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surat dari walikota salamredaksi

Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh..
 
Warga Depok yang saya cintai
Indonesia telah memperingati Hari Koperasi ke-

64. Di saat yang sama, Kita semua berharap koperasi 
bisa turut serta membangun perekonomian warga serta 
mensejahterakan rakyat. Maka itu, saya pun berharap 
setiap pengurus koperasi benar-benar mengelola bidang 
usaha dengan baik. Anggota koperasi pun harus proaktif 
mensukseskan jenis usahanya yang ada sehingga mampu 
mensukseskan pertumbuhan dan perkembangan bisnis. 
Peringatan Hari Koperasi kali ini seharusnya jadikan 
sebagai kesempatan sebagai media untuk merefleksikan dan 
introspeksi diri dalam memajukan perkoperasian Indonesia, 
sehingga dapat menjadi motivator agar terus menjadi lebih 
baik lagi. Jadikan momen ini sebagai ‘kebangkitan’ koperasi. 

Memang koperasi sebagai soko guru dalam 
perkembangan usaha di Indonesia mengalami pasang surut 
dan mengalami persaingan dengan para pelaku kapitalis. 
Namun, saya yakin koperasi dapat menghadapi persaingan 
tersebut atau bahkan memenangkan persaingan dengan 
para pelaku usaha kapitalis, karena di dalam tubuh koperasi 
terdapat kebersamaan dan kekuatan para anggotanya. 

Pada prinsipnya, koperasi tidak jauh berbeda dengan 
perusahaan berbentuk Tbk, CV, Firma atau semacamnya 
dimana para anggotanya berkompetisi untuk memajukan 
unit kerjanya masing-masing. Apabila menginginkan 
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Koperasi menjadi maju dan 
berkembang, maka hal yang 
harus dilakukan adalah sikap 
proaktif dan meningkatkan 
profesionalisme di dalam unit kerja 
Koperasi itu sendiri. Maka itu, para 
pedagang maupun koperasi sebaiknya melihat lebih jeli 
dalam menangkap peluang bisnis. Lihat apa yang menjadi 
kebutuhan dan apa yang sedang diminati oleh masyarakat, 
itu bisa dijadikan lading bisnis.  

Di Kota Depok, belum lama ini kami melalui Dinas 
Pasar, Koperasi dan UKM Kota Depok menggelar Bursa 
Modal, Bazar Koperasi dan      (UMKM) di Pasar Segar 
Depok yang diikuti 46 stand terdiri dari perbankan (BPR) 
12 stand dan UKM 34 stand. Di Depok Mal juga digelar 
kegiatan serupa. Acara Bazar Koperasi dan UMKM ini 
diadakan selain dalam rangka Hari Koperasi ke-64 juga 
untuk membangkitkan perekonomian khususnya koperasi 
Kota Depok untuk mensejahterakan anggotanya dalam 
misi sosial dan misi profit bagi pelaku bisnis dan juga untuk 
mempertemukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan 
pelaku koperasi.

Hingga saat ini (per juni 2011) ada 913 koperasi 
yang terdaftar di Kota Depok. Jumlah tersebut mengalami 
kenaikan dibanding tahun lalu (per Juni) yang hanya 813 
koperasi. Dari jumlah itu, masih ada koperasi yang tidak 
aktif, karena kurangnya kesadaran anggota dan pengurus 
koperasi tentang peran koperasi. Tahun ini, ada program 
peningkatan kapasitas SDM Koperasi melalui pelatihan 
dan penyuluhan perkoperasian untuk 150 orang pengurus 
koperasi dan 1500 anggota koperasi, penataan kelembagaan 
koperasi melalui pemeringkatan koperasi berkualitas, 
penilaian kesehatan koperasi, dan sertifikasi pengelola atau 
pengurus koperasi. Semoga koperasi bisa mengambil peran 
dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan 
dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan warga 
Kota Depok. 

Selain memperingati Hari Koperasi ke-64, Juli 
ini, Indonesia juga menghadapi momen tak 
kalah penting 
yakni Hari 
Anak Nasional 

2011. Sabtu, 23 Juli 
2011 harusnya menjadi 
peringatan besar 
bagi para orangtua 
untuk mengevaluasi 
proses pendidikan dan 
pembinaan terhadap 
anak-anak mereka. 
Sebab, di saat yang sama, 
kita masih mendapati 
peristiwa eksploitasi anak 
di tanah air tercinta ini. 
Begitu nyata di depan 
kita, di pinggir jalan, di 
pusat keramaian, di persimpangan jalan, di terminal, 
di stasiun, di pasar masih banyak nasib anak-anak 
Indonesia yang cukup memprihatinkan. Ini jelas 
tugas orangtua, terutama yang peduli terhadap 
perkembangan anaknya. Tentunya Pemerintah akan 
menjadi fasilitator dalam proses pembinaan dan 
pendidikan anak. 

Jangan sampai, peringatan Hari Anak Nasional 
(HAN) hanya menjadi sebatas komitmen di atas 
kertas. Apalagi masih banyak nasib anak bangsa yang 
terbengkalai. Mereka malah menjadi anak-anak jalanan 
(anjal) yang lepas dari haknya mendapat pengajaran ilmu 
di bangku sekolah. Lebih tragisnya lagi, anak-anak tersebut 
masih menjadi bahan eksploitasi dari kepentingan orang-
orang dewasa.

Sekedar diketahui, salah satu problem anak adalah 
masih tingginya angka anak jalanan. Kebanyakan para 
anjal hidup di perkotaan, tanpa terkecuali di Kota Depok. 
Persoalan anjal boleh dibilang menjadi masalah klise 
yang hingga kini belum terselesaikan. Sejumlah, program 

dengan kucuran dana tak sedikit dari APBN maupun APBD 
belum juga menampakan hasil. Anak-anak yang turun 
ke jalan kian banyak sehingga menambah panjang daftar 
permasalahan yang ada.

Sementara itu eksploitasi terhadap anak justru 
terjadi di berbagai bidang. Di antaranya pekerja anak di 
sektor informal bahkan bidang-bidang formal. Ditambah 
lagi, kasus kekerasan seksual meliputi pemerkosaan yang 
dilakukan orang-orang dewasa. Mirisnya, tak jarang 

perkosaan justru dilakukan 
oleh orang-orang 
terdekatnya. Belum lagi 
tindakan pencabulan dan 
pelecehan seksual yang 
dapat menjadikan anak 
trauma sehingga secara 
perkembangan psikisnya 
bisa terganggu jika tidak 
ada pendampingan. 
Jika eksploitasi ini terus 
terjadi, jika kekerasan 
terhadap mereka tak 
pernah berhenti, maka 
boleh jadi masa depan 
anak bangsa bisa semakin 
suram. 

Harapan kita 
bersama, semoga anak 
Indonesia sehat, kreatif, 
dan berahlak mulia, serta 
terjamin pemenuhan 
hak-hak dasarnya. 
Mereka punya hak  untuk 
mendapatkan pembinaan 
agama, hak mendapatkan 
kesehatan yang layak, 

memperoleh pendidikan 
dan sosial. Namun yang tak kalah penting adalah anak 
terlindungi dari eksploitasi dan tindak kekerasan. 

Mari para orang tua, memberikan kasih sayang 
yang penuh terhadap anaknya. Lakukan pembinaan dan 
pendidikan yang tepat sehingga anak-anak bangsa bisa 
tumbuh dan berkembang secara optimal. Semoga kita bisa 
melihat senyum mereka di kemudian hari, jangan biarkan 
mereka terlunta-lunta di jalanan. 

Jangan eksploitasi 
anak

daftar isi

•	 surat dari walikota  2 
•	 salam redaksi   3
•	 laporan utama   4
•	 hidupsehat    8 
•	 sosok     10 
•	 dunia pendidikan   12 
•	 infrastruktur   14
•	 pemberdayaan masyarakat 16
•	 komunitas    18
•	 olahraga    20
•	 serbaserbi    22 
•	 info layanan   27

Hari ‘kebangkitan’ 
koperasi 

http://www.depok.go.id
mailto:diskominfo@depok.go.id


54 wartadepok wartadepok

laporanutama

secara adil dan merata sehingga diharapkan tidak 
terjadi ketimpangan.  Masih menurut Sjarifuddin, 
melalui koperasi akan tumbuh jiwa dan semangat 
kebersamaan sebagai pemicu alat pertumbuhan 
ekonomi. Apalagi para anggotanya memiliki semangta 
yang sama dalam mewujudkan satu tujuan dan satu 
cita-cita yakni memperkuat ekonomi warga. Lantas 
bagaimana kondisi Koperasi di Depok saat ini ?

Dalam sambutan Pembukaan  Bursa Modal , 
Bazar Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah) Pasar Segar bersamaan dengan HUT 
Koperasi yang 64, Walikota Depok H. 

Nur Mahmudi Isma’il menyampaikan, 
Koperasi sebagai soko guru dalam 

perkembangan usaha di Indonesia 
termasuk Kota Depok yang 
memang mengalami pasang surut. 
“Koperasi menghadapi persaingan 
dengan para pelaku Kapitalis, 
namun saya yakin Koperasi dapat 
menghadapi persaingan tersebut 

atau bahkan memenangkan 
persaingan dengan para pelaku 

usaha kapitalis, karena didalam 
tubuh koperasi terdapat sentiment para 

anggotanya” optimisnya disela-sela acara. 
Nur Mahmudi juga mengatakan, “Koperasi 

pada prinsipnya tidak 
jauh berbeda dengan 
perusahaan berbentuk 
TBK, CV, Firma dll, 
dimana para anggotanya 
berkompetisi untuk 
memajukan unit kerjanya 
masing-masing. Apabila 
menginginkan Koperasi 
menjadi maju dan 
berkembang, maka hal 
yang harus dilakukan 
adalah sikap pro aktif 
dan meningkatkan 
profesionalisme di dalam 

unit kerja koperasi itu sendiri. Para pedagang maupun 
koperasi sebaiknya lebih jeli dalam melihat apa yang 
menjadi kebutuhan dan apa yang sedang diminati oleh 
masyarakat (pintar melihat peluang bisnis)”.

Sedangkan, Menurut Tim Ahli Enterpreunership 
Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UI), 
Meswantri. Menurutnya koperasi di Depok saat 

KoperasI
Artinya jelas, Koperasi bisa menjadi 

solusi perekonomian bangsa, jika 
prakteknya dilakukan dengan benar. 
Sebab, Koperasi memiliki tujuan 
mensejahterakan seluruh anggotanya. 

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 
Pasal 4, Koperasi memiliki beberapa fungsi dan peran,  
yakni membangun dan mengembangkan potensi dan 
kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. Koperasi juga berperan 
secara aktif mempertinggi kualitas kehidupan 
masyarakat. Memperkokoh perekonomian 
rakyat dengan koperasi sebagai soko 
gurunya. Berusaha mewujudkan dan 
mengembangkan perekonomian 
nasional. Serta mengembangkan 
kreativitas dan membangun jiwa 
berorganisasi bagi para pelajar 
bangsa.

Pada Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) 
No. 27 (Revisi 1998) disebutkan,  
karateristik utama koperasi 
yang membedakan dengan badan 
usaha lain adalah anggota koperasi 
memiliki identitas ganda sebagai pemilik 
sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi 
dikendalikan secara 
bersama oleh seluruh 
anggotanya. Setiap anggota 
memiliki hak suara 
yang sama dalam setiap 
keputusan yang diambil 
koperasi. Pembagian 
keuntungan koperasi 
(biasa disebut Sisa Hasil 
Usaha atau SHU) biasanya 
dihitung berdasarkan andil 
anggota tersebut dalam 
koperasi, misalnya dengan 
melakukan pembagian 
dividen berdasarkan 
besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh 
anggota.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan 
menjelaskan, keunggulan Koperasi, merupakan satu-
satunya lembaga yang bisa meratakan perekonomian 
nasional. Sebab, mekanisme substansi koperasi sendiri 
dalam kesejahteraan dan pendapatan diberikan 

Sejatinya koperasi merupakan salah satu 
metode perekonomian berbasis prinsip 
gerakan ekonomi rakyat berasaskan 
kekeluargaan. Koperasi merupakan 
organisasi otonom di lingkungan sosial 
yang melalukan aktivitas ekonomi secara 
bersama. 

solusi konkrit ekonomi warga
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ini banyak yang mengalami 
keadaan mati suri. Banyak 
faktor penyebabnya, namun 
secara mendasar seperti yang 
diungkapkannya koperasi telah 
dikategorikan pada simpan 
pinjam dan wirausaha. “Saat 
ini koperasi di Depok sudah 
tidak sejalan dengan tujuan 
awal bapak Koperasi yakni jenis 
wirausaha, harusnya wirausaha 
lah yang dikembangkan,” tegasnya. 
Meswantri melihat, banyaknya 
koperasi di Depok adalah jenis 
simpan pinjam. Apalagi, lanjutnya, 
kebanyakan anggota koperasi 
berasal dari kalangan pekerja dan 
karyawan pemerintah. “Jangan 
kembangkan koperasi kredit, tapi jenis usaha,” 
tandasnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala 
Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok 
Herman Hidayat memiliki argumentasi yang berbeda 

Depok masih terintegrasi ke dalam 
wilayah Bogor. Namun menurutnya, 
ternyata yang aktif hanya 324 koperasi. 
Berdasarkan penelusuran, terdapat 
347 koperasi yang tidak diketahui 
alamatnya alias fiktif. Artinya baru 
35% koperasi yang aktif di 
Kota Depok. “Penyebut dan 
pembilang dahulu tidak 
sesuai dengan jumlah fakta 
di lapangan, itu berpengaruh 
terhadap efektifitas koperasi 
itu sendiri,” jelasnya lengkap. 

Herman menegaskan, 
Depok akan bebas koperasi 
fiktif sehingga tidak ada 
lagi masyarakat dirugikan 
atau merasa tertipu menjadi 
anggota koperasi. Langkah 
tinjauan langsung ke lapangan 
akan dilakukan dan diharapkan dapat 
menghilangkan koperasi fiktif. Untuk 
koperasi yang memiliki aktivitas tapi 
belum memiliki sekretariat, pihaknya akan 
memberikan pembinaan. “Kita lakukan 
pembinaan agar aktivitasnya sesuai 
dengan jenis bidang usahanya,” tandasnya. 
Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM 
Depok mengklaim telah melakukan 
proses pendampingan pada pelaku 
koperasi agar terus aktif. Caranya, salah 
satunya dengan membentuk Pokja 
pembina koperasi yang menyebar di 
tiap kelurahan. “Kita memberikan 
kesadaran akan peran koperasi 
sebagaimana semula,” kata Herman.

Lebih lanjut, ia mengatakan popularitas 

laporanutama
koperasi masih terbilang rendah di masyarakat. Hal itu 
berdampak pada kesadaran yang rendah masyarakat 
untuk menjadi anggota koperasi. “Koperasi di 
Indonesia memang belum terlihat menarik di mata 
masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat Depok. Hal 
ini mungkin karena belum ada capaian yang membuat 
menarik koperasi kita di mata Internasional. Sehingga 
kepercayaan akan efektifitas koperasi rendah,” jelas 

Herman. Ia juga menyampaikan, 
dari 300 negara 
terbesar, 
Koperasi 
Indonesia tak 
masuk dalam 
daftar negara-
negara tersebut. 
Tak seperti 
Thailand, Malaysia 
dan Vietnam yang 
masuk ke peringkat 
tersebut. Kondisi 
ini yang membuat 
tokoh-tokoh 

koperasi di tanah air prihatin. 
Kepala Bidang Bina 

Koperasi Dinas Koperasi, 
UMKM dan Pasar Kota Depok 
Eri Sumantri, pihaknya akan 
melakukan pendampingan 
dan pelatihan. “Tahun ini 

kita memberikan 
pelatihan terhadap 
1000 orang baik 
pengurus dan anggota 
sebagai pendalaman 
kapasitas SDM-nya,” 
ungkapnya. Eri berharap 
dengan pemahaman 
yang meningkat 
terhadap koperasi, bisa 
memenuhi kesadaran 
untuk membangun 
koperasi. “Jika sudah 
aktif dan produktif, maka 
implikasinya adalah hasil 
SHU yang besar dan 
kesejahteraan anggota akan 
meningkat. Kecemburuan 
sosial, penyakit masyarakat, 
kemiskinan dan 

pengangguranpun akan menyusut,” pungkasnya.

mengenai koperasi yang ‘mati suri’. Menurutnya tolak 
ukur keberhasilan koperasi di Depok harus dilihat 
dari angka pembilang dan penyebutnya. Menurut 
data statistik per Juni 2011 yang dimilikinya, terdapat 
914 koperasi yang terdaftar. Data tersebut juga sama 
dengan data yang diberikan Kabupaten Bogor saat 
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hidupsehat

menebalnya lapisan lidah dan nafas yang biasanya lebih berbau 
pada hari-hari pertama. Setelah puasa berlanjut pada hari-
hari setelahnya, proses pembersihan tubuh disempurnakan. 
Lemak tubuh yang tidak bermanfaat, racun yang terakumulasi 
dalam sel tubuh akan dikeluarkan. Sel yang sakit, sel-sel 
mati, lapisan lendir menebal di dinding usus, limbah aliran 
darah dikeluarkan lewat hati, limpa, dan ginjal. Tubuh akan 
menggunakan mineral penting dan vitamin untuk membuang 
racun dan jaringan tua. Saat beban racun tubuh berkurang, 
efisiensi setiap sel ditingkatkan. Sehingga mempercepat 
proses penyembuhan dan sekaligus menghemat energi. 
 
lebih energik

Mengapa orang merasa lebih energik setelah 
berpuasa? menurutnya, rasa lapar orang yang berpuasa 
berkurang dibandingkan saat normal. Tidak banyak 
yang mengetahui bahwa tubuh memerlukan energi besar 
untuk mencerna makanan. Puasa mengistirahatkan 
sistem pencernaan. Sehingga energi disimpan untuk 
menyembuhkan diri dan memperbaiki sel tubuh. 
Energi akan digunakan untuk membersihan dan detoksifikasi 
usus, darah, serta menyembuhkan sel-sel tubuh dari 
berbagai penyakit. Puasa meningkatkan kekebalan tubuh, 

meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta  meremajakan 
tubuh.

Manfaat khusus
Puasa menurutnya juga 

dapat mengatasi kecanduan 
kafein, rokok, nikotin, 
narkoba dan alkohol. Puasa 
membantu menurunkan 
kadar kolesterol. Puasa 
mengurangi gangguan sistem 
pencernaan seperti sembelit, 

kembung, dan gastritis. 
Puasa dengan kontrol 
pada penderita diabetes 
membuat perubahan gaya 
hidup dan pola makan 
sehingga akan memperbaiki 
kondisi mereka. Puasa 
meningkatkan kewaspadaan 

mental. Racun yang dibersihkan dari sistem limfatik 
meningkatkan konsentrasi dan energi untuk melakukan 
aktivitas.

Berdasarkan aspek-aspek manfaat itu tergambar 
jelas manfaat besar dari puasa. Bayangkan setiap harinya 
menurut Syahrizal tubuh manusia dimasuki sekitar 200-250 
Kilo Kalori dari makanan yang ia makan, tak terbayang bila 
hal tersebut berlangsung selama 11 bulan sebelum bulan 
Ramadhan. “Jika dijumlah, setiap individu dapat naik berat 
badan 1-2 kg perbulan bila tanpa diet,” jelasnya. 

Pengaruh mekanisme puasa terhadap kesehatan 
jasmani ternyata meliputi berbagai aspek kesehatan, 
diantaranya yaitu : Memberikan kesempatan istirahat 
kepada alat pencernaan, Pada hari-hari ketika tidak sedang 
berpuasa, alat pencernaan di dalam tubuh bekerja keras, 
oleh karena itu sudah sepantasnya alat pencernaan diberi 
istirahat. Membersihkan tubuh dari racun dan kotoran 
(detoksifikasi). Dengan puasa, berarti membatasi kalori 
yang masuk dalam tubuh kita sehingga menghasilkan 
enzim antioksidan yang dapat membersihkan zat-zat 
yang bersifat racun dan karsinogen dan mengeluarkannya 
dari dalam tubuh, menambah jumlah sel darah putih 
yang berfungsi untuk menangkal serangan penyakit dan 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu puasa juga 
dapat menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam tubuh, 
memperbaiki fungsi hormon, dan meremajakan sel-sel 
tubuh, serta meningkatkan fungsi pada organ tubuh.

Beragam penyakit pun menurut dr. Syahrizal juga 
dianjurkan untuk berpuasa, seperti diabetes, obesitas 
, kelainan jantung, hipertensi, terapi penyakit hingga 
pengaturan diet. “puasa pun dapat menekan penyakit Maag, 
hal tersebut karena perut akan melakukan penyesuaian pada 
pengaturan asam lambung,” jelasnya. Terkecuali orang yang 
menderita diabetes dan tergantung dengan suntikan insulin, 

atau orang yang mesti minum obat mendesak karena sakit 
tidak dianjurkan olehnya untuk berpuasa.

Makanan sehat dalam berpuasa 
Pada dasarnya manusia dapat menahan lapar sampai 

15 hari, dan bertahan tidak minum hingga 7 hari. Jadi 
sebenarnya menurut beliau puasa yang hanya beberapa jam 
tidak akan merusak atau menciderai fisik. Tetapi pasti kita 
ingin tetap sehat dan dalam keadaan bugar, untuk itu kita harus 
memperhatikan beberapa anjuran yang terbaik bagi tubuh 
kita. Disunahkan agar berbuka puasa diawali dengan makan 
dan minum yang manis-manis seperti teh manis, kurma, 

kolak, madu dan buah-buahan. Ajaran 
ini mengandung makna kesehatan 
karena makanan dan minuman yang 
manis atau buah merupakan bahan 
bakar siap pakai yang dapat segera 

diserap oleh 
tubuh untuk 
memulihkan 

tenaga setelah seharian tubuh 
tidak disuplai oleh makanan 
dan minuman. 
“Glukosa yang 
terkandung di dalam buah-
buahan dan minuman yang 
manis merupakan sumber energi 
utama bagi sel-sel tubuh. Glukosa 
efektif dibutuhkan ketika tubuh 
memerlukan masukan energi yang diperlukannya,” ujar 
dokter dua anak ini.

Anjuran sahur pun menurutnya bukan semata-mata 
untuk mendapatkan tenaga yang prima selama menunaikan 
ibadah puasa, melainkan juga mengandung makna bahwa 
puasa perlu persiapan agar selama berpuasa produktivitas 
kerja dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Pada waktu 
buka puasa dan sahur suplai gizi perlu diusahakan memenuhi 
unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh, meliputi enam jenis zat 
gizi yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan 
air. Pentingnya keseimbangan gizi sering kurang disadari 
karena hasilnya tidak terlihat langsung. Seseorang yang 
kekurangan zat gizi tertentu sama bahayanya dengan mereka 
yang kelebihan gizi tertentu. Makan yang seimbang baik 
dalam porsi maupun gizi akan mempengaruhi susunan saraf 
pusat dan kondisi biokimia tubuh. Makan yang seimbang 
adalah makan yang tidak kekurangan tetapi juga tidak 
berlebihan, yang disesuaikan dengan usia, kualitas dan 
kuantitas gerak serta kondisi tubuh.

Pada beberapa orang, pada saat puasa mempunyai 
keluhan seperti merasa lemas dan lesu atau stamina 
menurun, juga gangguan pencernaan seperti perut kembung 
dan gangguan lambung. Beberapa bahan pangan tertentu 
seperti madu, jahe, kencur, temu lawak, dan bahan-bahan 
lainnya dapat digunakan untuk mengatasi stamina menurun, 
kembung, dan gangguan lambung pada saat puasa. 

Kesehatan merupakan nikmat yang tidak 
dapat dinilai dengan harta benda. Untuk 
menjaga kesehatan, tubuh perlu diberikan 
kesempatan untuk istirahat. Puasa, yang 
mensyaratkan  untuk tidak makan, minum, 

dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang membatalkan 
puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari 
sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan jasmani dan 
rohani. 

Berpuasa didefinisikan sebagai periode tubuh yang 
pantang mengasup semua jenis makanan atau makanan 
tertentu. Bertolak belakang dengan persepsi bahwa berpuasa 
memperburuk kesehatan tubuh, puasa justru memiliki 
banyak manfaat bagi tubuh. Lantas apa manfaatnya bagi 
tubuh? 

Menurut pakar kesehatan masyarakat Universitas 
Indonesia (UI) dr. Syahrizal Syarif, MPH, PhD, puasa ternyata 
sangat bermanfaat bagi tubuh, diantaranya adalah ;

Menyembuhkan dengan cepat
Hari-hari awal berpuasa merupakan fase tersulit. 

Tubuh akan mengeluarkan sejumlah besar racun melalui 
aliran darah, pori dan organ pembuangan lain. Ini terlihat dari 

puasa  

Manfaatnya&
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anak dan 
permasalahannya

kita & keluarga

mereka begitu rentan terhadap penggunaan narkoba. 
Terkadang tak sedikit dari mereka yang dipaksa untuk 
menjadi pengedar Narkoba dan terlibat kegiatan kriminal 
lain. Sayangnya, sebagian besar anak jalanan tidak lagi hidup 
bersama keluarganya, tidak bersekolah, dan tidak  memiliki 
orang dewasa atau lembaga yang merawat mereka. Sehingga 
pola perhatian, pengawasan dan kasih sayang orang tua, 
nyaris tidak mereka dapatkan. 

Berbagai permasalahan anak pada umumnya 
dipengaruhi peristiwa dalam keluarganya, terutama soal 
pengawasan. Sebab, pengawasan yang dilakukan oleh orang 
tua dapat mengurangi dampak buruk yang dialami oleh 
anak. Hal tersebut diungkapkan seorang dokter anak Dr. 
Andre Mayza. “Orang tua mempunyai andil besar untuk 
memberikan perlindungan kepada anak,” tuturnya.

Menurutnya, keluarga merupakan faktor penting 
dalam proses pembinaan dan pendidikan seorang anak. Di 
Indonesia, anak-anak hingga usia 18 tahun menghabiskan 
waktunya 60-80 % bersama keluarga. Artinya, anak sampai 
usia 18 tahun biasanya masih membutuhkan orangtua 
dan kehangatan dalam keluarga. Tak kalah penting, proses 
pembentukan mental anak harus dijaga sejak usia dini, 
terutama usia 7 tahun ke bawah.  Dr. Andre mengatakan, 
hampir 85% terjadi mental block pada anak di usia 7 tahun 
ke bawah sehingga berpengaruh pada perkembangan 
psikologisnya. Hal tersebut baru terasa saat anak berusia 22 
tahun. “Mental Block seperti program yang seakan-akan 
dipersiapkan untuk menghambat berbagai macam aspek 
dalam kehidupan kita. Aspek itu bisa berupa karier (takut 
kaya, takut jabatan tinggi), kesehatan (tubuh gemuk, alergi), 
relationship (tidak gampang cocok dengan pasangan/teman, 
paranoid) dan lain hal, serta masih banyak lagi. Semua itu 
terjadi karena ketidaksengajaan dan ketidaktahuan orangtua 
kita,” ungkapnya menjelaskan.

Ada 3 kebutuhan yang harus dipenuhi pada anak 
usia 0 – 7 tahun yaitu kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 
untuk mengontrol, dan kebutuhan untuk diterima. 
kebutuhan dasar emosi tersebut harus terpenuhi agar anak 
dapat berkembang menjadi pribadi yang handal dan cerdas 

dalam menghadapi hidup. 
Dr. Andre juga menyatakan, sebagai sebuah sistem 

terkecil dalam masyarakat, peranan keluarga sangatlah 
besar dan penting bagi kemajuan sebuah negara. Dari 
keluarga akan lahir sumber daya manusia yang kelak akan 
menjadi motor utama pembangunan negara. Dari keluarga 
yang harmonis dan bertanggung Jawab, tambahnya, akan 
lahir anak yang sejahtera. Sementara dalam keluarga 
yang broken home, anak akan berusaha mencari siapa jati 
dirinya sesungguhnya sehingga gampang terpengaruh 
dengan hal-hal buruk karena ketidakpekaannya terhadap 
lingkungannya.

“Anak nakal yang melakukan tindak pidana tidak 
terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Sehingga 
anak dapat dipengaruhi, disuruh dan dilibatkan dalam suatu 
tindak kriminal. Selain Itu. faktor kemiskinan, kurangnya 
kasih sayang dan perhatian dari keluarga serta kurangnya 
pembinaan dari orang tua dan lingkungan sosial juga dapat 
memicu peningkatan kecenderungan anak menjadi pelaku 
tindak kriminal,” tegasnya.

Berdasarkan penelitian, kemiskinan menjadi faktor 
penyebab tindak kriminal maupun kasus anak jalanan. 
Sebab, banyak keluarga  miskin cenderung menyuruh 
anak mereka bekerja. Selain itu, tidak sedikit anak-anak 
yang menjadi anak jalanan juga disebabkan keluarga tidak 
harmonis dan ditelantarkan oleh keluarganya.

Menyikapi kasus ini Kepala Dinaskersos Kota Depok 
Abdul Haris mengatakan, ”Penanggulangan anak jalanan 
di Kota Depok itu beragam, kami mulai dengan melakukan 
pendataan, mengindentifikasi permasalahan yang terjadi 
tehadap diri mereka atau yang biasa kita sebut dengan 
proses assessment dan  memberikan tindakan. Selanjutnya, 
tindakan yang kami berikan adalah melakukan proses 
pembinaan, pengembangan dan proses pemberdayaan. 
Atau ada yang kami pulangkan ke orang tuanya agar tidak 
menjadi anak jalanan lagi. Jadi kami sudah dan terus 
menangani kasus anak jalanan di Kota Depok. Semua itu 
kami lakukan demi kepentingan bersama. Apalagi anak 
adalah asset bangsa yang berharga,” ucapnya. 

Salah satu masalah perkotaan adalah munculnya 
gepeng (gelandangan pengemis) dan anjal (anak 
jalanan) yang tersebar di sudut kota, pusat 
keramaian, lampu merah dan persimpangan 
jalan. Faktor utama penyebab munculnya anjal 

berawal dari lingkungan keluarga. Kendati demikian, anak 
jalanan biar bagaimanapun tetap merupakan aset bangsa 
yang membutuhkan perhatian, memiliki hak untuk tumbuh 
dan berkembang secara optimal. Apalagi, lingkungan di 
jalanan terbilang sangat membahayakan bagi pertumbuhan 
psikologis dan fisik mereka. 

Fenomena yang terjadi di Kota Depok misalnya, 
kerap kali anjal di eksploitasi secara ekonomi  oleh orang 
dewasa dan orang tuanya. Mereka rentan terhadap 
kekerasan fisik, sosial dan seksual. Terlebih lagi, kehidupan 
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sampah. Namun berkat etos kerja 
anak-anak muda yang semangat, maka 
daerah yang gersang dijadikan subur, 
rindang dan sejuk. Perlahan Kampung 
99 Pepohonan ini telah menjadi 5 
hektar luas wilayahnya. 

Sementara, makna nama 
Kampung 99 itu banyak ditafsirkan 
orang. Ada yang menyatakan sebagai 
arti Asmaul Husna, tapi ada yang 
menyatakan nama itu diambil 
dari bahasa Hindu yang artinya 
Nawasanga, yaitu sembilan penjuru 
mata angin. Dalam bahasa asing, 
Kampung 99 disebut Cloud Nine yang 
artinya kesempurnaan yang luar biasa. 
Namun demikian, Aby menjelaskan 
99 adalah angka yang paling tinggi. 
Dalam prakteknya, arti angka tersebut 
adalah berbuat sesuatu kebaikan secara 
totalitas dan tidak setengah dalam 
mencari target yang paling bagus.

Kampung 99 memiliki 
banyak koleksi tanaman. Mulai dari 
pepohonan yang hidup di hutan 
sampai pepohonan buah seperti 
jambu, bambu dan pisang. Maka dari 
itu, semua rumah yang terdapat di 
Kampung 99, menggunakan model 
rumah panggung dari kayu. Jenis 
kayu yang digunakan bermacam-
macam. Namun tiang rumah rata-rata 
menggunakan kayu pohon nangka. 
Untuk memenuhi kehidupan sehari-

hari, 
warga setempat 

menggunakan lahan di sekitar 
untuk sawah serta pembudidayaan 
ikan. Selain itu, warga sekitar juga 
memelihara berbagai hewan ternak 
seperti kambing dan sapi penghasil 
susu. 

Sejak tahun 2005 daerah ini 
mulai ‘diserbu’ orang-orang kota 
yang penasaran ingin melihat-lihat. 
Kekaguman itu menjalar, sampai-
sampai Kampung 99 berangsur-
angsur beralih menjadi tempat tujuan 
wisata. Mulai dari anak-anak sekolah 
sampai kaum ekspatriat di Jakarta dan 
sekitarnya. 

Kampung 99 bisa menjadi 
wahana pendidikan bagi anak-anak. 
Anda bisa mengajak mereka belajar 
bertani, membajak sawah, memberi 

makan 
dan minum susu kambing, 

dan bermain perahu di sungai kecil. 
“Dari pendapatan hasil kegiatan itu, 
saya sisihkan untuk menambah luas 
lahan,” tambahnya.  

Selain cara hidup hemat, visi 
yang dimiliki untuk dapat menyatu 
dengan alam terlihat di Kampung 
99. Contoh, dalam sehari diperlukan 
30 kilogram beras yang diambil 
dari hasil panen padi di Kampung 
99, untuk memberi makan seluruh 
kepala keluarga. “Hingga saat ini, 
Kampung 99 tetap menjalankan hidup 
berdampingan dengan alam dan 
optimis 10 tahun ke depan, Kampung 
99  tetap menjadi kawasan wisata 
alam untuk mempelajari pentingnya 
hidup berdampingan dengan alam dan 
menjaga keseimbangan. ,” pungkas 
Aby. 

rumah terhampar sawah, pepohonan lebat bak hutan, sungai 
irigasi, kolam-kolam ikan, serta kandang-kandang ternak 
yang dihuni ratusan kambing, sapi, kuda, rusa, kerbau, 
sampai lebah madu. Lokasinya di Desa Meruyung, Cinere-
Limo, Depok, Jawa Barat, tak jauh dari Masjid Kubah Emas 
Dian Al Mahri. Yang lebih penting lagi, wilayah ini sering 
dijadikan sarana edukatif bagi pelajar dan anak-anak yang 
melakukan kunjungan atau liburan. 

Eddy Djamaluddin Suaidy atau yang akrab disapa 
dengan Aby adalah perintis Kampung 99 Pepohonan ini. 
Awalnya beliau ingin mencari dan mendirikan kawasan 
tempat tinggal. Untuk mewujudkan mimpinya tersebut, Aby 
perlu mempertimbangkan dari sisi filosofi. Jadi tidak hanya 
memandang dari kenyamanan saja. Namun memperhatikan 
lingkungan serta dapat memelihara alam dengan sebaik-
baiknya. Maka beranjak dari tempat yang luasnya 1 hektar, 
hunian atau Kampung 99 pepohonan didirikan. 

Berdiri tahun 2005, saat itu kawasan yang baru 1 
hektar tersebut merupakan area yang gersang penuh dengan 

Sejak manusia pertama diciptakan di muka 
bumi, alam telah menjadi sahabat manusia yang 
menyediakan berbagai bentuk kebutuhan sehari-
hari. Dengan mempelajari fenomena alam, niscaya 
manusia bisa bertahan hidup berdampingan dan 

bersahabat dengan alam. Bila alam tetap mendapatkan 
keseimbangan dan perlakuan baik dari penghuninya, maka 
alam akan terhindar dari kerusakan dan bencana yang 
akan menimpa manusia. Alam telah memberikan pelajaran 
berarti bagi manusia. Tak peduli anak-anak, remaja atau 
dewasa, alam bisa menjadi “guru” bagi peradaban manusia. 

    Di sebuah wilayah di Kota Depok terdapat 
perkampungan asri bernama Kampung 99. Keberadaan 
kampung ini nyaris membuat kita tak percaya. Sebab, di 
tengah-tengah hiruk pikuk dan padatnya perumahan, masih 
ada perkampungan yang teduh dan hijau. Area seluas 5 
hektar ini dihuni sekitar 126 kepala keluarga yang tinggal 
di dalam rumah-rumah panggung dari kayu. Di sekitar 

Liburan Edukatif Alam 
foto-foto: kampung99.multiply.com
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ibu yang menyusui. Tak hanya itu, telah ada SKB Tiga 
Menteri sekaligus yaitu Menteri Kesehatan, Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Tenaga Kerja 
tahun 2008 yang mengharuskan perusahaan, mal dan 
tempat umum untuk menyediakan fasilitas tersebut. 

Sejalan dengan rencana Kota Layak Anak 
di Kota Depok mendatang, maka perlu dipikirkan 
penyediaan tempat bagi ibu menyusui di tempat-
tempat umum di Kota Depok. Idealnya, ruang laktasi 
berukuran minimal 3 meter x 4 meter dan terletak di 
lokasi yang aman dan mudah terjangkau, kedap suara, 
berpencahayaan cukup, dilengkapi kulkas, termos 
susu, tempat sampah, dan sofa yang nyaman.

Menurut Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat 
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Rahma 
mengatakan, diakuinya banyak pusat keramaian di 
Depok yang belum memiliki ruang laktasi untuk 
umum. Menurutnya, setidaknya hanya tercatat 4 titik 
pojok laktasi di Depok yang ada, itupun milik swasta 

alias hanya binaan, seperti rumah sakit Hermina, 
Mitra Keluarga, Bunda Margonda dan mall Margo City 
yang menyediakan. 

“Ke depan kami akan mendorong agar ruang 
laktasi tersedia di titik publik seperti mal dan terminal 
sebagai tempat publik,” ujar Rahma. Ia melanjutkan, 
pembangunan ruang laktasi di titik-titik publik masih 
dalam tahap wacana di Depok. Dinkes Kota Depok 
pun sedang berupaya ke arah tersebut. 

Hal senada juga diungkapkan staf seksi 
Bina Gizi Masyarakat Dinkes Kota Depok Devi 
Inarti. Tahun ini, Dinkes sedang melakukan tahap 
penyuluhan dan pelatihan terhadap kader-kader PKK 
di 11 kecamatan. Mengingat kader PKK sebagai ujung 
tombak di lapangan untuk mensosialisasikan program 
pentingnya ASI eksklusif untuk meningkatkan kualitas 
hidup ibu. “Untuk pojok menyusui di tempat umum 
sendiri kita memang masih dalam tahap wacana dan 
belum mewakili untuk Depok secara keseluruhan, 
tetapi dalam waktu dekat kita sedang upayakan 

akan ada pojok ASI di tiap-tiap puskesmas di setiap 
kecamatan,” jelas Devi. 

Bak gayung bersambut, harapan Pemerintah 
Kota Depok mendapat respon baik dari masyarakat 
terutama kaum ibu. “Keberadaan ruang khusus 
menyusui menjadi simbol keberpihakan pemerintah 
dan instansi swasta kepada kaum ibu. Kami merasa 
tersanjung karena difasilitasi dengan ruang laktasi 
tersebut. Sebab, selain memudahkan ibu yang hendak 
menyusui anaknya, ruang tersebut juga menjaga 
privasi kami para ibu,” tutur Wulandari. 

lebih lanjut, ibu dari dua anak ini berharap, 
pemerintah bisa menambah jumlah ruang khusus 
menyusui serta mendorong pihak swasta pengelola 
pusat keramaian untuk menyediakan ruang tersebut. 
“Kami berharap pengelola pusat perbelanjaan, 
perkantoran, terminal dan pusat keramaian lainnya 
mengambil contoh pihak lain yang sudah memiliki 
ruang  laktasi. Kami juga berterimakasih kepada 
pihak swasta yang sudah memiliki ruang laktasi,” jelas 
Wulan.  

Bagi sebagian ibu, memiliki komitmen 
untuk selalu memberikan Air Susu Ibu 
(ASI) kepada anak memang terbilang 
repot. Terlebih ASI tampaknya saat ini 
masih kalah pamor dibandingkan susu 

formula (sufor). ASI memang merupakan makanan 
terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. 
Banyak faktor yang mempengaruhi produksi ASI 
seorang ibu, seperti makanan, kondisi kesehatan, dan 
psikologi ibu.

 Namun di samping itu, ada hal yang tak 
kalah penting yaitu faktor lingkungan. Seorang ibu 
membutuhkan dukungan dari keluarga dan serta  
tempat menyusui yang nyaman agar proses laktasi 
dapat berjalan dengan lancar dan bahagia. Maka itu, 
ruang khusus menyusui yang berada di pusat belanja 
atau pusat keramaian menjadi sangat penting bagi ibu. 

UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, 
nampaknya belum dilaksanakan dengan maksimal 
di Kota Depok. Hal tersebut dapat dilihat dari belum 
tersedianya ruang khusus menyusui di berbagai 
perusahaan dan pusat belanja atau mal serta titik 
publik seperti terminal. UU Kesehatan  Pasal 128 Ayat 
3 juga menegaskan tentang keberadaan fasilitas khusus 
menyusui di sarana umum sangatlah penting bagi 

ruang Khusus    menyusui
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perkoperasian terhadap 150 orang pengurus dan 1500 
anggota koperasi.

Selain pelatihan, Pemkot Depok juga akan 
melakukan penataan kelembagaan koperasi. 
Pemkot akan melakukan penilaian kesehatan 
koperasi, dan sertifikasi pengelola/pengurus koperasi. 
Peningkatan akses pasar dilakukan melalui pameran, 
koperasi online, pekan koperasi serta peningkatan 
akses permodalan melalui pembentukan UPTD (Unit 
Pelaksana Teknis Daerah) pembiayaan koperasi dan 
UMKM yang akan terus diupayakan.

Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM Depok 
mengklaim telah melakukan proses pendampingan 
pada pelaku koperasi agar terus aktif. Caranya, salah 
satunya dengan membentuk Pokja pembina koperasi 
yang menyebar di tiap kelurahan. “Kita memberikan 
kesadaran akan peran koperasi sejatinya,” kata Kepala 

Dinas Pasar, Koperasi, dan UKM  Depok Herman 
Hidayat. Menurut dia, sasaran pertama dari rencana 
revitalisasi wadah ekonomi kerakyatan itu selain 
permodalan, ada pada sumberdaya manusia (SDM). 
Sebab, merevitalisasi koperasi harus dimulai dari 
pelaku atau manajemennya. Dengan melakukan 
perubahan, dia optimistis akan ada unit-unit koperasi 
nasional yang beranjak naik kelas, paling tidak untuk 
kesejahteraan anggotanya. Herman berharap ketika 
masyarakat berbicara tentang koperasi, ke depan akan 
mudah dikenali.

Selain itu, dari aspek permodalan pihaknya 
juga berupaya menemukan sumber pembiayaan dari 
BPR dan Bank dalam mengembangkan UMKM. 

Tujuannya, agar memudahkan 
akses dalam permodalan. 
“Dengan adanya modal, 
akan meningkatkan volume 
usaha dan menyerap tenaga 
kerja,” katanya. Dengan 
pendampingan seperti itu, 
kata dia, semangat koperasi 
mulai terbangun. Tak hanya 
itu aspek pemasaran juga 
tak luput dari perhatiannya,  
dalam rangka membantu 
UKM dan koperasi dalam 
hal mempertemukan dengan 
sumber pembiayaan. BPR 
dan bank ini penting dalam 
hal permodalan. 

Dari sisi pemasaran, 
pihaknya juga akan 
membantu seperti 
pameran, baik yang sifatnya 

regional, lokal dan nasional (inecraft, smesco, jabex, 
koperasi fair, dll). “Selain ketiga aspek tadi, kami 
juga memberikan sentuhan pendampingan dalam 
hal produksi bekerjasama dengan dinas-dinas lain 
sebagai teknis, seperti bagaimana belimbing yang awet 
terhadap cuaca, pengolahan belimbing dsb,” jelasnya. 
Dalam waktu dekat, Pemkot dalam hal ini Dinas 
Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok sebagai 
pelaksana akan memberikan bantuan modal pinjaman 
kepada 5000 peserta tanpa bunga selama lima tahun 
(1000 peserta pinjaman per tahun). Selain itu juga 
akan ada pemberdayaan pemuda ekonomi terhadap 
3000 peserta. Hal ini dilakukan sebagai representasi 
janji revitalisasi dunia koperasi dan UMKM di Kota 
Depok khususnya. 

revitalisasi 
Koperasi dan UmKm 
Kota Depok koperasi dapat terus bekerjasama memajukan koperasi 

daerah. Sebenarnya, kepengurusan koperasi dan 
perusahaan-perusahaan itu sama, nggak jauh beda,” 
ucap Nur. Ia pun terus mengajak warga Depok untuk 
mencintai produk lokal. “Saya yakin koperasi Depok 
bisa maju dan tak kalah dengan yang lain. Saran saya, 
para pelaku UMKM sebaiknya jeli melihat pasar. 
Sesuaikan dengan kebutuhan pasar serta tepat sasaran. 
Sehingga produk UMKM dapat bersaing dengan 
produk-produk lain,” tandasnya.

Sampai Juni 2011, di Depok, Jawa Barat tercatat 
914 koperasi dengan jumlah anggota 60.456 orang, 
terlepas dari masalah data koperasi fiktif dan non-
fiktif. Namun, kenyataannya kinerja koperasi terlihat 
belum maksimal, apalagi tahun lalu tidak sedikit 
koperasi di Depok yang dinyatakan tidak sehat. Terkait 
dengan jumlah yang cukup besar ini, Pemkot Kota 
Depok, akan meningkatkan kualitas anggota Koperasi 
melalui pelatihan dan penyuluhan. Melalui program 
ini, Pemkot nampaknya serius untuk meningkatkan 
kualitas Koperasi di Kota belimbing dewa ini. 
Rencananya dalam tahun ini akan ada pelatihan 

Pemerintah Kota Depok akan melakukan 
revitalisasi terhadap koperasi di Depok 
dari berbagai sektor. Walikota Depok Nur 
Mahmudi Ismail menegaskan hal itu pada 
pembukaan Bursa Modal, Bazar Koperasi 

dan UMKM Kota Depok di Pasar Segar sekaligus 
dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional 
yang ke-64 pada 12 Juli 2011 lalu. Dia menegaskan 
revitalisasi wadah gerakan ekonomi kerakyatan itu 
akan dimulai pada 2012. “Revitalisasi artinya harus ada 
perubahan signifikan, termasuk bagaimana mengubah 
pola pandang masyarakat luas terhadap koperasi. 
Selain itu harus bisa memenuhi kebutuhan dasar 
anggotanya,” ungkapnya.

Nur Mahmudi Ismail juga mengatakan 
pemkot dalam hal ini dibantu dinas terkait akan 
terus menggiatkan peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah) dalam sektor ekonomi Depok. “Saya 
berharap para pelaku, pengurus maupun anggota 
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komunitas

Buku adalah jendela dunia. Sebab 
melalui buku kita dapat mengetahui 
banyak hal tentang dunia. Sebut saja 
sejarah, biologi, geografi, bahasa, 
matematika, wawasan internasional, 

tokoh hingga keajaiban dunia dan tempat-tempat 
menarik di dunia dapat kita temukan dalam buku. 
Tak heran bila para penemu, tokoh dan sejarahwan 
terdahulu pun bisa besar dan melegenda karena 
membaca buku. Namun bagaimana minat baca buku 
di masyarakat khususnya pelajar? 

Dalam rangka mendorong peningkatan mi-
nat baca masyarakat dan pelajar,  Kantor Arsip dan 
Perpustakaan Kota Depok memberikan layanan 
berupa perpustakaan keliling yang hadir tiga kali 
dalam seminggu dan menyebar di 11 kecamatan di 
Kota Depok. Program layanan ini sebenarnya bukan 
hal baru, karena sudah berlangsung sejak tahun 2007 
silam. Keberadaan perpustakaan keliling tersebut 
bisa mendorong terbentuknya komunitas pencinta 
buku dan penyuka ilmu di kalangan pelajar, remaja 
dan kalangan umum. 

Menurut  Kepala Kantor Arsip dan Per-
pustakaan Kota Depok Dwi Rahma, tujuan per-
pustakaan keliling ini adalah untuk mengoptimal-
isasi perpustakaan sekolah dan terus meningkatkan 
minat baca para siswa. Dwi berharap dengan minat 
baca yang tinggi dari murid sekolah, akan membuka 
cakrawala pengetahuan serta wawasan pelajar di 
Kota Depok.

Dwi menjelaskan, saat ini Kota Depok baru 
mempunyai tiga buah mobil perpustakaan. Ketiga 
mobil tersebut merupakan sumbangan dari Per-
pustakaan Nasional, Propinsi Jawa Barat dan Yayasan 
Pendidikan Ganesha Satria. “Di setiap mobil per-
pustakaan keliling, kami sediakan 700-1000 buku. 
Umumnya adalah buku cerita dan pengetahuan 

umum” katanya.
Perpustakaan keliling tersebut mulai buka dari jam 

09.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Biasanya siswa seko-
lah tersebut meminjam buku, kemudian membacanya sam-
pai selesai. “Selain itu, kami juga membuat program Story 
Telling atau mendongeng di sekolah-sekolah. Dalam pro-
gram ini, siswa setelah membaca buku, akan didongengin 
sesuai dengan buku yang dibaca tadi,” ujar Dwi. Ia menjelas-
kan, perpustakaan adalah cara pintar untuk cerdas. Buku, 
kata dia, adalah jendela yang dapat membuka cakrawala 
dunia. Sebab, banyak manfaat yang didapat dari buku dalam 
menciptakan generasi cerdas dan kreatif.

Dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, 
pemerintah pusat melalui Kantor Arsip dan Perpustakaan 
Kota Depok juga selalu melakukan pembinaan terhadap 
perpustakaan di tingkat kelurahan-kelurahan. Kegiatan 
pembinaan tersebut dimulai sejak tahun 2005, dan saat ini 
sudah terdapat 33 kelurahan yang mendapatkan bantuan 
serta pembinaan.

Menurutnya, sikap jemput bola sangat dibutuhkan 
agar masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan in-
formasi berupa buku-buku pengetahuan. Dan merupakan 
tujuan besar Negara Indonesia yaitu ikut mencerdaskan 
seluruh elemen bangsa. “Masyarakat yang terlalu jauh un-
tuk menjangkau perpustakaan di kota, sekarang mereka 
tinggal datang di kantor kelurahan. Diharapkan tahun 
depan, semua kelurahan sudah mempunyai sudut baca/per-
pustakaan” ujar Dwi.

Dwi menjelaskan, dari monitoring dan evaluasi per-
pustakaan kelurahan, banyak yang kurang efektif dan tidak 
berkembang. Hal itu dikarenakan, tidak adanya SDM yang 
mengelola serta sosialisasi pihak kelurahan yang sangat 

terbatas. Untuk mengatasinya, 
Dwi membuat program, de- ngan 
memindahkan dan memberikan 
buku-buku tersebut ke Taman 
Bacaan Masyarakat (TBM) yang 
berada di kelurahan-kelurahan 
atau Pendidikan anak usia dini 
(PAUD). Harapannya agar 
buku-buku tersebut tidak hanya 
menjadi pajangan, melainkan 
benar-benar menjadi cakrawala 
pengetahuan bagi masyarakat. 

Hal senada juga diucap-

kan seorang warga Mekarjaya, Sukmajaya. “Perpustakaan 
keliling ini sangat bagus untuk menarik minat baca warga 
Depok. Sebab, mobil perpustakaan keliling bisa menjangkau 
wilayah yang jauh dari pusat kota. Apalagi kalau di daerah 
tersebut tidak terdapat tempat atau taman bacaan. Namun 
sayangnya, jadwal dan intensitas perpustakaan keliling yang 
ada di Depok masih belum dirasakan seluruh warga. Saya 
hampir tidak pernah melihat keberadaannya di wilayah 
saya,” papar Anca. 

Pria yang bekerja di salah satu televisi swasta ter-
nama ini menambahkan, keberadaan perpustakaan keliling 
bisa membangun terbentuknya komunitas pembaca buku, 
terutama baik untuk perkembangan generasi bangsa. “Buku 
adalah jendela dunia, salah satu faktor penunjang maju atau 
mundurnya sebuah peradaban bangsa bisa melalui buku,” 
tuturnya.   

tingkatkan minat 
baca warga

perpUstaKaan
KelIlIng,
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olahraga

Meski sedang berpuasa, tubuh tetap 
membutuhkan latihan fisik untuk 
tetap bugar, terlebih bagi orang 
yang sudah terbiasa melakukannya. 
Puasa itu sendiri bisa membuat 

orang sehat, sebab dalam kondisi berpuasa proses 
detoksifikasi (pembersihan racun dalam tubuh) terjadi 
secara alamiah. Apalagi ditambah dengan olahraga, 
maka tubuh kita akan semakin sehat. 

Dengan demikian, olahraga tetap harus 
dilakukan meski orang sedang berpuasa. Tapi olahraga 
yang dimaksudkan bukanlah olahraga berat yang 
memerlukan banyak tenaga dan mengeluarkan banyak 
keringat. “Saat puasa, olahraga sebaiknya dilakukan 

pagi hari atau setelah subuh,” ujar 
Dr.H.Ari Fahrial Syam SpPD, 
dokter Spesialis Penyakit Dalam 
Konsultan Penyakit Lambung dan 
Pencernaan, FKUI.

Dr. Ari mengatakan, 
olahraga yang dilakukan cukup 
olahraga ringan yang tidak 
terlalu banyak mengeluarkan 
keringat. Olahraga yang tepat itu 
misalnya jalan-jalan atau yoga 
setelah subuh saat udara masih 
bersih dan bersepeda, cukup 30 
menit hingga 1 jam. Sementara 
olahraga yang sebaiknya 
dihindari adalah yang banyak 
mengeluarkan keringat karena 
berisiko dehidrasi. Olahraga 
yang mengeluarkan banyak 
keringat itu contohnya sepak 
bola, tenis dan lari. “Meski puasa 
orang tetap harus berolahraga, 
tapi bukan berarti olahraga yang 
mengeluarkan keringat banyak 
seperti sepak bola atau tenis,” 
tambah dokter sekaligus Wakil 
Sekjen PAPDI (Perhimpunan 
Dokter Spesialis Penyakit Dalam 
Indonesia).

Menurut Dr. Ari olahraga 
juga dapat dilakukan saat sore 
hari, sebelum waktu berbuka, yaitu 
sekitar jam 5 sore. “Saat sebelum 
berbuka, orang juga bisa melakukan 
olahraga. Jadi kalau sudah merasa 
kelelahan dan haus sudah dekat 
waktu berbuka. Tapi tetap bukan 
olahraga yang menguras tenaga, 
nanti malah bikin pingsan,” terang 
Dr Ari.

Hal senada juga disampaikan 
dr. Diah Syarifah, SpKo dari 
Slim & Health Sports Therapy 
menurutnya berpuasa boleh bikin 
tubuh lemas, tapi jangan sampai hal 
itu menghalangi seseorang untuk 
berolahraga. Bahkan orang yang 
berpuasa dan tetap menjalankan 
rutinitasnya berolahraga akan 
memiliki tubuh yang bugar dan 
metabolisme yang lebih baik. 

“Olahraga di bulan puasa memang 
tidak harus berhenti, bahkan 
dengan tetap berolahraga ketika 
puasa, seseorang akan memiliki 
metabolisme yang lebih baik lagi 
dibanding mereka yang tidak 

berolahraga,” pukasnya.
Memang benar seorang yang 

berpuasa akan merasakan gejala-
gejala seperti lemas dan mengantuk 
karena adanya perubahan waktu 
makan, minum dan tidur. Hal itu 
tentunya akan mempengaruhi 
aktivitas fisik lainnya seperti 
berolahraga. Tapi jangan salah, 
olahraga justru akan membuat 
asupan oksigen ke dalam tubuh 
lebih banyak lagi sehingga tubuh 
akan tetap segar dan tidak lemas. 
“Yang harus diperhatikan hanya 
waktu, porsi, jenis olahraga dan 
kecukupan kalori tubuh saja,” tutur 
Diah. Ia pun menjelaskan tiap orang 
rata-rata membutuhkan kalori 
sekitar 1.800-2.000 kalori, tapi tetap 
disesuaikan dengan aktivitasnya.

Diah menyarankan agar 
olahraga di bulan puasa cukup yang 
ringan-ringan saja dengan durasi 

rosululloh Muhammad 
saW bersabda, 
“berpuasalah kamu, 
maka kamu akan 
sehat”. berdasarkan 
hadis tersebut berarti 
puasa tidak menjadi 
alasan untuk tidak 
berolahraga.

puasa dan 
olahraga

secukupnya. “Cukup lari-lari kecil, 
jalan cepat atau yoga selama 15-
30 menit,” ujarnya. Olahraga yang 
mungkin harus dihindari selama 
bulan puasa adalah berenang, 
karena adanya kemungkinan air 

yang masuk ke mulut dan 
membatalkan puasa. “Sebaiknya 
menghindari berenang, karena 
kita nggak bisa jamin nggak 
ada air yang masuk ke dalam 
mulut,” ujar Diah. Waktu 
berolahraga pun sebaiknya 
diperhatikan. “Minimal 1-2 jam 
setelah atau sebelum makan. 
Nggak masalah mau dilakukan 
sehabis sahur atau sebelum 
berbuka, yang penting kuat 
dan tidak memaksakan diri, 
terutama mereka yang punya 
penyakit berat seperti jantung 
atau stroke,” ucap Diah. 

Jika dihitung-hitung, 
setelah makan sahur umumnya 
makanan baru diproses menjadi 
energi sekitar 4 jam. Setelah itu 
energi akan digunakan untuk 

beraktivitas selama 10 jam 
ke depan (pukul 08.00 s/d 18.00 
WIB), oleh karena itu sebaiknya 
pintar-pintarlah menyiasati waktu 
berolahraga. “Olahraga di bulan 
puasa bukan masalah bagus 
atau nggak bagus, yang penting 
kalorinya cukup. Puasa itu sendiri 
kan proses membersihkan diri dari 
racun dengan mengistirahatkan 
lambung dari makanan-makanan 
yang kurang baik, dan olahraga akan 
membantu proses pembersihan 
diri itu,” jelas dokter yang biasa 
melakukan senam sehabis subuh 
itu. Tidak salah memang jika 
puasa disebut sebagai bulan 
membersihkan diri. Karena selain 
membersihkan hati dan pikiran, 
puasa juga membersihkan diri dari 
makanan-makanan yang tidak 
baik, dan dengan olahraga proses 
pembersihan itu bisa lebih lancar. 
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serbaserbi
tempat percontohan dalam mengelola sampah sebagai 
pendidiakan juga bagi para siswa untuk membiasakan 
dirinya menjaga kebersihan dan memilah sampah. 
Senada, Kozo mengungkapkan bahwa pendidikan 
tentang sampah harus diberikan kepada para 
siswa sejak usia sekolah agar mereka memahami 
dan memiliki kesadaran untuk hidup bersih dan 
menciptakan kreativitas mereka dalam mendaur ulang 
sebuah sampah. “Produk daur ulang yang dibuat 
oleh anak Indonesia sangat disenangi oleh anak-anak 
di Jepang, seperti robot dari kaleng. Itu merupakan 
kreatifitas yang harus ditanamkan dan dikembangkan 
sehingga bisa dijual dan menghasilkan uang. Kami 
terkenal dengan kota daur ulang terbaik karena kami 
selalu berpikir bahwa sampah adalah barang yang 
berguna yang dapat menghasilkan uang yang dapat 
menambah pendapatan” ujar Kozo. Kozo mengatakan, 
inti dari keberhasilan dalam pengolahan sampah 
adalah adanya kesadaran dan disiplin dari masyarakat 
karena Pemerintah membutuhkan dukungan dan 
partisipasi masyarakat dalam proses pengolahnnya.

Di akhir kunjungan, Kozo sangat tertarik 
dengan jus belimbing yang disuguhkan dan 
menawarkan untuk dijual di Osaki city. “Jus ini sangat 
enak dan segar. Di Jepang tidak ada belimbing dan jika 
ini dijual disana pasti akan laku karena rasanya enak 
dan pas untuk diminum sehari-hari” ungkap Kozo. 
Kozo juga menawarkan untuk membantu menjualkan 
produk-produk Kota Depok di Osaki city dan 
menawarkan program home stay bagi para siswa agar 
mereka bisa saling bertukar ide dan belajar tentang 
budaya dan cara mendaur sampah.

Walikota depok sambut baik audiensi dari 
badan eksekutif Mahasiswa universitas 
indonesia (beM ui)

Bertempat di aula lt.5 Balai Kota Depok  
Senin (4/7),Walikota Depok Nur Mahmudi Isma`il 
menyambut baik Audiensi dari Perwakilan Badan 
Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Lima 

kunjungan kerja balasan dari Osaki City

Jum,at (1/7) pagi bertempat di aula lantai 5 
Balaikota Depok, Sekretaris Daerah Pemerintah 
Kota Depok Hj. Ety Suryahati SE, M.Si menerima 
kunjungan balasan dari Osaki city Jepang. Kunjungan 
Profesor Kozo Obara dari Kagoshima University 
merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang 
dilakukan oleh H. Nur Mahmudi Isma’il beberapa 
waktu silam. “Waktu berkunjung ke Osaki city, 
Walikota Depok belajar tentang cara mendaur ulang 
sampah dan mengunjungi 12 perusahaan di Osaki 
city yang membantu pemasaran produk daur ulang” 
jelas Kozo Obara. Kunjungan yang dihadiri oleh 
Kabag Pemerintahan, Kadis UMKM & Pasar, BKD, 
Pemerintahan, Dinas Kebersihan & Pertamanan, 
Disporaparsenbud, dan Dinas Pertanian membahas 
tentang kerjasama antara Depok dan Osaki city dalam 
memanfaatkan sampah sehingga menjadi barang yang 
bisa dijual.

“Selamat datang kami ucapkan kepada Profesor 
Kozo Obara dan rombongan. Kami berterima kasih 
karena professor mau  membantu Depok dalam 
pemanfaatan sampah sehingga dapat bernilai 
ekonomis. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di 
Kota Depok, maka akan bertambah juga sampah di 
Kota Depok. Saat ini kami berupaya untuk mengelola 
sampah tersebut dengan membuat UPS di setiap 
Kelurahan. Kami menyadari UPS belum sempurna 
dalam pengoprasiannya, untuk itu kami memiliki 
program pemilahan sampah mulai dari rumah 
sehingga dapat membantu proses pengolahan di 
UPS” jelas Ety. Ety berharap, kedatangan Kozo dapat 
membantu Depok dalam menciptakan inovasi dan 
krteativitas sehingga sampah bisa menjadi barang yang 
bernilai ekonomi.

Sekda menambahkan bahwa Depok juga 
menciptakan sekolah yang berbasis lingkungan sebagai 

orang mahasiswa dari  BEM UI berkesempatan untuk 
menyampaikan aspirasi mereka. BEM UI  ingin ikut 
berpartisipasi dalam percepatan pembangunan JPO 
(Jembatan Penyembrangan Orang) di Margonda 
Depok.

Dalam acara ini, Walikota Depok berkata “Kami 
sangat membuka kesempatan atas tekad dan niat   
adik-adik mahasiswa yang ingin ikut berpartisipasi 
dan turut mengawal percepatan pembangunan JPO 
di Margonda Depok. Seperti kita ketahui sebelumnya 
Pemkot Depok telah melakukan kerjasama dan 
memiliki kenangan manis dengan UI yang merupakan 
The World Class University. Diharapkan dari 
kerjasama tersebut memiliki dampak yang real 
terhadap pembangunan Kota Depok. “

Kawasan Margonda sangat diperhatikan aspek 
pembangunannya, khususnya dalam pelebaran 
jalan yang sudah dimulai sejak tahun 2008. Beliau 
mengatakan Pemkot akan membangun 7 buah JPO 
pada beberapa titik yaitu: Jalan Raya Siliwangi, 
Walikota-Bank Jabar, Itc-Saladin, Indeks, Gunadarma, 
RM Kabayan-Margonda Residense, Kober dan Pondok 
Cina (Pocin). Pembangunan JPO akan terlebih dahulu 
dilakukan di kawasan Pocin dan Kober, untuk itu 
Camat dikawasan tersebut agar segera menyelesaikan 
pembebasan lahan dikawasan tersebut. “Mudahan-
mudahan pada akhir tahun ini dapat terlaksana, Kita 
akan bekerja keras untuk segera membangun JPO di 
Kawasan Pocin dan Kober,tuturnya “.

“ Kami berterima kasih dan mengajak BEM UI 
dalam menyelesaikan masalah sosial real yang terjadi 
di masyarakat. Pemkot sangat membuka kesempatan 
luas kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam 
mendukung program pemerintah dari aspek : 
kesehatan, lingkungan, pendidikan dan transportasi 
untuk membangun Kota Depok yang lebih maju” tutur 
Walikota Depok.

perbaikan jalan Cinere raya akan segera 
terealisasi

Menindak  lanjuti perbaikan jalan yang 
telah dilakukan pada 21 Februari 2011 lalu, H. 
Nur Mahmudi Isma’il kembali bertandang ke Jl. 
Raya Cinere sebagai langkah awal penyempurnaan 
jalan dengan pengukuran untuk betonisasi. Turut 
mendampingi, Kadis Bimasda Yayan Arianto dan 
jajarannya, Camat Cinere, dan para pemenang tender 
yang akan melaksanakan pekerjaan betonisasi.

Yayan menginformasikan bahwa betonisasi 
ini merupakan realisasi dari komitmen pemerintah 
agar warganya nyaman dalam bepergian. “Betonisasi 
sepanjang 900 meter dengan ketebalan 20 cm akan 
menyerap dana sebesar 800 juta dan diselesaikan 
selama satu setengah bulan. Di bulan September 
mendatang, betonisasi akan dilanjutkan dimulai dari 
SPBU Lereng hingga perempatan Cinere yang kurang 
lebih sepanjang 2 KM dan Insya Allah akan selesai di 
tahun ini untuk betonisasi di Jl. Raya Cinere” papar 
Yayan, Selasa (5/7).

Orang nomor satu di Kota Belimbing 
menghimbau agar kepada pemenang tender yang 
akan melaksanakan betonisasi untuk benar-benar 
melaksanakan pekerjaannya dengan baik tanpa 
mengurangi volume spesifikasi bahan betonisasi. 
“Para pemenang tender adalah perwakilan dan 
petugas resmi Pemerintah yang bertugas untuk 
mengimplementasikan pemanfaatan APBD serta 
bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. 
Saya meminta agar para pihak ketiga untuk selalu 
serius dan menjadi partisipator yang baik bagi 
Pemerintah. Dalam pekerjaan ini, kami akan 
menurunkan langsung pengawas dari Pemkot dan 
konsultan resmi sehingga proses betonisasi ini akan 
lancar dan bertahan lama serta bermanfaat bagi warga” 
tutur Walikota.

“Betonisasi ini adalah keinginan dan kebutuhan 
bersama yang akan berdampak pada penyempitan 
jalan selama proses betonisasi berlangusng. Untuk itu, 
kami minta maaf kepada warga Cinere dan mohon 
bersabar serta jangan pernah memaksaakan untuk 
menerobos jalan yang bari dibeton dan selalu tertib 
lalu lintas. Betonisasi ini merupakan hadiah lebaran 
untuk Cinere dan kami berharap warga Cinere dapat 
menjaga dan memanfaatkannya dengan baik” ungkap 
Walikota. Tak lupa, Walikota menghimbau kepada 
para pedagang, pelaku bisnis, dan perumahan untuk 
selalu menjaga kebersihan dan melakukan pemilahan, 
pengolahan, dan pengelolaan sampah serta mengikuti 
aturan yang ada sehingga Cinere bisa menjadi etalase 
yang peduli terhadap kebersihan.
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anjuran Walikota untuk pemanfaatan 
pekarangan rumah tinggal

Bertempat di rumah tinggalnya, Cimanggis  
Jum’at (8/07) pagi, Walikota Depok menganjurkan  
pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya 
tanaman holtikultura dalam mencapai ketahanan 
pangan di Kota Depok dan Indonesia. Disela-sela 
kesibukannya sebagai Walikota Depok, beliau 
tetap melakukan pemanfaatan pekarangan rumah 
tinggalnya untuk budi daya tanaman holtikultura 
seperti cabe, bayam, tomat, wortel, tanaman hias dan 
ada juga berbagai tanaman buah-buahan.

Pada kesempatan ini Beliau juga menghimbau 
kepada masyarakat Kota Depok untuk melakukan 
pemanfaatan pekarangan rumah baik rumah yang 
didiami secara permanen maupun yang mendiami 
rumah sewa sehingga diharapkan dapat memberi 
manfaat ekonomi bagi keluarganya. Hal ini juga 
berkaitan dengan program bantuan pemerintah pusat 
dalam pemberian bibit cabe pada beberapa kelurahan 
di kota Depok. Keseriusan masyarakat dalam 
pemanfaatan pekarangan akan berdampak pula pada 
ketahanan pangan nasional sehingga tidak ada lagi 
cerita Indonesia krisis cabe bahkan sampai melakukan 
impor cabe dari China.

siswa depok kembali Mewakili indonesia dalam 
Olimpiade

Senin (11/7) siang, Muhammad Reza Ardian 
didampingi oleh Kepala Sekolah SMAN 1 dan Dinas 
Pendidikan Kota Depok bertandang ke ruang kerja 
Walikota Depok yang berada di lantai 2 Balaikota 
Depok. Kedatangan siswa yang duduk di Kelas XII 
IPA-2 RSBI bertujuan untuk meminta dukungan dan 
do’a kepada H. Nur Mahmudi Ismail agar dapat meraih 
juara pada International Earth Science Olympiad 
(IESO) tahun 2011 di Modena, Italia.

Reza adalah salah satu siswa yang akan mewakili 

Indonesia dalam IESO yang akan digelar pada 5-14 
September 2011 mendatang. Ke-3 siswa lain yang juga 
akan mewakili Indonesia adalah Anarita W (SMAN 
8 Yogyakarta), Syera A (SMAN 1 Banjarnegara, dan 
Farizky H (SMAN 3 Malang). Sebelumnya, keempat 
siswa tersebut berhasil mengalahkan 28 siswa se-
Indonesia dalam Pemusatan Latihan Nasional  
(Pelatnas) pada oktober hingga Juni yang lalu. Pelatnas 
merupakan proses seleksi pemilihan wakil Indonesia 
di olimpiade tingkat internasional.

Orang nomor satu di Kota Belimbing sangat 
bangga dan memberikan apresiasi terhadap Reza. 
“Saya ucapkan selamat kepada Reza  karena prestasinya 
yang membuat bangga semua orang. Tapi ini bukanlah 
akhir dari perjuangan namun ini awal perjuangan. 
Reza akan berlaga di Italia membawa nama Indonesia, 
saya berharap Reza dapat bersungguh-sungguh 
dalam ajang olimpiade mendatang agar dapat 
mengharumkan nama Indonesia” ujar Walikota. 
Walikota juga berterimakasih kepada kepala sekolah 
dan guru-guru yang telah membimbing Reza sehingga 
Depok memiliki siswa berprestasi seperti Reza. 
Walikota mengimbau agar seluruh warga Depok 
dapat memberikan motivasi, doa restu, dan dukungan 
untuk Reza agar Reza bisa bertanding secara optimal. 
Walikota juga berpesan pada Reza  untuk selalu 
menjaga stamina dalam menghadapi olimpiade 
mendatang.

posyandu nusa indah ii Wakili depok di tingkat 
provinsi

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) Nusa Indah 
II RW 11 yang terletak di Jl. Tiga Putra Kel. Meruyung 
Kecamatan Limo akan mewakili Kota Depok dalam 
lomba Posyandu & lomba kader Posyandu tingkat 
Provinsi Jawa Barat. Lurah Meruyung Anis Fatoni, 
S.Pd, menjelaskan bahwa penilaian posyandu dan 
kader posyandu dilakukan secara berjenjang dari 

tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. “Juara tingkat 
kota diajukan untuk menjadi peserta dalam penilaian 
tingkat Propinsi Jawa Barat. Untuk tahun 2011 ini, 
setelah melalui proses seleksi yang ketat akhirnya 
Posyandu dan Kader Posyandu Nusa Indah II terpilih 
mewakili Kota Depok untuk maju ke tingkat Provinsi. 
Posyandu Nusa Indah II berhasil menjadi juara tingkat 
Kota dengan menyisihkan 972 posyandu dan 8.065 
kader posyandu se-Kota Depok” ujar Anis, Rabu 
(13/7).

Mengawali sambutan, H. M Idris Abdul 
Shomad mengucapkan selamat datang kepada Tim 
Penilai Lomba Posyandu dan Kader Posyandu 
Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 serta 
menyambut baik terselenggaranya lomba ini. “Lomba 
ini merupakan bentuk evaluasi untuk meningkatkan 
kualitas Posyandu beserta para kadernya dalam 
memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada warga, 
khususnya kepada para ibu, balita, dan lansia. Prestasi 
ini, tentunya menjadi kebanggaan bagi Kelurahan 
Meruyung dan Kami berharap dengan adanya lomba 
ini, akan lebih memotivasi seluruh kader Posyandu, 
bukan hanya di Kelurahan Meruyung saja tetapi untuk 
para kader Posyandu yang ada di Kota Depok sehingga 
dapat lebih baik lagi” harap orang kedua di Kota 
Depok.

Ketua Tim penilai Posyandu Provinsi Jawa 
Barat Dr. Nana Suhana menginformasikan, lomba 
Posyandu dan Kader Posyandu merupakan kegiatan 
rutin yang dilakukan setiap tahun. “Tujuan dari lomba 
ini, selain untuk memotivasi para kader, juga untuk 
mengevaluasi hasil kegiatan Posyandu. Penilaian 
Posyandu dan Kader Posyandu dilakukan secara 
berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. 
Juara Tingkat Kota diajukan untuk menjadi peserta 
dalam penilaian Tingkat Provinsi Jawa Barat, yang 
nantinya akan mewakili Provinsi dalam lomba tingkat 
Nasional. Semoga hasil penilaian dapat menghasilkan 
hasil yang optimal, sehingga Posyandu Nusa Indah 
2 dapat meraih prestasi di tingkat nasional” ungkap 
Nana.

Acara yang berakhir dengan pemeriksaan data 
administrasi dan wawancara dihadiri oleh  Ketua 
Tim Penilai Posyandu dan Kader Posyandu Provinsi 
Jawa Barat, para Kepala OPD se-Kota Depok, Camat 
se-Kota Depok, Lurah se-Kecamatan Limo, Ketua TP 
PKK Kota Depok, TP PKK Kecamatan dan TP PKK 
Kelurahan se-Kecamatan Limo.

 
Wakil Walikota resmikan tk Fawas

Kamis (14/7) siang, H. M Idris Abdul Somad 

serbaserbi
bertandang ke kediaman Uan H. Cilud di Kelurahan 
Pasir Putih Kecamatan Sawangan. Tujuan orang kedua 
di Kota Depok ke rumah mantan Kades tersebut, 
bertujuan untuk meresmikan sekolah taman kanak-
kanak (TK) yang didirikan oleh putri Uan H. Cilud, 

yakni Siti Aisyah. Peresmian TK yang diberinama 
Fawas itu, dihadiri oleh Sekretaris Camat Sawangan, 
Lurah Pasir Putih, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 
Sawangan, dan Tokoh Masyarakat sekitar Pasir Putih.

Kepala Sekolah TK Fawas Eka Yuliana S. 
Pd menginformaikan bahwa TK ini diberinama 
Fawas karena Fawas berarti berkembang dan maju. 
“Harapan kami dengan berdirinya TK ini semoga 
kami dapat mengantarkan putra putrid kami menjadi 
penerus bangsa yang cerdas, beriman, berahlak, 
dan bertoleransi. Sesuai dengan visi kami, yaitu 
bersama kembangkan tumbuh kembang anak yang 
berlandaskan nilai agama dan nilai sosial. Model 
pembelajaran yang kami gunakan adalah pembelajaran 
area, yaitu pembelajaran dengan bertumpu kepada 
kemampuan anak” papar Eka. Eka menambahkan, saat 
ini TK Fawas telah memiliki 37 murid yang terbagi 
dalam 2 kelopok.

Sekretaris Camat Sawangan Edy Nur Handi 
sangat mendukung dengan adanya TK baru di Kec. 
Sawangan. “Seiring dengan adanya pertumbuhan 
penduduk, saya berharap akan banyak pula sekolah-
sekolah yang tumbuh di Kota Depok sehingga warga 
Depok tidak perlu lagi sekolah sampai keluar Depok. 
Selamat atas berdirinya TK Fawas, semoga TK ini 
dapat melahirkan dan menciptakan akar generasi yang 
nantinya akan menjadi pemimpin yang berguna bagi 
masyarakat dan negara” harap Edy. Senada, Lurah 
Pasir Putih juga menyatakan bahwa Ia bangga dan 
sangat mendukung berdirinya TK Fawas.

Tak berbeda dengan dua pejabat tersebut, 
orang kedua di Kota Belimbing juga memberikan 
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Tahun ini Badan Lingkungan Hidup Kota 
Depok akan melakukan perintisan bibit tanaman 
peneduh bagi setiap sempadan sungai dan sem-
padan setu. Penanaman berstruktur ini dimaksud-
kan sebagai peneduh dan konservasi lahan hijau di 
Kota Depok. Yang menarik, nantinya setiap sem-
padan setu dan sempadan sungai akan memiliki 
tanaman yang berbeda sebagai identitas atau ciri 
dari masing masing setu dan sungai.

Menurut Kania Parwanti, 
Kabid Pemantauan Lingkungan 
BLH Kota Depok, ada 4 jenis 
tanaman yang akan dirintis. 
Yakni, jenis pohon langka, po-
hon buah yang bermanfaat bagi 
masyarakat, kemudian pohon 
yang kayunya bisa digunakan 
dan pohon pengundang bu-
rung. “Kita sesuaikan tanaman 
yang kita tanam ke daerah-
daerah konservasi seperti sem-
padan sungai dan sempadan 
setu, karakter pohon pun kita 
pelajari agar akar-akarnya tidak 
mengganggu bila disempadan itu ada turapan. Di 
setu Pengasinan ada pohon bonni, sedangkan setu 
Bahar ada pohon kecapi,” jelasnya.  

Untuk jumlah bibit menurut Kania, APBD 
Kota Depok hanya mampu menyediakan 100-300 
pohon pertahun. “Tetapi Alhamdulillah BLH Kota 
Depok setiap tahunnya selalu mendapatkan ban-
tuan berupa bibit-bibit pohon peneduh baik dari 
Bapedas, Departemen Kehutanan dan Provinsi 
Jawa Barat,” tuturnya. Untuk jumlah bantuan 
berkisar 10 ribu- 18 ribu bibit tanaman pertahun 
sejak tahun 2009. Jenis pohon bantuan sendiri 
adalah Jabon, Sengon, trembesi, mahoni dan tan-
jung. Ada pula menurutnya jenis pohon buah sep-
erti mangga dan rambutan, namun presentasenya 
diakui kecil.

Untuk ukuran bibit tanaman peneduh rata-
rata berukuran pendek, atau kurang dari satu me-
ter. Tanaman ini dapat tumbuh aman bila setelah 
menginjak usia 1 tahun tanam. Karena jumlahnya 
yang banyak, jenis-jenis pohon konservasi ban-

depok peringati Hari koperasi ke-64

Upacara dalam rangka memperingati hari 
koperasi ke-64 digelar Pemerintah Kota Depok 
di lapangan Balaikota Depok, Senin (18/7) pagi. 
Upacara yang dirangkai dengan hari Anti Narkotika 
internasional (Hani) dan hari kesadaran nasional 
bulan Juli, dihadiri oleh DPRD Kota Depok beserta 
jajarannya, MUSPIDA Kota Depok, Sekretaris Daerah 
Kota Depok beserta jajaran, Ketua Tim Penggerak 
beserta para pengurus PKK Kota Depok, Ketua, para 
pengurus dan anggota Dekopin Kota Depok, LSM Anti 
Narkoba Kota Depok, Tokoh Masyarakat Koperasi, 
Tokoh Pemuda, dan para legium Veteran Kota Depok.

Selaku Inspektur upacara, H. M Idris Abdul 
Shomad menginformasikan bahwa sampai dengan 
bulan Juni 2011 jumlah koperasi mencapai 911 
dengan jumlah anggota 60.456 orang. “Peringatan 
Hari Koperasi yang dilaksanakan setiap tanggal 12 
Juli, harus kita jadikan sebagai kesempatan sebagai 
media untuk merefleksikan diri dan introspeksi diri 
dalam memajukan perkoperasian Indonesia, sehingga 
dapat menjadi motivator agar terus menjadi lebih 
baik lagi. Program yang dilakukan di tahun 2011 ini, 
yaitu; Peningkatan kapasitas SDM Koperasi melalui 
pelatihan dan penyuluhan perkoperasian untuk 
150 orang pengurus koperasi dan 1500 anggota 
koperasi, penataan kelembagaan koperasi melalui 
pemeringkatan koperasi berkualitas, penilaian 
kesehatan koperasi, dan sertifikasi pengelola/pengurus 
koperasi. Selain itu, peningkatan akses pasar melalui 
pameran, koperasi on line, pekan koperasi serta 
peningkatan akses permodalan melalui pembentukan 
UPTD pembiayaan koperasi dan UMKM terus kami 
upayakan” ungkap orang kedua di Kota Belimbing.

apresiasi kepada keluarga besar Uan H. Cilud yang 
telah membantu dan mendukung Pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan. “Selamat atas 
berdirinya TK Fawas ini, semoga TK ini dapat menjadi 
wadah untuk pembentukan karakter para tunas bangsa 
yang berbasis agama dan sosial. Dengan berdirinya 
TK ini maka program Pemerintah untuk mewajibkan 
belajar 12 tahun bisa terwujud. Seluruh warga Depok 
harus sekolah agar bersama bisa mewujudkan Depok 
yang maju dan sejahtera” ungkap Wakil Walikota.

Wakil Walikota Meninjau kegiatan p2Wkss

Menindaklanjuti himbauan orang nomor satu 
di Kota Depok beberapa waktu lalu, kini penanaman 
pohon cabe dilaksanakan oleh warga Kelurahan 
Duren Seribu Kecamatan Bojongsari pada Jum’at 
(15/7) siang. Penanaman cabe dilaksanakan dalam 
kegiatan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga 
Sehat Sejahtera (P2WKSS), yang dihadiri oleh Ketua 
TP PKK Kota Depok Hj. Nur Azizah Tamhid, Camat 
Bojongsari, Ketua TP PKK Kec. Bojongsari dan para 
Kader TP PKK Kelurahan Duren Seribu.

Sebelum melaksanakan Jum’at Keliling di 
Masjid Ibadurrahman Kecamatan Sawangan, H. M 
Idris Abdul Shomad bertandang ke Duren Seribu 
untuk meninjau jalannya kegiatan P2WKSS yang 
bertempat di Pos Paud Cempaka RW 08 Kel. Duren 
Seribu. Program kerja yang telah dilaksanakan 
oleh PKK Duren Seribu adalah membuat hantaran 
untuk pengantin, potong rambut, membuat kue, dan 
menjahit pakaian wanita. Dalam kegiatan tersebut, 
juga dilaksanakan optimalisasi pekarangan rumah 
untuk lahan berkebun. “Kita harus optimalkan lahan 
yang ada untuk menanam, mari bersama-sama kita 
menanam cabe, sayuran, dan tanaman hias agar 
pekarangan rumah kita bermanfaat dan menjadi 
indah” ajak Ketua TP PKK Kota Depok. Dalam 
kegiatan itu, dibagikan pula 6 bibit cabe kepada setiap 
KK di Kelurahan Duren Seribu.

serbaserbi

tuan ini seperti Jabon, Sengon, trembesi, mahoni 
dan tanjung kini juga ditanam dan ditempatkan 
di jalan-jalan di Kota Depok. Untuk penanaman, 
menurutnya BLH bekerjasama dengan dinas Per-
tamanan yang memiliki satgas khusus. “kami bi-
asanya juga bekerjasama dengan masyarakat baik  
kelurahan, kecamatan sakawana bhakti, pramuka, 
dan ormas-ormas bila sedang ada acara atau pena-
naman massal,” akunya.

Selain itu, pihaknya juga 
melakukan distribusi ke setiap 
kecamatan sebagai bentuk ker-
jasama penanaman. Masyarakat 
juga bisa berpartisipasi lang-
sung bila menginginkan jenis 
tanaman ini secara cuma-cuma 
alias gratis bila ingin mena-
nam dirumah. Menurutnya, 
masyarakat bisa mendatangi 
kebun bibit di jalan Proklamasi 
Depok dua dengan melampir-
kan surat permintaan atas bibit 
tanaman ini. “Mekanismenya 
sangat mudah kok, atau selain 

di kebun bibit masyarakat juga dapat langsung 
datang ke dinas BLH Kota Depok. Kita langsung 
akan berikan bibit tanaman itu,” tambahnya.

Diharapkan dengan bentuk pelayanan 
masyarakat ini akan meningkatkan kesadaran 
dan kecintaan masyarakat akan sebuah pohon. 
Diakuinya untuk kesadaran penanaman pohon 
sendiri di Kota Depok baik kolektif maupun 
individu cukup bagus, namun kesadaran pemeli-
haraannya yang kurang. “Paling tidak masyarakat 
bisa perduli terhadap pohon yang ada didepan 
rumahnya masing-masing,” jelasnya. 

Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 
Depok sendiri masih terbilang cukup aman atau 
sekitar 40% dari kewajiban undang-undang yang 
mengamanatkan minimal  RTH 30% di sebuah 
kota. Hal ini perlu pengendalian yang cukup 
ketat mengingat perkembangan Kota Depok yang 
semakin meningkat dengan diimbangi pemban-
gunan baik disektor industri, perdagangan dan 
properti. 

bibit tanaman peneduh
BLH Sebar 
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geliat UMKM Kota depoK

kaleng lany, beji depOk

peragaan busana batik depOk

tas HOMe industry, Mekarjaya, depOk

Curug gentOng, panCOran Mas depOk

sepatu Hunteria, siliWangi depOk prOduksi jus beliMbing depOk


