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Ditengah anggaran yang 
terbatas Kota Salatiga 
meng i r imkan  ra tusan  

atletnya untuk mengikuti kejuaraan 
Porprov Jateng tahun 2013 di Banyumas.  
M Tedy Sulistio Ketua DPRD Kota Salatiga 
menganggap jika Salatiga bisa menembus 
peringkat lima besar sungguh fantastis.

“Salatiga ini kan kota kecil, anggaran 
yang diplotkan untuk olahraga juga minim, 
namun banyak atlet dari kota ini yang 
berprestasi di berbagai cabang olahraga 
utamanya atletik. Karena anggaran sedikit 
tidak bisa kita pungkiri akan segaris lurus 
dengan capaian prestasinya,” ungkap Bung 
Teddy dengan nada serius.

“Saya menganggap Salatiga harus 
segera membuat perda olahraga, agar 
anggaran bisa dialokasikan ke sana. 
Keberlangsungan olahraga di Salatiga ini 
kan karena adanya klub-klub olahraga 
yang eksis, mereka berlatih dan bertanding 
kemana-mana sendiri demi menghidupi 
klubnya. Jika tidak demikian maka 
Salatiga ini prestasi olahraganya akan 
bubar, siapa yang akan bertanding jika 
tidak ada atlet. Jadi sangat mendesak 
adanya perda olahraga,” tandas ketua 
dewan Salatiga ini.

Jika sudah ada perda olahraga siapa 
pun pemimpinnya tetap akan jalan 
kegiatannya. “Nanti bila perda olahraga jadi dan dilaksanakan, siapa pun Walikotanya olahraga akan tetap 
berjalan karena ada payung hukumnya. Ada perda saja belum tentu berprestasi apalagi tidak ada, seharusnya 
kan demikian akan menumbuhkan semangat kita. Dengan adanya perda anggaran menjadi jelas, jika pendukung 
utamanya jelas tujuan pengembangan olahraga juga jelas dan yang terakhir prestasinya pun menjadi terukur,” 

pungkas Teddy.(ss/lf)
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Atlet Salatiga yang berlaga di PORPROV Jawa Tengah.



S
egenap tim redaksi yang kami hormati, perkenalkan nama saya Effendi warga blotongan, saya 
adalah salah satu pembaca setia Majalah Jiwaraga setiap terbitan terbaru majalah ini selalu saya 
nanti-nantikan. Saya merasa dengan membaca majalah ini saya bisa tahu apa saja kegiatan dan 

pemikiran anggota dewan yang saya pilih. Majalah ini sangat membantu warga dalam mengetahui kegiatan 
wakilnya di dalam pemerintahan.

Tim redaksi yang kami hormati selain sebagai pembaca setia majalah Jiwaraga saya juga seorang 
penghobi fotografi, utamanya fotografi human interest dan dokumentasi peristiwa di Salatiga. Sudah sejak lama 
saya menekuni hobi ini bersama teman-teman di Salatiga. Ada kendala yang kami hadapi berkaitan dengan hobi 

tersebut yaitu kurangnya ruang 
pamer karya fotografi di Salatiga 
yang bisa dilihat oleh banyak 
orang.

Melalui surat pembaca 
ini kami mengusulkan agar tim 
redaksi Majalah Jiwaraga untuk 
menambah rubrik fotografi 
didalam setiap terbitan majalah 
ini. Selain untuk menambah 
p e m b a c a  d a r i  k a l a n g a n  
penghobi foto majalah ini juga 
bisa menjadi wadah adu 
kreatifitas warga Salatiga dalam 
b i d a n g  f o t o g r a f i .  S a y a  
memberanikan diri untuk 
mengusulkan hal tersebut 
karena saat ini penggemar 
fotografi di Kota Salatiga sangat 
banyak sekali dan mereka belum 
m e m i l i k i  w a d a h  u n t u k  
memamerkan karya mereka.

Demikian surat kami, 
besar harapan kami usulan ini 
diterima oleh redaksi dan mohon 
maklum adanya.

Effendi
Blotongan - Salatiga

Surat PembacaSurat PembacaSurat Pembaca

Musim Hujan, Awas DBDMusim Hujan, Awas DBDMusim Hujan, Awas DBD
embaca majalah jiwa raga yang budiman, hari-hari ini Kota kita tercinta sudah mulai diguyur 

Phujan, setelah lama sekali cuaca begitu panas, petani juga lama menunggu datangya hujan, 
akhirnya hujan  turun juga tepat waktu seperti siklus alam. 

Hal ini perlu kita syukuri tapi perlu juga kita waspadai karena dibalik tetes-tetes hujan itu ada ancaman 
yaitu menyebarnya penyakit demam berdarah. Seperti pada tahun-tahun lalu di Salatiga, seiring dengan 
turunnya hujan diiringi pula dengan datangnya demam berdarah di beberapa daerah yang menjadi endemic 
demam berdarah. Penyakit ini banyak menyerang anak-anak. 

Namun hal ini tidak perlu kita takuti karena setiap masalah ada solusinya. Begitu juga dengan datangnya 
musim hujan dan demam berdarah bisa kita antisipasi dengan menjaga kebersihan dan menguras secara rutin 
tempat-tempat yang banyak tergenang air. Demikian usulan saya sebagai bagian dari warga Salatiga.

Arif Nurnanto

Salatiga
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Segudang Prestasi AtletSegudang Prestasi AtletSegudang Prestasi Atlet
sangatlah wajar, karena selama ini Kota Salatiga 
memiliki  legenda sebagai kota atlet.

Hal tersebut setidaknya menjadi bukti bahwa 
Kota Salatiga tak mau tinggal diam dalam mencetak 
atlet-atlet berprestasi, baik di kancah Nasional 
maupun Internasional.

Dengan mengusung konsep ”One Step a Head 
Menuju Prestasi Dunia”, keberadaan atlet Kota 
Salatiga di ajang nasional dan internasional sudah 
tidak diragukan lagi. Sea Games 2011 Indonesia 
(Jakarta dan Palembang)  memperl ihatkan 
peningkatan prestasi yang signifikan. Atlet Kota 
Salatiga berhasil menyumbangkan untuk Indonesia, 
yakni 3 medali emas (Trianingsih), 3 perak (Dwi Ratna 
dan Victoria), serta 1 perunggu (Imam Tauhid).

Bahkan secara perolehan medali Salatiga 
berhasil mengalahkan Brunei Darussalam, Timor 
Leste, dan Laos. Dari sisi prestasi kecabangan selain 
atletik dan karate, cabang lain seperti takraw, wushu, 
tinju, anggar, taekwondo, tenis lapangan, dan dansa, 
mulai berkembang dengan baik dan telah mengukir 
prestasi di tingkat internasional.

Di tahun 2012 banyak prestasi internasional 
mulai diraih seperti pada Kejuaraan Karate Asia di 
Uzbekistan, Kejuaraan Dunia Karate di Turki, 
Kejuaraan Dunia Takraw di Thailand dan Singapura, 
Kejuaraan Tenis Lapangan Liga Series, Kejuaraan 
Anggar Asia di Thailand, Kejuaraan Karate Indonesia 
Open, Tinju Piala Presiden, Kejuaraan Dansa di 

o t a  S a l a t i g a  t e r u s  b e r u s a h a  

Kmenunjukkan eksistensinya dalam 
mengembangkan berbagai cabang 

olahraga yang ada di Indonesia. Terbaru, Kota Salatiga 
memberangkatkan Tim Olahraganya untuk berlaga 
diajang Porprov IV Jateng di Banyumas. 

Jumlah atlet dan pelatihpun tidak tanggung-
tanggung. 174 orang atlet dan 62 official diikut 
sertakan dalam ajang tersebut.

Tim Kota Salatiga akan mengikuti 25 cabang dan 
216 nomor. Adapun Target tim adalah mendapatkan 
45 emas dan peringkat 5 Jawa Tengah, hal ini 

Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013

Pelepasan Kontingen Porprov Jateng

Foto: ss

Foto: ss



Malaysia, Kejuaraan Wushu di Makao, serta Kejuaraan 
Atletik di Singapura dan Malaysia. Tercatat 37 atlet 
Kota Salatiga telah berkiprah ke dunia internasional.

Lalu di PON XVIII 2012 Riau, Kota Salatiga telah 
membuktikan dan memantapkan sebagai kota 
olahraga dengan menyumbangkan 6 medali emas, atas 
nama Trianingsih (lari 5.000m dan 10.000m), Dwi 
Ratnawati (lempar cakram), Erni Ulatningsih 
(maraton), Triana Gustin (karate 60kg), Dian Kartika 
Sari (lempar lembing), Yusua, Adeska, Mustofa, 
Hastomo (Basket putra).

Sebanyak 6 medali perunggu atas nama Imam 
Tauhid Ragananda dan Roni Eko Prasetyo (Karate), Ari 
Purnawan dan Vera Saraswati (Judo), Joko waluyo 
(gulat), Yudhi Setiawan (sepak bola). Kemudian pada 
Pekan Paralimpic Nasional XIV di Riau, 11 atlet Kota 
Salatiga ikut memperkuat Jawa Tengah di ajang 
tersebut.

Langkah yang diambil Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) Salatiga tersebut langsung menuai 
pujian dari Ketua DPRD Kota Salatiga M. Teddy Sulistio 
SE. Politisi asal Partai berlambang kepala banteng atau 
yang biasa disebut moncong putih tersebut bahkan 
ikut langsung dalam pelepasan para atlet di halaman 
Pemerintah Kota Salatiga. 

Menurut pria yang akrab dipanggil Bung Teddy 
tersebut, apa yang dilakukan KONI adalah sesuatu 
yang harus dicontoh. Sebab, KONI Salatiga tidak 
pernah melupakan pembinaan guna melahirkan atlet 
yang memiliki kemampuan bagus. 

Menurutnya, prestasi olahraga dapat diraih 
melalui suatu proses yang perlu dan harus dilakukan 
secara sistematik melalui berbagai latihan-latihan 
serta kegiatan perlombaan-perlombaan. Hal itu 
dilakukan guna memperoleh kemampuan dan 

keterampilan, pertumbuhan, kecerdasan, dan 
pembentukan watak bagi para atlet.

Pada hakekatnya, mengikuti laga olahraga 
adalah merupakan proses pembinaan untuk 
menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas 
individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional.

Ketua DPRD yang asli berasal dari Salatiga itu 
juga yakin bahwa perkembangan olahraga di Salatiga 
tidak perlu diragukan lagi. Pria penggemar olahraga 
Catur tersebut juga memberikan dukungan agar 
Salatiga memiliki banyak atlet yang tangguh. Dia 
mencontohkan Garry Kasparov yang memiliki prestasi 
segudang di level nasional maupun internasional.

"Ingat ada nama GM Utut Adianto, atlet catur 
Indonesia dengan segudang prestasi yang 
mengharumkan nama bangsa Indonesia," tambah 
Bung Teddy. Perlu diketahui, pekan olahraga Provinsi 
Jawa Tengah 2013 di Banyumas ini merupakan ajang 
prestasi dan prestise multi-event bagi Kabupaten/Kota 
se-Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan indikator 
utama dalam pembinaan prestasi olahraga di masing-
masing daerah di Jawa Tengah.

Sedangkan Kota Salatiga merupakan salah satu 
kota diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah 
memproklamirkan diri sebagai Kota Olahraga yang 
telah memperlihatkan prestasinya, baik di tingkat 
Porprov, PON, Sea Games, maupun kejuaran 
kecabangan sampai ke tingkat dunia.

Adapun prestasi yang baru baru ini kembali 
dicetak atlet Kota Salatiga antara lain Juara pertama 
Sea Youth Games di Vietnam lari 5.000m atas nama 
Beni Santoso, Juara Umum Kejurnas Wodokay Kapolri 
Cup II di Jakarta, kemudian tiga santriwati Salatiga 
mampu menggondol 6 medali emas pada Pekan 

Olahraga dan Seni (Pospenas) di Gorontalo.(ss/lf)
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engan telah selesainya Pekan Olah 

DRaga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 
ke- XIV yang digelar di Banyumas, 

dapat cerita tersendiri bagi Kota Salatiga. Dalam hal 
perolehan medali, Kota Salatiga dapat dibilang 
meningkat. Namun dari urusan peringkat, Kota 
Salatiga turun dari rangking 5 ke tingkat 7. Hal ini 
menjadi catatan bagi kita bersama. Demikian hal-hal 
yang dilontarkan M. Fathur Rahman di sela-sela 
kesibukannya sebagai wakil ketua DPRD Kota Salatiga 
di ruang kerjanya gedung DPRD.

“Kita perlu memperhatikan prestasi atlet kita, 
peningkatan prestasi tentunya harus dibarengi dengan 
peningkatan penghargaan terhadap insan olah raga, 
baik atlet juga pengelolanya dalam hal ini termasuk 
para pelatih,” komentar pak Maman begitu panggilan 
akrabnya.

Masih menurut Pak Maman, Salatiga memang 
kota kecil, dari segi APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Pemerintah Daerah) dan pendanaan ke bidang 
olah raga tentunya juga minim. Namun Pemerintah 
kota harus memiliki cara tersendiri dalam mengelola 
dunia olah raga di Salatiga  ini. 

“Sebagai contoh kecil, bagi yang masih pelajar 
disediakan beasiswa untuk para pelajar yang memiliki 
prestasi di bidang olah raga. Selanjutnya bagi mereka 
yang belum memiliki pekerjaan dibantu untuk 
mendapatkannya di Kota Salatiga ini,” pinta Pak 
Maman.

“Tidak bisa kita pungkiri, atlet akan pindah ke 
daerah lain jika mereka tidak memiliki status yang 
jelas dalam nasib. Tentunya Pemerintah kota tidak 
bisa kerja sendiri dalam bantuan pekerjaan, swasta 
harus digandeng. Pemkot harus menanamkan dalam 
jiwa masyarakat bahwa atlet itu juga aset pemkot dan 
milik masyarakat. Masyarakat Salatiga harus merasa 
memiliki atlet, prestasi mereka juga prestasi warga dan 
pemerintah,” papar Pak Maman.

Dengan demikian pemkot dan masyarakat 
(swasta) harap bekerjasama dalam penyediaan 
lapangan pekerjaan bagi atlet berprestasi. “Bila secara 
nasib mereka diperhatikan tentu mereka akan tenang 
tinggal di kota ini. Jangan sampai mereka kita 
harapkan tetap membela kota ini namun mereka tidak 
tenang karena nasibnya tidak jelas,” ungkap Pak 

Maman.(lf/ss)

M. Fathur Rahman, SE. M.Si

Membantu Membantu Membantu 
Cari Kerja Atlet BerprestasiCari Kerja Atlet BerprestasiCari Kerja Atlet Berprestasi

Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013

Foto: ss

Foto: ss

“bagi atlet pelajar, 

disediakan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. 

Selanjutnya,

bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan 

dibantu untuk mendapatkannya !”
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wan Setyo Purbo mengaku bangga dan Imengapresiasi perjuangan para atlet Salatiga 
yang bertanding dalam Pekan Olahraga 

Provinsi (Porporv) 2013 yang berakhir di Banyumas 
pada 12 Oktober lalu. 

Meski, gagal menembus lima besar sesuai yang 
ditargetkan, menurutnya, anak-anak mampu 
menunjukkan daya juang tinggi untuk meraih hasil 
maksimal.

Hasil yang diraih Kota Salatiga pada Porprov kali, 
ini sudah bagus jika dilihat Salatiga sebagai kota kecil 
dengan anggaran yang terbatas tapi mampu 
mengungguli daerah lain yang didukung dana yang 
relatif lebih besar.

Kontingen Salatiga dipimpin Letkol Arh Tjahjono 
Prasetyanto dan dari dikoordinatori Sekretaris KONI 
Salatiga Dance Iskhak Palit, para atlet, pelatih, dan 

oficial yang terlibat dalam Porprov lalu telah bekerja 
keras demi mengharumkan nama Salatiga.

Seperti diketahui, kontingen Salatiga meraih 30 
emas, 22 perak, dan 39 perunggu di ajang pesta 
olahraga empat tahunan itu. Raihan itu menempatkan 
kontingen Kota Hati Berimana ini berada di urutan ke 
tujuh klasemen tetap.

Berada di posisi ketujuh, bagi Salatiga meleset 
dari target. Pasalnya sebelum berangkat bertanding, 
Wali Kota Salatiga Yuliyanto mentargetkan berada di 
posisi lima besar seperti yang diraih pada Porprov 2009 
di Solo. 

Iwan juga berpendapat bahwa perolehan medali 
yang diraih Salatiga cukup bagus. Meski peringkat 
turun, tetapi persebaran medali merata. Untuk 
memberi penghargaan kepada para atlet, pemerintah 
sudah menyiapkan uang tali asih yang besarannya 
masih dalam pembicaraan. 

Menurut informasi dari sekretaris KONI Salatiga 
Dance, hasil pembicaraan dengan Walikota maupun 
Anggota Dewan, tali asih peraih medali akan 
ditingkatkan. Jika pada Porprov lalu, satu keping emas 
dihargai Rp 25 juta, kali ini dinaikkan menjadi Rp 27,5 
juta. Sedangkan untuk mendali perak yang dulu Rp 15 
juta menjadi Rp 17,5 juta. Adapun perunggu dari Rp 
7,5 juta menjadi Rp 10 juta. 

”Kemungkinan pembagian tali asih ini akan 
dilakukan Maret tahun depan. Anggaran diambilkan 
dari APBD penetapan tahun 2014,” terang Iwan.(lf/ss)

Iwan Setyo Purbowo, SE, M.Si

MimbarMimbarMimbar

OlahragaOlahraga
Perlu Pembinaan KhususPerlu Pembinaan Khusus

Olahraga
Perlu Pembinaan Khusus
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“Medali yang diraih Salatiga cukup bagus. 
Meski peringkat turun, 

tetapi persebaran medali merata. 
Untuk memberi penghargaan 

kepada para atlet, 
pemerintah sudah menyiapkan 

uang tali asih 
yang besarannya masih dalam pembicaraan. 
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nggota Fraksi PDIP Kota Salatiga, M 

AKemat mengingatkan kepada Pemerintah 
Kota Salatiga agar perencanaan 

pembangunan di tahun 2014 mendatang agar 
dilakukan secara matang, penuh kejelian dan tepat 
sasaran, hal tersebut diungkapkan semata-mata demi 
kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga. 

Pembangunan tersebut menurut M Kemat 
mencakup semua bidang, mulai dari pembangunan 
fisik maupun non fisik. 

“Kita punya harapan positif ditahun 2014, harus 
terjadi perubahan positif, kita bercermin pada 
pelaksanaan yang terjadi di 2013 sekarang ini. Bisa 
kita lihat bersama bahwa proyek yang nilainya 
mencapai milyaran belum bisa dilaksanakan, dengan 
demikian pasti akan terjadi program luncuran. Dengan 
kata lain akan terjadi banyaknya Silpa, yang ini 
tentunya semua pekerjaan baru akan dilaksanakan 
pada tahun 2014,” terang Kemat.

Tidak hanya program yang nilainya milyaran, 
kata M Kemat ada pula program yang hanya ratusan 
juta terpaksa dilaksanakan tahun depan. 

“Ini bisa dipastikan karena waktu yang tersisa di 
2013 ini tinggal 2 bulan lagi. Mana mungkin semua 
pekerjaan bisa dilaksanakan jika hanya 2 bulan waktu 
tersisa. Nah pengalaman ini menjadi pengalaman dan 
ajang evaluasi untuk penyusunan program anggaran 
di tahun 2014 nanti tidak dilakukan secara 
emosional,” tekannya.

“Dalam penyusunan program  kita tetap 
melangkah dan menjadikan hasil musyawarah 
perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat 
kelurahan sampai kota. Selain itu juga dari hasil 
masukan kelompok masyarakat hasil dari jaring 
aspirasi yang dilakukan dewan baik yang datang 
langsung mengusulkan aspirasi fisik atau non fisik,” 
tambah Kemat.

Menurut Kemat, dengan perencanaan penuh 
kejelian tersebut diharapkan tidak terjadi kesia-siaan 
anggaran dan program. 

“Saya berharap program tahun 2014 ke dapat 
tidak hanya program fisik saja yang dikejar, namun 
alangkah lebih baiknya program pengungkit 
kesejahteraan masyarakat juga dilaksanakan.  Seperti 
program bantuan sosial permodalan dan program 
lainnya yang mendukung, selain itu tentunya tidak 
ketingalan urusan wajib Kota Salatiga yaitu 
pendidikan, kesehatan dan pembangunan penunjang 
kota transit pariwisata,” ujar Kemat.

Tidak Perlu EmosionalTidak Perlu EmosionalTidak Perlu Emosional

M. Kemat, S.Sos

Rencana Pembangunan 2014Rencana Pembangunan 2014Rencana Pembangunan 2014
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“Dalam penyususnan program  

kita tetap melangkah dan menjadikan 

hasil musyararah perencanaan pembangunan 

(murenbang) dari tingkat kelurahan sampai kota. 

Selain itu juga dari hasil masukan 

kelompok masyarakat hasil dari jaring aspirasi 

yang dilakukan dewan 

baik yang datang langsung 

mengusulkan aspirasi fisik atau non fisik”
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Gotong Royong Perlu Digalakkan 
Tanpa peran masyarakat pemerintah tidak akan 

mampu membangun bangsa ini, demikian halnya 
dengan kota Salatiga tanpa andil warganya kota ini 
akan tidak terurus. Begitu Suniprat, anggota DPRD 
dari Kecamatan Tingkir berkomentar tentang peran 
serta masyarakat dalam pembangunan.

Oleh karenanya, Suniprat menghimbau agar 
pemerintah menggalakkan lagi semangat gotong-
royong warga. “Jika warga tidak mau menjaga 
lingkungannya maka Kota ini akan kumuh dan rusak. 
Itu hal terkecil, belum lagi misalnya warga tidak mau 
turut serta pemerintah dalam membangun fasilitas 
tentu kota ini tidak akan berkembang,” Suniprat 
mencontohkan.

Semangat gotong royong ini adalah ruh bangsa 
Indonesia, jika ruh ini hilang apa lagi yang dimiliki 
bangsa ini. “Kita dulu diajarkan sopan santun, suka 
menolong, gotong royong, ramah dan musyawarah 
mufakat. Ini pelajaran sejak SD, namun sekarang 
kurikulum yang ada hanya mengejar prestasi 
akademik semata, nilai-nilai luhur yang dijadikan 
dasar negara telah ditinggalkan. Pancasila saripatinya 
adalah pembelajaran. Kalau itu sekarang tidak ada di 
kelas lalu kita menempatkan Pancasila sebagai apa,” 
lontarnya.

Semua jika dilakukan bersama-sama semua 
pekerjaan akan terselesaikan dengan mudah, cepat 
dan tidak meninggalkan masalah. “Demikian halnya 
pembangunan di Salatiga ini, jika pemerintah berjalan 
sendiri dan tidak melibatkan masyarakat perjalanan 
pembangunan menjadi tersendat. Jika warga tidak 
diajak rembugan (musyawarah dalam proses 
perencanaan) yang terjadi nantinya adalah protes 
warga dan hasilnya pembangunan mandeg,” tambah 
dewan berpenampilan sederhana ini.

Disisi lain bila masyarakat diajak 
duduk bareng, ditanya maunya 

bagaimana kemudian dicar i  so lusi  maka 
pembangunan akan bersinergi. “Tidak akan ada 
masyarakat yang protes karena ditinggalkan atau 
karena merasa dirugikan. Jadi gotong royong ditengah 
warga penting, gotong royong warga dan pemerintah 
atau singkatnya musyawarah juga penting demi 
kemajuan kota kita ini,” tekan Suniprat.

Kelestarian Budaya
Siapa di negeri ini yang tidak mengenal 

Punokawan Bagong, sosok pewayangan tersebut 
termasuk yang ditunggu-tunggu dalam suatu pentas. 
Meski tampil dengan keluguan dan kelucuannya, 
tokoh tersebut sering mematik munculnya pesan 
moral terhadap para penonton.

Begitu pula Supriyono, anggota dewan Kota 
Salatiga mampu memerankan sosok punokawan 
Bagong pada pergelaran wayang orang di ajang Pentas 
Duta seni Kota Salatiga di Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII) Jakarta.

Kepiawaiannya dalam memerankan sosok 
Bagong terbukti dengan tawa dan senyuman yang 
muncul dari para penonton. Singkat kata kehadiran 
wayang orang dari Kota Salatiga mampu menghibur 
pengunjung karena sangat jarang kesenian Wayang 
Orang ditampilkan di Jakarta, sehingga banyak 
penonton yang tidak sejengkalpun meninggalkan 
tempat duduknya.

Menurut Supriyono, salah satu fungsi kota 
Salatiga adalah sebagai Kota Transit Pariwisata. 
Dengan begitu, kota Salatiga memang masih harus 
berbenah diri agar mampu mengelola komoditi di 
bidang pariwisata dengan menjual panorama maupun 
udara sejuk dan bersih, serta nilai sejarah yang berada 
di Kota Salatiga.

Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013

H. Suniprat
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“Da lam kesempatan  t e rsebut  se la in  
menampilkan Wayang Orang. Kota Salatiga juga 
menampilkan Campursari ringkes. 

Selain menjadi ajang promosi budaya lokal dan 
kesenian, rombongan dari  Kota Salatiga juga 
mempromosikan makan khas  kota ini seperti Enting-
enting Gepuk, Ampyang, Karak Gendar, Kacang 
Kedelai, Abon Sapi dan Dendeng,” terang Supriyono.

 “Momen-momen seperti ini seharusnya dikemas 

dengan matang. Jangan sampai tujuan promosi kota 
tidak tercapai, semua yang bisa dipamerkan kalau 
perlu dibawa. Misalnya saja batik khas kota Salatiga 
pada ajang tersebut juga dipamerkan. Kalau bisa 
semua produk dari kota ini kita bawa agar orang tahu 
dan tertarik untuk membeli, setelah itu mereka tertarik 
untuk mengunjugi Salatiga,” ide anggota dewan dari 

Sidorejo ini.(lf/bs)

Supriyono

aya berharap Kota Salatiga bisa 

Smengoptimalkan APBD yang ada. Sektor 
yang dipilih tentunya adalah yang 

bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Demikian 
pinta M. Fathur Rahman saat jeda rapat internal di 
gedung dewan.

Pak Maman demikian sapaan untuknya, juga 
menghimbau agar pemerintah juga menggandeng 
pihak swasta dalam melaksanakan pembangunan. 
Pemkot dalam hal ini sebagai penyedia regulasi dan 
potensi sedangkan swasta sebagai investor.

“Dari masukan beberapa teman di luar Salatiga, 
kota kita ini belum ramah investasi. Investor luar 
daerah masih kesulitan dalam berinvestasi di Salatiga, 
baik dari informasi potensi kota sampai regulasi yang 
belum simple,” tambah Pak Maman.

Laporan UtamaLaporan UtamaLaporan Utama

OptimalkanOptimalkan
Anggaran DaerahAnggaran Daerah

Optimalkan
Anggaran Daerah

P a k  
M a m a n  
mencontohkan 
b e b e r a p a  
i n v e s t o r  
k e s u l i t a n  
m e n g a k s a e s  
Pasar Raya 2 
dan Pasar Jetis 
(Rejosari). Kasus lain yang terjadi adalah lahan  untuk 
berinvestasi yang ditawarkan di Kota Salatiga ini tidak 
jelas, misalnya saja keberadaan Taman Wisata Salatiga 
(TWS) sampai saat ini program yang telah mulai pudar 
dari ingatan itu tidak ada kemajuan.

“Kedepan perlu kebijaksanaan pemerintah 
untuk mengatasi kesulitan tersebut, perhatian serius 

Foto: ssFoto: ss

Foto: ss

M. Fathur Rahman, SE. M.Si
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juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Penanganan 
rumitnya proses investasi tentunya juga harus 
menggandeng swasta,” usul Pak Maman.

Yang perlu dilakukan pemkot adalah penyiapan 
gambaran potensi Salatiga sehingga orang yang mau 
berinvestasi, mereka sudah tahu mau menanamkan 
modal atau usaha dibidang apa. Gambaran yang detail 
tentang Salatiga akan memudahkan swasta untuk 
memilih sektor usahanya.

“Salatiga bisa menawarkan potensi daerahnya, 
gambar detail Kota ini dengan berbagai keaneka 
ragamannya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi 
investor. Yang tidak kalah penting adalah jaminan 
keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi,” 
sambung Pak Maman.

Selanjutnya Pak Maman juga mengkritisi 
tentang ketersediaan lahan di Salatiga ini. Selama ini 
investor dalam mencari lokasi untuk tempat usahanya, 
mereka mencari sendiri sehingga tidak jarang mereka 
salah lokasi atau tidak sesuai dengan tata ruang yang 
dibuat pemkot.

“Pemkot harus memastikan lokasi usaha mana 
yang bisa diakses para pengusaha, ketersediaan 
infrastruktur juga menjadi prasarat baku. Termasuk di 
dalamnya adalah lokasi mudah dijangkau, artinya 
akses jalan harus dipersiapkan. Jangan sampai ketika 
ijin usaha sudah ada namun ternyata jalan tidak bisa 
dibebaskan. Bila ini terjadi maka menjadi catatan 
buruk tersendiri oleh investor tentang Salatiga,” usul 
Pak Maman.

Kesiapan lain yang juga harus dilakukan Pemkot 
menurut Pak Maman adalah penyiapan masyarakat 
sekitar lokasi usaha. “Ini menjadi penting karena 
orientasi pembangunan sekarang subjeknya adalah 
masyarakat. Jika masyarakat tidak dilibatkan ini akan 
menjadi bumerang bagi proses pembangunan yang 
dilaksanakan. Jika masyarakat dilibatkan, mereka 
akan menerima dan merasa investor adalah asset 

Salatiga dan dibutuhkan masyarakat sebagai sarana 
menjuju kesejahteraan mereka,” terangnya.

“Sebagai pengalaman kita adalah saat 
pembangunan pasar akan dilaksanakan masyarakat 
pedagang tidak dilibatkan secara intens. Yang terjadi 
adalah ketidaksepahaman antara sesaman pedagang 
dengan pemkot dan juga pengusaha. Artinya kita 
belum menempatkan pedagang sebagai subjek 
membangun agar mereka  bisa menerima investasi 
ini,” dicontohkannya.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian wakil ketua 
dewan ini adalah kerjasama antara pemkot dan 
investor dalam hal komitmen. Jangan sampai 
kecerobohan antara keduanya menimbulkan potensi 
ranah hukum yang akan merugikan kedua belah 
pihak. Keterbukaan dalam kerjasama menjadi penting 
agar investasi bisa berjalan lancar. ”Sebagai contoh 
saja permasalahan Pasar Raya 2 yang tidak tuntas, 
juga proyek-proyek lain yang masih meninggalkan 
persoalan hukum. Ini akan menguras pikiran dan 
merugikan keduanya baik pemkot atau pun 
pengusaha,” tandas Pak Maman.

Sekarang  Salatiga menurut anggota dewan dari 
Sidomukti ini kehilangan daya tariknya. Kita harus 
mengambil langkah cepat untuk membuat kota ini 
menjadi pusat perhatian orang luar kota. “Salatiga 
sampai saat ini belum memiliki objek wisata yang khas, 
sehingga orang bingung ke Salatiga mau berlibur 
kemana. Salatiga ini iklimnya kondusif untuk berlibur 
tapi kalau tidak ada objek yang menarik orang akan 
memilih daerah lain. Jadi saya tekankan Salatiga 
sangat membutuhkan objek wisata, jangan berhenti 
pada perencanaan saja tapi laksanakan,” pintanya.

“Saya yakin ada investor yang mau berinvestasi 
dalam sektor pariwisata di kota ini. Kalau kita 
menyiapkan sarana dan prasarana yang ada, perijinan 
yang mudah serta jaminan keamanan berinvestasi 

tentu akan segera terwujud,” ajak Pak Maman.(lf/ss)

Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013
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isela-sela kegiatannya Ariadi anggota 

DDPRD Kota Salatiga ini masih sempat 
mengunjungi konstituennya. Bahkan 

meskipun usai jam kerja sosok satu ini juga rajin 
mendatangi undangan dari SMAN 1 Salatiga untuk 
mengikuti acara welcome Party Browns Plains High 
School di Aula sekolah belum lama ini.

Pada kesempatan tersebut sebanyak 8 pelajar 
dan 5 pendamping dari Australia datang ke SMAN 1 
Salatiga dalam rangka pertukaran pelajar. Mereka 
disambut dengan kesenian daerah tidak lupa juga 
dihidangkan masakan khas Indonesia seperti bakso, 
siomay dan martabak.

Begitu acara mulai mereka disuguhi tari 
gambyong oleh 2 siswi setempat selanjutnya tarian 
Papua. Acara juga diisi dengan paduan suara 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Lagu 
Kebangsaan Australia. 

“Saya merasa bangga dan terharu karena anak 
didik kita di SMAN 1 ini mampu memberikan hiburan 
kepada para tamu pelajar dan guru dari luar negeri. 
Bahkan paduan suara anak-anak juga mampu 
menyanyikan lagu kebangsaan mereka, jelas saya 
bangga,” terang Ariadi.

“Saya berdoa mudah-mudahan kerjasama ini 
akan terjalin terus, sehingga anak-anak kita juga bisa 
ke Australia untuk memperdalam kemapuan bahasa 
Inggris” tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan 
pertukaran pelajar ini sangat bagus, selain belajar 
bahasa tadi juga belajar bergaul dengan orang asing 
serta mengenal budaya mereka. 

“Saya berharap SMAN 1 ini terus menjaga  
komunikasi yang intensif agar hubungan baik dengan 
sekolah dari Australia ini tidak berhenti di tengah 
jalan,” pinta anggota dewan pecinta motor trail ini.

Ariadi juga berharap para siswa untuk tetap 
semangat belajar, apalagi tentang penguasaan bahasa 

Semangat Belajar SiswaSemangat Belajar SiswaSemangat Belajar Siswa
 Dibutuhkan  Dibutuhkan  Dibutuhkan 
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Drs. F. Slamet Ariadi

“kegiatan pertukaran pelajar sangat bagus, 

selain belajar bahasa 

juga belajar bergaul dengan orang asing 

serta mengenal budaya mereka. 

Hal ini perlu terus dijaga  

komunikasi yang intensif 

dapat meningkatkan hubungan baik 

dengan sekolah dari Australia,

dan tidak berhenti di tengah jalan”

Foto: ss
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Fahmi beranggapan internet itu 
sangat penting bagi kemajuan bangsa, 
dari sektor pendidikan, kesehatan, 
informasi dan lain sebagainya. Dengan 
d em ik i an  masya raka t  h a ru s  
didekatkan dengan internet. “Namun 
ternyata penyalahgunaan internet 
juga terjadi di kalangan anak-anak. Ini 
kan bertolak belakang, disatu sisi 
dibutuhkan disisi lain membahayakan 
generasi muda. Saya berharap pemkot 
mengawasi keberadaan warnet yang 
ada di Salatiga. Tidak untuk 
mempersulit ijin pendirian usaha 

tersebut, namun mereka jangan mengedepankan 
aspek keuntungan saja. Pengusaha warnet juga harus 
memperhatikan moral anak juga,” usul Fahmi.

“Jangan sampai anak yang masih kecil berlama-
lama di warnet, hal tersebut akan membahayakan 
mereka karena anak itu memiliki rasa ingin tahu dan 
mencoba yang sangat tinggi. Kalau apa yang mereka 
lihat tidak dibatasi dan diawasi tentu mereka akan 
membuka situs semau mereka. Harus ada peraturan 
yang jelas dalam usaha warnet, dan pihak operator 
juga membatasi situs-situs mana yang boleh dibuka,” 
terus dewan dari Tingkir ini.

Selain itu Fahmi juga meminta pemkot membuat 
pilot projek jam belajar anak di suatu wilayah. 
“Mengulangi usulan saya beberapa waktu lalu tentang 
pentingnya jam belajar di Salatiga, saya ingin pemkot 
mewujudkan dengan pencanangan di salah satu 
wilayah di Salatiga, bisa dimulai dari satu RT misalnya. 
Saya yakin orang tua akan setuju, dengan demikian 
orang tua juga dituntun memberi contoh anaknya. 
Misalnya saja mendampingi saat jam belajar, atau 
tidak nonton tv pada saat yang sama. Degan contoh 
orang tua dan kontrol dari aparat RT tentunya ini akan 

dapat berjalan,” ingin Fahmi.(lf/ss)

asing. Di era sekarang ini, penguasaan bahasa asing 
memang sangat dibutuhkan meskipun bahasa lokal 
tidak boleh ditinggalkan.

“Jika Mrs. Kerry O'Connor pimpinan rombongan 
saja bisa berbahasa Indonesia dan sedikit bahasa Jawa 
kenapa siswa kita tidak iri. Kalau mereka di 
sekolahnya diajarkan bahasa kita berarti mereka suka 
dengan yang kita miliki, seharusnya kita juga bangga 
dengan bahasa kita ini,” jelas Ariadi.

Buat Peraturan Usaha Warnet
Berbicara masalah siswa dan pendidikan di Kota 

Salatiga, Fahmi Asyhari anggota dewan dari Partai 
Amanat Nasional (PAN) punya pandangan lain. Fahmi 
merasa prihatin dengan prilaku anak sekarang ini. 
Rata-rata hobynya main game online di warnet, pegang 
rokok dan membuka situs porno. Demikian keluhnya 
di tempat kerjanya baru-baru ini.

“Saya merasa prihatin dan miris melihat 
perilaku anak-anak jaman sekarang, saya pernah 
melihat anak kecil usia SD asik main game online. Dan 
saat saya di warnet sekilas terlihat mereka dengan 
cepat menutup situs porno. Bayangkan anak setingkat 
SD kebiasaannya seperti itu, akan jadi apa mereka ke 
depan,” terang Fahmi.

Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013

Fahmi Asyhari, SH
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Kesehatan Kota Salatiga bekerjasama dengan Dinas 
Pengelola Lingkungan Hidup (DPLH)  melakukan 
pembagian tanaman keras untuk penghijauan 
sekolah. Melalui program ini, juga dilakukan program 
pelestarian tanaman langka.

Melalui program greenschool ini merupakan 
pengembangan atau penjabaran tatanan kawasan 
pemukiman, sarana dan prasarana umum. Dan, 
melalui kegiatan ini juga diberlakukan tentang 
larangan merokok di sekolah.

Tatanan Kota Sehat yang lain yang akan dinilai 
adalah program pengendalian merokok di tempat 
kerja, yang telah dilakukan dengan sosialisasi program 
dengan lintas sektor dan perusahaan swasta. 
Sosialisasi juga dilakukan di kecamatan dan 
kelurahan, program pengendalian rokok di pondok 
pesantren dan surat edaran ke SKPD tentang 
pngendalian merokok di tempat kerja.

Program keluarga mandiri kelola sampah, juga 
merupakan program unggulan yang lain. Melalui 
program ini sudah disosialisasikan ke masyarakat 
sampai ke tingkat RT/RW. Tidak saja melakukan 
sosialisasi, program ini juga membuat tempat 
percontohan pengelolaan sampah rumah tangga, dan 
bekerjasama sama dengan Kantor Lingkungan Hidup 
memberikan stimulan berupa tempat sampah dan 
gerobag sampah.

SalatigaSalatigaSalatiga
Seharusnya Bisa Dapat AdipuraSeharusnya Bisa Dapat AdipuraSeharusnya Bisa Dapat Adipura

eberapa kali menjadi nominator dan 

Bpenghargaan sebagai Kota Sehat 
seharusnya Salatiga juga layak 

mendapatkan piala Adipura. Demikian komentar Rosa 
Darwanti anggota Dewan yang juga pengurus Forum 
Kota Sehat Salatiga (FKSS).

Beberapa hal sudah tercapai dan berjalan, 
tinggal pembenahan di titik rawan penilaian saja. 
Misalnya kebersihan, ketertiban dan kenyamanan 
pasar harus ditingkatkan, karena sektor ini paling 
lemah di Salatiga. 

Langkah kongkrit juga telah dijalankan yaitu 
program Greenschool  atau sekolah hijau merupakan 
pengembangan dari  program Kota Sehat dengan 
melibatkan Dinas Pendidikan. Dengan Dinas 
Pendidikan mengembangkan kurikulum dan 
pembuatan kebijakan berkaitan dengan pendidikan 
lingkungan di sekolah.

Masih dalam program greenschool ini, Dinas 

Laporan UtamaLaporan UtamaLaporan Utama
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Rosa Darwanti, SH, M.Si
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“Beberapa hal yang sudah tercapai 

dan berjalan tinggal pembenahan 

di titik rawan penilain,  

seperti  kebersihan, ketertiban 

dan kenyamanan pasar harus ditingkatkan, 

karena sektor ini paling lemah di Salatiga”

Foto: ssFoto: ssFoto: ss
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Semoga pemkot segera berbenah diri agar 
keinginan meraih gelar bergengsi sebagai penggondol 
Adipura segera terwujud. Tentunya ini juga harus 
bekerja sama dengan masyarakat, instansi dan dinas 
terkait serta pihak swasta.

Pemkot Harus Percantik Salatiga
Berbicara masalah Adipura, apalagi dengan 

dimulainya akses jalur tol yang akan melintas di 
Salatiga, perjalanan Salatiga menuju Semarang atau 
Salatiga menuju Solo bisa ditempuh hanya dengan 
waktu kurang dari satu jam. Sebagian orang 
beranggapan kota ini akan mati atau sepi pengunjung. 
Hal tersebut disebabkan karena kendaraan yang biasa 
lewat di kota Salatiga berganti melewati jalan tol.

Namun Suyanto, anggota dewan dari partai 
Gokar beranggapan itu belum tentu terjadi dengan 
Salatiga, asalkan Pemerintah Kota Salatiga segera 
mengambil langkah cepat. 

”Segera percantik kota ini dengan segala fasilitas 
dan kemudahan. Lengkapi kota ini dengan fasilitas 
wisata, kontek wisata bisa diartikan secara luas. 
Misalnya saja wisata belanja, pasar yang ada harus 
tertata bersih dan rapi serta bila mungkin harga murah 
dibanding wilayah sekitar Salatiga. Dari sini saja orang 
akan tertarik untuk ke kota ini untuk berbelanja. SDM 
pasar juga dipersiapkan mentalnya, pedagang harus 
supel ramah dan bila bisa harga yang lebih murah 
dibuat pas agar orang datang tidak perlu gontok-
gontokan menawar barang, sehingga orang ke pasar 
menjadi nyaman,” terang Suyanto

Saya berandai-andai Salatiga ini 
menjadi daerah penyangga kota besar 
seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, dan 
lainnya yang menyangga Jakarta. Kota 
S a l a t i g a  h a r u s  m e n a w a r k a n  
kenyamanan sebagai tempat tinggal 

seperti kota di sekitar Jakarta tersebut. Salatiga harus 
berani menyediakan fasilitas perumahan, bila tidak 
memungkinkan perumahan horisontal yang dibangun 
secara vertikal.

Suyanto menambahkan jangan hanya membuat 
rumah susun yang terkesan sempit, berdesak-
desakan, minim fasilitas dan tidak nyaman. 

”Ada beberapa di Salatiga yang sudah memulai 
membuat rumah tamu atau kost-kostan dengan harga 
500 ribu rupiah keatas per bulannya, dan itu laku. 
Seandainya ada apartemen yang luas nyaman dengan 
berbagai fasilitas serta murah, orang akan memilih ini 
dari pada perumahan. Apartemen biasanya lebih aman 
karena ada tenaga keamanan 24 jam serta sistemnya 
juga bagaus. Dengan demikian Salatiga akan menjadi 
kota residensial,” tambahnya.

Jika Salatiga sudah menjadi kota residen 
kebutuhan seperti pasar atau pusat perbelanjaan, 
rumah makan, pusat kuliner rakyat, sarana hiburan, 
pendidikan, RSU, fasilitas publik, dan fasilitas lainnya. 
Itu sejalan bila melihat kondisi Salatiga yang tidak lagi 
memiliki sumber daya alam, yang dapat dijual. 
Sehingga hanya dapat berkembang dengan logika 
bisnis, yakni penyediaan perdagangan dan jasa.

”Jika penduduk Salatiga banyak Usaha, 
ekonomi rakyat akan menggeliat, Pengusaha 
menengah ke bawah bisa menciptakan pusat jajanan 
tradisional seperti pusat oleh-oleh khas Salatiga: 
enting-enting gepuk, keripik paru, getuk, singkong 

keju, singkong presto,” tutup Suyanto.(lf/ss)

Foto: bdiFoto: bdiFoto: bdi

Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013

Suyanto
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udah mulai dikerjakannya pekerjaan fisik 

Sdibeberapa wilayah di Salatiga membawa 
kabar baik bagi warga. Masyarakat telah 

menunggu usulan mereka terkait pembangunan 
sudah mulai berjalan, namun ada keluhan warga yaitu 
ada yang tanahnya terkena proyek tapi tidak ada 
komunikasi. Demikian sampai Bambang Soedowo, 
anggota dewan dari Kecamatan Sidomukti.

“Koordinasi pemkot dengan warga yang terlewati 
proyek haruslah terbangun sebelum pekerjaan 
dilaksanakan. Misalnya saja pengerjaan talud yang 
tentu melewati pekarangan warga. Sudah barang tentu 
material galian dan material bangunan ditempatkan di 
bahu jalan atau di tanah milik warga, diharapkan 
pihak pemkot dan pemborong bisa konfirmasi ke 
warga. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu 
masayarakat,” harap Bambang.

“Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah, 
bagi pekerjaan yang mengambil sebagian tanah warga 
untuk ada kejelasan. Pemkot haruslah berkoordinasi 
dengan warga tersebut karena tentunya warga merasa 
tidak di-uwongke. Menurut warga yang terpenting itu 
tembungnya, kalau tidak ada omongan tentunya ini 
tidak menghargai mereka,” tambahnya.

Masih terang Bambang, bahwa tanah warga itu 
statusnya bersertifikat dan dipajak. “Bagaimana 
dengan luas tanah warga dalam sertifikat nantinya. 
Terus pajaknya bagaimana, karena luasan tanah 
berubah. Agar semua enak, antara warga dengan 
pemborong dan pemkot sendiri, seyogyanya pemkot 
sudah ada pembicaraan dengan warga yang terlewati 
proyek. Mereka tidak mutlak menginginkan ganti rugi, 
tapi pembicaraan dan ijin yang jelas,” pungkas 
Bambang

Perencanaan Proyeksi Keberhasilan Program
Terpisah Drs. Agung Wibowo, menjelaskan hal 

lain bahwa di tahun 2013 ini banyak program kerja 
yang tidak bisa dieksekusi, dalam program atau 
kegiatan itu titik tolaknya adalah perencanaan. 

Kalau perencanaan baik artinya keberhasilan 
sudah 80 persen, kalau perencanaan tidak baik jangan 
harap program akan berjalan baik dan tuntas. 
Demikian komentar Agung Wibowo anggota dewan dari 
Sidomukti menanggapi iklim pembangunan saat ini.

Menyikapi kegiatan yang tidak bisa terwujud di 
tahun 2012 dan 2013, seharusnya pemkot menjadikan 

HargaiHargaiHargai  

Warga yang Terkena Proyek !Warga yang Terkena Proyek !
 

Warga yang Terkena Proyek !

Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013

Bambang Soedowo
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catatan khusus. Kenapa program tidak bisa 
berjalan dan terealisasi. “Mestinya evaluasi kenapa 
proyek tidak bisa berjalan, kendala yang dihadapi apa, 
terus sudahkan dicari dan dilaksanakan jalan 
keluarnya, kalau sudah tentu proyek sekarang 
tentunya sudah bisa berjalan,” 

Agung memandang sepertinya pemkot membuat 
program tidak mempertimbangkan potensi yang ada. 
Jika potensi kota diperhatikan tentunya mereka 
mudah dalam menyusun perencanaan jika tidak maka 
dapat dipastikan perencanaan yang dibuat hanya 
berdasarkan program kerja semata. “Kongkritnya 
dapat disimpulkan yaitu program kerja yang disusun 
tanpa melihat potensi yang ada pasti tidak dapat 
dieksekusi,” tekan Agung.

Potensi disini mencakup berbagai hal, misalnya 
saja sumber daya manusia (SDM)-nya, jika seseorang 
hanya mampu menyelesaikan tujuh kegiatan jangan 
sampai program dibuat lebih misalnya 20 kegiatan 
atau mudahnya jangan membuat program kegiatan 
yang jauh diatas batas kemampuan mereka.

“Selanjutnya program yang tidak bisa jalan 
entah faktor SDM atau perencanaan yang salah dan 

sangat naïf sekali bila ternyata 
kegagalan tersebut karena adanya 
intervensi. Tahun ini adalah menjelang 
tahun politik, di 2014 mendatang ada 
pemilihan umum legislative dan 
pemilihan presiden. Mungkin juga ada 
intervensi yang cukup tinggi tapi 
sepanjang mereka melaksanakan 
kegiatan sudah sesuai dengan regulasi 
itu tidak menjadi masalah,” komentar 
dewan yang tetap konsen terhadap 
dunia pendidikan ini.

Agung menambahkan bila ada 
intervensi yang tidak masuk akal 

harusnya kafilah tetap berlalu dan tidak perlu 
ditanggapi serius. Yang terpenting adalah program 
kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan 
yang ada, bentuk dan tenggang waktu pengerjaan 
tidak melenceng serta dilakukan secara professional.

Mestinya  Bappeda dalam hal ini melakukan 
koordinasi yang intens dengan masing-masing SKPD. 
Jangan penganggaran bersumber dari BAPPEDA saja, 
seharusnya angka juga berasal dari SKPD, sehingga 
tahu persis kemampuannya sampai berapa kegiatan. 
Jika anggaran sudah muncul, SKPD tidak punya 
alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan.

Saya yakin SKPD itu orangnya pintar-pintar dan 
professional tapi kok jalan dan cara kerjanya kok tidak 
seperti orang pintar ya. Mereka kan lebih 
berpengalaman dengan benturan yang sering terjadi. 
Ibaratnya mereka sudah tahu propertinya, walaupun 
mereka tidur tidak perlu dibangunkan kegitan sudah 
jalan. Atau itu karena yang pegang jabatan tidak 
berprestasi, kalau tidak bisa mendingan minggir saja 
dari pada mengorbankan kinerja eksekutif dan 

menggagalkan kegiatan.(lf/ss)

Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013
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Drs. Agung Wibowo
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alam perda tata ruang Kota Salatiga 

Dnomer 4 tahun 2011 tentang tata ruang 
dan RPKMD sudah disahkan  dan diatur 

beberapa kelurahan yang akan dijadikan kampung 
buah. Begitu Elysabeth Dwi K menangggapi 
kelambanan pemkot dalam menjalankan program 
tersebut.

Contohnya saja Kelurahan Kecandran, daerah 
ini terkenal dengan salak khas candran yang besar dan 
banyak airnya selain itu juga duku. “Salak kecandran 
kalau belum matang memang ada rasa sepetnya, 
namun jika ditunggu sampai matang banget juga bisa 
manis. Tentu saja salak jangan hanya dijual berupa 
buah saja namun harus ada kreasi lain agar para 

pengunjung kampong buah nanti bisa membawa oleh-
oleh yang bermacam. Misalnya saja dodol salak, kripik 
salak, selai salak dan sebagainya,” terang Elysabeth.

Selain itu juga Kelurahan Kauman Kidul juga 
memiliki buah rambutan yang khas, wilayah Tingkir 
dengan buah duriannya serta Argomulyo dengan 
pisang Raja Bulu. “Memang yang sudah kelihatan bisa 
dipromosikan adalah daerah Kecandran dan Kauman 
kidul, kedua daerah ini juga memiliki sarana 
pendukung lainnya misalnya saja peternak ikan. 
Pemerintah harus bekerja serius dalam menjual dua 
kelurahan ini. Semua SKPD yang terkait harus 
bekerjasama, seperti Dinas Pertanian, Bapermas, 
Dinas Koperasi serta dinas lainnya sesuai dengan 
tupoksinya dalam membantu masyarakat,” imbuh 
DPRD dari Argomulyo ini.

Masih menurut Elysabeth, sarana yang ada juga 
harus diperhatikan. “Jangan sampai orang yang 
berkunjung di kebun salah khawatir terkena duri. Di 
sini peran dinas pertanian dalam merawat pohon 
salak, pengurangan batang daun minimal disisakan 
beberapa mereka yang tahu, agar pertumbuhan pohon 
salak tidak terganggu, tapi pengunjung tetap nyaman,” 
Elysabeth mencontohkan.

Kemudian Bapermas dan Dinas Koperasi 
memiliki peran pendampingan dan permodalan agar 
warga bisa menjalankan usaha dengan benar dan bisa 
maju. “Jangan sampai masyarakat diberi bantuan 
namun dibiarkan jalan begitu saja. Kalau hasilnya 

Segera WujudkanSegera WujudkanSegera Wujudkan

Wisata Kampung BuahWisata Kampung BuahWisata Kampung Buah

Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013

E. Dwi Kurniasih, SH, M.Si
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tidak ada kan program jadi sia-sia, mereka harus 
didampingi, dimotivasi dan dilatih bagaimana  cara 
mengelola keuangan,” jelasnya.

Selain dari potensi buah daerah di Salatiga juga 
memiliki kesenian yang bermacam-macam. “Ini 
tentunya akan menambah minat para pengunjung 
untuk mampir misalnya saja drumblek, rodat dan reog. 
Di Kelurahan Kecandran ternyata juga ada goa 
asmorodono. Goa ini sebenarnya telah diangkat atau 
diperkenalkan oleh Dinas Pehubungan Komunikasi 
Budaya dan Pariwisata, namun belum maksimal,” 
pungkas Elysabeth.

Kemas Karnaval Sebagai Pariwisata
Disisi lain maraknya karnaval berbagai kesenian 

di Salatiga juga merupakan ajang promosi bagi kota 
Salatiga. Mahmudah selaku anggota Dewan meminta 
pemkot mengemasnya menjadi sebuah wisata. Seperti 
baru saja digelar Salatiga Nation Carnival dan parade 
drumblek yang digelar pihak swasta.

Menurut Mahmudah ini adalah asset bagi kota 
Salatiga, kota ini harus menjadi yang terdepan dalam 
kesenian drumblek karena kota ini telah 
memproklamirkan diri sebagai pusat drumblek. Dan 
memang kota Salatiga ini memiliki banyak grup 
kesenian tradisional dalam bentuk perkusi ini.

Dengan dikemasnya drumblek dan pertunjukan 
karnaval kostum menjadi sebuah wisata akan 
menggerakkan ekonomi masyarakat. Misalnya saja 
pedagang asongan, pedagang minuman dan makanan 
dadakan serta mendatangkan rejeki pagi pemilik toko.

“Dengan banyaknya orang yang menonton 
pertunjukan tentu akan banyak permintaan barang 
utamanya makanan, minuman dan mainan anak. 
Dengan demikian putaran uang akan terlihat, jika ada 
pengunjung dari luar kota tentu hotel dan penginapan 
pun akan terisi,” terang Mahmudah.

Pemkot harus bisa melihat celah tersebut untuk 
menjadikan drumblek sebagai ikon kota ini. 
“Contohnya saja gelar perlombaan drumblek yang 
dibarengi dengan kegiatan pameran pembangunan  
tingkat jawa tengah. Tentunya nanti kesenian ini 
otomatis akan diakui oleh daerah lain sebagai 
kekayaan Salatiga, karena peserta pameran dari 
seluruh pemerintah kabupaten kota se jawa tengah,” 
tambah Mahmudah.

“Jangan sampai asset kota ini malah menjadi 
daya tarik daerah lain hanya karena Pemkot tidak bisa 
mengelolanya. Jika ada tamu dari luar kota atau dari 
pemerintah yang lebih atas ke Salatiga harus 
disuguhkan, agak mereka mengetahui Salatiga 

memiliki kekayaan tradisi” pungkasnya.(lf/ss)

Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013

Mahmudah, SH
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ang perlu dipertanyakan apakah 

YPancasila sekarang ini masih ada di dalam 
sanubari dan keseharian kita. Demikian 

lontar Ketua DPRD Kota Salatiga Milhous Teddy 
Sulistio, SE saat mensoal masalah eksistensi Pancasila 
di masa sekarang ini.

Teddy mencontohkan kalau dulu semua asal 
oraganisasi dan partai berlandaskan Pancasila, 
namun sekarang Pancasila dianggap sebagai sesuatu 
yang tidak penting. 

“Cara kita bernegara dan berorganisasi sekarang 
ini telah melenceng dari cita-cita pendiri bangsa ini. 
Founding father kita menempatkan Pancasila sebagai 
sesuatu hal yang mendasar dalam membentuk suatu 
tatanan organisasi, maksudnya tidak lain agar semua 
ormas atau parpol memiliki satu tujuan,” tekan Teddy.

“Jangankan tahu akan makna Pancasila, hafal 
pun tidak itulah yang terjadi sekarang ini. Kegiatan 
hanya berbetuk seremonial semata, Pancasila 
dibacakan disetiap upacara namun sebenarnya yang 
terjadi hanyalah pengucapan pada lisan saja 
sedangkan nilai yang terkandung di dalamnya tidak 
ada yang masuk dalam sanubari,” tambah dewan dari 
Sidomukti ini.

Masih menurut ketua DPRD Salatiga, nilai yang 
ada dari Pancasila diantaranya adalah gotong royong. 

“Dulu itu adalah budaya bangsa ini, bekerja 
bersama-sama untuk kemakmuran bersama. Atau 
dengan kata lain membanting tulang bersama dan 

memeras keringat bersama-sama untuk kesejahteraan 
bersama,” tekan Teddy. 

“Sekarang ini kan lain, semua kelompok 
memikirkan kelompoknya masing masing untuk 
mencapai tujuan dan kesejahteraan kelompok saja. 
Mungkin dengan mengabaikan kelompok lain, bila 
perlu semua hanya untuk kelompoknya,” komentar 
Teddy.

Teddy juga mempertanyakan apakah Pancasila 
itu masih sakti. “Pancasila itu sekarang mungkin 
sudah tidak ada, saya rasa hanya PDIP yang getol 
mengobarkan semangat Pancasila. Pancasila itu 

Milhous Teddy Sulistio, SE

PANCASILAPANCASILAPANCASILA
 Digali dari Bumi Indonesia Sendiri Digali dari Bumi Indonesia Sendiri Digali dari Bumi Indonesia Sendiri
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Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013
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Anda masih ingat, apa Pancasila?
Perlu kita ketahui bersama bahwa Pancasila tidak lahir secara mendadak, 

melainkan dengan melalui proses yang panjang. 
Nilai-nilai Pancasila telah hidup 

dan berkembang sejak manusia Indonesia itu ada.
Lahirnya Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri yang memang 

bukanlah kita meniru dari bangsa lain, 
tetapi sudah berurat, berakar dalam sifat dan tingkah laku 

masyarakat Indonesia. 
Karena itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri, 

yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara ini.

Kepribadian itu ditetapkan sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara, 
kita percaya pada diri sendiri, 

karena percaya pada diri sendiri merupakan salah satu 
ciri kepribadian bangsa Indonesia. 

Sebagai contoh sifat dan kepribadian bangsa yaitu mempercayai adanya 
Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Tuhan dapat menyatukan seluruh umat beragama di Indonesia
yang memang berbeda-beda.
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merupakan dasar Negara, tapi kok ada oraganisasi 
atau partai politik yang tidak berasaskan Pancasila. 
Pancasila itu dasar dedasaring nagari, artinya setiap 
sendi-sendi kehidupan harusnya berdasarkan 
Pancasila,”  kuaknya.

Sekarang kita lihat saja, apa Pancasila terlalu 
luhur, terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa 
mengimplementasikan. Sekarang pimilihan gubernur, 
presiden dan wakil rakyat berdasarkan suara, ini kan 
kapitalisme. Jika tujuannya adalah suara terbanyak 
dan semua ingin menang maka tidak salah jika jor-
joran duit.

Sekarang ini yang terjadi adalah mana yang 
mayoritas dan minoritas. Apa Pancasila itu terlalu 
luhur ya, dulu di SD itu diajarkan musyawarah 
mufakat. Sekarang ini apakah bisa kita pilihan 
Walikota dengan musyawarah saja. Apa Pancasila ini 
t e r l a lu  t i ngg i  s eh ingga  k i t a  t i dak  b i sa  
mengamalkannya, itu menjadi pertanyaan kita.

Sementara itu peran dunia pendidikan dalam 
menanamkan nilai-nilai Pancasila sudah mulai pudar. 
Sehingga pengambil kebijakan pun penting dalam 
menentukan arah pedidikan Pancasila mau dibawa 
kemana.

“Dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi 
negara dan pelayan masyarakat, pemerintah pun 
jangan memberikan pelayanan yang diskriminasi. 
Meskipun kita teman-teman PDIP masih belajar tapi 
kita serius berusaha menuju kesana. Ya, tidak heran 
jika ketua MPR sampai tergopoh-gopoh menyampaikan 
pentingnya 4 pilar kebangsaan. Bila Pancasila 
diamalkan dalam bernegara tentu tidak perlu lagi ada 
fraksi berbasiskan partai. Semua bekerja untuk 
kepentingan bersama, jadi tidak perlu lagi fraksi PDIP, 

PKS atau yang lainnya jika semua bicara dan berbekal 
kepentingan masyarakat,” terang Teddy.

“Pancasila itu ideologi, ide itu ajaran. Ideologi 
pemimpin itu apa, harus punya ajaran. Harus punya 
keyakinan, keyakinannya Pancasila, merah putih dan 
sebagainya karena itu adalah sari patinya bernegara. 
Apakah sekarang masih ada, saya kira sudah tidak 
ada. Kesaktian Pancasila diperingati dengan 
pengibaran bendera, pasang sepanduk. Padahal itu 
adalah itu dicapai dengan berdarah-darah, 
musyawarah sja dulu selalu dead lock saat 
merumuskan Pancasila, tapi sekarang tidak penting 
lagi,” tambahnya

Teddy juga mengunggkapkan bahwa, Pancasila 
itu 5 diperas jadi 3 diperas lagi menjadi 1 yang intinya 
gotong royong. Jika ada masalah dirembug seperti 
dulu, kalau sekarang sudah tidak ada. Kerja sama 
sekarang tidak ada lagi, sama-sama bekerja itu bukan 
bekerjasama, itu yang perlu kita perhatikan. Ini adalah 
menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk 
mengembalikan semangat Pancasila, pemerintah itu 
merupakan agen perubahan. Jika tidak ada 
dinamisator maka Pancasila tidak akan ada lagi.

“Mari kita jelaskan kepada generasi kita, bahwa 
Pancasila merupakan kesepakatan bangsa, suatu 
perjanjian luhur yang memiliki legalitas, kebenaran 
dan merupakan living reality  (kehidupan nyata) jauh 
sebelum berdirinya negara Republik Indonesia, maka 
saat ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari”, jelas bung Teddy.(lx/ss)

Ketua DPRD Salatiga

Milhous Teddy Sulistio, SE

Foto: ssFoto: ssFoto: ss
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Ketua DPRD Salatiga saat menjadi inspektur upacara di Taman Makam Pahlawan.



Pe n d i d i k a n  
karakter kini 
m e m a n g  

m e n j a d i  i s u  u t a m a  
p e n d i d i k a n ,  s e l a i n  
menjadi bagian dari proses 
pembentukan akhlak 
anak bangsa, pendidikan 
k a r a k t e r  i n i  p u n  
d i h a r a p k a n  m a m p u  

menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Bangsa 
Indonesia ke depannya. Membentuk siswa yang 
berkarakter bukan suatu upaya mudah dan instan. 
Hal ini memerlukan upaya terus menerus dan 
kontemplasi mendalam untuk membuat keputusan 
moral yang harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata 
sehingga menjadi hal yang praktis dan reflektif. 
Diperlukan sejumlah waktu untuk membuat semua 
itu menjadi kebiasaan dan membentuk watak atau 
tabiat seseorang.

Khususnya di Kota Salatiga, pendidikan 
karakter menjadi wacana utama pendidikan yang 
harus diprioritaskan. Yang saat ini terjadi di Kota 
Salatiga pendidikan karakter belum lah maksimal. Hal 
ini seharusnya mendorong setiap lini stakeholder yang 
berkompeten dengan elemen masyarakat perlu 
menggagas program tersebut secara signifikan dalam 
pelaksanaanya, perlu adanya inisiasi program dan 
regulasi tentang pelaksanaan pendidikan karakter di 
dalamnya.

Menjadi catatan penting di dunia pendidikan 
Kota Salatiga yang harus mengedepankan pendidikan 
secara komprehensif (menyeluruh) secara kualitas 
pendidikan bukan yang tidak subtantif muatan di 
dalamnya, perlu adanya grand design untuk 
menerapkan pendidikan karakter di Kota Salatiga yang 
bisa dibuat sebuah terobosan berupa Perda (Peraturan 
Daerah) atau Perwali (Peraturan Walikota) khusus 
tentang pendidikan karakter, yang di dalamnya 
memuat tentang aplikasi pendidikan karakter baik 
regulasi tertulisnya maupun program pelaksanaannya 
dengan melibatkan semua unsur yang terkait dengan 
pendidikan tanpa terkecuali baik Dinas Pendidikan, 
unsur Sekolah (Kepsek & Guru), Perguruan Tinggi / 
Swasta serta komponen masyarakat se-Salatiga 
karena tidaklah menjadi suatu acuan dalam 
pembentukan regulasi daerah bilamana tidak 
merenspon komponen-komponen terkait di dalamnya .

WacanaWacanaWacana
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Pencanangan pendidikan karakter tentunya 
dimaksudkan untuk menjadi salah satu jawaban 
terhadap beragam persoalan bangsa Indonesia 
khususnya di Kota Salatiga yang saat ini banyak 
dilihat, didengar, dan dirasakan, yang ternyata banyak 
persoalan muncul yang diidentifikasi bersumber dari 
gagalnya pendidikan dalam menyuntikkan nilai - nilai 
moral terhadap peserta didiknya. Hal ini tentunya 
sangat tepat, karena tujuan pendidikan bukan hanya 
melahirkan insan yang cerdas, namun juga 
menciptakan insan yang berkarakter kuat. Seperti 
yang dikatakan Dr. Martin Luther King, yakni 
kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir 
pendidikan yang sebenarnya.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
dengan jelas disebutkan sebuah alasan dibentuknya 
sebuah pemerintahan Negara Indonesia yaitu "Untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa". Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), cerdas itu bermakna sempurna 
perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, 
dan lainnya); tajam pikiran. Di sini jelas, ada dua 
elemen yang disebutkan yaitu akal dan budi.

Akal tentu merujuk pada hal intelektualitas. 
Sedangkan budi merujuk perilaku, moral, dan 
karakter. Bahkan terkait dengan pendidikan, 
amandemen keempat UUD 1945 lebih spesifik 
menjelaskan dalam Bab 13 Pasal 31 ayat 3 : 
"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 
dengan undang-undang". Sangat jelas cita-cita dan 
semangat UUD atas pendidikan kita. Yakni bukan 
sekadar pembentukan intelektualitas semata. Tetapi 
juga budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Namun, 
dalam taraf pelaksanaannya ada yang salah sehingga 
pendidikan kita kehilangan orientasi yang seharusnya. 
Tetapi hanya sebatas output hasil semata berupa 
angka-angka.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk 
merealisasikan pendidikan karakter di sekolah. 
Konsep karakter tidak cukup dijadikan sebagai suatu 
poin dalam silabus dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran di sekolah, namun harus lebih dari itu, 
dijalankan dan dipraktekkan. Mulailah dengan belajar 
taat dengan peraturan sekolah, dan tegakkan itu 
secara disiplin. Sekolah harus menjadikan pendidikan 

Sebagai Pondasi Kesuksesan Bangsa Indonesia
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karakter sebagai sebuah tatanan nilai yang 
berkembang dengan baik di sekolah yang diwujudkan 
dalam contoh dan seruan nyata yang dipertontonkan 
oleh tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah 
dalam keseharian kegiatan di sekolah .

Di sisi lain, pendidikan karakter merupakan 
upaya yang harus melibatkan semua kepentingan 
dalam pendidikan, baik pihak keluarga, sekolah, 
lingkungan sekolah, dan juga masyarakat luas. Oleh 
karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah 
membangun kembali kemitraan dan jejaring 
pendidikan yang kelihatannya mulai terputus antara 
lingkungan sekolah yaitu guru, keluarga, dan 
masyarakat. Pembentukan dan pendidikan karakter 
tidak akan berhasil selama antara lingkungan 
pendidikan tidak ada kesinambungan dan 
keharmonisan hubungan. Dengan demikian, rumah 
tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan 
dan pendidikan karakter pertama dan utama harus 
lebih diberdayakan yang kemudian didukung oleh 
lingkungan dan kondisi pembelajaran di sekolah yang 
memperkuat proses pembentukan karakter anak 
didik.

Di samping itu, tidak kalah pentingnya 
pendidikan di masyarakat. Lingkungan masyarakat 
juga sangat mempengaruhi terhadap karakter 
seseorang. Lingkungan masyarakat luas sangat 
mempengaruhi terhadap keberhasilan penanaman 
nilai-nilai etika, estetika untuk pembentukan 
karakter. Menurut Qurais Shihab, situasi 
kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya, 
mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat 
secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandangan 

mereka terbatas pada kini dan disini, maka upaya dan 
ambisinya terbatas pada hal yang sama.

Pendidikan karakter melalui sekolah, tidak 
semata-mata pembelajaran pengetahuan semata, 
tetapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-nilai 
etika, estetika, dan budi pekerti yang luhur. Selain itu 
karakter yang harus dimiliki siswa diantaranya yaitu 
kerja sama, disiplin, taat, dan tanggung jawab. Dan 
yang terpenting adalah praktekkan dan lakukan 
dengan disiplin oleh setiap elemen sekolah.

Semoga dengan pendidikan yang dapat 
meningkatkan semua potensi kecerdasan anak-anak 
bangsa Indonesia tak terkecuali di Kota Salatiga, dan 
dilandasi dengan pendidikan karakternya, diharapkan 
anak-anak bangsa Indonesia di masa depan akan 
memiliki daya saing yang tinggi untuk hidup damai 
dan sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain di 
dunia yang semakin maju dan beradab. Akhirnya, 
dengan diterapkannya sistem pendidikan yang ideal 
maka bangsa Indonesia ini akan terbentuk menjadi 
sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang mampu 
menterjemahkan sebuah perbedaan menjadi rahmat. 
Sudah saatnya sinergitas antara idealisme sistem 
pendidikan dengan profesionalitas guru akan mampu 
menelorkan siswa-siswa yang ideal pula, yakni 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

*)Penulis adalah 
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Setiap kali ada 
pembicaraan 
t e n t a n g  

gender, teman-teman saya 
yang laki-laki tertawa. 
Menurut mereka, gender 

adalah kerjaan perempuan yang kurang kerjaan. 
Benarkan demikian?

Apa itu Gender?
Selama ini, gender diidentikkan dengan 

perempuan. Padahal, gender dan perempuan adalah 
dua hal yang sangat berbeda. Istilah gender pertama 
kali diperkenalkan oleh Robert Stoler (1968). Istilah ini 
digunakan untuk memisahkan pencirian manusia 
yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat 
sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari 
ciri-ciri fisik biologis. Selain Stoller, Ann Oakley (1972) 
mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau 
atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun 
oleh kebudayaan manusia.

Mansour Fakih (1999) menyatakan bahwa 
gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin, 
padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender 
sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan 
atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata 
demikian. Untuk memahami pengertian gender, maka 
harus dapat dibedakan antara kata gender dengan 
jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan 
pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia 
yang ditentukan secara biologis yang melekat pada 
jenis kelamin tertentu dan tidak dapat berubah dan 
merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan 
sebagai kodrat (kehendak Tuhan). Fakih juga 
menjelaskan bahwa gender berarti perbedaan yang 
bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. 

Pendapat Fakih tersebut diperkuat oleh pakar 
gender lainnya, Riant Nugroho. Dijelaskannya, gender 
merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan 
perempuan yang dikonstruksi secara social. 
Perbedaan tersebut bukan ketentuan Tuhan, 
melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) 
melalui proses sosial dan budaya yang panjang. 
Dengan demikian, gender dapat berubah dari tempat 
ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke 
kelas, sedangkan jenis kelamin biologis bersifat tetap 
dan tidak berubah.

Gampangannya, gender dapat dikatakan 
ekuivalen dengan jenis kelamin. Jika jenis kelamin 
mengenal laki-laki dan perempuan, gender mengenal 
maskulin dan feminin. Maskulin dianggap sebagai sifat 

Laki-laki Laki-laki vsvs  Gender ?Gender ?Laki-laki vs Gender ?
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laki-laki, sedangkan feminin dianggap sebagai sifat 
perempuan. Oleh karena itu, jika jenis kelamin 
merupakan kodrat Tuhan, gender bukanlah kodrat 
Tuhan melainkan sifat-sifat yang dibangun oleh 
manusia yang ditempelkan kepada setiap jenis 
kelamin.

Sebagai bukti bahwa gender dibangun oleh 
manusia adalah rumusan definisi gender yang dimuat 
dalam buku The OXFAM Gender Training Manual 
sebagaimana dikutip Riant Nugroho (2011). Rumusan 
tersebut menjelaskan bahwa manusia dilahirkan dan 
dididik sebagai bayi perempuan dan laki-laki supaya 
kelak menjadi anak perempuan dan laki-laki serta 
berlanjut sebagai perempuan dewasa dan laki-laki 
dewasa. Mereka dididik tentang bagaimana cara 
bersikap, berperilaku, berperan, dan melakukan 
pekerjaan yang sepantasnya sebagai perempuan dan 
laki-laki dewasa. Mereka dididik bagaimana berelasi di 
antara mereka. Sikap-sikap yang dipelajari inilah yang 
pada akhirnya membentuk identitas diri dan peranan 
gender mereka dalam masyarakat. 

Hal itu tentu saja berbeda dengan jenis kelamin 
yang sudah dibawa manusia sejak lahir. Ketika 
seorang bayi laki lahir, dia sudah dilengkapi dengan 
alat reproduksi yang lengkap, sehingga disebut bayi 
berjenis kelamin perempuan atau bayi laki-laki. 
Selanjutnya, masyarakat menempelkan sifat-sifat 
pada bayi itu. Bayi laki-laki harus berbaju warna biru 
atau cokelat. Sedangkan bayi perempuan harus 
berbaju warna pink atau kuning. Inilah yang disebut 
gender. Jika gender memang sudah menjadi kodrat, 
seharusnya bayi laki-laki lahir bersama baju birunya 
atau bayi perempuan lahir bersama baju pink-nya. 
Kemudian, masyarakat juga menentukan bayi 
perempuan seharusnya mengenakan gaun, sedangkan 
bayi laki-laki mengenakan kaos dan celana pendek. 
Sekali lagi, jika gender adalah kodrat, maka bayi 
perempuan seharusnya lahir dalam keadaan bergaun, 
sedangkan bayi laki-laki lahir dalam keadaan 
bercelana pendek.

Laki-laki dan Gender
Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa 

pembahasan gender tidak hanya menyangkut 
perempuan. Laki-laki juga menjadi bagian dalam 
pembahasan gender. Gender memiliki kedudukan 
yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat 
menentukan pengalaman hidup yang akan 
ditempuhnya. Gender dapat menentukan pemenuhan 
hak seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan 
pelayanan publik lainnya. Gender juga dapat 
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menentukan kesehatan, harapan hidup, dan 
kebebasan gerak seseorang. Bahkan, gender dapat 
menentukan kemampuan seseorang untuk membuat 
keputusan dan bertindak secara mandiri. Akhirnya, 
genderlah yang banyak menentukan seseorang akan 
menjadi apa nantinya. Gender bisa menguntungkan 
sekaligus merugikan seseorang.

Dalam hal pendidikan, terkadang hak anak 
perempuan untuk memperoleh pendidikan diabaikan 
karena kelak dia 'hanya' akan menjadi seorang istri. 
Sedangkan pendidikan untuk anak laki-laki 
diutamakan karena kelak dia akan menjadi kepala 
keluarga. Dalam dunia kerja, seringkali jenis kelamin 
disebutkan sebagai syarat bagi pelamar. Misalnya, 
dibutuhkan wanita untuk sekretaris, dibutuhkan pria 
untuk supervisor gudang. Dalam hal ini, telah terjadi 
diskriminasi gender atau pembedaan perlakuan 
karena gender. Padahal, apa salahnya jika laki-laki 
menjadi sekretaris dan perempuan menjadi supervisor 
gudang. Apa salahnya pula jika anak perempuan 
memperoleh pendidikan sama tingginya dengan anak 
laki-laki agar kelak dia bisa hidup mandiri, tidak 
tergantung pada orang tua, tidak tergantung pada 
saudara laki-lakinya, dan tidak tergantung pada 
suaminya. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi 
sangat penting bagi laki-laki dan perempuan.

Pada saat ini, isu kesetaraan gender memang 
seperti hanya memperjuangkan perempuan. Hal ini 
karena selama berabad-abad, perempuan selalu 
menjadi warga kelas dua. Tetapi, sejatinya tidak 
demikian. Kesetaraan gender memperjuangkan 
keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika 

laki-laki berkesempatan mendapat pendidikan tinggi, 
maka perempuan juga. Jika laki-laki berkesempatan 
mendapat gaji senilai X pada pekerjaan A, maka 
perempuan juga. Jika perempuan mengasuh anak, 
maka laki-laki juga. Jika perempuan melakukan 
pekerjaan rumah tangga, maka laki-laki juga, dan 
seterusnya. Kesetaraan antara perempuan dan laki-
laki sangat dibutuhkan oleh keduanya agar mampu 
hidup mandiri dan tidak mudah tergantung kepada 
orang lain. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki 
sangat dibutuhkan oleh keduanya agar tidak ada yang 
mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau 
pelecehan oleh lawan jenisnya. 

Tulisan singkat tentang gender ini diharapkan 
dapat membuka cakrawala laki-laki maupun 
perempuan bahwa gender bukan hanya tentang 
perempuan. Kesetaraan gender bukan berarti 
mengubah perempuan menjadi dominan terhadap 
laki-laki. Kesetaraan gender juga bukan berarti 
mengijinkan perempuan melakukan kekerasan dalam 
rumah tangga kepada laki-laki. Hal itu pernah dialami 
salah satu artis laki-laki kita beberapa waktu lalu 
ketika bertengkar dengan sang istri, tiba-tiba istri ini 
menempelkan seterika panas ke wajahnya. 

Dalam kesetaraan gender, tidak boleh ada pihak 
yang dirugikan, baik laki-laki maupun perempuan. 
Oleh karena itu, laki-laki tidak boleh alergi terhadap 
permasalahan gender dan kesetaraan gender. 

*)Penulis adalah Warga 
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tidak memberikan upah kepada mereka sesuai dengan 
UMK. Ini sungguh sangat ironis, disatu sisi pemkot 
menekankan kepada perusahaan yang ada di Salatiga 
untuk memberikan upah sesuai UMK (Upah Minimal 
Kota), namun pihak pemkot sendiri tidak memberikan 
contoh,” ulas dewan dari Argomulyo ini.

“Kami menghimbau kepada Pemkot agar 
meninjau kembali aturan pemberian upah para 
karyawan PDAU, dan juga tenaga kontrak/honorer di 

Pemkot juga harus diperhatikan.” pungkasnya.(lf/ss).

isela kerja dan kegiatan hariannya 

DAgung Setiyono anggota dewan dari 
partai Golkar masih sempat menghadiri 

acara sosial santunan dhuafa. Dalam kesempatan 
tersebut Agung menghimbau kepada pemkot agar 
usulan warga yang telah dimusyawarahkan di tingkat 
kelurahan direalisasikan.

Banyak warga yang bertanya tentang usulan 
mereka apakah benar-benar akan dikerjakan tahun 
ini. “Masyarakat dalam usulan pembangunan 
infrastruktur telah dipilih sesuai skala prioritas. Sejak 
RT, RW, kelurahan perwakilan warga turut 
musyawarah. Yang lolos sampai kelurahan pasti itu 
adalah kebutuhan warga yang mendesak, kemudian 
diteruskan di kelurahan dan tingkat kota. Tapi hingga 
saat ini usulan pembangunan proyek belum ada yang 
dimulai pembangunannya,” jelas Agung.

Menanggapi tenggang waktu yang hanya tersisa 
3 bulan, mampukah proyek dapat diselesaikan. “Saya 
masih yakin proyek bisa dilaksanakan, namun 
pekerjaan yang berskala kecil tentunya. Jika proyek 
bernilai milyaran tentu tidak akan bisa selesai 
dilaksanakan. Ya segera dimulai saja pekerjaan 
tersebut agar bisa selesai sebelum sisa waktu 
berakhir,” pinta Agung.

Agung meminta pemkot untuk serius dalam 
pelaksanaan proyek usulan warga. Sebagai contoh 
pembangunan saluran, jalan rusak dan sarana umum 
lainnya. Kebutuhan mendasar sarana umum tersebut 
pasti sangat dibutuhkan. “Jangan sampai sarana 
prasarana tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pemkot 
pembangunannya. Jika ini terjadi maka akan 

mengganggu aktivitas warga,” tekan Agung.(lf/ss)

WartaWartaWarta
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Perhatikan HasilPerhatikan Hasil
Musrenbang KelurahanMusrenbang Kelurahan
Perhatikan Hasil
Musrenbang Kelurahan

ampai pada bulan Oktober kok proyek 

Spembangunan dari aspirasi masyarakat 
kok belum terlaksana? Begitu pertanyaan 

yang disampaikan Eny, anggota dewan dari Partai 
Golkar saat ditemui di ruang kerjanya.

“Hingga penghujung tahun ini banyak proyek 
tidak berjalan khususnya dari penggalangan asiprasi 
warga. Baik yang berskala kecil ataupun besar belum 
ada yang jalan sama sekali. Oleh karenanya banyak 
warga masyarakat yang mempertanyakan kenapa 
usulan mereka belum terealisasi,” jelas Eny.

Selain itu Eny juga menyoroti perhatian pemkot 
terhadap kesejahteraan karyawan PDAU. “Saya 
memandang perlunya karyawan kontrak di PDAU bisa 
diangkat menajadi pegawai tetap. Kenyataannya 
mereka ada yang sudah bekerja dari delapan hingga 
sepuluh tahun, namun statusnya masih tenaga 
kontrak terus,” lontar Eny.

“Namun masalahnya para karyawan sendiri juga 
mau, dari pada tidak bekerja sama sekali masih 
mendingan bekerja di PDAU. Padahal pemkot sendiri 
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eningkatan pembangunan di Salatiga bisa 

Pdilihat namun pemeliharaan fasilitas yang 
telah terbangun sangat minim. Misalnya 

saja pembangunan taman kota, semua sudah jadi 
namun pemeliharaannya kurang maksimal. Demikian 
komentar Suhadi anggota dewan dari Fraksi Patia 
Keadilan Sejahtera (PKS). 

“Dalam proses pemeliharaan fasilitas, pihak 
swasta atau pengusaha  serta masyarakat harus 
dilibatkan, mereka harus merasa memiliki fasilitas 
yang telah dibangun. Jangan sampai masyarakat 
meminta dibangunkan sarana tertentu, namun setelah 
jadi mereka acuh. Belum lagi sarana lain seperti 
pembangunan saluran, trotoar dan pasar. Lihat 
saluran di jalan Jenderal Sudirman bekas Pasar pagi, 
kotor dan berbau sampah bekas ikan. Ini 
mengakibatkan pedagang yang siang hari terganggu, 
pembeli akan malas ke daerah itu,” jelas Suhadi.

Menurut Suhadi, masyarakat harus dididik 
jangan sampai ketertiban kota rusak karena kita tidak 
mengikuti aturan. “Pemerintah harus tegas dalam 
penegakan hukum. Jangan sampai ada pembiaran 
satu orang pun, karena berakibat yang lain iri, dan 
yang lain ikut-ikutan. Jika sudah demikian 
penertibannya akan susah. Lihat saja para pedagang 
yang mbandel, sudah dibangunkan pasar ayam dan 
daging tapi mereka memilih berjualan di bahu jalan. Ini 
karena adanya pembiaran salah seorang pedagang 
oleh petugas,” tegas Suhadi.

“Mereka sebenarnya mau diatur, asal jangan 
sampai ada pembiaran terhadap salah seorang oknum 
pedagang. Bagaimana Salatiga bisa meraih Adipura 
jika ini terus terjadi. Kita ketahui bahwa nilai Salatiga 
dalam kebersihan dan ketertiban pasar sangat jelek.” 

imbuh anggota dewan dari Argomulyo ini.(lx/ss)
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esuai dengan hasil reses yang telah 

Sdilaksnakan di daerah pemilihannya 
Tingkir, Malikhah mendapati fakta bahwa 

ternyata warga masyarakat masih ada yang 
membutuhkan raskin. Demikian terangnya saat 
ditemui di gedung dewan beberapa waktu yang lalu.

Parameter suatu kota dinyatakan berkurang 
angka kemiskinannya adalah berkurangnya alokasi 
dana untuk kemiskinan. 

“Tapi ternyata raskin masih dibutuhkan warga, 
oleh karena saat ini jatah anggaran raskin dari pusat 
dikurangi maka kota Salatiga harus menutup 
kekurangan tersebut. Memperhatikan kasus tersebut 
harus ada dana tambahan atau pendaping dari APBD 
kepada sektor tersebut, karena warga nyatanya masih 
butuh,” tukas Malikhah.

Pemerintah Harus TegasPemerintah Harus TegasPemerintah Harus Tegas

Faktanya Faktanya 
Warga Butuh RASKINWarga Butuh RASKIN
Faktanya 
Warga Butuh RASKIN

Selain itu Malikhah juga berharap pemkot segera 
merealisasikan cita-citanya yang bagus yaitu 
pembuatan Agrowisata. “APBD Pemkot Salatiga harus 
mendukung tercapainya program agrowisata yang 
diberi nama kampung buah. Rencana ini sudah lebih 
dari dua tahun namun langkah ke sana belum ada.  
Sebagai missal wilayah Kecandran adalah kampong 
salak, kawasan Tingkir menjadi kampung duren san 
sebagainya. Program ini jika terlaksana akan 
mendatangkan orang dari luar daerah yang tentunya 
akan memutar roda perekonomian warga,” terangnya.

“Meski urusan pertanian menjadi program atau 
unsur pilihan, lebih bagus kalau bisa dilaksanakan 

karena besar manfaatnya.” tekan Malikah.(lx/ss)

29Jiwaraga, Edisi III Tahun 2013

Suhadi

Foto: ssFoto: ssFoto: ss

Foto: ssFoto: ssFoto: ss

Malikhah, SP



pelajaran atau pun yang menambah pengetahuan,” 
tambah anggota dewan dari Sidorejo ini.

Menurutnya, murid harus terus dimotovasi agar 
suka membaca. Jika mengandalkan kurikulum 
semata anak tidak akan mampu menghadapi 
tantangan. “Jika koleksi perpustakaan memadai, 
misalnya ada buku yang berisi pelajaran namun 
disampaikan dengan cerita murid akan senang. 
Bacaan yang membangun karakter anak juga penting. 
Jika anak besar dengan karakter, dewasanya nanti 
akan mudah menentukan pilihan hidup yang baik,” 

tutup Istiqomah.(lf/ss)

aulana Ibnussina anggota Dewan dari 

MKecamatan Sidorejo mengapresiasi 
hasil perjuangan para atlet Salatiga 

yang bertanding dalam Pekan Olahraga Provinsi 
(Porporv) 2013 di Banyumas pada bulan Oktober lalu. 

Menduduki posisi ke-7 dalam klasemen tetap 
dengan meraih 30 emas, 22 perak, dan 39 perunggu 
merupakan hasil yang menurutnya sudah bagus, 
karena Salatiga merupakan kota kecil.

“Pemerintah harus menyahuti keberhasilan 
mereka dengan langkah kongkrit memberi fasilitas 
sarana olah raga yang memadahi. Sekarang ini sarana 
yang ada tidak layak dan bahkan beberapa cabang olah 
raga tidak memiliki sarana latihan dan harus berlatih 
di tempat lain”, terang Maulana Ibnussina.

“Stadion Kridanggo lintasan larinya tampak 
sangat tidak layak dan kuno, ini bisa menciderai atlet 
saat berlatih. Belum lagi lintasan lompat jauh yang 
tidak bisa dimanfaatkan lagi. Bagaimana atlet akan 
berprestasi jika mereka tidak terbiasa dengan lintasan 
yang memenuhi standar pertandingan saat ini. 
Pemerintah harus segera melangkah,” desaknya.

“Salatiga terlanjur menempatkan fungsinya 
sebagai kota olah raga. Bukan hanya memiliki 
segudang atlet saja, namun tidak memiliki sarana yang 
memadahi. Ini kan ironis, Pemerintah mengharapkan 
nama harum dari sektor olah raga tapi tidak ada 
perhatian. Anggaran pembangunan sarana olah raga 
harus ditingkatkan sebagai apresiasi terhadap mereka 
yang telah membawa nama Salatiga di tingkat regional, 

nasional bahkan internasional,” pungkasnya.(ls/ss)
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TingkatkanTingkatkan
Kualitas PerpustakaanKualitas Perpustakaan
Tingkatkan
Kualitas Perpustakaan

embaca adalah suatu kebiasan, jika 

Mseseorang tidak terbiasa membaca 
maka sampai kapanpun orang tersebut 

jenuh dengan membaca.  Demikian tangapan anggota 
DPRD, Istiqomah.

“Maka yang terpenting sekarang adalah 
peningkatan kualitas perpustakaan di tingkat SD. SD 
adalah gerbang anak untuk sukses, demikian halnya 
dengan membaca. Dengan membaca seseorang akan 
tahu berbagai pelajaran dan persoalan dunia. Jika 
perpustakaan yang ada di SD tidak layak maka murid 
juga malas masuk perpustakaan,” tekan Istiqomah.

Istiqomah berharap agar APBD juga diarahkan 
untuk pemenuhan koleksi baca siswa. “Jangan sampai 
koleksi buku bacaan yang ada di perpustakaan hanya 
itu-itu saja. Bahkan jangan sampai isi perpustakaan 
hanya buku pelajaran atau buku LKS saja. Murid 
memerlukan sumber bacaan lain yang mendukung 
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eskipun menjabat sebagai Anggota 

MDPRD Kota Salatiga Agus Pramono 
m e n y e m p a t k a n  d i r i  u n t u k  

melestarikan budaya Jawa yang mulai ditinggalkan. 
Buktinya sosok wakil rakyat dari Argomulyo ini 
berkenan tampil di Pentas Duta Seni Kota Salatiga di 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta dalam grup 
wayang orang.

Dalam kesempatan tersebut Agus didaulat 
memerankan sosok Werkudoro. Dengan semangat 
beliau menyelesaikan perannya dengan menarik.       

Agus merasa bangga diberikan kesempatan 
untuk tampil di ajang seperti ini.”Saya sangat 
mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh 
panitia dan partisipan Pentas Duta seni Kota Salatiga. 
Kegiatan ini merupakan bentuk nyata partisipasi 
dalam pengembangan pariwisata Kota Salatiga,” 
terang Agus.

“Saya rasa kegiatan pengisian Pentas Duta Seni 
Kota Salatiga di TMII mampu menjadi ajang yang efektif 
untuk memberikan informasi lebih jelas tentang 
potensi-potensi sosial budaya Kota Salatiga. Sehingga 
dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata 
di Kota Salatiga pada khususnya, dan di Indonesia 
pada umumnya,” tambahnya.

Agus juga berharap kesenian tradisional di 
Salatiga perlu dilestarikan. “Kami ingin budaya dan 
kesenian daerah khususnya di Salatiga mendapatkan 
perhatian dari pemerintah. Jangan sampai seni yang 
ada tersebut menjadi hilang karena tidak ada ruang 
bagi pelakunya untuk berekspresi,” pungkas dewan 

yang juga seorang pengacara ini.(lf/bs)

WartaWartaWarta

epta Maya Hidayati menghimbau kepada 

Spihak RSUD Salatiga untuk memenuhi 
semua kebutuhan obat pasien yang ada di 

RSUD. Jangan sampai pasien terpaksa atau harus 
membeli obat di luar apotik RSUD, terlebih obat bagi 
pasien pemegang jamkesda atau Jamkesmas.

Maya menekankan jangan sampai ada alasan 
obat habis. “Filosofinya mereka yang mendapatkan 
Jamkesmas atau Jamkesda itu karena mereka tidak 
mampu berobat, jika mereka harus membeli obat, itu 
sama saja membebani mereka,” jelas Maya.

“Target RSUD selain menadatangkan PAD juga 
pelayan bagi masyarakat di bidang kesehatan. Jangan 
sampai pasien ogah lagi berobat di RSUD karena 
pelayanan yang tidak memuaskan, baik pelayanan dari 
tenaga medis maupun dari kemudahan dan 
kenyamanan fasilitasnya. Jangan sampai pasien yang 
seharusnya berobat di RSUD pindah ke RSU lain,” 
ingat Maya.

Budaya JawaBudaya Jawa
sangat perlu dilestarikansangat perlu dilestarikan
Budaya Jawa
sangat perlu dilestarikan

Cukupi ObatCukupi Obat
untuk Pasien Miskinuntuk Pasien Miskin
Cukupi Obat
untuk Pasien Miskin

“RSU lain di Salatiga terlihat menyolok 
kemajuanya, gedung bagus, akses mudah, pelayan 
medisnya ramah dan cekatan serta kebutuhan obat 
tersedia. Bagaiamana masyarakat tidak tertarik untuk 
berobat kesana jika Rumah Sakit pemerintah tidak 
menjamin kenyamanan berobat bagi mereka,” ungkap 
dewan dari Sidorejo ini.

Maya ingin ada keseriusan dari Pemkot dan 
RSUD dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
utamanya warga yang kurang mampu. “Silahkan 
untuk membuat program peningkatan dan berbenah, 
namun dewan butuh bukti kongkrit, bukan sekedar 

program,” pungkasnya.(lf/ss).
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papun yang terjadi, Pemerintah Kota 

ASalatiga harus memberikan apresiasi 
atas hasil dan jerih payah para atlet dan 

semua kontingen Porprov. Hal itu disampaikan 
anggota dewan dari Tingkir Sandra Kusumawati dalam 
menanggapi keikut sertaan Salatiga pada Pekan 
Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng di Banyumas. 
Sandra berharap, Kota Salatiga meraih prestasi lebih 
baik dari Porprov Jateng di Solo pada tahun 2009 lalu.

“Sudah barang tentu atlet yang mendapat medali 
diberikan bonus agar tetap bersemangat. Pemkot 
harus menjanjikan hal tersebut sebelum pelaksanaan 
porprov guna memotifasi semangat para atlet. 
Pemberian bonus merupakan perhatian bagi mereka. 
Mereka selama ini telah tekun berlatih sehingga ini 
adalah saatnya pemkot ambil peran,” harap Sandra.

Dikatakan, meskipun banyak kendala yang 
dihadapi pada pra dan pelaksanaan porprov, namun 
jangan sampai menggoyahkan semangat mereka. 
“Salah satu kendala yang dihadapi adalah 
hengkangnya beberapa atlet terbaik yang telah 
mengukir prestasi dunia. Dengan kepergian mereka 
sudah barang tentu akan berpengaruh pada perolehan 
medali, semoga saja ada atlet pengganti atau cabang 
olah raga lain yang bisa meraih medali,” terang Sandra.

Menurut Sandra, Koni Salatiga tentunya sudah 
mengantisipasi sejak dini kemungkinan yang akan 
terjadi, sehingga prestasi Salatiga akan tambah baik.

“Kalau boleh berandai Salatiga masuk tiga besar, 
karena kemarin di Solo kita ada di peringkat 5 besar. 
Namun ditengah keterbatasan yang ada bertahan di 

posisi 5 besar pun sudah bagus,” ungkapnya.(lf/ss)
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Memberi Ruang Bagi ABKMemberi Ruang Bagi ABK
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Pemerintah KotaPemerintah Kota
Harus Beri Apresiasi AtletHarus Beri Apresiasi Atlet
Pemerintah Kota
Harus Beri Apresiasi Atlet

engan telah dilaksanakannya program 

Dsekolah inklusi di Kota Salatiga, anggota 
dewan dari Sidorejo Basirin mengatakan 

bahwa hal tersebut sangat bagus dan memberikan 
kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) 
untuk mendapatkan  pelayanan dalam belajar.

“Yang terpenting bagaimana memberi informasi 
seluas-luasnya dan sejelasnya tentang keberadaan 
sekolah inklusi ini. Sehingga orang tua tidak perlu ragu 
dan malu meyekolahkan anaknya yang berkebutuhan 
khusus di sekolah yang meyelenggarakan inklusi,” 
pinta Basirin.

Sarana yang dimiliki sekolah inklusi harus 
mendukung keberadaan anak didiknya yang 

Sandra Kusumawati, SH

Basirin

membutuhkan perlakuan khusus pula. “Sumber daya 
manusianya harus ditingkatkan, baik karyawan 
maupun gurunya. Para guru harus meningkatkan 
kemampuan dan kesabaran, karena yang diajar tidak 
hanya siswa biasa saja, tapi juga siswa yang harus 
diperhatikan secara lebih. Mengajarnya pun harus 
dilandasi dengan kasih sayang, tidak bisa dengan 
kedisiplinan semata” jelas mantan lurah Blotongan .

Basirin menerangkan, jika di luar negeri ABK 
dibina untuk menemukan bakat dan minatnya, 
sehingga mereka memiliki keahlian lebih yang bisa 
menjadi profesi dan mata pencarian. “Saya 
menghimbau juga agar siswa ABK diarahkan 
menemukan bakat dan minatnya. Jangan mengejar 
nilai, karena tujuannya adalah mereka mampu 
mandiri bukan kemampuan akademik yang menyamai 

siswa biasa,”himbau Basirin.(lf/ss).
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 enemukan PNS yang mempunyai Mjabatan adalah hal yang mudah. 

Tetapi, PNS yang menulis buku, 

masih jarang dijumpai. Di antara yang jarang itu, 

Suryo Sakti Hadiwijoyo adalah salah satunya.

Suryo Sakti Hadiwijoyo lahir di Pemalang, 16 Mei 
1975. PNS Pemkot Salatiga ini menyelesaikan 
pendidikan Strata Satu (S-1) Jurusan Perencanaan 
Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 1998. Pada 
tahun 2005, alumni SMA I Kota Salatiga ini mulai 
melanjutkan pendidikan Strata Dua (S-2) di Program 
Studi Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, Magister 
Ilmu Hukum, Program Pascasarjana  Universitas 
Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. Pendidikan ini 
berhasil diselesaikannya pada Januari 2008.

Sejak kecil, warga Kelurahan Dukuh ini hobi 
membaca dan bercita-cita menulis buku. Cita-cita itu 
diawalinya dengan menulis artikel untuk Bulletin Hatti 
Beriman Edisi Juli–Agustus 2002. Artikel itu berjudul 
Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Sebagai 
Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Animo pegawai di Bagian Organisasi dan 
Kepegawaian Setda ini untuk menulis buku dan artikel 
memang besar. Dalam enam tahun terakhir, buku 
hasil karyanya sudah terbit lebih dari 10 buku. Di 
antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia (Pendekatan Sejarah 
Hukum dan Teori Kekuasaan); Aspek Hukum Wilayah 
Negara Indonesia; Perencanaan Pengembangan 
Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah 
Pendekatan Konsep); dan Negara, Demokrasi, dan Civil 
Society. Buku lainnya adalah Perbatasan Negara 
Dalam Dimensi Hukum Internasional; Gubernur, 
Kedudukan; Peran dan Kewenangannya; Otonomi dan 
Pemerintahan Daerah di Indonesia; Wawasan 
Nusantara dan Wilayah Perbatasan Indonesia; 
Pancasila; Hak Anak; Menggugat Keistimewaan 
Yogyakarta, Tarik Ulur Kepentingan, Konflik Elite, dan 
Isu Perpecahan; Hak Asasi Manusia; Batas Wilayah 
Negara Indonesia, Dimensi, Permasalahan dan Strategi 
Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis); 
dan Platform Penanganan Perbatasan Antarnegara 
(Cetakan Kedua), Ditjen Pemerintahan Umum, 
Depdagri, Jakarta, 2005 (Bersama Penulis Lain: Ir. 
Ahmad Jusnadi, M.Si dan Drs Herie Saksono, M.Si). 

Tulisan lain kolektor lebih dari seribu buku di 
perpustakaan pribadinya ini berupa artikel untuk 
jurnal. Di antara artikel tersebut adalah Hukuman Mati 
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Masih 

Relevankah? yang 
d imuat  P ro f i l  PUM,  
M a j a l a h  D i r e k t o r a t  
Jenderal Pemerintahan 
Umum (Ditjen PUM), 
Departemen Dalam Negeri 
(Depdagri), Jakarta, Edisi 
Juli-Desember 2006. 
Artikel lainnya berjudul 
Keb i j akan  Pungu tan  
Daerah dalam Praktek Penyelenggaraan Desentralisasi 
Fiskal (Sebuah Tinjauan Politik Hukum), Jurnal Hukum 
Honeste Vivere-Volume XIX Edisi Penelitian dan Kajian-
Agustus 2005, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 
2005 serta Trafficking in Person, sebuah fenomena 
Pelanggaran HAM di Perbatasan, Majalah Perbatasan-
Edisi Oktober 2002, Ditjen PUM, Depdagri, Jakarta, 
2002

Bagi anak pasangan almarhum Oentaryo Hadi 
dan Murwaningsih ini, selain menjadi hobi, menulis 
juga merupakan bentuk pertanggungjawaban 
akademis terhadap pendidikan maupun tugas-tugas 
sebagai PNS yang telah dilaluinya. Selain itu, menurut 
Suryo, “Dengan menulis, seorang PNS akan dapat 
mengembangkan pola pikir dan kepekaan terhadap 
isu-isu aktual yang ada, sehingga tidak terjebak dalam 
rutinitas pekerjaan.”

Karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
diawalinya pada tahun 2001 di Subdirektorat Batas 
Negara, Direktorat Wilayah Administrasi dan 
Perbatasan, Ditjen PUM, Depdagri. Pada Oktober 2007, 
Suryo pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Kota 
Salatiga, dan ditempatkan di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga hingga 
Mei 2013. Selanjutnya, Suryo ditempatkan sebagai 
pegawai pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian 
Setda Kota Salatiga sampai saat ini.

Selama menjadi PNS di Direktorat Wilayah 
Administrasi dan Perbatasan, Ditjen PUM, Depdagri, 
pria yang semasa kuliah aktif dalam kegiatan 
organisasi kemahasiswaan ini telah beberapa kali 
terlibat dalam berbagai persidangan internasional 
perbatasan antarnegara. Persidangan internasional 
yang diikutinya mulai dari Joint Border Committee 
(JBC) Meeting Indonesia-Papua New Guinea, Joint 
Border Committee (JBC) Meeting Indonesia-Timor 
Leste, Special JBC Meeting Indonesia-Timor Leste, 
Joint Working Group Meeting to Finalize The Border 
Crossing Agreement of 1967 and 1984 Indonesia-
Malaysia, Coastal Zone Asia Pacific (CZAP) Conference 

2006, dan forum-forum lainnya.(Lukman Fahmi/ss).
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TEBAK WAJAH JIWARAGA 20
Total Hadiah seharga Rp. 250.000,00 

untuk 5 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 20

1. DIAN EKASARI
 Jl. Domas No. 53 A - Salatiga

2. ANI D
 SMK PGRI 3 - Salatiga

3. RUDIYANI
 Bagian Umum Pemkot - Salatiga

4. SUHARJO
 Bengkel Galang Jaya Motor Nanggulan Salatiga

5. SUGIYANTI
 TK Aisiah Bustanul Afa 3 - Salatiga

Jawaban Tebak Wajah Jawaban Tebak Wajah 
Jiwaraga 19 :Jiwaraga 19 :

BASIRINBASIRIN

Jawaban Tebak Wajah 
Jiwaraga 19 :

BASIRIN

BASIRINBASIRINBASIRIN

PEMENANG TEBAK WAJAH
JIWARAGA 19 

KETENTUAN MENEBAK :

1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota 
Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara 
utuh.

2. Sebutkan identitas namanya. 
3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 20 yang telah 

disediakan.
4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan 

alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati 
Nomor 51 Salatiga.

5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim.
6. Jawaban  diterima  Redaksi  majalah Jiwaraga paling  lambat   

tanggal 9 Desember  2013.
7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang masing-masing berhak 

mendapat hadiah seharga Rp. 50.000,00.
8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi IV 

Tahun 2013
9.  Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan 

menyertai foto copy identitas diri.
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Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melaksanakan rangkaian kunjungan kerja di Kota Salatiga dengan 

menyempatkan langsung untuk meninjau UP2AD, memberi pembelajaran di SMK Negeri 2, serta bersama 

Ketua KPK, Abraham Samad, Qaryah Thayyibah Kalibening, Kec. Tingkir, Salatiga.(Foto/ed: ss/lf)
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Diterbitkan oleh :
Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Jatuh pada Perayaan SemataJatuh pada Perayaan SemataJatuh pada Perayaan Semata

Jendela Informasi Wakil Rakyat SalatigaJendela Informasi Wakil Rakyat SalatigaJendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga
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Menarilah dan terus tertawa “karena dunia seindah surga”Menarilah dan terus tertawa “karena dunia seindah surga”Menarilah dan terus tertawa “karena dunia seindah surga”

2 th
Anniversary

RUMAH PINTAR - SALATIGA

2 th
Anniversary

2 Jiwaraga, Edisi I Tahun 2014
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elama perjalanan hampir 2 tahun, sRumah Pintar Salatiga sudah 
mendapatkan kepercayaan yang 

begitu luar biasa dari masyarakat Salatiga dan 
sekitarnya.  Dari impian dan keinginan 
sederhana, kini telah berguna bagi orang lain. 
Teruslah maju dan melangkah menyongsong 
masa depanmu dengan senyuman, anak-
anakku Rumah Pintar ! 

Engkau adalah mutiara-mutiara yang 
tak ternilai bagi kami.  Engkau adalah mutiara- 
mutiara sumber inspirasi kami.

Pembelajaran di Sekolah Terpadu ABK 
“Rumah Pintar” Salatiga adalah pembelajaran 
di dalam kelas, satu kelas 13 anak didampingi 
6 guru. Hal ini untuk melatih anak mandiri, 
kerja sama, serta penggalian bakat dan minat 
anak.

Adapun Program Pendidikan di Rumah 
Pintar Salatiga Multiple Intell igences  
(Pembelajaran berorientasi pada kecerdasan 
emosional dan intelektual) Fun Learning 
(Pembela jaran yang menyenangkan)  
Psikoterapi (Satu anak didampingi oleh satu 
pendamping) Terapi Ocupasi Speak Therapy ( 
Terapi Bicara) Kemandirian Sosialisasi Out 
Bound. 

Selamat berjuang dan Sukses selalu 
Rumah pintar Salatiga ! (ss/lf)

Sekolah Terpadu “Rumah Pintar”
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Ketua DPRD Kota Salatiga 
Teddy Sulistio mewanti-
wanti eksekutif untuk 

bisa lebih banyak menyerap anggaran 
yang telah ditetapkan dalam APBD 
2014. Dengan begitu, banyaknya sisa 
lebih pembiayaan anggaran (silpa) 
tahun lalu, tidak terulang lagi tahun ini. 

”Dewan meminta eksekutif untuk 
konsisten dan melaksanakan semua 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
APBD 2014. Sebab, kegiatan yang tidak 
terlaksana akan menimbulkan silpa 
dan anggaran yang dialokasikan 
menjadi mubazir,” kata politisi PDIP ini.

Menurut Teddy, dengan silpa 
y a n g  c u k u p  b e s a r ,  b e r a r t i  
p e m b a n g u n a n  t i d a k  b e r j a l a n  
semestinya. Yang dirugikan tentunya 
rakyat, karena banyak proyek yang 
seharusnya untuk rakyat tetapi banyak 
yang urung tergarap, tahun lalu.

 ”Kalau eksekutif memang 
ketakutan dengan sudut hukum jangan 
jadikan rasa ketakutan sebagai wujud 
teror. Cari solusinya dan jika perlu undang KPK, BPK, dan aparat penegak hukum untuk supervisi dan 
pendampingan. Ini demi kepentingan rakyat,” tandasnya. 

Duduk Bersama Teddy berpendapat, semua pemangku kebijakan di Salatiga dan Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Forkopinda) untuk duduk bersama guna mencari solusi permasalahan yang dihadapi 
eksekutif dalam melaksanakan program pembangunan. Pimpinan daerah bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan pembangunan yang tidak terlaksana. Ini menunjukkan perencanaan dan kinerja eksekutif buruk. 
Kalau hal itu terus terjadi yang rugi masyarakat,” katanya, 

Menurutnya, Sekda telah menggelar rapat dengan seluruh pimpinan SKPD. Direncanakan, akan dilakukan 
rapat koordinasi antara Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan seluruh pimpinan SKPD untuk memastikan 
langkah APBD 2014 yang telah dievaluasi Gubernur. ”Walikota juga akan melakukan penekanan kepada 
pimpinan SKPD agar semua program berjalan dengan baik,” ucapnya.
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Pedagang kecil sedang menghitung keuntungannya.
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Tahun ini adalah tahun politik, 9 April kita telah melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih para 
wakil rakyat yang terhormat. Masa-masa setelah pemilu seperti sekarang ini sangat rawan dan 
terhadap gesekan antar warga yang disebabkan perbedaan pilihan partai atau pilihan caleg.

Yang berperan dalam pencarian suara adalah caleg dan tim sukses, keduanya sering masuk ke RT, RW 
ataupun komplek pemukiman warga. Karena tidak hanya satu partai, caleg atau tim sukses yang masuk maka 
inilah yang mudah membuat gesekan antar warga.

Saya minta untuk anggota DPRD Salatiga 
yang telah jadi caleg maupun yang tidak jadi caleg  
dapat menjaga kodusifitas kota ini. Selain itu juga 
meminta kepada tim suksesnya masing-masing 
untuk tetap santun dan menjaga persatuan dan 
kesatuan warga masyarakat.

Beruntung calon legislative dan tim sukses 
di kota Salatiga ini tidak mengkapling suatu 
daerah, sehingga masyarakat dapat menerima 
informasi visi dan misi caleg yang akan masuk ke 
suatu tempat sehingga tidak  menimbulkan 
keributan di masyarakat.

Caleg dan tim sukses baik yang sekarang 
duduk di kursi dewan atau yang tidak duduk 
harus memberikan pendidikan politik yang baik 
kepada masyarakat. Perbedan kemarin jangan 
sampai menimbulkan perpecahan warga, para 
peserta kontestan pemilihan legislative harus 
menginstruksikan kepada tim sukses dan 
konstituennya agar tetap tenang dan adem dalam 
menghadapi perbedaan.

Lukman Fahmi - Salatiga

Surat PembacaSurat PembacaSurat Pembaca

Pemerintah Harus Antisipasi BencanaPemerintah Harus Antisipasi BencanaPemerintah Harus Antisipasi Bencana
ekarang ini musim sudah tidak menentu, tidak ada lagi bulan sekian sampai sekian itu musim 

Skemarau dan bulan-bulan penghujan. Bahkan hampir sepanjang tahun 2013 lalu ada hujan terus, 
satu sampai dua bulan panas namun kembali lagi ada hujan.

Menghadapi cuaca yang sudah tidak menentu tersebut kami berharap Pemerintah tanggap bencana. 
Kenapa demikian karena Salatiga yang adem-ayem ini bisa saja sewaktu-waktu ada yang kena musibah. 
Misalnya saja angin puting beliung yang beberapa waktu lalu juga ada yang menimpa saudara kita di Kelurahan 
Blotongan.

Ada lagi gorong-gorong dan saluran yang ada di kota ini harus bersih dan lancar, jangan sampai sampah 
tidak menyumbat sehingga mengakibatkan genangan air. Utamanya yang perlu mendapat perhatian adalah 
komplek perumahan atau kawasan padat penduduk. Jika terjadi genangan air maka nyamuk senang dan bisa 
berkembang biak disitu. Jika ini terjadi maka bukan tidak mungkin akan timbul penyakit yang disebabkan 
hewan vector tersebut, bisa muncul Demam Berdarah.

Hal-hal seperti itu perlu adanya antisipasi dini dari Pemerintah, saya menghimbau DPRD mendorong dan 
membantu pemkot dalam upaya antisipasi bencana meskipun bukan bencana besar seperti daerah-daerah luar 
Salatiga. Belum lagi misalnya ada kebakaran yang disebabkan kelalaian atau karena arus pendek listrik saat 
terjadi hujan.

Yusuf Arief - Salatiga

Usai PilegUsai Pileg
Jangan ada Perpecahan Warga !Jangan ada Perpecahan Warga !

Usai Pileg
Jangan ada Perpecahan Warga !
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Un t u k  
m e n g e n a n g  
p e r j u a n g a n  

Raden Ajeng Kartini sebagai 
sosok perempuan yang sudah 
tidak asing lagi dalam sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia. 
Di hari kelahirannya yaitu 
pada tanggal 21 April Kartini 
selalu diperingati. Dimana pada hari itu menjadi 
sebuah peristiwa penting dalam perjuangan kaum 
perempuan dalam memerdekakan diri. 

Sosok Kartini menjadi pendobrak dominasi 
kaum laki-laki atas kaum perempuan. Melalui 
perjuangan pendidikan, Kartini ingin menempatkan 
sosok perempuan sebagai sosok yang cerdas dan 
bermartabat.

Namun, sayang pada tanggal 21 April telah 
berubah menjadi sebuah peristiwa seremonial hari 
Kartini. Pada hari itu, selalu diadakan kegiatan lomba 
masak, lomba berkebaya, dan aneka perlombaan lain. 
Jika diperhatikan, kegiatan itu bermuara pada sisi 
seremonial semata. 

Lalu, apakah spirit Kartini telah jatuh pada 
sebuah perayaan semata? Tidak ada yang salah 
dengan sebuah perayaan. Tidak ada yang salah 
mengisi hari Kartini dengan aneka perlombaan. 
Namun ketua DPRD Kota Salatiga M. Teddy Sulistio, 
SE sangat menyayangkan akan hal itu. Sesuai dengan 
apa yang telah ditulis ketua DPRD Kota Salatiga pada 
Koran Suara Merdeka beberapa hari yang lalu yang 
menyayangkan para pengambil keputusan yang telah 
memaknai lain tentang semangat kartini. 

Menurutnya, dari sudut pandang sejarah, 
pemikiran Kartini dalam emansipasi perempuan lebih 
bergaung daripada tokoh perempuan lainnya. Ide-ide 
besar lewat surat-suratnya memberikan inspirasi dan 
mengilhami perjuangan kaum wanita dari kebodohan 
yang tak tersadari dan tak terkatakan. Pemikiran 
emansipasinya mampu menggugah kaum wanita dari 
belenggu diskriminasi. “Namun, disaat rakyat hidup 
dalam kesusahan, para pejabat malah membuat 
fashion show kebaya, lomba memasak yang enak-
enak. Para ibu-ibu pejabat memakai kebaya dan 
sanggul lengkap dengan perhiasannya, berjalan 
meliuk-liuk diatas panggung kehormatan. Ini sungguh 
sangat melukai hati rakyat.” Tulis Bung Teddy di Koran 
Suara Merdeka.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal tersebut 
membuat ketidakjelasan tentang kepahlawanan 
Kartini. “Memang memperingati hari Kartini dengan 
seremonial dan mengadakan kegiatan lomba-lomba 
tidaklah salah, namun lomba memasak, kebaya, 
sanggul, beskap dan menyanyi itu benar-benar 
melecehkan semangat Kartini, itu mendegradasi 
mimpi Kartini. Seorang ibu yang menjadi pemulung 
untuk anaknya agar tetap dapat sekolah, seorang ibu 

  Jatuh pada Perayaan Semata Jatuh pada Perayaan Semata  Jatuh pada Perayaan Semata 

  
Mimpi KartiniMimpi Kartini

 
Mimpi Kartini
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Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE selalu menghargai ibu-ibu yang bersemangat Kartini. 

M. Teddy Sulistio, SE 

Foto: ss
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yang rela menjadi juru parkir agar anaknya tetap bisa 
makan makanan bergizi, itulah Kartini” tandasnya.

“Baru saja saya ditangisi 2 orang anak yang 
Bapak dan Ibunya jatuh disungai Kalitaman Salatiga, 
hanyut dan mati. Sementara istri-istri pejabat kita 
fashion show. Lalu siapa lagi yang akan 
memerdekakan ke dua anak itu ?. memang untuk 
dapat berjasa di Tanah Air ini seperti Kartini, Cut Nyak 
Dien, Cut Meutiah, Nyai Ageng Serang, Dewi Sartika, 
Nyai Ahmad Dahlan dan lain sebagainya sangatlah 
susah. Mereka semua berjuang, ada yang dengan 
mengangkat senjata, melalui organisasi, pendidikan 
maupun cara lainnya. Sekali lagi, mengapa harus 
fashion show kebaya, lomba memasak yang enak-
enak, lomba menyanyi ? lalu siapa lagi yang akan 
memerdekaan wong cilik ?.” tambahnya. 

Kartini berjuang dengan kerangka yang lebih 
luas meskipun pada dasarnya untuk memperjuangkan 
kaum perempuan. Namun sebenarnya perjuangannya 
adalah menempatkan perempuan sebagai sosok yang 
bermartabat. Sehingga cita-cita atau mimpi Kartini 
tidak pernah berhenti pada sebuah seremoni, tetapi 
sebuah tindakan nyata guna mencerdaskan 
kehidupan bangsa melalui pendidikan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Bangsa kita telah menjadikan tanggal 21 April 
sebagai salah satu hari nasional, satu diantara dua 
hari perempuan nasional yang seringkali diperingati 

selain hari ibu, maka sungguh disayangkan jika kita 
tidak dapat memanfaatkan momentum Kartini ini 
untuk merefleksikan kembali makna yang tersirat di 
baliknya. Perkara untuk mengadakan fashion show, 
lomba memasak, menyanyi, perlu kita renungkan lagi. 

Kita harus berfikir tentang apa yang dirasa lebih 
nyata kontribusinya untuk bangsa ini, maka lebih baik 
kita lewati terlebih dahulu kegiatan tersebut. Kita 
manfaatkan momentum yang sudah ada karena  
kebiasaan memanfaatkan momentum sudah menjadi 
budaya negeri ini. Sehingga tak ada salahnya jika kita 
turut menggunakan budaya ini  sebagai sarana untuk 
merefleksikan kembali semangat Kartini. Dan pasti 
kita semua sepakat bahwa tak ada yang salah untuk 
merefleksikan sebuah semangat Kartini demi kebaikan 
bangsa Indonesia.

Itu harus dipahami oleh seluruh bangsa 
Indonesia khususnya para pejabat kita, bahwa 
perjuangan dan keberanian Kartini bukan hanya 
diperingati sebatas seremoni. Karena menghidupkan 
mimpi Kartini tidak cukup hanya dengan sebuah 
seremoni semata. Yang lebih utama adalah 
menjadikan seremoni itu sebagai tonggak langkah 
untuk mengubah paradigma atas keberadaan kaum 
perempuan. Hal itu sangat terkait erat dengan cara 
pandang dan cara bertindak kita guna mewujudkan 
Indonesia yang berkeadilan sosial dan yang ber-

Kebhineka-an yang Tunggal Ika.(ss/lf)

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE saat melihat beberapa sapi peliharaan salah seorang ibu rumah tangga yang berjuang 
untuk mensekolahkan anak-anaknya.
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Ti n g k a t  p e n d i d i k a n  
masyarakat  d i  Kota  
Salatiga ini tinggi jika 

dibandingkan dengan daerah lain, saya 
me l ihat  dan  meyak in i  bahwa 
pelaksanaan pemilihan umum legislatif 
ini telah berjalan lancar dan kondusif.

Selama ini kami para pengurus 
partai selalu atau sering bertemu di 
gedung dewan, hubungan kita semua 
baik dan erat seperti keluarga sendiri. 
Karena para pengurus partai itu baik 
maka saya mempunyai keyakinan 
bahwa yang di bawah atau para 
konstituen juga akan baik dengan 
sesamanya.

Namun walaupun begitu kita 
juga harus bersama-sama ikut 
melakukan penyadaran kepada 
masya raka t  dan  membe r i kan  
pendidikan bahwasannya Pemilu itu 
adalah sebuah proses untuk melakukan perbaikan 
guna mendapatkan wakil-wakil rakyat yang baik pula.

Yang kita harapkan adalah out put-nya nanti 
atau tujuan jangka panjangnya. Ke depan akan 
kembali kepada masyarakat atau demi kesejahteraan 
warga masyarakat. ”masyarakat yang memilih wakil, 
maka hasilnya 5 tahun ke depan juga akan kembali 
kepada masyarakat” tandasnya.

Walaupun memang ada beberapa daerah ada 
yang perlu diseriusi dalam penanganannya karena 
tensi  atau suhu politiknya tinggi, namun kalau para 
caleg memberikan perhatian khusus agar sebelum 

sampai sesudah pemilu tetap kondusif, InsyaAllah 
tidak akan terjadi gesekan anta warga.

Belajar dari kasus Pemilu yang lalu, karena 
adanya perbedaan, setelah pemilu ada Ketua RT, RW 
yang mundur, Karang Taruna bubar. Sehingga 
hubungan antar tetangga jadi renggang. Hal ini 
tidaklah kita harapkan pada pemilu tahun ini dan 
selanjutnya.

Kedepan menjadi tugas kita bersama untuk 
memahamkan kepada masyarakat bahwa proses 
pemilu ini bisa kita jalani bersama dengan suasana 

damai, tenang, aman dan nyaman.(lf/ss)

M. Fathur Rahman, SE. MM

Perlunya Perlunya 
Pendidikan PolitikPendidikan Politik
bagi Masyarakatbagi Masyarakat

Perlunya 
Pendidikan Politik
bagi Masyarakat
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Diperlukan pendidikan berpolitik bagi masyarakat
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melangkah. Memberikan modal selanjutnya 
mendampingi mereka yang mau berusaha akan lebih 
terlihat hasilnya daripada melangkah dari awal, 
misalnya memberikan pelatihan dulu.

Dengan keberhasilan satu dua yang bisa sukses 
nantinya akan memotivasi tetangga dan teman sekitar 
untuk mengikuti jejak usahanya. Cara promosi 
pembangunan sumber daya manusia seperti ini akan 
lebih mengena. 

Warga itu perlu diberi kemudahan dalam 
memperoleh permodalan, biasanya mereka takut 

meminjam dari lembaga keuangan. Belum lagi harus 
memakai agunan, atau bila tanpa agungan bunga yang 
diharuskan membayar jumlahnya sangat tinggi. 
Pemkot Salatiga harusnya melihat peluang tersebut, 
memberikan pinjaman lunak melalui Dinas Koperasi 
yang ada misalnya.

Ada juga masyarakat yang menginginkan 
ketersediaan lapangan pekerjaan di Salatiga. Ini juga 
wajar dan perlu ditindak lanjuti, karena ternyata 
masyarakat masih banyak yang belum memiliki 
pekerjaan di usia kerja. Adanya permintaan tersebut 
pemkot tentunya harus mempermudah proses 
investasi di salatiga. Selain itu para pemilih usaha yang 
ada di kota ini juga diharapkan mempekerjakan warga 
sekitar dulu sebelum mencari dari luar daerah. Namun 
tentunya juga harus sesuai kebutuhan dan 
kemampuan yang sesuai. Bila dari Salatiga ada yang 
mampu harus d iutamakan dalam proses  
rekruitmennya.

Masyarakat yang bekerja di daerahnya sendiri 
akan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, 
karena mereka makan, tidur dan menyekolahkan 
anaknya di sini. Selain itu juga memudahkan mereka 
dalam mengawasi dan mendidik anak-anaknya.

Selain ketersediaan lapangan pekerjaan dan 
bantuan permodalan, masyarakat juga masih banyak 
yang mengusulkan pembangunan sarana umum 
dilingkungan masing-masing. Misalnya saja 
pembangunan talud, saluran sampai dengan 
pengaspalan jalan. Dalam menyahuti usulan warga 
pemkot harus betul-betul mengedepankan asas 
prioritas karena yang diusulkan warga semua 

mendesak.(lf/ss) 

MimbarMimbarMimbar

Modal Modal 
untuk Usaha Keciluntuk Usaha Kecil
Modal 
untuk Usaha Kecil
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Iwan Setyo Purbowo, SE, M.Si
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Usaha Kecil Menengah di Salatiga

anyak yang didapatkan anggota dewan 

BIwan Setyo P saat menjalankan reses di 
wilayah dapilnya kecamatan tingkir. 

Harapannya dari hasil reses tersebut bisa menjadikan 
masukan bagi pemerintah dalam menjalankan 
program pembangunan selama tahun anggaran 2014.

Salah satu usulan yang diperhatikan adalah 
permohonan bantuan permodalan untuk menjalankan 
usaha kecil. Menurut iwan, ini perlu ditanggapi secara 
cepat oleh pemkot karena ada semangat masyarakat 
untuk bangkit atau bekerja. Jangan sampai warga 
yang dulunya menganggur atau tampak pekerjaan 
tetap yang menghasilkan nafkah kemudian mau 
membuka usaha yang mandiri tidak jadi disebabkan 
terganjal gara-gara tidak memiliki modal. 

Masyarakat yang demikian ini yang perlu dibina 
pemkot melalui dinas terkait, karena tanpa merayu 
dan mengajari mereka sudah memiliki ide dan mau 

Foto: ss



Laporan UtamaLaporan UtamaLaporan Utama

Menanggapi program Pemkot 
Salatiga dibawah pimpinan 
Yuliyanto-Muh Haris yang 

terangkum dalam SMART, M Kemat anggota 
dewan dari PDIP menginginkan walikota 
mengalihkan program yang dua tahun ini 
mengedepankan proyek fisik berganti program 
non fisik.

Program yang selama ini dilaksanakan ditangani 
oleh teman-teman PNPM dan BKM tiap kelurahan. 
untuk tahun 2014 ini Kemat berharap program 
dipadukan dengan program SMART non fisik. Program 
yang dimaksud adalah program pemberdayaan 
ekonomi masyarakat dengan arah dan tujuan untuk 
menghidupkan perekonomian kelompok-kelompok 
masyarakat menuju tingkat kesejahteraan.

Kenapa demikian, adalah karena pembangunan 
fisik sudah hal biasa dan sebagaimana kita ketahui 
hampir semua wilayah kota Salatiga pembangunan 
fisik sduah maju jika dibandingkan dengan daerah lain 
atau dengan kata lain bangunan fisik di kota kita ini 
sudah cukup bagus. Oleh karenanya sasaran 
pembangunan paling tepat ke depan adalah kesadaran 
pemerintah mengalihkan program SMART Fisik ke 
SMART pemberdayaan.

Saya juga berharap SMART  non fisik atau 
pemberdayan ekonomi besaran anggarannya minimal 
sama dengan SMART fisik. Hal itu jelas-jelas 
diharapkan oleh masyarakat luas dan tentunya juga 
akan sangat bermanfaat bagi pondasi pembangunan 
kesejahteraan masyarakat.

Alihkan SMART Fisik Alihkan SMART Fisik Alihkan SMART Fisik 
Ke Non FisikKe Non FisikKe Non Fisik

M. Kemat, S.Sos saat berkumpul bersama warga Salatiga.
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M. Kemat, S.Sos

Foto: ss

Mendahului langkah tersebut pemkot harus 
membuat perencanaan yang matang dari lintas SKPD 
yang dimotori oleh pihak perencanaan dalam hal ini 
tentunya Bappeda. Tentunya menyikapinya harus ada 
kebersamaan dan menghilangkan rasa “owel” jika ini 
untuk membantu masyarakat langsung.

Dengan demikian terjadi perpaduan antara 
proposal aspirasi yang digulirkan melalui anggota 
DPRD dengan  proposal yang disampaikan langsung 
kepada pemkot dari masyarakat dan dapat ditambah 
lagi dengan bantuan SMART non fisik atau 
pemberdayaan. Saya optimis bahwa SMART 
pemberdayaan ini akan disambut oleh masyarakat 
dengan baik, nah tinggal berani atau tidak, pemkot 
untuk memprogramkan kegiatan tersebut.

Jadi pendek kata jangan hanya program fisik 
saja yang dibesar-besarkan melainkan pembangunan 
non fisik juga harus diberdayakan bagi masyarakat 
kita. Saya berharap besaran bantuan program SMART 
yang digulirkan walikota adalah 250 sampai 500 juta 
untuk tiap-tiap kelurahan. Yang kita harapkan ini bisa 
direalisasikan oleh walikota atau pemkot dan saya 
akan bersemangat dan bangga untuk ikut 

berjuang.(lf/ss)
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aminan Kesehatan Nasional (JKN) Era 

JBPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan 
Sosial), kesehatan Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Indonesia dan khususnya di lingkungan 
Pemerintah Kota Salatiga perlu lebih dari sekedar 
Askes. Baik dari kemudahan dalam administerasi 
maupun peningkatan fasilitas layanan yang ada, perlu 
langkah nyata koordinasi peningkatan kualitas dan 
kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat 
khususnya melalui JKN era BPJS Kesehatan tersebut.

Kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat 
merupakan suatu kebutuhan pokok yang selalu 
hangat untuk diperbincangkan. Sehingga tidak heran 
bila masyarakat senantiasa menuntut pemerintah 
untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan 
yang merupakan haknya. Demikian halnya bagi 
pemerintah, terus berupaya keras untuk dapat 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 
konsekuensinya terjadi peningkatan biaya pelayanan 
kesehatan, baik dalam pemeriksaan kesehatan, 
maupun dalam pengobatan penyakit.

Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan, berhak dalam 
memperoleh akses atas sumber daya di bidang 
kesehatan, dan bertanggung jawab menentukan 
sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukannya.

Sedangkan negara 
bertanggung jawab atas 
p e n y e d i a a n  f a s i l i t a s  
pelayanan kesehatan dan 
fasilitas pelayanan umum 
yang layak. 

O l eh  sebab  i tu ,  
penting upaya PT. BPJS 
dalam melaksanakan dan 
m e n y e l e n g g a r a k a n  

program-program jaminan kesehatan/ pelayanan 
kesehatan dimulai dari program promotif dan preventif 
bagi seluruh peserta BPJS yang telah beroperasi sejak 
tanggal 1 Januari 2014.

Pemerintah Kota Salatiga melalui dinas 
Kesehatan Kota Salatiga untuk terus melaksanakan 
rapat koordinasi oleh Tim Sosialisasi JKN tingkat Kota 
Salatiga; selanjutnya mensosialisasikan JKN ke 
masyarakat Kota Salatiga yang terdiri dari beberapa 
unsur profesi dan unsur pemerintahan.

Menurut yang saya dengar, masih terdapat 
peserta yang belum mengerti, dimana mereka terdaftar 
di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I (dokter 
keluarga dan puskesmas), atau masih adanya kartu 
BPJS yang belum terdistribusi karena perubahan/ 
mutasi instansi dan domisili. Oleh karena itu melalui 
kesempatan yang strategis ini, saya berharap agar 
kendala-kendala yang dihadapi BPJS dapat kita atasi 
bersama dan segera tersolusi dengan baik. 

Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan pihak 
BPJS wajib memberikan informasi dan pemahaman 
secara umum kepada peserta mengenai implementasi 
program jaminan Kesehatan Nasional seperti sistem 
pelayanan kesehatan berjenjang, dan manfaat yang 
diterima, serta memberikan pemahaman kepada 
peserta mengenai tata cara pendaftaran, ketentuan 
iuran, dan pemberian pelayanan kesehatan dari 

implementasi program JKN PNS.(lf/ss)

Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan.
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H. Suniprat
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BPJS BPJS Perlu Perlu 

Lebih dari Sekedar AskesLebih dari Sekedar Askes

BPJS Perlu 

Lebih dari Sekedar Askes
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Perlu Penanganan Perlu Penanganan 
BersamaBersama
Perlu Penanganan 
Bersama

Bambang Soedowo

enurut perkiraan UNAIDS (United 

MNation Again AIDS) setiap hari terdapat 
lebih dari 5.000 orang pengidap baru 

HIV dan AIDS yang berusia antara 15-24 tahun, 
hampir 1.800 orang yang hidup dengan HIV positif di 
bawah usia 15 tahun tertular dari ibunya, serta sekitar 
1.400 anak di bawah usia 15 tahun meninggal akibat 
mengalami fase AIDS. 

dalam epidemi terkonsentrasi, dimana pravalensi 
kasus pada populasi kunci lebih dari 5% dan pada 
populasi umum dibawah 1%.

Jumlah penderita HIV lima besar berdasar 
pekerjaan di Kota Salatiga secara berturut-turut 
adalah wiraswasta, karyawan swasta, wanita pekerja 
seks, pemandu karaoke, dan ibu rumah tangga. 
Peningkatan infeksi HIV pada masyarakat umum 
terutama yaitu karyawan swasta dan ibu rumah 
tangga perlu mendapat perhatian semua pihak. Jika 
hal ini dibiarkan tentu akan membahayakan generasi 
yang akan datang.

Banyak faktor penyebab terjadinya penyebaran 
yang begitu cepat, antara lain faktor globalisasi, 
dimana arus informasi dan mobilitas penduduk begitu 
cepat  menembus batas antar negara di dunia. 
Sementara ikatan kekeluargaan, nilai-nilai budaya 
dalam masyarakat, dan ketaatan beragama sudah 
mengalami erosi, yang  berakibat pada kurang 
diterapkannya fungsi-fungsi keluarga.

Berbagai  upaya penanggulangan dan 
pencegahan penyebaran HIV dan AIDS di Kota Salatiga 
telah dilakukan, baik oleh Sektor/Instansi/Lembaga 
Pemerintah, Swasta, LSM, Lembaga Donor, maupun 
oleh kelompok masyarakat peduli AIDS, sesuai dengan 
tugas pokok masing-masing. Namun upaya-upaya 
tersebut masih perlu ditingkatkan baik kualitas, 
kuantitas, keterpaduan, maupun kebersamaannya.

Diharapkan masyarakat mendapatkan 
informasi yang benar tentang HIV dan AIDS dan 
tumbuh kesadaran untuk tidak berperilaku resiko 
tinggi terhadap HIV dan AIDS. Hal ini bertujuan untuk 
mempercepat respon masyarakat terhadap HIV dan 
AIDS dengan fokus pada keluarga.  Artinya kita juga 
perlu meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian 
seluruh lapisan masyarakat untuk bersama sama 

mencegah penularan HIV dan AIDS.(lf/ss)

HIV / AIDS HIV / AIDS HIV / AIDS 

Data  tersebut menunjukkan kepada kita betapa 
besar resiko yang dihadapi kelompok penduduk usia 
muda saat ini.  Hal ini terjadi akibat masih kurang 
seriusnya penanganan masalah tersebut. Selain itu 
masih belum integralnya upaya preventif, serta masih 
adanya kesenjangan yang serius antara kebutuhan 
dan ketersediaan pelayanan untuk HIV dan AIDS.

Di Kota Salatiga sejak ditemukan kasus HIV 
pada Tahun 1994 hingga November tahun 2013 jumlah 
penderita HIV/ AIDS kumulatif mencapai 162 orang 
yang terdiri dari 98 laki-laki dan 64 perempuan, 
dengan jumlah kematian penderita sebanyak 53 orang. 
kondisi tersebut menjadikan kota Salatiga masuk 

HIV Aids perlu pencegahan secara dini

Foto: ist
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Beberapa waktu yang lalu telah 
diselenggarakan kegiatan 
P r o g r a m  P e n g e n t a s a n  

Kemiskinan Model Grameen Bank yang pada 
tahun 2003 pernah dilaksanakan. 

Berbicara mengenai kebutuhan, 
merupakan suatu permasalahan krusial yang 
patut kita perhatikan bersama. Karena 
sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-
akhir ini, masyarakat Indonesia menghadapi 
kelangkaan dan kenaikan harga beberapa kebutuhan 
sehari-hari.  

Menurut hemat saya, program pengentasan 
kemiskinan tersebut sungguh baik karena telah 
mendukung program SMART yang dicanangkan oleh 
walikota terutama pemberdayaan 1000 UMKM di 
Salatiga.

Tujuan dari Kegiatan Grameen Bank yang saya 
ketahui adalah penciptaan kesempatan kerja/usaha 
yang produktif dan renumeratif (menghasilkan uang) 
bagi tenaga kerja wanita terutama ibu rumah tangga 
dengan membentuk wirausahawan kecil yang 
akhirnya dapat menampung dan menyediakan 
kesempatan kerja bagi penganggur sehingga dapat 
memperkuat struktur ekonomi masyarakat secara 
nasional. 

Sasaran dari program pemberdayaan tersebut 
adalah terciptanya usaha produktif di berbagai bidang 
usaha bagi tenaga kerja perempuan atau warga 
miskin. Pada saat ini warga miskin di Salatiga 
sebanyak 8.212 (delapan ribu dua ratus dua belas) 

orang. Oleh karena itu sangat tepat apabila kegiatan ini 
dikembangkan kembali. Saya berharap pemkot 
Salatiga mendukung penuh dan membantu membina 
warga miskin karena ini adalah tugas pemerintah.

Dari sekian pesoalan masyarakat miskin yang 
paling krusial untuk keluar dari kemiskinan adalah 
minimnya akses permodalan. Modal dapat digunakan 
masyarakat miskin untuk memanfaatkan ketrampilan 
dan membuka peluang usaha dengan cara yang 
rasional dan komersial. Program akan dilaksanakan 
dengan pola Grameen Bank, dengan memberikan 
bantuan sarana usaha berupa mikro kredit kepada 
peserta program.

Mereka yang masuk dalam kategori ekonomi 
miskin/ sangat miskin dan diutamakan perempuan 
akan mempunyai hak untuk mendapatkan pinjaman 
sebagai upaya pemberdayaan dan membantu 
menopang ekonomi keluarga. Pinjaman diberikan 
tanpa agunan atau jaminan aktiva. Agar kegiatan ini 
benar-benar bermanfaat dan memiliki positif efek 
maka kita kendalikan dengan pola 3M; yaitu Melatih, 

Memodali dan Mendampingi.(lf/ss)

adalah Tugas Pemkotadalah Tugas Pemkotadalah Tugas Pemkot
 Membina Warga Miskin Membina Warga Miskin Membina Warga Miskin

Pendistribusian Raskin untuk warga miskin. 
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Drs. F. Slamet Ariadi
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enurut saya tujuan Program Keluarga 

MHarapan adalah memutus rantai 
kemiskinan dengan mempersiapkan 

Sumber daya Manusia di masa mendatang melalui 
perbaikan bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini 
merupakan langkah tepat  da lam rangka 
pembangunan Sumber Daya Manusia bagi masyarakat 
berkategori Rumah Tangga Sangat miskin (RTSM) atau 
Keluarga Sangat Miskin (KSM).

dan leading sektor program 
penangulanagan kemiskinan, agar 
program-program penanggulangan 
kemiskinan dapat terlaksana 
secara terpadu dan terintegrasi. 
Selanjutnya memberikan fasilitasi 
kepada para petugas pendamping 
dan operator didalam pelaksanaan 
tugas/ kegiatannya karena para 
pe tugas  merupakan  moto r  
operasional pelaksanaan. Dan yang 
p a l i n g  u t a m a  a d a l a h  
m e n g a l o k a s i k a n  d a n a  
pendampingan yang digunakan 
untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan Program Keluarga 
Harapan.

Selanjutnya kepada Pemkot 
Salatiga untuk bisa menjalin 
hubungan dengan Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Tengah untuk dapat 
membantu dengan mengawal 
usulan dari Kota Salatiga kepada 
Kementerian Sosial Republik 
Indonesia yaitu dengan menjadikan 
S a l a t i g a  m e n j a d i  w i l a y a h  

pengembangan Program Keluarga harapan, agar dapat 
mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yang 
ada di Kota Salatiga khususnya. 

Dengan demikian pembangunan masyarakat 
salatiga akan terarah, saran keluarga miskin jelas 
sehingga dewan dalam upaya turut memperjuangkan 
dalam hal penganggaran juga pasti. Selanjutnya bila 
dewan, provinsi dan pemerintah pusat menyetujui 
program keluarga harapan dikembangkan di Salatiga 
maka tugas pemkot belum selesai harus terus 
berupaya menghentikan mata rantai keluarga miskin 

yang ada.(lf/ss)

Program Keluarga Harapan sangat dibutuhkan warga miskin.
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Suhadi
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Dengan bantuan tunai bersyarat, saya berharap 
akan mengubah pola pikir dan perilaku peserta 
Program keluarga Harapan untuk melepaskan dirinya 
sendiri dan keluarga dari jeratan kemiskinan dengan 
kemauan/ niat bersama-sama pemerintahan melalui 
upaya perbaikan kesehatan dan pendidikannya. Hal 
tersebut sebagai upaya mempercepat pencapaian 
target Millennium Development Goals (MDGs).

Seharusnya Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD)  pengampu Program Keluarga Harapan 
tersebut melaksanakan koordinasi intensif secara 
rutin antara SKPD-SKPD pengampu dengan inisiator 

 Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan
Angin Segar bagi Angin Segar bagi 
Rumah Tangga MiskinRumah Tangga Miskin
Angin Segar bagi 
Rumah Tangga Miskin
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Malikhah, SP
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Untuk hasil pileg tahun ini , 
Malikhah Anggota dewan dari 
Kecamatan Tingkir Malikhah, SP 

menyarankan kepada calon legislatif yang 
terpilih untuk berkaca pada 5 tahun masa 
DPRD sekarang ini. Tentu masyarakat sudah tahu 
bagaimana pengabdian anggota dewan saat ini.

Selanjutnya ia berharap pada wakil rakyat 5 
tahun ke depan, hendaklah anggota Dewan nantinya 
dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. 

Kita sudah memiliki Perda yang mengatur 
kemajuan perempuan. Misalnya saja perda 
Pemberdayaan dan Perlindungan anak, kita ingin 
kasus yang terjadi di masayarakat bisa teratasi, 
sehingga Salatiga bebas dari Kekerasan Dalam Rumah 
Tanggga (KDRT) utamanya yang korbannya adalah 
perempuan dan anak. Salatiga juga harus bebas dari 
kasus anak di bawah 18 tahun yang dipekerjakan.

Selanjutnya Salatiga juga memiliki perda 
perlindungan pasar tradisional, namun pemkot juga 
harus meningkatkan daya saing pasar tradisional. 
Pasar kita harus mengacu pada pasar modern yang 
bersih tertatan dan nyaman. 

Kita memiliki pasar pagi yang perlu digarap 
serius agar mendatangkan PAD yang maksimal bagi 
daerah. Saya lihat di sana juga tidak ada fasilitas 
tempat sampah sementara yang representatif sehingga 
para pedagang bingung mau buang sampah kemana. 
Sehingga kasihan pedagang pasar yang siang 
mendapati sisa sampah yang bau.

Kita juga memiliki Perda Penanggulangan HIV 
dan AIDS, setidaknya pemerintah telah berupaya 
dalam rangka mengupayakan masyarakat yang 
terkena penyakit tersebut untuk mendapatkan 
pengobatan. Meskipun sampai saat ini HIV AIDS tidak 
ada obatnya, iktikad Pemkot sudah bagus.

Namun disi lain secara moral pemkot dan juga 
masyarakat harus mengawasi keluarga utamanya 
anak agar tidak jatuh kepada pergaulan bebas, 
berkunjung ke tempat karaoke yang tidak jelas dan 
juga pembatasan mengunjungi warnet.

Saya berharap DPRD yang akan datang siap 
berjuang untuk mengimplementasikan Perda-perda 
yang telah disahkan utamanya perda yang melindungi 
dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan 
anak.

Masih ada penanggulangan kemiskinan, 
targetnya adalah perda ini segera direalisasikan 
melalui masing-masing dinas terkait. Misalnya saja 
pembuatan data  o leh Bappeda,  ternyata  
Kutowinangun dan Sidorejo Kidul tingkat keluarga 
miskin atau tidak mampu masih banyak kita temukan 
di lapangan. Kebanyakan dari mereka belum memiliki 
rumah dan pekerjaan.

Harapannya adalah pemerintah mengupayakan 
adanya Rusunawa yang dikhususkan bagi keluarga 
kurang mampu tersebut. Jika perumahan bagi PNS 
saja disediakan kenapa yang jelas-jelas bagi warga 
tidak mampu pemerintah menutup mata.

Rusunawa bagi keluarga kurang mampu, 
sewanya jangan terlalu tinggi. Jangan sampai ni malah 
memberatkan warga yang tidak mampu.

“Untuk mengatasi pengangguran, kepada Dinas 
Sosial agar terus meningkatkan program pelatihan 
kerja. Jangan hanya pelatihan salon, potong rambut 
dan perbengkelan saja. Masih banyak pelatihan yang 
mendukung masyarakat untuk dijadikan modal kerja 

hidup mereka” tandas Malikhah.(lf/ss)

MemperjuangkanMemperjuangkanMemperjuangkan

Aspirasi kaum PerempuanAspirasi kaum PerempuanAspirasi kaum Perempuan

Malikhah, SP bersama Wakil Walikota dalam program serap aspirasi.
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yang yang yang 
Aspirasi MasyarakatAspirasi MasyarakatAspirasi Masyarakat

istem hukum yang digunakan pada saat 

Spemilu 2009 itu dianggap kurang efektif 
dan efisien dalam menjaring wakil-wakil 

rakyat yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. 
Oleh karena itu, dipandang perlu untuk 

mengganti landasan hukum penyelenggaraan pemilu 
yang tertuang dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang 
pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD 
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 
2009 tentang penetapan PP pengganti UU Nomor 1 
tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 10 
tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, 
DPD, dan DPRD menjadi undang-undang. 

Dengan UU baru yang lebih komprehensif dan 
sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru 
dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan adanya perubahan UU pemilu 2014 
diharapkan terjaring para wakil rakyat yang ideal, dan 
dengan adanya perubahan aturan pemilu ini jumlah 
partai politik yang masuk ke dalam anggota pemilu 
hanya berjumlah 10 parpol sehingga masyarakat dapat 
dengan mudah memilih calon legislatif. 

Rosa Darwanti, SH, M.Si

Anggota DPRD saat mengikuti Musrenbang tingkat Kota Salatiga

Foto: istFoto: istFoto: ist
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Dengan diubahnya cara memberikan 
hak suara dari mencontreng kembali ke 
mencoblos juga diharapkan memudahkan 
kita dalam melaksanakan pemilihan. Dan 
jadikanlah aturan pemilu ini sebagai acuan 

untuk menciptakan partai politik yang sesuai kriteria 
yang diinginkan rakyat. 

“Semoga di Salatiga juga terpilih wakil rakyat 
yang mampu menyerap dan mengawal aspirasi 
masyarakat” kata Rosa Darwanti, SH., M.Si. 

Menurut politisi Partai Golkar ini, politik 
merupakan kualitas yang paling penting untuk 
membangkitkan dan mengorganisasikan minat dan 
part isipasi  rakyat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan ditingkat daerah. Pada unit 
pemerintahan yang lebih besar, politik memegang 
peranan penting dalam proses pemerintahan 
perwakilan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat 
guna mewujudkan good governance. 

“Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, 
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 
pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata 
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya 
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab 
serta bebas KKN” pungkas istri mantan Walikota 

Salatiga ini.(lf/ss)

Good GovernanceGood GovernanceGood Governance
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aya turut memberikan apresisi kepada 

Ssegenap PNS di lingkungan Pemerintah 
Kota Salatiga, Bank di Kota Salatiga, para 

Siswa SD, SMP/ MTs, SMA/MA, SMK, dan seluruh 
masyarakat Kota Salatiga pada umumnya, atas 
partisipasi dalam Bulan Dana PMI Kota Salatiga. 

 Melalui PDAM Kota Salatiga dan Bank Jateng 
Cabang Salatiga masyarakat Salatiga telah difasilitasi 
dalam pelaksanaan Bulan Dana Tahun 2013 PMI Kota 
Salatiga. Perolehan dana tersebut sangat 
mengagumkan karena perolehan Tahun 2013 Bulan 
Dana PMI yang diketuai oleh Sekretaris Daerah 
langsung tersebut mengalami peningkatan sebesar 62 
% dengan nilai nominal sebesar Rp. 132.675.300 
(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh 
Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah). 

 Palang Merah Indonesia merupakan 
Organisasi sosial kemanusiaan yang dibentuk atas 
dasar untuk membantu dan meringankan penderitaan 
sesama manusia yang disebabkan oleh bencana 
dengan tidak membedakan Agama, Bangsa, Suku 
Bangsa, Bahasa, Warna kulit, Jenis kelamin, Golongan 
dan pandangan politik. 

Dalam melaksanakan tugasnya Palang Merah 
Indonesia dituntut untuk senantiasa bekerja secara 
Profesional, Tepat dan Cepat. Semua itu dilaksanakan 
oleh semua jajaran Palang merah Indonesia dari Pusat, 
Provinsi sampai ke kabupaten dan Kota, dengan 
merujuk pada visi Organisasi : “Terwujudnya Palang 
Merah Indonesia Sebagai Organisasi Kemanusiaan 
Yang profesional, Tanggap dan dicintai Masyarakat.”

 Palang Merah Indonesia dalam melaksanakan 
tugasnya, senantiasa mendasarkan pada prinsip-
prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan 
Bulan Sabit Merah yang meliputi: Kemanusiaan, 
Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, 
Kesatuan, Kesemestaan.

 Keistimewaan Palang Merah Indonesia dalam 
menjalankan kegiatan dan operasionalnya adalah, 
selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah, 
Palang merah indonesia juga mendapatkan bantuan 
dari masyarakat melalui penggalangan Bulan Dana 
yang dilaksanakan setiap tahun. Hasil Bulan Dana 
yang terkumpul, menurut sepengetahuan saya adalah 
untuk: pendanaan kegiatan dan operasional palang 
Merah Indonesia sepanjang tahun, pemberian 
Bantuan kemanusiaan kepada korban bencana di Kota 
Salatiga dan sekitarnya dan pembinaan Generasi 
Muda (Palang merah remaja dan Korps Sukarela) di 

sekolah-sekolah dan di markas Palang Merah 
Indonesia.

Selain itu juga untuk pelayanan sosial dan 
kesehatan masyarakat (Pelayanan Pertolongan 
Pertama pada upacara dan hari besar tingkat kota, 
pengamanan arus mudik, dan lain-lain) dan 
digunakan sebagai pengembangan kapasitas 
organisasi serta pembenahan serta perawatan aset 
Palang merah Indonesia dan aset pemerintah kota yang 
dipakai Palang merah Indonesia.

Dari hasil sumbangan masyarakat melalui bulan 
dana tiap tahunnya, diharapkan kinerja Palang Merah 
Indonesia Kota Salatiga dalam melayani masyarakat 
yang membutuhkan bantuan.Selain itu harapannya 
PMI Salatiga semakin profesional, tanggap dan dicintai 
masyarakat. Selain itu PMI juga transparan dalam 
laporannya, sehingga pada tahun yang akan datang, 
dukungan masyarakat melalui Bulan Dana dan 
program lainnya dapat semakin meningkat.

 Saya juga berharap agar segenap jajaran PMI 
Kota Salatiga untuk menjadi garda terdepan dalam 
kegiatan kemanusiaan. Semoga PMI Kota Salatiga 
terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan 
k e m a n u s i a a n  k e p a d a  m a s y a r a k a t  y a n g  
membutuhkan. Seperti baru-baru ini, banyak kejadian 
bencana yang terjadi di Kota Salatiga,  seperti bencana 
angin puting beliung dan musibah kebakaran yang 
memakan banyak korban.

PMI Salatiga juga aktif menjadi relawan di setiap 
ada musibah di negeri ini, misalnya saja banjir yang 
baru-baru ini melanda Kudus dan daerah pantura. 
Beberapa waktu yang lalu juga aktif menjadi 
koordinator penggalangan bantuan untuk korban 
erupsi gunung Kelud. PMI Salatiga juga aktif di 
kegiatan bhakti sosial lokal, seperti gerakan bersih-
bersih kota, aksi cabut paku di pohon serta menjadi 
pemberi pertolongan pertama di setiap event di kota 

Salatiga ini .(lf/ss)
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Fahmi Asyhari anggota dewan dari 
daerah Pemilihan Tingkir berharap 
Pemkot Salatiga mengawal terus 

proses pelaksanaan program BPJS (Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Kesehatan dari 
pemerintah pusat. Tahun ini program tersebut bersifat 
percobaan atau langkah awal, nantinya pasti msih ada 
kekurangan dan perlu pembenahan disana-sini.

Oleh karenanya pemkot harus terus berupaya 
melakukan cover program tersebut agar pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat di Salatiga bisa masuk 
didalamnya, utamanya mereka yang masuk dalam 
keluarga kurang mampu. Sebelunya ada program 
jamkesmas dan jamkesda dan setelah adanya BPJS 
kesehatan ini bagaimana nasib mereka, pemkot 
tentunya memiliki langkah tersendiri. Jangan sampai 
masyarakat kurang mampu ini luput dari program 
tersebut.

Kategori miskin atau kurang mampu juga masih 
dalam perdebatan, baik dari sensus yang dilakukan 
BPS, kriteria dari Dinas Kesehatan, kriteria dari Dinas 
Sosial serta fakta di lapangan masih ada perbedaan 
persepsi. Karena pemkot bersama stake holder harus 
duduk bersama dan menyamakan persepsi kriteria 
miskin, jangan sampai bantuan yang diberikan malah 
salah sasaran, yang seharusnya mendapatkan malah 
tidak sama sekali. 

Dengan kesamaan persepsi antara stake holder 
dengan fakta dilapangan menjadi penting karena ini 
menentukan siapa yang bisa mendapatkan bantuan 
atau pun program semacam BPJS Kesehatan ini. 
Penelitian dan uji publik terhadap penyelenggaraan 
program BPJS Kesehatan ini menjadi penting untuk 
sempurnanya program tersebut karena pelayanan 
kesehatan adalah hak setiap warga Negara.

Masyarakat Salatiga mendapatkan program 
jamkesmas, jamkesda ataupun jampersal tahun lalu 
kan banyak, oleh karenanya semua yang masuk dalam 
program tersebut juga harus mendapatkan jaminan 
kesehatan dari  BPJS Kesehatan.  Dengan 
bertambahnya tahun fakta di lapangan tentu berubah, 
pemkot juga harus terus berupaya agar yang belum 
tercover nantinya juga bisa mendapatkannya.

Selain itu pemkot harus menyiapkan betul-betul 
dokter, puskesmas dan rumah sakit yang melayani 
masyarakat yang ikut dalam program BPJS Kesehatan. 
Jangan ada pembedaan antara warga kurang mampu 
dengan mereka yang mampu dari segi kemudahan 

pelayanan meskipun beda dalam kelasnya.(lf/ss)
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Drs. Agung Wibowo

salah seorang juru parkir di Salatiga.

Foto: ist
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gung Wibowo anggota dewan dari daerah 

Apemilihan Kecamatan Sidomukti 
berkeyakinan jika pendapatan daerah 

masih bisa dimaksimalkan, tinggal iktikad baik dari 
pihak eksekutif. Jika sektor pendapatan bisa 
dilaksanakan secara transparan maka tidak akan 
menimbukan pertanyaan dari masyarakat.

Misalnya saja pendapatan dari sektor parkir, 
jika pemkot itu membuat terbuka maka akan jelas 
terbaca berapa sebenarnya hasil dari sector tersebut. 
Sebagai contoh pemkot melakukan lelang terbuka per 
titik parkir sehingga pendapatan akan jelas diketahui 
berapa besarnya.

Jika bicara lelang pasti yang akan mendapatkan 
lelangan adalah orang-orang yang berduit saja. Tapi 
jika lelanganya per titik parkir dan pesertanya adalah 
juru parkir sendiri tentu akan tetap bisa melindungi 
mereka dalam mencari nafkah.

Dinas perhubuhan tentunya 
memiliki data falid yang bisa dijadikan 
acuan rata-rata pendapatan dari tiap 
titik parkir itu berapa. Dengan modal 
tersebut tetunya bisa dijadikan patokan 
harga lelang parkir, juru parkir 
beraninya berapa kemudian harga 
ditetapkan sehingga bisa diketahui 
berapa pedapatan daerah.

Selanjutnya seperti pajak dari 
sektor lain juga sudah ada perda atau 
aturannya, misalkan usaha karaoke 
mohon disesuaikan dengan perda, kalau 
tidak memiliki ijin yang pemkot harus 
tegas untuk menutup usaha tersebut. 
Karena adanya perda untuk bisa 
dilaksanakan.

Saya yakin pihak eksekutif lebih 
professional dan menyikapi hal tersebut untuk 
pelaksanakan dan penegakan perda. Sekarang ini 
banyak perda yang tidak bisa dilaksanakan karena 
tidak ada peraturan Walikotanya (perwali), jangan 
sampai terjadi ada perda tapi tidak bisa dilaksanakan.

Yang perlu diperhatikan lagi adalah jangan 
sampai pembuatan perda itu sebagai pekerjaan yang 
latah, kalau satu tahun tidak bisa membuat perda 
banyak terus dinamakan tidak kerja, bukan begitu, 
lebih baik mengevaluasi perda yang ada untuk bisa 
dilaksanakan dengan baik.

“Mari eksekutif dan legislatif bekerja bersama 
untuk masyarakat. Kita ini abdi masyarakat, PNS dan 
DPRD tugasnya sama-sama memperjuangkan 
kesejahteraan masyarakat. Semua bisa berjalan sesuai 
dengan regulasi yang dijadikan acuannya, jangan 
bekerja baru mencari regulasinya yang pas, ini menjadi 

terbalik” tandas Agung Wibowo.(lf/ss)
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endaerahan Pengeloaan Pajak Bumi 

PBangunan – Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah telah 

dilaunching, kita  menyambut baik program tersebut. 
Kita patut bersyukur karena setelah melalui beberapa 
tahapan, akhirnya Pendaerahan Pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan 
menjadi Pajak Daerah sekarang dikelola sendiri oleh 
Pemkot Salatiga.

Pendaerahan Pengelolaan PBB-P2 ini  
dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Perlu saya sampaikan bahwa sebelum 
dialihkannya PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah, 
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994, bahwa skema Bagi Hasil PBB-P2 untuk 
Pemerintah Daerah adalah sebesar 64,8%.

Dengan adanya Pendaerahan Pengelolaan 
kepada Pemerintah Daerah, maka skema bagi hasil 
tersebut sudah tidak akan berlaku lagi. Pemerintah 
Daerah nantinya akan menerima seluruhnya, atau 
100% dari penerimaan PBB-P2. Sehingga ke depannya, 
pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan dapat 
tersedia secara optimal, dan masyarakat akan 
memperoleh manfaatnya.

Di tahun awal Pendaerahan Pengelolaan PBB-P2 
ini, berdasarkan ketetapan pajak PBB-P2 di Kota 
Salat iga tahun 2014 adalah sebesar Rp. 
9.026.275.816,-. Kami berharap ketetapan tersebut 
dapat tercapai semaksimal mungkin, serta dapat 
meminimalkan adanya tunggakan,  untuk 
mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen 
bersama antara aparat di jajaran Pemerintah Kota 
Salatiga sebagai Pemungut Pajak, dengan masyarakat 

sebagai wajib pajak.Sehubungan dengan itu, kami 
meminta kepada segenap petugas, khususnya para 
Camat dan Lurah, agar senantiasa bersemangat dalam 
menjalankan tugas, serta jangan pernah berhenti 
memberikan sosialisasi serta menggugah kesadaran 
wajib pajak akan pentingnya pembangunan di daerah. 
Kami berharap, setelah Pendaerahan Pengelolaan 
menjadi Pajak Daerah, jumlah Wajib Pajak yang 
membayar pajak akan semakin meningkat dan 
bertambah banyak. 

Guna meningkatkan penerimaan dan sekaligus 
memberikan insentif kepada masyarakat wajib pajak 
menurut sepengetahuan kami Pemerintah Kota 
Salatiga pada tahun 2014 memberikan keringanan 
pembayaran piutang PBB-P2 yaitu: pembayaran 
semua piutang dibebaskan dari denda, piutang PBB-
P2 sampai tahun 2008 diberikan pengurangan pokok 
pajak sebesar 50% dan piutang PBB-P2 tahun 2009 
dan 2010 diberi pengurangan pokok pajak sebesar 
25%.

 Untuk kelancaran Pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), 
Pemerintah Kota Salatiga khususnya Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
harus terus melakukan berbagai persiapan, antara 
lain penyiapan Sumber Daya Manusia, sosialisasi, 
pengadaan sarana dan prasarana, dengan 
pendamping dari KPP Pratama Salatiga serta 
kerjasama dengan PT. Bank Jateng sebagai tempat 
pelaksanaan pembayaran.

 Berbagai upaya yang telah dilaksanakan 
tersebut, kami harapkan dapat memperlancar 
pelaksanaan Pengelolaan PBB-P2 di Kota Salatiga. 
Kepada KPP Pratama Salatiga yang selama ini 
mengampu PBB untuk dapat mendampingi secara 
maksimal pada awal Pendaerahan Pengelolaan dan 
kepada Bank Jateng Cabang Salatiga agar dapat 
memberikan pelayanan yang maksimal sehingga 
proses pembayaran PBB-P2 dapat berjalan lancar.

 Selanjutnya transparasi dan kebijakan dalam 
mengelola hasil dari PBB tersebut sangat penting, 
dengan maksud menjaga kepercayaan masyarakat 
wajib pajak untuk tertib membayar pajaknya masing-
masing. Jangan sampai hanya tidak keterbukaan 
pemkot, menjadikan wajib pajak enggan dalam 
memberikan kewajibannya. Semoga masyarakat 
Salatiga lebih cepat sejahtera, baik dalam ekonomi, 
kesehatan maupun pendidikannya sesuai dengan tiga 

prioritas pembangunan kota ini.(lf/ss)
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namun tidak punya modal 
beri mereka modal, bila 
m a s i h  k u r a n g  b a n t u  
memasarkan jasa ataupun 
produk yang diciptakan.

Selain itu pemkot juga 
harus memotong rantai 
ketidak mampuan mereka 
yang berpotensi menurun ke 
anak dan cucu mereka. 
Fasilitasi anak-anak dari 
keluarga tidak mampu 
dengan beasiswa agar  
mereka bisa mengenyam 
pendidikan yang tidak hanya 
layak namun bisa dijadikan 
bekal hidup.

Selama rantai itu tidak diputus, pembangunan 
SDM akan sia-sia atau mengulang sejarah masa lalu 
orang tuanya. Kota Salatiga yang kecil ini, seharusnya 
bisa ditata sedemikian rupa, melalui program yang 
jelas, terukur dan terarah. Jangan sampai perjalanan 
pemerintahan ini asal jalan begitu saja tanpa adanya 
tujuan pasti demi menyejahterakan masyarakat.

Sasaran pengetasan kemiskinan yang jelas akan 
menentukan kebijakan atau cara yang tepat. Pemetaan 
keluarga tidak mampu ini menjadi penting dan selalu 
terpampang di depan meja kerja para pejabat. Jangan 
hanya kemajuan dan prestasinya saja yang digebar-
gemborkan, tapi di belakang ternyata masih ada target 
pembangunan yang belum tergarap. Jika jumlah 
keluarga miskin yang terus dilihat, maka itu yang akan 
disasar dalam rencana kerja tiap SKPD yang 

berkompeten.(lf/ss)

ang tidak boleh dilupakan pemerintah 

YKota Salatiga bahwa pembagungan itu 
bukan fisik saja, namun pembangunan 

Sumberdaya Manusia (SDM) juga ada dan lebih utama. 
Dalam anggaran tahun 2014 kali ini, pemkot harus 
memilih pembangunan infrastruktur berdasarkan 
prioritas, selebihnya kucurkan anggaran untuk 
membina masyarakat agar lebih sejahtera.

Sebagai contoh yang paling dasar saja, lakukan 
pemetaan atau target masyarakat mana yang mampu, 
kurang mampu dan tidak mampu. Pemkot harus 
memilih dari yang saya sebutkan paling akhir. 
Penyebab mereka tidak mampu sebenarnya apa, 
setelah diketahui cari cara yang tepat untuk 
membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Jika mereka tidak memiliki skil beri mereka 
pelatihan, setelah mereka bisa melakukan sesuatu 
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Kota Salatiga mempunyai aset yang luar biasa 
yang tidak selalu dimiliki daerah lain. Seperti banyak 
universitas dan sekolah tinggi, RSUD dan fasilitas 
kesehatan yang memadai, hotel, serta sarana dan 
prasarana penunjang lainnya.

Karena itu, tidaklah mustahil jika warga di 
sekitar Salatiga lebih banyak beraktivitas di kota ini, 
dibandingkan ke Ungaran yang letaknya lebih jauh.

Sebagai contoh, warga dari wilayah luar Salatiga 
yang dirawat di RSUD Salatiga, akan kesulitan 
misalnya bila hendak menggunakan fasilitan Jaminan 
Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Padahal sebagian besar pasien RSUD berasal 
dari wilayah diluar Kota Salatiga. Kemudian anak-
anak yang ingin bersekolah di Salatiga juga harus 
memenuhi standar yang berbeda dibandingkan warga 
Kota Salatiga.

Harapan masyarakat luar Salatiga untuk dapat 

Studi pemekaran Kota 
Salatiga mulai akan 
dilaksanakan tahun ini. 

Pemkot Salatiga bersama DPRD 
S a l a t i g a  t e l a h  m e n y e t u j u i  
penganggaran survei studi pemekaran 
tersebut masuk dalam APBD 2014. 
DPRD Salatiga akan menggandeng 
pihak lain termasuk universitas.

Studi yang dimaksud semacam 
jajak pendapat kepada warga yang 
tinggal di sekitar Salatiga. ''Dalam 
studi pemekaran Kota Salatiga, 
kemungkinan kami akan gandeng 
UKSW, untuk melakukan semacam 
jajak pendapat kepada warga kabupaten yang tinggal 
di sekitar Salatiga,''ujar Ketua DPRD Milhous Teddy 
Sulistio.

Kegiatan itu guna mengetahui secara pasti 
bagaimana keinginan warga di sekitar Salatiga. Selain 
itu juga mengaji berbagai aspek, misal aspek regulasi, 
sosial kemasyarakatan, keamanan, efisiensi, 
efektifitas, dan pemerintahan.

''Dan yang paling penting aspek pelayanan 
masyarakat yang maksimal,' ' ujarnya yang  
sebelumnya Bung Teddy telah mengatakan, bahwa 
studi pemekaran Kota Salatiga telah dianggarkan 
dalam APBD 2014.

Pria yang akrab dipanggil Bung Teddy mengakui 
bahwa pemekaran kota bukanlah perkara mudah, 
yang harus mesti melewati proses panjang. Wacana ini 
merupakan ide besar dan “gila” yang harus 
diperjuangkan semua pihak, walaupun barangkali 
baru akan terlaksana 10-15 tahun mendatang.

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE
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bergabung dengan Salatiga idak kita pungkiri. Namun 
hal ini perlu pembuktian yang nyata. 

Selama ini ada warga masyarakat luar Salatiga 
yang bila mengurus surat surat seperti SIM, dan 
lainnya harus ke Ungaran merasa sangat jauh. Kalau 
dapat bergabung dengan Salatiga akan lebih 
memudahkan masyarakat.

Anggaran disetujui
Tahun ini DPRD menyetujui penganggaran studi 

pemekaran Kota Salatiga. Dikatakan ketua DPRD 
bahwa pemekaran kota yang bukan perkara mudah ini 
perlu diupayakan sejak sekarang.

Menurutnya, niat pemekaran atau perluasan 
kota merupakan ide besar dan ''gila'' itu memerlukan 
waktu yang lama, ia berharap siapa pun pemimpin 
Kota Salatiga nanti, dapat meneruskan perjuangan 
yang telah dimulai sekarang ini. Akan hebat lagi, jika 
siapa pun pemimpin Salatiga di masa depan, 
memasukkan rencana pemekaran dalam visi misi 
pembangunan mereka.

Ketua DPC PDI Perjuangan Salatiga ini 
mengatakan bahwa sekarang ini, Kota Salatiga 
realitasnya telah melayani sebagian warga Kabupaten 
Semarang terutama warga Tuntang ke selatan, karena 
secara geografis lebih dekat ke Salatiga ketimbang 
Ungaran. Mereka yang berjualan di pasar-pasar 

misalnya, banyak yang berasal dari wilayah 
kabupaten. Lalu pedagang kaki lima, petugas parkir, 
dan sebagainya, yang juga bukan warga Salatiga.

Pun demikian dengan pelayanan di RSUD 
Salatiga yang lebih banyak melayani warga kabupaten. 
Teddy menambahkan, contohnya jumlah pasien di 
paviliun RSUD, setidaknya ia tiga kali sengaja 
melakukan survei secara kasar. Hasilnya, sekitar 60-
70 persen pasien yang dirawat di paviliun, berasal dari 
Kabupaten Semarang.

Belum lagi, fenomena banyaknya warga 
pendaftar ibadah haji dari wilayah kabupaten yang 
berpindah KTP ke Salatiga, serta bidang-bidang 
lainnya.

Dengan realitas seperti itu, selama ini ada kesan 
Salatiga menjadi ''boneka'', karena membantu 
pelayanan warga kabupaten, namun tidak 
mendapatkan timbal balik yang sesuai.

Bila saja pemekaran dilakukan, lanjut Ketua 
DPC PDIP itu, pelayanan kepada masyarakat akan 
jauh lebih optimal.

Di sisi lain, Salatiga mendapat timbal balik 
pemasukan seperti pendapatan asli daerah dan 
sebagainya. Luasan kota akan sangat bermanfaat 
untuk pertumbuhan industri yang dapat menyedot 

ribuan lapangan pekerjaan.(ss/lf)

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE biasa berkumpul dengan masyarakat tanpa melihat strata
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eran  se r ta  masayarakat  da lam 

Ppembangunan di Salatiga ini cukup tinggi, 
kontribusi masyarakat untuk perjalanan 

pemerintahan ini juga sangat tinggi, kita melihat 
dengan aktifnya kegiatan-kegiatan di sektor pelayanan 
masyarakat. Ada modin (Pembantu Petugas Pencatat 
Perkawinan), ada Pembina agama (misal di Islam ada 
Kyai, guru ngaji dan sebagainya), ada Linmas 
(Perlindungan Masyarakat) dan sebagainya.

Selama ini peran-peran para relawan tersebut  
sangat penting, kerja mereka juga tanpa pamrih dan 
bertanggung jawab atas tugas yang disandarkan ke 
pundak mereka, dalam melayani masyarakat. 
Sementara itu pemkot belum memberikan perhatian, 
balasan atau penghargaan yang setimpal kepada 
mereka.

Padahal mereka berjasa dalam memberikan 
kontribusinya dalam keterkaitannya dalam pelayanan 
masyarakat secara langsung. Mereka tidak pandang 
bulu, lintas waktu dan bahkan urusan pribadi mereka 
tinggalkan demi membantu masyarakat.

Dengan demikian kami mendorong Pemerintah 
Kota Salatiga untuk segera memikirkan dan 
perhatikan kesejahteraan kelompok masyarakat 
tersebut. Hal tersebut bisa dalam bentuk memberikan 
perhatian kepadanya walaupun bentuknya apapun, 
jika belum bisa memberikan perhatian secara 
finansial. Bentuk bantuan sangat beragam, bisa 
disinergikan dengan program yang dijalankan oleh 
pemerintah daerah. 

Misalnya saja para Linmas, guru ngaji, Kyai, 
Pendeta, Romo, Modin, atau Pembina agama lainnya 
yang ada untuk diikutkan dalam setiap program 
pemerintah kota. Jika RT dan RW sudah mendapat 
perhatian maka mereka punhendaknya demikian. 
Jangan sampai mereka tidak mendapatkan perhatian 
Pemerintah Kota sama sekali.

WacanaWacanaWacana

Contoh singkronisasi program adalah, adanya 
program beasiswa keluarga mereka diberi prioritas. 
Jangan sampai mereka sudah mengabdi dan melayani 
masyarakt denganmengorbankan waktu dan kerja  
ternyata ada anak mereka yang tidak mampu 
melanjutkan sekolah. Selama ini ada program bea 

*)Oleh : M. Fathur Rahman, SE. MM 
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siswa berprestasi dan juga bea siswa warga tidak 
mampu. Terlepas mereka mampu atau tidak untuk 
tetap diberikan, tentunya bagi yang mampu bisa saja 
tidak mempergunakannya karena bisa membiayai 
sekolah anaknya sendiri.

Contoh lain mereka atas jasanya juga untuk 
diberikan fasilitas BPJS (Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial), sama saja dengan bantuan bea siswa, 
semua difasilitasi terserah BPJS mau dimanfaatkan 
atau tidak namun pemerintah kota telah berupaya 
memberikan penghargaan bagi mereka.

Dengan diikut sertakannya mereka dalam 
peserta BPJS Kesehatan, maka mereka berhak 
mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas 
kesehatan yang bekerjasama dengan PT Askes 
(Persero), sesuai dengan hak dan ketentuan yang 
berlaku. Ada pun biaya iurannya bisa ditanggung 
Pemerintah Kota.

Jika memungkinkan Pemerintah Kota 
memberikan insentif, namun bila ternyata belum bisa 
alangkah baiknya jika mereka diikutkan dalam 
program-program pemberdayaan masyarakat yang 
ada. Termasuk juga program bantuan pemberdayaan 
masyarakat yang sudah berjalan, hendekanya mereka 
juga diberikan prioritas untuk mendapatkan bantuan 
modal usaha atau pelatihan yang nantinya akan 

membantu kondisi ekonomi mereka, meskipun belum 
tentu dimanfaatkan.

Dengan kalimat lain pemkot harus menjadikan 
mereka sasaran prioritas pembangunan dan 
pemberdayaan tersendiri. Program pemkot harus 
diberikan tergantung mereka akan menggunakannya 
atau tidak. 

Ini juga dijaankan dalam bidang olah raga, bagi 
atlet yang berprestasi dan telah membawa nama 
harum Kota Salatiga diberikan BPJS, kalau duu sudah 
diberikan jamkesda.  Harapannya atlet dan pelatihnya 
juga mendapatkan BPJS, karena ini adalah bentuk 
perhatian pemkot kepada mereka. Termasuk program 
yang bentuknya perhatian adalah atlet bisa tetap 
bersekolah di sekolah favorit meskipun ada kebijakan 
tersendiri karena padatnya jadwal latihan.

Program tersebut sangat penting dijalankan 
pemkot Salatiga sebagai wujud perhatian kepada 
mereka yang telah mengabdikan diri untuk melayani 
masyarakat. Jangan sampai pemkot tidak memberikan 
sesuatu apa pun terhadap mereka padahal jasa 
mereka dalam melayani dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab.

*)Penulis adalah Wakil Ketua 

DPRD Kota Salatiga
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egara Indonesia sebagai negara yang 

Nmemiliki miliyaran pesona dan kekayaan 
alam yang melimpah ruah. Negara yang 

terkenal dengan sebutan untaian zamrud khatulistiwa 
dan surganya dunia karena kesuburan tanah dan 
kekayaan lautnya yang tidak akan habis. Indonesia 
juga terkenal sebagai negara kepulauan yang saling 
sambung-menyambung mulai dari sabang sampai 
merauke. Selain itu, Negara Indonesia terkenal sebagai 
negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, 
ras, dan agama. Adanya berbagai macam kekayaan 
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia membuktikan 
bahwa Indonesia memiliki potensi produktif yang 
harus digali dan dikembangkan oleh masyarakat 
Indonesia itu sendiri secara mandiri.

Keanekaragaman kekayaan Indonesia yang 
sangat melimpah ruah ini seharusnya menjadikan 
Indonesia sebagai negara yang makmur dan maju 
dibandingkan dengan negara adikuasa seperti Amerika 
Serikat. Namun, kondisi strategis dan fisik Bangsa 
Indonesia tidak relevan dengan kondisi psikis 
masyarakatnya. Banyak sekali masyarakat yang hidup 
di bawah garis kemiskinan sehingga jauh dari standar 
kemakmuran dan kesejahteraan hidup pada 
umumnya. Tidak hanya itu saja yang terjadi di negeri 
yang katanya seperti surganya dunia ini. Tetapi 
banyak permasalahan sosial yang masih melekat di 
bumi pertiwi yang krusial dan komprehensif sehingga 
merambat pada dimensi-dimensi kehidupan sosial 
seperti pengangguran, ketidakmeratanya kesempatan 
untuk menempuh pendidikan serta ketidakjelasan 

Bersama Bersama 
Bersinergi Bersinergi 
Berantas Berantas 
Korupsi !Korupsi !

Bersama 
Bersinergi 
Berantas 
Korupsi !

ArtikelArtikelArtikel

alokasi dana bantuan pendidikan, menurunnya 
produktivitas hasil dalam negeri, menurunnya 
kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di negeri ini, 
rusaknya esensi politik sebagai jalan membuat 
kebijakan publik yang pro rakyat, serta menjamurnya 
korupsi.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga 
segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat 
indonesia harus berlandaskan pada hukum yang 
berlaku sebagai wujud adanya stabilitas kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, bangsa 
Indonesia harus menjunjung tinggi hukum-hukum 
yang ada sebagai bentuk ketaatan serta kepatuhan 
sebagai warga negara yang bijak dan berkeadilan. 
Hukum berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali, 
baik kalangan rakyat maupun pemerintah atau 
penguasa sehingga semua lapisan masyarakat harus 
mematuhi, mentaati, serta melaksanakannya dengan 
penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apabila mereka 
melanggar suatu hukum yang ada, maka harus 
dikenai suatu sanksi atau hukuman yang sesuai 
dengan pelanggaran yang dibuatnya tanpa adanya 
suatu diskriminasi hukum.

Segala sesuatu harus tunduk terhadap hukum 
karena hukum merupakan bagian vital dalam konteks 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, realita 
yang terjadi tidak mengatakan demikian. Hukum tidak 
lagi menjadi stakeholder dalam tatanan kehidupan 
berbangsa dan bernegara sehingga mengalami 
kerapuhan dan terkikis oleh kebijkan politik kapitalis 
secara tidak sadar. Saat ini hukum bersahabat dengan 

*)Oleh : Nana Rosita Sari, S.H. 
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kaum yang memiliki kekuasaan dan tidak bersahabat 
dengan kaum yang lemah secara finansial maupun 
fisik. Hukum mudah diperjualbelikan sehingga tidak 
ada lagi asas keadilan di negeri ini.

Dewasa ini sering sekali melihat fenomena yang 
terjadi di negeri ini tentang para pejabat yang notabene 
sebagai abdi masyarakat Indonesia tetapi telah 
merusak dan menorehkan noda hitam pada jas 
kebanggaannya dengan melakukan korupsi. Korupsi 
merupakan penyakit yang belum terselesaikan oleh 
pemerintah hingga saat ini sehingga merambah pada 
semua elemen pemerintahan daerah, baik level 
provinsi mupun level yang paling kecil, yakni desa. 
Korupsi menjadi salah satu problem bangsa yang 
harus diberantas sampai ke akar-akarnya sehingga 
tidak menguras uang negara yang seharusnya 
dialokasikan pada orang-orang yang berhak 
menerimanya.

Keberadaan KPK sebagai lembaga independen 
yang bertugas sebagai pengawalan terhadap tindak 
pidana korupsi sangat membantu aparat penegak 
hukum lain (Kejaksaan, Kehakiman, dan Kepolisian) 
dalam aksi pemberantasan korupsi di bumi pertiwi. 
Keberadaan KPK sangat membantu kinerja para 
penegak hukum lain untuk menjerat para pelaku 
pidana korupsi. KPK merupakan lembaga independen 
yang memiliki undang-undang sebagai tata aturan 
yang harus dijalankan dalam melaksanakan tugas-
tugasnya dalam hal memberantas serta menjerat para 
koruptor.

KPK yang juga memiliki wewenang untuk 
melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 

Dengan demikian, sangatlah jelas arah gerak dan 
langkah-langkah KPK dalam menjerat para koruptor 
sebagai suatu cara untuk memberantas korupsi dari 
bumi garuda. Namun, disayangkan keberadaan KPK 
kurang bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum 
yang lain (baca : Kejaksaan, Kehakiman, dan 
Kepolisian) dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi. Mengapa antara KPK dan aparat penegak 
hukum yang lain kurang bisa bersinergi untuk 
mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang aman, tentram, dan sejahtera dari korupsi? 
Inikah wajah para penegak hukum di Indonesia yang 
tidak bisa menerapkan asas keadilan sehingga hukum 
sangatlah lemah di hadapan para pelaku korupsi ?

Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 
pada tanggal 9 Desember 2013 ini merupakan 
momentum yang sangat penting untuk merefleksikan 
diri untuk menumbuhkan semangat serta tekad yang 
bulat  untuk memberantas  korups i  ser ta  
mengaplikasikan asas keadilan di negeri Indonesia ini. 
Sudah saatnya, “Hentikan Korupsi, Tegakkan Keadilan 
!” Semoga Hari Anti Korupsi tidak hanya menjadi 
seremonial semarak akhir tahun saja, tetapi dapat 
menggelorakan semangat tindakan nyata untuk 
memberantas korupsi, menegakkan keadilan tanpa 
adanya diskriminasi sehingga terwujudlah Negara 
Indonesia yang sejahtera, aman, adil dan makmur. 
Amin.

*)Penulis adalah PNS 

di Kejaksaan Negeri Salatiga

Jiwaraga, Edisi I Tahun 2014 27



E. Dwi Kurniasih, SH, M.Si

Foto: ssFoto: ssFoto: ss

trotoar yang ada rusak maka warga harus berjalan di 
jalan utama dan itu membahayakan.

“Jangan sampai hanya karena berebut ruang 
jalan terjadi kecelakaan. Jadi trotoar yang dibangun  
harus mengakomodir kebutuhan pejalan kaki. Mereka 
yang memiliki kekurangan dalam penglihatan atau 
pun cacat fisik jangan sampai kesusahan dengan 

sarana trotoar yang ada” tandas heri Harsono.(lf/ss)

alam melaksanakan reses tahun 2014 

Dini Elysabeth Dwi Kurniasih langsung 
menyambangi masyarakat melalui 

pertemuan warga. Anggota DPRD Kota Salaiga dari 
Partai Keadilan dan Persatuan ndonesia (PKPI) ini 
memiliki target untuk mendapatkan masukan dan 
usulan langsung dari warga sehingga didapaati 
aspirasi yang kongkrit.

“Berbagai usulan dari warga di wilayah 
kecamatan Argomulyo, misalnya saja masyarakat 
Noborejo dan Kumpulrejo banyak menginginkan 
program perbaikan rumah dan kandang ternak. 
Masyarakat juga minta bantuan bibit sapi potong 
untuk penggemukan dan juga bibit lele. Sementara itu 
ibu-ibu juga mengusulkan adanya bantuan 
permodalan bagi usaha kecil yang dijalankan mereka” 
ungkap Elysabeth Dwi Kurniasih.

Tidak jauh beda dengan dua kelurahan diatas, 
warga kelurahan Tegalrejo juga menginginkan 
bantuan rehap rumah dan permodalan bagi usaha 
kecil ibu-ibu. 

Ditanya tentang kehadiran perempuan dalam 
anggota DPRD, menurutnya selama ini kehadiran 
perempuan di ruang rapat DPRD memberikan warna 
berbeda. Dari 25 anggota DPRD Salatiga, delapan di 
antaranya merupakan perempuan.

"Kehadiran perempuan sangat penting dan 
memberikan warna terutama menyangkut isu-isu 
tentang perempuan, masalah pendidikan, kesehatan 
anak dan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, 

dan lainnya." ujarnya.(lf/ss)

WartaWartaWarta
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Minta Perbaikan Rumah

elama melaksanakan reses  atau terjun ke 

Smasyarakat langsung Heri Harsono, 
anggota dewan dari Partai Demokrat dapil 

Tingkir mendapatkan banyak usulan warga. Salah 
satunya adalah permohonan pembangunan trotoar 
bagi pejalan kaki.

Masyarakat ingin trotoar di jalan-jalan utama 
wilayah Tingkir juga diperbaiki. Menurut warga selama 
ini yang dibangun oleh pemerintah lebih 
mengutamakan pembangunan dan perbaikan trotoar 
di dekat gedung-gedung milik pemerintah, misalnya 
kantor kelurahan, kecamatan, sekolah dan  lain 
sebagainya.

Warga berharap agar jalan yang selama ini ada 
sarana dan memungkinkan untuk dibangun trotoar 
juga dibangun. Rata-rata jalan di Salatiga termasuk 
wilayah Tingkir ruasnya sempit, sehingga untuk 
berpapasan mobil saja harus pelan. Oleh karena itu 
perlu diperhatikan ruang untuk pejalan kaki, jika 
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ebagaimana kita tahu bahwa kota hijau 

Sdipahami sebagai kota yang ramah 
lingkungan berdasarkan perencanaan 

dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip – 
prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 
Programnya antara lain dengan memanfaatkan secara 
efektif dan efisien sumber daya air dan energy; 
mengurangi limbah; menerapkan system transportasi 
terpadu; menjami kesehatan lingkungan dan 
mensinergikan lingkungan alami dan buatan.

Dalam 8 (delapan) atribut Kota Hijau yang telah 
dipahami bersama – sama, terdapat atribut ruang 
terbuka hijau, dimana dalam ruang terbuka hijau 
(RTH) ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 26 
tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah 
mensyaratkan setiap kota menyediakan RTH minimal 
30% dari luas Wilayah, dengan rincian RTH Publik 20% 
dan RTH Privat 10%. Syarat ini juga telah tertuang 
dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah di Kabupaten atau kota yang telah, baru dan 
akan disahkan. 

Kota Salatiga harus terus melakukan upaya 
secara bertahap untuk mewujudkan RTH 30%. 
Misalnya sebagai langkah awal, Kota Salatiga harus 
mengalokasikan dana untuk kegiatan yang berkaitan 
dengan program pengelolaan ruang terbuka hijau yang  
selaras dan terpadu dengan P2KH yang di prakarasai 
Kementerian Pekerjaan Umum. 

“Jika kota ini bisa hijau tentu kesejukan dan 
dinginnya salatiga akan kembali seperti dulu lagi. 
Dengan demikian Salatiga akan menjadi rujukan 
hunian bagi para eksekutif di kota lain, karena 

nyaman”, tandas Eny Tri Yuliastuti.(lf/ss) 

WartaWartaWarta

elama melaksanakan reses, anggota 

SDPRD mendatangi langsung warga 
masyarakat dan ingin  mendengar 

langsung usulan, saran serta harapan warga terhadap 
pemerintah. “Kemarin saya mendapati keinginan 
warga agar pemerintah melakukan sosialisasi yang 
jelas akan keberadaan BPJS (Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial)”, demikian terang Septa Maya H 
anggota dewan dari Kecamatan Sidorejo.

Menurut Maya, warga sekarang ini selalu 
membincangkan masalah BPJS dan kebanyakan 
mereka mengetahui kebijakan pemerintah ini hanya 
minim. “Harapan warga Pemkot dalam hal ini Dinas 
Kesehatan Kota (DKK) menyampaikan sosialisasi 
hingga masyarakat bawah. Jangan sampai penjelasan 
yang diterima hanya setengah-setengah, jika ini yang 
terjadi masyarakat akan menjadi tambah bingung 
seperti sekarang ini,” pinta Maya.

Jadikan Jadikan 
Salatiga Kota hijauSalatiga Kota hijau
Jadikan 
Salatiga Kota hijau

SosialisasikanSosialisasikan
Keberadaan BPJS !Keberadaan BPJS !
Sosialisasikan
Keberadaan BPJS !

Dalam program BPJS tentunya juga ada aturan 
yang harus ditaati misalnya dilayani dengan BPJS bila 
sudah sampai ke RSU. Terus bagaimana saat berobat 
di puskesmas tidak mendapatkan layanan BPJS, 
padahal ketika akan ke RSU harus mencari rujukan 
puskesmas.

“Kami mohon pemkot atau DKK beserta dinas 
terkait mengambil langkah cepat dalam sosialisasi ini. 
Jangan sampai kebingungan warga ini dibiarkan 
berlarut, harus ada kejelasan program yang 
dilaksanakan pemerintah agar masyarakat tidak 

bergejolak,” tekan wakil dari Sidorejo ini.(lf/ss)
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WartaWartaWarta

Selain itu kesehatan wanita secara langsung 
mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan 
dilahirkan, dan juga masalah kesehatan reproduksi 
wanita sudah menjadi agenda Internasional 
diantaranya Indonesia menyepakati hasil-hasil 
Konferensi mengenai kesehatan reproduksi dan 
kependudukan.

“Oleh karena itu, Pelayanan kesehatan 
reproduksi tidak dapat dilakukan hanya oleh 
pemerintah saja, karena pelayanan kesehatan 
reproduksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat” 

katanya.(lf/ss)

gus Pramono anggota dewan dari 

AArgomulyo berharap pemkot segera 
mereal isasikan keinginan warga 

Ngronggo  memi l ik i  sumber  a i r .  Ha l  i tu  
diungkapkannya dalam pertemuan Walikota Salatiga 
Yuliyanto dengan warga RW 04 Ngronggo Randu Acir 
Salatiga beberapa waktu yang lalu.

Pertemuan dengan ratusan warga tersebut 
berlangsung di masjid Al-Istiqimah, walikota yang 
didampingi Kepala Dinas dan Instansi terkait beserta 
Forkompinda Walikota memberikan penjelasan terkait 
dengan permintaan warga untuk mencukupi 
kebutuhan air mereka. Dalam paparannya ketua RW 
04, Muhdi berharap agar lingkungan mereka dibantu 
dalam mendapatkan air.

"Pekerjaan kami rata-rata adalah petani dan 
peternak sehingga membutuhkan air yang banyak, 
kami mohon walikota membantu warga," sambut 
Muhdi.

Yu l iyanto  member ikan so lus i  untuk 
ketersediaan air agar memanfaatkan sumber mata air 
yang ada dulu untuk dipompa demi kebutuhan warga 
yang mendesak. selanjutnya walikota juga 
menginstruksikan kepada PDAM agar mengupayakan 
ketercukupan air bagi warga Ngronggo.

selanjutnya dalam penjelasannya Samino 
direktur PDAM telah melakukan kajian dengan 
mendatangkan pakar dari ITB dan UGM untuk 
mencari daerah yang potensial sebagai sumber air. 
PDAM juga mengajukan bantuan kepada USAID untuk 
kecukupan air, dan tahun 2014 ini Salatiga 
mendapatkan bantuan 300 sumur resapan yang akan 

dibuat di daerah atas Salatiga.(lf/ss)

PerhatikanPerhatikan
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alam mewujudkan Visi Kota Salatiga 

Dy a n g  S e j a h t e r a ,  M a n d i r i  d a n  
Bermartabat, perlu peningkatan 

pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa 
peningkatan akses pelayanan kesehatan. “Pemkot 
perlu memperhatikan kesehatan kaum ibu” harap 
Istiqomah, anggota dewan dari Sidorejo.

Menurutnya, kesehatan Reproduksi disamping 
merupakan salah satu wujud pelayanan kesehatan, 
juga merupakan Hak Asasi Manusia. Kesehatan 
Reproduksi dimaksud adalah sejahtera fisik, mental 
dan sosial yang tidak semata-mata terbebas dari 
penyakit atau kecacatan, tetapi juga berkaitan dengan 
sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya.

Wanita perlu mendapat perhatian khusus dalam 
hal kesehatan reproduksi. Karena wanita menghadapi 
masalah kesehatan yang tidak dihadapi pria berkaitan 
dengan fungsi reproduksinya.

Warga Ngronggo Warga Ngronggo 
Minta AirMinta Air
Warga Ngronggo 
Minta Air

Istikomah, A.Md
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enentuan kriteria penerima manfaat 

Praskin seringkali menjadi persoalan yang 
rumit. Dinamika data kemiskinan 

memerlukan adanya kebijakan lokal melalui 
musyawarah Desa/Kelurahan. Rapat kali ini menjadi 
kekuatan utama program untuk memberikan keadilan 
bagi sesama rumah tangga miskin. 

Peningkatan ketepatan sasaran juga terus 
ditingkatkan melalui pendampingan pola distribusi 
melalui kelompok masyarakat. Distribusi raskin 
dilakukan oleh kelompok masyarakat yang umumnya 
berbasis keagamaan maupun oleh kelompok 
masyarakat miskin penerima manfaat raskin. 

Raskin merupakan bagian dari program 
penanggulangan kemiskinan berupa perlindungan 
sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan 
pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Pagu 
atau jumlah RTS-PM Program Raskin Kota Salatiga 
2014 ditetapkan berdasarkan hasil PPLS 2011, 
sebanyak 6.440 Rumah Tangga Sasaran (RTS-PM) 
dengan kuantum sebanyak 1.159.200 Kg. 4Raskin 
adalah bagian dari program penanggulangan 
kemiskinan yaitu kegiatan perlindungan sosial 
berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan 
pokok bagi masyarakat kurang mampu. 

Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu 
memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin 
sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani pada 
sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan 
ekonomi daerah. Disamping itu raskin berdampak 

langsung pada stabilitas harga beras.(lf/ss)

eristiwa robohnya rumah Istari yang 

Pberalamatkan di RT 01/9 Kelurahan 
Blotongan membuat Agung Setiyono 

prihatin. Memang Pemkot melalui Dinas Sosial 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) 
telah menyampaikan bantuan peralatan rumah 
tangga, namun nilainya sangat kecil. 

Pemkot sudah berkoordinasi dengan pihak 
perusahaan swasta di Salatiga yang akan menyalurkan 
programnya. Dinas telah meminta Tri Pilar Beton Mas 
untuk bantuan 50 lembar asbes, dan ada perusahaan 
yang juga telah menyanggupi memberikan bantuan.

“Seharusnya tanpa meminta bantuan dari 
perusahaan, Dinsosnakertrans juga memiliki 
persedian bantuan yang layak. Sehingga bila ada 
bencana yang menimpa masyarakat, bantuan bisa 
langsung disalurkan. Bencana itu terjadi tidak Maksimalkan Maksimalkan 

Program RASKINProgram RASKIN
Maksimalkan 
Program RASKIN

Perlu Anggaran Perlu Anggaran 
Bantuan BencanaBantuan Bencana
Perlu Anggaran 
Bantuan Bencana

pandang waktu, dengan demikian antisipasi oleh 
pemerintah harus dilakukan sebelum kejadian itu 
datang” kata Agung Setiyono.

Masih menurut politisi Partai Golongan Karya 
(Golkar)  ini ,  bi la Dinsosnakertrans t idak 
memungkinkan menganggarkan bantuan yang 
bersifat bantuan bencana maka Salatiga butuh BPBD 
(badan penanggulangan Bencana daerah) yang selalu 
siap dengan anggaran yang dimilikinya. 

“Menurut sepengetahuan saya, bantuan dari 
pusat dan provinsi juga tidak bisa diterima oleh 
Pemerintah Kota Salatiga, karena Pemkot tidak 

memiliki badan tersebut”, tandasnya. (lf/ss)
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aging sapi sekarang ini seolah menjadi 

Dkebutuhan pokok masyarakat, tanpa 
campur tangan pemerintah yang jelas 

masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkannya. 
Mulai dari pedagang bakso, pembuat abon, catering 
hingga masyarakat yang memiliki hajatan tidak bisa 
lepas dari kebutuhan daging sapi ini.

Keberadaan para pedagang daging sapi Kota 
Salatiga selama ini telah membantu masyarakat dan 
pemerintah. Untuk itu, diperlukan kerjasama, 
kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak, 
utamanya peran para pedagang. “Saya juga berharap, 
hendaknya para pedagang yang tergabung dalam 
Paguyuban Pedagang Daging Kota Salatiga senantiasa 
menjaga kerukunan antar sesama pedagang daging, 
antara pedagang dengan lingkungan sekitar, maupun 
antara pedagang dengan Pemerintah” katanya.

Maulana Ibnussina juga mengimbau kepada 
segenap anggota Paguyuban Pedagang Daging Kota 
Salatiga agar senantiasa melakukan koordinasi 
didalam mengatasi berbagai permasalahan yang 
mungkin timbul, serta tidak mudah terpengaruh oleh 
segala macam provokasi atau hasutan yang hanya 
akan merugikan.

Jika kerukunan para pedagang terjalin maka 
tinggal pemerintah kota yang memberikan fasilitas 
kemudahan dalam mendapatkan barang dagangan 
atau daging. “Kebutuhan daging terus meningkat, 
meskipun provinsi Jawa Tengah bisa dikatakan 
surplus sapi tapi kalau peternek lebih suka menjual di 
wilayah lain tentu Salatiga juga akan terkena dampak 

mahalnya harga” tandasnya.(lf/ss) 

Modin Perlu DiperhatikanModin Perlu DiperhatikanModin Perlu Diperhatikan

MenjagaMenjaga
Harga Daging SapiHarga Daging Sapi
Menjaga
Harga Daging Sapi

odin dan Pembantu Petugas Pencatat 

MPerkawinan (P4) telah memberikan 
andil dalam proses adminsterasi 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Di satu sisi 
persoalan yang menyangkut kesejahteraan para Modin 
dan Pembantu Petugas Pencatat Perkawinan se-Kota 
Salatiga seyogyanya mendapat perhatian dari Pemkot 
Salatiga. 

Fungsi pejabat Pembantu Pegawai Pencatat 
Perkawinan memiliki otoritas dibidang perkawinan 
dan keagamaan. Kecuali itu, para pemuka agama 
dalam hal ini pejabat  Pembantu Pegawai Pencatat 
Perkawinan juga bertindak selaku pembimbing yang 
mengesahkan dan menuntun umat yang akan 
menjalani kehidupan berumah tangga agar didalam 
mengarungi hidup berumah tangga akan sejahtera, 
langgeng serta memperoleh keselamatan dan 
kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Perlu dana insentif yang diberikan sebagai 
bentuk perhatian dan penghargaan kepada seluruh 
Modin se-Kota Salatiga dan Pejabat Pembantu 
Pencatat Pernikahan agar bisa bekerja dengan lebih 
semangat untuk Kota Salatiga. Tidak hanya modin 
tentunnya juga pembina agama non Islam atau apalah 
istilah lainnya juga layak mendapatkan perhatian. 
Karena ditangan mereka generasi penerus bangsa ini 
bisa terjaga dari pengaruh buruk globalisai.

“Pengaruh pesatnya arus informasi sangat besat 
bagi terbentuknya suatu generasi. Padahal informasi 
utamanya dunia internet tanpa batas, siapapun bisa 
mengaksesnya, tidak padang usia baik remaja, tua 
bahkan anak-anak juga bisa membukanya setiap 

saat”. kata Basirin.(lf/ss)

Basirin
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i Salatiga pada tangal 22 Juli 1968 silam 

Dlahirlah bayi laki-laki dari pasangan 
suami isteri Muhari dan Sumini yang 

akhirnya diberi nama Muhamad Sidik. Namun saat ini 
orang lebih mengenal nama udaranya yaitu Pedro 
Kusuma, nama yang disematkan padanya sejak masuk 
menjadi penyiar radio RSPD Salatiga pada tahun 1992.

Selain menjadi penyiar radio RSPD yang 
sekarang ini dikenal dengan Radio Suara Salatiga (SS) 
FM, sosok satu ini juga menjalani profesi utamanya 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas di 
Bagian Humas Setda Kota Salatiga. Jika ada monitor 
radio yang ingin mencari Pedro di Bagian Humas, tamu 
tersebut baru akan tahu nama sebenarnya dari papan 
namanya yaitu Muhamad Sidik.

Menurut Pedro, menjadi penyiar adalah pilihan 
sekaligus hoby, bila berhalangan sehari saja tidak 
siaran rasa tidak enak dengan pendengar akan 
muncul. Namun karena rekan sesama penyiar sudah 
seperti keluarga sehingga bila ada yang berhalangan 
maka akan saling membantu menggantikan jadwal 
siaran.

Putera dari enam bersaudara ini meniti bangku 
pendidikan dimulai dari SDN Salatig 02 dan 
dilanjutkan ke SMP Krida Dharma namun sekarang 
SMP ini telah berubah menjadi SMP Kristen 4 Salatiga. 
Di Bangku sekolah menengah Pedro memilih untuk 
bersekolah di SMEA Negeri  Salatiga. Meskipun sudah 
disibukkan dengan kerjaan PNS dan siaran di Radio, 
Pedro terus ingin mengembangkan kemampuan 
akdemiknya terbukti gelar Sarjana I Ekonomi 
Manajemen baru saja diraihnya dari STIE AMA 
Salatiga.

Sejak tahun 1990 Pedro sudah berstatus PNS 
dan berdinas di Kelurahan Gendongan, untuk mengisi 
waktu luang dan menyalurkan hoby akhirnya 
memutuskan untuk kembali menjadi penyiar radio. 
Kemudian Pedro mengajukan lamaran ke Bagian 
Humas Pemkot Salatiga yang mengelola RSPD kala itu, 

setelah menghadap Kapala 
Bagian Humas waktu itu Bapak 
Sunadi akhirnya langsung 

disuruh siaran. Bukan karena berkerja sebagai PNS, 
Pedro diterima menjadi penyiar, tapi karena 
kemampuan dan pengalamannya menjadi penyiar di 
salah satu radio swasta di Kota Salatiga.

Meskipun berubah nama dari RSPD menjadi 
Radio SS FM, pindah dari chanel 106.6 FM menjadi 
99.9 FM, bahkan berganti pengelola dari dikelola 
swasta atau dipihak ke-tigakan danakhirnya kembali 
dikelola Humas, Pedro tetap  mengambdi menjadi 
penyiar.

"Menjadi penyiar radio itu menyenangkan, bisa 
tertawa sendirian di ruang siar, punya banyak teman 
serta dikenal banyak orang. Ada kalanya juga berat 
mau berangkat siaran karena hujan deras, namun 
demi memuaskan pendengan walau berat tetap 
berangkat siaran," cerita Pedro.

Ditanya kenapa memilih nama pedro sebagai 
nama udara, dia menjelaskan bahwa itu adalah nama 
panggilan yang ada di setiap radio kala itu. "Dulu nama 
penyia di setiap radio itu hampir sama, misalnya Bella, 
Dony dan lain sebagainya. Nah, sewaktu diundi saya 
mendapatkan nama Pedro dan sampai saat ini nama 
itu melekat pada saya," kisah pria yang penuh senyum 
ini.

Sementara itu karinya di PNS dimulai dari 
berdinas di Kelurahan Gendongan, semenjak masuk di 
RSPD, Pedro pindah ke Bagian Humas Setda Kota 
Salatiga. Karena berbagai hal dan perubahan nomen 
klatur Bagian Humas Berganti dengan Kantor 
Informasi dan Komunikasi (Infokom). Karena 
kebijakan pemerintah pula Infokom kembali menjadi 
Bagian Humas.

Pedro berharap dapat terus menghibur para 
pendengar radio selamanya. "Harapan saya, saya sehat 
selalu sehingga bisa siaran selalu dan menghibur Kang 
Mas dan Mbak Yu panggilan bagi para pendengar Radio 
SS FM 99.9 FM. Ya saya mohon doa semuanya saja bisa 
mengabdikan diri menjadi penyiar radio SS," harap 

pria berkumis tebal ini.(lf/ss)
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Muhamad Sidik yang merasa senang menjadi penyiar



Tebak WajahTebak WajahTebak Wajah

TEBAK WAJAH JIWARAGA 22
Total Hadiah senilai Rp. 250.000,00 

untuk 5 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 22

1. DESI LISTIANI
 SMA Negeri I Getasan Salatiga

2. OKSA LISYANTO
 Kl. Sumantri IV/19 RT. 5/9 Dukuh - Sidomukti 

3. DWI PARTATMOKO
 SMP Negeri 4 Jl. Patimura 47 Salatiga

4. ENDANG SETYANINGSIH
 Jl. Tanjung IV No. 15 RT. 06/002 Salatiga

5. CHRISTIANA WIDIASTUTI
 Perumsat Togaten No. 11 Salatiga

Jawaban Tebak Wajah Jawaban Tebak Wajah 
Jiwaraga 21 :Jiwaraga 21 :
S U H A D IS U H A D I

Jawaban Tebak Wajah 
Jiwaraga 21 :
S U H A D I

PEMENANG TEBAK WAJAH
JIWARAGA 21 

KETENTUAN MENEBAK :

1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota 
Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara 
utuh.

2. Sebutkan identitas namanya. 
3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 22 yang telah 

disediakan.
4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan 

alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati 
Nomor 51 Salatiga.

5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim.
6. Jawaban  diterima  Redaksi  majalah Jiwaraga paling  lambat   

tanggal 28 Mei  2014.
7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang masing-masing berhak 

mendapat hadiah senilai Rp. 50.000,00.
8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi I 

Tahun 2014
9.  Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan 

menyertai foto copy identitas diri.

Foto: ssFoto: ssFoto: ss
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MUSRENBANG Kota Salatiga

35Jiwaraga, Edisi I Tahun 2014

u s r e n b a n g  

Mt ingkat  kota  
t a h u n  2 0 1 4  

yang dilaksanakan di Ruang 
Sidang II Pemkot Salatiga. 

Ketua DPRD, M. Teddy 
Sulistyo, SE mengungkapkan 
perlunya mutasi dikalangan 
tenaga kependidikan di Kota 
Salatiga. 

"Dalam pengamatan kami 
disini terdapat ketimpangan 
penyebaran tenaga pendidik. 
Sekolah di pinggiran memiliki 
tenaga pengajar yang kurang 
berkualitas, sedangkan guru 
yang baik terpusat di sekolah-
sekolah yang notabene berada 
di kota. Maka perlu adanya 
m u t a s i  u n t u k  
menyeimbangkan kualitas 
pembelajaran agar merata di 
se luruh Salat iga, "  tegas 

Teddy.(ss/lf)
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