengah-tengah 
masyarakat. Namun, 
faktanya masih saja terjadi 
kasus diskriminasi dan 
perlakuan yang tidak 
semestinya. Hal tersebut 
sering dialami oleh 
anak-anak berkebutuhan 
khusus (ABK). Tak jarang, 
mereka disisihkan dari 
lingkungan dan dianggap 
sebagai musibah serta 
beban. Padahal ABK juga 

merupakan amanah Tuhan yang harus 
mendapatkan perhatian dari orangtua 
dan masyarakat. 

Kepala Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana 
(BPPKB) Kota Depok, drg. Novarita 
menjelaskan, anak-anak yang memiliki 
kebutuhan khusus tetap memiliki hak 
untuk mendapatkan perlindungan 
dan pendidikan. Untuk memberikan 
hak kepada anak-anak ini diperlukan 
kesadaran dari semua elemen 
masyarakat, baik keluarga, lingkungan, 
pemerintah maupun berbagai pihak 
lainnya. “Kesadaran masyarakat sangat 

Anak Berkebutuhan Khusus Memiliki Hak Sama

JANGAN RAMPAS 
HAK ANAK
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diperlukan, sehingga anak-anak yang 
memiliki kekurangan secara fisik atau 
berkebutuhan khusus tetap diberikan 
kesempatan untuk belajar. Kami 
yakin ketika keluarga, lingkungan, 
dan sarana mendukung, mereka akan 
menjadi anak layaknya anak-anak 
normal lainnya,” paparnya.

Nova menegaskan, ABK 
tetap sebagai anak yang memerlukan 
perhatian dari orang-orang di 
sekitarnya. Anak-anak ini juga tetap 
memiliki hak yang sama dengan anak 
normal lainnya. Terutama untuk 
dapat tumbuh dan berkembang secara 
normal serta mendapatkan pendidikan 
yang layak.

Oleh karena itu, menangani 
anak berkebutuhan khusus 
memerlukan perhatian khusus 
serta kesabaran. Melalui perhatian 
yang baik, tepat, dan terarah anak-
anak berkebutuhan khusus ini akan 
menjalani masa kecil dengan bahagia 
layaknya anak normal lain sehingga 
mereka mampu memiliki keterampilan 
dan kemandirian.

Peran orang tua dalam 
keluarga yang paling dominan untuk 
memberikan perhatian khusus kepada 
sang anak. Jangan sampai orang 
tua justru menjadikan anak mereka 
sebagai aib sehingga anak dibiarkan 
tumbuh tanpa arahan. “Padahal di 
balik keterbatasannya, justru mereka 
memiliki kelebihan yang tidak dimiliki 
oleh orang normal. Bahkan tidak 
sedikit, ABK yang mampu mengukir 
prestasi gemilang di atas rata-rata. 
Maka dari itu, sekali lagi, kesadaran 
orang tua untuk melindungi dan 
memberikan keterampilan kepada 
mereka sangat diperlukan,” ujar Nova.

Suasana keluarga yang 
mendukung akan merangsang sang 
anak untuk berkreasi. Orang tua bisa 
menjadikan rumah sebagai sarana 
untuk belajar dan berkreasi. Seperti 
yang dilakukan Hj. Elly Dhiana 
warga Jalan Kembang V Lio RT 02/19 
No 31, Pancoran Mas, Depok yang 
memiliki anak tunarungu. Ia tidak 
menginginkan anaknya tumbuh 

menjadi anak yang tak mampu 
berbuat apa-apa. Ia selalu bertekad 
membekali sang anak dengan berbagai 
keterampilan.

Dia mengaku selama 
ini keberadaan anak-anak yang 
berkebutuhan khusus seringkali 
terabaikan. Akibatnya, mereka 
mengalami kesulitan untuk 
mengembangkan diri karena 
keterbatasan sarana.

Orang tua mana pun pasti tak 
menginginkan memiliki anak dalam 
kondisi cacat. Akan tetapi, semua 
ini bukan menjadi alasan untuk 
menyerah. Maka dari itu, rumahnya 
dijadikan sebagai sarana pembelajaran 
keterampilan bagi anaknya sarta anak-
anak berkebutuhan khusus lainnya 
untuk berkreasi.

Karena kepedulian terhadap 
anak yang mengalami keterabatasan 
fisik ini akhirnya dirinya mendirikan 
Qonita’s Handycraft Deaf. Di sini, 
anaknya serta anak-anak yang 
lain diberikan keterampilan untuk 
membuat bermacam kerajinan tangan.

“Walau memiliki keterbasan 
fisik, tetapi terbukti mereka masih 
tetap mampu berkreasi dan berkarya. 
Selain diberikan keterampilan 
soal kerajinan tangan, saya juga 
memasukkan sang anak ke sekolah 
luar biasa (SLB). Di sekolah sang anak 
juga dibekali dengan keterampilan 
seperti menari dan lainnya,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, sudah saatnya 
pola pembinaan penyandang cacat, 
khususnya yang masih menjadi warga 
belajar, diarahkan kepada pendidikan 
keterampilan.

Sangat salah kaprah jika 
pola pemberdayaan masyarakat 
penyandang cacat hanya bersifat 
sumbangan. Mereka harus dibekali 
dengan keterampilan sehingga turun 
ke masyarakat mereka telah memiliki 
kemampuan.

Dengan demikian mereka tak 
harus bergantung dengan orang lain. 
Dia juga mengaku sangat bahagia 
bisa memberikan keterampilan 
kepada anak-anak lulusan sekolah 

luar biasa tersebut. Elly mengaku tak 
akan lelah mendampingi sang buah 
hati agar menjadi sosok yang kreatif 
walau dalam keterbatasan. Dengan 
melibatkan para anak untuk bekerja 
akan membantu mereka untuk mengisi 
waktu luang dengan kegiatan yang 
positif. 

“Sebagian besar mereka 
hanya mengandalkan pekerjaan dari 
sini. Saya berharap tetap diberikan 
kemudahan dalam mengelola usahanya 
sehingga bisa membantu anak-anak 
yang memiliki keterbatasan,” tuturnya.

Dia mengatakan, penyandang 
cacat membutuhkan bekal 
keterampilan hidup, kemandirian, 
serta membangun rasa percaya diri 
agar mereka dapat diterima di tengah 
masyarakat dengan baik.

Dari beberapa anak yang datang 
kepada dirinya mengaku kesulitan 
mencari pekerjaan setelah lulus SLB. 
Tentu saja ini  menjadi tanggung 
jawab semua pihak untuk membantu 
anak-anak berkebutuhan khusus  agar 
menjadi sosok yang mandiri.

Memang, untuk menjalani 
proses ini memerlukan waktu dan 
sarana pendukung yang memadai. 
Sebab selama ini kebaradaan sarana 
untuk anak-anak ini masih sangat 
terbatas sehingga tidak semua lembaga 
pendidikan atau perusahaan mau 
menerima mereka.

Masih banyak hal yang bisa 
dilakukan oleh anak-anak yang 
memiliki keterbatasan secara fisik. 
Jadi, tak selayaknya posisi mereka 
tidak diabaikan karena mereka 
juga menginginkan tumbuh seperti 
layaknya anak-anak yang lainnya.

Dengan memberikan 
keterampilan, mereka akan menjadi 
sosok yang mandiri dan kreatif. 
Bahkan, tak jarang ide kreatif muncul 
dari anak-anak yang memiliki 
keterbatasan secara fisik.

Ketika ini sudah dimiliki, 
ketergantungan kepada orang lain atau 
lingkungan sedikit demi sedikit bisa 
dikurangi.
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duniapendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia. 
Ada banyak cara  orang mendapatkan pendidikan, yakni melalui 
pendidikan di sekolah secara formal, non formal maupun informal. 
Menariknya, belakangan ini muncul tren berkonsep home schooling 
sebagai pendidikan alternatif. Tujuannya tetap sama, mencetak 

generasi yang unggul. 
Berbeda dengan pendidikan formal, menurut Kepala Dinas Pendidikan 

Kota Depok Asep Rahmat, home schooling memiliki proses pembelajaran yang 
lebih fleksibel. Perkembangan kegiatan belajar ini banyak diisi dengan kegiatan 
ekstra dan bersifat praktik langsung.

Ada banyak alasan orang tua lebih memilih metode home schooling, 
di antaranya, ingin meningkatkan potensi anak, kurang puas terhadap sistem 
pendidikan formal, kepribadian anak yang memiliki kebutuhan khusus, kondisi 
orang tua, serta berbagai alasan yang lainnya. 

Melalui model pendidikan home schooling, orang tua mampu mengawasi 

mencetak Generasi unggul melalui 
Home schooling

Kepala technoNatura, Nurdin Hamdani
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proses belajar anak dengan optimal. 
Bahkan, orang tua  bisa menjadi guru 
yang disesuaikan dengan kebutuhan 
pendidikan anaknya. 

Orang tua pun dapat 
mendatangkan guru privat, 
mendaftarkan anak pada bimbingan 
belajar, dan lain sebagainya sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan 
sang anak. 

Umumnya  proses belajar home 
schooling dilakukan di rumah. Namun 
konsep ini juga bisa diterapkan di luar 
rumah yang memungkinkan anak 
tetap bisa belajar. Pada intinya, jebolan 
home schooling tetap membekali anak 
dengan sejumlah pengetahuan dan 
keterampilan agar ia bisa menghadapi 
segala persoalan. 

Untuk mendapatkan legalitas 
atau ijazah, siswa home schooling 
dapat mengikuti ujian kesetaraan 
(Paket A, B, C) dan melanjutkan 
pendidikan ke jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi. Asep Rahmat 
menjelaskan,  sesuai  Undang-undang 
tahun 2003 tentang pendidikan 
formal dan nonformal, lembaga 
pendidikan non formal, di antaranya 
home schooling tetap diharuskan 
mengikuti ujian kesetaraan. Ujian 
ini dilaksanakan pasca pendidikan 
reguler melaksanakan Ujian Nasional 
(UN). “Home schooling juga wajib 
melakukan ujian, tetapi diberi nama 
ujian paket A, B dan C, “ jelasnya.

Melalui metode ini, para siswa 
yang tergabung dalam home schooling 
lebih mahir dalam menciptakan kreasi 
dan karya cipta sendiri. “Akan tetapi, 
ketika ujian soalnya tetap mengacu 
pada kurikulum nasional,” kata Asep.

Salah satu komunitas kelompok 
belajar yang menggunakan konsep 
home schooling adalah TechnoNatura. 
Di dalam komunitas yang berada di 
Perumahan Griya Tugu Asri, Tugu, 
Cimanggis ini peserta home schooling 
lebih cenderung dikenalkan dengan 
dunia praktik.

Kepala TechnoNatura, Nurdin 
Hamdani mengungkapkan, pada 
umumnya orang tua mendaftarkan 
anaknya ke komunitas ini karena 
kurang puas dengan pendidikan 
formal. “Orang tua menginginkan 

anak tumbuh menjadi sosok yang 
mereka harapkan,” katanya.

Lebih lanjut, Nurdin 
menjelaskan, di TechnoNatura, proses 
belajar dikemas sedimikian rupa 
layaknya di rumah. Akan tetapi, ketika 
memasuki home schooling ini, setiap 
siswa di berbagai tingkatan diharapkan 
mampu memenuhi sejumlah target. 

Oleh karena itu, TechnoNatura 
tetap memiliki kurikulum yang 
berbeda dengan pendidikan formal. 
Kendati demikian, TechnoNatura tetap 
mencantumkan beberapa kurikulum 
yang beririsan dengan kurikulum 
tingkat satuan pendidikan (KTSP), 
terutama dalam baca, tulis, hitung 
(calistung).

Ada empat konsep yang 
dimasukkan dalam proses 
pembelajaran, yaitu rekayasa dan 
teknologi, natural dan sains, sosial, 
dan 
entrepreneurship. Keempat konsep 
tersebut langsung diaktualisasikan 
dalam sebuah project. “Kami ingin 
memberikan sesuatu yang riil 
bukan sekedar teori belaka. Kami 
pun mendorong siswa kami untuk 
menuangkan ide-ide kreatifnya,” cetus 
Nurdin. Ketika menjalankan sebuah 
project, siswa TechnoNatura dibiarkan 
bereksplorasi dengan idenya masing-
masing.

Secara umum, para 
siswa TechnoNatura dibiasakan 
menggunakan perangkat teknologi 
sebagai sarana belajar. Sejak dini 
mereka dikenalkan dengan dunia 
cyber. Harapan Nurdin, ketika mereka 
lulus nanti menjadi sosok yang 
mandiri, inovatif, kreatif dan tidak 
bergantung pada orang lain.

Meski di TechnoNatura, 
siswa dibekali dengan sejumlah ilmu 
keduniawian. Namun para pendidik 
home schooling ini tak pernah lupa 
menyisipkan ilmu agama di setiap 
kesempatan. Bahkan tak jarang, para 
pendidiknya mengaitkan antara 
teknologi dan nilai-nilai luhur agama 
di setiap project yang dijalankan oleh 
siswa. Contohnya saja, faktor alam 
yang berada di bawah kendali Tuhan 
YME, sangat mempengaruhi berbagai 
bentuk teknologi yang mereka 
pelajari. Hal ini mampu membentuk 
siswa menjadi sosok yang cerdas dan 
religius.

Meskipun begitu banyak 
cara orang tua mendidik anaknya, 
pada dasarnya pendidikan menjadi 
faktor penting untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (SDM). 
Melalui pendidikan-lah sumber 
daya yang andal tercipta dan mampu 
mencerdaskan generasi bangsa. 



14 wartadepok

infrastruktur

Himpunan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Depok, 
Romzah Saputra, memasuki masa keemasan ini anak po-
tensi anak harus dioptimalkan melalui taman bermain.

Dengan bermain bersama teman sebayanya, anak 
akan mampu memperluas interaksi dan mengembangkan 
keterampilan sosial. “Di sini anak mulai dikenalkan dengan 
rasa berbagi, hidup bersama, berperan, dan bekerjasa sama 
dengan lingkungannya,” kata Romzah.

Melalui taman bermain ini, seorang anak juga akan 
terlatih sisi kognitif, bahasa, sosial, dan emosionalnya. Pada 
usia ini pula, mereka akan mampu menangkap fenomena 
di sekitarnya dan apa-apa yang diberikan dengan cepat. 
Apalagi jika mereka bermain di bawah asuhan guru atau 
orangtua tentunya lebih berkualitas karena nilai-nilai positif 
bisa disisipkan. 

Taman bermain merupakan pondasi bagi pembelaja-

Bermain merupakan kegiatan mendasar anak-
anak. Melalui ajang tersebut, seorang anak bisa 
tumbuh dan berkembang, belajar berkomunikasi, 
bersosialisasi serta menstimulan ide-ide kreatif. 
Terlebih lagi, bila dalam suatu permainan men-
gandung unsur edukatif yang mendorong mereka 
untuk mengembangkan diri.  

Oleh karena itu, setiap anak pasti membutuhkan ru-
ang gerak yang luas bermain. Ia bisa mengekspresikan dirin-
ya, baik secara fisik maupun mental. Bahkan secara berkala, 
anak-anak perlu diajak bermain di tempat terbuka. Mereka 
pun bisa diajak mengunjungi tempat bersejarah, wisata alam 
atau tempat-tempat bermain edukatif lainnya. 

Usia balita merupakan golden age atau masa yang 
paling baik untuk perkembangan anak. Menurut Ketua 

Pentingnya Taman Bermain 
di Kota Layak Anak
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ran anak sehingga dapat menjembatani 
anak antara kehidupan di rumah dan 
kehidupan anak di sekolah nantinya.Di 
sinilah mulai pembentukan karakter 
anak mulai terjadi. Anak-akan menjadi 
sosok yang lebih memahami lingkun-
gan dan tidak menjadi sosok yang mau 
menang sendiri.

Mengingat pentingnya wahana 
bermain di lingkungan masyara-
kat, maka sebuah kota yang sedang 
berkembang pun mestinya memikir-
kan hal tersebut. Terlebih lagi, maju 
atau tidaknya kota tersebut di masa 
mendatang, tergantung kualitas gen-
erasi penggantinya. 

Permasalahan umum kota 
yang sedang berkembang pesat adalah 
tergerusnya lahan-lahan terbuka 
berubah menjadi perumahan, gedung-
gedung pertokoan, atau perkantoran. 
Jika hal tersebut dibiarkan dan tidak 
memperhatikan pentingnya ruang ter-
buka hijau serta sarana fasilitas sosial 
dan fasilitas umum, maka boleh jadi, 
taman bermain untuk anak sulit dire-
alisasikan. 

Padahal semestinya tiap-tiap 
kawasan perumahan mesti menye-
diakan beberapa fasilitas termasuk 
taman bermain. Hal tersebut seperti 
dilansir dalam website www.kotalay-
akanak.org, mengacu Peraturan Men-
teri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1997 
tentang Penyerahan Prasarana Ling-
kungan, Utilitas Umum dan Fasilitas 
Sosial Perumahan Kepada Pemerintah 
Daerah, maka terlihat jelas bahwa se-
tiap pengembang yang mengembang-
kan kawasan perumahan (perumahan 
formal/teratur) wajib membangun sa-
rana dan prasarana diantaranya adalah 
fasilitas tempat bermain. 

Lain cerita di Depok, sebuah 
kota di selatan Jakarta yang terus 
berkembang. Sejak memiliki tekad 
untuk menjadi Kota Layak Anak, se-
jumlah lembaga pemerintahan dan 
sekelompok masyarakat mulai fokus 
memperhatikan kepentingan anak ter-
masuk taman bermain.  

Menurut Kepala Bidang Ke-
sejahteraan Keluarga Badan Pem-
berdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana (BPPKB) Kota Depok, Erry 

Sriyanti, salah satu proses pemben-
tukkan karakter anak adalah melalui 
bermain. “Dengan bermain, seorang 
anak bisa bersosialisasi dengan teman-
temannya. Mereka bisa terbentuk 
menjadi orang yang terbuka, tidak 
kuper alias kurang pergaulan, bisa me-
nambah wawasan dan banyak manfaat 
lainnya,” tutur Erry. 

Perlunya kawasan layak anak 
ini, lanjut Erry, melihat kondisi anak 
yang tinggal di perkotaan kini kesuli-

tan mencari lokasi bermain yang aman 
dan nyaman. Lingkungan yang makin 
padat dan ramai mengakibatkan anak-
anak semakin kehilangan ruang yang 
aman dan tenang, baik untuk belajar 
maupun bermain.

Padahal menurutnya, anak 
merupakan potensi yang sangat pent-
ing, generasi penerus masa depan 
bangsa, penentu kualitas sumber daya 
manusia bangsa yang akan menjadi 
pilar utama pembangunan nasional.

Maka dari itu, perlu diting-
katkan kualitasnya dan mendapatkan 
perlindungan dari semua elemen ma-
syarakat, terutama pemerintah kota. 

Dengan alasan tersebut, Erry 
menganggap tempat bermain menjadi 
sangat penting berada di lingkungan 
masyarakat. Ia menuturkan, salah satu 
bentuk konkrit komitmen memban-
gun Kota Layak Anak, Pemerintah 
Kota Depok telah membangun sejum-
lah taman bermain. 

Salah satunya adalah pemban-
gunan lahan di Lembah Gurame, Ke-
camatan Pancoran Mas. Lahan seluas 

3,1 hektar direncanakan akan menjadi 
kawasan layak anak tingkat kota dan 
sudah melalui tahap pembangunan. 
“Tekad Depok menuju kota layak anak 
bukan cuma sekedar impian. Sebentar 
lagi wilayah seluas 3,1 hektar ini akan 
menjadi simbol kawasan layak anak 
dengan berbagai fasilitas pendukung 
lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Erry menutur-
kan, lokasi tersebut akan dilengkapi 
berbagai fasilitas serbaguna yang juga 
memberikan fasilitas untuk anak-anak. 
Sebut saja taman bermain, taman 
bacaan, informasi pendidikan serta 
fasilitas lainnya. Sejumlah Organisasi 
Perangkat Daerah atau Dinas terkait 
telah menyusun program untuk mere-
alisasikan impian tersebut. 

“Dengan rencana pembuatan 
Perda (Peraturan Daerah) dan kawasan 
Kota Layak Anak ini diharapkan men-
jadi dasar disediakannya lahan anak-
anak untuk berekspresi dan bermain,” 
katanya.

Selain dibangunnya taman ber-
main tingkat kota, saat ini sejumlah 
lembaga pendidikan juga membuka 
taman bermain untuk anak-anak usia 
dini. Sebut saja Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD), Play Group atau Taman 
Kanak-Kanak.

Dengan banyaknya taman 
bermain, orang tua memiliki banyak 
pilihan untuk member ruang gerak 
bagi anak. Di tempat itu, anak-anak 
dapat bebas bermain dan berinteraksi 
dengan temannya.

Di beberapa kawasan perumah-
an seperti di Jalan Merdeka Sukmajaya 
juga terpantau tempat bermain dan 
sarana olahraga yang ditempatkan di 
fasos dan fasum. 

Semoga semua ini memicu 
dan menyemangati semua pihak, baik 
pemerintah, swasta atau masyarakat 
untuk mewujudkan Depok sebagai 
kota yang layak untuk pertumbuhan 
anak. Bukankah semakin banyak ru-
ang terbuka dan taman bermain sema-
kin membuat tempat tinggal kita ra-
mah lingkungan? Kerjasama yang baik 
dari seluruh pihak akan mewujudkan 
cita-cita yang luhur tersebut.
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pemberdayaanmasyarakat

Masa anak-anak adalah 
masa bermain. Maka dari 
itu, dunia anak-anak tak 
bisa dilepaskan dari yang 
namanya mainan. Tentunya 
orangtua menginginkan 
mainan yang ada mampu 
menunjang kecerdasan 
sang buah hati.

Maka dari itu, kewajiban 
orang tua untuk mencari mainan 
yang memang bermanfaat bagi anak. 
Memang tidak mudah untuk memilih 
atau mencari mainan yang bermanfaat, 
sekaligus aman bagi perkembangan 
bagi anak, karena banyak ditemukan 
jenis mainan yang dibuat dari bahan 
berbahaya.

Kepala Seksi  Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD), Dinas Pendidikan 
Kota Depok, Ermanila mengatakan, 
untuk memilih mainan yang tepat 
bagi anak, tentunya harus  disesuaikan 
dengan usia sang anak. Anak-anak 
yang usianya di bawah 2 tahun harus 
dihindarkan pada mainan berat atau 
mengandung zat berbahaya. Umumnya 
anak yang usianya di bawah 2 tahun 
masih gemar memasukkan benda-
benda ke dalam mulut. Tentunya 
tidaklah baik jika memberikan mainan 
yang berbahan atau berbentuk yang 
membahayakan. 
 Akan tetapi, ketika usia anak 
sudah di atas 2 tahun variasi mainan 
bisa beragam. Sang anak bisa mulai 
diperkenalkan dengan mainan yang 
berbentuk bongkar pasang. 

Tentunya orang tua juga 
harus memperhatikan bahan yang 
digunakan untuk membuat mainan 
tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan 
mainan yang aman dan edukatif kini 
banyak muncul toko mainan yang 
menyediakan bermacam-macam 
mainan sesuai dengan kebutuhan dan 
usia.

“Mainan edukatif akan lebih 
bermanfaat karena mampu memacu 
anak untuk lebih kreatif. Dalam masa 
perkembangan atau masa keemasan 
mainan yang bersifat edukatif sangat 
diperlukan dan tentu saja keamanan 
dan kenyamanan harus tetap 

mendidik anak melalui 
mainan
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diperhatikan,” kata Ermanila.
Orang tua harus memahami 

bahwa keselamatan anak-anak dalam 
menggunakan satu mainan sangat 
penting. Jangan sampai keselamatan 
anak menjadi terancam karena 
salah memilih mainan. Mainan 
yang diberikan diharapkan mampu 
merangsang motorik halus. Hal ini 
bisa diperoleh saat anak mengambil, 

meraba, atau 
memegang mainan 
yang dimiliki. 
Di sisi lain 
diharapkan mampu 
merangsang 
motorik 
kasar berupa 
menggerakkan atau 
memainkan mainan 
tersebut.

Mainan 
yang baik juga akan mampu melatih 
anak untuk konsentrasi. Mainan yang 
melatih konsentrasi bisa diperoleh 
dari bentuk mainan seperti menyusun 
balok, pazel, dan memasukkan 
benda ke tempatnya. Saat menyusun 
mainan yang ada anak dituntut fokus 
pada objek yang dihadapi. Untuk 
tahap  awal hasilnya bisa jadi kurang 
memuaskan. Dengan mainan juga 
anak diperkenalkan warna dan bentuk.

“Pada masa keemasan ini harus 
dimanfaatkan secara optimal karena 
mereka mampu merekam apa yang 
diperolehnya dengan cepat. Karena 
itu orangtua dituntut cermat untuk 
memilih mainan untuk anak mereka,” 

imbuhnya. 
Hal serupa juga disampaikan 

penjual mainan anak edukatif, Didik 
Edhi Wibowo. Ia menambahkan 
mainan memiliki peranan penting di 
dalam proses pendidikan anak.

“Untuk itu, saya menjual 
mainan yang memang memiliki nilai 
edukasi dan tentunya aman bagi anak-
anak,” tuturnya.

Banyak manfaat yang bisa 
diambil melalui mainan edukasi, 
lanjutnya,  di antaranya  adalah 

melatih 

konsentrasi, 
mengenal 
warna, mengenal 

bentuk serta masih banyak lagi yang 
lainnya.

Didik yang menjual mainannya 
secara online ini mengaku tetap 
memperhatikan kualitas. Sebab itu, dia 
tak menginginkan mainan yang dijual 
membahayakan anak-anak. Maka 
dari itu, sebelum menjual mainan 
tersebut Didik akan melakukan seleksi 
terlebih dahulu. Tujuannya adalah 
untuk memperhatikan keamanan dan 
kesehatan. 

“Saya tidak menjual mainan 
yang berbahan plastik. Ini hanya 
langkah untuk mencegah agar anak 
tidak terkena bahan berbahaya dari 
kandungan plastik. Anak adalah 

investasi yang harus dijaga dari hal 
yang membahayakan salah satunya 
adalah mainan,”  tandasnya. 

Didik yang menjual mainan 
edukasi aman di rumahnya di 
Perumahan Mutiara Darussalam, 
Pitara, Depok menyatakan bahwa

selain menjual mainan 
secara online ia juga melayani 
secara langsung di rumahnya. Hal 
ini ditujukan agar pihaknya dapat 
memberitahu para orangtua mainan 
yang aman dan edukatif untuk anak. 
Mainan juga dapat menjadi sarana 
hiburan. Dengan begitu 
maka anak akan menjadi 
lebih kreatif dan 

kritis. 
Jadi, 

dalam 
hal ini 

mainan 
yang 

memiliki 
unsur 

pendidikan 
harus 

diperhatikan. Manfaat 
lainnya adalah mainan berunsur 
pendidikan di antaranya mampu 
merangsang kemampuan imajinasi 
dan logika berfikir anak secara 
maksimal.

“Oleh karena itu, mainan yang 
bersifat edukatif harus diperkenalkan 
sejak dini kepada sang anak. Tentunya 
mainan tersebut harus aman dari 
zat berbahaya dan bahannya mudah 
mudah rusak. Untuk anak-anak 
diharapkan tak menggunakan mainan 
yang menggunakan bahan kertas tipis 
karena dapat dipastikan cepat rusak. 
Ya setidaknya bisa menggunakan 
bahan karton atau kayu,” paparnya.
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komunitas

mempraktikkan apa-apa yang dilihat dan didengar 
oleh orangtua dan orang dewasa. Pada masa keemasan, 
sang anak akan mampu menangkap fenomena di 
sekitar mereka dengan baik. Karena itu wadah atau 
forum anak dapat dijadikan tempat untuk membentuk 
karakter mereka,” katanya.

Menurut Erry, dalam forum tersebut juga 
orangtua akan diberikan pemahaman tentang tumbuh 
kembang anak. Baik secara psikologis dan nutrisinya. 
Secara psikologis disampaikan bahwa anak-anak yang 
menginjak remaja itu sering meniru perilaku teman-
temannya. Karena itu memerlukan pengawasan dan 
pengarahan secara ekstra.

Orangtua juga harus mengetahui potensi 
anaknya, sehingga para orangtua pun mampu 
mengarahkan potensi anaknya menjadi luar biasa.

Memang, setiap anak memiliki potensi dan 
keahlian yang berbeda, namun saling melengkapi 
dan berharga. Potensi yang berbeda ini justru bisa 

Anak sebagai generasi penerus bangsa 
memiliki tanggung jawab untuk 
melanjutkan roda pembangunan 
bangsa ini. Oleh karenanya, pembinaan 
terhadap anak harus dilakukan sejak 

dini sehingga karakter anak pun sudah terbentuk 
dengan baik sejak dini.

Begitu banyak potensi yang dimiliki seorang 
anak. Jika potensi tersebut tak dioptimalkan dan tidak 
diarahkan bisa jadi akan merugikan sang anak dan 
masa depan bangsa ini.

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
(BPPKB) Kota Depok, Erry Sriyanti, menjelaskan 
salah satu langkah yang dilakukan untuk membentuk 
karakter anak adalah dengan memberikan anak-anak 
wadah atau forum untuk menuangkan minat, bakat, 
dan kreativitas anak.

 “Sosok anak seringkali akan meniru dan 

forum anak Dapat Kembangkan 
potensi anak
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memperkaya karakteristik anak.
Kreativitas anak tak bisa muncul sendiri tanpa 

ada rangsangan yang diberikan orangtua. Karena itu, 
forum ini dapat menggali sekaligus mengembangkan 
potensi anak sejak dini sebagai tujuannya. Makin dini 
anak menerima stimulasi, semakin baik perkembangan 
kecerdasannya. 

“Kadangkala, anak yang menginjak remaja 
sulit mendengar nasihat dari orangtua mereka. Ketika 
sedang ada masalah, anak yang menginjak 
remaja cenderung lebih suka curhat kepada 
temannya, adakalanya nasihat dari temannya 
lebih didengar ketimbang dari orangtua 
mereka. 

Melalui forum ini-lah para orangtua 
dapat mengetahui permasalahan anak mereka 
dan juga dapat mengetahui potensi yang 
dimiliki anaknya,” paparnya.

Lebih lanjut Erry menjelaskan, di forum 
tersebut anak-anak yang berangkat remaja itu 
dapat menuangkan ide untuk mengembangkan 
bakat mereka. Mereka juga dilatih untuk 
membuat program yang berorientasi pada 
pengembangan potensi yang ada. Ketika 
potensi ini sudah diasah sejak dini maka 
diharapkan mereka mampu tumbuh dan 
berkembang dengan sejuta kreativitas.

Tentunya untuk merealisasikan impian ini 
bukan perkara mudah dan cepat. Dibutuhkan proses 
yang panjang untuk menjadi anak-anak ini generasi 
bangsa dan andal.

“Forum ini bisa merangkul semua jenjang, baik 
sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah 
anak, karena yang disebut sebagai anak adalah yang 
berusia 1 hingga 18 tahun,” jelas Erry.

Dikatakan Erry, keberadaan forum ini 
diharapkan mampu mendukung konsep Pemerintah 
Kota Depok yang ingin menjadikan Depok sebagai 
kota layak anak. Dalam forum anak ini, anak-anak 
akan menjadi tertantang untuk membuat terobosan.

Secara tidak langsung pun, lanjutnya, forum 
ini juga menghindarkan mereka dari hal-hal yang 
negatif dan tidak bermanfaat. Sehingga ke depan dapat 
tercipta kualitas sumber daya manusia di Depok yagn 
bisa diandalkan.

Erry menambahkan bahwa dalam forum, 
anak akan dikelompokan sesuai dengan minat dan 

bakatnya. Hal itu dilakukan agar pengembangkan 
potensi anak lebih fokus dan terasah. Kemudian 
juga memberikan stimulasi sesuai dengan tahapan 
usia anak, baik melalui pola berpikir, kebiasaan, atau 
karakternya. 

Dengan stimulasi yang ada anak akan 
berkembang sesuai dengan kepribadiannya. Maka dari 
itu, dukungan dari orang sekitar sangat dibutuhkan 
untuk perkembangan anak, terutama dengan adanya 

forum anak. Forum anak akan memiliki sub bagian 
yang memang khusus menangani anak-anak sesuai 
dengan usia dan kondisi lingkungan. Dalam hal ini, 
anak tak bisa diperlakukan sama karena memang 
kondisi mereka juga berbeda-beda.

Hingga saat ini di Indonesia belum ada forum 
yang khusus melibatkan anak-anak dalam kegiatan. 
Maka dari itu, Depok diharapkan mampu menjadi 
pelopor forum anak sehingga mampu bersinergi 
dengan program kota layak anak.

“Melalui forum anak ini diharapkan akan 
mampu mengarahkan potensi anak sehingga mereka 
tumbuh menjadi sumber daya manusia yang andal 
dan berkualitas. Untuk membuat forum ini bukan 
tanpa tantangan. Sebab untuk menyatukan karakter 
anak-anak yang berbeda-beda identitas diperlukan 
pendekatan yang baik. Maka dari itu, melalui forum 
anak diharapkan akan mampu merangkul semua 
elemen masyarakat,” tandasnya.
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olahraga

 Sekretaris Persatuan Tenis 
Lapangan (Pelti) Kota Depok, 
Deny Suprayogi mengatakan, tenis 
lapangan memang kurang popular di 
masyarakat Indonesia, namun di balik 
itu semua, tenis lapangan memiliki 
banyak manfaat. Di antaranya 

adalah meningkatkan kapasitas 
aerobic, menurunkan denyut 
jantung istirahat dan tekanan 
darah, meningkatkan fungsi 
metabolisme,  meningkatkan 
kepadatan tulang, dan 
menurunkan lemak tubuh. 
Kemudian juga dapat 
meningkatkan tonus otot, 
kekuatan dan fleksibilitas 
serta tak kalah pentingnya 
adalah dapat meningkatkan 
konsentrasi dan peningkatan 
waktu rekreasi.

 “Tenis lapangan 
dapat dimainkan baik sebagai 
olahraga dan kegiatan rekreasi 
bersama keluarga dan teman. 
Bermain tenis dapat menjaga 
kesehatan, kebugaran, 
kekuatan, dan kelincahan.  
Bermain tenis lapangan juga 
dapat memberikan manfaat 
untuk kesehatan social dan 
mental,” kata Deny.

 Lebih 
lanjut Deny menjelaskan, 
tidak lah sulit bermain 
tenis lapangan asalkan 
dilakukan secara tekun 
dan berkelanjutan. 
Kemudian membutuhkan 
raket yang kini harganya 
pun terjangkau dan 
bola tenis. Untuk 
memakai lapangan dapat 

menggunakan lapangan di sport 
center atau di sebuah instansi yang 
mempunyai lapangan tenis. Tentunya 
harus mengeluarkan kocek tidak 
sedikit, namun jika digalang secara 
bersama tentunya masalah keuangan 
itu dapat diatasi.

Dalam olahraga ini para 
pemain bermain di lapangan tenis 
yang dibagi menjadi dua bagian 
yang dipisahkan oleh jaring. Setiap 
lapangan terbagi menjadi tiga segi 
yaitu satu segi di belakang dan dua 
segi di depan untuk service. Lapangan 
dan beberapa segi dipisahkan dengan 

Olahraga tenis lapangan 
memang tak sepopuler sepak 
bola. Meski begitu tenis 
lapangan memiliki banyak 
manfaat bagi kesehatan tubuh.  
Selain dapat meningkatkan daya 
tahan tubuh, ternyata dapat juga 
meningkatkan konsentrasi dan 
ketepatan. Kalau begitu jangan 
tunda lagi…yuk bermain tenis 
lapangan.

Yuk..
Bermain Tenis 
Lapangan
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garis-garis putih yang merupakan 
bagian dari lapangan. Ketika bola 
dipukul sampai menyentuh titik luar 
lapangan maka dinyatakan keluar 
sehingga memberikan lawan nilai.

Untuk bermain tenis perlu 
juga mengetahui beberapa teknik 
memukul bola. Di antaranya adalah 
forehand, yakni sebuah pukulan di 
mana telapak tangan yang memegang 
raket dihadapkan ke depan. Kemudian 
backhand, yakni sebuah pukulan 
di mana punggung tangan yang 
memegang raket dihadapkan ke 
depan. Selanjutnya groundstroke 
adalah sebuah pukulan forehand atau 
backhand yang dilakukan setelah bola 
memantul sekali di lapangan.

Teknik memukul lainnya 
adalah slice. Teknik itu berupa pukulan 
forehand atau backhand di mana 
kepala raket dimiringkan sedikit dan 
dipukul dengan cara mengayunkan 
raket dari atas ke bawah. Kemudian 
spin. Tekni ini merupakan pukulan 
forehand atau backhand dimana raket 
dimiringkan sedikit atau banyak 
dimana jika mengenai bola akan 
mengalami perubahan arah (berputar). 
Selanjutnya dropshot, teknik ini 
merupakan sebuah pukulan yang 
mengenai net lalu jatuh di daerah 
lawan. Teknik yang satu ini adalah 
teknik yang dapat mematikan lawan, 
yakni smash. Smash adalah 
sebuah pukulan keras yang 
menghantam sebuah bola tanpa 
menyentuh tanah di atas kepala dan 
diarahkan ke lapangan sang lawan. 

Teknik lainnya adalah lob. 
Teknik ini berupa sebuah pukulan 
dimana bola dipukul tinggi ke jurusan 
sebelah belakang lawan. Selanjutnya 
adalah passing shot. Maksudnya 
adalah sebuah pukulan dimana 
bola melalui (bukan melintas di 
atas) musuh yang berada di dekat 
net (lihat lob) dan terakhir adalah 
volley, yakni pukulan forehand atau 
backhand sebelum bola memantul di 
lapanganmu.

Selain mengetahui teknik 
bermain tenis lapangan, seorang 
pemain tenis lapangan juga harus 
mengatahui cedera yang akan dialami 
saat bermain tenis, lanjutnya. Misalnya 
kejang otot dan cedera engkel. Oleh 
karena itu  sebelum bermain harus 
melakukan pemanasan terlebih dahulu. 

Di antaranya adalah lari-lari kecil dan 
melakukan pemanasan otot dan sendi. 
Kemudian mempertahankan tingkat 
kebugaran yang memadai. Selanjutnya 
mempraktekan teknik bermain tenis 
serta hindari pengulangan dari satu 
jenis tembakan. Terpenting adalah 
pastikan Anda memilik banyak cairan 
di tangan dan minum secara teratur.

 Pembinaan terus berlanjut
 Deny menyatakan bahwa , 

tenis lapangan kurang diminati oleh 
masyarakat Indonesia. Hal itu terjadi 
karena kurangnya prestasi di tingkat 
internasional. Selain itu juga tidak ada 
atlet yang menjadi idola di masyarakat. 
Berbeda dengan sepak bola dan 
bulutangkis. Meskipun demikian 
Pelti Kota Depok tetap melakukan 
pembinaan secara berkesinambungan.

“Tak banyak yang berprestasi 
di bidang tenis hingga tingkat 
internasional sehingga generasi 
selanjutnya menjadi pesimis. Berbeda 
dengan bulu tangkis yang memiliki 
idola. Kemudian juga dukungan 
peralatan yang harganya terjangkau 
serta sarana yang memadai,” 
imbuhnya. 

Dikatakan Deny, salah satu 
cara pembinaan dilakukan dengan 
menumbuhkan sekolah tenis lapangan. 
Kemudian juga melakukan pendekatan 
kepada orangtua agar  para orangtua 
dapat memasukan anaknya ke sekolah 
tenis lapangan.

“Jadi, dalam olahraga ini 
motivasi harus diberikan kepada sang 
anak dan orang tua yang bersangkutan. 
Selain mengajak anak menyenangi 
tenis lapangan juga pendekatan 
itu dilakukan agar para orangtua 
terus mengawal agar anaknya dapat 
berprestasi di cabang tenis lapangan. 
Dengan begitu akhirnya olahraga ini 
mulai banyak diminati,” tuturnya.

Deny menyatakan bahwa cara 
itu ternyata membuahkan hasil.  Yogi 
Argi Saputra, siswa kelas 14 SMPN 3 
Depok telah menjadi atlet tenis yunior 
peringkat satu nasional.
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kelurahan, yang merupakan salah satu 
indicator RW Siaga. Semoga Satlakar 
tersebut dapat semakin meningkatkan 
peran strategisnya dalam Pencegahan 
dan  Penaggulangan di lingkungannya 
masing-masing. Pemerintah Kota 
telah memberikan bantuan teknis, 
dan perlatan kepada Dinas Pemadam 
Kebakaran, yang setiap tahunnya 
diberikan sesuai kemampuan anggaran 
Pemerintah Kota Depok. Wakil 
Walikota mengimbau setiap gedung 
hendaknya mempunyai Fire Savety 
Managemet demi meningkatkan 
penaggulangan dan pencegahan 
Bencana kebakaran. Sesuai dengan Visi 
Dinas Pemadam Kebakaran “Depok 
yang aman dari Kebakaran dan 
bencana lainnya,” pungkas Idris.

Diakhir acara Wakil Walikota 
melakukan Orasi Gladi Operasi 
Penanggulangan dan Pencegahan 
bahaya kebakaran. Wakil Walikota 
berkeliling lapangan dengan mobil 
pemadam kebakaran kap terbuka 
dan mempraktektan pemadaman 
api dengan semprotan safety Fire. 
Diramaikan dengan seorang anak dan 
anggota Pemadam Kebakaran yang 
terjun menggunakan tali dari tangga 
Truk Pemadam Kebakaran setinggi 
30 meter. Anak tersebut telah dilatih 
dengan khusus sehingga mampu 
melakukan pemadaman api dan atraksi 
tersebut.

Walaupun di tengah cuaca 
rintik-rintik hujan, petugas 
dan seluruh peserta upacara 
tetap semangat melaksanakan 
Upacara Peringatan HUT 
Pemadam Kebakaran ke-93 di 
lapangan Balaikota Depok, yang 
jatuh pada hari Kamis, 1 Maret 
2012. 

Wakil Walikota Depok 
KH. Idris Abdul Somad 
bertindak selaku inspektur 

upacara dan mengenakan seragam biru 
khas Pemadam Kebakaran. Acara ini 
dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah 
Kota Depok, Perwakilan DPRD Kota 
Depok, Para Kepala OPD, Asosiasi 
Pemadam Kebakaran Jawa Barat, 
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 
Kota Depok Bapak Misbahul Munir, 
Para Kepala (Perwakilan) Pemadam 
Kebakaran Jawa Barat dan Banten, 
dan hadirin lainnya. Peringatan HUT 
Pemadam Kebakaran ke-93 Tahun 
ini bertemakan “ Dengan semangat 
HUT Pemadam Kebakaran ke-93 
Kita Wujudkan Pelayan Publik yang 
Profesional Menuju Kota Depok yang 
Maju dan Sejahtera”.Sesuai Moto 
Pemadam kebakaran “ Pantang Pulang 
Sebelum Api Padam Walau Nyawa 
Taruhannya.”

Wakil Walikota mengucapkan 
apresiasinya kepada 41 Satlakar 
sekaligus mengukuhkan (Satuan 
Relawan  Kebakaran) terlatih ditingkat 

HUT ke-93 Pemadam Kebakaran Diisi Atraksi Seorang Anak Padamkan Api

Wakil Walikota hadiri Maulid di 
Kantor Kementerian Agama

Usai menjadi Inspektur Upacara 
HUT Pemadam Kebakaran di lapangan 
Balaikota, Wakil Walikota Depok 
H.M Idris Abdul Shomad langsung 
menuju ke Kantor Kementerian 
Agama untuk memenuhi undangan 
Maulid Nabi Muhammad SAW yang 
diselenggarakan di halaman Kantor 
Kementerian Agama Kota Depok, 
Kamis (1/3). Acara Maulid diawali 
dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an 
yang dikumandangkan oleh salah 
satu anggota Bintal Kodam Jayakarta. 
Kepala Kantor Kementerian Agama H. 
O Nur Muhammad berharap Maulid 
ini mampu memberikan gambaran 
tentang perilaku Rasul sehingga kita 
bisa mencontoh dan menerapkannya 
dalam kehidupan kita. “Semoga 
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dengan Maulid ini kita selalu dipayungi dengan keberkahan 
dan kita mampu untuk meningkatkan kualitas keimanan 
kita serta mewujudnyatakan dan mengimplementasikan 
perilaku Rasul dalam kehidupan kita” harap Nur 
Muhammad. Tema yang diangkat dalam Maulid kali ini 
adalah ‘Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai 
Momentum Membangun Ukhuwah dan Menghidupkan 
Sunah’.

Awali sambutan, Wakil Walikota mengucapkan 
terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kantor 
Kementerian Agama sebagai penyelenggara. “Setiap kita 
menghadiri Maulid, Rasul juga hadir untuk menyapa kita. 
Selain sapaan, Rasul juga mengingatkan dan menegur 
kita bila ada ajaran yang belum kita laksanakan. Maulid 
ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk berintropeksi 
dan berevaluasi agar kita menjadi orang yang lebih 
baik dari sebelumnya. Maulid juga merupakan wadah 
untuk memperkuat silaturahmi kita dan media untuk 
meningkatkan kapasitas ketakwaan kita” tutur Wakil 
Walikota.

“Dengan maulid, tingginya spiritual dan moral kita 
bisa terisi dengan baik, namun ketinggian keilmuan spiritual 
kita jangan sampai membuat kita menjadi sombong. 
Dengan ilmu spiritual yang tinggi, mari bersama-sama kita 
bantu merealisasikan program Pemerintah sesuai dengan 
kemampuan dan bidang yang kita miliki. Mari bersama-
sama kita bangun Kota Depok yang kita cinta agar lebih 
maju dan sejahtera” ajak Wakil Walikota. Maulid yang 
menghadirkan Dr. KH. Ahmad Hasyim Mujadi dan Dr. KH. 
Manarul Hidayat sebagai penceramah, dihadiri oleh Ketua 
DPRD Kota Depok beserta jajarannya, Muspida Depok, 
Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Tokoh Agama, 
Tokoh Masyarakat, keluarga besar Kementerian Agama Kota 
Depok dan warga sekitar Kota Kembang.

Panen Cabai Di Kebun Kelompok tani Indra 
Makmur, Krukut-Limo

Wakil Walikota Panen Cabai di kebun Kelompok 
Tani Indra Makmur dengan luas kebun 2 hektare dan 36 
ribu pohon cabai, Kelompok Tani Indra Makmur di JL. 

Raja Wati, kelurahan Krukut RT 01 RW 04, Limo berhasil 
menghasilkan cabai yang siap dipanen sekitar 25200 ton. 
Hal tersebut membuat Wakil Walikota Depok KH. Idris 
Abdul Somad tertarik dan mengunjungi kebun cabai yang 
siap panen tersebut berkat olah tangan petani berprestasi 
Kota Depok. Wakil Walikota dengan sepatu boatnya terlihat 
begitu siap dan semangat untuk memetik hasil panen cabai 
dari Kelompok Tani Idra Makmur tersebut

Perwakilan dari kelompok tani tersebut 
mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah yang telah 
memfasilitasi dan Kelompok tani ini mendapatkan bantuan 
modal bertani dari pusat yaitu dana sebesar Rp. 100 jt 
dan telah direalisasikan kedalam bantuk tanaman cabai 
dan beberapa sayuran lain. Petani tersebut menyatakan 
bahwasanya salah satu halangan dalam menjalankan Poktan 
di kebun seluas 12 Hektare tersebut adalah karena tidak 
adanya alat traktor. Namum walaupun dengan keterbatasan 
alat teknologi, mereka selalui mengikuti arahan dan 
masukan dari Penyuluh Pusat terutama dalam menghadapi 
lalat buah dan cuaca yang ekstrim. Seorang penyuluh 
juga mengemukakan bahwa telah terjadi peningkatan 
produktifitas dan produksi holtikultura di Kota Depok. 
Mereka akan mentargetkan, 1 pohon kg dengan biaya 
produksi 4500, semoga hal tersebut dapat terwujud,” 
harapnya.

Wakil Walikota mengatakan permasalahan pertanian 
tidak dapat berdiri sendiri, namun harus melibatkan dan 
harus tercipta sebuah sinergitas antara para Petani (Poktan), 
Disperindag, Dinas Pasar, sehingga harapan pemenuhan 
ketahanan pangan dapat terpenuhi. Beliau juga berharap ke 
depannya harus diadakan sebuah Pasar yang menjual hasil 
dari pertanian dan perkebunan Petani Kota Depok. Seperti 
kita ketahui seperti data yang ada Target produksi padi 5.300 
ton, namun kebutuhan beras masyarakat Kota Depok adalah 
150.000 ton pertahun. Terkait dengan hal tersebut semoga 
Petani di Kota Depok terus bersemangat dan semoga 
sukses memanen tanamannnya, demi terciptanya sebuah 
ketahanan pangan.

Mensos dan Wakil Walikota Hadiri Maulidan Di 
tapos

Bertempat dihalaman Kantor Kelurahan Tapos, 
Wakil Walikota H. M Idris Abdul Shomad hadir dalam 
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H, Sabtu 
(03/03). Menteri Sosial RI Dr. Salim Assegaf Al-Jufri terlihat 
hadir dalam Maulid yang dirangkai dengan santunan 
anak yatim piatu & dhuafa. Maulid yang juga merupakan 
rangkaian acara untuk menyambut hari jadi ke-13 Kota 
Depok Tahun 2012 Tingkat Kecamatan Tapos, dihadiri oleh 
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Prihandoko, Kepala OPD 
se-Kota Depok, Muspika Kec. tapos, Camat Tapos, Lurah 
se-Kecamatan Tapos, Ketua MUI Kec. Tapos KH. Abdullah 
Ya’kub, Tokoh Agama, Alim Ulama, dan warga sekitar.

Awali sambutan, Wakil Walikota mengucapkan 
selamat datang kepada Menteri Sosial. “Terima kasih atas 
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ketersediaan Bapak Menteri untuk hadir dalam acara 
Maulid ini. Selain sebagai birokrat, Mensos juga merupakan 
ulama sehingga dapat memberikan sedikit tausiyah kepada 
kami sehingga kami mendapat tambahan ilmu serta 
pengetahuan. Selain memberikan pencerahan ilmu sebagai 
hikmah dalam maulid hari ini, semoga kedatangan Bapak 
juga bisa memberikan pengarahan atas permasalahan-
permasalahan yang terjadi serta bisa berdialog langsung 
dengan warga Tapos” ungkap Wakil Walikota.

Dr. Salim menuturkan pertemuan kita dalam 
maulid ini adalah kunci untuk membangun kebersamaan 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Dengan 
kebersamaan kita bisa bersam-sama mengentaskan 
kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukn 
kesejahteraan rakyat, dan menciptakn keharmoisan. 
Mari kita perkokoh kebersamaan kita sehingga kita bisa 
membangun bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri dan 
sejahtera” ajak Mensos yang dilanjutkan dengan pemberian 
santunan kepada 7 orang anak yatim piatu dan dhuafa. 
Selain ceramah, Maulid kali ini diisi juga dengan dialog 
antara Mensos dan warga yang hadir dalam Maulid.

Sosialisasi One Day No Rice di Harjamukti

Bertempat di Kelurahan Harjamukti, Pagi ini Senin 6 
Maret 2012 di Kelurahan tersebut diadakan sosialisasi One 
Day No Rice. Alasan utama diadakan Sosialisasi gerakan 
One Day No Rice (ODNR) adalah untuk mengurangi 
konsumsi beras karena konsumsi beras di Indonesia 
sudah berlebih dari negara tetangga. Selain itu, gerakan ini 
juga untuk mendukung pola konsumsi pangan beragam, 

berimbang, bergizi karena sumber karbohidrat tidaklah 
didapat hanya dari beras saja. Gerakan ini juga memiliki 
dampak positif dibidang kesehatan dan ekonomi karena 
dapat menjaga kestabilan harga bahan poko, menekan 
laju inflasi, dan membuat kita menjadi sehat karena tidak 
berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat. Gerakan 
ini merupakan sarana untuk mengajak bangsa agar hidup 
secara sehat karena tingkat obesitas kita sudah cukup 
tinggi dan berlebih dalam mengkonsumsi karbohidrat 
yang mayoritas adalah beras hingga  70%. Gerakan ini juga 
dapat memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan 
penganekaragaman pangan yang berbasis pada potensi 
sumber daya lokal.

Kasubag Ekonomi Ita Wilda menghadiri untuk 
mewakili  Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il  
sekaligus membuka acara sosialisasi tersebut. Acara ini 
dihadiri pula oleh Kepala OPD dari Dinas Komunikasi dan 
Informatika, Dinas Pertanian, PKK Harjamukti, Muspida.

Forum OPD Disdik dalam rangka Meningkatkan 
Kinerja Layanan Pendidikan

Dalam upaya mengakomodir masukan-masukan 
dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan kemajuan 
dalam bidang pendidikan di Kota Depok, Pada Hari Kamis, 
8 Maret 2012, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok 
menggelar kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) yang diselenggarakan di Graha Insan Cita Depok. 
Acara yang dihadiri oleh para pejabat di jajaran Dinas 
Pendidikan Kota Depok, Lembaga Pendidikan Masyarakat 
(LPM) dari kelurahan dan kecamatan, perwakilan dari 
berbagai OPD Kota Depok, Kepala Sekolah se-Kota 
Depok, UPT Pendidikan Kecamatan se-Kota Depok, dan 
perwakilan pendidik di Kota Depok ini mengangkat tema  
“Meningkatkan Integritas dan Kinerja Layanan Pendidikan”.
Pada kesempatan Forum OPD tersebut, selain 
menyampaikan laporan realisasi anggaran 2011, Disdik juga 
memaparkan mengenai rumusan rencana program dan 
kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2013 guna mendukung 
terselenggaranya pendidikan yang unggul, kreatif, dan 
religius. Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung sangat 
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alot karena diwarnai dengan berbagai interupsi, masukan 
kritis, dan pertanyaan dari para audiens  ini, masyarakat 
menyampaikan harapannya supaya berbagai masukan 
yang ditampung dalam berbagai forum baik tingkat 
kelurahan, kecamatan, hingga kota bisa benar-benar 
diimplementasikan dan direalisasikan oleh pemerintah. 
Masukan-masukan yang disampaikan oleh para peserta 
diapresiasi secara positif dan dijadikan sebagai prioritas 
pendidikan yang realisasinya nanti akan sama-sama dikawal 
oleh Pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder lainnya

SMAN 2 jalin Kerjasama dengan bjb Depok

Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Depok melakukan 
kerja sama dengan SMAN 2 yang disaksikan langsung oleh 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ir. Herry Pansila 
di Aula BJB, Kamis(8/3). Kerja  sama ini berupa pemberian 
bantuan untuk pembangunan ruang laboratorium fisika 
dan ruang TRRC (Teacher Room Riset Center).  Bantuan 
ini diberikan karena fasilitas  di SMAN2 yang ada sekarang 
ini sudah tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar 
mengajar. Perjanjian kerjasama ini dihadiri dan disaksikan 
langsung oleh Pimpinan Cabang BJB (Mursid), Manager 
Komersial (Budiatmo Sudrajat), Divisi Corporate Secretary 
(Andrio), Ketua Komite Dr. Sofyan H. Nur, Bendahara 
SMAN 2 H. Abdul Aziz, Hj. Wakil Kepala Sekolah Sarana  
Siti Saidah.

Majalah Forum Angkat Gerakan One Day No 
Rice Kota Depok

 Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il kembali 
menjadi narasumber untuk Majalah Forum terkait gerakan 

One Day No Rice (ODNR) yang sudah satu bulan ini 
hangat diperbincangkan. Walikota mengatakan gerakan 
ODNR adalah tekad kita untuk lebih sungguh-sungguh 
menawarkan cita-cita nasional kedepan sehingga menjadi 
lebih sehat dan cerdas. “Menurut sejarah, di jaman Soeharto 
telah ada program penganekaragaman pangan dan ada 
program Beras TeKaD, merupakan beras yang terbuat dari 
keTela, Kacang, dan Djagung (ejaan lama). Beras tekad ada 
sejak tahun 1969 sejak terjadinya peningkatan kebutuhan 
pangan di musim yang agak paceklik. Beras tekad juga 
merupakan program persiapan pertanian non irigasi dan 
diharapkan dapat memenuhi kemungkinan terjadinya 

pengurangan produksi padi di Indonesia. Beras tekad 
bisa mengatasi tinginya permintaan beras saat kegagalan 
panen. Dijaman Bung Karno pada tahun 60-an terdapat 
program perbaikan mutu tanaman rakyat sebagai upaya 
penganekaragaman pangan. Pada tahun 1974 juga telah 
ada Inpres tentang pencanangan diversifikasi pangan, 
tahun 1979 pun terdapat program penganekaragaman jenis 
pangan dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat. 
Di tahun 1989 dibentuk Kantor Menteri Urusan Pangan 
dengan program aku cinta makanan Indonesia, tahun 1996 
juga telah terbit UU No.7 tentang pangan, PP No.68 tahun 
2002 tentang ketahanan pangan pun telah ada. Tahun 2009 
PerPres No.22 tentang Percepatan Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan 
Permentan No.43 tentang gerakan P2KP juga diterbitkan. 
Atas dasar dan sejarah tersebut gerakan ODNR digulirkan 
sebagai tekad untuk merealisasikan aturan dan sejarah yang 
telah ada, karena sebelumnya belum dilengkapi dengan 
upaya-upaya yang sisitemik untuk menyadarkan masyarakat 
akan masalah-masalah makan yang cukup dan berkualitas” 
papar Walikota awali wawancara dengan Majalah Forum, 
Selasa malam (6/3) di Jakarta.

Walikota menjelaskan, makan cukup berarti kalori 
terpenuhi dan makan berkualitas adalah keanekaragaman 
sumber makanan. “Gerakan ODNR adalah gerakan untuk 
diversifikasi makanan sehingga makanan yang kita makan 
menjadi beragam, bergizi, dan seimbang. Sejarah dan aturan 
yang telah ada merupakan tekad mulia, baik, dan mendasar 
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mencerdaskan bangsa dengan mengerti, memahami, 
dan membimbing tentang falsafah dan manfaat ODNR 
sehingga berani mengatakan ODNR membuat hidup lebih 
sehat. ODNR juga bisa mengurangi urbanisasi. Begitu 
banyaknya manfaat dari ODNR sehingga kami akan terus 
menggandeng semua elemen yang bisa menyemangati 
dan mendukung gerakan ini sehingga kami bersama-
sama sosialisasikan dan mempropagandakan dampak 
positif dari gerakan ODNR ini, termasuk memperdalam 
kerjasama dengan Kementerian Pertanian yang telah 
mendukung. Kami juga akan membangun koneksi dengan 
para produsen non beras serta Pemda asal produsen 
tersebut untuk bersama-sama mengkampanyekan dan 
mengimplementasikan gerakan ODNR” tutur Walikota.

Kunjungan Wakil Walikota ke RPH tapos dan tPH 
Cisalak Pasar

Jum’at (9/3) pagi Wakil Walikota H. M Idris Abdul 
Shomad bertandang ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 
Tapos dan ke TPH Cisalak Pasar. Kunjungan tersebut 
didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan 
Eka Bachtiar, Kepala Dinas Kebersihan & Pertamanan Ulis 
Sumardi, Badan Lingkungan Hidup, UPT Pasar Cisalak, 
dan Sekretaris Camat Cimanggis. Dalam kunjungannya, 
Wakil Walikota dengan seksama mendengarkan penjelasan 
tentang cara pemotongan hewan yang dimulai dari jam 
20.00 WIB hingga jam 01.00 WIB. Disana, Wakil Walikota 
juga memperhatikan kondisi RPH dan TPH, mulai dari 
mesin pemotong hingga kebersihan lingkungannya. Tak 
lupa, Wakil Walikota juga berkeliling melihat kandang sapi 
dan saluran air di kawasan RPH dan TPH. Wakil Walikota 
menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan RPH 
dan TPH, serta selalu perhatikan saluran air dan tempat 
pembuangan kotoron hewan sehingga kebersihan RPH dan 
TPH tetap terjaga.

tetapi membutuhkan mekanisme dengan propaganda 
yang tepat karena berhubungan dengan kebiasaan dan 
budaya serta membutuhkan pemahaman dan pembelajaran 
tentang fortivikasi atau penambahan bahan makanan lain, 
selain beras” tutur Pemimpin Kota Belimbing. Walikota 
menginformasikan, di tahun 1954 orang Indonesia 
yang mengkonsumsi beras hanya 53%, dan selebihnya 
mengkonsumsi ubi, singkong, sukun, sagu, dan panganan 
non beras lainnya.

“Seiring dengan pesatnya pembangunan, apresiasi 
terhadap mereka yang suka mengkonsumsi pangan non 
beras kurang diperhatikan sehingga menurun. Perjalanan 
beras maju pesat sejalan dengan pesatnya pembangunan 
karena adanya propaganda kemudahan beras dan enaknya 
mengkonsumsi beras sehingga semua orang terdorong 
untuk mengkonsumsi beras dan timbul istilah ‘ga makan 
nasi ga nendang’. Nasionalisasi beras seharusnya tidak 
terjadi bila kita tidak memborbardir nasi saja, tetapi 
fortivikasi dengan sumber lain sebagai pelengkap, seperti 
pisang yang keberadaannya merata dan bisa tumbuh 
disemua jenis tanah. Pisang juga sudah bergengsi dan 
memenuhi karbohidrat serta bergizi. Pameo ini terlalu 
membudaya dan bisa menjadi ancaman bagi kita karena 
akan mengancam stabilitas nasional dan stabilitas ekonomi 
karena beras dianggap sebagai bahan pokok yang hampir 
tak tergantikan, seperti halnya BBM. Beras juga seharusnya 
tidak menjadi bahan politis karena masih banyak sumber 
karbohidrat lain. Beras jadi komoditas politis karena setiap 
kenaikan harga beras 10% bisa memberikan kontribusi 
angka inflasi sebesar 0,5. Orang Indonesia telah kelebihan 
karbohidrat, yang karbohidratnya didominasi lebih dari 
70% oleh beras. Karena beras pula 19% orang Indonesia 
terkena obesitas, 16% diabetes, dan 31% hipertensi. Mari 
kita kurangi nasi karena berdampak bagi pribadi kesehatan 
kita dan janganlah konsumsi monoproduk saja. ODNR 
bukanlah gerakan pemaksaan tetapi gerakan yang perlu 
pemahaman mendalam karena ODNR adalah gerakan 
pencerdasan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 
1945, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
bangsa. ODNR tidak mematikan petani padi karena ODNR 
digulirkan dengan landasan logika stabilitas ekonomi, logika 
ketahanan pangan, dan logika kesehatan” ungkap orang 
nomer satu di Depok.

Walikota menjelaskan, ODNR membutuhkan 
pendekatan penyadaran yang mendalam agar falsafah dan 
manfaat ODNR benar-benar dipahami dan direalisasikan. 
“Secara ekonomi, bila ODNR diterapkan di Indonesia 
selama 1 tahun maka akan mengurangi konsumsi beras 
sebanya 3,6 juta ton dan secara kasar bernilai 20 Triliun. 
Berarti, dengan ODNR kita memiliki 3,6 juta ton cadangan 
beras dan 20 T dari pengurangan itu bisa diputar untuk 
meningkatkan konsumsi non beras. ODNR juga bisa 
mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan 
kerja baru di bidang pertanian non beras. ODNR bisa 

serbaserbi
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layananmasyarakat

pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan Kota Depok akan 
melaksanakan operasi katarak bagi warga kurang mampu

Pemeriksaan awal 
Bagi masyarakat Depok yang mempunyai gangguan penglihatan dapat melakukan 

pemeriksaan awal untuk memenuhi kriteria untuk operasi katarak
Tempat : Semua Puskesmas di Kota Depok (sesuai domisili) 

Waktu : Maret - September 2012

Pemeriksaan Tahap Kedua
Bagi penderita katarak yang dianggap telah memenuhi syarat untuk operasi pada 
pemeriksaan awal, diwajibkan mengikuti pemeriksaan kedua oleh dokter spesialis 

mata sesuai jadwal yang telah ditentukan
Waktu 

1. April : Rabu, 4 April 2012
2. Mei : Rabu, 2 Mei 2012
3. Juni : Rabu, 6 Juni 2012
4. Juli : Rabu, 4 Juli 2012

5. September : Rabu, 5 September 2012
6. Oktober : Rabu, 3 September 2012

7. November : Rabu, 1 November 2012
(Jadwal diatur oleh Dinas Kesehatan dan sewaktu-waktu dapat berubah) 

Tempat : Puskesmas Cimanggis
Jl. Raya Bogor, km 33, Depok. Telp (021) 8741072

Persyaratan Operasi 
1. Penderita Katarak adalah peserta Jamkesda, Jamkesmas atau warga tidak mampu 

yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan (SKTM) Khusus 
Katarak tanpa perlu ada pengalihan Jamkesda

2. Fotokopi KTP, KK Kota Depok yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Surat Rujukan Operasi dari Puskesmas setempat

4. Menandatangani Surat Persetujuan Operasi yang telah disediakan
5. DinyatakanSIAP untuk operasi oleh Dokter Spesialis mata pada hari pelaksanaan 

Contact Person (pada hari dan jam kerja)
Siti Fatimah (Dinas Kesehatan) 021 70427284

Endang Sarwosih (PKM Cimanggis) 0218741072
Dr. Mamik Juniarti (Dinas Kesehatan) 081213654165
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Dunia Anak


