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e t e l a h  s u k s e s  m e r e s m i k a n  

Spencanangan SMA Kristen 1 Salatiga 
menjadi Sekolah ber-Wawasan 

Kebangsaan, Ketua DPRD Kota Salatiga, M. Teddy 
Sulistio, SE bersama ketua dan anggota Komisi A 
DPRD mengunjungi SMA Negeri 2 Salatiga.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD 
Kota, berkenan untuk menjadi pembina upacara. 
Dalam sambutannya, beliau memperkenalkan 
program sekolah ber-Wawasan Kebangsaan. 
Menurutnya, program pendidikan tersebut sangat 
bagus dalam menumbuhkan nasionalisme serta 
patriotisme di kalangan pelajar. 

Tak lupa, beliau juga memberikan motivasi 
kepada para siswa untuk tidak melupakan 
sejarah serta menghargai jasa para pahlawan 
yang telah berjuang bagi bangsa Indonesia, yaitu 
dengan terus belajar dan belajar untuk 
melanjutkan perjuangan para pahlawan.

Selanjutnya beliau juga menyempatkan diri 
berkeliling untuk melihat fasilitas serta persiapan 
yang dilakukan sekolah untuk men-sukseskan 
program tersebut.

Di akhir kesempatan tersebut beliau 
menyempatkan berdiskusi dengan seluruh guru 

dan karyawan di SMA Negeri 2 salatiga.(ss/sn)
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wal bulan ini kami beserta rombongan 

APAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Al 
Gufron III mengadakan acara wisata di 

Taman Kota Bendosari untuk pengenalan siswa 
kami tentang aneka tanaman. 

Perlu diketahui bahwa taman Bendosari 
berlokasi di kawasan jalur lingkar selatan (JLS) 
Bendosari, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan 
Argomulyo, Salatiga.

Namun setibanya disana  kami meyaksikan 
beberapa pasangan muda-mudi yang sedang asyik 
berpacaran, hal ini sangat menganggu disamping 
saat itu masih pagi hari sekitar jam 07.00 wib, 
mereka juga tampak acuh saja ada anak-anak kecil 
yang menyaksikan mereka asyik berduaan. 

Mohon sekiranya pengelola taman untuk bisa 
menertibkan hal ini, tolong dijaga karena taman ini 
adalah kawasan terbuka yang peruntukkannya bagi 
semua kalangan dan bukan untuk hal-hal yang 
kurang senonoh sehingga maksud dan tujuan taman 
dibangun ini sebagai ruang terbuka hijau, sehingga 
area rekreasi yang murah meriah untuk warga dan 
area konservasi tanaman bisa terwujud dengan baik.

Hastuti, 

warga Kecandran Salatiga

Pengelola TamanPengelola Taman
Perlu Tertibkan PengunjungPerlu Tertibkan Pengunjung

Pengelola Taman
Perlu Tertibkan Pengunjung

Anak dibawah UmurAnak dibawah Umur
Jangan Bersepeda MotorJangan Bersepeda Motor

Anak dibawah Umur
Jangan Bersepeda Motor

Karikatur

ering kali kita menyaksikan anak-

Sanak seusia SMP atau mungkin kelas 
1 SLTA mengendarai sepeda motor hal 

ini perlu dipertanyakan karena dari segi usia mereka 
tentunya belum mempunyai SIM (Surat Ijin 
Mengemudi).

Yang menjadi pertanyaan mengapa orang 
tua siswa tersebut membiarkan bahkan malah 
menyuruh anaknya untuk mengendarai motor 
sendiri, bukankah ini sangat berbahaya karena 
sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 
anak usia dibawah umur. Secara tidak langsung kita 
telah mengajarkan kepada anak kita untuk 
melanggar aturan sekaligus membahayakan anak 
kita karena secara mental emosional mereka belum 
layak untuk mengendarai kendaraan dijalan. 

Mohon sekiranya pihak terkait terutama 
Kepolisian untuk bisa memberikan pengarahan 
kepada orang tua dan siswa yang bersangkutan, juga 
pihak sekolah bisa memberikan aturan kepada anak 
didiknya agar tidak mengendarai motor bagi yang 
belum memiliki SIM atau sangsi bagi mereka yang 
melanggarnya.

Dwi, 

warga Tingkir Tengah Salatiga

dagelan PUNAKAWAN
Oleh : Gatot RPernyataan Sikap



Redaksi

PRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, memiliki tiga fungsi yakni legislasi, anggaran dan 

Dpengawasan. Selain itu, DPRD juga memiliki kewajiban yang diamanatkan oleh UU No.32/2004, 
diantaranya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyatnya di daerah. Untuk itu, DPRD 

menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 
DPRD sebagai wakil rakyat dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara negara terjun ke masyarakat 

dengan frekuensi yang cukup untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat, sehingga pada saat pembahasan 
dokumen perencanaan pemerintahan daerah, DPRD dapat memberikan warna dalam dokumen perencanaan 
tersebut, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. 

Tidak saja dalam pembahasan dokumen perencanaan, DPRD juga dapat memberikan warna dalam 
pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan 
ketiga fungsi DPRD. 

Karena itulah DPRD dibentuk di daerah yaitu sebagai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan 
rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan urusan yang telah diserahkan Presiden kepada Pemerintah Daerah. 
Maka, tepatlah jika Ketua DPRD Salatiga mempunyai gagasan untuk menyesuaikan wilayah Salatiga dengan 
wilayah disekitarnya, yaitu Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan 
persoalan ruang di Salatiga.
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FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

Jalin KomunikasiJalin KomunikasiJalin Komunikasi
Forkompinda Salatiga Forkompinda Salatiga Forkompinda Salatiga 
Latihan MenembakLatihan MenembakLatihan Menembak
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orum Komunikasi Pimpinan Daerah 

F(Forkompinda) Kota Salatiga, menggelar 
latihan menembak di Lapangan Tembak 

Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten 
Semarang. Kegiatan ini merupakan latihan menembak 
pistol jarak 15 meter dan senjata ringan guna menjalin 
komunikasi antar anggota Forkompinda.

Sebelum pelaksanaan latihan menembak, 
terlebih dahulu diberikan pengetahuan singkat oleh 
pelatih tentang karateristik senjata yang digunakan 
dan tata cara mempergunakan dan membawa senjata 
guna memberikan pengetahuan tentang penggunaan 
senjata secara aman dan tindakan keamanan. 

Dalam latihan menembak tersebut, selain Ketua 
DPRD M. Teddy Sulistio SE, nampak hadir dan ikut 
latihan adalah Kapolres Salatiga AKBP. Yudho 
Hermanto, Komandan Kodim (Dandim) 0714 Salatiga 
Letkol. Inf. Budi Rahmawan dan Ketua PN Salatiga 
Djoni Witanto SH. MH, serta anggota DPRD Salatiga 
Bernardus Supriyono, SE.

Ketua DPRD Salatiga M Teddy Sulistio SE 
mengatakan, jalinan komunikasi anggota Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Salatiga 

hendaknya dijalin dengan baik.(ss/sn) 



Mimbar

Penyesuaian atau pemekaran wilayah Salatiga

merupakan salah satu alternatif untuk 

memecahkan persoalan ruang 

yang permintaannya semakin meningkat 

sebagai akibat dari perkembangan penduduk dan 

segala aspek atau aktivitas dari penduduk.

al ini ditandai dengan meningkatnya 

Halih fungsi lahan pertanian ke 
permukiman sekitar 1-5% per tahun 

yang tidak dapat dihindari sehingga akan semakin 
mengurangi lahan pertanian (dan ketahanan pangan) 
Kota Salatiga. Selain itu faktor pengendalian 
kependudukan dengan menekan LPP, hal ini perlu 
dilakukan karena LPP cenderung mengalami kenaikan 
dari tahun ke tahun bahkan melebihi LPP provinsi 
maupun nasional. Demikian halnya Total Fertility Rate 
(TFR) Salatiga masih tinggi yaitu sebesar 2,5% 
sedangkan target nasional sebesar 2,1%

Maka tidak berlebihan jika usulan penyesuaian 
wilayah Kota Salatiga yang pertama kali digagas oleh 
Ketua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, SE ini 
mendapat respons positif dari sejumlah pihak, 
terutama warga yang tinggal di sejumlah daerah yang 
berdekatan dengan Kota Salatiga.

Gagasan penyesuaian daerah ini selanjutnya 
dikaji oleh Pusat Kajian Kependudukan dan 
Permukiman (PKKP) Fakultas Ilmu Sosial dan 
Komunikasi (Fiskom) UKSW.

Darmanto (53), warga Kelurahan Suruh, 
Kabupaten Semarang misalnya, terkait pelayanan 
publik seperti pengurusan SIM dan administrasi 
kependudukan lainnya, dia mengaku lebih sering 
mengurus di Salatiga. ”Jika harus mengurus ke 
Ungaran jaraknya sangat jauh,” kata Darmanto.

Menurut Ketua DPRD Salatiga, penyesuaian 
wilayah Salatiga merupakan perubahan batas wilayah 
daerah. yaitu penambahan cakupan wilayah daerah 
Kota Salatiga.

Hal ini mengacu pada materi muatan UU No. 23 
Tahun 2014, yaitu pola Penataan Daerah yang sesuai 
yaitu Penyesuaian Daerah, dalam wujud perubahan 

batas wilayah daerah dengan memperluas batas 
wilayah Salatiga dengan wilayah sekitarnya di 
lingkungan Kabupaten Semarang.

Menurutnya, Salatiga tidak ingin menjadi kota 
penyangga, melainkan sebuah kota yang berpotensi 
untuk berkembang menjadi salah satu pusat 
pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah, 
khususnya wilayah Joglosemar.

“Tekanan kebutuhan wilayah yang lebih luas 
semakin kita rasakan sehingga saya memiliki wacana 
“penyesuaian batas“ kota Salatiga dengan wilayah-
wilayah yang ada disekitar kota ini”, kata M. Teddy 
Sulistio.

“saya perintahkan Pusat Kajian Kependudukan 
dan Permukiman – FISKOM UKSW dapat mengkaji ide 
dan wacana saya !“. tandas Bung Teddy

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Salatiga, yang 
berada di dalam wilayah Kabupaten Semarang, telah 
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M. Teddy Sulistio, SEM. Teddy Sulistio, SEM. Teddy Sulistio, SE

Ketua DPRD beserta ketua Fraksi PDI Perjuangan mengunjungi Ketua DPRD beserta ketua Fraksi PDI Perjuangan mengunjungi 
wilayah warga di sekitar Kota Salatiga.wilayah warga di sekitar Kota Salatiga.
Ketua DPRD beserta ketua Fraksi PDI Perjuangan mengunjungi 
wilayah warga di sekitar Kota Salatiga.



menjadi daya tarik tersendiri dan memberikan 
kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat 
di Kabupaten Semarang.

Dengan begitu menurutnya Pusat Kajian 
Kependudukan dan Permukiman FISKOM UKSW 
dapat melakukan kajian tentang potensi penyesuaian 
Kota Salatiga dengan menganalisis potensi wilayah 
yang ada di sekitar Kota Salatiga, menganalisis 
kemungkinan pemekaran Kota Salatiga sesuai dengan 
indikator dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan 
Daerah, serta menganalisis kelayakan pemekaran Kota 
Salatiga dari sisi biaya dan manfaatnya.

Dikatakan bahwa, mutu pendidikan dan daya 
tempuh atau strategisnya lokasi Salatiga menjadi daya 
tarik tersendiri bagi masyarakat di sekitar, 
diantaranya daerah Bancak, Bringin,  Pabelan, 
Tuntang, Banyubiru, Ambarawa, Tengaran, Suruh dan 
Kaliwungu bahkan Ampel Boyolali. 

Hal ini terlihat dari jumlah siswa SMTP di 
Salatiga sebanyak 10.965. dimana siswa SMTP (SMP 
dan MTs) asal Salatiga : 7.216 (65,81%), sedangkan 
luar Salatiga : 3.749 (34,19 %)

Realita saat ini, Kota Salatiga menjadi unik 
karena dikelilingi oleh Kabupaten Semarang. Rentang 

kendali dengan daerah di perbatasan Kabupaten 
Semarang relatif dekat. Idealnya 1 kecamatan memiliki 
10 desa, namun kondisi saat ini di Kota Salatiga hanya 
4 sampai 6 desa. sehingga dalam memberikan 
pelayanan masih relatif mudah.

Ada banyak faktor yang menyebabkan suatu 
kota membutuhkan pemekaran. Diantaranya faktor 
ekonomi, sosial, politik, geografi dan demografi. 
Dengan luas wilayah yang terbatas, pertumbuhan kota 
ini bisa menyebabkan persoalan keruangan di Kota 
Salatiga jika tidak diantisipasi mulai sekarang.

Dengan begitu, berdasarkan faktor geografi 
kebutuhan untuk melakukan penyesuaian atau 
pemekaran wilayah untuk kota ini sudah sangat 
mendesak, baik dari aspek tingkat kepadatan 
kependudukan yang sudah di atas 3.000, maupun dari 
aspek yang lainnya.

“Salatiga membutuhkan pengembangan lahan 
investasi serta perluasan layanan masyarakat dalam 
hal pendidikan, kesehatan, publik, dan lain-lain. Hal 
ini saya rasa cukup realistias, karena rentang kendali 
Kab Semarang yang terlalu luas perlu kita bantu guna 
meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat 
kemiskinan di daerah sekitar Kota Salatiga” tandas 

Ketua DPRD Kota Salatiga.(ss/sn)
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Salah satu tugas dalam menyelenggarakan 

pemerintahan di daerah 

adalah melaksanakan pelayanan publik 

berkaitan dengan penyelenggaraan 26 

urusan wajib daerah. 

Namun demikian secara faktual, 

masih banyak keluhan masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan yang diselenggarakan. 

elayaan publik di Salatiga sebetulnya 

Ptidak jelek-jelek amat. Hanya memang 
karena Salatiga masyakarat perkotaan. 

Tentu dinamaika kehidupan lebih mobile. Semua nya 
waktu itu adalah berharga dan sebagainya. Mau tidak 
mau pemerintah harus mengikuti pola masyarakat dan 
memberikan pelayanan yang lebih dan ini manjadi 
harapan masyarakat. Kalaupun tidak jelek amat tapi 
butuh optimal, baik istilahnya layanan yang sesuai 
harapan masyarakat. Sehingga yang menjadi 
penyebab rendahnya pelayanan ini sikap dari  PNS kita 
yang melayani masyarakat kurang respon. Seperti 
daerah lain cukup tapi Salatiga tidak, karena bagi 
masyarakat perkotaan waktu adalah berharga.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, 
pelayanan publik masih dinilai secara umum memiliki 
berbagai kelemahan antara lain kurang responsif, 
kurang informatif, kurang accessible, kurang 
koordinasi birokratis, kurang mau mendengar 
keluhan, saran, aspirasi masyarakat. Pada umumnya 
aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk 
mendengar keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat. 
Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa 
adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.

DPRD sangat mendorong, mau tidak mau 
keluhan masyarakat malah ke DPRD. Pola penggajian 
dan tunjangan tambahan penghasilan belum ada 
parameter yang jelas. Seharusnya yang banyak 
melayani tunjangannya lebih banyak, dan yang 
melayani sedikit mendapat sedikit. Waktu 
penyelesaian pekerjaan juga bisa menjadi parameter. 
Kedepan dapat dikaitkan dengan indicator, DPRD 
sepakat untuk mendorong penetapan indicator  
kinerja, dan sebagai catatan prestasi. 

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan 
publik bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan 
yang efisien, tetapi juga bagaimana pelayanan juga 
dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan 
status dari masyarakat yang dilayani. Dengan kata 
lain, bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan 
demokratis. Salah satu filosofi dari otonomi daerah 
adalah semakin mendekatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 

Maka untuk dapat memberikan pelayanan yang 
baik terhadap masyarakat, diketahui terlebih dahulu 
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat 
dan diinventarisir serta dilakukan analisis, maka perlu 
dilakukan strategi pelayanan yang efektif dan sesuai 
dengan karakteristik wilayah dan penduduknya. 
Dewan fungsinya sebagai pengawas. Kita berkeinginan 
kalau pelayanan publik tidak berjalan, satu-satunya 
jalan adalah revisi Perda yang mengatur pelayanan 
publik. Hal-hal teknis diatur dalam Perda. Termasuk 
SOP pelayanan. Perda merupaka n solusi. 

SOP dibuat masing-masing SKPD. Tentu sebuah 
aktivitas akan baik jikalau yang melaksanakan 
karakter dari personalnya baik dan aturannya pun 
baik. Pada saat SOP dibuat tetapi pesonalnya tidak 
punya jiwa melayani ya percuma, maka kedua-dua nya 
harus berimbang. 

Secara umum pelayanan yang dilakukan 
pemerintah kepada masyarakat menjadi hal yang 
harus kita awasi sehingga peran dewan tetap 
mendorong dan mengkritisi sikap masyarakat kita 
tidak terlayani dengan baik. Dewan tidak memiliki hak 
punishment. Dewan hanya memberikan kritik saran 

pada Walikota terkait dengan hal ini.(dn/ss)

M. Fathur Rahman, SE. MMM. Fathur Rahman, SE. MMM. Fathur Rahman, SE. MM

Wakil Ketua DPRD M. Fathurrahman, SE. MM bersama anggotaWakil Ketua DPRD M. Fathurrahman, SE. MM bersama anggota
dan Ketua Komisi B DPRD Salatiga.dan Ketua Komisi B DPRD Salatiga.
Wakil Ketua DPRD M. Fathurrahman, SE. MM bersama anggota
dan Ketua Komisi B DPRD Salatiga.

PeningkatanPeningkatan
Pelayanan Publik PemerintahPelayanan Publik Pemerintah

Peningkatan
Pelayanan Publik Pemerintah

Foto: Boedy’s
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KUA PPAS APBD SalatigaKUA PPAS APBD Salatiga
Kurang Pro RakyatKurang Pro Rakyat

KUA PPAS APBD Salatiga
Kurang Pro Rakyat

SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang 
meningkat dikarenakan perencanaan yang kurang 
baik dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang 
berkompeten, jika memang dipandang tidak memiliki 
komitmen untuk melaksanakan tugas, mengapa 
pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak 
diganti saja. 

“Pimpinan SKPD telah menerima reward yang 
mewadahi, jika tidak mampu harus diganti. Jika perlu 
kita lakukan lelang jabatan, dpaparkan apa yang akan 
mereka kerjakan. Kita tujuk jika mereka siap dan 
mampu. Dilain sisi Walikota harus berkomitmen 
untuk mengambil langkah nyata bukan retorika” 
tandas Ir. Hj. Diah Sunarsasi.

Ditambahkan bahwa kondisi ekonomi 
masyarakat saat ini sangat memprihatinkan, di 
Salatiga ini telah terjadi degradasi ekonomi. 

“Bayangakan dari mereka yang dari golongan 
menengah turun kasta menjadi golongan ekonomi 
lemah, terus bagaimana dengan mereka yang berada di 
golongan ekonomi bawah ?” tanya politisi Partai 
Gerindra ini.

Dengan diberlakukannya MEA (Masyarakat 
Ekonomi ASEAN) jika tidak disiapkan tenaga kerja 
yang mumpuni, maka tenaga kerja kita akan tergusur 
oleh tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya yang lebih 
mumpuni. 

“Hal ini perlu langkah nyata dari Pemerintah 
Kota untuk melindungi tenaga kerja kita dengan 
peningkatan keahlian, sehingga mampu bersaing 
dengan tenaga kerja asing” tambahnya.

Guna pengembangan prosentase anggaran 
untuk masyarakat, kita bisa menampung dari 
Musrenbang yang dilakukan berjenjang dari tingkat 
RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota, sehingga apa 
yang dibutuhkan masyarakat bisa diakomodir. 

“Kualitas Musrenbang serta dana bansos serta 
hibah yang langsung ke masyarakat harus 

ditingkatkan” tutup Ir. Hj. Diah Sunarsasi.(ss/sn).

Sesuai pembahasan KUA PPAS 2016,

anggaran yang direncanakan tahun 2016 

sebesar 852 Milyar. 

Anggaran tersebut berasal dari luncuran SILPA 

tahun 2014 sebesar 274 Milyar.

Sedangkan tahun 2015 diperkirakan 

SILPA 300 Milyar.

Jika luncuran tahun 2015 sebesar 300 Milyar 

dan tidak bisa dilaksanakan di tahun 2016,

bahkan di tahun berikutnya 

juga semakin bertambah, maka sulit untuk 

merasionalisasikan program-program pemerintah, 

termasuk upaya meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.

akil Ketua DPRD, Ir. Hj. Diah 

WSunarsas i  men i la i ,  mes t inya  
Pemerintah Walikota Yulianto yang 

sudah hampir 5 tahun, di tahun 2016 nanti harus 
merasionalisasikan anggaran sesuai program RPJP 
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM 
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

Bagaimana pemerintah Kota Salatiga bisa 
mengatasi kemiskinan jika anggaran yang 
diperuntukkan masyarakatt sangat rendah. Hal 
semacam ini tidak benar dan Walikota selaku 
Pemimpin tertinggi di Kota Salatiga perlu mencari 
terobosan dan niat baik demi mengatasi kemiskinan 
masyarakat. 

Menurut Ir. Hj. Diah Sunarsasi, DPRD yang 
memiliki fungsi sebagai penganggaran sangat 
mendukung jika ada usulan anggaran untuk 
kesejahteraan rakyat .

Ir. Hj. Diah Sunarsasi Ir. Hj. Diah Sunarsasi Ir. Hj. Diah Sunarsasi 

Pasar tradisional Salatiga sebagai salah satu pusat perekonomianPasar tradisional Salatiga sebagai salah satu pusat perekonomian
masyarakat Salatiga.masyarakat Salatiga.
Pasar tradisional Salatiga sebagai salah satu pusat perekonomian
masyarakat Salatiga.
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Opini

angsa Indonesia pada tahun-tahun 

Bterakhir ini telah terjadi berbagai 
peristiwa politik dan kebudayaan yang 

pengaruhnya cukup signifikan dalam Wawasan 
kebangsaan. 

Konsep Wawasan Kebangsaan telah mengalami 
banyak perubahan, lebih dari itu berbagai 
perkembangan dalam bidang sains, demografi dan 
peradaban telah mengantarkan lahirnya masyarakat 
global yang ditandai oleh pluralisme budaya serta 
menguatkan hubungan interdepensi dalam berbagai 
aspek kehidupan.

Memasuki abad-21 kita akan mengalami 
perubahan kehidupan dari masa sebelumnya. Karena 
kita akan menghadapi sekurang-kurangnya tiga 
tantangan utama (Sayidiman Suryohadiprojo dalam 

Simposium Futourologi) yaitu : pertama, keharusan 
Indonesia untuk mampu mengikuti dinamika dan 
kemajuan bangsa lain di wilayah Asia Pasifik, pada hal 
bangsa-bangsa ini sedang dalam perkembangan yang 
amat dinamis.

Kedua, kemampuan untuk mengambil manfaat 
sebaik-baiknya dari potensi kekayaan alam yang 
terdapat di wilayah nasional bagi kepentingan rakyat 
Indonesia umumnya.

Dan ketiga, pertambahan penduduk yang terus 
berjalan dengan cukup deras, salah satu akibat dari 
pertambahan penduduk itu adalah peningkatan 
angkatan kerja yang besar.

Tantangan tersebut saling mempengaruhi. 
Ketidak mampuan Indonesia untuk mengikuti 
dinamika dan kemajuan bangsa lain akan 
berpengaruh besar kepada kondisi dalam negeri dan 
hubungannya dengan bangsa lain. Akibatnya kita 
harus hidup dalam alam yang rusak bahkan akan 
mengalami sejarah penjajahan kembali, sekalipun 
dalam bentuk lain.

Ketidakmampuan untuk mengimbangi 
peningkatan angkatan kerja dengan penciptaan 
kesempatan kerja sangat penting, karena kita 
dihadapkan pada pengangguran yang tidak kecil,  dan 
gejolak sosial ini juga akan mempengaruhi keadaan 
politik dan keamanan bangsa kita.

Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai 
dengan perkembangan bangsa akan mempengaruhi 
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kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak akan 
selalu positif. Bisa saja pada suatu masa kesadaran 
tersebut tidak seutuh seperti masa sebelumnya.

Sebagai bangsa yang relatif muda yang harus 
berjuang dengan berbagai masalah kebutuhan pokok 
ekonomi, sosial budaya dan politik yang mengancam 
eksistensi bangsa Indonesia.

Ideologi kebangsaan dan cita-cita untuk 
merdeka dari cengkeraman imperialis yang pernah 
menyatukan dan menggerakkan seluruh rakyat 
Indonesia sekarang memerlukan redefinisi dan 
reartikulasi karena secara politis kita telah merdeka. 
Namun Wawasan Kebangsaan (Nation hood) dan 
kemanusiaan tergeser oleh agenda kepentingan 
ideologi kelompok.

Bagaimanakah mengenai konsep Wawasan 
Webangsaan serta langkah apa yang harus kita 
lakukan? Francis Fukuyama (pada Komaruddin 
Hidayat dalam Seminar Reorientasi Wawasan 
Kebangsaan di era demokrasi, 2001) menyebutkan 
bahwa kita perlu membangun dan memelihara apa 
yang disebut dengan “social capital” yang positif untuk 
pengembangan bangsa ini. 

Social Capital yang dimaksud adalah nilai-nilai 
tradisi dan cita-cita social yang telah tumbuh yang kita 
sepakati sangat positif nilainya untuk masa depan 
bangsa dan asset pengembangan peradaban sebuah 
bangsa.

Mengingat Wawasan Kebangsaan bermuatan 
nilai-nilai dan cara pandang terhadap dunia 
sekelilingnya, sesungguhnya kita telah memiliki “social 
capital” yang amat berharga yang terdapat pada 
budaya dan agama.

Guna mendukung pengembangan budaya dan 
agama tadi seyogyanya diberi format atau bingkai 
institusi yang mendukungnya dalam kontek 
kemoderenan. Sehingga khasanah ajaran etika dan 
agama dari berbagai daerah yang begitu mulia 
memperoleh wadah dan pengembangan dalam sebuah 
sistim politik yang demokratis dan accountable.

*)Penulis adalah 

Warga Salatiga Permai Kel. Blotongan, 

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS.

Bela Negara Bela Negara Bela Negara 

*)Oleh: Yohanes Bonar Novi Priatmoko

Dalam Bahasa Budaya Salah Satu Wadah 
Wawasan Kebangsaan



omunikas i  yang  ba ik  an tara  

Klingkungan sekitar dengan perusahaan 
sangat dibutuhkan. Jika tidak ada 

komunikasi yang baik, maka hubungan antara 
perusahaan dengan lingkungannya tidak akan 
berjalan dengan baik. Apapun kenyataannya, 
perusahaan sangat membutuhkan dukungan dari 
lingkungan, sebaliknya lingkungan dimana 
perusahaan tersebut berada juga perlu mendapat 
perhatian dari perusahaan.

Tanggungjawab sosial perusahan terhadap 
lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada 
sangat dibutuhkan, sehingga keberadaan Corporate 
Social Responsibility atau CSR dalam melakukan 
tindakan atau konsep perusahaan juga dibutuhkan.

Di Salatiga, Raperda Corporate Social 
Responsibility atau CSR ini sudah memasuki tahap 
dengar pendapat publik atau Public Hearing di DPRD. 
Siapapun yang mempunyai inisiatif pembuatan 
Raperda ini perlu kita dukung bersama. 

DPRD Kota Salatiga telah mengundang 
beberapa pihak yang berkompeten dalam hal ini. Baik 
dari kalangkan akademisi, pemangku wilayah dalam 
hal ini Lurah dan Camat se Kota Salatiga, SKPD terkait 
yaitu Disperindagkop (Dinas Perindustrian 
Perdagangan Koperasi dan UKM) dan para pelaku 
usaha yang ada di Kota Salatiga. 

Dalam kesempatan tersebut telah dibahas 
berbagai hal yang terdapat dalam pasal-pasal Raperda 
CSR ini semisal besaran dana CSR ataupun badan 
atau lembaga yang akan menerima dana CSR selain 
juga kendala yang dihadapi pelaku usaha untuk 
menyisihkan sebagian keuntungan sebagai dana CSR.

Dengan diperdakannya Corporate Social 
Responsibility, diharapkan selain peran pemerintah, 
peranan perusahaan besar untuk memberikan 
dukungan kepada UMKM di Salatiga sangat 
dibutuhkan. Perusahaan yang ada dapat menyisihkan 
sebagian keuntungan bersih perusahaan lewat 
corporate social responsibility (CSR) kepada UMKM. 

Dukungan CSR perusahaan besar sebagai 
bentuk imbal balas atas dukungan UMKM terhadap 
pertumbuhan perusahaan besar sangat realistis dan 
saling membutuhkan. Oleh karena itu, UMKM dan 
perusahaan besar yang ada di Salatiga harus selalu 
bekerjasama dan membuka komunikasi yang baik 
agar dapat memanfaatkan peluang-peluang demi 
pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat 

khususnya warga Kota Salatiga. Usaha DPRD Salatiga 
memPublic Hearingkan Raperda tentang Pengelolaan 
Tanggung  Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 
ini sangatlah strategis, karena dengan adanya perda 
Corporate Social Responsibility akan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat 
yang ada di Salatiga.

Dengan diperdakannya Pengelolaan Tanggung  
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau biasa 
disebut Perda CSR (Corporate Social Responsibility) ini 
akan mampu menciptakan iklim dan kondisi yang 
kondusif bagi Koperasi dan UMKM dari sisi 
pendanaannya. 

Perusahaan-perusahaan besar kita akan 
membantu dan membuka peluang bagi Koperasi dan 
UMKM yang ada di Salatiga untuk meningkatkan 
kapasitas produksinya, serta membantu Koperasi dan 
UMKM dalam mendapatkan alternatif-alternatif 
p emb iayaan  seh ingga  dapa t  mendukung  
kelangsungan dan peningkatan kapasitas usahanya.

Kebutuhan Ruang
Bicara masalah perusahaan besar yang ada di 

Salatiga, pemekaran wilayah menjadi salah satu 
alternatif untuk memecahkan persoalan ini. Luas 
wilayah Salatiga menjadi penting guna meningkatkan 
investasi bagi perusahaan-perusahaan besar. 

Pengguliran wacana pemekaran kota oleh 
Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistio bahwa kota ini 
butuh kembali dimekarkan perlu mendapat dukung 
dari berbagai pihak.

Jika hal itu dapat terealisasi, kedepan Perda 
Corporate Social Responsibility menjadi sangat penting, 
karena ruang industri Salatiga akan semakin luas, 
sehingga perusahaan besar akan semakin banyak di 
Salatiga. Dengan begitu, perusahaan besar kedepan 
diharapkan akan melakukan bermacam-macam 
bentuk tanggungjawab, mulai dari melakukan 
kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian 
beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana 
untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan 
untuk fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan 
berguna untuk masyarakat banyak. Semoga !.

*) Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil 

di Pemerintah Kota Salatiga
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Perluasan  Wilayah menjadi Penting
*)Oleh : Budi Susilo, S.Sos 
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Laporan Utama

ance Ishak Palit yang pada Tanggal 4-6 

DSeptember 2015 telah mengikuti 
pembukaan Gebyar UMKM Salatiga 

2015, program tersebut merupakan sarana promosi 
bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
Salatiga. Menurut Dance, meski sudah banyak peserta 
dalam pameran produk para pelaku usaha yang asli 
Salatiga, namun dari segi kuantitas perlu ditingkatkan 
di tahun mendatang.

Menurutnya harus ada klasifikasi para peserta 
pameran tersebut, jangan hanya para pengusaha yang 
telah berhasil saja yang diikutkan dalam pameran, 
akan tetapi mereka yang sedang memulai usaha juga 
diberikan space tersendiri. “Hal tersebut adalah untuk 
memberikan semangat bagi mereka yang sedang 
memulai usahanya. Ini juga merupakan dukungan 
dari pemerintah bagi warganya yang ingin 
berwiraswasta. Dengan turut dalam pameran tentunya 
mereka juga bisa menimba ilmu kepada rekan pelaku 
usaha lain yang telah sukses,” tambah Dance.

Dance beranggapan, bahwa pelaksanaan Gebyar 
UMKM Salatiga 2015 dari pembukaan hingga akhir 
kegiatan sudah baik namun perlu perbaikan dan 
penyempurnaan. Gebyar UMKM Salatiga 2015 
tersebut tahun ini baru mampu menampung 150 
peserta yang terdiri dari: UMKM binaan instansi 
Pemerintah Kota Salatiga, industri buku, industri 
kuliner, industri kerajinan, industri batik dan 
konveksi, industri rumah tangga, otomotif, kelompok 
tani, SKPD Kota Salatiga, Polri, dan lembaga 
keuangan.

“Di pameran yang akan datang space UMKM 
untuk diperbanyak, jika kemarin baru satu lajur 
kedepan dibuat dua lajur memutar Lapangan 
Pancasila. Bila kemarin bisa menampung 150 peserta, 
dengan dua lajur maka akan bertambah menjadi 300 
pelaku usaha yang turut di dalamnya,” ungkap Dance.

Dance juga berharap dalam pameran tersebut 
memberikan ruang bagi dunia kesenian dan olahraga 
untuk menampilkan atraksinya. Hal ini menurutnya 
akan menarik pengunjung pameran menjadi lebih 
banyak. Ketika ada pertunjukan maka kelompok 
tersebut otomatis akan hadir bersama teman dan 
keluarganya. Belum lagi jika yang akan tampil adalah 
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dari suatu sekolah, maka murid yang berasal dari satu 
sekolah akan hadir untuk memberikan dukungan. 
Dengan demikian mereka yang tadinya hanya 
bermaksud untuk melihat temannya yang tampil akan 
melihat stan yang ada.

“Yang kemarin tampil seperti fashion show, demo 
make-up, lomba mewarnai, kompetisi olahraga 
tradisional, demo melukis dengan mata tertutup oleh 
pelukis dalam acara Mr. Thukul Jalan-jalan, serta 
panggung seni dan hiburan telah bagus namun perlu 
ditambah lagi dan dijadwalkan dengan baik agar 
pameran tidak terkesan sepi,” pinta Politisi PDIP ini.

Indikator keberhasilan suatu pameran UMKM 
adalah: UMKM mendapatkan masukan, saran, dan 
kritik dari pengunjung atas produk dan layanan 
mereka; pembeli mendapatkan kesempatan untuk 
memilih produk-produk UMKM Salatiga; mampu 
memperkenalkan keanekaragaman produk UKMM dan 
budaya di Kota Salatiga; meningkatkan kecintaan 
masyarakat Kota Salatiga terhadap produk dan 
budaya Kota Salatiga; serta sebagai daya tarik wisata di 
Kota Salatiga. 

“Dengan demikian pameran tersebut mampu 
menyediakan  media promosi, meningkatkan 
pemasaran dan penjualan produk UMKM Kota 
Salatiga, serta mempertemukan penjual dan pembeli 
untuk menjalin komunikasu terkait produk UMKM. 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh panitia 
ke depan adalah ketersedian air kurang mencukupi 
karena hal tersebut merupakan kebutuhan pokok 
peserta pameran. Sarana toilet juga belum memadai, 
mungkin ke depan perlu disediakan mobil toilet yang 
melayani peserta pameran maupun pengunjung, dan 
juga ada sedikit kekurangan dalam koordinasi acara," 

pungkas Dance.(ss/sn) 

Perbanyak UMKM Perbanyak UMKM dalam dalam 

Pameran !Pameran !

Perbanyak UMKM dalam 

Pameran !

Dance Ishak Palit, M.SiDance Ishak Palit, M.SiDance Ishak Palit, M.Si



Sebagaimana diketahui Kota Salatiga memiliki 
dua pasar yang ada di jantung kota yaitu Pasar Raya I 
dan Pasar Raya II. Pasar Raya I dan II adalah pasar 
tradisional yang cukup besar di Salatiga. 

Pasar Raya II yang berada di Jalan Jendral 
Sudirman sudah ada sejak zaman dahulu. Sebelum 
berubah nama menjadi Pasar Raya II, dahulu bernama 
Pasar Berdikari yang terdiri dari 2 lantai sekaligus 
sebagai terminal bus dan angkutan kota serta desa.

Namun pada tahun 1995, Pasar Berdikari 
Salatiga mulai di renovasi dan dibangun total menjadi 
gedung berlantai 6 dan merupakan bangunan 
komersial megah dan tinggi pertama di kota Salatiga 
pada zaman itu. 

Budi Santoso menilai, Pasar Berdikari yang 
dibangun atas kerjasama Pemkot Salatiga yang pada 
saat itu dijabat Walikota Drs. Indro Suparno dengan 
PT. Matahari Mas Sejahtera Solo selaku investor dan 
pengelola gedung Matahari Department Store Pasar 
Singosaren Solo ini perlu difungsikan dengan 
maksimal dengan menghidupkan dengan buka selama 
24 jam, termasuk juga Pasar Raya I. 

"Ada dua pasar di Jalan Jenderal Sudirman, 
Pemkot Salatiga bisa memilih salah satunya, Pasar 
Raya I atau Pasar Raya II. Jadikan salah satu pasar 
tersebut menjadi program percontohan pasar 24 jam. 
Buat perencanaan serta manajemen bagaimana agar 
pasar tersebut bisa terus beroperasi. Bisa dimulai 
dengan penataan PKL yang ada di sekitar pasar, 
penentuan jam buka, serta klasifikasi barang 
dagangan," paparnya.

Budi Santoso memberikan gambaran Salatiga 
juga bisa menciptakan pasar yang hidup selama 24 jam 
seperti Pasar Blok M jika pemerintah memiliki 
komitmen. 

"Jika di Jakarta ada Pasar Blok M, di sana 
hampir 24 jam pasarnya hidup. Mulai dari subuh para 
pedagang roti, kue dan jajanan snack sudah mulai 
buka, namun ketika pukul 07.00 pagi semua pedagang 
selesai mengemas sisa dagangan mereka. Selanjutnya 
berganti pedagang toko atau los yang ada di dalam 
berlangsung hingga pukul 16.00. Usai jam tersebut 
berganti lagi pedagang hingga menjelang pagi," imbuh 

Budi Santoso.(lf/ss)

Pasar tradisional, biasanya hanya ramai 

pada hari-hari tertentu saja. 

Itupun ramainya hanya pada pagi hari. 

Salatiga perlu ada pasar tradisional yang berbeda. 

Yaitu pasar yang bisa beraktivitas 

selama 24 jam penuh, non stop, sehingga 

dapat dijadikan sebagai pasar konvensional 

yang unik di Kota Salatiga.

nggota Dewan Kota Salatiga dari daerah 

Apemilihan Kecamatan Argomulyo, Budi 
Santoso, SE., berharap kota ini memiliki 

pasar tradisional yang buka selama 24 jam non stop. 
Demikian komentarnya saat ditemui di ruang kerjanya 
di kantor DPRD usai melakukan kunjungan lapangan.

Menurutnya, pasar tradisional yang dimiliki  
Kota Salatiga selama ini dapat difungsikan secara 
maksimal jika dikelola dengan manajemen yang baik. 

"Kita memiliki pasar yang layak untuk dapat 
dijadikan parameter kehidupan ekonomi. Karena maju 
dan tidaknya perekonomian suatu daerah akan bisa 
dilihat dari pasarnya. Bila pasar yang dimiliki hidup 
maka sudah dipastikan perekonomian suatu daerah 
berjalan dengan baik," terang Budi Santoso.
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24 Jam Non Stop24 Jam Non Stop
Harus Memiliki Pasar

24 Jam Non Stop
Budi Santoso, SE. MM Budi Santoso, SE. MM Budi Santoso, SE. MM 

Foto: boedy’s
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Laporan Utama

ujuh dari 23 kelurahan di Kota Salatiga 

Tmasuk dalam kategori merah. Artinya, 
tujuh kelurahan tersebut menjadi 

prioritas sebagai sasaran program pengentasan 
kemiskinan. Ketujuh kelurahan tersebut adalah 
Kumpulrejo dan Noborejo di Kecamatan Argomulyo, 
Kelurahan Kecandran dan Mangunsari (Sidomukti), 
Kelurahan Blotongan (Sidorejo) serta Kelurahan 
Kutowinangun dan Sidorejo Kidul (Tingkir). 

Identifikasi tersebut berdasarkan data dari Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 
Provinsi Jateng pada 2011. Berdasarkan data tersebut 
jumlah rumah tangga miskin yang ada di tujuh 
kelurahan tersebut 8.212 Kepala Keluarga. Namun, 
sejak digulirkannya program penanggulangan 
kemiskinan (pronangkis) di Salatiga, data terakhir dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga pada 2013 
menunjukkan adanya penurunan prosentase jumlah 
penduduk miskin.

Pada September 2012 prosentase kemiskinan di 
Salatiga tercatat 7,11 persen. Pada periode yang sama 
tahun 2013 menjadi 6,4 persen atau ada penurunan 
0,7 persen, Adapun prosentase kemiskinan pada 2011 
tercatat 7,75 persen. Artinya, sejak TKPK Jateng 
merilis data tersebut pada 2011, hingga saat ini terjadi 
penurunan sekitar 1,3 persen. Jumlah 6,4 persen jauh 
dibawah standar minimal yang ditetapkan oleh Pemrov 
Jateng yakni 14,44 persen. 

Melihat data yang ada H. Kemat, S.SosI, Anggota 
DPRD Kota Salatiga sekaligus Ketua Komisi C bidang 
Pembangunan dan Kese jahteraan Rakyat  
menghimbau agar pemerintah tidak terlena karena 
kita masih jauh di bahwa standar minimal Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah.

“Kita tidak boleh terlena meskipun prosentase 
yang ada masih jauh dibawah standar minimal yang 
ditetapkan oleh Pemprov Jateng. Segala upaya harus di 
tingkatkan dalam upaya menekan angka kemiskinan 
di Kota Salatiga. Hal ini perlu strategi dan kebijakan 
khusus untuk mewujudkan masyarakat yang lebih 
sejahtera” kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan ini.
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Ditambahkan bahwa salah satu strategi dalam 
upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan upaya 
peluncuran program berskala besar untuk melakukan  
investasi pembangunan jalan desa. 

“Pengembangan secara utuh sistem jaminan 
sosial komprehensif yang mampu menangani risiko 
kerentanan yang dihadapi masyarakat miskin dan 
hampir miskin sangat dibutuhkan”, tandas H. Kemat.

Selain itu, dibutuhkan juga investasi di bidang 
pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan 
keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan 
ketrampilan bagi masyarakat miskin, sambil terus 
meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar, 

“Investasi di bidang pendidikan dengan fokus 
pada perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah 
menengah serta pelatihan ketrampilan bagi 
masyarakat miskin, sambil terus meningkatkan mutu 
dan efisiensi sekolah dasar” katanya.

Selain itu semua, perlu juga adanya 
peluncurkan program berskala besar untuk 
melakukan  investasi pembangunan jalan  desa, 
pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang lebih 
fleksibel, serta perluas jangkauan layanan keuangan 
bagi masyarakat miskin dan tingkatkan akses usaha 
mikro dan kecil ke pinjaman komersial.

“Penganggaran  yang  memada i  se r ta  
memperkuat monitoring dan kajian  terhadap program 
kemiskinan juga tidak kalah penting dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di Kota Salatiga” tutup H. 

Kemat, S.SosI.(sn/ss)

InvestasiInvestasi
PendidikanPendidikan
Investasi
Pendidikan
Upaya Pengentasan KemiskinanUpaya Pengentasan KemiskinanUpaya Pengentasan Kemiskinan

H. Kemat, S.SosH. Kemat, S.SosH. Kemat, S.Sos

H. Kemat, mengunjungi sekolah swasta di Salatiga.H. Kemat, mengunjungi sekolah swasta di Salatiga.H. Kemat, mengunjungi sekolah swasta di Salatiga.
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Dijelaskan bahwa dalam upaya untuk 
mempertegas hak dan kewajiban masyarakat serta 
mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma 
hukum yang dapat memberikan pengaturan secara 
jelas. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dan 
menjamin penyediaan pelayanan publik yang baik oleh 
pemerintahan.

Dalam menciptakan kebijakan pelayanan 
publik, yang di harap akan masyarakat adalah tidak 
adanya proses yang berbel it-bel it  dengan 
mengutamakan aspek kecepatan, ketepatan serta 
transparan demi terwujudnya pelayanan yang baik.

H. Bambang Riantoko, juga menandaskan 
terkait peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas 
pelayanan publik, menurutnya peningkatan fasilitas 
pelayanan juga di tidak kalah penting, dan seharusnya 
menjadi perhatian pemerintah. 

“Perbaikan jalan-jalan yang berlobang, 
pembangunan serta pengelolaan fasilitas umum juga 
harus menjadi perhatian pemerintah, jangan sampai 
fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah 
menjadi tidak terawat dan tidak jelas pengelolaannya 
sehingga saling lempar tanggung jawab. Yang tidak 
kalah pentingnya adalah masyarakat harus ikut 
menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah ada agar terawat 
dan terjaga dengan baik” lanjut H. Bambang Riantoko.

Dijelaskan pula bahwa penyelenggaraan 
pelayanan publik juga tidak semata-mata ditujukan 
pada pemenuhan hak-hak sipil warga dan pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan 
dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik, yang memberikan pelayanan 
secara efektif, efeisien dan akuntabel kepada 
masyarakat sebagai bagian dari paradigma baru 
administrasi publik. 

“Sudah selayaknya pemerintah melakukan 
peningkatan pelayanan publik itu sebagai salah satu 
tuntutan untuk menciptakan konsep good governance. 
Untuk itu seluruh komponen yang ada perlu membuat 
komitmen bersama, hal ini semata-mata demi 
menciptakan Salatiga yang lebih baik” tutup H. 

Bambang Riantoko.(sn/ss)

ndang-Undang Pelayanan Publik secara 

Uresmi bernama Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan 
efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. 

P e r l a y a n a n  p u b l i k  y a n g  d i l a k u k a n  
pemerintahan secara efektif dapat memperkuat 
demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan 
kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi 
kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, 
bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, 
memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan 
administrasi publik.

Menurut Wakil Ketua Komisi A bidang Hukum 
dan Pemerintahan, Drs. H. Bambang Riantoko, 
pemerintah berkewajiban melayani masyarakat guna 
memenuhi hak dasarnya dalam kerangka pelayanan 
publik yang merupakan amanat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

“Membangun kepercayaan masyarakat atas 
pelayanan publik yang telah dilakukan pemerintah 
merupakan hal yang harus dilakukan, hal ini 
bertujuan agar masyarakat mengetahui adanya  
peningkatan pelayanan publik dari pemerintah”, kata 
H. Bambang Riantoko.
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Drs.H. Bambang RiantokoDrs.H. Bambang RiantokoDrs.H. Bambang Riantoko

Pelayanan PublikPelayanan PublikPelayanan Publik

Perlu adanyaPerlu adanya
Komitmen Bersama-samaKomitmen Bersama-sama

Perlu adanya
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Pelayanan Publik butuh pengembangan terus menerus.Pelayanan Publik butuh pengembangan terus menerus.Pelayanan Publik butuh pengembangan terus menerus.
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Laporan Utama

Angka kemiskinan di Kota Salatiga 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Bahkan tahun ini 

dibawah angka regional di Jawa Tengah. 

Meskipun demikian Pemerintah tidak lantas 

merasa puas dengan hal itu. 

Pemerintah Kota Salatiga 

terus berupaya menekan angka kemiskinan 

di Kota Indonesia Mini ini.

al tersebut mendapat perhatian penuh 

Hdari Pemerintah Kota Salatiga. Berbagai 
upaya telah dicanangkan, salah satunya 

melalui bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM). Diharapkan dengan adanya sektor UMKM ini 
dapat menekan angka kemiskinan di Kota Salatiga. 

Karena dengan UMKM setidaknya dapat 
membantu para pengusaha mikro kecil sampai 
menengah dalam meningkatkan hasil usahanya.Disitu 
diharapkan dapat mendongkrak perekonomian 
masyrakat di Kota ini.

Bapak Miftah, anggota DPRD Salatiga yang 
duduk di Komisi B ini sangat mendukung dengan 
adanya UMKM, menurutnya UMKM adalah sarana dan 
prasarana yang sangat  membantu dalam 
mengentaskan kemiskinan di Kota Salatiga. 

“Dengan pemberdayaan UMKM paling tidak 
dapat menumbuh kembangkan usaha serta dapat 
menyerap tenaga kerja atau mengurangi pengagguran 
di Kota Salatiga. Sehingga Perekonomian masyarakat 
dapat meningkat” kata M. Miftah.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi pelaku 
UMKM dalam mengembangkan usahanya, salah 
satunya adalah dalam hal permodalan. Namun Bapak 
Miftah, Politisi dari Partai Keadilan Bangsa (PKB) ini 
mengungkapkan bahwa untuk pelaku UMKM jangan 
merasa risau. Karena Pemerintah beserta dinas dan 
pihak terkait membuat banyak terobosan ataupun 
program-program untuk mempermudah pelaku 
UMKM mendapatkan bantuan modal, misalnya 
dengan memberi pinjaman tanpa agunan.

Menurut M. Miftah, untuk lebih memaksimalkan 
peran UMKM di Kota Salatiga, Pemerintah harus 
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memberi pembekalan ketrampilan ataupun 
pendampingan bagi masyarakat di Kota Salatiga. 

“Dengan memberikan bekal ketrampilan dan 
pendampingan, diharap akan semakin banyak 
masyarakat yang yang mempunyai wacana serta ide 
untuk membuka usaha atau lapangan kerja baru”, 
kata M. Miftah.

M. Miftah juga berharap agar Pemerintah Kota 
Salatiga memberikan ruang terbuka untuk UMKM 
serta terus mendukung usahanya. Baik dari masalah 
permodalan, membantu dalam pemasaran produk, 
serta membantu dalam pengadaan bahan bakunya.

Dengan demikian diharapkan Kota Salatiga 
akan menjadi Kota yang pro UMKM. Selain itu M. 
Miftah juga sangat mengharapkan agar gedung 
Dekranasda (Dewan Kerajinan Rakyat Daerah) bisa 
dimanfaatkan secara maksimal. Agar bisa di jadikan 

sentra promosi UMKM di Kota Salatiga.(pris/ss)  

M. MiftahM. MiftahM. Miftah

UMKM Salatiga butuh bimbingan dan arahan.UMKM Salatiga butuh bimbingan dan arahan.UMKM Salatiga butuh bimbingan dan arahan.

dengan Pembekalan dengan Pembekalan 
Ketrampilan Bagi UMKMKetrampilan Bagi UMKM
dengan Pembekalan 
Ketrampilan Bagi UMKM

Mengentaskan KemiskinanMengentaskan KemiskinanMengentaskan Kemiskinan
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mengembangkan usahanya di Kota Salatiga. Dengan 
begitu diharapkan juga akan menjadi kesinambungan 
yang baik antara investor dengan Kota Salatiga. 

“Sesungguhnya yang menjadi produk dari 
organisasi pemerintahan itu adalah pelayanan 
masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut 
diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu 
merupakan layanan civil maupun layanan publik. 
Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya 
menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada 
setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok 
(organisasi), dan dilakukan secara universal”, tandas 
istri mantan Ketua DPRD Salatiga ini.

Masih menurut Eni Tri Yuliastuti, secara teoritis 
sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus 
dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang 
tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public 
service function), fungsi pembangunan (development 
function) dan fungsi perlindungan (protection function).

Adapun hal yang terpenting dari ketiga fungsi 
tersebut adalah pemerintah dapat mengelola fungsinya 
agar dapat menghasilkan pelayanan yang ekonomis, 
efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh 
masyarakat. Mala pemerintah dituntut untuk 
menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-
fungsi tersebut. 

“Pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan 
secara diskriminatif. Pelayanan harus diberikan tanpa 
memandang status, pangkat, golongan dari 
masyarakat. Karena semua warga masyarakat 
mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan 
tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku” 
tandas Eni Tri Yuliastuti.

Selanjutnya Eni Tri Yuliastuti menandaskan 
bahwa apabila hal tersebut dapat direalisasikan, yaitu 
memberikan pelayanan publik yang baik dan 
maksimal, maka minat investor untuk datang di 
Salatiga akan lebih tinggi. 

“Datangnya investor akan meningkatkan  
pembangunan di Kota Salatiga. Hal ini akan 
berdampak pada rendahnya angka pengangguran. 
Selain itu perekonomian di Kota Salatiga secara 

oomatis juga akan menjadi baik”, tandasnya.(pris/ss)

Kota ramah investor, 

itulah yang digalakkan oleh Pemerintah 

Kota Salatiga.  

Demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat, 

Pemerintah serta instansi terkait selalu berupaya 

meningkatkan mutu pelayanan dengan baik 

dalam segala bidang.

ika Pemerintah Kota Salatiga dapat 

Jmemberikan pelayanan yang baik maka 
hal tersebut dapat meningkatkan minat 

investor untuk membuka usahanya di Kota Salatiga. 
Menurut Eni Tri Yuliastuti, anggota DPRD dari 

Komisi C dalam bidang Pembangunan dan 
Kesejahteraan Rakyat mengatakan bahwa pemerintah 
ataupun instansi terkait agar selalu memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat bagaimana tata cara 
dalam mengurus administrasi.

Misalkan saja bagaimana prosedur pengurusan 
ijin usaha, seperti syarat apa saja yang harus di penuhi 
pemohon, jangka waktu pengurusan, biaya 
pengurusan, dan lain sebagainya.

Eni Tri Yuliastuti, berharap dengan adanya 
prosedur pengurusan ijin yang jelas, mudah dan cepat 
maka menjadi daya tarik bagi investor untuk 
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Eny Tri Yuliastuti Eny Tri Yuliastuti Eny Tri Yuliastuti 

Eny Tri Yuliastuti bersama anggota DPRD lainnya saat memper-Eny Tri Yuliastuti bersama anggota DPRD lainnya saat memper-
siapkan koordinasi masalah investor di Salatiga. siapkan koordinasi masalah investor di Salatiga. 
  

Eny Tri Yuliastuti bersama anggota DPRD lainnya saat memper-
siapkan koordinasi masalah investor di Salatiga. 
 

Kota Ramah InvestorKota Ramah InvestorKota Ramah Investor
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Laporan Utama
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Fenomena 
m e n a r i k  
d a l a m  

p e n g e l o l a a n  
keuangan daerah 
b e l a k a n g a n  i n i  
a d a l a h  m a k i n  
meningkatnya sisa 

lebih anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi 
anggaran (LRA) dari tahun ke tahun di Kota Salatiga. 

Bernardus Supriyono, SE selaku anggota 
Komisi B DPRD merasa prihatin terhadap SILPA (Sisa 
Lebih Penghitungan Anggaran) di Kota Salatiga yang 
terus meningkat tersebut. 

Menurutnya besar kecil SILPA sangat 
ditentukan oleh kemampuan Pemerintah Daerah 
dalam mengestimasi pendapatan dan belanja, dan 
kemampuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan 
yang menjadi tanggung jawabnya serta PPKom 
(Pejabat Pembuat Komitmen) yang menjadi 
pelaksana kegiatan tersebut. 

“Peningkatan SILPA di Kota Salatiga ini 
bukanlah satu prestasi yang patut dibanggakan, 
karena tingginya SILPA membuktikan bahwa 
penyerapan anggaran di Kota Salatiga sangat 
rendah”, terang Supriyono. 

Menurutnya indikator ini membuktikan bahwa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kota Salatiga ternyata tidak sehat. Artinya, 
Pemer intah Kota Salat iga t idak mampu 
merealisasikan pembangunan dan menyerap 
anggaran yang telah ditetapkan.

Supriyono yang merupakan anggota Badan 
Anggaran ini mencatat SILPA di Kota Salatiga terus 
meningkat sejak tahun 2012. SILPA Tahun 2013 
mencapai Rp. 70 Milyar, SILPA tahun 2014 mencapai 
Rp. 130 Milyar, SILPA 2015 mencapai Rp. 274 Milyar 
dan di prediksi akan terus bertambah dan pada 
tahun 2016 nanti akan mencapai Rp. 300 Milyar. 

“Oleh karena hal itu, perlu adanya siasat strategis 
untuk mengurangi SILPA pada tahun 2016 

mendatang!”, tegas Bernardus Supriyono.(is/ss)

Tingginya SILPATingginya SILPATingginya SILPA
Menunjukkan APBD Tidak SehatMenunjukkan APBD Tidak SehatMenunjukkan APBD Tidak Sehat

emerintah Kota Salatiga harus 

Pmenjamin adanya pelayanan publik 
yang memadai serta penegakan hukum 

yang berpijak pada keadilan sebagai konsekuensi 
langsung atas pembayaran pajak masyarakat. 

Pemerintah harus bisa mendorong instansi-
instansi penyedia layanan publik, seperti lembaga 
pendidikan, kesehatan, transportasi, kelurahan, 
kecamatan, PDAM dan sebagainya untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat secara layak. Hal tersebut di 
ungkapkan oleh H. Suniprat selaku anggota Komisi C 
DPRD Kota Salatiga. 

Menurutnya, dalam menyambut tahun 2016 
ini diharapkan agar pemerintah kota mampu 
berkomitmen dan mendorong perkembangan 
instansi-instansi penyedia layanan publik, seperti 
lembaga pendidikan, kesehatan, transportasi, 
kelurahan, kecamatan, PDAM dan sebagainya. 

“Kualitas pelayanan publik di Kota Salatiga  
harus selalu dimonitor dari waktu ke waktu agar 
tercipta adanya perbaikan-perbaikan secara terus 
menerus”, terang H.  Suniprat. 

Di satu sisi, 
informasi tentang 
apa yang sebenar-
nya dibutuhkan 
masyarakat harus 
selalu digali, agar 
m e n g u r a n g i  
kesenjangan antara 
h a r a p a n  
masyarakat dengan praktek penyelenggaraan 
layanan publik yang ada. 

“Oleh karena itu, Pemerintah Kota Salatiga 
harus memiliki komitmen dan memberi ketegasan 
terhadap SKPD sebagai pengguna anggaran”, tegas 
politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Menurutnya, pelayanan publik di Kota Salatiga 
harus ditingkatkan, namun sebelum itu fasilitas 
untuk pelayanan publik itu sendiri harus di 
tingkatkan terlebih dahulu. Seperti pembangunan 
kantor pelayanan publik di beberapa kelurahan di 
Kota Salatiga ini yang tak kunjung usai 

pengerjaannya.(is/ss) 

Pemerintah KotaPemerintah KotaPemerintah Kota
Harus Menjamin Layanan Publik yang BaikHarus Menjamin Layanan Publik yang BaikHarus Menjamin Layanan Publik yang Baik

H. Suniprat H. Suniprat H. Suniprat 

Bernardus Supriyono, SEBernardus Supriyono, SEBernardus Supriyono, SE
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emberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 

Ppasal 288 ayat 5 tentang Pemerintahan 
Daerah yang salah satunya mengatur 

mengenai bantuan hibah atau bantuan sosial kepada 
masyarakat mulai dirasakan dampaknya. Dalam UU 
tersebut, mengharuskan penerima dana bantuan 
sosial masyarakat harus berbadan hukum. Drs. 
Sarmin, anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga bidang 
Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan mengamati 
hal ini.

“Banyak kegiatan kemasyarakatan yang 
mengandalkan dana Bansos (Bantuan Sosial) 
terutama untuk stimulus bagi berjalannya suatu 
organisasi kemasyarakatan ditataran kelurahan 
seperti kegiatan kepemudaan, keagamaan dan 
olahraga misalnya. Dengan tersendatnya dana 
Bansos maka terpasung juga kreatifitas warga 
masyarakat untuk andil dalam pembangunan.” Kata 
wakil rakyat dari Dapil Sidorejo.

Beliau lebih lanjut mengatakan, masyarakat 
perlu mencari solusi untuk masalah ini dengan cara 
menjalin kerjasama dengan pihak swasta. 

Sebagai contoh 
m a s y a r a k a t  
Kelurahan Kauman 
Kidul membentuk 
Lembaga  Sos i a l  
Kemasyarakatan “Hj 
K a n t i ”  d e n g a n  
menggandeng dari 
warga Kauman Kidul 
yang sukses menjadi pengusaha catering di 
Semarang. 

Kegiatan santunan kematian, yatiman dan 
pengajian bagi masyarakat dilakukan Lembaga 
Sosial Kemasyarakatan ini mencoba untuk tidak 
mengandalkan dan Bansos dari Pemerintah.

“Jika ingin masyarakat mandiri dalam 
membiayai kegiatan sosial dengan bekerjasama 
dengan pihak swasta maka perlu peran serta Pemkot 
dalam mempermudah iklim investasi dan mendorong 
tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi kerakyatan 
yang muaranya akan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini.(wj/ss)

Pemkot HarusPemkot HarusPemkot Harus
Mendorong Ekonomi KerakyatanMendorong Ekonomi KerakyatanMendorong Ekonomi Kerakyatan

Drs. SarminDrs. SarminDrs. Sarmin

Tahun ini 
Mahmu
dah, SH 

anggota DPRD Kota 
S a l a t i g a  
m e n g e m b a n  
amanah sebagai  
petugas operasional 
y ang  menye r t a i  

jamaah haji dan bertugas memberikan bimbingan 
mengenai perhajian.

“ Tahun ini merupakan tahun yang berat dalam 
pelaksanaan ibadah haji, serangkaian musibah yang 
terjadi di Tanah Suci membuat sebagian masyarakat 
prihatin. Alhamdulillah untuk jamaah haji Kota 
Salatiga yang berjumlah 202 orang semuanya 
selamat tidak kurang suatu apa.” Kata Legislator 
Dapil Sidomukti ini.

Menurutnya, koordinasi dengan semua pihak 
TPHD (Tim Petugas Haji Daerah), TPHI (Tim Pemandu 
Haji Indonesia), TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji 
Indonesia), TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia), 

serta TPHD (Tim Petugas Haji Daerah) terjalin rapi, 
dengan begitu hal-hal yang tidak diinginkan dapat 
dihindari. Selain itu masalah kesehatan jamaah yang 
juga menjadi kendala yang sering dialami, 
temperatur di Tanah Suci yang cukup panas di siang 
hari dan dingin di malam hari menyebabkan jamaah 
mengalami dehidrasi dan heat stroke (batuk). 

“Hal itu kita atasi dengan memberi penyuluhan 
kepada jamaah untuk banyak mengkonsumsi air 
minum yang banyak, menjaga asupan gizi yang 
cukup dan segera memeriksakan diri ke posko 
kesehatan terdekat jika merasa kurang sehat dan 
banyak beristirahat.” terang Mahmudah, SH.

Kemudian untuk mencegah terulangnya 
kembali tragedi lempar jumroh di Mina, Politisi PPP 
(Partai Persatuan Pembangunan) ini menambahkan, 
perlu adanya petugas pegamanan haji dari unsur 
TNI/POLRI. Karena ibadah haji merupakan ibadah 
lapangan dan juga petugas haji di lapangan untuk 
terus mengingatkan jamaah haji dalam menaati 
waktu dan jadwal untuk melaksanakan ritual lempar 

jumroh.(wj/ss)

Mahmudah, SHMahmudah, SHMahmudah, SH
Jadi Tim Pembimbing Ibadah HajiJadi Tim Pembimbing Ibadah HajiJadi Tim Pembimbing Ibadah Haji

Mahmudah, SHMahmudah, SHMahmudah, SH
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Anggota 
D P R D  
K o t a  

Salatiga, Hj. Riawan 
Woro E, SE  mecoba 
menyoroti pelayanan 
kesehatan di Kota 
Salatiga yang dirasa-

kan masih jauh dari kata memuaskan. 
“Saya masih sering mendengar keluhan dari 

masyarakat tentang pelayanan di pusat kesehatan, 
yaitu kurang ramahnya perawat. Ketika kita sakit 
kemudian datang ke Puskesmas dan kita disambut 
ramah maka secara sugesti rasa sakit yang dirasakan 
bisa berkurang. Namun sebaliknya jika disambut 
dengan sikap yang kurang mengenakkan maka 
tambah parahlah rasa sakit yang kita derita,” kata 
Riawan Woro Endartiningrum.

Selain itu, menurutnya penyediaan sarana dan 
prasarana medis juga perlu ditambah, dengan 
harapan di tiap kelurahan akan terdapat paling tidak 

satu Puskesmas Pembantu. Dengan begitu  
masyarakat dapat terlayani masalah kesehatannya.

“Saya kira anggaran kesehatan dari 
Pemerintah Kota Salatiga masih cukup untuk 
melaksanakan hal tersebut.” Ungkap Riawan Woro 
Endartiningrum.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dalam 
melayani masyarakat pusat kesehatan harus lebih 
fleksibel. Jika memang masyarakat kurang dalam hal 
persyaratan administrasi yang tidak begitu penting 
bisa sekiranya kita dahulukan untuk memberikan 
pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, 
terkecuali kekurangan tersebut sangat penting.

“Kami sebagai wakil rakyat dan penampung 
aspirasi masyarakat mendorong agar masalah 
pelayanan publik terkait dengan kesehatan ini dapat 
meningkat di masa yang akan datang, jika 
masyarakat sehat mereka akan giat bekerja, dengan 
bekerja masyarakat akan sejahtera, dan itu adalah 
tujuan yang akan kita bersama tuju kesejahteraan 

masyarakat,” pungkas Politisi Gerindra ini.(wj/ss)

Perlu TingkatkanPerlu TingkatkanPerlu Tingkatkan
Sarana dan Prasarana MedisSarana dan Prasarana MedisSarana dan Prasarana Medis

Hj. Riawan Woro E, SEHj. Riawan Woro E, SEHj. Riawan Woro E, SE

ngka kemiskinan yang masih tinggi di 

AIndonesia merupakan problem terbesar 
bangsa ini. Program pengentasan 

kemiskinan yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Daerah, masih menyisakan 12% 
warga Indonesia yang hidup di garis kemiskinan. 

Hal ini sangat memprihatinkan sehingga perlu 
peran serta dari semua kalangan untuk mengatasi 
masah ini.

Anggota DPRD dr. Suryaningsih.M.Kes 
mengharapkan agar kaum perempuan ikut peran 
serta dalam mengentaskan kemiskinan. Peran 
Pemerintah lewat Bapermasper KB dan KP (Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga 
Berencana dan Ketahanan Pangan) mutlak 
diperlukan melalui Program Pelatihan Peningkatan 
Produktifitas Ekonomi Perempuan (P3EP).

“Ibu rumah tangga yang tidak bekerja perlu 
diberikan ketrampilan seperti pelatihan baki 
lamaran, tata boga, menjahit, juga dengan 
memberikan pelatihan untuk memanfaatkan lahan 
pekarangan dengan menanam sayuran” katanya.

 Menurutnya, 
selain bisa untuk 
meningkatkan gizi 
k e l u a r g a ,  j i k a  
hasilnya banyak juga 
bisa dijual untuk 
m e n a m b a h  
pendapa tan  k e -
luarga mereka.

“Jika para perempuan bisa membantu suami 
dalam memperoleh uang akan bisa mengentaskan 
mereka dari kemiskinan, disamping bisa dilakukan di 
rumah sehingga tidak meninggalkan kewajiban istri 
dalam mengurus rumah tangga, karena sekarang ini 
banyak perempuan yang beraktifitas diluar rumah 
untuk bekerja mulai dari pagi hari hingga sore hari 
untuk membantu ekonomi keluarga” tambah 
Suryaningsih.

“Pemerintah Kota Salatiga perlu meningkatkan 
anggaran untuk pelatihan kepada perempuan 
daripada banyak proyek yang tidak tergarap dan 

cuma menghasilkan SILPA” tutupnya.(wj/ss)

Pemerintah KotaPemerintah KotaPemerintah Kota
Perlu Tingkatkan Anggaran Pelatihan Perlu Tingkatkan Anggaran Pelatihan Perlu Tingkatkan Anggaran Pelatihan 

Drs. Suryaningsih, M.KesDrs. Suryaningsih, M.KesDrs. Suryaningsih, M.Kes
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udiyono anggota DPRD Kota Salatiga 

Smengaku bangga karena para petani di 
Salatiga termasuk ulet dan rajin. Hal 

itu disampaikan saat menghadiri panen padi 
Kelompok Tani Gotong Royong Cabean Kelurahan 
Mangunsari Kecamatan Sidomukti Salatiga.

Dalam acara yang juga digelar syukuran 
tersebut sebagai upaya meningkatkan kinerja para 
petani dan pemerintah dalam hal ini dinas terkait. 

“Kehadiran Walikota, Forkopinda dan Dewan 
akan memberikan dorongan tersediri bagi para 
petani. Meraka akan merasa diperhatikan dan 
didukung oleh pemerintah,” tutur Sudiyono.

Sudiyono berharap pemerintah terus 
memperhatikan sektor pertanian, perhatian tersebut 
bisa berupa pemberian bantuan teknologi agar terjadi 
efisiensi dalam pengolahan lahan. Selain itu 
Sudiyono juga bangga terhadap petani Kelompok 
Gotong Royong yang telah panen dengan hasil cukup 
baik. Jika strategi dan pelaksanaan dilakukan 
dengan konsisten maka ke depan panen yang 
dihasilkan para petani akan meningkat. 

“ S a y a  
berharap para 
petani juga terus 
be la jar  da lam 
bercocok tanam, 
selain itu juga 
m e n g g u n a k a n  
strategi efisinsi 
tenaga dengan menggunakan teknologi,” pintanya.

Menurutnya teknologi pertanian Kota Salatiga 
adalah salah satu strategi mengatasi jumlah lahan 
yang tinggal sedikit. Teknologi juga menjadi jalan 
keluar petani karena tenaga atau orang yang memilih 
profesi bertani tinggal sedikit. 

“Pemkot harus terus membantu para petani 
dalam hal teknologi. Sebagai contoh handtraktor, 
mesin penanam hingga mesin pemanen. Jika 
teknologi maju tenaga petani tidak akan terkuras, 
sehingga mereka masih bisa melakukan inovasi 
pertanian. Selain menanam padi dan bila waktu 
petani masih tersisa bisa digunakan untuk menanam 

cabe atau sayuran lain,” lontar Sudiyono.(lf/ss)

Kelompok Tani CabeanKelompok Tani CabeanKelompok Tani Cabean
Sangat MembanggakanSangat MembanggakanSangat Membanggakan

SudiyonoSudiyonoSudiyono

Da l a m  
menja
-lanka

n  p r o g r a m  
p e n g e n t a s a n  
k e m i s k i n a n ,  
Pemerintah Kota 
S a l a t i g a  h a r u s  
memakai  s is tem 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena 
dengan pembangunan model tersebut akan dapat 
meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Menurut Supriadi Fatkhi, hal pertama yang 
harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota adalah 
validasi data rumah tangga miskin di seluruh wilayah 
Kota Salatiga.

"Dalam pelaksanaan validasi keluarga miskin, 
elemen RT dan RW harus dilibatkan karena mereka 
yang mengetahui betul bagaimana keadaan 
warganya. Apakah suatu keluarga kekurangan atau 
tidak para tetangglah yang lebih mengetahui dari 
pada pemerintah”, katanya. 

Selain itu Pemerintah Kota juga harus 
menyediakan infrastruktur yang memadai. Daya 
tarik suatu daerah bagi para investor atau penanam 
modal adalah tersedianya infrastruktur yang bagus, 
diantaranya akses jalan. 

“Jika semua jalan mampu menghubungkan 
wilayah satu dengan wilayah lain terutama dengan 
jalan utama maka hal tersebut akan memudahkan 
mobilitas kendaraan besar” tambahnya.

Selain tersedianya akses jalan yang cukup, 
pemerintah akan lebih baik jika menyediakan lahan 
yang siap untuk diolah investor. Kemudahan 
mengakses lahan adalah salah satu yang menjadi 
pertimbangan investor dalam menanamkan 
modalnya di suatu daerah. 

Pemerintah juga harus melakukan pembinaan 
kepada para penyedia jasa semaksimal mungkin, 
sehingga jasa yang dikerjakan dapat memenuhi 
standar dan spesifikasi yang akan dicapai. 
Pengarahan, pendampingan, dan pengawasan sangat 
penting agar hasil pembangunan melalui proyek-

proyek  menghasilkan infrastruktur yang baik.(lf/ss)

Pemerintah KotaPemerintah KotaPemerintah Kota
harus Bangun Ekonomi Berkelanjutanharus Bangun Ekonomi Berkelanjutanharus Bangun Ekonomi Berkelanjutan

Supriyadi FatkhiSupriyadi FatkhiSupriyadi Fatkhi
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Pelayanan 
p u b l i k  
a d a l a h  

keg ia tan  da lam 
rangka pemenuhan 
k e b u t u h a n   
pelayanan sesuai 
dengan peraturan 
perundangunda-

ngan yang berlaku. Hal ini tertuang dalam UU No. 25 
tahun 2009.

Menurut anggota DPRD Salatiga yang duduk di 
komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan, Taufiq 
Eko Priyatno, sebagai salah satu bentuk tanggung 
jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentu 
pelayanan publik yang di selenggarakan pemerintah 
harus mencakup kepada seluruh masyarakat yang 
membutuhkannya secara adil dan merata. 

“Yang paling penting bagaimana masyarakat 
dapat merasakan kepuasan terhadap layanan yang di 
berikan oleh pemerintah”, jelas politisi Partai 
Demokrat Dapil Tingkir, Taufiq Eko Priyatno.

 Dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan 
publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah 
dari berbagai aspek harus mengarah pada 
pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar, menurutnya 
hal ini masih kurang atau belum sesuai harapan 
masyarakat. 

“Kenyataan ini dapat dilihat dari indikator 
banyaknya pengaduan yang ada. Lalu apa yang 
menjadi upaya atau setrategi pemerintah dan 
aparaturnya dalam meningkatkan pelayanan publik 
agar menjadi lebih baik ?” tanya Taufiq Eko Priyatno.

Melihat kondisi saat ini, Taufiq Eko Priyatno   
menjelaskan bahwa dibutuhkan keprofesionalan 
aparatur pemerintah, dimana kondisi saat ini banyak 
aparatur yang tidak tepat pada tempatnya. 

“Tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah 
untuk mewujudkan keprofesionalan aparatur 
pemerintah. Selain itu dalam menciptakan kebijakan 
pelayanan publik yang di harapakan masyarakat 
tidak berbelit-belit dengan mengutamakan aspek 
kecepatan, ketepatan serta transparan demi 

terwujudnya pelayanan yang baik”, katanya.(sn/ss).

Pelayanan Publik PrimaPelayanan Publik PrimaPelayanan Publik Prima
Perlu Diwujudkan Pemerintah KotaPerlu Diwujudkan Pemerintah KotaPerlu Diwujudkan Pemerintah Kota

Taufiq Eko PriyatnoTaufiq Eko PriyatnoTaufiq Eko Priyatno

gus Joko Setiawan, Anggota DPRD Kota 

ASalatiga dari Komis C bidang 
Pembangunan dan Kesejahteraan 

Rakyat mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota 
Salatiga  tidak boleh terlena terhadap upaya 
pengentasan kemiskinan. Meski prosentase yang ada 
masih jauh dibawah standar minimal yang 
ditetapkan oleh pemprov Jateng, namun Pemerintah 
Kota Salatiga harus tetap berupaya untuk 
mengentaskan kemiskinan  warga Salatiga.  

“Segala upaya tentunya harus di laksanakan 
dan ditingkatkan dalam upaya menekan angka 
kemiskinan di Kota Salatiga. Di perlukan strategi dan 
kebijakan bagi pemerintah untuk mewujudkan 
masyarakat menjadi lebih sejahtera dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya.” Kata Agus Joko 
Setiawan di disela-sela kesibukannya sebagai Politisi 
Partai Demokrat .

Menurutnya perlu adanya strategi dalam 
upaya pengentasan kemiskinan, diantaranya dengan 
pemutakhiran data yang valid terkait angka 
kemiskinan di Kota Salatiga.

“Artinya data 
yang ada adalah data 
y a n g  s e s u a i  d i  
lapangan sehingga 
dalam melaksana-
k a n  p e n d a t a a n  
harus terlepas dari 
kepentingan pribadi 
atau golongan, hal 
ini menjadi penting mana kala kita dalam 
mendistribusikan bantuan atau dapat tepat sesuai 
sasaran” tambah Agus Joko Setiawan.

Selain itu, investasi di bidang pendidikan juga 
sangat penting. Menurutnya kita harus melakukan 
investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada 
perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah 
menengah serta pelatihan ketrampilan bagi 
masyarakat miskin, sambil terus meningkatkan 
mutu dan efisiensi sekolah dasar.

“Investasi bidang pendidikan sangat penting 
kita lakukan guna mencetak generasi-generasi 

penerus bangsa yang hebat”, pungkasnya.(sn/ss) 

Pengentasan KemiskinanPengentasan KemiskinanPengentasan Kemiskinan
Diperlukan Strategi dan Kebijakan KhususDiperlukan Strategi dan Kebijakan KhususDiperlukan Strategi dan Kebijakan Khusus

Agus Joko SetiawanAgus Joko SetiawanAgus Joko Setiawan
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enanggapi pelatihan budidaya cacing 

Mlumbricus rubelus  bagi warga 
Ngronggo Kumpulrejo yang digelar 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) 
Kota Salatiga, Ir. Hj. Adriana Susi Y, M.Pd Anggota 
DPRD dari Kecamatan Argomulyo meminta pelatihan 
tersebut dapat digelar di wilayah lain. 

“Pelatihan yang dikemas dalam workshop di 
rumah Bapak Triyono RW IV Kumpulrejo Sidomukti 
ini sebagai upaya meningkatkan perekonomian 
keluarga berbasis gender” kata Adriana Susi Y.

Kegiatan ber-tim teknis Dynasty Central Java 
Eel Center Semarang ini menyajikan materi kebijakan 
pendidikan non formal tahun 2015, kesetaraan 
gender, pendidikan agama dalam rumah tangga yang 
ramah gender, kesehatan dalam rumah tangga, 
pemanfaatan bekas media cacing lumbricus rubelus, 
pengembangan sikap wirausaha, teori budidaya 
cacing lumbricus rubelus, teori mengenal belut model 
pembesaran di air bersih, praktek fermentasi pupuk 
sebagai media tumbuh kembang cacing, dan praktek 
budidaya cacing lumbricus rubelus. 

Metode  yang  
digunakan dalam 
workshop adalah 
c e r a m a h ,  c u r a h  
pendapat, pelatihan 
budidaya cacing, dan 
kunjungan lapangan 
ke budidaya cacing 
M i n a  S e j a h t e r a  
Nyatnyono Ungaran.

Adriana Susi menginginkan pelatihan semacam 
ini mampu mendatangkan tambahan penghasilan 
bagi keluarga kurang mampu. Ternak cacing yang 
menggunakan media kotoran sapi akan lebih mudah 
dan murah dilakukan warga. Modalnya terjangkau 
dan bisa mendatangkan hasil.

"Masyarakat Ngronggo banyak yang berprofesi 
sebagai peternak sapi, ini akan memudahkan 
pembudidaya cacing dalam penmgembangbiakan 
cacing. Selain itu tanah hasil media cacing juga bisa 
digunakan sebagai pupuk tanaman kebun dan 

sayuran”, tutup Adriana Susi.(dn/ss)

Budidaya CacingBudidaya CacingBudidaya Cacing
Perlu Dikembangkan di SalatigaPerlu Dikembangkan di SalatigaPerlu Dikembangkan di Salatiga

Ir. Hj. Adriana Susi Y, M.PdIr. Hj. Adriana Susi Y, M.PdIr. Hj. Adriana Susi Y, M.Pd

Te r k a i t  
Swasem-
b a d a  

P a n g a n ,  B a g a s  
Aryanto, SP, anggota 
DPRD Kota Salatiga 
bidang Hukum dan 
P e m e r i n t a h a n   
menjelaskan bahwa 

Pemerintah Kota Salatiga harus bekerja keras.  
Bagas Aryanto menjelaskan, besarnya produksi 

tanaman padi yang ditargetkan oleh Provinsi Jawa 
Tengah untuk Kota Salatiga pada tahun 2015 sebesar 
8.668 ton Gabah Kering Giling, tanaman jagung 
sebesar 968 ton pipil kering dan tanaman kedelai 
sebesar 17,90 ton. 

Dengan target ini, Pemerintah perlu kerja lebih 
keras, karena potensi Kota Salatiga dengan luasan 
sawah yang hanya 784 ha, yang pada tahun 2014 
menghasilkan produksi sebesar 7.662 ton Gabah 
Kering Giling dan jagung sebesar 482 ton pipil kering. 

Guna mendukung peningkatan produksi padi 
dan jagung tersebut, Pemerintah Kota perlu 

melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan 
petani dan pelaku agribisnis, peningkatan 
kemampuan lembaga petani, pengembangan 
cadangan pangan daerah, pengadaan sarana 
prasarana teknologi pertanian dan perkebunan tepat 
guna, penyuluhan peningkatan produksi pertanian, 
perkebunan, pengembangan bibit unggul pertanian, 
perkebunan dan penyuluhan dan pendamping bagi 
pertanian atau perkebunan.

“Selain itu peningkatan anggaran yang 
mendukung produksi padi dan jagung juga perlu 
ditingkatkan. Camat dan Lurah harus mengawal 
produksi tanaman tersebut yang telah mulai ditanam 
sehingga dapat dipanen dengan baik.

"Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan perlu 
merencanakan target produksi per-Kelurahan per-
Kelompok Tani serta penyediaan kebutuhan petani 
serta penerapan teknologi tepat guna, sehingga target 
Kota Salatiga dapat tercapai” ujarnya. 

 Selain itu, Bagas juga merharap agar 
pemerintah dapat meningkatkan peran serta 
Penyuluh Pertanian dalam mendampingi dan 

membina petani atau kelompok tani.(ss/sn)

Harus Kerja KerasHarus Kerja KerasHarus Kerja Keras
Terkait Swasembada PanganTerkait Swasembada PanganTerkait Swasembada Pangan

Bagas Aryanto, SPBagas Aryanto, SPBagas Aryanto, SP
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Ti n g k a t  
pengang-
uran di 

Kota Salatiga tahun 
2 0 1 5  m e n c a p a i  
angka kisaran 5.500 
o r a n g .  H a l  i n i  
m e r u p a k a n  
pekerjaan rumah 

tersendiri bagi Pemerintah Kota Salatiga. 
Menurut anggota DPRD Salatiga Latif Nahari, 

ST, Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi sebenarnya sudah berupaya 
mengurangi angka pengangguran dengan berbagai 
upaya yang dilakukan. 

Sebutlah misalnya dengan mengadakan 
kegiatan pelatihan wirausaha melalui balai latihan 
kerja / BLK dengan harapan terbentuknya wirausaha 
– wirausaha baru yang tangguh dan mampu bersaing 
di dunia usaha. 

Tetapi upaya ini tampaknya belum bisa 
dikatakan manjur untuk mengangkat gairah 

masyarakat agar bisa berkarya atau bahkan 
menciptakan lapangan kerja baru, karena banyaknya 
kendala yang didapatkan di lapangan. Oleh karena 
itu pemerintah harus punya alternatif agar supaya 
masalah ini bisa diatasi.

Menurut Latif Nahari, ST, salah satu upaya 
yang mungkin perlu segera dipikirkan adalah kerja 
sama dengan perusahaan-perusahaan baru yang 
berencana berinvestasi di Salatiga. 

“Tentu dengan berbagai macam persiapan yang 
harus dilakukan dan harus bisa menguntungkan 
kedua belah pihak. Kita punya kepentingan untuk 
mengurangi angka pengangguran dan berharap 
perusahaan-perusahaan tersebut bisa menggunakan 
tenaga-tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya, 
tetapi harus kita sadari bahwa setiap perusahaan 
juga punya kepentingan mendapatkan tenaga-tenaga 
kerja yang berkualitas”, tandas Latif Nahari.

Ditambahkan bahwa kedua kepentingan 
tesebutlah yang seharusnya bisa dicari titik temunya,  
agar tercipta solusi untuk kebaikan bersama, antara 

perusahan dan tenaga kerja di Salatiga.(is/ss)

Perusahaan BaruPerusahaan BaruPerusahaan Baru
Harus Bisa Serap Tenaga Kerja LokalHarus Bisa Serap Tenaga Kerja LokalHarus Bisa Serap Tenaga Kerja Lokal

layanan publik di setiap kota perlu 

Pdit ingkatkan. Terlebih masalah 
keamanan dan kenyamanan lingkungan 

masyarakat khususnya di Salatiga. Demi 
meningkatkan keamanan dan kenyaman itulah, 
DPRD Kota Salatiga bersama Kapolres Salatiga 
memiliki inisiatif dengan membuat Sistem 
Manajemen Keamanan Terpadu (Simadu) bagi Kota 
Salatiga. Demikian yang disampaikan oleh Bapak 
Nono Rohana anggota Komisi A DPRD Kota Salatiga. 

“Bukan tidak mungkin, nantinya Salatiga akan 
menjadi kota percontohan karena keamanan yang 
dimiliki !!”, terang Nono Rohana. 

Untuk pertama dan mungkin akan menjadi 
kota pelopor yang menggunakan sistem manajemen 
keamanan terpadu yang dapat menjangkau hingga 
tingkat RT dan RW ini nantinya akan sangat 
memberikan efek yang luar biasa terhadap 
keamanan di Salatiga. Setidaknya dapat 
meminimalisir angka kriminalitas di Salatiga dan 
bahkan harus bisa ZERO KRIMINALISASI. 

Oleh  karena 
itu harapan Bapak 
Nono agar segera 
dapat me-launching 
apl ikas i  S imadu 
u n t u k  w a r g a  
Salatiga. 

T a k  h a n y a  
keamanan dan kenyamanan yang perlu ditingkatkan, 
namun menurut Bapak Nono dari Fraksi PKS ini 
perlu juga peningkatan pelayanan publik bidang 
perijinan. “Menurut saya perijinan saat ini belum 
transparan”, ungkapnya. 

Perijinan harusnya perlu membuat semacam 
ketegasan dalam tulisan, misalnya berapa lama dan 
berapa biaya yang perlu dikeluarkan dalam membuat 
ijin HO. Sehingga akan dapat meminimalisasi pihak-
pihak yang akan mencari untung tersendiri. Juga 
akan memberikan dampak baik pula bagi investor 
yang akan berinvestasi di Salatiga karena sistem 

perijinannya tegas. (is/ss)

Dukung SIMADU, Dukung SIMADU, 
Agar Segera dilaunchingAgar Segera dilaunching

Dukung SIMADU, 
Agar Segera dilaunching

Latif Nahari, STLatif Nahari, STLatif Nahari, ST

Nono Rohana, S.AgNono Rohana, S.AgNono Rohana, S.Ag
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alatiga merupakan kota kecil yang 

Smemiliki jumlah penduduk sekitar 
178.594 jiwa dengan luas wilayah 

3.145km2. Berbagai macam suku, ras, agama, 
bangsa dan kebudayaan tinggal didalamnya. 
Sehingga Kota Salatiga ini dijuluki dengan istilah 
“INDONESIA MINI”.

Kota Salatiga ini tepat berada dijalur 
Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) yang di kelilingi 
oleh wilayah Kabupaten Semarang. Hal ini 
menjadikan daya tarik serta dapat memberikan 
kontribusi ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten 
Semarang. 

Namun dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk yang ada di Kota Salatiga secara pasti 
akan berdampak terhadap berkurangnya ruang 
gerak bagi masyarakat.

Melihat hal tersebut KH. Muh. Syafi'i politisi 
Partai Keadilan Bangsa (PKB) ini berpendapat bahwa 
Kota Salatiga perlu adanya pemekaran wilayah atau 
sekarang disebut dengan istilah Penyesuaian 
Wilayah sebagai acuan dari UU No. 23 Tahun 2014.

Kec. Pabelan, 
Kec. Tuntang, Kec. 
Getasan serta Kec. 
Tengaran adalah 
kecamatan yang 
t e p a t  u n t u k  
disesuaikan.

Penyesuaian 
w i l a y a h  i n i  
bertujuan untuk mewujudkan efekti f i tas 
Penyelenggaran Pemerintah Daerah, mempercepat 
pen ingkatan  kese jahteraan  masyarakat ,   
mempercepat peningkatan kualitas pelayanan 
publik, meningkatkan kualitas tata kelola 
pemerintahan serta mempercepat pembangunan.

KH. Syafi'i juga berpendapat bahwa untuk 
masalah penyesuaian wilayah ini perlu dikaji ulang, 
jangan sampai dengan adanya program penyesuaian 
wilayah ini akan merugikan pihak lain dan semoga 
dengan penyesuaian wilayah ini juga dapat 
dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai.(is/ss)

Penyesuaian WilayahPenyesuaian WilayahPenyesuaian Wilayah
Harus Tepat Sasaran dan Sesuai Tujuan Harus Tepat Sasaran dan Sesuai Tujuan Harus Tepat Sasaran dan Sesuai Tujuan 

KH. Muh. Syafi'iKH. Muh. Syafi'iKH. Muh. Syafi'i

DDa l a m  a l a m  
e r a  e r a  
global global 

seperti saat ini, seperti saat ini, 
k e c a n g g i h a n  k e c a n g g i h a n  
teknologi sangatlah teknologi sangatlah 
dibutuhkan dalam dibutuhkan dalam 
segala bidang. Tak segala bidang. Tak 
terkecuali dalam terkecuali dalam 

memberikan Pelayanan Publik. memberikan Pelayanan Publik. 
Baik dari Pemerintah Pusat, Daerah serta Baik dari Pemerintah Pusat, Daerah serta 

instansi terkait perlu terus berupaya memberikan instansi terkait perlu terus berupaya memberikan 
pelayanan publik dengan cara terbaiknya, serta pelayanan publik dengan cara terbaiknya, serta 
mengedepankan kepuasan bagi pengguna mengedepankan kepuasan bagi pengguna 
layanannya.layanannya.

Menurut Sri Setyo Pamilih Karni, sudah Menurut Sri Setyo Pamilih Karni, sudah 
banyak kemajuan serta  terobosan baru dalam banyak kemajuan serta  terobosan baru dalam 
memberikan pelayanan publik baik di bidang memberikan pelayanan publik baik di bidang 
pemerintah maupun instansi swasta lainnya. pemerintah maupun instansi swasta lainnya. 

Seperti halnya dalam pengurusan surat-surat Seperti halnya dalam pengurusan surat-surat 
seperti pengurusan KTP, membuat akta kelahiran, seperti pengurusan KTP, membuat akta kelahiran, 
pelayanan kesehatan surat Ijin Mendirikan pelayanan kesehatan surat Ijin Mendirikan 

Da l a m  
e r a  
global 

seperti saat ini, 
k e c a n g g i h a n  
teknologi sangatlah 
dibutuhkan dalam 
segala bidang. Tak 
terkecuali dalam 

memberikan Pelayanan Publik. 
Baik dari Pemerintah Pusat, Daerah serta 

instansi terkait perlu terus berupaya memberikan 
pelayanan publik dengan cara terbaiknya, serta 
mengedepankan kepuasan bagi pengguna 
layanannya.

Menurut Sri Setyo Pamilih Karni, sudah 
banyak kemajuan serta  terobosan baru dalam 
memberikan pelayanan publik baik di bidang 
pemerintah maupun instansi swasta lainnya. 

Seperti halnya dalam pengurusan surat-surat 
seperti pengurusan KTP, membuat akta kelahiran, 
pelayanan kesehatan surat Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB), dan lain sebagainya. Bahkan saat Bangunan (IMB), dan lain sebagainya. Bahkan saat 
ini dalam memberikan layanan publik kepada ini dalam memberikan layanan publik kepada 
masyarakat juga sudah bisa diakses dengan sistem masyarakat juga sudah bisa diakses dengan sistem 
online (dengan jaringan internet). online (dengan jaringan internet). 

Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, maka Pemerintah serta instansi Pelayanan Publik, maka Pemerintah serta instansi 
terkait selalu  mengupayakan dalam peningkatan terkait selalu  mengupayakan dalam peningkatan 
pelayanan pulik. pelayanan pulik. 

Dalam pelaksanaannya tak terlepas dari Dalam pelaksanaannya tak terlepas dari 
Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP 
tersebut memberikan aturan tentang prosedur tersebut memberikan aturan tentang prosedur 
pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, 
biaya pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi biaya pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi 
petugas pemberi pelayanan serta jadwal layanan.petugas pemberi pelayanan serta jadwal layanan.

Ibu Sri Setyo Pamilih Karni menyampaikan Ibu Sri Setyo Pamilih Karni menyampaikan 
bahwa Beliau sangat berharap agar pemerintah dan bahwa Beliau sangat berharap agar pemerintah dan 
instansi terkait tetap memberikan sosialisasi dan instansi terkait tetap memberikan sosialisasi dan 
pelayanan yang terbaik kapada masyarakat. Jadi pelayanan yang terbaik kapada masyarakat. Jadi 
untuk ganguaan system yang dipakai bisa untuk ganguaan system yang dipakai bisa 
diminimalisir, sehingga pelayanan tetap bisa diminimalisir, sehingga pelayanan tetap bisa 
berjalan, pungkas Ibu Karni Politisi dari Partai berjalan, pungkas Ibu Karni Politisi dari Partai 

Demokrat ini.(pris/ss)Demokrat ini.(pris/ss)

Bangunan (IMB), dan lain sebagainya. Bahkan saat 
ini dalam memberikan layanan publik kepada 
masyarakat juga sudah bisa diakses dengan sistem 
online (dengan jaringan internet). 

Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, maka Pemerintah serta instansi 
terkait selalu  mengupayakan dalam peningkatan 
pelayanan pulik. 

Dalam pelaksanaannya tak terlepas dari 
Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP 
tersebut memberikan aturan tentang prosedur 
pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, 
biaya pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi 
petugas pemberi pelayanan serta jadwal layanan.

Ibu Sri Setyo Pamilih Karni menyampaikan 
bahwa Beliau sangat berharap agar pemerintah dan 
instansi terkait tetap memberikan sosialisasi dan 
pelayanan yang terbaik kapada masyarakat. Jadi 
untuk ganguaan system yang dipakai bisa 
diminimalisir, sehingga pelayanan tetap bisa 
berjalan, pungkas Ibu Karni Politisi dari Partai 

Demokrat ini.(pris/ss)

Semangat PancasilaSemangat PancasilaSemangat Pancasila
Perlu Upaya Menumbuh KembangkanPerlu Upaya Menumbuh KembangkanPerlu Upaya Menumbuh Kembangkan

Sri Setyo Pamilih KarnSri Setyo Pamilih KarnSri Setyo Pamilih Karn
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ota kecil yang terletak di kaki Gunung 

KMerbabu itu bernama Salatiga berhawa 
sejuk dengan segala predikat yang 

disandangnya sebagai miniatur Indonesia telah 
berkembang sedemikian rupa dengan segala 
kelengkapannya menjadi  sebuah kota yang pernah 
mendapat julukan Venezia  van Java oleh 
Pemerintahan Hindia Belanda saat itu, julukan itu 
tidak salah manakala keindahan Salatiga yang 
memiliki lansdscape indah tertata secara alami, 
semasa penjajahan Belanda kota ini  dijadikan sebagai 
tempat tinggal  para administrateur perusahaan 
perkebunan Belanda, karena udaranya yang sejuk 
maka bersama Kota Magelang dijadikan sebagai 
tempat konsentrasi militer dari angkatan bersenjata 
Hindia Belanda.

Sekarang  berkembang begitu pesat  bukan saja 
hanya sebagai kota Satelit yang menyangga keramaian 
dan kebutuhan  Kota Semarang dan Kabupaten 
Semarang melainkan menjadi Pemerinah Daerah 
otonom yang kuat sejajar dengan kabupaten dan kota 
di sekitarnya. Seiring dengan perkembangan zaman 
kota kecil nan indah ini terus dihadapkan kepada 
tantangan demi tantangan dalam menyediakan 
pelayanan publik kepada  masyarakat dalam 
mewujudkan kesejahteraan sosial, ketentraman 
umum dan pengembangan perekonomian  sesuai 
dengan sesanti kuno yang tertulis dalam prasasti 
Plumpungan Srir Astu Prajabiah, Sejahteralah 
Masyarakatku Sekalian, sebagai  daerah otonom  
Salatiga telah berkembang melampaui harapan 
masayarakat terutama semenjak  Pemerintah Pusat 
memberikan otonomi seluas-luasnya dalam Undang-
Undang Pemerintah Daerah baik itu Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi 
Undang-Undang 32 Tahun 2009 dan sekarang pada 
Undang-Undang No.23 Tahun 2014. 

Kewenangan yang begitu luas untuk menata dan 
mengurus rumah tangganya sendiri membawa 
dampak  luar biasa besar di dalam tatanan  sistem 
pemerintahan, fungsi Kota Salatiga yang kemudian 
dikenal sebagai Trifungsi Kota telah dideklarasi 
sebagai Kota Pendidikan  dan Olah Raga, sebagai pusat 
perdagangan dan jasa, sebagai kota transit pariwisata  
, fungsi tersebut bergerak maju membentuk dan  
membuat kharakter yang ingin dilekatkan kepadanya, 

Penyesuaian Wilayah Penyesuaian Wilayah Penyesuaian Wilayah 

*)
Oleh: Sulistya

Peluang, Harapan 
dan Kendala yang Dihadapi

selangkah demi selangkah lambat namun pasti sampai 
dengan saat ini Salatiga telah memenuhi takdirnya 
(destiny) sebagai Kota Pendidikan, bagaimna tidak ?  
dengan penduduk yang sebesar 187.000 jiwa telah 
hadir 4 Perguruan Tinggi terkemuka melayani 
masyarakat untuk menimba ilmu di kota kecil ini yang 
nota bene mahasiswanya berasal dari berbagai 
penjuru tanah air, kehadiran beberapa etnis yang 
menyelesaikan studinya di sini tentu saja  membuat 
perubahan struktur sosial, merubah  wajah kota dan 
membawa  implikasi lain sebagai mata rantai ekonomi, 
maka tidaklah heran apabila sektor perdagangan dan 
jasa atas pengungkit utama pendidikan telah 
memberikan mata rantai dan rantai perubahan nilai 
terutama dari perputaran penyediaan fasilitas 
penunjang pendidikan seperti asrama atau tempat 
kost, penyediaan jasa perbankan akibat transfer, toko-
toko dan mall serta  pernik-pernik ikutan  pendidikan 
dan segala yang mengikuti sampai dengan   akomodasi 
berupa hotel dan kuliner telah merubah tatanan kota 
menuju pola kota besar. 

Sebagai kota Olahraga tidaklah salah mengingat 
prestasi olah raga banyak ditorehkan atlet atlet 
Salatiga baik di event regional, nasional bahkan 
internasional, catatan terakhir prestasi Salatiga adalah 
peringkat ke 4 pengumpul medali pada pesta Olah 
Raga Regional PORPROV di Banyumas tahun 2013 
lalu.

Selain fakta tersebut indikator pencapaian 
pendidikan yang diukur dari Angka Partisipasi Sekolah 
tahun2014, Angka Partisipasi Murni tingkat SD 
sebesar : 95,17, Angka Partisipasi Kasar(APK) 
sebesar113,02 15%, Angka Partispasi Murni SMP 
sebesar=82,39  %, APK SMP sebesar =121,34 % dan 
dapat dilihat dari table berikut ini :

Dari data tersebut dapat dikatakan  Kota 
Salatiga dapat memberikan sumbangan tampungan 
anak didik dari luar Salatiga sebesar 13,02  % untuk 
tingkat SD, 21,34   % untuk SMP .

Sebagai kota yang hidup dari perdagangan dan 
jasa, sumbangan sektor ini terhadap PDRB Kota 
Salatiga sebesar 53,48 % (indikator ekonomi Salatiga 
2013, Bappeda Salatiga) telah merubah secara drastis 
pusat-pusat perputaran ekonomi yang tersebar pada 
pusat perputaran uang seperti di Sembilan (9) buah 
pasar Tradisional dan Pedagang Kaki lima (PKL) 



ternyata juga terdapat  hal menarik berdasarkan 
catatan Jumlah dan asal muasal Pedagang  dari Dinas 
Perdagangan Koperasi dan Pasar, pedagang Salatiga 
hanya menempati jumlah 50 % dari jumlah 
keseluruhan  pedagang yang ada sedangkan sisanya 
berasal dari luar Salatiga yaitu Magelang, Boyolali dan 
Semarang, fakta ini menunjukan bahwa Salatiga 
merupakan simpul ekonomi penting di dalam 
mendistribusikan dan memasarkan produk-produk 
pertanian dan komoditas lain yang berasal dari 
Hinterland dan mampu membangun trend  
perekonomian bergerak dinamis di sepanjang hari dari 
subuh dini hari seperti di Pasar (tiban) Jalan Jenderal 
Sudirman, sampai dengan malam mendekati jam 
21.00 WIB merupakan jam-jam transaksional dan 
bergeliatnya roda perekonomian dengan cerita suka 
dan dukanya.

Karena letak geografisnya yang diapit oleh 
wilayah Kabupaten Semarang, maka wilayah 
perbatasan seperti Getasan, Kecamatan Suruh 
,Kecamatan Tengaran, Beringin dan sekitarnya 
seringkali masyarakat setempat merujuk fasilitas 
kesehatannya terutama pelayanan rujukan tingkat 
lanjut kepada Rumah Sakit Daerah Salatiga  serta 
pelayanan Pengobatan Khusus seperti TB Paru 
memilih Salatiga sebagai solusi yang paling efektif 
dikarenakan faktor jarak dan kemudahan transportasi 
juga karena  faktor lain yaitu fasilitas kesehatan yang 
lebih memadai, dalam Evaluasi Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang 
diringkaskan dalam Indikator Kinerja  Kunci( IKK) , 
angka Indeks Pencegahan TB Paru mencapai 120,57 
%,  angka absolute untuk pelayanan wilayah dibagi 
penduduk adalah 100 %, sedangkan yang 35 % berasal 
dari pasien-pasien yang memakai Pengobatan TP Paru 
dari luar Salatiga. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa salah 
satu fungsi kota yang saling berdekatan secara 
geografis akan selalu menimbulkan peluberan (spill 
over) fungsi pelayanan yang akan diisi oleh masyarakat 
penduduk yang memiliki wilayah berbeda dan hal 
tersebut karena pelayanan tertentu itu  seperti bidang  
pendidikan, kesehatan dan perdagangan tidak bisa 
dibatasi oleh alamat domisili meski dapat dipilah 
berdasarkan asal namun tidak dalam hal fungsi 
pelayanan, bandingkan dengan kasus Solo Baru yang 
merupakan perpanjangan tangan Kota Surakarta 
karena di Surakarta sendiri sudah tidak mampu 
menyediakan ruang dan tanah sehingga dengan nama 
Solo tetapi sebenarnya secara administrasi 
pemerintahan berada di Kabupaten Sukoharjo, 
Surakarta tidak marah namun Sukaharjo juga dapat 
menerima keberadaan Solo Baru.

Memimpikan Salatiga ke depan: lahan yang 
semakin bertambah

Dengan jumlah penduduk sejumlah 178.594 
jiwa terdiri laki-laki sebanyak 87.343 jiwa dan 
perempuan 94.251 jiwa tersebar di 23 Kelurahan dan 4 
Kecamatan maka kepadatan penduduk Salatiga 

tergambar dalam struktur densitas penduduk dengan 
rata-rata kepadatan penduduk sebesar 3.145 jiwa per 
kilometer persegi, daerah dengan penduduk terpadat 
adalah Kecamatan Tingkir  dengan 3.955 
penduduk/km2. Sedangkan Kecamatan Argomulyo 
menjadi kecamatan yang tidak terlalu padat dengan 
tingkat kepadatan 2.274 penduduk/Km2. Tahun 2010 
jumlah penduduk Salatiga sebesar 171.327 jiwa dan 
lima tahun berselang kemudian  jumlahnya menjadi 
178.594 jiwa ! artinya dalam kurun waktu lima tahun 
terdapat kelahiran dan mobilitas sebesar 7.267   jiwa, 
dengan asumsi tingkat kelahiran sebesar   % maka 
prediksi tahun 2020 Salatiga merupakan kota terpadat 
nomor 3 setelah Kota Semarang dan Surakarta, 
kepadatan penduduk itu akan membawa konsekwensi 
pada pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang 
tergambar dalam diagram kebutuhan pangan dan 
papan , selain konsumsi kebutuhan pangan untuk 
bertahan hidup juga diperlukan tempat tinggal berupa 
rumah tinggal  yang terus meningkat.

Sebagai kota kecil kebutuhan pangan utama 
berupa padi atau sejenis  ditopang oleh swadaya utama 
lokal lokal Salatiga hanya sebanyak 5,77% dari lahan 
1.328 ha sedangkan sisanya dicukupi oleh berbagai 
komoditas yang berasal dari luar Salatiga, artinya   
kebijakan penyediaan lahan pertanian berkelanjutan 
untuk dapat mencukupi kebutuhan pangan pada 
tataran lokal harus dipertahankan dalam wujud 
kebijakan pemberian insentif untuk para pemilik 
sawah berupa keringanan pembayaran PBB atau 
bentuk lain serta pelaksanaan Peraturan Gubernur 
tentang Sawah lesatari, yang sudah dipetakan dan 
ditetapkan Gubernur Jawa Tengah sebagai sawah-
sawah irigasi tehnis yang tidak boleh diganggu gugat 
peruntukannya untuk pemenuhan penyediaan 
pangan.

Sementara dalam Kebijakan  Rencana Tata 
Ruang  yang diatur dalam Perda No. 4 tahun 2011, 
memang dimungkinkah adanya  alih fungsi lahan dari 
lahan pertanian ke non pertanian untuk kebutuhan 
pemukiman dan peruntukan lainnya seperti industri 
dan perkantoran sesuai dengan zona yang telah 
ditentukan, berdasarkan cacatan BPN tahun 2014 
terdapat permohonan alih fungsi lahan sawah menjadi 
lahan  pekarangan atau pemukiman sebesar 37.666 

2m  per tahun, sedangkan dari lahan tegalan menjadi 
2pekarangan atau pemukiman sebanyak 84.461 m     

per tahun, dengan modus terbanyak  penyediaan 
perumahan sebagai kebutuhan dasar manusia dan 
kebutuhan untuk kawasan industr i  yang 
mengembangkan usahanya di Salatiga, kedua 
permohonan tersebut merupakan  tuntutan zaman 
yang tidak bisa diabaikan dan  tidak bisa ditunda-
tunda lagi karena merupakan kebutuhan dasar 
manusia? pertanyaannya adalah sampai kapan 
masyarakat mampu bertahan untuk mempertahankan 
hak milik sawahnya di tengah iming-iming harga tanah  
yang semakin  membumbung tinggi ? 

(bersambung...)
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alan Tol Semarang-Solo sebagai bagian 

Jdari Jalan Tol Trans Jawa memiliki arti 
strategis bagi perkembangan jaringan 

jalan dalam skala regional. Proyek Jalan Tol tersebut 
melewati Kota Salatiga, diawal pengerjaannya jalan 
tol ini banyak menimbulkan polemik di masyarakat 
baik itu terkait  masalah pembebasan lahan yang 

berjalan cukup alot, saat pembangunannya banyak 
keluhan terkait efek dari kebisingan suara dan 
dampak debu yang ditimbulkan. Dan isu yang sedang 
hangat sekarang ini masalah Pintu Exit Tol.

Komisi C Bidang Pembangunan dan 
Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Salatiga dengan 
Ormas Gerakan Masyarakat Salatiga (GEMAS) 
mengadakan Audiensi yang bertempat di Ruang 
Nusantara Sekretariat DPRD Kota Salatiga. 

Dalam kesempatan ini GEMAS menyampaikan 
kekhawatiran sebagian masyarakat Kota Salatiga 
akan kondisi Kota Salatiga yang menjadi sepi 
dikarenakan Pintu Exit Tol Salatiga terletak di Tingkir 
sehingga pengguna jalan tol tidak mampir ke Kota 
Salatiga namun langsung menuju ke Solo. 

Audiensi ini selain dihadiri seluruh anggota 
dan Ketua Komisi C juga hadir Kepala Bappeda Drs. 
Tedjo Supriyanto, MM, Kepala Dinas Ciptakaru Ir. 
Musta'in. 

Dalam tanggapannya Ketua Komisi C H.M 
Kemat, S.Sos menyatakan bahwa DPRD dan Pemkot 
Salatiga telah berusaha untuk mendapatkan satu 

lagi Pintu Exit Tol di Pabelan.(wj/ss)

Gerakan Masyarakat SalatigaGerakan Masyarakat SalatigaGerakan Masyarakat Salatiga
Adakan Audiensi di Ruang Nusantara DPRD SalatigaAdakan Audiensi di Ruang Nusantara DPRD SalatigaAdakan Audiensi di Ruang Nusantara DPRD Salatiga

Audiensi Gerakan Masyarakat Salatiga (GEMAS) dengan 
anggota DPRD di Ruang Nusantara Sekretariat DPRD Salatiga

emangat ingin membuat sehat 

Smasyarakat Salatiga dengan olahraga  
telah diusung DPRD Kota Salatiga dalam 

rangka memperingati Hari Olahraga Nasional tahun 
2015 ini. Bertempat di Halaman Sekretariat DPRD 
Kota Salatiga Jl. Sukowati 51 Salatiga, diadakan 
senam sehat dan perlombaan berbagai cabang 
olahraga yang melibatkan anggota DPRD Kota 
Salatiga, unsur Muspida dan SKPD Pemerintah Kota 
serta masyarakat Salatiga. 

Adapun perlombaan yang diadakan antara lain 
tenis meja, bola volley dan catur. Sedangkan 
perlombaan khas 17-an seperti lomba makan 
kerupuk, lomba giring bola dengan terong dan lomba 
memasukkan pensil di botol juga diadakan untuk 
menyemarakkan suasana. Dalam kesempatan ini 
juga dibagikan doorprice bagi mereka yang 
beruntung.

Dance Iskak Palit,M.Si selaku Ketua Pelaksana 
mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga sebagai 
sarana mendekatkan warga masyarakat dengan 
anggota DPRD Kota Salatiga dan pejabat di 
lingkungan Pemerintah Kota Salatiga serta jajaran 

Muspida di Kota Salatiga. 
Peringatan ini juga dalam rangka meneguhkan 

Kota Salatiga sebagai kota Olahraga, dimana banyak 
event olahraga diadakan dan munculnya bibit-bibit 
olahragawan yang berprestasi dari Kota Hatti 

Beriman ini.(wj/ss)

Senam BersamaSenam BersamaSenam Bersama
Meriahkan Hari Olahraga di Halaman Kantor DPRDMeriahkan Hari Olahraga di Halaman Kantor DPRDMeriahkan Hari Olahraga di Halaman Kantor DPRD

Segenap staf, pejabat dan anggota DPRD serta masyarakat
Salatiga bersama mengikuti senam di halaman gedung DPRD.

Foto: boedy’s

Foto: Andy



Warta

Jiwaraga, Edisi IV Tahun 2015 29

umpah Pemuda tahun 1928 adalah 

Stonggak penting dalam perjuangan 
bangsa Indonesia dalam mencapai 

kemerdekaan, dengan puncaknya dengan adanya 
Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 
1945 45. Api perjuangan Angkatan 45 inilah yang 
coba dipertahankan oleh Dewan Harian Cabang 
Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 
Kejuangan 45) Kota Salatiga.

Pembukaan Rakorwil DHC Kejuangan 45 se 
Eks Karisidenan Semarang tersebut, bertempat di 
Ruang Nusantara Sekretariat DPRD Salatiga.

Berkenan hadir Walikota, Ketua DPRD, dan 
Sekda Kota Salatiga. Dan juga pimpinan DHC 45 
Provinsi Jawa Tengah dan segenap pimpinan dan 
anggota DHC 45 Kota Salatiga. 

“Para generasi sepuh ini adalah tauladan bagi 
para generasi muda saat ini, dimana kadar 
nasionalisme para generasi muda telah banyak 
mengalami degradasi sehingga dapat diibaratkan 
hanya tinggal 18 karat saja,” kata M. Teddy Sulistio 
dalam sambutanya. Menurutnya, program Bela 
Negara yang saat ini digagas Pemerintah bisa menjadi 

solusi dari menurunnya jiwa nasionalisme 
dikalangan penerus bangsa.

Diakhir acara Ketua DPRD Kota Salatiga 
menyerahkan cinderamata dari kepada DHC 45 
berupa pigura yang berisi untaian kata mutiara dari 
Founding Father kita Bung Karno yang berjudul 

Dedication of Life.(wj/ss)

Rakorwil DHC 45Rakorwil DHC 45Rakorwil DHC 45
Mengangkat Program Bela NegaraMengangkat Program Bela NegaraMengangkat Program Bela Negara

Ketua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, SE menyerahkan 
Dedication of life kepada pimpinan DHC 45. 

ukses menggelar lomba menembak 

Stahun lalu, Pengcab Perbakin Kota 
Salatiga kembali mengadakan lomba 

serupa dengan tema “Salatiga Silhouette Open II” 
pada 7-8 November 2015. Demikian ungkap Ketua 
Perbakin Salatiga Soni W. didampingi sekretaris Adi 
Setiarso dan Dance Ishak Palit.

Kali ini lomba memperebutkan Piala Ketua 
DPRD Salatiga dan hadiah yang disiapkan Perbakin 
sebesar 34,5 juta rupiah dengan tiga kategori lomba. 
Kategori lokal nomor lomba 22 M- 3 posisi pompa 
senapan lokal dan nomor lomba 41 M- Banchrest Gas 
senapan lokal dengan hadiah masing-masing juara I 
uang 1 juta rupiah, juara II uang 750 ribu rupiah dan 
juara III 500 ribu rupiah.

Untuk kategori umum, nomor lomba adalah: 
41 M- Branchrest Gas, Multirange Gas dan 33-M -3 
posisi gas. Juara mendapatkan uang 2 juta rupiah 
untuk juara I, 1,5 juta rupiah untuk para juara II dan 
1 juta rupiah untuk masing-masing juara III.

Kategori yang ketiga adalah umum (nasional) 
dengan tiga nomor lomba: 41 M- Branchrest pompa, 
Multirange pompa, dan 22 M-3 posisi pompa dengan 
uang hadiah untuk juara I sebesar 1 juta rupiah, 
juara II 700 ribu rupiah dan juara III 500 ribu rupiah.

“Meski usia Pengcab Perbakin Kota Salatiga 
baru dua tahun, namun kami berusaha menggelar 
lomba dalam skala nasional. Hal tersebut adalah 
untuk mempromosikan Kota Salatiga sebagai kota 

olahraga” terang Ketua Perbakin Soni W.(lf/ss)

Lomba MenembakLomba MenembakLomba Menembak
Piala Ketua DPRD Kota SalatigaPiala Ketua DPRD Kota SalatigaPiala Ketua DPRD Kota Salatiga

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE berlatih menembak ber-
sama jajaran Forkompinda Salatiga. 

Foto: Andy

Foto: Andy
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udensi Pemilihan Duta Wisata Mas dan 

AMbak Kota Salatiga untuk Tahun 
Pemilihan 2015 digelar di Ruang 

Nusantara Sekretariat DPRD Kota Salatiga. Audensi 
yang pertama dipimpin oleh Staf Ahli Walikota 
Salatiga bidang Hukum dan Pemerintahan Dra. 

Endang Dwi. W, M.Pd dan dihadiri Kabid 
D i s h u b k o m b u d p a r ,  K a s i  P a r i w i s a t a  
Dishubkombudpar serta 20 pasang finalis Mas dan 
Mbak Kota Salatiga. 

Dra. Endang Dwi. W, M.Pd menyampaikan  
selamat kepada peserta yang lulus seleksi hingga 
tinggal 20 pasang, sehingga kedepannya tidak hanya 
cukup tingkat daerah namun bisa tingkat nasional 
bahkan internasional tentu saja semua itu bisa 
terwujud dengan kerja keras.

Audensi kedua langsung di pimpin oleh Ketua 
DPRD M. Teddy  Sulistio, SE. Pada kesempatan 
tersebut Ketua DPRD menyampaikan ucapan 
selamat bagi para finalis. 

Ketua Komisi A bidang Hukum dan 
Pemerintahan, Dance Ishak Palit, M.Si yang juga 
turut hadir dalam audensi mengharap kepada 
seluruh peserta agar mampu membawa nama baik 
Kota Salatiga dan dapat memperkenalkan wisata 
Salatiga ke tingkat nasional bahkan intenasional.

“Saya harap seluruh peserta untuk dapat 
memperkenalkan wisata Salatiga, terlebih  wisata 

olah raga dan pendidikannya” katanya.(is/ss)

Audiensi Duta WisataAudiensi Duta WisataAudiensi Duta Wisata
Digelar Di Rumah Rakyat DPRD Kota SalatigaDigelar Di Rumah Rakyat DPRD Kota SalatigaDigelar Di Rumah Rakyat DPRD Kota Salatiga

Pada kesempatan ini Bp. Teddy  Sulistio selaku 
Ketua DPRD Kota Salatiga menyampaikan kajian 
penyesuaian wilayah ini dilakukan dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik. Namun semua ini 
kembali kepada masyarakat di wilayah tersebut 
terkait pelayanan publik dan pengembangan potensi 

wilayah, tandasnya.(is/ss)

Penyesuaian WilayahPenyesuaian WilayahPenyesuaian Wilayah
Diekspos Tim Pengkaji UKSW SalatiugaDiekspos Tim Pengkaji UKSW SalatiugaDiekspos Tim Pengkaji UKSW Salatiuga

Ketua  DPRD M. Teddy Sulistio, SE  memberikan  sambutan 
saat espose penyesuaian wilayah Salatiga.

im Pengkaji Fakultas Ilmu Sosial dan 

TKomunikasi (Fiskom) dari Universitas 
Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga 

mengadakan ekspose mengenai penyesuaian daerah 
wilayah administrasi Kota  Salatiga di Ruang 
Bhinneka Tunggal Ika  DPRD Kota Salatiga.

Tim pengkaji mengungkapkan dihadapan 
seluruh anggota DPRD Kota Salatiga ada beberapa 
kecamatan yang berpotensi untuk masuk di Kota 
Salatiga  diantaranya Kecamatan Getasan, 
Kecamatan Tuntang, Kecamatan Suruh dan 
Kecamatan Tengaran. Karena kecamatan tersebut 
yang langsung berbatasan dengan Kota Salatiga.  
Dan selama ini masyarakat di kabupaten tersebut 
yang tak sedikit menggunakan layanan di Kota 
Salatiga.

Mengacu UU No. 23 tahun 2014 tentang 
Penggabungan Wilayah, di dalamnya membahas 
tujuan penataan daerah yang berorientasi pada 
efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, 
percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
peningkatan kualitas pelayanan publik, dan 
peningkatan tata kelola pemerintahan .

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, Se bersama peserta audiensi
Mas dan Mbak Kota Salatiga tahun 2015.

Foto: Intan

Foto: Andy
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uang Rapat Nusantara DPRD Kota 

RS a l a t i g a  m e n j a d i  t e m p a t  
terselenggaranya audiensi antara SMK 

PGRI 3 Salatiga dengan anggota DPRD Kota Salatiga 
khususnya Komisi A. Kegiatan audiensi ini 
berlangsung pada tanggal 10 September 2015, pukul 
12.00 WIB s/d 14.30 WIB. 

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh anggota 
Komisi A, Bapak Yonatan Lie, Kepala Sekolah SMK 
PGRI 3, beberapa guru dan siswa SMK PGRI 3 kurang 
lebih berjumlah 10 orang. 

Dalam kegiatan ini membahas mengenai 
kemungkinan pendirian TV di Kota Salatiga. Audiensi 
dipimpin oleh Bapak Dance Ishak Palit, M. Si selaku 
Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga. Kegiatan dimulai 
dengan doa bersama, pembukaan dan dilanjutkan 
oleh SMK PGRI 3 mengenai paparan terselenggaranya 
audensi serta presentasi hasil karya liputan-liputan 
yang telah dihasilkan oleh SMK PGRI 3. 

Dijelaskan pula, bahwa melalui pendirian 
televisi Salatiga akan memberikan banyak manfaat. 
Manfaat tersebut antara lain dapat menjadi media 
pengenalan potensi Kota Salatiga dari berbagai sektor 

diantaranya bisnis, kesehatan, pariwisata, kuliner 
dan pendidikan, dapat menjadi media komunikasi 
publik dari kebijakan pemerintah Kota Salatiga, 
menjadi media komunikasi para seniman Salatiga 
dan mengaktualisasikan karya-karyanya, menjadi 
media dakwah dari berbagai agama di Kota Salatiga 
dan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah 

Kota Salatiga. (is/ss)

SMK PGRISMK PGRISMK PGRI
Ingin Mendirikan Televisi Ingin Mendirikan Televisi Ingin Mendirikan Televisi 

Anggota Komisi A DPRD bidang Hukum dan Pemerintahan
menerima kunjungan SMK PGRI Salatiga.

esa Suruh Kabupaten Semarang, 

Dtepatnya di Lapangan Banggirejo 
Karang Taruna Svarna Gatra 

menggelar acara Festival drumblek dan Lampion 
guna memperingati hari Sumpah Pemuda.

Hadir dalam kesempatan tersebut ketua DPRD 
Salatiga M. Teddy Sulisto, SE. dalam sambutannya 

menjelaskan bahwa drumblek memang kesenian asli 
Salatiga, namun kesenian tersebut bukan milik 
Salatiga, akan tetapi milik seluruh masyarakat 
Indonesia.

“Kesenian drumblek adalah kesenian asli 
Salatiga, namun bukan berarti itu milik Salatiga, tapi 
milik seluruh masyarakat Indonesia” kata M. Teddy 
Sulistio, SE.

Kepala Desa Suruh Kab. Semarang, Latif 
Kurniawan S.Ag sangat mengapresiasi kehadiran 
Ketua DPRD Salatiga dalam pergelaran festival 
drumblek tersebut.

“Atas nama warga Desa Suruh, saya sangat 
bangga atas kehadiran Ketua DPRD Salatiga ikut 
mempublikasikan kesenian Drumblek. Desa Suruh 
memang wilayahpedesaan, namun Desa Suruh ingin 
lebih dari Kota Salatiga, maka kita mengadakan 
pergelaran ini” jelas Latif Kurniawan.

Dari 11 grup drumblek yang mengikuti festival 
tersebut sebagai juara 1 adalah Group Grace 
Cebongan Salatiga, sedangkan Juara 2 ada dua 
group, yaitu Group Amukas Kauman dan Group 

Kepundung Suruh Kab. Semarang.(ss/sn).

Festival DrumblekFestival DrumblekFestival Drumblek
Karang Taruna Svarna Gatra SuruhKarang Taruna Svarna Gatra SuruhKarang Taruna Svarna Gatra Suruh

Ketua DPRD Salatiga menghadiri Festival Drumblek Karang 
Taruna Svarna Gatra Desa Suruh Kab. Semarang.

Foto: Andy

Foto: boedy’s
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omis i  C DPRD Salat iga  yang 

Kmembidangi pembangunan mengaku 
prihatin dan tidak bisa berbuat banyak 

terkait mandegnya anggaran yang dialokasikan 
untuk pembangunan fisik.

Ketua Komisi C DPRD, H. Kemat, S.Sos 
menegaskan bahwa pihaknya selaku komisi yang 
membidangan pembangunan sudah sering kali 
memanggil dan mengklarifikasi masalah tidak 
jalannya kegiatan fisik kepada pihak eksekutif.

Bahkan beberapa waktu lalu, memanggil 
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
untuk menjelaskan persoalan ini.

"Kami juga merasa bingung langkah apa lagi 
yang harus ditempuh agar pembangunan di Salatiga 
berjalan lancar sesuai anggaran yang telah 
dialokasikan. Jumlah kegiatan masih banyak yang 
belum berjalan. Lelang pun belum. Anggaran 
penetapan 2015 banyak yang belum jalan, sekarang 
ditambah angaran perubahan. 

H. Kemat menambahkan bahwa DPRD Salatiga 
dan eksekutif sudah masuk dan fokus pada 
rancangan anggaran APBD tahun 2016.

“Tidak tahulah, mengapa pembangunan di 
Salatiga ini jadi berhenti semua, dengan apa kita 
harus berbuat agar kegiatan sesuai yang diinginkan 

masyarakat ?” tukasnya.(ss/sn)

Bangunan Fisik MandegBangunan Fisik MandegBangunan Fisik Mandeg
Ketua Komisi C bidang Pembangunan GeramKetua Komisi C bidang Pembangunan GeramKetua Komisi C bidang Pembangunan Geram

Ketua Komisi C bidang pembangunan H. Kemat, S.Sos
merasa prihatin dengan mandegnya pembangunan fisik.  

enyikapi  kondis i  l ingkungan 

Mkhususnya sungai-sungai di Salatiga 
yang penuh sampah dan sudah 

tercemar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Salatiga mengagendakan untuk turun lapangan.

Dewan mengajak pihak terkait seperti Kantor 
Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Cipkataru 
Salatiga untuk terjun langsung ke lapangan. 

“Dengan turun ke lapangan langsung, kami 
akan usulkan ke Pemkot langkah apa yang perlu 
segera dilakukan,” tandas Ketua DPRD Salatiga M 
Teddy Sulistio.

Menurutnya, bila melihat banyaknya keluhan 
dari masyarakat baik langsung atau media sosial, 
diakuinya kondisi sungai di Salatiga memang perlu 
penanganan segera. Sebab, apabila dibiarkan 
berlarut-larut selain berdampak buruk terhadap 
lingkungan sekitar, sebentar lagi musim hujan, 
dikhawatirkan sungai bisa meluap.

“Kami akan segera koordinasikan, dinas 
ataupun instansi terkait harus terlibat langsung dan  
ikut turun ke lapangan menyusuri sungai-sungai 
yang sudah banyak yang tercemar,” jelasnya. 

Ditambahkan bahwa sebenarnya Pemkot 
Salatiga bisa melakukan langkah untuk 
membersihkan sungai ini dengan membuat program 
padat karya. Dalam kegiatan ini mengajak 
masyarakat di setiap wilayah sekitar sungai, paling 
tidak seminggu tiga kali.

“Soal dana bisa dianggarkan melalui APBD, 
apalagi saat ini sisa lebih pembiayaan anggaran 

(silpa) 2015 lebih dari Rp 274 miliar,” jelasnya.(ss/sn)

Sungai TercemarSungai TercemarSungai Tercemar
DPRD Salatiga Turun ke Lapangan Langsung  DPRD Salatiga Turun ke Lapangan Langsung  DPRD Salatiga Turun ke Lapangan Langsung  

Potret pencemaran sungai di Salatiga.

Foto: Boedy’s

Foto: ist
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Salatiga patutlah berbangga hati 

kepada putra putri generasi penerus bangsa 

yang telah berprestasi di dalam 

maupun luar kota Salatiga. 

Seperti yang telah diraih oleh beberapa anak atlet 

taekwondo yang beberapa bulan lalu 

mendapat medali emas. 

Salah satunya adalah Alviano Eka Sumbogo, 

siswa yang duduk dibangku kelas 7 

SMP N 2 Salatiga ini telah berprestasi dan  

mengharumkan nama Kota Salatiga. 

Alviano dengan umur 12 tahun telah meraih 

medali emas dalam rangka kejuaraan taekwondo 

antar pelajar DINPORA 

yang diselenggarakan di kota Kendal 

19 – 20 september 2015. 

lviano Eka Sumbogo yang bertempat 

Atinggal di Tegalwaton Senjoyo ini memiliki 
hobi olahraga. Ia dapat memperoleh 

medali emas atas bimbingan dan latihan dari master 
Sulis yang merupakan pemilik dan pelatih di sanggar.

Sanggar pelatihan taekwondo yang dipimpin 
oleh master Sulis terletak di perumahan Argomulyo 
Salatiga. Fasilitas yang disediakan sanggar pun 
terbilang bagus, sehingga dapat menunjang kualitas 
latihan Alviano.

Menurut Alviano, untuk mendapatkan medali 
emas dalam rangka kejuaraan taekwondo antar pelajar 
DINPORA yang diselenggarakan di Kota Kendal 
tersebut tidak semudah membalikkan tangan. Untuk 
meraih medali emas ia harus belajar dan mengenal 
olahraga taekwondo sejak kelas 3 SD (Sekolah Dasar), 
baginya berlatih taekwondo merupakan rutinitas yang 
dilakukannya 3 kali dalam satu minggu. 

Untuk persiapan kejuaran tersebut, Alviano 
membutuhkan latihan fisik, mental, dan olahraga 
rutin untuk menjaga stamina agar dapat tampil 
maksimal dalam kejuaraan, termasuk latihan teknik 
dengan memakai sasaran/obyek benda mati. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan 
ketepatan tekniknya. 

Obyek sasaran yang biasanya dipakai antara 
lain papan kayu, batu bata, genting, dan terkadang 
menggunakan benda yang lembut seperti kertas. 
Teknik tersebut dilakukan dengan tendangan, 
pukulan, sabetan, bahkan tusukan jari tangan.

Alviano putra dari pasangan Sigit Sumbogo dan 
Ervin Arfiani ini mempunyai cita-cita kelak ingin 
menjadi Atlet Internasional. Sebagai pemula dan baru 
memakai sabuk hijau ia sudah memperoleh medali 
emas, hal itu dapat dibanggakan karena sudah 

memperoleh medali emas. Baginya ini merupakan 
kebanggaan tersendiri yang diperoleh, sebab rasa lelah 
yang ia rasa berbuah manis. 

Hal ini tak membuatnya merasa puas begitu 
saja. Ia harus tetap berlatih ditengah-tengah 
kesibukan bersekolah. “ Harus bisa membagi waktu 
antara sekolah dan taekwondo”, ungkapnya. Alviano 
juga memiliki harapan untuk bisa juara tingkat 
nasional selanjutnya.   

Di sanggar tempat ia berlatih tak hanya Alviano 
saja yang mendapat medali emas. Kurang lebih ada 9 
anak yang sama hebatnya dengan Alviano yaitu Taura 
(10 tahun), Siti Ruizhinisa (13 tahun), Dian Fradias (14 
tahun), Sendi (12 tahun), Anjariani (14 tahun), Ubay 
(14 tahun), Regi Faris (14 tahun), Siti Danisa (11 

tahun). (is/ss)

Alviano Eka SumbogoAlviano Eka SumbogoAlviano Eka Sumbogo
Ingin Menjadi Atlet Internasional Ingin Menjadi Atlet Internasional Ingin Menjadi Atlet Internasional 

Alviano Eka Sumbogo usai berlatih di salah satu sanggar 
Taekwondo Salatiga. 

Foto: Intan



Tebak Wajah

1. ZUNARSA HAFISH R
 Pendem RT. 02/III Ledok Argomulyo - Salatiga

2. DYAH SRI REJEKI
 Jl. Kalisari 41 RT. 15/06 Kelurahan 

Kutowinangun Lor - Salatiga

3. ESTER ESTRININGSIH 
 Jl. Canden 23 RT. 01 RW. 03 Kutowinangun -  

Salatiga

4. OHITA PUSPITASARI
 Perumahan Tingkir Indah Blok D/41  - Salatiga

5. RIANA AMIN WIJAYA
 Ngentak RT. 02/03 Tingkir Lor - Salatiga

Jawaban Tebak Wajah Jawaban Tebak Wajah 
Jiwaraga 28 :Jiwaraga 28 :

MAHMUDAH, SHMAHMUDAH, SH

Jawaban Tebak Wajah 
Jiwaraga 28 :

MAHMUDAH, SH

PEMENANG TEBAK WAJAH
JIWARAGA 28 

Foto: ss/snFoto: ss/snFoto: ss/sn
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TEBAK WAJAH JIWARAGA 29
Total Hadiah senilai Rp. 250.000,00 

untuk 5 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 29

KETENTUAN MENEBAK :

1. Susunlah penggalan foto ini di kartu pos sehingga membentuk 
foto aslinya secara utuh.

2. Sebutkan identitas namanya.
3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 29 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 serta nomor telepon.
6. Jawaban  diterima  Redaksi  majalah Jiwaraga paling  lambat   

tanggal  22 Februari  2016.
7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang masing-masing berhak 

mendapat hadiah senilai Rp. 50.000,00. dan bingkisan dari 
Harian Suara Merdeka.

8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi I 
Tahun 2016

9.  Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan 
menyertai foto copy identitas diri.

MAHMUDAH, SHMAHMUDAH, SHMAHMUDAH, SH
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awai Ta’aruf Kota Salatiga dalam rangka 

Pmenyambut datangnya 1 Muharram 
1437 H kali ini digelar sebagai media 

untuk syiar agama Islam dan meningkatkan 
persatuan dan kesatuan antar umat beragama.

Adapun peserta Pawai Ta’aruf dalam rangka 
menyambut Tahun Baru 1437 H ini diikuti ribuan 
perserta dari 70 kontingen yang berasal dari TK, SD, 
MI, SLTP, SLTA, TPQ dan TPK se-Kota Salatiga.

Start/finish pawai dari Lapangan Pancasila, 
berbagai atraksi dan kesenian islami disuguhkan 
para peserta pawai diantaranya drumband, 
drumblek, konvai busana, sepeda hias, mobil hias, 
serta miniatur kakbah, dan duplikat Al Qur’an, 
tema hiasan yang diusung kali ini adalah “Islam 
Nusantara” 

Rute pawai ta’aruf adalah Lapangan Pancasila-
Jl Adi Sucipto-JL M Yamin-Bundaran Taman Sari-
JL Jendral Sudirman-JL Sukowati dan kembali ke 
Lapangan Pancasila. 

Pawai ta’aruf dimasudkan bukan hanya untuk 
bersenang senang, tetapi banyak mengandung 
pesan moral yang sangat penting, salah satunya 
adalah pada 1 Muharram adalah tonggak sejarah 
penyebaran agama Islam di seluruh dunia oleh Nabi 
Muhammad SAW pada 1437 tahun yang lalu.

Dalam acara tersebut SMP Negeri 10 Salatiga 
menampilkan kontingen sebanyak 200 siswa 
dengan mengangkat tema melestarikan lingkungan 

hidup.(ss/sn)
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