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DAFTAR ISI SURAT WALIKOTA

Assalaamu’alaikum 
Warahmatulaahi Wabarakaatuh

Ahlan Wa Sahlan Ya 
Ramadhan, bulan suci 
Ramadhan menghampiri 
kita umat muslim. Bulan 
besar yang ditunggu berjuta 
muslim di seluruh dunia. 

Bulan di mana momen perbaikan diri menjadi 
lebih baik. Seperti meningkatkan kinerja dan 
kepedulian terhadap sesama. Baik itu terhadap 
kaum tak mampu dan warga Palestina yang 
mendapat serangan militer dari Israel.

Warga Depok pun dapat menyalurkan 
bantuannya melalui Depok Peduli Palestina di 
rekening Bank Jabar Banten 005 99091 77100. 
Kemudian juga memperbaiki bacaan Al- Qur’an 
dan lebih sabar dalam menghadapi masalah.

Sebentar lagi Ramadhan akan berakhir, 
pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana 
Ramadhan dapat menjadi sekolah akhlak yang 
hasilnya dapat menemani kehidupan kita di 
hari-hari berikan nya? Seluruh perbaikan yang 
kita lakukan dapat terus kita amalkan dalam 
kehidupan sehari-hari.

Akhirnya selamat menjalankan ibadah puasa 
Ramadhan untuk mencapai akhlak mulia.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi 
Wabarakaatuh

Ramadhan Sarana 
Perbaikan Akhlak
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SALAM REDAKSI

Pembaca Warta Depok yang kami sayangi. Saat ini umat 
muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan 
untuk itu kami berusaha mengisi bulan Ramadhan 
dengan rubrik-rubrik yang relevan agar menjadi teman 
dalam menjalankan amal ibadah.

Untuk itu redaksi Warta Depok membawakan tulisan 
mengenai makna Ramadhan dan keutamaannya. Dalam 
rubrik OPD kami menyajikan tulisan operasi pasar 
yang dilakukan pemerintah kota Depok. Dilanjutkan 
dengan rubrik UKM yang mengupas bisnis aqiqah yang 
menggiurkan.

Kabar kelurahan diisi dengan Kelurahan Tugu dengan 
pembinaan koperasinya. Rubrik Kiprah Perempuan kami 
kupas kehidupan dan cita-cita ketua PKK Kota Depok.

Akhirnya, selamat membaca Majalah Warta Depok, kami 
berharap isi-isinya dapat menginspirasi pembaca dan 
bermanfaat.

www.depok.go.id
@pemkotdepok

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

Penerbit : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Pelindung : Walikota Depok 
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Pemimpin Redaksi Mohammad Fitriawan, ST, MT. 

Kepala Bidang Informasi Publik : Drs. Fery Birowo, MH Redaksi : Shintya Febrinadewi, SS, MSi. Anwar Nasihin, S.Ag, MM. 
Staf Redaksi : M. Aris Wardana, S.Sos., Hapsari Indrawati S.sos. Ariyadi, Mujiran, Meriawan, Torikudin, 

Haris Maulana, Tabroni H. Tokih Keuangan : Agus Suprayitno 
Website : www.depok.go.id Email : diskominfo@depok.go.id

Mohon maaf terdapat kesalahan foto Edisi 
Juni 2014 pada Rubrik Kiprah Kelurahan. 

Kami dari Tim redaksi memohon maaf 
atas kekhilafan tersebut. terimakasih
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LAPORANUTAMA

berlebihan,” kata Kepala Seksi 
Bimbingan Masyarakat Islam 
Kementerian Agama Kota 
Depok, Supiyanto.

Oleh karena 
itu, lanjutnya, ia 
menghimbau agar umat 
Islam, khususnya warga 
Depok ketika memiliki 
rezeki di bulan ramadhan 
agar menahan diri 
dengan tidak 
belanja berlebihan. 
Berbelanja 
boleh asal tidak 
berlebihan, karena 
makna puasa 
pada ramadhan 
ini adalah untuk 
menahan diri 

Rayakan Idul Fitri 
dengan Mensyukuri Nikmat 

Bulan suci ramadhan 
merupakan bulan 
yang dinanti-nanti 
oleh segenap umat 
muslim. Sebab pada 

bulan suci umat muslim dapat 
mendekatkan diri dengan Allah 
SWT dengan berlomba-lomba 
berbuat kebaikan.

Ramadhan juga 
mengajarkan mensyukuri 
nikmat yang diberikan Allah 
SWT. Mensyukuri nikmat 
dengan menjalani hidup secara 
sederhana dan tidak berlebihan. 
“Memasuki Hari Raya Idul 
Fitri banyak di antara umat 
Islam sendiri lupa akan makna 
dari bulan Ramadhan. Mereka 
merayakan Idul Fitri secara 

dari segala bentuk yang dapat 
merugikan.

Supiyanto menyatakan 
bahwa bulan ramadhan 
merupakan bulan yang 
penuh rahmat dan barokah. 
Allah SWT akan melipatkan 
gandakan ibadah pahala yang 
telah dikerjakan umatnya.

“Banyak keutamaan di 
bulan Ramadhan. Salah satunya 
menahan diri dari segala bentuk 
nafsu yang tidak diridhoi Allah 
SWT. Hal ini bertujuan untuk 
menjadikan kita sebagai orang 
yang bertaqwa,” paparnya. 
Supiyanto menjelaskan, bulan 
ramadhan juga merupakan 
bulan di mana pertama kali ayat 
suci Al Quran diturunkan. Surat 

pertama yang diturunkan 
adalah surat Al Alaq. Dalam 
surat itu umat muslim 
diminta 
membaca, mempelajari, 
dan memahami tuntunan 

kesucian agama. 
Kemudian 

mengamalkannya 
dalam 

kehidupan 
sehari-hari.

“Bulan 
ramadhan 
juga harus 

dijadikan 

Obral besar alias diskon jangan membuat kita gelap mata. Berbelanja boleh asal tidak berlebihan, 
karena makna puasa pada ramadhan ini adalah untuk menahan diri dari segala bentuk yang dapat 
merugikan

Supiyanto 
Kepala Seksi Bimbingan 
Masyarakat Islam Kementerian 
Agama Kota Depok4 WARTADEPOK - JULI 2014



untuk melatih diri agar apa 
yang telah kita kerjakan 
di bulan ramadhan bisa 
diterapkan di kehidupan 
sehari-hari,” tuturnya.

Supiyanto mengajak 
seluruh umat Islam agar 
tidak lupa melaksanakan 
kewajiban di dalam bulan 
suci ramadhan. Kewajiban 
itu berupa menunaikan zakat 
fitrah sebanyak 2,5 kg beras atau 
3,5 liter beras. Jika diuangkan 
sebanyak Rp 25.000. 
Supiyanto menjelaskan, untuk 
membantu umat muslim yang 
berada di Kota Depok dapat 
meningkatkan ketakwaan dan 
keimanannya kepada Allah 
SWT, Kemenag Kota Depok 
mengadakan tausiah, berbuka 
bersama dan Tarawih keliling 
di 11 kecamatan di Depok. 

Kegiatan tersebut dilakukan 
bersama Muspida Kota Depok. 
“Seminggu tiga kali kami 
memberikan penyuluhan dan 
tausiah kepada seluruh umat 
Islam yang ada di Kota Depok,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Suwahyudi 
warga Kelurahan Tugu, 
Cimanggis, Depok memaknai 
arti bulan ramadhan ini dengan 
banyak beribadah. Pada pagi 
hari kaum lansia mengadakan 
tadarusan bergilir. Kemudian 

dilanjutkan setelah tarawih.
Bulan penuh berkah 

Bulan ramadhan 
merupakan bulan berkah 
bagi umat Islam. Sebab 
pada bulan itu rezeki 
mengalir bagi para 
pedagang dan umat Islam 
lainnya. 
Komunitas Jajanan Depok, 
Hary menyatakan bahwa 
omzet pedagang di bulan 
ramadhan mengalami 
kenaikan di banding hari-
hari biasanya. Terhitung 
jika hari biasa hanya 10 
persen, di bulan ramadhan 
ini mendapatkan omzet 
hingga 50 persen.

“Di bulan ramadhan 
ini yang paling laku 
biasanya handphone sama 
mobil. Jelas omzet lebih 
besar di bulan ramadhan 
karena volume permintaan 
yang tinggi. Kenaikan 
omset bisa sampai 50 
persen,” tuturnya. 
Selain sektor itu, lanjutnya 
omzet pedang elektronik, 

restoran, dan pedagang 
makanan mengalami kenaikan. 
“Untuk awal puasa memang 
masih belum kelihatan, karena 
minggu pertama puasa biasanya 
buka di rumah. Minggu kedua 
kebanyakan orang akan buka 
bersama di luar dengan keluarga 
teman atau kolega. Untuk 
bukber biasanya masyarakat 
mengunjungi restoran yang 
berkonsep family resto,” ujarnya.
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KESEHATAN

vitamin C serta unsur-unsur 
yang diperlukan untuk pemben-
tukan sel darah merah. “Pada 
kasus yang lebih parah, anemia 
menyebabkan denyut jantung 
bertambah cepat, nafas tersen-
gal dan pingsan,” jelas dr Salma, 
dokter umum yang berpraktek 
di Perum Permata Depok Blok 
D1/2, Pondok Jaya, Cipayung, 
Depok.

Menurut dr Salma, he-
moglobin adalah unsur utama 
penyusun sel darah merah yang 
merupakan protein kaya zat besi 
dan berfungsi membantu sel 
darah merah mengangkut oksi-
gen dari paru-paru ke seluruh 
tubuh. 

ila jumlah hemoglobin 
sedikit, sel-sel tubuh akan 

kekurangan oksigen. Tercatat 
sekitar 20 persen wanita, 

50 persen wanita hamil 
dan tiga persen pria 

mengalami kekurangan zat besi. 
Anemia parah dan menahun 
(kurang dari 5 g/dl) dapat men-
gakibatkan kerusakan jantung, 
otak dan organ tubuh lain. Ane-
mia yang sangat parah bahkan 
dapat menyebabkan kematian.

“Jarang mengkonsumsi 
daging dapat menyebabkan 
tubuh kekurangan vitamin B12. 
Vitamin B12 hanya terdapat 
pada daging, ikan, telur, dan 
susu. Asam folat tersedia pada 
banyak makanan, namun teru-
tama terdapat di hati dan say-
uran hijau mentah,” paparnya.

dr. Salma menjelaskan, 
wanita yang sedang menstruasi 
rawan terkena anemia karena 
kekurangan zat besi bila darah 
menstruasinya banyak dan tidak 
memiliki cukup persediaan zat 
besi. Wanita yang hamil rawan 
terkena anemia karena janin 
menyerap zat besi dan vitamin 

untuk pertumbu-
hannya. 

Selain itu, 
penyakit yang menye-

babkan perdarahan 
terus-menerus di sal-

uran pencernaan seperti 
gastritis, dan radang usus 
buntu, dapat menyebabkan 

anemia. Beberapa jenis 
obat dapat menye-
babkan perdarahan 

Cegah Anemia 
dengan Mengkonsumsi Zat Besi

Jika mengalami muka 
pucat, lelah, kurang 
energi, lemas, mengan-
tuk, dan sakit kepala, 
bisa jadi Anda menderita 

anemia. Anemia adalah suatu 
kondisi saat jumlah sel darah 
merah atau jumlah hemoglo-
bin (protein pembawa oksigen) 
dalam sel darah merah berada 
di bawah normal. Kondisi itu 
mengakibatkan darah tidak 
mampu membawa oksigen 
dalam jumlah yang cukup sesuai 
dengan kebutuhan tubuh.

Hal itu terjadi akibat 
kurangnya mengkonsumsi 
makanan yang mengandung 
zat besi, vitamin B12, asam 
folat dan 
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lambung (aspirin, obat anti 
inflamasi). Obat lainnya dapat 
menyebabkan masalah dalam 
penyerapan zat besi dan 
vitamin (antacid, pil KB, 
obat anti artritis). 

Operasi pengambi-
lan sebagian atau seluruh 
lambung (gastrektomi) juga 
dapat menyebabkan anemia 
karena tubuh kurang menyerap 
zat besi dan vitamin B12.  
Penyakit radang kronis seperti 
lupus, artritis rematik, penyakit 
ginjal, masalah pada kelenjar 
tiroid, beberapa jenis kanker, 
dan penyakit lainnya dapat me-
nyebabkan anemia karena mem-
pengaruhi proses pembentukan 
sel darah merah.

“Bila Anda merasakan 
gejala anemia segeralah berkon-
sultasi dengan dokter. Dokter 
akan menanyakan kebiasaan 
makan Anda dan obat yang 
sedang Anda minum. Anda lalu 
akan mendapatkan pemeriksaan 
fisik, pemeriksaan darah dan 
pemerik- saan penun-
jang lainnya 
untuk menen-
tukan apakah 
ter- dapat 

anemia 
dan 

apa 
pe-

nyebabnya,” tutur dokter yang 
aktif di Perkumpulan Pember-
antasan Tuberkulosis Indonesia 
(PPTI) dan aktif juga di Forum 
Kota Depok Sehat (FKDS).

dr Salma menyatakan 
bahwa penanganan anemia ter-
gantung pada penyebabnya. Bila 
penyebabnya adalah kekurangan 
zat besi, dokter akan mencari 
tahu dan mengatasi penyebab 
kekurangan tersebut. Suplemen 
zat besi dalam bentuk tablet atau 
sirup mungkin diberikan. Bila 

anemia disebabkan oleh ma-
salah penyerapan pasca- operasi 
gastrektomi, pemberian suple-

men akan diberikan secara 
intramuskular atau 

intravenal (melalui 
infus). Pemulihan 
biasanya berlangsung 

enam hingga delapan 
minggu setelah penanga-
nan. Setelah anemia ter-

tangani, Anda masih akan 
terus menerima asupan 
suplemen zat besi hingga 
beberapa bulan untuk 

menjaga kondisi. Tinja Anda 

akan berwarna hitam selama 
perawatan. Bila anemia disebab-
kan penyakit tertentu, satu-
satunya solusi adalah menyem-
buhkan penyakitnya. Anemia 
kronis yang ditandai dengan 
gejala parah seperti denyut jan-
tung cepat, nafas tersengal dan 
pingsan dapat ditangani dengan 
transfusi darah. 

dr Salma
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DUNIA PENDIDIKAN

seksual),” kata Yantie yang juga 
Kepala Sekolah TK Al Qur’an 
Nur’aini dan membuka praktek 
konsultasi di rumahnya di Jalan 
Raya Sawangan No.2 RT05/03, 
Pancoran Mas, Depok. Telepon 
021-77883231

Yantie menjelaskan, 
setelah menjelaskan anggota 
tubuh yang boleh dilihat 
dan tidak boleh dilihat 
orang lain maka selanjutnya 
orangtua mengajarkan cara 
membersihkan anggota tubuh 
dan menjaganya. Hal ini 
ditujukan untuk mengajarkan 
anak cara menghargai tubuhnya 
sendiri. 
Berikan pemahaman mengenai 
sentuhan yang nyaman dan 
tidak nyaman dari orang-orang 

Bekali Anak agar Terhindar dari 
Kejahatan Seksual 

orang lain. Misalnya tangan dan 
kaki. Sedangkan anggota tubuh 
yang tidak boleh dilihat oleh 
orang lain misalnya alat kelamin 
atau yang bersifat pribadi. 
Anggota tubuh yang bersifat 
pribadi hanya boleh dipegang 
oleh dirinya sendiri, orang 
tua atau dokter dengan tujuan 
kesehatan.

“Pelecehan seksual 
itu suatu perilaku yang 
bertujuan untuk mengganggu 
atau melukai orang lain 
terkait dengan seksual, yang 
dilakukan secara verbal 
(menggoda, menyebutkan 
organ intim yang bertujuan 
untuk melecehkan) maupun 
fisik (meraba, menyentuh, 
memegang, melakukan aktivitas 

Kejahatan seksual 
selalu mengintai 
anak-anak. 
Umumnya pelaku 
kejahatan seksual 

itu merupakan orang terdekat 
dari si anak. Oleh karena itu 
anak perlu diberikan bekal 
agar mampu secara mandiri 
mengantisipasi kejahatan 
seksual.

Psikolog Sekolah Alam 
Depok, Yantie Andhariswari, 
M.Psi mengatakan, membekali 
anak agar terhindar dari 
pelecehan seksual sangat 
penting. Anak perlu memahami 
bahwa anak dapat melindungi 
atau menjaga dirinya sendiri 
dari gangguan orang lain. 
Kemudian juga membuat anak 
dapat menunjukkan reaksi yang 
tepat saat ia mengenali situasi 
yang berpotensi terjadinya 
pelecehan seksual.

Pembekalan itu dapat 
diberikan sejak anak memasuki 
pra sekolah. Pembekalan 
pertama berupa penjelasan 
anggota-anggota tubuhnya yang 
boleh dilihat atau dipegang oleh 
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yang ada di sekitarnya. Misalnya 
jika orang lain mengusap kepala 
dan tersenyum itu artinya 
sentuhan tersebut masih dalam 
kategori nyaman. Meski begitu 
tetap perlu dijelaskan siapa yang 
boleh melakukannya, tetapi 
ketika orang lain menyentuh 
bagian tubuh tertentu (alat 
kelamin), maka anak seharusnya 
merasa tidak nyaman. Anak pun 
dapat menghindar, berteriak 
kepada orang di sekitar, dan 
melaporkan kejadian itu ke 
orangtua atau guru.

“Sebagian masyarakat 
menganggap menyampaikan 
atau menjelaskan tentang alat 
reproduksi kadang masih tabu. 
Cara menyampaikannya perlu 
disesuaikan dengan usia dan 
pemahaman anak, memang 
menyampaikan hal ini perlu 
kehati-hatian,” tandasnya.

Yantie menambahkan 
bahwa orangtua harus bersikap 
tenang ketika anak bertanya 
tentang alat reproduksi. 
Orangtua harus memberikan 
respon yang wajar. Saat 

Dalam memberikan bekal anak 
tentang menjaga alat reproduksi 
dari kejahatan seksual maka 
harus disesuikan dengan usia 
anak. 
 
1. Usia pra sekolah dan sekolah 
(SD) dengan menggunakan 
bahasa yang mudah dipahami 
dan menggunakan alat bantu. 
Seperti gambar anggota 
tubuh atau menggunakan 
pengalaman atau kejadian 
sehari-hari yang terjadi 
sehingga anak mendapatkan 
gambaran yang lebih nyata. Saat 
menyampaikan, situasi yang 
dimunculkan sebaiknya lebih 
kearah situasi sedang belajar 
atau proses pembelajaran. 
 
2. Usia remaja itu dapat 
menggunakan fenomena 
yang muncul di masyarakat 
atau materi pelajaran yang 
terkait dengan anggota tubuh, 
perubahan hormon sehingga 
berpengaruh pada perubahan 

Yantie Andhariswari
Psikolog Sekolah Alam Depok, M.Psi

fisik atau proses reproduksi. 
Semua materi ini perlu 
dikaitkan kembali ketujuan awal 
yaitu memberikan pemahaman 
mengenai resiko pelecehan 
seksual

 
Cara menghadapi anak yang 
mengalami pelecehan seksual. 
 
1. Melakukan pemeriksaan, baik 
untuk mengetahui kesehatan 
fisik maupun psikologis anak. 
Anak sebaiknya mengikuti 
treatment pemulihan trauma 
pasca kejadian. 
2. Orangtua perlu bersikap 
tenang di hadapan anak dan 
tetap menunjukkan kasih sayang 
karena biasanya anak yang 
mengalami pelecehan seksual 
akan menunjukkan gejala 
mimpi buruk, cemas, menarik 
diri dari lingkungan (tidak 
mau bersekolah atau bermain), 
menunjukkan ketakutan dalam 
menghadapi situasi atau orang 
tertentu. 3. Bekerja sama 
dengan pihak-pihak yang dapat 
mendukung pemulihan kondisi 
anak. 
4. Mengkondisikan keluarga 
agar tetap memberikan 
dukungan secara moril kepada 
anak.

menjawab pertanyaan anak itu 
gunakan bahasa yang mudah 
dipahami. Orangtua tunjukkan 
ekspresi berupa pernyataan 
yang menunjukkan bahwa anak 

mampu menjaga dirinya dan 
keluarga selalu memberikan 
dukungan kepada anak ketika 
menjelaskan tentang anak dapat 
menjaga alat reproduksinya. 
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PKK

Kreativitas PKK RW 
06, Harjamukti, 
Cimannggis, 
Kota Depok patut 
diacungi jempol. 

Di tengah keterbatasan lahan, 
para ibu PKK menciptakan 
Kawasan Rumah Pangan Lestari 
(KRPL), yang diberi nama 
KRPL Pondok Lestari.

KPRL tersebut untuk 
membudidayakan berbagai 
tanaman sayur mayur. 
Ketua PKK RW06, Nuryani 

Lahan Terbatas, PKK RW 06 
Harjamukti Bentuk KRPL

yang tak lain istri ketua RW06 
bangga bisa memiliki kelompok 
KRPL Pondok Lestari. 
“Kami senang dan bangga. 
Terlebih kami satu-satunya 
yang dipercaya Kelurahan 
Harjamukti untuk menjalankan 
kegiatan ini,” katanya.

Nuryani menjelaskan, 
untuk membuat KRPL 
itu anggota PKK RW06 
mengumpulkan ibu-ibu. Para 
ibu kemudian diberi motivasi 
dan teknik cara memanfaatkan 

lahan yang terbatas supaya bisa 
produktif. Hal itu diberikan 
karena secara ilmu bercocok 
tanam hampir semua warga 
sudah mengetahui.

Setelah hal itu diberikan, 
kemudian menentukan tanaman 
yang akan dibudidayakan. 
Akhirnya dipilihlah tanaman 
sayur mayur. Selain cepat 
dipanen dan perawatannya 
mudah, sayur mayur tersebut 
juga dapat dikonsumsi sendiri

Setelah dijalankan banyak 
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warga yang tertarik. Waktu 
terus berjalan dan tercatat 
sudah mencapai 35 rumah 
yang menjadi anggota KPRL 
Pondok Lestari. Tanaman yang 
sudah mulai dibudidayakan 
terdata meliputi, cabai, terong, 
tomat, pare, ganyong, irut, labu, 
singkong dan bayam.

“Karena konsep KRPL 
sendiri menjaga ketahanan 
pangan, jadi tanaman yang 
ditanam semuanya bisa 
dimanfaatkan warga untuk 
dikonsumsi sendiri, dan kalau 
ada hasil lebih bisa dijual,” 
tuturnya.

Menurut Nuryani, 
adanya KRPL membuat para 
ibu pun menjadi semangat 
untuk memanfaatkan lahan 
pekarangan sehingga bisa 
produktif.

Selain secara pribadi, ada 

juga warga yang membentuk 
KRPL secara kelompok. 
Kemudian para ibu juga 
sering berkumpul untuk 
berdiskusi, saling berbagi 
pengalaman dan saling memberi 
semangat dalam mengelola 
KPRL di tempat masing-masing.

Melaui KPRL ini, 
sambung Nuryani, masing-
masing anggota bisa memenuhi 
kebutuhan sayuran segar tanpa 
harus belanja ke pasar atau 
warung, dan sayuran selalu 
dalam keadaan segar. Apalagi 
jika harga sayur mayur naik, 
keberadaan KRPL sangat 
membantu

“Hidangan untuk acara 
kumpul warga juga dari hasil 
KPRL, kadang tetangga kita juga 
bisa ikut memetik sayurannya. 
Malah ada anggota saya yang 

hasil sayurannya sampai dijual, 
karena dia juga buka warung 
sayuran dirumahnya,” tuturnya.

Dijelaskan Nuryani, 
manfaat lain dari KPRL adalah 
memperindah pekarangan 
rumah, sehingga nampak asri 
dan sejuk dipandang. 
“Bagi saya mempunyai KPRL 
bisa membuat kepuasan batin 
tersendiri, karena di samping 
hasilnya nyata pekarangan kita 
jadi indah dan terawat. Banyak 
tamu-tamu saya merasa tertarik 
untuk menanam sayuran di 
pekarangan rumahnya. Saya 
juga merasa bangga kalau bisa 
memberikan oleh-oleh sayuran 
dari hasil tanaman sendiri 
kepada tamu yang berkunjung,” 
pungkasnya.

Nuryani 
Ketua PKK RW06

“Karena konsep KRPL sendiri menjaga ketahanan pangan, jadi 
tanaman yang ditanam semuanya bisa dimanfaatkan warga 

untuk dikonsumsi sendiri, dan kalau ada hasil lebih bisa dijual,”
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KONI

Atlet Panahan Siap Tempur 
di Porda Jabar

latih di bulan ramadhan. Latihan 
dilakukan seminggu tiga kali. 
Sedangkan latihan di bulan lain-
nya sebanyak lima hingga enam 
kali dalam seminggu.

“Sudah terlihat progress-
nya. Saat ini sudah masuk fase 
persiapan khusus, yakni pen-
guatan fisik dan mental. Skor 
para atlet juga terus mengalami 
peningkatan. Panahan ini per-
nah berjaya di Porda Jabar 2006,” 
tuturnya.

Dikatakan Defrizal, se-
belum perhelatan Porda Jabar 
digelar pihaknya akan meng-
gelar road show di wilayah Kota 
Depok. Hal itu ditujukan agar 
masyarakat terlibat dan berkon-
tribusi memberikan dukungan 
para atlet Kota Depok.

Tumbuh tahun 2000
Defrizal menjelaskan, 

cabang panahan di Kota Depok 
tumbuh sekitar tahun 2000. 
Cabang panahan ini tergabung 
dalam Persatuan Panahan 
Seluruh Indonesia (Perpani) di 
bawah induk Komite Olahraga 
Nasional Indonesia Kota Depok.

Cabang panahan terse-
but terbagi beberapa nomor di 
antaranya nomor tradisional, 
nasional, fita compound, dan fita 
curve, sedangkan di Kota Depok 

Defrizal Siregar. 
Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kota Depok, 

syah, Zalfa Alzelia, Nadhifa Fitri, 
dan Ridzka Hilmia Karimah.

“Ajang Porda itu sendiri 
sebagai ajang mentalitas bagi 
para atlet junior dan ini meru-
pakan peluang empat tahunan.

Ke 10 atlet ini memiliki 
kemampuan bagus dan bisa 
berkompetisi serta memiliki 
komitmen berlatih tinggi. Mer-
eka bertekad meraih prestasi 
tersebaik,” kata Kepala Bidang 
Pembinaan Prestasi KONI Kota 
Depok, Defrizal Siregar.

Menurut Defrizal, para 
atlet panahan tersebut tetap ber-

Atlet panahan Kota 
Depok me-
nyatakan kesiapan-
nya untuk menore-
hkan prestasi 

di ajang Porda Jawa Barat XII 
2014. Para atlet panahan terse-
but bertekad meraih satu medali 
emas, satu perak dan satu per-
unggu.

Ke 10 atlet yang siap ber-
tempur di Porda Jabar yang ber-
langsung di Kota Bekasi, Novem-
ber mendatang adalah Yasmidar, 
Ade Hidayat, Daffa M. Akmal, 
Danar Afrizal, Ariansyah Rama-
dhan, Magreza Wahyu Izzata, 
Muhammad Fachrian-
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banyak terdapat 
atlet panahan 
tradisional.

Untuk 
mengembangkan 
olahraga tersebut 
maka dibukalah 
Merpati Archery 
Club di Stadion 
Merpati pada ta-
hun 2011.

“Minimnya pelatih panah-
an dan peminatnya hanya sedikit 
maka saya membuka Merpati 
Archery Club. Selama satu tahun 

aktif, kami pun 
mendapat-

kan 
presta-

si 

yang lumayan dari anak-anak 
pemula, bahkan bisa menjadi 
juara umum di tingkat Jabode-
tabek,” kata Defrizal yang meru-
pakan mantan atlet panahan 
DKI Jakarta.

Defrizal menyatakan 
bahwa saat ini Ketua Pengurus 
Cabang Perpani Kota Depok, 
Rendra Fristoto dan wakilnya 
Eka Bachtiar serta 

Sekretarisnya, 
Hesti.

“Cabang panahan ber-
prestasi dengan menyumbang-
kan medali emas dan sebagai 
penyumbang medali terbesar 
di Porda 2006. Atlet panahan 
Depok juga sudah berprestasi 
pada tingkat nasional dan in-
ternasional,” ujar salah seorang 
pengurus Pengcab Perpani Kota 

Depok.
Defrizal me-

nyatakan bahwa 
perkembangan cabang 
panahan di Depok se-
makin luar biasa. Bulan 
Mei lalu Kota Depok 
memiliki tujuh pelatih 
pemula. Selain itu juga 
sudah ada tujuh sekolah 

yang membuka club panahan 
dengan jumlah anggotanya 100 
orang lebih.

Di antaranya Archery 
Club Sawangan  dan Arman Ar-
chery Club Cimanggis. Kemu-
dian juga ekstrakurikuler pana-
han di Sekolah Islam Terpadu 
(SIT) Darul Abidin, SIT Umul 
Quro, SIT Nurul Fikri, Sekolah 
Al Fauzien, dan Sekolah Alam 
Cinere.

“Olahraga ini dapat me-
ningkatkan konsentrasi anak. 
Kami berharap dengan adanya 
ekskul ini atlet binaan kami se-
makin banyak dan empat tahun 
ke depan bisa melengkapi semua 
jenis lomba yang ada,” tandas-
nya.

Defrizal Siregar. 
Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kota Depok, 
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PARLEMENTARIA

Pemerintah dan 
DPRD Kota 
Depok begitu 
peduli terhadap 
perkembangan 

pasar tradisional. Agar pasar 
tradisional yang ada di Kota 
Depok tumbuh dan berkembang 
serta saling memperkuat dan 
menguntungkan maka kedua 
lembaga yang sederajat itu 
membuat Peraturan Daerah 
No 3 Tahun 2012 tentang 
pengelolaan pasar tradisional 
Pemerintah Kota Depok.

Dalam perda tersebut 
Pemkot Depok diharuskan 
mewujudkan keberadaan 

Perda No 3 Tahun 2012: 

Wujudkan Pasar Tradisional yang Bersih, Aman, 
Nyaman dan Berkeadilan

masyarakat, mewujudkan 
pasar tradisional sebagai 

entitas ekonomi, wahana 
interaksi sosial dan 
sumber pendanaan 
serta memberikan 
perlindungan, dan 
pemberdayaan baik 
kepada pedagang 
maupun konsumen, serta 
penataan pasar.

“Perda ini diterbitkan 
dengan harapan pasar 
tradisional dapat terlindungi, 
tertata dan terberdayakan. 
Baik terhadap pasar sebagai 
entitas, maupun pedagang, 
konsumen maupun entitas 

pasar tradisional yang 
bersih, aman, nyaman dan 
berkeadilan secara bertahap dan 
berkesinambungan, menjaga 
stabilitas perekonomian dan 
meningkatkan pendapatan 
masyarakat setempat yang 
berdampak pada kesejahteraan 
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ekonomi lainnya. Melalui 
pasar tradisional keberdayaan 
ekonomi masyarakat dapat 
terjaga. Karena inilah wahana 
bagi pelaku ekonomi mikro. 
Tugas pemerintah bagaimana 
memfasilitasi kehadiran pasar 
tradisional yang representative 
sehingga pasar menjadi tempat 
yang menarik dan menjadi 
pilihan. Bisa berdiri sejajar 
dengan pasar dan toko modern 
yang semakin menjamur,” katan 
anggota Komisi B DPRD Kota 
Depok, Farida Rachmawati.

Farida mengatakan, 
perda ini dibutuhkan untuk 
menguatkan arah RPMJD 
Kota Depok yakni Depok Kota 
Niaga dan Jasa yang religius 
berwawasan lingkungan. 
Dengan visi itu maka pasar 
tradisional yang bersih, aman, 
nyaman dan berkeadilan dapat 
diwujudkan.

Farida menyatakan perda 
ini mengatur standarisasi 
sarana dan prasarana primer, 
dan sekunder pasar tradisional. 
Kemudian adanya pengelolaan 
sampah skala mikro di setiap 
kios, ruang menyusui, dan 
ruang asosiasi pedagang.

“Dengan adanya Perda 
itu maka dalam 10 tahun 
ke depan pasar tradisional 
di Depok sejalan dengan isi 
yang tertuang dalam perda. 
Perda itu juga mensinergikan 
dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan 
dan Pendaftaran Usaha Bidang 
Perindustrian dan Perdagangan,” 
tandasnya. 
 

d. Menyediakan fasilitas parkir 
kendaraan bermotor dan tidak 
bermotor yang memadai di 
dalam area bangunan.
 
Bagian Kelima: 
Pemberdayaan Pedagang, Pelaku 
Usaha, dan Entitas Ekonomi 
Lainnya (Pasal 10). 
Pemberdayaan terhadap 
pedagang, pelaku usaha, dan 
entitas ekonomi lainnya pada 
pasar tradisional pemerintah 
kota dilakukan dalam bentuk : 
 
a. Pembinaan manajemen 
kewirausahaan; 
b. Peningkatan wawasan 
terhadap aspek kualitas produk/
barang/jasa dan perlindungan 
terhadap konsumen; 
c. Fasilitasi pembentukan wadah 
koperasi dan asosiasi pedagang 
pasar tradisional; 
d. Fasilitasi dalam hal kemitraan 
dan permodalan baik sarana dan 
prasarana maupun keuangan 
serta perlindungan terhadap 
praktek rentenir.

Beberapa hal diatur dalam 
Perda No 3 Tahun 2012 di 
antaranya: 
 
Bagian Ketiga : 
Perlindungan Pedagang, Pelaku 
Usaha, dan Entitas Ekonomi 
Lainnya Pasal 8 
Perlindungan terhadap 
pedagang, pelaku usaha, dan 
entitas ekonomi Lainnya pasar 
tradisional pemerintah kota 
dilakukan dalam bentuk :
 
a. Menyediakan fasilitas yang 
menjamin pasar tradisional 
yang bersih, sehat (hygienis), 
aman, tertib dan ruang publik 
yang nyaman. 
b. Kejelasan pembagian blok 
tempat usaha sesuai dengan 
penggolongan jenis barang 
dagangan, dengan kelengkapan 
dan kecukupan sistem 
pendanaan, penerangan, dan 
sirkulasi udara baik buatan 
maupun alami. 
c. Ketersediaan sarana pemadam 
kebakaran dan jalur keselamatan 
bagi Pedagang dan petugas. 
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KABAR KELURAHAN

Kelurahan Tugu, Cimanggis, 
Depok patut diacungi jempol. 
Lurah Tugu, Suryana Yusup, 
M.Si bersama jajarannya 
berhasil menggerakkan 

perekonomian di wilayahnya melalui koperasi. 
Selain itu ia juga melakukan pemberdayaan 
PKK serta karang taruna.

Suryana mengatakan, koperasi yang 
dikembangkannya bernama Koperasi Serba 
Usaha Warga Tugu Mandiri.

Koperasi tersebut bergerak dalam usaha 
simpan pinjam, yang melayani anggotanya 
pada Senin dan Rabu dari pukul 08.00 - 15.00 
WIB.

Dikatakan Suryana, untuk menjalankan 
koperasi diperlukan anggota. Untuk itu ia pun 
meminta staf kelurahan, ketua RT dan RW 

untuk menjadi anggotanya. Ia pun mengedukasi 
anggotanya bahwa koperasi memberikan manfaat 
secara ekonomi. Menjadi anggota koperasi juga 
dapat meningkatkan raya kebersamaan.

“Saya juga jadi anggota koperasi. Saat 
pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) saya juga 
ikut mendapat bagian. Koperasi dapat membantu 
sesama anggota atau manfaatnya sangat dirasakan 
anggota,” imbuhnya.

Bendahara Koperasi Serba Usaha Warga 
Tugu Mandiri, Joko Widodo menjelaskan, 
koperasi tersebut terbentuk dari hasil Musyawarah 
Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tugu. 
Pendirian koperasi itu dilakukan tahun 2010. 
Para anggota harus menyetor simpanan pokok 
Rp 100.000 dan simpanan wajib Rp.10.000 setiap 
bulan, Sedangkan simpanan sukarela tergantung 
kemampuan para anggota.

Kelurahan Tugu 
Kembangkan Koperasi
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Para anggota pun dapat melakukan 
pinjaman Rp 1,5 juta setiap anggotanya. Angsuran 
dilakukan selama 10 bulan. Saat ini uang yang 
dipinjam para anggota mencapai Rp 100 juta.

“Kami ingin mengembangkan koperasi ini 
dengan pinjaman produktif. Untuk itu nanti kami 
akan mengajukan pinjaman ke bank seandainya 
syarat-syarat terpenuhi. Salah satu syarat supaya 
permintaan pinjam koperasi ke bank diproses, 
maksimal pinjaman anggota ke koperasi yang 
macet di bawah lima persen,” imbuhnya.

Sekretaris Koperasi Serba Usaha Warga 
Tugu, Mimid Sunendi menyatakan bahwa jumlah 
anggota koperasi saat ini 252 orang yang tersebar 
di Kelurahan Tugu.

“Anggota koperasi kami 252 orang dengan 
keaktifan sekitar 90 persen. Anggota tersebut 
tersebar di berbagai wilayah di Kelurahan Tugu,” 
paparnya.

Bengkel Karang Taruna
Selain 

mengembangkan koperasi, 
Lurah Tugu Suryana Yusup 
juga memfasilitasi 
Karang Taruna 
Tugu 

untuk membuka bengkel motor. Usaha bengkel 
itu dari bantuan Dinas UMKM, Koperasi dan 
Pasar Kota Depok.

“Pengguna motor sangat banyak. Potensi 
itu lah yang saya dorong agar karang taruna 
punya usaha bengkel. Mereka pun mendapatkan 
pelatihan dan bantuan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Suryana juga 
memberikan fasilitas usaha air galon kemasan 
serta pemberdayaan PKK

dengan berbagai kegiatan produktif dan 
ketrampilan. Di antaranya memproduksi keripik 

dan membuat monten-monte.
Dikatakan Suryana, untuk mensukseskan 

program Pemkot Depok maka ia pun mengajak 
serta elemen masyarakat untuk membangun 

Kelurahan Tugu. Karena itu unsur LPM, 
karang taruna, koperasi, pokja, dan PKK 

diberikan ruangan di kantor Kelurahan 
Tugu.

“Kelurahan itu kepanjangan 
tangan dari Wali Kota Depok. 
Pembangunan di tingkat kelurahan 
akan sukses apabila didukung 
komponen pendukung sebagai 
stakeholder, karang taruna, koperasi, 
pokja-pokja. Ada pokja kelurahan 
sehat, ada pokja kelurahan siaga, 

pokja lingkungan, pokja pertanian dan 
sebagainya,” katanya.

Ilustrasi bengkel motor

Suryana Yusup, M.Si 
Lurah Tugu
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KOMUNITAS

Riak aktivitas para 
pelajar SMAN 1 Depok 
dalam menumbuhkan 

semangat membaca dan menulis 
patut ditiru. Untuk itu, para 
generasi muda Kota Depok itu 
pun mendirikan Klub Pecinta 
Perpustakaan SMAN 1 (KPP 
SMANSA) Depok pada tahun 
2001. Tujuannya adalah agar 
minat baca siswa SMANSA 

meningkat.
Ketua KPP SMANSA, 

Hanif menjelaskan, awal 
berdirinya KPP SMANSA 
sebagai penyaluran hobi 
menulis serta membaca siswa 
yang senang akan sastra. Saat 
itu sekumpulan siswa yang 
mempunyai hobi baca sastra 
serta menulis menginginkan 
mudahnya membaca buku 

tentang sastra dan pengetahuan 
lainya, ia juga bisa mengetahui 
hal terbaru tentang buku 
terbitan baru.

“Bukan hanya buku-buku 
tertentu tapi buku-buku yang 
sedang booming, digemari, 
dibutuhkan atau banyak 
dicari oleh berbagai kalangan 
khususnya kalangan remaja. 
Dengan berdiskusi antar 
sesama anggota tentang buku-
buku membuat setiap anggota 
termasuk saya menjadi anak 
yang memiliki pengetahuan yang 
lebih luas dari yang lainnya,” 
tandasnya.

Oki Saputra berharap KPP 
tetap ada sebagai ekstrakurikuler 
unik di SMANSA. Sebab 
perkembangan pengetahuan 
dapat menjadi penyongsong 
prestasi akademik yang jauh 
lebih baik.

Hal senada disampaikan 
Nisa Amelia. Ia menambahkan 
bahwa banyak keuntungan 
dengan menjadi anggota KPP.

“Banyak keuntungan 
yang saya peroleh. Di antaranya 
dapat meminjam buku bisa 
lebih banyak, terus kalau telat 
mengembalikan seminggu, tidak 
kena denda,” katanya.

tentang sastra Indonesia. 
Namun hasrat itu terganjal oleh 
minimnya tenaga perpustakaan. 
Akhirnya para pelajar itu 
sepakat membentuk Klub 
Pecinta Perpustakaan.

“Kegiatan KPP SMANSA 
berupa talkshow, pelatihan serta 
hunting. Belum lama ini kami 
mengadakan pelatihan menulis 
dan alhamdulillah pesertanya 

membludak. 
Kami senang 
pesertanya 
ada dari luar 
SMANSA,” 
kata siswa yang 
hobi baca itu.

Wakil 
Kesiswaan SMANSA, Teguh 
Syahrudin menyatakan bahwa 
pihak sekolah mendukung 
terbentuknya ekstra kurikuler 
KPP tersebut.

“Adanya ekskul ini 
mudah-mudahan bukan 
hanya  meningkatkan minat 
baca para siswa saja tapi dapat 
meningkatkan minat para siswa 
berkunjung keperpustakaan,” 
ujarnya.

Menurut Teguh, membaca 
merupakan salah satu kunci 
untuk menambah ilmu 
pengetahuan. Banyak membaca 
membuat mata terbuka terhadap 
dunia yang luas ini.

Siswa kelas 10 SMANSA, 
Oki Saputra menjelaskan, 
menjadi anggota KPP itu banyak 
manfaatnya. Selain mengetahui 

Susunan Pengurus KPP SMANSA
Pembina       :  Wiwin Wintarsih S.Pd
Ketua           :  Hanif Shidki
Wakil Ketua  :  Aulia Khairun Nisa
Sekertaris     :  Nisa Amalia

Klub Pecinta Perpustakan Tebarkan Semangat Membaca
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UKM

itu ia pun belajar memasak 
daging kambing untuk menu 
aqiqah. Hasilnya tidak seperti 
yang diharapkan. Imam pun 
banyak menuai protes dari 
konsumennya. Namun hal itu 
justru menjadi cambuk bagi 
Imam. Ia pun terus memperbaiki 
diri kualitas layanannya. Mulai 
pengiriman order yang tepat 
waktu hingga rasa menu daging 
kambing aqiqah sesuai dengan 
selera konsumennya. Kerja keras 
dalam memperbaiki layanan 
kepada konsumen membuat 
usaha Imam pun tambah maju. 
Setiap pekannya pesanan 
kambing aqiqah itu mencapai 
80 ekor. Pesanan mulai dari 
kambing hidup kambing yang 
sudah potong, dan sudah dalam 
bentuk menu daging kambing 
aqiqah.

“Bagi kami, kepuasan 
pelanggan menjadi komitmen 
kami, kepuasan pelanggan 
kebahagian kami. Agar makin 
puas, beritahukan kelemahan 
dan kekurangan kami,” 
imbuhnya. 

“Untuk menjalankan 
usaha ini saya dibantu 14 
orang karyawan dan kendaraan 

operasional berupa empat mobil 
dan lima motor. Alhamdulillah 
perkembangan setiap tahunnya 
terus meningkat hingga 
sekarang,” tuturnya. 
Imam juga telah 
mengembangkan usahanya 
dengan menyediakan hewan 
kurban. Tahun 2013, Imam 
mampu menyediakan 107 ekor 
sapi dan 350 ekor kambing serta 
domba. Selain menjual, Imam 
juga melayani pemotongan 
hewan qurban di tempat dan 
daging kambing yang sudah 
dikemas.

“Dari usaha yang 
dijalankan, saya dan istri bisa 
naik haji. Kami berharap usaha 
ini membawa keberkahan dan 
juga kesejahteraan bukan saja 
pada kami saja namun juga 
konsumen dan orang lain,” 
tandasnya.

Imam Musanto, adalah 
satu dari sekian pengusaha 
aqiqah di Kota Depok yang 

merasakan keberkahan usaha 
aqiqah. Hanya bermodalkan 
kepercayaan, usaha yang dirintis 
warga Kampung Baru Kavilng 
Depkes RT003/017, Pancoran 
Mas, Depok itu kini mampu 
melayani pesanan ratusan ekor 
kambing setiap bulannya.

Berawal dari pengalaman 
pribadi Imam Musanto yang 
sulit mencari kambing siap 
saji untuk mengaqiqahkan 
putri pertamanya, Imam pun 
kemudian berniat usaha aqiqah 
pada tahun 1999. Tahun 2001, 
niat tersebut diwujudkannya 
dengan mendirikan Nurul 
Aqiqah.

“Setelah diwisuda S1, saya 
merintis usaha jasa aqiqah ini. 
Bermodalkan kepercayaan dari 
seorang yang terlebih dahulu 
membuka usaha sejenis serta 
juga keuletan, dan pantang 
menyerah serta tidak pernah 
bosan belajar dan memperbaiki 
kekurangan dan kelemahan. 
Alhamdulillah usaha saya kini 
berbuah manis,” katanya.

Dengan berdoa sambil 
mencari konsumen, akhirnya ia 
pun mendapatkan dua pesanan 
kambing dalam seminggu. Imam 
yang sudah belajar memotong 
dan menguliti kulit kambing 
mulai mempraktekan ilmu yang 
diperolehnya tersebut. Setelah 

Sukses dengan Berbisnis Aqiqah 

Alamat Nurul Aqiqah 
Kampung Baru Kavilng Depkes 
RT.003/017 Kelurahan Pancoran 
Mas Depok dengan layanan telp. 

021-7751513, 021-94441267, 
08128104211. 
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SERBA SERBI

Pom Kota Depok, dr. Devi 
melakukan talkshow di sebuah 
stasiun radio swasta di Kota 
Depok tentang ‘Keamanan 
Pangan’, pada Senin (07/07/14) 
pagi tadi.

Dalam paparannya, dr. 
Devi mengatakan makanan 
yang berkualitas, aman dan 
menarik dapat diperoleh melalui 
perlakuan yang tepat pada 
setiap tahapan produksi mulai 
dari persiapan, pengolahan, 
penyimpanan, pemasaran dan 
penggunaannya. Makanan 
yang tidak aman dikonsumsi 
dapat menimbulkan gangguan 
kesehatan bahkan dapat 
berakibat kematian. “Mecegah 
dengan mengantisipasi, mulai 
dari pemilihan bahan baku 
sampai penggunaannya, semua 
harus steril,” tandas dr. Devi.

Terkait kasus kematian 
yang diderita balita di Sawangan 
karena sate usus, para konsumen 
khususnya orang tua dihimbau 
agar tidak membiarkan anak-
anak suka jajan diluar.

“Balita kenyangkanlah di 
rumah, ibu-ibu juga harus rajin 
masak, pinter milih jenis-jenis 
makanan yang sehat,” ujar Nur 
Azizah.

Beliau juga menambahkan 
agar masyarakat menanam 

Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Depok 
bersama Wali Kota 

Depok, Nur Mahmudi Isma’il 
dan istrinya yang juga Ketua 
Tim Penggerak PKK Nur 
Azizah Tamhid menggelar 
inspeksi mendadak (Sidak) di 
sejumlah titik penjualan takjil, 
antara lain di Kelapa Dua dan 
Kukusan Beji Depok pada 
Kamis (03/07/14) kemarin.

Orang nomor satu di 
Kota Depok itu mengatakan, ini 
merupakan tugas Dinkes untuk 
memastikan bahwa makanan-
makanan takjil yang saat ini 
dijual oleh masyarakat, aman. 
“Mudah-mudahan dengan 
adanya sidak ini kita dapat 
mengetahui tingkat kesehatan 
dari jajanan tersebut, bebas dari 
sisi bakteri yang ada, bebas dari 
pemanfaatan bahan-bahan yang 
berbahaya misal borax, formalin 
dan mengukur zat warna 
yang membahayakan. Tiga 
komponen itu yang utama di 

Dinkes Sidak Makanan Takjil

pantau,” tandas Nur Mahmudi.
Dalam sidak kali ini, 

Dinkes mengambil beberapa 
sample makanan seperti sosis, 
kornet, es buah, lontong, dan 
kerang. 

Senada dengan hal 
tersebut, Sri Wahyuningsih 
selaku Seksi pengawasan obat 
dan makanan Dinakes Kota 
Depok mengatakan, dari 11 
Kecamatan yang ada di Depok, 
baru delapan Kecamatan yang 
akan diambil untuk ramadhan 
tahun ini. “Hasil uji akan 
diketahui setelah melalui uji 
laboratorium,” ujarnya.

Cegah Kontaminasi Makanan, 
Ketua TP PKK Talkshow Ma-
salah Keamanan Pangan

Menyikapi maraknya 
makanan yang terkontaminasi 
zat-zat berbahaya beredar 
luas di masyarakat, Ketua TP 
PKK Kota Depok, Nur Azizah 
Tamhid bersama Kepala Bidang 
Perbekalan Kesehatan dan 
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bahan masakan di pekarangan 
sendiri seperti bumbu dapur, 
membuat apotek hidup, 
lumbung hidup seperti 
singkong, kedelai, dan membuat 
peternakan serta perikanan, 
agar tidak bergantung pada 
ketersediaan bahan pangan di 
pasar. 

Mudik Gratis Sepeda Motor 
2014

Mudik sudah menjadi 
tradisi sejak dahulu kala, belum 
diketahui siapa yang awal mula 
melakukan tradisi ini. Yang 
jelas, para perantau sebagian 
besar akan pulang ke kampung 
halamannya ketika ada perayaan 
hari besar seperti lebaran. 
Dalam rangka menyambut hari 
besar Islam tersebut, banyak 
elemen yang menggelar kegiatan 
mudik gratis. Seperti yang 
dilakukan oleh Kementerian 
Perhubungan yang bekerjasama 
dengan Jasa Raharja, Bulog, dan 
Pemerintah Provinsi.

Pemerintah hanya 
menyediakan beberapa kota 
tujuan diantaranya Tasikmalaya, 
Cilacap, Purwokerto, Kebumen, 
Wonosobo, Magelang, 
Yogyakarta, Solo dan Wonogiri. 
Mudik kali ini berbeda dengan 
mudik sebelumnya, dimana 
sesuai dengan slogannya ‘Mudik 
Gratis Sepeda Motor 2014’ para 
calon pemudik gratis diwajibkan 

untuk memiliki sepeda motor 
yang diangkut pada tanggal 23 
Juli dan menyusul penumpang 
berkapasitas dua orang dewasa 
satu balita pada esok harinya 
24 Juli dengan menggunakan 
Bus yang sudah disediakan 
pemerintah. Sepeda motor 
yang diangkut menggunakan 
truk dapat langsung diambil 
oleh pemilik setelah sampai 
dimasing-masing kota tujuan 
(Kantor Dishub/ Terminal 
tujuan).

Sedangkan waktu 
pendaftaran dibuka dari 
tanggal 1 s/d 16 Juli, Senin 
s/d Jum’at pukul 08.00-16.00 
WIB, dan Sabtu s/d Minggu 
09.00-15.00 WIB di Terminal 
Kota Depok. Ada beberapa 
prosedur dan persyaratan 
yang harus dilengkapi calon 
pemudik sepeda motor, yang 
dapat dilihat dan diunduh 
langsung formulirnya di www.
mudikgratishubdat.com lengkap 
dengan sisa kuota yang masih 
tersedia.

Pelantikan DPD KNPI Kota 
Depok

Dewan Pengurus Daerah 
(DPD) Komite Nasional 
Pemuda Indonesi (KNPI) Kota 
Depok Tahun 2014-2017 resmi 
dilantik dan dikukuhkan di 
Aula Lantai 1 Balaikota Depok, 
Kamis(03/07/2014).

Prosesi pelantikan yang 
berlangsung dengan hikmat 

itu dihadiri sejumlah tokoh 
penting. Di antaranya, Wali 
Kota Depok, H. Nur Mahmudi 
Isma’il, Ketua KNPI Provinsi 
Jawa Barat, Husni F. Mubarok, 
Muspida Kota Depok, Dandim 
0508, serta Organisasi 
Kepemudaan (OKP) Kota 
Depok.

Anggota KNPI yang 
telah dilantik oleh Ketua KNPI 
Provinsi Jawa Barat, Husni F. 
Mubarok tersebut ditetapkan 
berdasarkan keputusan pada 
tanggal 7 Juni 2014 di Bandung. 
Untuk Ketua DPD KNPI Kota 
Depok saat ini diduduki oleh 
Dody Riyanto.

Kepala Panitia 
Penyelenggara Pelantikan 
Kepengurusan Anggota DPD 
KNPI Kota Depok, Sofyan 
mengatakan bahwa acara ini 
terselenggara atas kerjasama 
dari seluruh elemen masyarakat 
yang secara tidak langsung 
memahami mengenai KNPI. 
Sehingga anggota yang terpilih 
dapat benar-benar mampu 
menjalankan amanahnya 
dengan baik.

“Terima kasih kepada 
seluruh organisasi terkait yang 
membantu proses pemilihan 
hingga saat ini. Semoga anggota 
yang baru ini dapat bekerja lebih 
baik,” tutur Sofyan.

Sementara itu, Wali Kota 
Depok, H. Nur Mahmudi 
Isma’il dalam sambutannya 
mengingatkan, meskipun sudah 
terpilih anggota baru, anggota 
lama tidak off begitu saja. 
Semuanya harus bersama-sama 
mendukung kemajuan negara 
ini, khususnya di Kota Depok.
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LAYANAN MASYARAKAT

Bentengi Keluarga Dari  Penyalahgunaan 
Narkoba Dengan Agama

kalau ada perubahan sikap anak, 
seperti anak menjadi pemurung, 
mudah marah, sering terlambat 
pulang dan sebagainya, sebagai 
orang tua harus bijaksana dan 
segera mengajak anak berdisku-
si, mengajak bicara dari hati ke 
hati supaya anak mau jujur dan 
tidak menyembunyikan perma-
salahan,” tambahnya.

Dikatakan Engkos Kosi-
din, kalau anak kita terindikasi 
bergaul dengan anak-anak yang 
dicurigai pemakai narkoba, jan-
gan sekali-kali memarahi anak 
kita di depan teman-temanya 
karena hal tersebut akan men-
imbulkan masalah yang lebih 
besar.

Bahkan Engkos Kosidin 
menyarankan sebaiknya 
para orang tua mengenal 
dan tahu nomor-nomor 
telepon temannya 
dan nomor telepon 
orang tua temannya 
dan sertifikat tidak 
segan-segan Cross 
Check  ke sekolah 
kalau anak minta 
uang di luar biaya 
rutinnya.

“Jika anak kita 
pulang terlambat atau 
bilang mau ke tem-
pat a, kalau kita kenal 
temannya atau bahkan 

Bahaya penyalahgu-
naan narkoba men-
gancam generasi 
muda. Berbagai cara 
digunakan para sin-

dikat pengedar narkoba untuk 
merusak generasi bangsa.  Un-
tuk menanggulangi bahaya pe-
nyalahgunaan narkoba tersebut 
BNN Kota Depok melakukan 
berbagai upaya untuk memben-
tengi masyarakat supaya tidak 
menjadi sasaran empuk para 
pengedar narkoba. 

Kepala Seksi Pencegahan 
BNN Kota Depok, Engkos Ko-
sidin, S.Sos  mengatakan, cara 
paling efektif untuk memben-
tengi masyarakat dari bahaya 
penyalahgunaan narkoba adalah 
dengan agama.

“Keluarga yang religius, 
yang taat pada ajaran agama 
yang dianutnya akan mempu-
nyai daya imunitas lebih kuat 
terhadap pengaruh negatif 
lingkungan, salah satunya ba-
haya penyalahgunaan narkoba,” 
katanya.

Engkos Kosidin  juga 
menjelaskan, untuk memben-
tengi anak-anak dari bahaya 
narkoba juga diperlukan per-
hatian serius para orang tua 
kepada anak-anaknya.

“Orang tua harus peka ter-
hadap perilaku anak-anaknya, 

Engkos Kosidin, S.Sos  
Kepala Seksi Pencegahan BNN Kota Depok

orang tua temannya kita bisa 
tanya. Kalau anak kita minta 
uang lebih katanya untuk biaya 
ini, itu, kita sebaiknya juga 
tanya ke pihak sekolah benar 
atau tidak,” sarannya.

Menurut Engkos Kosidin, 
90 persen pengguna narkoba 
awalnya coba-coba.

“Jangan sekali-kali terlin-
tas dalam pikiran untuk 

mencoba nar-
koba, karena 
90 persen para 

pemakai 
awalnya 
coba-coba,” 

tegasnya.
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Bagi orang tua yang 
anaknya terlanjur menjadi 
pengguna narkoba, sebaiknya 
tidak panik namun mengambil 
langkah yang bijak dan tepat.

“Kalau ada anak yang 
sudah terlanjur terindikasi 
menjadi pengguna narkoba se-
baiknya orang tua segera men-
gambil langkah bijak dengan, 
mengajak anak berbicara dari 
hati – ke hati, mengajak anak 
untuk dibawa ke dokter atau 
rumah sakit untuk menjalani 
pemeriksaan dan pengobatan,” 
katanya.

Menurut Engkos Kosidin, 
untuk wilayah Kota Depok jenis 
narkoba yang paling banyak 
disalah gunakan  adalah jenis 
ganja.

“Narkoba jenis ganja 
harganya  lebih murah dan cara 
mendapatkannya juga  lebih 
mudah,” katanya.

Menurutnya, untuk 
narkoba jenis ekstasi dari  segi 

peredaran Depok terbilang 
aman karena biasanya ekstasi 
peredarannya di diskotik-
diskotik. Namun yang justru 
perlu diwaspadai adalah tempat 
produksinya, karena di Depok 
pernah terungkap justru dijadi-
kan tempat produksi ekstasi.

Engkos Kosidin juga 
menjelaskan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, humanis bagi peng-
guna namun sangat keras bagi 
pengedar dan jaringannya.

“Berdasarkan undang-
undang tersebut pecandu  atau 
penyalahguna narkoba wajib 
menjalani rehabilitasi medis 
maupun rehabilitasi sosial den-
gan mengikuti program wajib 
lapor ke Institusi Wajib Lapor ( 
IPWL ) dan bagi pecandu atau 
penyalahguna narkoba yang 
mengikuti program wajib lapor 
tidak akan diproses hukum  atau 
dipenjara, dan untuk mengeta-
hui apakah seseorang tersebut 

adalah  pecandu atau peny-
alahguna narkoba maka akan 
dilakukan assesmen oleh tim as-
sesmen, namun bagi  pengedar 
dan jaringan peredaran gelap 
narkoba akan dihukum dengan 
hukuman seberat - beratnya .

Selanjutnya Engkos 
Kosidin menghimbau dan 
mengajak semua pihak untuk 
selalu waspada terhadap bahaya 
penyalahgunaan  narkoba.

Pihaknya juga akan terus 
memberikan edukasi kepada 
masyarakat luas supaya mema-
hami besarnya bahaya peny-
alahgunaan narkoba.

“BNN Kota Depok akan 
terus melakukan edukasi ke ber-
bagai lapisan masyarakat, sep-
erti ke sekolah-sekolah, kampus, 
instansi pemerintah dan swasta 
serta lembaga-lembaga lain-
nya sehingga masyarakat punya 
daya tahan terhadap peredaran 
narkoba, undang – undang telah 
mengaturnya” tutupnya.
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OPD

Ramadhan, 
Disperindag Depok Gelar 

Pasar Murah.
kurang mampu.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerja 
sama dengan Ketua TP PKK Nur Azizah Tamhid 
dan telah dilakukan pada 26 juni yang lalu di 
Kelurahan Bedahan.

“Tersedia 350 paket sembako, yang jika 
dijual bernilai 50 ribu, namun di pasar murah 
ini kita kenakan setengah harga yaitu Rp 25 riri 
pernah paket. Isinya antara lain seperti Minyak, 
tepung mocav, gula, susu, telur, dan barang 
kebutuhan pokok lainnya,” ujar Suherman.

Bulan suci Ramadhan, dimana biasanya 
harga kebutuhan bahan pokok 
melonjak naik, Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan (Disperindag) 
Depok menggelar pasar murah di 11 

kecamatan di Kota Depok.
Kepala Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Depok (Kadisperindag) Agus 
Suherman menuturkan, dengan adanya gelaran 
pasar murah di 11 Kecamatan di Kota Depok ini. 
Diharapkan dapat membantu masyarakat yang 
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maka kenaikan harga tidak akan sebesar seperti 
kenaikan harga yang disebabkan distribusi kurang 
lancar ataupun panen yang sulit.

“Biasanya kenaikan harga akan kembali naik 
pada H-7 Lebaran. Menjelang Lebaran kebutuhan 
pokok seperti daging ayam, daging sapi dan telur 
pasti naik, hal tersebut memang lumrah terjadi 
karena permintaan dari masyarakat akan sangat 

banyak,” tambahnya.
Dikatakan Tety sejumlah bahan pokok yang 

dikhawatirkan naik hanya telur, daging ayam dan 
daging sapi, untuk cabai sekarang lagi panen dan 
distribusi lancar maka berlimpah.

“Terlebih pada bulan ini tarif dasar 
listrik akan naik dan ada kemungkinan nanti 
biaya pembibitan, pakan ternak ikut naik dan 
menyebabkan harga daging ayam juga mengalami 
lonjakan harga,” tandasnya.

Pasar murah ini dilaksanakan pada minggu 
ke dua dan ketiga bulan Ramadhan. Bertempat di 
3 Kelurahan yang nantinya dipilih langsung oleh 
pihak kecamatan.

Sementara itu Kasi Perdagangan dalemnya 
Negara Disperindag Kota Depok, Tety Fatimah 
memastikan jika bulan Ramadhan di Kota Depok 
tahun ini tidak ada harga bahan pokok yang 
melonjak drastis. 

Menurutnya, ketersediaan bahan pangan 
yang cukup untuk Ramadhan ini menjadikan 
kenaikan harga tidak terlalu drastis naik.

Kebutuhan pokok seperti daging sapi 
saat ini mengalami kenaikan sebesar Rp.85.000 
dengan harga paling mahal di Pasar Depok Jaya 
yaitu sebesar Rp 100.000 /KG, sementara harga 
termurah adalah Rp 95.000 di Pasar Sukatani dan 
Pasar Cisalak. Daging ayam mengalami kenaikan 
Rp 286, - dengan harga tertinggi Rp 50.000 /KG 
di Pasar Kemiri Muka dan terendah Rp 28.000 di 
Pasar Sukatani. Sementara itu cabai dan bawang 
malah mengalami penurunan harga.

“Ketersediaan barang saat ini cukup, jadi 
kemungkinan kenaikan harga terjadi karena 
kebutuhan masyarakat semakin banyak tapi stok 
tidak bertambah. Jadinya walaupun naik tapi tidak 
akan terlalu besar,” ujar Tety.

Dikatakan Tety, saat Ramadhan ini volume 
masak masyarakat menjadi lebih banyak, sehingga 
menyebabkan kebutuhan naik.  
Namun dengan ketersediaan barang yang cukup, 
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KIPRAH PEREMPUAN

Di balik pria sukses terdapat wanita 
yang hebat. Ungkapan itulah 
yang mungkin cocok untuk 
menggambarkan sosok wanita di 
balik kesuksesan Wali Kota Depok, 

Nur Mahmudi Isma’il.
Perempuan itu adalah Nur Azizah Tamhid. 

Seorang istri yang piawai dalam mengurus rumah 
tangga maupun menemani Nur Mahmudi dalam 
mengemban amanah untuk mensejahterakan 
masyarakat Depok.

Tak hanya itu, perempuan kelahiran 
Blitar, 18 September 1954 itu pun turut serta 
mewujudkan cita-cita suaminya itu dengan 
menjadi partner Pemkot Depok dengan sabar, 
jujur, telaten, dan istiqomah.

Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota 
Depok, Nur Azizah bersama anggota PKK 
lainnya aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Di 
antaranya melakukan pemberdayaan ibu rumah 
tangga, meningkatkan angka balita gizi baik, 
menekan kematian ibu dan anak saat melahirkan, 
dan mensosialisasikan pola hidup sehat. Tak 
hanya itu, Nur Azizah juga memasyarakatkan 
pemanfaatan pekarangan dan lahan tidur dengan 
menanam tanaman sayuran dan obat. Hal itu 
ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan 
keluarga.

“Hal yang melatarbelakangi saya 
menjadi mitra pemerintah karena ketika 
kecil ingin sekali membenahi masyarakat. 
Kenapa? Karena kehidupan pada waktu 
itu tidak sesuai dengan realita yang ada. 
Ada hal-hal yang harus diperhatikan 
dalam menjadi mitra pemerintah. Yakni 
harus sabar, jujur dan telaten serta 
menjaga istiqomah,” kata Ketua Yayasan 
Kanker Indonesia Kota Depok dan Ketua 
Kehormatan PPTI Kota Depok itu.

Dikatakan Nur Azizah, membenahi 
masyarakat juga diajarkan dalam Al-Qur’an. Hal 
itu diperolehnya ketika menimba ilmu di Institut 
Ilmu Al Quran Jakarta. Karena itu ibu tiga anak 
tersebut selalu berkeingianan untuk meningkatkan 
kehidupan masyarakat dengan menjalankan peran 
sebagai mitra pemerintah.

Menurut Nur Azizah, dorongan lain ia ingin 
meningkatkan kehidupan masyarakat Depok 
adalah kedisiplinan. Semasa kecil ia diajarkan 
orangtuanya, H Muhammad Tamhid dengan 
Hj Kiptiah, hidup disiplin terhadap diri sendiri 
dengan memelihara lingkungan sekitar. 
“Ketika kecil bapak saya itu selalu mengajarkan 
disiplin, ketika sekolah ya sekolah, kalau ada 
tamu di rumah saya harus masuk ke dalam 
rumah, meskipun keadaan saya saat itu sedang 
nyapu di halaman. Bahkan bapak itu suka dengan 
kerapihan, pokoknya beliau itu akan marah jika 
melihat sesuatu yang tidak bersih. Hal itu tentunya 
bertujuan untuk saya sebagai anak terbiasa hidup 

bersih,” tutur alumni Pesantren Tebu 
Iseng ini.

Nur Azizah menambahkan 
bahwa dalam mengemban 

tugas sebagai mitra Pemkot 
Depok iya juga menghadapi 

tantangan. Meski begitu ia 
terus mencari terobosan 

agar kesejahteraan hidup 
masyarakat Depok 
dapat terealisasikan 
dengan baik. 

Nur Azizah 
menjelaskan, saat 

menjalankan tugasnya 
sebagai mitra Pemkot 

Depok, hal yang menjadi 
perhatiannya adalah 

Nur Azizah Tamhid: 
Melayani Masyarakat dengan Sabar, Jujur, Telaten, 

dan Istiqomah
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pembinaan 
kader PKK 
di seluruh 
jenjang dari 
tingkat Kota 
Depok hingga 
kelompok 
dasawisma 
di RW sekota 
Depok. Karena 
itu ia lebih 
memilih untuk 
melakukan 
pembinaan 
di dalam 
kota ketika 
ada benturan 
kegiatan di luar 
kota. Hal itu 
membuat para 

kader PKK dapat terus bekerja untuk mengabdi 
kepada masyarakat.

Keseriusan Nur Azizah itu pun membuat 
TP PKK Kota Depok mengalami kemajuan dan 
menuai prestasi, baik di tingkat Provinsi Jawa 
Barat maupun tingkat nasional.

Nur Azizah juga menggagas jika setiap 
minggu setiap kelurahan melakukan Rakor kepada 
setiap RT/RW untuk melakukan evaluasi kinerja. 
“Sehingga nantinya para lurah akan mengetahui 
apa yang selama ini dikeluhakan oleh RT maupun 
RW di masing-masing kelurahan,” katanya. 
Selain itu ia juga menghimbau kepada para 
orangtua agar pandai memahami keluarganya 
dan kemajuan teknologi. Sehingga orangtua pun 
dapat menghantarkan anaknya lebih kuat dalam 
akidah maupun akhlak serta kelak anak bisa 
mengamalkan ilmunya dengan baik. 
 
Gigih dan sabar 
Sebagai istri Wali Kota Depok, Nur Azizah 
Tamhid sudah mengeyam asam garam bersama 
suaminya, Nur Mahmudi Isma’il. Sebagi 
pendamping hidup Nur Mahmudi, Nur Azizah 
kagum terhadap suaminya itu, karena suaminya 

Nama : Dra. Hj. Nur Azizah Tamhid, MA 
Lahir : Blitar, 18 September 1954. 
Bapak : H Muhammad Tamhid 
Ibu : Hj Kiptiah 
Pendidikan : 
- SD Duren 1 
- Tsanawiyah dan pesantren Tebu Ireng sampai lulus 
Aliyah. 
- S1 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta 
 
Beberapa kegiatan yang digagas Nur Azizah Tamhid: 
1. Penggaggas pembentukan Kelompok Wanita Tani 
di lokasi P2WKSS dengan budi daya tanaman Aloe 
Vera. 
2. Melakukan pembinaan 44 kelompok GPOP 
tersebar di 11 kecamatan, dan berhasil menekan 
inflasi Kota Depok sebesar 0,68 persen (Tim Ekonomi 
Kota Depok) 
3. Memfasilitasi pemanfaatan lahan tidur untuk 
dijadikan budidaya Aloe Vera di Tapos seluas 2 ha 
(September 2011) 
 
Beberapa prestasi yang diraih Nur Azizah Tamhid : 
 
- Juara 1 Lomba Penyuluhan Lingkungan Bersih 
Sehat (LBS) dalam Tingkat Provinsi Jabar dan Tingkat 
Nasional.  
- Juara 1 kader PKK terbaik Tingkat Jabar dan 9 
prestasi lainnya yang telah diraih.

itu memiliki karakter gigih dan sabar. 
“Ketika suami saya baru menyelesaikan studi di 
Texas, Amerika Serikat, bapak diberikan tugas 
sebagai Presiden Partai Keadilan yanng saat ini 
menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Bapak dengan 
gigih dan sabar membesarkan PKS,” tuturnya.

Dikatakan Nur Azizah, ia kagum kepada 
suaminya itu, karena selalu menyempatkan diri 
bersama keluarga, meskipun tugasnya melayani 
masyarakat sangat padat. 
“Bapak merupakan pemimpin yang bisa 
menyempatkan diri untuk keluarga. Jika keluarga 
membutuhkan bapak pasti selalu ada,” tandasnya. 
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MONEV 10 Program PKK dan 5 Lomba di Selenggarakan di Kelurahan Beji 
Timur Kecamatan Beji

Dinkes Lakukan Sidak Makanan Takjil

Pemkot Depok Terus Lakukan Pengawasan 
Makanan

GALERI FOTO

Rabu 18/6 bertempat di Aula Kelurahan Beji Timur Kecamatan 
Beji, diselenggarakan kegiatan MONEV 10 Program PKK dan 5 
Lomba yang di hadiri Ketua TP PKK Kota Depok Dra. Hj. Nur 
Azizah Tamhid, MA beserta pengurus TP PKK Kota Depok, Ca-
mat Beji Drs. H. Saifuddin Lubis, SH. M.Si dan seluruh Struktur  
Pokjanal Posyandu Kecamatan Beji.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok bersama Wali Kota 
Depok, Nur Mahmudi Isma’il dan istrinya yang juga Ketua Tim 
Penggerak PKK Nur Azizah Tamhid menggelar inspeksi men-
dadak (Sidak) di sejumlah titik penjualan takjil, antara lain di 
Kelapa Dua dan Kukusan Beji Depok pada Kamis (03/07/14)

Pemerintah Kota Depok akan terus 
melakukan pengawasan terhadap 
makanan yang beredar di pasar selama 
Ramadhan ini. Hal tersebut disampai-
kan Nur Mahmudi dalam acara Public 
Awareness Kesehatan Masyarakat Vet-
eriner (Kesmavet) dan Pasca Panen yang 
dilaksanakan di Balaikota Depok


