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ubernur Jawa Tengah Ganjar GPranowo menggelar ramah tamah 
sekaligus dialog interaktif dengan 

mengundang sekitar 300 warga Salatiga, mulai 
dari tokoh masyarakat, tokoh agama, 
pedagang, sopir angkutan, pengemudi becak, 
hingga pengiat UMKM.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di 
Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Jalan 
Diponegoro 01 benar-benar dimanfaatkan oleh 
warga masyarakat Salatiga untuk berdialog.

Dalam arahannya Gubernur Ganjar 
Pranowo meminta kepada masyarakat Salatiga 
yang mengikuti Pemilihan Walikota (Pilwakot) 
2017 untuk tetap damai dan mempersilahkan 
masyarakat untuk memilih paslon yang sesuai 
dengan hati.

"Kula suwun masyarakat nderek njagi 
Pilkada ingkang damai. (Saya minta 
masyarakat ikut menjaga agar Pilkada Salatiga 
aman). Milih seng cocok karo krenteke ati 
(memilih sesuai dengan hati) kepada paslon 
yang bisa memajukan Kota Salatiga,” tandas 
Ganjar Pranowo bertemu dengan warga di 
rumah dinas Walikota Salatiga.

Selain itu, Gubernur Jateng berjanji 
akan membatasi pendirian supermarket yang 
bisa mematikan pedagang tradisional. 
Gubernur juga menghimbau kepada para 
pedagang untuk selalu menjaga kebersihan. 
(ss/ss)
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Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menggelar ramah tamah dan dialog interaktif 
dengan ratusan warga Salatiga. 
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engalaman saya mengurus surat 

Ppindah datang ke Salatiga dengan 
mengurus  s end i r i  t e rnya ta  

prosesnya cukup ribet.
Pertama harus datang ke kelurahan untuk 

mendapatkan stempel berkas pindah dari daerah 
asal. Lalu ke kantor Disdukcapil, berkas pindah 
diperiksa. Warga harus bawa fotocopy akta 
kelahiran/ijazah anggota keluarga yang pindah.

Jika berkas dinyatakan lengkap 
diterbitkan surat keterangan pindah datang, dan 
surat ini dibawa kembali ke kelurahan untuk 
diinputkan biodatanya. Terbitlah berkas 
pengajuan pembuatan KTP KK, berkas ini 
kemudian kita bawa ke kecamatan untuk 
diproses menjadi KTP dan KK. Butuh waktu 2-3 
hari untuk bisa terbit KTP dan KK.

Bisa dibayangkan betapa berlikunya 
proses untuk pembuatan KK dan KTP bagi 
pendatang, butuh waktu sekitar setengah hari 
untuk menjalani semua proses. Apalagi jika 
rumah warga jauh dari kelurahan.

Mohon Disdukcapil  Salatiga bisa  
menyederhanakan proses yang harus ditempuh. 
Juga lebih sering diadakan sosialisasi tentang 
tata cara dan syarat-syarat pengurusan tersebut, 
agar warga bisa mempersiapkan sebelumnya. 

Dulwahid, 

Sidomukti.-Salatiga

eberapa hari yang lalu saya harus 

Bmemeriksakan anak kedua saya 
yang sedang mengalami radang 

tenggorokan. Setelah memeriksakan anak saya 
ke Klinik Pratama saya mendapatkan rujukan ke 
RSUD Kota Salatiga.

Saya dan anak datang jam 8 pagi, di loket 
pendaftaran BPJS telah banyak berkas yang 
menumpuk. Setelah menunggu sekian lama kami 
mendapat nomor antrian untuk periksa di Poli 
THT, disana telah banyak pasien menunggu.

Di depan Poli tertulis jam pelayanan jam 
07.00 – 12.00 WIB. Anak saya baru diperiksa satu 
jam lebih, itupun dokter yang memeriksa hanya 
sekedarnya, ditanya terus dikasih resep untuk 
menebus obat terkesan sangat terburu-buru 
dalam memeriksa.

Antrian menebus obat tak kalah 
mengerikan, sampai menumpuk terkadang 
sampai sore pasien baru mendapatkan obat. 
Bahkan ada yang mengambil obat esok harinya.

Mohon sekiranya RSUD Kota Salatiga lebih 
meningkatkan pelayanannya, terlebih kepada 
pasien yang menggunakan BPJS. Apalagi moto 
R S U D  K o t a  S a l a t i g a  y a n g  k a t a n y a  
"KESELAMATAN,  KESEMBUHAN DAN 
KEPUASAN ANDA MENJADI KEBAHAGIAAN 
KAMI".

Vina 

warga Kembangarum.

Orang Miskin Dilarang SakitDisdukcapil Ribet

SURAT PEMBACA

Karikatur

pilkada mesra dagelan PUNOKAWAN
Oleh : Gatot R
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SALATIGA, menuju SALATIGA, menuju 
Pusat Pendidikan Kebhinnekaan yang Tunggal Ika Pusat Pendidikan Kebhinnekaan yang Tunggal Ika 

SALATIGA, menuju 
Pusat Pendidikan Kebhinnekaan yang Tunggal Ika 

anyak kehebatan di Salatiga yang belum terealisasi, impian Kota Salatiga untuk menjadi 

BPusat Pendidikan Kebhinnekaan yang Tunggal Ika dan Wawasan Kebangsaan merupakan 
salah satu potensi yang dimiliki Kota Salatiga. Hal itu termasuk dalam pembangunan 

karakter dan seni budaya, dan itu sangat penting. 
Pembangunan fisik akan habis dalam sekejab jika alam murka, namun pembangunan karakter 

Nasional Building tak kan pernah hilang, termasuk membangun Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan 
Kebhinekaan yang Tunggal Ika dan Wawasan Kebangsaan.

Warisan kepada anak cucu yang sangat berharga adalah semangat kecintaan terhadap bangsa, 
toleransi, gotong royong, kepedulian, jiwa bersama bahwa kita hidup dalam satu frame (bingkai) Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tanpa sekat suku, agama dan ras. Itulah pembangunan yang 
sesungguhnya.

Salatiga tidak harus menjadi kota metropolis, akan tetapi ciri khas Kota Salatiga sebagai kota 
budaya dan seni, kota kuliner, kota Bhineka Tunggal Ika dan julukan sebagai Kota Paris Van Java harus 
segera diwujudkan menjadi kenyataan.

Kedepan, diharapkan Kota Salatiga bisa memiliki monumen tentang Kebhinnekaan yang Tunggal 
Ika, monumen tentang Wawasan Kebangsaan serta berbagai monumen akan ciri khas Kota Salatiga. 

Redaksi



alam pelaksanaan Pilkada Salatiga 

Dyang telah sedang berlangsung, ada 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 

unik, yakni di TPS 3 RW 4 Pancuran Kelurahan 
Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir.

Untuk menarik 328 warga yang memiliki hak 
pilih agar hadir, kegiatan pemungutan suara 
diselingi dengan acara permainan olahraga. Warga 
menamakannya TPS ”Gol Berhadiah” bagi warga 
yang mau datang memberikan hak suaranya. 
Petugas KPPS menyediakan sebuah bola plastik dan 
gawang yang diletakkan tepat di bawah kotak suara. 

Setelah mencoblos, warga diberi kesempatan 
menendang bola dan mengarahkannya ke gawang 
kecil dari bangku (dingklik), sebagai alas kotak 
suara. Begitu berhasil memasukkan bola ke gawang, 
penendang bola bisa langsung memilih berbagai 
hadiah yang disediakan panitia. Hadiah itu pun 
merupakan sumbangan warga, dengan bentuk dan 
isi bermacam-macam.

Suasana berbeda ada di TPS 8 Mangunsari, 
Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Puluhan 
personil drumblek berpakaian adat Jawa, 
menyambut dan menghibur warga yang akan 
melakukan pencoblosan dalam pemilihan Walikota 
dan Wakil Walikota Salatiga tersebut. 

Tak hanya dihibur dengan drum blek, saat 
masuk ke dalam TPS, warga juga disambut 
Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang 
mengenakan pakaian jawa lengkap dengan senyum 
ramah.

Hiburan kesenian drum blek dan petugas 
KPPS memakai pakaian adat memang sengaja 
dilakukan untuk menarik minat warga, agar datang 
di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 
meningkatkan partisipasi untuk menyalurkan hak 
pilihnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Salatiga juga 
melakukan pencoblosan di TPS 28. Beliau bersama 
Istr i  serta didampingi  putranya. Belaiu 
menyempatkan diri untuk berbincang-bincang 
dengan salah seorang warga yang menyandang tuna 
netra. Meskipun tidak dapat melihat, ia tetap bisa 

menggunakan hak pilihnya. (an/ss)
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Pengawas pilkada sedang melaksanakan tugas di TPSPengawas pilkada sedang melaksanakan tugas di TPSPengawas pilkada sedang melaksanakan tugas di TPS

Foto: boedysFoto: boedysFoto: boedys
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Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE beserta ibu usai menggunakan hak pilihnya.Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE beserta ibu usai menggunakan hak pilihnya.Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE beserta ibu usai menggunakan hak pilihnya.
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Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE.Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE.Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE.
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ari hasil penelitan Indeks Kota Toleran 

Dtahun 2015, Kota Salatiga menduduki 
peringkat ke 2 setelah Pematang 

Siantar, disusul Singkawang, Manado, Tual, Sibolga, 
Ambon, Sorong, Pontianak, dan Palangkaraya.

Ada potensi yang dapat dijual Kota Salatiga 
kedepan. Meski secara geografis merupakan kota 
kecil, namun Salatiga bisa dijadikan kota hunian 
yang nyaman. Apalagi dengan adanya pembangunan 
jalan bebas hambatan (Jalan TOL), maka jika jarak 
antara Semarang Salatiga bisa ditempuh selama 30 
menit, sedang Solo ke Salatiga 40 menit. Maka 
Salatiga yang sejuk dan ada dibawah lereng Gunung 
Merbabu ini bisa dijadikan salah satu opsi untuk 
membuka diri sebagai kota hunian yang nyaman, 
jika banyak orang yang datang akan menambah PAD 
Salatiga. 

Maka kesiapan kota ini harus benar-benar 
ditata sedemikian rupa. Ini adalah tugas Walikota 
dan Wakil Walikota baru kita. Mereka harus memiliki 
visi dan misi yang nyata demi kemajuan dan 
kesejahteraan warga. 

Untuk itu Walikota harus bisa membawa kota 
ini menjadi kota yang lebih maju. Sehingga Kota 
Salatiga ke depan menjadi sebuah kampung besar 
yang enak dan nyaman dihuni (ngomahi) dan serta 

nguripi (menghidupi).
 Sikap komitmen dan konsisten Walikota 

sangat dibutuhkan guna mewujudkan Salatiga yang 
maju. Diperlukan adanya kemampuan dalam 
menjalin hubungan yang harmonis dengan siapapun 
dan lembaga manapun. Walikota harus berani 
mengambil sikap untuk berjalan dan bergabung 
bersama rakyat dan DPRD-nya.

“Walikota harus mampu menempatkan 
dirinya menjadi bagian dari rakyat. Mampu 
memanajemen diri pro aktif komunikasi dengan 
semua pihak di Kota Salatiga ini. Ia harus ihklas lahir 
dan batin, jika diperlukan di waktu tertentu model 
protokoler perlu ditanggalkan demi kebersamaan 
dengan rakyatnya,” tandas Ketua DPRD Salatiga, M. 
Teddy Sulistio, SE.

Dalam hal pembangunan, penyerapan 
anggaran tidak boleh di ijonkan, biarkan semua 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan 
kegiatannya sesuai dengan regulasi yang ada. 

“Saya kira jika konsep penyerapan anggaran 
bisa dilakukan seperti di eranya Pj. Agus Rudianto 
dan pak Rofa'i, maka kegiatan akan baik-baik saja. 
mereka teman-teman di Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) harus dilepaskan dari jerat belenggu 
ijonisasi” tandas Bung Teddy.



Walikota tidak perlu segan dan gengsi untuk 
duduk bersama warga untuk membangun Salatiga 
menjadi lebih baik. Semua elemen masyarakat selalu 
diajak berembug (bicara) dan terlibat dalam 
membangun. Lembaga DPRD, tokoh masyarakat 
perlu berkumpul tanpa ada sekat, berbicara 
bersama-sama tetang apa yang harus dibenahi di 
Kota Salatiga. 

“Kami yakin Salatiga akan kompak dan 
berubah wajah menjadi kota yang nyaman dan 
indah,” kata Teddy.

Walikota memiliki tugas besar untuk merubah 
Salatiga menjadi lebih maju, lebih nyaman untuk 
dikunjungi, dengan segala fasilitas publik yang 
harus disediakan. Maka Walikota harus siap menjadi 
ujung tombak kebersamaan pembangunan di 
Salatiga.

”Jangan sekali-kali melukai hati warga 
(rakyat) Salatiga dengan janji-janji saja. Buktikan 
janji anda saat kampanye, ketika menjabat potensi 
Salatiga harus bisa terangkat” tambahnya.

Dalam hal penataan birokrasi dan instansi 
BUMD, hendaknya ke depan dijabat orang yang 
memiliki kompetensi dan dekat dengan masyarakat. 
Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan 
akan mendapat dukungan penuh rakyatnya.

Pembangunan Karakter
Salatiga tidak harus dan tidak perlu  menjadi 

kota metropolis. Namun ciri khas Salatiga sebagai 
kota budaya dan seni, kota kuliner, kota Bhineka 
Tunggal Ika dan julukan sebagai kota Paris Van Java 
harus bisa menjadi kenyataan.

Kota Salatiga sebagai Kota Olahraga, harus 
direalisasikan, misalnya dengan membuat 

monumen historis pejuang olahraga. Dirikan 
monumen tokoh olahraga di pojok Salatiga, sehingga 
orang masuk Salatiga memiliki kesan yang hebat.

“Banyak kehebatan di Salatiga ini yang belum 
tersentuh oleh kebijakan Pemerintah Daerah. Impian 
kota ini menjadi Pusat Pendidikan Kebhinekaan yang 
Tunggal Ika dan Wawasan Kebangsaan cukup 
berpotensi untuk diwujudkan” jelas Bung Teddy.

Menurut Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, 
pembangunan karakter dan seni budaya adalah yang 
paling penting. Karena pembangunan fisik akan 
habis dalam sekejab jika alam murka, namun 
pembangunan karakter Nasional Building (suatu 
proses yang terus menerus dilakukan untuk 
membentuk, tabiat, watak dan sifat sifat kejiwaan 
yang berlandaskan kepada semangat pengabdian 
dan kebersamaan) tak kan pernah hilang.

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai 
tujuan yang ingin dicapai, tidak hanya ditentukan 
oleh sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi 
juga ditentukan oleh kualitas sumber daya 
manusianya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang 
dapat dilihat dari kualitas karakter bangsa dari 
kemampuan manusianya itu sendiri. 

“Yang bisa kita wariskan kepada anak cucu 
kita adalah kecintaan terhadap bangsa, toleransi, 
gotong royong, kepedulian, jiwa bersama bahwa kita 
hidup dalam satu frame (bingkai) Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tanpa sekat suku, agama dan 
ras. Jadi pembangunan jangan dimaknai secara fisik 
saja, Jangan-jangan  10 tahun lagi kita akan belajar 
tari Gambyong harus belajar di Amerika, jangan 20 
tahun lagi kita mau naik becak harus pergi ke 
Belanda karena orang-orang kita sudah enggan jadi 

tukang becak” tutup Bung Teddy.(ss/ss)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Agung Hendratmiko menjelaskan secara rinci tentang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Agung Hendratmiko menjelaskan secara rinci tentang 
konsep pembangunan di Salatiga kepada Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE. konsep pembangunan di Salatiga kepada Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE. 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Agung Hendratmiko menjelaskan secara rinci tentang 
konsep pembangunan di Salatiga kepada Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE. 

Foto: dibyoFoto: dibyoFoto: dibyo

Jiwaraga, Edisi I Tahun 2017 7



pada Kinerja OPD Barupada Kinerja OPD Barupada Kinerja OPD Baru
BERHARAPBERHARAPBERHARAP

Foto: Andy

M. Fathur Rachman, SE. MMM. Fathur Rachman, SE. MMM. Fathur Rachman, SE. MM
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erangkat Daerah yang dibentuk Kota 

PSalatiga isinya adalah Sekretariat 
Daerah Tipe B merupakan unsur staf; 

Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur staf 
pendukung DPRD; Inspektorat Tipe B merupakan 
unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah.

Selanjutnya untuk OPD Dinas di Kota Salatiga 
memiliki 21 dinas baik kategori tipe B atapun tipe C, 
sedangkan untuk OPD badan memiliki 3 badan, 
sementara ditambah 4 kecamatan dengan tipe B.

Adapun Badan Daerah, terdiri dari: Badan 
Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi 
penunjang keuangan; Badan Perencanaan, 
Penelitian dan Pengembangan    Tipe B 
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, 
penelitian dan pengembangan; dan Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C 
melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, 
pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan 
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 
kelurahan, terdiri dari: Kecamatan Argomulyo Tipe 
B; Kecamatan Sidomukti Tipe B ; Kecamatan Sidorejo 
Tipe B; dan Kecamatan Tingkir Tipe B. 

Kemudian pada BAB III berisi ketentuan 
bahwa sesuai dengan pasal 7 adalah Walikota dalam 
melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling 
banyak 3 (tiga) staf ahli.

Wakil Ketua DPRD Salatiga, M. Fathur 
Rachman  berharap dengan pemberlakuan OPD 
yang baru tersebut mampu melaksanakan tugasnya 
terkait dengan pelayanan masyarakat. 

“Dari struktur OPD tersebut sudah tidak ada 
organisasi yang terlalu gemuk seperti dulu. Jika kita 
simak misalnya, dulunya Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olah Raga, sekarang menjadi Dinas Pendidikan 
berdiri sendiri, sedangkan untuk Pemuda dan Olah 

Raga memisahkan diri menjadi dinas tersendiri. Oleh 
karena itu dengan semakin rampingnya OPD yang 
telah terbentuk diharapkan konsentrasi kerja OPD  
semakin maksimal," tutur Pak Maman.

Demikian juga dengan OPD yang lain, Maman 
berharap semua OPD segera bekerja cepat dan 
menyesuaikan diri. "Penyesuaian diri suatu OPD 
adalah penting utamanya OPD yang baru, jangan 
sampai pembentukan OPD yang baru tidak bisa 
berjalan karena terkendala tidak bisa menyusun 
program yang strategis," imbuhnya.

Meski terdapat tantangan dalam perjalananya 
kami percaya eksekutif mampu mengatasi karena 
pengalamannya dalam pemerintahan. Tantangan 
tersebut misalnya; tantangan penempatan sumber 
daya manusia, harapannya adalah seseorang 
menempati  jabatan yang sesuai dengan 
kompetensinya. Ada  tantangan juga yaitu pemimpin 
OPD tersebut bisa menjadi leader yang bisa 
mengarahkan stafnya mencapai target program yang 

disusun.(lf/ss)

Foto: dibyoFoto: dibyoFoto: dibyo

Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat 

OPD dulu bernama SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

Hal ini diberlakukan seiring adanya 

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 tahun  

2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Bab II tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

yang tercantum pada Pasal 3.



Harus Harus 
Segera DifasilitasiSegera Difasilitasi
Harus 
Segera Difasilitasi

OPD BARUOPD BARUOPD BARU

Foto: Andy

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

MIMBAR

9Jiwaraga, Edisi I Tahun 2017

harus segera disesuaikan, karena kita ketahui 
bersama terbentuknya OPD baru tentu sarananya 
belum masuk dalam rencana anggaran," tuturnya.

Diah Sunarsasi menginginkan dalam 
anggaran perubahan, semua kebutuhan OPD baru 
bisa teratasi. "Sekarang yang bisa dilakukan pemkot 
adalah subsidi sarana dari OPD lain yang 
memungkinkan.  Jangan sampai kerja OPD menjadi 
terhambat karena akan berimbas kepada jalannya 
pemerintahan. Tidak hanya itu saja dampaknya 
tentunya akan sampai kepada masyarakat, 
utamanya dalam layanan," tambahnya.

Diah juga berharap kepada para pejabat yang 
mendapatkan tugas menjadi Kepala OPD selain 
dalam bekerja harus fokus pada percepatan 
terwujudnya program pembangunan, juga benar-
benar dan harus menjadi pimpinan yang responsif 
terhadap segala bentuk dinamika perubahan yang 
terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Kepala OPD harus menjadi pimpinan yang 
inovatif, tidak terjebak dengan rutinitas, serta secara 
berjenjang bertanggung jawab terhadap pembinaan 
dan pengawasan terhadap seluruh personil yang 
menjadi tanggung jawab masing-masing. Masing-
mas ing  Kepa l a  OPD  un tuk  memban tu  
melaksanakan tugas dan pekerjaan walikota sesuai 
dengan kompetensi yang dimilikinya," tegasnya.

Diah Sunarsasi menambahkan, Walikota 
untuk bisa dapat membina ASN, menjaga marwah 
pegawai, serta menjaga harmonisasi. Pejabat yang 
dilantik juga harus mampu menunjukkan kalau 
yang bersangkutan memang punya kapasitas dan 
kapabilitas dibidangnya, punya sikap melayani, 
tingkatkan kerjasama dan segera pahami tupoksi 
masing-masing.

"Saya menilai, jika amanah yang diberikan ini 
tidak berkontribusi positif atau sebaliknya justru 
menyebabkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
dimana yang bersangkutan berada mengalami 
kemunduran kinerja, tentunya amanah itu bisa saja 
pindah ke yang lain dan yang bersangkutan 
berksempatan menduduki posisi yang tepat. Sebagai 
seorang yang profesional, setiap ASN harus setiap 
saat siap untuk itu, hal itu tidak lain adalah untuk 

kinerja yang baik," lontar Diah Sunarsa si.(lf/ss).

arena penataan kelembagaan susunan 

Kperangkat daerah ini, muncul 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

yang baru, atau yang sebelumnya tidak ada sekarang 
menjadi ada. Beberapa OPD yang baru tersebut 
adalah; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pangan; 
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Dinas 
Komunikasi dan Informatika.

Terkait munculnya OPD baru di pemerintahan 
Kota Salatiga, Wakil Ketua DPRD Ir. Diah Sunarsasi 
meminta Pemkot segera memberikan fasilitas yang 
dibutuhkan. "Jika ada OPD yang baru maka tentu 
fasilitasnya belum lengkap. Dari perkantoran, 
mebelair, peralatan elektronik dan juga fasilitas lain 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, selanjutnya 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) 

Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Salatiga 

telah melakukan penataan kelembagaan 

terhadap susunan perangkat daerah yang telah 

diterapkan sejak awal tahun 2017. 

Foto: dibyoFoto: dibyoFoto: dibyo
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artai politik (parpol) mempunyai posisi 

Pdan peranan yang sangat penting dalam 
setiap sistem demokrasi. Keberadaan 

partai politik menjadi salah satu indikator dan turut 
menentukan masa depan demokrasi di sebuah 
negara. Pengorganisasian ide, pikiran, dan 
pandangan serta kebebasan berserikat dalam 
masyarakat yang demokratis, salah satunya 
diwujudkan melalui partai politik. Partai memainkan 
peran penghubung yang sangat strategis antara 
proses-proses pemerintahan dengan warga negara 
(baca : masyarakat). Bahkan banyak yang 
berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya 
menentukan arah demokrasi.

Namun demikian, banyak orang yang 
berpandangan kritis dan skeptis terhadap partai 
politik di negeri ini (baca : Negara Indonesia). Ada 
yang menyatakan bahwa partai politik itu 
sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik 
bagi sekelompok elite yang ingin berkuasa atau 
berniat memuaskan nafsunya untuk meraih 
kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah 
berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang 

mempunyai maksud agar berhasil memenangkan 
suara rakyat (konstituen) dalam pemilihan umum 
(Pemilu) baik itu pemilu Presiden, Pemilu DPR atau 
DPRD maupun pemilu Kepala Daerah.

Tak bisa dipungkiri bahwa dalam suatu negara 
demokrasi seperti Indonesia, kedudukan dan 
peranan setiap lembaga negara tidak bisa lepas dari 
pengaruh dan kekuasaan yang bernama partai 
politik. Jika orang ingin menduduki jabatan dalam 
sebuah pemerintahan, dia harus terlebih dahulu 
menjadi anggota atau pengurus dari suatu partai 
politik dan terkenal dalam lingkup internal partai itu. 
Pastinya dengan tidak hanya mengandalkan 
intelektualnya saja, dengan urutan nomor sekian 
puluh, yang terpenting dia memiliki materi 
berlimpah dan status sosial kelas atas. Melihat 
kenyataan yang ada bahwa partai politik memegang 
kendali kemudi bagi seorang pejabat negara yang 
berasal dari partai tersebut. 

Melihat kenyataan mengenai partai-partai 
politik di tanah air, setiap mengadakan forum 
Kongres, Musyawarah Nasional atau Muktamar atau 
sejenisnya pasti ada perselisihan dan ujung-

Parpol adalah Sahabat MasyarakatParpol adalah Sahabat MasyarakatParpol adalah Sahabat Masyarakat
BUKTIKANBUKTIKANBUKTIKAN

*)Oleh: Fahmy Asyhari, S.H. M.H
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politik ada pameo bahwa tidak ada kawan abadi dan 
juga tidak ada lawan abadi. Yang ada hanyalah 
kepentingan abadi. Sepertinya ungkapan ini benar 
adanya jika melihat pernyataan dan sikap elit politik 
yang selalu berubah-ubah dan perubahan yang 
terjadi dari detik ke detik, bergeser ke arah mana 
angin politik sedang bertiup sepoi-sepoi. Dan 
kompromi-kompromi politik tak akan pernah 
mempunyai kepastian, sewaktu-waktu bisa berubah 
dan berganti arah haluan.

Mengingat betapa parpol memegang peranan 
yang sangat penting dalam proses dinamis 
perjuangan nilai dan kepentingan dari konstituen 
yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan 
dalam konteks bernegara. Sudah saatnya parpol 
lebih terbuka kepada warga masyarakat diluar partai 
dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan 
kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan 
oleh parpol. Parpol harus dijadikan dan menjadi 
sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan 
bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi 
masyarakat. Jangan sampai parpol hanya tumbuh 
subur seperti jamur di musim hujan dan hanya 
menjadi alat bagi internalnya sendiri untuk 
mengaktualisasikan diri sendiri. Buktikan pada 
masyarakat bahwa partai politik adalah sahabat 

masyarakat.(ss)

*)Penulis adalah Pemerhati Sosial, 

Budaya dan Hukum

Dosen di IAIN Salatiga, Pengajar Politik 

Hukum, HTN.

ujungnya menimbulkan polemik dalam tubuh partai 
itu sendiri. Seperti apa yang terjadi dalam tubuh 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sampai 
sekarang ini pecah menjadi dua kubu yaitu kubu 
Muhaimin Iskandar dengan kubu almarhum Gus 
Dur (Yenny Wahid), Partai Persatuan Pembangunan ( 
PPP) antara kubu Romahurmuzy dengan kubu Dzan 
farids.

Fungsi partai politik yang cenderung sebagai 
sarana rekruitmen politik. Telah menjadikan partai 
dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi 
kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader 
pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-
posisi strategis tertentu. Kader-kader itu ada yang 
dipilih secara langsung oleh rakyat, seperti Presiden 
dan Wakil Presiden, DPR/ DPRD, Kepala Daerah, 
ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung 
lainnya.

Tentu tidak semua jabatan yang ada dapat 
diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana 
rekruitmen politik. Jabatan-jabatan profesional di 
bidang-bidang kepegawaian negeri , dan lain-lain 
yang tidak bersifat politik, tidak boleh melibatkan 
peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat 
dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat 
politik dan karena itu memerlukan pengangkatan 
pejabatnya melalui prosedur politik juga. 

Sebenarnya partai politik di negeri ini 
cenderung bersifat oligarkis. Kadang-kadang 
b e r t i n d a k  d e n g a n  l a n t a n g  u n t u k  d a n  
mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi dalam 
kenyataannya di masyarakat mereka berjuang untuk 
kepentingan pengurus atau golongannya sendiri. 
Setiap anggota berlomba-lomba menjadi pengurus 
dan bahkan pimpinan puncak partai politik. Dalam 

Kantor DPRD Kota Salatiga.Kantor DPRD Kota Salatiga.Kantor DPRD Kota Salatiga.
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erpuluh tahun s i lam,  Tokoh 

BPendidikan Nasional, Ki Hajar 
Dewantoro telah mengemukakan 

bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat 
merupakan Tri Pusat Pendidikan. Ketiganya menjadi 
satu kesatuan tak terpisahkan, dan saling dukung 
dalam penyelenggaraan pendidikan. Orang tua 
membekali anak-anaknya dengan pengetahuan, 
sikap dan keterampilan-keterampilan dasar, jauh 
sebelum mereka dikirim ke sekolah,  sehingga ketika 
anak-anak masuk sekolah (menjadi peserta didik), 
mereka tidak buta akan segalanya. Demikian pula 
halnya, lingkungan masyarakat ikut berperan dalam 
menumbuhkembangkan sikap mau berbagi, 
member i  dan mener ima,  bersos ia l i sas i ,  
bekerjasama, dan seterusnya. Dengan kata lain, 
keluarga dan masyarakat memiliki peran penting 
mengantarkan anak-anak meraih keberhasilan 
dalam pendidikannya.

 Namun demikian, seiring perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, ada 
pergeseran nilai dan pola pikir pada keluarga serta 
masyarakat dalam hal kepedulian mereka terhadap 
pendidikan anak. Dengan dalih keterbasan waktu 
dan lebih memilih sibuk bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidup, serta lingkungan sekitar yang 
tidak lagi kondusif, para orang tua menyerahkan 
sepenuhnya tanggung jawab mendidik anak-anak 
kepada sekolah. Beban dan tanggung jawab pun 
menjadi semakin berat.

Sekolah di Era Sekarang
Sekolah adalah rumah kedua bagi peserta 

didik, tempat mereka mengembangkan potensi 
sesuai bakat dan minat yang mereka miliki. Tempat 
yang sudah seharusnya menyenangkan,  
sebagaimana suasana di rumah mereka sendiri. 
Hangat, aman, nyaman, dan menyenangkan. 
Sekolah di era sekarang (modern), tidak hanya 
memandang sekolah sebagai kumpulan bangunan 
fisik semata. Sekolah adalah sebuah sistem. Semua 

komponen saling berhubungan, menjalankan peran 
masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya 
dalam mengembangkan pengetahuan (kognitif), 
sikap (afektif), maupun ketrampilan (psikomotorik) 
peserta didik. Ketiga aspek ini harus dikembangkan 
dan dioptimalkan secara holistik sehingga diperoleh 
peserta didik dengan kepribadian yang utuh. Unggul 
dalam pengetahuan, santun dalam sikap, dan 
memiliki keterampilan yang bisa diandalkan. Tentu 
saja kondisi ini bisa terwujud jika peserta didik 
berada di sekolah yang sehat, aman, ramah anak, 
dan menyenangkan.

Sekolah Sehat
Sekolah sehat dapat dimaknai sebagai 

lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur 
yang baik (normal) secara lahiriah (jasmani) dan 
batiniah (rohani). Sekolah sehat pada prinsipnya 
terfokus pada usaha bagaimana membuat sekolah 
tersebut memiliki kondisi lingkungan belajar yang 
normal (tidak sakit) baik secara jasmani maupun 
rohani. Hal ini ditandai dengan situasi sekolah yang 
bersih, indah, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-
nilai kekeluargaan dalam kerangka mencapai 
kesejahteraan lahir dan batin setiap warga sekolah. 
Dengan demikian, sekolah sehat memungkinkan 
setiap warganya dapat melakukan aktivitas yang 
bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna untuk 
sekolah tersebut dan lingkungan di luar sekolah.

Sekolah Aman
Sekolah aman dapat dibedakan menjadi dua 

hal, yakni aman jasmani (fisik) dan rohani (mental). 
Prinsip-prinsip sekolah aman dapat dilihat dari 
beberapa indikator, seperti bebas rasa takut dari 
segala ancaman keamanan, memiliki komitmen 
terhadap budaya aman, suasana kondusif, 
hubungan antar warga sekolah positif, sadar 
terhadap resiko bencana, lingkungan fisik (gedung, 
halaman dan ruang kelas) dibangun dengan 
mempertimbangkan faktor keamanan warganya.

*)Oleh: Untung Widodo

Seorang guru harus memiliki beberapa minat yang melebihi spesialitasnya.

Dalam sikap, dalam cara berpikir dan berbicara, seorang guru harus tampak cukup alamiah sebagai 

seorang pribadi yang memiliki kehidupan mental, seorang yang membaca buku 

dan yang obrolannya dengan rekan-rekan tidak hanya soal belanja bisnis; 

artinya, bukan metode dan masalah yang selalu terjadi, melainkan substansinya juga.

Jangan harap bisa menarik siswa ke seni atau ilmu apa pun dan menjaga minat mereka,

 tanpa radiasi mental yang spontan ini.

(Barzun)
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menjadi menyenangkan bagi peserta didik, guru, 
tenaga kependidikan, orang tua, dan warga sekitar 
sekolah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar 
Dewantoro yang dulu pernah menyelenggarakan 
sekolah dengan konsep Taman Siswa. 

Taman diartikan sebagai sebuah tempat 
bermain yang hijau, teduh, tenang, luas, dan 
menyenangkan. Anak-anak senantiasa gembira dan 
senang hati menghabiskan waktu di taman untuk 
bermain dan belajar. Sekolah menurut Ki Hajar 
Dewantoro haruslah bertitik tolak dari konsep taman 
siswa.

Pertanyaannya adalah, ketika jaman semakin 
maju, masyarakat semakin pintar dan sadar 
terhadap hak dan kewajibannya terhadap 
pendidikan, sanggupkah sekolah mewujudkan sosok 
sekolah yang bermutu dalam kondisi yang sehat, 
situasi yang aman, ramah terhadap anak, dan 
suasana yang menyenangkan?

Jangan tanyakan itu pada rumput yang 
bergoyang, karena cita-cita itu akan terwujud jika 
semua pemangku kepentingan di sekolah tersebut 
terlibat secara aktif, tulus, dan menyadari 
sepenuhnya bahwa apa yang mereka lakukan adalah 
sebuah tanggung jawab dan tentu saja …. sebuah 

ibadah.(ss)

Sekolah Ramah Anak
Sekolah ramah anak dapat dimaknai sebagai 

sekolah yang menjunjung tinggi hak-hak anak 
sebagai pribadi yang harus dididik dengan perasaan 
dan budi pekerti yang baik. Sekolah ramah anak 
harus menghormati hak peserta didik ketika 
mengekspresikan pandangannya dalam segala hal, 
khususnya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, dan budaya, sehingga peserta didik merasa 
nyaman dan menyenangkan dalam proses belajar di 
sekolah.

Sekolah Menyenangkan
Sekolah menyenangkan dapat diartikan 

sebagai sekolah yang mampu membuat semua warga 
sekolah senang, puas, lega akan situasi sekolah. 
Tidak hanya tertuju pada upaya bagaimana 
membuat peserta didik betah di sekolah, namun juga 
menyenangkan bagi guru, tenaga kependidikan, 
bahkan orang tua peserta didik.

P a d a  p r i n s i p n y a ,  k o n s e p  s e k o l a h  
menyenangkan merupakan perpaduan dari konsep 
sekolah sehat, aman, dan ramah terhadap anak. 
Mengapa demikian? Karena, ketika prinsip-prinsip 
sekolah sehat, aman, dan ramah anak sudah 
terpenuhi, maka secara otomatis, sekolah tersebut 

Siswa Sekolah Lebah Putih Salatiga.Siswa Sekolah Lebah Putih Salatiga.Siswa Sekolah Lebah Putih Salatiga.

Foto: https://rosari0902.files.wordpress.comFoto: https://rosari0902.files.wordpress.comFoto: https://rosari0902.files.wordpress.com



Pemilihan Kepala Daerah SalatigaPemilihan Kepala Daerah SalatigaPemilihan Kepala Daerah Salatiga
EUFORIAEUFORIAEUFORIA

Foto: Andy

LAPORAN UTAMA

14 Jiwaraga, Edisi I Tahun 2017

uforia Pemilihan Kepala Daerah 

E(Pilkada) serentak tahap II Tahun 2017 
dirasakan oleh warga Kota Salatiga. 

Sebaga imana d i  ke tahui  Kota  Sa la t i ga   
melaksanakan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 
Salatiga tanggal 15 Februari 2017 serentak dengan 
beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

Pada Pilkada kali ini ada dua kandidat kuat 
yang akan memperebutkan kursi pimpinan tertinggi 
di Salatiga. KPU Kota Salatiga telah melakukan 
pengundian dan penetapan nomor Pasangan Calon 
(Paslon) pada Selasa 25 Oktober 2016 dihalaman 
Kantor KPU Kota Salatiga.

Paslon nomor urut 1  Agus Rudianto-Dance 
Ishak Palit (Rudi-Dance) yang diusung PDIP, PKB, 
PPP , PKP dan Hanura. Paslon nomor urut 2 Yulianto-
Haris (YaRis) yang diusung oleh PKS, Gerindra, 
Demokrat, Partai Golkar, PAN, Nasdem dan Partai 
Perindo yang tergabung dalam Koalisi Hati Beriman.

Ini sangat menarik dicermati, dimana terdapat 
dua paslon yang akan bersaing secara head to head 

di Pilkada Kota Salatiga diusung oleh partai-
partai yang dulu bertarung pada gelaran 
Pilpres (Pemilu Presiden) 2014.

Masih segar dalam ingatan kita saat 
Pilpres 2014 persatuan, kesatuan, 
persaudaraan kita sebagai bangsa sangat 
diuji. Rakyat Indonesia saat itu seakan 
terbelah menjadi dua kubu yang yang sangat 
bersebrangan dalam mendukung masing-
masing capres. Namun pasca Pilpres kita 
kembali menjadi satu bangsa yang utuh dan 
menghormati keberagaman (pluralisme) 
yang telah menjadi ciri khas bangsa ini sejak 
dulu.

Menanggapi suhu politik di Salatiga 
yang mulai menghangat beberapa warga 
Salatiga memberikan pendapat yang 
beragam. Seruan untuk saling menahan diri 
dari masing-masing pendukung paslon 
santer didengungkan terutama lewat media 
sosial (medsos) dan media yang lain.

Gunawan, tokoh muda yang juga aktif 
di medsos coba memberikan angin segar bagi 
warga Salatiga agar lebih dingin dalam 
mensikapi suhu Pilkada Salatiga ini.

“Seandainya kita bisa menahan diri 
untuk tidak berkomentar atau share berita 
politik yang sekiranya dapat memanaskan 
suasana. Perlu terobosan untuk berpolitik 
secara santun yang mengedepankan 

toleransi dan saling menghargai perbedaan dalam 
menentukan pilihan.” Ungkap pengusaha muda ini.

Saat ini di beberapa lini medsos sering 
terpampang postingan ataupun komentar yang 
menyudutkan salah satu paslon yang menambah 
panas suasana yang dilakukan oleh akun-akun yang 
tidak bertanggungjawab. Mereka memanfaatkan 
media sosial untuk mengiring opini publik sehingga 
suasana kondusif Salatiga terusik.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kepala 
daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
atau disingkat Pilkada. Semangat yang diusung  UU 
ini adalah untuk bisa memunculkan putra daerah 
yang potensial  yang bisa memajukan daerah mereka 
masing-masing.

Sejak tahun 2005 Pilkada ini digelar telah 
muncul kader-kader pemimpin masa depan bangsa 
ini. Terangkatnya pimpinan daerah yang mampu 
mengangkat daerah yang dipimpinnya ke tataran 

Warga Sidomukti usai menggunakan hak pilinya di tps 28.Warga Sidomukti usai menggunakan hak pilinya di tps 28.Warga Sidomukti usai menggunakan hak pilinya di tps 28.
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pada tahun 2017 bisa membuka lapangan kerja bagi 
warganya, sehingga angka pengangguran yang ada di 
Kota Salatiga menurun.

“Mohon Walikota terpilih juga bisa lebih 
m e m i h a k  k a u m  b u r u h  p a b r i k  d e n g a n  
menghapuskan sistem kontrak yang sangat 
menguntungkan para pemilik modal .” kata pria yang 
baru saja di putus kontrak dari tempat dia bekerja.

Namun yang tak kalah penting dalam Pilkada 
kali ini, semua pihak untuk menjaga kondusifitas 
Kota Salatiga sebagai Kota Paling Toleran di Pulau 
Jawa. Salatiga sebagai rumah bagi semua suku,ras 
dan agama yang ada di Indonesia yang selama ini 
hidup berdampingan dengan rukun dan damai. 
Sehingga Kota Bhinneka Tunggal Ika memang layak 
disematkan di Kota Salatiga.

Gubernur Ganjar Pranowo pada suatu 
kesempatan berdialog dengan warga Salatiga 
mengatakan Pilkada itu penting namun menjaga 
kondusifitas dan kerukunan di Salatiga juga tak 
kalah penting.

“Kulo pengen sinten mawon sing kepilih dadi 
Walikota Salatiga, warga Salatiga tetep guyup rukun 
kados sak meniko, monggo jenengan pilih ingkang 
trep ting ati panjenengan piyambak” kata Pak Ganjar 
dalam basa Jawa karena bertepatan dengan hari 
Kamis hari ber-basa Jawa.

Akhirnya selamat memilih Walikota Salatiga 
dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 
pada Rabu Legi 15 Februari 2017. Pilih  sesuai 
dengan hati nurani masing-masing, suara anda 
menentukan masa depan Kota Salatiga lima tahun 
kedepan. Pemimpin yang bisa membawa Salatiga 
kearah perubahan yang lebih baik, sehingga Salatiga 

sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia.(an/ss)

kesejahteraan warganya. Sebagai contoh Joko 
Widodo yang meniti karier dari Walikota Surakarta 
kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga 
akhirnya terpilih menjadi Presiden RI. Dan masih 
banyak lagi contoh pimpinan daerah yang sangat 
dicintai warganya karena keberhasilan mereka 
memimpin daerah mereka.

Keberhasilan daerah lain dalam mengangkat 
putra daerah mereka haruslah dapat dicontoh oleh 
Kota Salatiga, jangan sampai kita salah pilih dalam 
menentukan pilihan untuk pimpinan kota ini 5 
tahun kedepan. Banyak potensi muda yang ada 
namun sedikit kesempatan mereka untuk berkiprah 
di kota Hatti Beriman ini.

KPU Kota Salatiga mendapat alokasi 7,5 M, 
Panwas Kota Salatiga mendapat alokasi 1,8 M 
tentulah angka yang besar. Anggaran yang besar 
untuk penyelenggaraan Pilkada sangat sayang jika 
hanya menghasilkan Walikota tanpa visi dan misi 
yang jelas dalam memajukan daerah ini.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan 
yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Pilkada ini 
menyuarakan agar kerja keras mereka pada Pilkada 
kali ini menghasilkan pemimpin yang benar-benar 
bekerja untuk rakyat.

Partiyem, warga Kumpulrejo mendambakan 
Walikota yang akan datang lebih memperhatikan 
wong c i l ik  yang makin tercekik akibat  
melambungnya harga kebutuhan pokok.

“Kalo harga kulakan sembako murah maka 
saya bisa menjual kembali dengan murah sehingga 
para konsumen saya yang sebagian besar 
pendapatannya rendah dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya.” Ungkap pedagang sayur keliling ini.

Lain lagi dengan Heru bapak dua anak ini, 
mengharapkan agar Walikota  Salatiga yang terpilih 

Debat terbuka calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2017.Debat terbuka calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2017.Debat terbuka calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2017.
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ada medio Juni 2016 Pemerintah telah 

Pmenetapkan Peraturan Pemerintah 
(PP) nomor 18 tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 
tahun 2016 – selanjuntya disebut PP 18 - merupakan 
kebijakan pertama yang ditetapkan atas dasar 
amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Kebijakan yang mengatur 
kelembagaan dan atau organisasi Pemda sangat 
ditunggu semua pihak terutama pihak Pemerintah 
Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan 
berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B 
(beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja 
yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas 
didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, 
besaran masing-masing urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan 
keuangan daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib 
dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan 
tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan 
Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban 
kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah 
penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan 
daerah,  dan cakupan tugas.  Pemberian 
nama/nomenklatur Dinas dan Badan disesuikan 
dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah 
ditentukan. 

K o t a  S a l a t i g a  
menindaklajuti PP 18 
Tahun 2016 ini dengan 
menerbitkan Peraturan 
Daerah No 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah 
dan sebanyak 44 (empat 
puluh empat) Peraturan 
Walikota Salatiga tentang 
Kedudukan , Susunan 
Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota 
Salatiga.

Pe lant ikan dan 
Pengukuhan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) 
yang baru dilaksanakan 

Komisi A saat berkunjung ke kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga.Komisi A saat berkunjung ke kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga.Komisi A saat berkunjung ke kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Anggota Komisi A, Ir. Hj Adriana Susi Y,M.Pd Anggota Komisi A, Ir. Hj Adriana Susi Y,M.Pd 
menjelaskan tentang kondisi fasilitas kantor Dispora.menjelaskan tentang kondisi fasilitas kantor Dispora.
Anggota Komisi A, Ir. Hj Adriana Susi Y,M.Pd 
menjelaskan tentang kondisi fasilitas kantor Dispora.
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melakukan kunjungan lapangan ke OPD baru, Dinas 
Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Salatiga 
menyoroti tentang fasilitas yang ada di Dispora. 
Komisi A menilai masih perlu banyak perbaikan dan 
penambahan fasilitas guna mendukung kelancaran 
kegiatan di Dispora.

“Tolong diinventarisir apa saja yang 
dibutuhkan, nanti kita akan coba ajukan di APBD 
Perubahan. Namun kita ingin walaupun dalam 
kerterbatasan pelayanan kepada masyarakat harus 
tetap maksimal.” Kata Sudiyono anggota Komisi A 
dari Partai Golkar.

Suryaningsih,M.Kes Sekretaris Komisi A dari 
Gerindra yang turut dalam kunjungan ini, 
memberikan motivasi agar para pegawai Dispora 
tetap semangat dalam keterbatasan ini.” Kita sangat 
prihatin akan kondisi ini, bahkan kami menemui ada 
kondisi OPD baru yang lebih memprihatinkan 
daripada Dispora.” Kata Bu Ning.

Masalah sarana dan prasarana OPD baru 
sebenarnya bisa disiasati dengan koordinasi dengan 
OPD lama sebelum pemecahan terkait masalah aset. 
Kota Salatiga selama ini dianggap kurang dalam 
mengelola aset Pemerintah Kota Salatiga. Banyak 
ditemukan CABTA ( Catatan Ada Barang Tak Ada) di 
pengelolaan aset, ini yang membuat Kota Salatiga 
belum berhasil dalam meraih opini WTP (Wajar 
Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa 
Keuangan) Republik Indonesia dan masih berkutat 

di opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).(an/ss)

pada Rabu 04 Januari 2017.  Kota Salatiga 
terdiri 20 perumpunan urusan yang diwadahi 
dalam bentuk Dinas, 4 perumpunan diwadahi 
dalam bentuk Badan,  Inpektorat, Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, 4 Kecamatan, UPT 
Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas 
Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Salatiga, 
Bambang Riantoko mengatakan Komisi A 
akan melakukan pantauan secara khusus 
agar pengisian pejabat yang akan menduduki 
posisi di OPD baru akan transparan dan 
profesional sehingga kredibiltas pejabat bisa 
dipertanggungjawabkan dalam melayani 
masyarakat sesuai dengan tupoksinya.

“Saya mengharap pengisian jabatan 
itu dilakukan secara selektif bukan hanya 
berdasar pada DUK (Daftar Urutan 
Kepangkatan) namun lebih menekankan 
pada kemampuan pegawai yang menduduki 
jabatan tersebut atau istilahnya right man in 
the right place.” Kata Pak Bambang.

L e b i h  l a n j u t  P a k  B a m b a n g  
mengatakan dengan adanya OPD baru maka 
urusan yang diampu oleh OPD tersebut akan 
jauh lebih fokus dan lebih spesifik sehingga 
diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan 
lebih baik.

Selain itu metode open bidding (lelang 
jabatan terbuka) yang dilakukan oleh Pemkot 
Salatiga dalam menjaring pejabat eselon dua akan 
menghasilkan Kepala OPD yang mempunyai jiwa 
entrepreneurship.

“Kepala OPD yang inovatif yang bisa berpikir 
out of the box tidak hanya berada di zona nyaman, 
namun harus dalam koridor peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku.” Pungkas 
Politisi Nasdem ini.

Beberapa saat yang lalu Pemerintah Kota 
Salatiga melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
yang sekarang bergant i  menjadi  Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BK 
Diklatda) Kota Salatiga melakukan Tes Quasi 
Assessment Program (QAP).

Tes yang berkerjasama dengan BK Diklatda 
Provinsi Jawa Tengah ini digunakan sebagai uji 
kompetensi administrasi ,  sebagai bahan 
penempatan pejabat untuk menduduki jabatan baru 
pada SOTK baru mendatang. Harapannya adalah 
dalam penempatan pejabat tersebut nantinya 
menempati sesuai dengan kompetensinya masing-
masing

Namun pembentukan OPD baru di 
lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, belum 
diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana 
yang memadai. Bahkan ada kantor OPD yang belum 
mempunyai meubeler, komputer dan prasanana 
yang mendukung kerja dari OPD tersebut.

Komisi A DPRD Kota Salatiga yang 

Bambang Riantoko bersama staf Dispora Bambang Riantoko bersama staf Dispora Bambang Riantoko bersama staf Dispora 
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enerapan Undang-undang Nomor 23 

PTahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menimbulkan sejumlah 

implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, 
baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. 
Undang-undang tersebut mengamanatkan penataan 
perangkat daerah dan selanjutnya ditindak lanjuti 
PP no. 18 tahun 2016  yang berkaitan tentang 
pembentukan perangkat daerah yang baru yang 
mana tujuan utama dari undang-undang tersebut 
adalah dalam rangka peningkatan kualitas 
pelayanan publik hal tersebut disampaikan oleh  
Hartoyo selaku Kabag Organisasi Kepegawaian Setda 
Kota Salatiga “yang pada intinya penataan perangkat 
daerah tersebut mempunyai tujuan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik itu yang 
perlu digaris bawahi” ungkap hartoyo saat ditemui 
disela-sela kesibukannya  

Implikasi penataan undang-undang tersebut 
penerapannya di segala bidang, salah satunya 
adalah pelayanan terhadap masyarakat. Meski 
belum memiliki regulasi teknis, pengaruh terhadap 
sistem, tata kelola, dan urusan pemerintahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 
K e w a j i b a n  m e n y e l e s a i k a n  
inventarisasi personil, pendanaan, 
sarana dan prasarana, sebagai akibat 
pengalihan urusan pemerintah harus 
disegerakan. Boleh jadi imbasnya 
adalah perampingan kelembagaan 
organisasi perangkat daerah diambil 
sebagai kebijakan, bukan malah 
menjadi organisasi yang lebih gemuk 
dari sebelumnya. Pengambilan 
kebijakan urusan pemerintahan yang 
bers i fat  p i l ihan tentu harus 
disesuaikan dengan potensi dan 
keariffan lokal yang dimiliki daerah 
masing-masing.  

Hartoyo menjelaskan dampak 
penerapan UU 23 Tahun 2014 untuk 
tata Kelola Pemerintah diLingkungan 
Pemerintah Kota Salatiga memang 
mengalami beberapa perubahaan, 
perubahan tersebut diantaranya 
adalah bertambahnya beberapa 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
yang baru, untuk jumlah yang tadinya 
22 OPD dan sekarang setelah adanya 
penerapan UU yang baru tersebut 
menjadi 33 jadi terdapat 11 selisih 
dari perangkat daerah sebelumnya, 

yang terdiri dari 21 Dinas, 4 Badan,  Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektorat, UPT 
Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan, dan 4 
kantor kecamatan. Di tambahkan Hartoyo dampak 
penerapan perda STOK baru ini meskipun 
mengalami penambahan Organisasi Perangkat 
Daerahnya namun ternyata ada efisiensi sebesar 3% 
dari segi anggaran, yang tadinya belanja tidak 
langsung berupa belanja pegawai dulunya 48,52 % 
sekarang menjadi 45,55 %, hal tersebut sesuai 
instruksi dari pemerintah pusat supaya ada efisiensi 
sekitar 10 – 25% dari anggaran belanja tidak 
langsung. Menurut Kabag Organisasi dan 
Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Salatiga 
bertambahnya Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kota Salatiga tersebut masih dianggap logis.

Kenapa perangkat daerah di Kota Salatiga 
bertambah? Hartoyo menerangkan belum tentu 
jumlah banyak tidak efisien dan efektif,  karena 
setiap perangkat daerah itu mempunyai otoritas 
untuk mengambil keputusan “Seperti di Dinas 
DISHUBKOMBUDPAR Kota Salatiga yang dulunya 
dinas tersebut mengampu 4 urusan diataranya 

RSUD Salatiga sebagai unit pelayanan kesehatan masyarakat.RSUD Salatiga sebagai unit pelayanan kesehatan masyarakat.RSUD Salatiga sebagai unit pelayanan kesehatan masyarakat.
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sarana prasarana akan sangat berpengaruh pada 
produktifitas kerja” kata mantan sekretaris RSUD. 
Harapanya untuk Organisasi Perangkat Daerah yang 
memiliki sarana prasana cukup atau berlebih dapat 
berbagi dengan organisasi yang lain yang mengalami 
kekurangan, guna menunjang produktifitas kerja. 
Hartoyo menambahkan “Jangan meminta tambahan 
pegawai namun yang ada dimaksimalkan dulu, kami 
berharap tidak akan ada masalah diterapkannya 
STOK yang baru ini, harapanya akan ada 
penyesuaian-penyesuaian sehingga kita akan 
mendapatkan formula yang terbaik untuk kota 
tercinta ini.” 

Dari kemampuan Sumber Daya Manusia di 
Pemerintah Kota Salatiga Hartoyo menjelaskan 
“untuk di Pemerintah Kota Salatiga pendidikan 
pegawai kita yang S2 sebanyak 25 % dan S1 
sebanyak 51% itu data tahun 2015.  Jangan berfikir 
budaya personilnya kurang namun gunakan 
perkembangan jaman sebagai alat untuk membuat 
kita menjalankan tugas agar lebih efisien”. 
Harapannya diterapkan SOTK baru “Kedepan 
Salatiga harus lebih spektakuler, kalau daerah yang 
lain maju, kita harus lebih maju dalam segala 
urusan” dengan diampunya satu pintu pada setiap 
urusan harapannya kontrol dan pertanggung 

jawabannya dapat lebih terlihat.(sd/ss)

urusan perhubungan, komunikasi, budaya dan 
pariwisata sekarang dinas tersebut dipecah menjadi 
3 dinas yaitu diantaranya Dinas Perhubungan, 
Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata dari kasus tersebut 
dapat dilihat contoh urusan perhubungan, 
komunikasi, budaya dan pariwisata yang dulunya 4 
urusan tersebut kebijakannya diambil oleh satu 
orang semisal Kepala Dinas, untuk saat ini setelah 
dipisah sehingga kebijakan bisa diambil dengan 
cepat oleh masing-masing pimpinan yang baru, 
sehingga akan lebih efeiktif dan efisien” Jelas 
Hartoyo. Urusan-urusan yang diampu oleh 
Organisasi Perangkat Daerah yang baru nantinya 
harapannya akan mengampu satu urusan saja yang 
menonjol, dengan menitik beratkan pada hanya satu 
bidang saja harapannya dapat mengoptimalkan 
kinerja perangkat daerah sehingga pelayanan 
kepada masyarakat dapat maksimal. 

Ditanya apakah terdapat kendala dalam 
penerapan Perda SOTK ini, Hartoyo menjelaskan 
“sebenarnya penerapan SOTK baru ini tidak ada 
kendala yang signifikan, hanya saja kadang kala 
dalam koordinasi kita belum bisa sinergi kalau kita 
lebih responsif tentunya tidak akan terkendala 
manakala perubahan SOTK tersebut, baik dari segi 
anggaran, kurangnya tenaga, maupun sarana dan 
prasarana kurang memadai. Bagaimanapun juga 

Komisi B DPRD Kota Salatiga saat berkunjung ke OPD baru, Dinas PanganKomisi B DPRD Kota Salatiga saat berkunjung ke OPD baru, Dinas PanganKomisi B DPRD Kota Salatiga saat berkunjung ke OPD baru, Dinas Pangan
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dapun tujuan utama utama dari 

Aundang-undang tersebut adalah dalam 
rangka peningkatan kualitas pelayanan 

publik hal tersebut disampaikan oleh  Hartoyo 
selaku Kabag Organisasi Kepegawaian Setda kota 
Salatiga “yang pada intinya penataan perangkat 
daerah tersebut mempunyai tujuan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik itu yang 
perlu digaris bawahi” ungkap hartoyo saat ditemui 
disela-sela kesibukannya  

Implikasi penataan 
undang-undang tersebut 
penerapannya di segala 
bidang, salah satunya adalah 
p e l a y a n a n  t e r h a d a p  
masyarakat. Meski belum 
memiliki regulasi teknis, 
pengaruh terhadap sistem, 
tata kelola, dan urusan 
p e m e r i n t a h a n  d a l a m  
p e n y e l e n g g a r a a n  
pemerintahan. Kewajiban 
menyelesaikan inventarisasi 
personil, pendanaan, sarana 
dan prasarana, sebagai 
akibat pengalihan urusan 
p e m e r i n t a h  h a r u s  
disegerakan. Boleh jadi 
i m b a s n y a  a d a l a h  
perampingan kelembagaan 
organisasi perangkat daerah 
diambil sebagai kebijakan, 
bukan malah  men jad i  
organisasi yang lebih gemuk 
d a r i  s e b e l u m n y a .  
Pengambilan kebi jakan 
urusan pemerintahan yang 

bersifat pilihan tentu harus disesuaikan dengan 
potensi dan keariffan lokal yang dimiliki daerah 
masing-masing.  

Hartoyo menjelaskan dampak penerapan UU 
23 Tahun 2014 untuk Tata Kelola Pemerintah 
diLingkungan Pemerintah Kota Salatiga memang 
mengalami beberapa perubahaan. Perubahan 
tersebut diantaranya adalah bertambahnya 
beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 
baru, untuk jumlah yang tadinya 22 OPD dan 
sekarang setelah adanya penerapan UU yang baru 
tersebut menjadi 33 jadi terdapat 11 selisih dari 
perangkat daerah sebelumnya, yang terdiri dari 21 
Dinas, 4 Badan,  Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
DPRD, Inspektorat, UPT Rumah Sakit Daerah pada 
Dinas Kesehatan, dan 4 kantor kecamatan. Di 
tambahkan Hartoyo dampak penerapan Perda SOTK 
baru ini meskipun mengalami penambahan 
Organisasi Perangkat Daerahnya namun ternyata 
ada efisiensi sebesar 3% dari segi anggaran, yang 
tadinya belanja tidak langsung berupa belanja 
pegawai dulunya 48,52 % sekarang menjadi 45,55 %, 
hal tersebut sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat 

Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota Salatiga, Hartoyo, SE, M.Si.Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota Salatiga, Hartoyo, SE, M.Si.Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota Salatiga, Hartoyo, SE, M.Si.
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Undang-undang tersebut mengamanatkan 

penataan perangkat daerah 

dan selanjutnya ditindak lanjuti PP no. 18 

tahun 2016  yang berkaitan tentang 

pembentukan perangkat daerah yang baru.
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Urusan-urusan yang diampu oleh Organisasi 
Perangkat Daerah yang baru diharapkan akan 
mengampu satu urusan saja yang menonjol, dengan 
menitik beratkan pada satu bidang saja harapannya 
dapat mengoptimalkan kinerja perangkat daerah 
sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat 
maksimal. 

Ditanya apakah terdapat kendala dalam 
penerapan Perda SOTK ini, Hartoyo menjelaskan 
“sebenarnya penerapan SOTK baru ini tidak ada 
kendala yang signifikan, hanya saja kadang kala 
dalam koordinasi kita belum bisa sinergi kalau kita 
lebih responsif tentunya tidak akan terkendala 
manakala perubahan SOTK tersebut, baik dari segi 
anggaran, kurangnya tenaga, maupun sarana dan 
prasarana kurang memadai. Bagaimanapun juga 
sarana prasarana akan sangat berpengaruh pada 
produktifitas kerja” kata mantan Sekretaris RSUD. 
Harapanya untuk Organisasi Perangkat Daerah yang 
memiliki sarana prasana cukup atau berlebih dapat 
berbagi dengan organisasi yang lain yang mengalami 
kekurangan, guna menunjang produktifitas kerja. 
Hartoyo menambahkan “Jangan meminta tambahan 
pegawai namun yang ada dimaksimalkan dulu, kami 
berharap tidak akan ada masalah diterapkannya 
STOK yang baru ini, harapanya akan ada 
penyesuaian-penyesuaian sehingga kita akan 
mendapatkan formula yang terbaik untuk kota 
tercinta ini.” 

Dari kemampuan Sumber Daya Manusia di 
Pemerintah Kota Salatiga Hartoyo menjelaskan 
“untuk di Pemerintah Kota Salatiga pendidikan 
pegawai kita yang S2 sebanyak 25 % dan S1 51% itu 

data tahun 2015.  Jangan berfikir budaya 
personilnya kurang namun gunakan perkembangan 
jaman sebagai alat untuk membuat kita 
menjalankan tugas agar lebih efisien”. Harapannya 
diterapkan SOTK baru “Kedepan Salatiga harus lebih 
spektakuler, kalau daerah yang lain maju, kita harus 
lebih maju dalam segala urusan” dengan diampunya 
satu pintu pada setiap urusan harapannya kontrol 
dan pertanggung jawabannya dapat lebih 

terlihat.(sd/ss)

supaya ada efisiensi sekitar 10 – 25% dari anggaran 
belanja tidak langsung. Menurut Kabag Organisasi 
dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Salatiga 
bertambahnya dinas di Lingkungan Pemerintah Kota 
Salatiga tersebut masih dianggap logis.

Kenapa perangkat daerah di Kota Salatiga 
bertambah? Hartoyo menerangkan belum tentu 
jumlah banyak tidak efisien dan efektif,  Karena 
setiap Perangkat Daerah itu mempunyai otoritas 
untuk mengambil keputusan “Seperti di Dinas 
DISHUBKOMBUDPAR Kota Salatiga yang dulunya 
dinas tersebut mengampu 4 urusan diataranya 
urusan perhubungan, komunikasi, budaya dan 
pariwisata sekarang dinas tersebut dipecah menjadi 
3 dinas yaitu diantaranya Dinas Perhubungan, 
Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata dari kasus tersebut 
dapat dilihat contoh urusan perhubungan, 
komunikasi, budaya dan pariwisata yang dulunya 4 
urusan tersebut kebijakannya diambil oleh satu 
orang semisal Kepala Dinas, untuk saat ini setelah 
dipisah sehingga kebijakan bisa diambil dengan 
cepat oleh masing-masing pimpinan yang baru, 
Sehingga akan lebih efektif dan efisien” Jelas 
Hartoyo. 
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Perangkat Daerah di Kota Salatiga bertambah, 

karena belum tentu 

jumlah banyak tidak efisien 

dan efektif. 

Setiap Perangkat Daerah mempunyai otoritas 

untuk mengambil keputusan.

 Saat ini setelah Perangkat Daerah dipisah-pisah

diharapkan kebijakan 

bisa diambil dengan cepat oleh masing-masing 

pimpinan yang baru, 

Sehingga akan lebih efektif dan efisien.
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omisi Pemilihan Umum Salatiga Ksebagai penyelenggara Pemilihan 
Umum harus tetap berkomitmen untuk 

menjaga  integritas, profesional, mandiri, 
transparan, dan akuntabel, demi terciptanya 
demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

Sebagai lembaga yang menerima mandat 
penyelenggaraan demokrasi rakyat ini, tentu saja 
KPU tidak berperan sendiri, namun bersama dengan 
pemerintah, stakeholder yang terkait dan 
masyarakat  bersama-sama mewujudkan 
terlaksananya kegiatan ini secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan 
be radab ,  s e r t a  men ingka tkan  kua l i t a s  
penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, 
e f is ien dan efekt i f ,  guna melayani dan 
memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum 
secara adil dan setara. 

KPU juga harus mampu menegakkan 
peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dan meningkatkan kesadaran politik rakyat 
untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum 

demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia 
yang demokratis. 

Dalam mendukung terlaksananya kegiatan 
tersebut, KPU Kota Salatiga memiliki berbagai 
agenda seperti; mengadakan sosialisasi kepada 
masyarakat tentang Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Salatiga yang dilaksanakan Komisioner 
Divisi Teknis KPU Kota Salatiga, adapun sasaran 
sosialisasi meliputi pemilih yang telah memenuhi 
syarat dan membagikan brosur yang berisi 
ketentuan-ketentuan dalam pemilihan serta 
memperkenalkan nomor urut, photo pasangan calon 
, nama dan visi misi mereka dalam pemilihan yang 
akan berlangsung 15 Februari 2017.

Rangkaian kegiatan KPU Salatiga selanjutnya 
adalah menyelenggarakan debat terbuka Calon 
Walikota dan Wakil Walikota  Salatiga  pada tanggal 
11 Februari 2017 di di Ruang Grand Merapi, Hotel 
Laras Asri Resort and Spa, Salatiga dengan 
menghadirkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil 
Walikota Salatiga nomor urut 1 Drs. Agus Rudianto, 
MM  dan Dance Ishak Palit , nomor urut 2 Yuliyanto, 
S E ,  M M  d a n  M  H a r r i s ,  S S ,  M . s i
Kegiatan yang disiarkan secara langsung mulai 
pukul  09.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB oleh 

Kedua pasangan calon akan memulai debat terbuka di hotel Laras Asri.Kedua pasangan calon akan memulai debat terbuka di hotel Laras Asri.Kedua pasangan calon akan memulai debat terbuka di hotel Laras Asri.
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mengenai pelaksanaan, anggaran 
dan persiapan pengamanan.  
Diharapkan pelaksanaan nanti 
tidak ada penyimpangan dari 
ketentuan. 

Dan pada hari pelaksanaan 
Pilkada di Kota Salatiga pada 
tanggal 15 Februari 2017 dapat 
berjalan dengan lancar dan aman,  
sampai pada tahapan Rekapitulasi 
Perhitungan dan Penetapan Hasil 
Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Salatiga Tahun 2017 
pada tanggal 22 Februari 2016 
yang diselenggarakan di  Gedung 
Pertemuan Dinas Perkebunan 
Provinsi Jawa Tengah, di Salatiga, 

Hadir  dalam kegiatan 
tersebut  5 Komisioner KPU Kota 
Salatiga, Ketua dan Anggota 
Panwaslih Kota Salatiga, Pasangan 
Calon nomor urut 1, Agus 
Rudianto – Dance Ishak Palit dan 
Pasangan Calon nomor urut 2, 
Yuliyanto– Muh Haris. Namun 
karena keterbatasan ruang, 

masing-masing Pasangan Calon hanya diijinkan 
membawa 12 pendukung, termasuk 2 saksi dari tiap 
Paslon. 

Dari Jajaran Forkompinda yang hadir antara 
lain  Pj. Walikota, Kapolres, Dandim 0714, 
Dandenpom Salatiga. Kajari, Ketua Pengadilan 
Negeri, perwakilan Korem, Plt. Sekretaris Kota 
Salatiga beserta jajaran Assisten serta Pimpinan 
Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Salatiga juga 
turut hadir. Tak ketinggalan para Pimpinan 
Perguruan Tinggi di Salatiga dan unsur-unsur tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan berbagai organisasi 
masyarakat maupun keagamaan yang ada di Kota 
Salatiga.

Menurut salah seorang warga yang enggan 
disebut namanya mengatakan bahwa pada 
prinsipnya pelaksanaan pilkada aman dan lancar. 
Semua pendukung paslon sudah bersikap dewasa, 
hal ini menjadi bukti bahwa kedewasaan kehidupan 
berpolitik di Kota Salatiga sangat baik.

Masa tenang juga dipatuhi oleh kedua 
pasangan calon dan pendukungnya, serta ketidak 
puasan terhadap pelaksanaan pemilu juga 
dilaksanakan dalam koridor hukum. Namun adanya 
surat suara yang dinyatakan rusak sangat banyakl 
perlu dianalisis dan dievaluasi penyebabnya. 

“Kudune KPU yo nggawe analisis, ngopo kok 
sing rusak akeh, gen iso diantisipasi kanggo pemilu-
pemilu sakteruse”. (Harusnya KPU membuat 
analisis, mengapa yang rusak bisa banyak, sehingga 
bisa dianalisis guna mengantisipasi pada 
pelaksanaan pemilu-pemilu kedepannya), ujar 
warga tersebut usai menyaksikan perhitungan 

suara.(in/ss)

Televisi TATV Surakarta,  Radio RRI Semarang, 
Radio Suara Salatiga, Radio Elshinta Semarang,  
Radio Elisa Salatiga dan Radio Rasika Ungaran yang 
disiarkan ulang  oleh TVKU Semarang pada jam 
14.00 ini mengambil  Tema yang   merujuk pada 
kontekstualisasi visi, misi masing-masing Paslon 
dengan rencana strategis pembangunan, isu-isu 
aktual di daerah masing-masing serta isu narkotika, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Dalam memfasilitasi debat tersebut KPU 
Salatiga menghadirkan  M. Fajar Saka, S.H., M.H, 
seorang praktisi, akademisi dan juga mantan 
Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah, bertindak 
selaku moderator, yang didukung oleh penyusun 
materi yang terdiri dari pakar kalangan profesional 
dan akademisi Prof. Christantius Dwiatmadja SE, 
ME, PH.D, dosen UKSW Salatiga, Dra. Fitriyah, MA, 
dosen Fisip UNDIP Semarang, dan Rektor IAIN 
Salatiga, Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd.

Kemudian untuk mengawal kelancaran, 
keamanan dan kesuksesan  Pemilukada di Kota 
Salatiga, KPU Kota Salatiga menyelenggarakan rapat 
koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 
pada tanggal 11 Februari 2017 di Hotel Kayu Arum, 
Salatiga. Rakor yang  dihadiri oleh Kapolres Salatiga, 
Dan Dim 0714 Salatiga, Pj. Walikota Salatiga, Kajari, 
Ketua Pengadilan Negeri dan Komandan Detasemen 
Polisi Militer Salatiga, Sekda Salatiga, para pimpinan 
SKPD se Salatiga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, 
Camat, Lurah, Pimpinan Perguruan Tinggi, 
termasuk Organisasi Kewanitaan yang ada di 
Salatiga dan juga Ketua Tim Kampanye masing-
masing Pasangan Calon. Rakor tersebut membahas 
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anitia Pengawas Pemilihan Umum 

P(Panwaslu) Kota Salatiga hanya 
menerima tiga laporan dugaan 

pelanggaran sepanjang masa kampanye Pemilihan 
Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Ketiga laporan 
itu semuanya berasal dari kubu pasangan calon 
(paslon) nomor 1, Agus Rudianto-Dance Iskak Palit 
(Rudal), dengan pihak terlapor paslon nomor 2, 
Yuliyanto-Muh. Haris (Yaris).

Anggota Panwaslu bidang Divisi Pencegahan 
dan Hubungan Antar lembaga, Agung Ari Mursito, 
menyebut bahwa tiga aduan tersebut berupa laporan 
kampanye menggunakan fasilitas negara yang 
dilakukan calon Wakil Wali Kota Salatiga nomor 2, 
Muh. Haris, saat berkunjung ke Kantor PLN Salatiga, 
perusakan alat peraga kampanye (APK) milik Rudi 
Dance di dekat Posko Pemenangan Yuliyanto-Muh. 
Haris (Yaris) di Jl. Merdeka Selatan, serta kampanye 
terselubung melalui kuitansi pembayaran tagihan 
telepon yang berisi dukungan untuk pasangan 
nomor 2. 

“Semua laporan itu sudah kami tangani dan 
tidak ditemukan adanya bukti-bukti pelanggaran. 

Kasusnya sudah kami tutup,” beber Agung.
“Hanya tiga aduan itu membuktikan kalau 

penyelenggaraan pilkada di Salatiga berjalan aman 
dan kondusif. Ini juga membuktikan masyarakat 
Salatiga sudah dewasa dalam menyikapi perbedaan 
dan persaingan di kancah politik,” beber Agung.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, maka 
Panwaslu Kota Salatiga sangat berperan penting 
dalam mengawal penyelenggaraan Pemilukada agar 
dapat terlaksana sesuai asas–asas pemilu dan 
peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pada 
Bab I tentang Ketentuan Umum, yang dimaksud 
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) adalah Panitia 
yang dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di 
wilayah propinsi dan kabupaten/kota. 

Adapun tugas dan wewenang Panwaslu Kota 
Salatiga adalah : (a). mengawasi penyelenggaraan 
pemilu; (b). menerima laporan dugaan pelanggaran 
terhadap pelaksanaan peraturan perundang – 
undangan mengenai pemilu; (c). menyelesaikan 
temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan 

Penandatanganan pelantikan Panwascam Kota Salatiga di Ruang Nusantara sekretariat DPRD Salatiga.Penandatanganan pelantikan Panwascam Kota Salatiga di Ruang Nusantara sekretariat DPRD Salatiga.Penandatanganan pelantikan Panwascam Kota Salatiga di Ruang Nusantara sekretariat DPRD Salatiga.
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p e n y e l e n g g a r a a n  P e m i l u  h a r u s  
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
kewenangannya kepada publik baik secara politik 
maupun secara hukum. 

Bertanggung jawab secara politik berarti 
setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan 
Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada 
masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang 
diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti 
setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran 
hukum perihal asas-asas Pemilu yang demokratik 
wajib tunduk pada proses penegakan hukum. 

“Memang  tugas dan tanggung jawab 
Panwaslu tidak mudah dan ringan karena harus 
mengawasi dan memberikan sanksi dan melakukan 
tindakan tegas terhadap pelanggaran”, tandas 
Arsyad.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang 
mengawasi setiap tahapan pemilu, yang dilakukan 
pengawas adalah mengkritik, mengimbau dan 
memproses apabila terdapat hal yang menyimpang 
dari undang-undang. Namun terkait dengan 
penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran 
Pemilu, sehingga Pengawas Pemilu berhak menerima 
laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah 
merupakan satu-satunya pintu masuk untuk 
penyampaian laporan pelanggaran pemilu. 

Selain itu, Pengawas Pemilu juga satu-satunya 
lembaga yang mempunyai kewenangan untuk 
melakukan kajian terhadap laporan atau temuan 
dugaan pelanggaran Pemilu untuk memastikan 
apakah hal tersebut benar-benar mengandung 
pelanggaran. Bila terjadi pelanggaran administrasi 
maka Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada 
KPU/KPUD untuk dikenakan sanksi administratif 
kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut 
mengandung unsur pelanggaran pidana maka 
Pengawas Pemilu meneruskannya kepada penyidik 
kepolisian. 

Panwas Pemilu mempunyai peranan yang 
penting dalam rangka mengawal pelaksanaan 
Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pentingnya peranan 
Pengawas Pemilu karena semua pengaduan 
haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas 
Pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan 
tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat 
bekerja secara professional serta bertindak cepat dan 
tepat dalam penanganan setiap laporan dari 
masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu 
sendiri.

“Dalam menjalankan tugas dan wewenang 
kami, kami mengutamakan tindakan persuasif bila 
terjadi pelanggaran-pelanggaran. Diharapkan 
dengan pendekatan yang baik akan memunculkan 
kesadaran setiap peserta dan penyelenggara Pemilu 
bahwa Pemilu ini adalah dari rakyat oleh rakyat dan 
t en tunya  un tuk  r akya t ”  t u tu r  A r s yad  

Wahyudi.(in/ss)

pemilu yang tidak mengandung unsur tindak 
pidana; (d). menyampaikan temuan dan laporan 
kepada KPUD Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti; 
(e). meneruskan temuan dan laporan yang bukan 
menjadi kewenangannya kepada instansi yang 
berwenang; (f). menyampaikan laporan kepada 
Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan 
rekomendasi yang berkaitan dengan adanya dugaan 
tindakan yang mengakibatkan terganggunya 
tahapan penyelenggaraan pemilu; (g). mengawasi 
pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu; 
(h ) .  mengawasi  pe laksanaan sos ia l isas i  
penyelenggaraan pemilu; (i). melaksanakan tugas 
dan wewenang lain yang diberikan oleh undang- 
undang. 

Terkait pelanggaran Pemilu berupa money 
politics atau politik uang yang dilakukan pasangan 
calon peserta Pilkada Kota Salatiga 2017 selama 
masa tenang hingga pemungutan suara, Rabu 
(15/2/2017), Ketua Panwaslu Salatiga Arsyad 
Wahyudi mengaku tidak mendapatkan laporan atau 
aduan apapun. Namun, ia meyakini jika praktik 
politik uang itu tetap dilakukan kedua belah pihak 
guna menarik dukungan warga.

“Indikasinya memang ada. Kami juga sering 
mendapat kabar-kabar praktik politik uang yang 
marak menjelang pencoblosan di berbagai tempat. 
Tapi sampai saat ini tak ada laporannya. Selain itu, 
kami juga tidak bisa memergoki,” beber Arsyad.

Pertanggungjawabkan
D a l a m  m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n  

kegiatannya, Panwaslu Salatiga mengupayakan 
bahwa setiap pihak yang terlibat dalam 

Foto: andyFoto: andyFoto: andy

Pengambilan Sumpah Janji Panwascam SalatigaPengambilan Sumpah Janji Panwascam SalatigaPengambilan Sumpah Janji Panwascam Salatiga



Lebih Dekat Bersama RakyatLebih Dekat Bersama RakyatLebih Dekat Bersama Rakyat
KODIM 0714KODIM 0714KODIM 0714

Foto: Andy

WACANA

26 Jiwaraga, Edisi I Tahun 2017

Komando Distrik Militer 0714/Salatiga 

atau biasa disebut 

Kodim 0714/Salatiga merupakan satuan 

Komando Kewilayahan Pertahanan 

yang meliputi Kota Salatiga dibawah kendali 

Korem 073/Makutarama, 

Kodam IV/Diponegoro. Kodim 0714/Salatiga 

membawahi 16 Koramil. 

Kodim 0714/Salatiga bermarkas di 

JL. Diponegoro No. 35 Kota Salatiga, 

Jawa Tengah.
 

ibawah Komandan Letkol Kav. Asjur, 

DKodim 0714/Salatiga sangat peduli 
dengan lingkungan, khususnya yang 

ada di Salatiga. Hal ini tampak pada hari Selasa 3 
Januari 2017 pukul 08.00 WIB bertempat di Kampus 
3 IAIN Jalan Lingkar Selatan Pulutan Kecamatan 
Sidorejo Kota Salatiga, 

Letkol Kav. Asjur, ikut menghadiri Upacara 
Hari Amal Bhakti (HAB) ke - 71 Kementerian Agama 
RI tahun 2017 dengan tema "Lebih Dekat Melayani 
Umat".

Sebagai Irup dalam kegiatan tersebut 
PenjabatWalikota Salatiga, Drs. Ahmad Rofai M.Si.  
Kegiatan yang diselenggarakan oleh IAIN Salatiga 
tersebut diikuti lebih kurang sekitar 500 orang.

Hadir juga dalam 
upacara tersebut Kapolres 
Salatiga AKBP Heppy 
Perdana Yudianto, Rektor 
IAIN Salatiga DR. Rahmat 
H a r y a d i ,  K e t u a  
Pengadilan Negeri Salatiga 
Salman Alfaris SH, Pasi 
B h a k t i  T N I  K o r e m  
073/Makutarama Mayor 
I n f .  A r i f  I s n a w a n ,  
Pembantu Rektor dan 
Dosen IAIN Salatiga, 
Perwakilan Kejaksaan 
Negeri Salatiga dan Kepala 
Kemente r i an  Agama  
Salatiga.

I n t i  a m a n a t  
Kementerian Agama RI 
yang dibacakan oleh Irup 
mengatakan bahwa tujuh 
puluh satu tahun yang 
la lu,  tepatnya pada 

tanggal 3 Januari 1946, Pemerintah atas usul dari 
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) membentuk 
Kementerian Agama dan mengangkat Menteri Agama 
yang pertama yaitu Haji Mohammad Rasjidi.

Pembentukan Kementerian Agama merupakan 
peristiwa penting dan bersejarah bagi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara religius 
yang nasionalis. Kita ketahui, agama tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan bangsa dan negara kita. 
Semangat dan motivasi keagamaan adalah sumber 
kekuatan kita dalam meraih kemerdekaan, 
mempertahankan kedaulatan nasional, dan menjaga 
keutuhan NKRI. Agama mendapatkan kedudukan 
terhormat dalam tata kehidupan masyarakat, 
sehingga dijadikan sebagai salah satu sumber pem 
bentukan hukum nasional. Agama menjadi ruh 
kehidupan kebangsaan kita sesuai dengan dasar 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu pejuang 
kemerdekaan dan tokoh pendiri Republik Indonesia, 
Hadji Agus Salim, dalam tulisannya pada tahun 1950 
berjudul “Kementerian Agama dalam Republik 
Indonesia”, menjelaskan benang merah politik 
agama di Republik Indonesia yang berbeda dengan 
politik di masa kolonial. 

Menurutnya, jabatan dan tugas Kementerian 
Agama sungguh besar dan mulia karena sangat 
menentukan nasib bangsa ini. Kesatuan kebangsaan 
kita akan terpelihara secara kokoh dan tidak dapat 

Letkol Kav. Asjur bersama Kapolres Salatiga.Letkol Kav. Asjur bersama Kapolres Salatiga.Letkol Kav. Asjur bersama Kapolres Salatiga.

Foto: Pendim0714Foto: Pendim0714Foto: Pendim0714
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Sejalan dengan tema Hari Amal Bakti 
Kementerian Agama ke-71 tahun 2017 yaitu “Bersih 
Melayani” dan motto “Lebih Dekat Melayani Umat”, 

“Saya berharap peringatan ulang tahun 
Kementerian Agama ini semakin memperkuat 
komitmen kita semua terhadap integritas dan etos 
kerja sebagai pelayan masyarakat dan pengayom 
semua umat beragama” tutur sambutan yang 
dibacakan Pj. Walikota.

Crosser dari KTOI
Selain acara tersebut, Komandan Kodim 

0714/Salatiga Letkol Kav Asjur di Agro Wisata Salib 
Putih juga menghadiri Kegiatan Pelepasan 
KTOI/Komunitas Triil Odong-odong Indonesia 
Expedition, yang mengambil Tema Mari Hidup Sehat 
tanpa Narkoba dan Lestarikan alam untuk anak 
cucu kita bersama gerakan 1 offroader tanam 1 
pohon.

Kegiatan yang dihadiri Dandim 0714/Salatiga, 
K o m a n d a n  K o r a m i l  1 6 / T i n g k i r  K o d i m  
0714/Salatiga, Pasi Intel Kodim 0714/Salatiga, Para 
Off Roader KTOI tersebut diisi dengan Penanaman 
Pohon oleh Dandim 0714/Salatiga dan para 
offroader, berkenan melepas  Pemberangkatan KTOI 

dilakukan oleh Dandim 0714/Salatiga.(ss)

*)Pendim0714

dipecah belah amatlah tergantung pada kebijakan 
dan kecakapan aparatur Kementerian Agama. 
Penegasan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 
falsafah dasar kehidupan bernegara pada 
Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang 
Dasar 1945 mengandung makna bahwa dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara kita senantiasa 
memerlukan tuntunan Tuhan. 

Prinsip fundamental tersebut mengamanatkan 
supaya ajaran dan nilai-nilai agama diperankan 
sebagai pemberi arah sekaligus mendasari 
kehidupan kebangsaan kita yang ber-motto 
Bhinneka Tunggal Ika.

Agama yang diyakini dan diamalkan oleh 
umatnya masing-masing harus menjadi unsur 
pembentuk Nation and Character Building bangsa 
Indonesia yang majemuk ini. Karena itu, seluruh 
umat beragama harus menyadari dan disadarkan 
bahwa nilai-nilai agama merupakan unsur perekat 
integrasi nasional. Dalam kaitan ini pula saya ingin 
mengingatkan, toleransi dan kerukunan bukan milik 
sesuatu golongan umat beragama semata, tetapi 
harus menjadi milik semua golongan dan berlaku 
untuk semua pemeluk agama. Saling menghormati 
dan saling menghargai identitas keyakinan antar 
umat beragama harus terus dijaga dalam upaya 
melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Foto: Pendim0714Foto: Pendim0714Foto: Pendim0714
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omisi B DPRD Salatiga yang dipimpin Koleh Budi Santoso selaku Ketua 
Komisi datang mengunjungi Kantor 

Dinas Pertanian Kota Salatiga selasa, 1 Februari 
2017. Kunjungan di terima oleh Kepala Dinas 
Pertanian Mustain beserta stafnya. 

Kunjungan tersebut dengan agenda meminta 
keterangan Kepala Dinas  Pertanian terkait dengan 
RAPERDA baru, yaitu tentang retribusi jasa usaha 
yang mana di Dinas Pertanian mengelola Rumah 
Pemotongan Hewan. 

“Apabila dirasa kurang maksimal pemasukan 
dari retribusi Rumah Pemotongan Hewan lebih baik 
diturunkan atau dihilangkan saja, supaya orang 
tetap menyembelih di Rumah Pemotongan Hewan 
Salatiga” Budi Santoso. 

Menurutnya, dengan maksud apabila banyak 
pedagang menggunakan RPH (Rumah Pemotongan 
Hewan) di Kota Salatiga sebagai sarana memotong 
hewan maka dinas dapat mengontrol daging 
tersebut dari segi higienis dan kehalalannya 
sehingga konsumen dapat mengkonsumsi daging 
dengan aman dan layak. 

Mustain selaku Kepala Dinas Pertanian Kota 
Salatiga, menyampaikan untuk penyembelihan 

hewan khususnya ternak sapi yang ada di Rumah 
Pemotongan Hewan di Salatiga memang kecil 
jumlahnya sekitar 8-10 dalam sehari, meskipun 
kecil kami juga telah melakukan pengawasan 
terhadap daging konsumsi yang masuk ke pasar 
Salatiga yang berasal dari luar Salatiga, untuk 
menjaga keamanan daging yang layak konsumsi 
yang masuk ke Salatiga.(sd/ss)

Kontrol Daging
Melalui Rumah Potong Hewan

eran perempuan Indonesia sudah tak 

Pbisa dipandang sebelah mata. 
Semangat para kaum hawa masa kini 

menjadi cerminan dari semangat sosok R.A Kartini 
di masa lalu yang berjuang dalam meningkatkan 
kualitas perempuan.

Adalah Herning Wahyuningtyas (28), salah 
seorang personel Satpol PP Kota Salatiga bisa 
dijadikan cermin bagaimana semangat perjuangan 
Kartini di masanya, perempuan berparas ayu ini 
telah mengabdikan diri selama kurang lebih dua 

tahun di Satpol PP Kota Salatiga. Selama itu pula 
suka duka menjalani pekerjaan yang lazimnya 
dilakoni kaum pria ini.

"Kami bangga menjadi bagian dari Satpol PP 
Kota Salat iga.  Persamaan gender yang 
diperjuangkan oleh RA Kartini membuat kami bisa 
berdiri sejajar dengan kaum pria di Indonesia. 
Apalagi ditengah-tengah kondisi kehamilan saya 
saat ini pun masih ikut beberapa kegiatan Satpol 
PP. Ini membuktikan bahwa wanita lebih bisa 
sejajar dengan kaum pria" ujar Tyas.

Selama menjalankan tugasnya, ia tak pernah 
mengalami kendala berarti. Meski harus 
berhadapan dengan berbagai karakter orang di 
lapangan. Mereka harus bisa menangani berbagai 
situasi lapangan, seperti unjuk rasa, penertiban 
Pedagang Kaki Lima (PKL), menjaga ketertiban 
pasar, operasi terhadap Wanita Tuna Susila hingga 
melakukan razia terhadap para penjual minuman 
keras (miras).

"Saya menyukai pekerjaan ini, jadi baik-baik 
saja. Saya hamil delapan bulan pun tetap turun ke 
lapangan ikut mengamankan aksi unjuk rasa, 

penertiban APK pada Pilkada", ujarnya.(is/ss)

Satpol PP perempuan 
Tak Pernah Mengalami Kendala Berarti

Herning Wahyuningtyas, Satpol PP Perempuan.Herning Wahyuningtyas, Satpol PP Perempuan.Herning Wahyuningtyas, Satpol PP Perempuan.

Foto: intanFoto: intanFoto: intan

Komisi B DPRD Salatiga melakukan kunjungan 
di Dinas Pangan.

Foto: dibyoFoto: dibyoFoto: dibyo
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Adapun pengambilan sumpah janji 
dilakukan oleh Ketua PPS Kecandran, Aminudin 
Latief kepada Ketua KPPS yang mewakili seluruh 
anggota KPPS. Kelurahan Kecandran terdiri dari 11 
TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan kekuatan 
7 orang tiap TPS.

Setelah acara pengambilan sumpah 
dilanjutkan dengan acara Bimtek (Bimbingan 
Teknis) Tahap I yang dilakukan oleh Divisi 
Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih, Organisasi 
SDM dan Urusan Rumah Tangga KPU Kota 
Salatiga, Syaemuri,S.Ag

Dalam Bimtek ini, Syaemuri mengatakan 
semua tahapan Pilkada muaranya adalah kegiatan 
yang akan dilaksanakan oleh KPPS, sehingga peran 
KPPS dalam sukses tidaknya Pilkada ada dipundak 
mereka. Mekanisme dan sistematika telah di 
siapkan oleh KPU Kota Salatiga.

“KPPS adalah penyelenggara Pilkada yang 
paling krusial, maka saya harap KPPS dalam 
menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, 
profesional dan tidak kalah pentingnya jaga 
netralitas.” tandas mantan anggota Panwas Kota 

Salatiga ini.(an/ss)

e l a n t i k a n  K P P S  ( K e l o m p o k  

PPenyelenggara Pemungutan Suara) 
Kelurahan Kecandran Kec Sidomukti 

Kota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Salatiga tahun 2017, telah dilaksanakan 
di Balai Kelurahan Kecandran.

Kegiatan ini dihadiri Anggota KPU (Komisi 
Pemilihan Umum) Kota Salatiga, Syaemuri,S.Ag, 
Sekretaris Kelurahan, Roji SE, jajaran PPS (Panitia 
Pemungutan Suara) Kelurahan dan seluruh KPPS 
Kelurahan Kecandran.

WARTA

Peran KPPS
Paling Krusial dalam Peyelenggaraan Pilkada

masyarakat (Dianmas) yang akan dilaksanakan di 
Kota Salatiga”, jelas pendamping mahasiswa PTIK 
tersebut. 

Bambang Sugiarto menambahkan bahwa 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di 
Jawa Tengah dilakukan di 6 kabupaten/kota, 
untuk di Jawa Tengah kegiatan tersebut antara lain 

dilaksanakan di Kota Salatiga.(pr/ss)

gung Susetyo, SH selaku Plh 

ASekretaris DPRD bersama Dra. Siti 
Nur Solikah selaku Kabag Umum 

Sekretariat DPRD Kota Salatiga baru-baru ini 
menerima kunjungan 13 Mahasiswa Sekolah Tinggi 
Ilmu Kepolisian (STIK)  Perguruan Tinggi Kedinasan 
Kepolisian Republik Indonesia angkatan ke 70 di 
ruang Garuda Gedung DPRD Kota Salatiga.

Rombongan tersebut didampingi oleh 
Kombes Pol Bambang Sugiarto selaku Perwira 
pendamping mahasiswa PTIK dan beserta  ibu Vita 
Mayastinasari selaku Dosen Manajemen Sumber 
Daya Manusia di PTIK.

Dalam sambutannya Bambang Sugiarto 
menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya datang 
ke Kantor DPRD adalah mencari informasi 
dilapangan seusai mereka mendapatkan pelajaran 
di dunia pendidikan.

“Mahasiswa PTIK ini sebentar lagi akan 
selesai dalam menjalankan pendidikannya, namun 
sebelum diakhir pendidikanya mereka akan 
melaksanakan pengabdian dulu kepada 

Sekretariat DPRD
Terima Kunjungan Mahasiswa Kepolisian

Foto: andyFoto: andyFoto: andy

Pelantikan KPPS Kecandran - Sidomukti.Pelantikan KPPS Kecandran - Sidomukti.Pelantikan KPPS Kecandran - Sidomukti.
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Plh. Setwan menerima kunjungan dari mahasiswa Plh. Setwan menerima kunjungan dari mahasiswa 
Ilmu Kepolisian.Ilmu Kepolisian.
Plh. Setwan menerima kunjungan dari mahasiswa 
Ilmu Kepolisian.
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una meningkatkan keahlian PPS 

G(Panitia Pemilihan Kecamatan) dalam 
Pemilihan WaliKota dan Wakil 

Walikota Salatiga pada Tahun 2017, KPPS 
(Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) 
Kecamatan Argomulyo mengadakan Bimbingan 
Teknis (Bimtek) terhadap Ketua KPPS dan 
Sekretaris KPPS Kelurahan Cebongan Kecamatan 
Argomulyo di Balai desa Kelurahan Cebongan 
Kecamatan Argomulyo.

Acara tersebut menjelaskan tentang langkah-
langkah utama dalam pemungutan suara, yaitu 
menerima dan memeriksa nama pemilih, pemilih 
terdaftar dalam formulir C7, pemberian surat 
suara, memasukkan surat suara kedalam kotak 
suara, dan menandai jari tangan sebagai tanda 
bahwa telah memilih. 

Adapun hal-hal yang terkait dengan tahapan 
dalam penghitungan suara adalah menghitung 
suara yang sah masing-masing Paslon, 
menjumlahkan seluruh suara yang sah, dan 
mengisi formulir model C1 KWK.

Diharapkan setelah diadakannya Bimbingan 
Teknis (Bimtek) KPPS Kelurahan Cebongan 
Kecamatan Argomulyo bisa menjalankan tugas 
dengan baik dan benar serta sesuai dengan 

prosedur. (is/ss)

Bimbingan Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah

omisi  A bidang Hukum dan 

KPemerintahan DPRD Kota Salatiga 
melakukan kunjungan lapangan ke 

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Salatiga 
pada Rabu 11 Januari 2017.

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A Drs.H. 
Bambang Riantoko diikuti  Anggota Komisi A Ir. Hj. 
Adriana Susi Y,M.Pd, dr. Suryaningsih,M.Kes, Nono 
Rohana, S.Ag, Sudiyono dan Sugiyanto.  
Sebagaimana diketahui, Dispora Kota Salatiga 

adalah dinas baru yang telah dibentuk sesuai 
dengan PP no 18 Tahun 2016. Dinas ini merupakan 
pemecahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kota Salatiga. 

Dispora terdiri 2 bidang, yang pertama 
B idang  Keo lahragaan  dengan  2  seks i  
Pengembangan dan Pemasyarakatan Olah Raga 
serta Pembibitan dan Pembinaan Olah Raga. Kedua  
Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan terdiri dari 
seksi Kepemudaan dan seksi Kepramukaan.

Rombongan Komisi A berkeliling ke seluruh 
ruangan untuk melihat secara riil tentang 
kebutuhan yang mendesak untuk Dispora Salatiga. 
Diskusi dilanjutkan di ruang yang rencananya 
dipakai sebagi ruang Kepala Dinas Pemuda dan 
Olahraga.

Bambang Riantoko mengatakan bahwa 
penyempurnaan fasilitas kantor Dispora bisa 
dilakukan sambil berjalan.

”Kita lihat yang sangat urgent adalah 
pengadaan kipas angin atau AC agar udara di 
ruangan tidak panas. Kalo udaranya gerah nanti 
kasihan pegawai yang bekerja ditempat ini.” 

Ungkap Legislator dari Dapil Sidorejo ini.(an/ss)

Fasilitas Kantor Dispora
Perlu Segera Disempurnakan

Komisi A DPRD Salatiga saat mengunjungi fasilitas Komisi A DPRD Salatiga saat mengunjungi fasilitas 
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga.Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga.
Komisi A DPRD Salatiga saat mengunjungi fasilitas 
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga.
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Anggota KPPS sedang melakukan latihan pelaksanaanAnggota KPPS sedang melakukan latihan pelaksanaan
tahapan pemungutan suara.tahapan pemungutan suara.
Anggota KPPS sedang melakukan latihan pelaksanaan
tahapan pemungutan suara.
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Staf Ahli Gubernur, Staf Ahli Bupati/Walikota se-

Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sumatera  

dan Kalimantan. Hadir dalam acara pembukaan ini 

Pj. Walikota Salatiga Drs. Achmad Rofa'i,M.Si, 

Ketua DPRD Kota Salatiga M. Teddy Sulistio,SE dan 

jajaran Forkompinda Kota Salatiga.

 Dalam sambutannya Gubernur Ganjar 

mengatakan peran Staf Ahli selama ini dianggap 

sebagai jabatan pelengkap penderita yang hanya 

untuk memenuhi “kotak” jabatan bagi pejabat 

eselon II, namun stigma ini harus mampu dijawab 

oleh para Staf Ahli dengan menjalankan tugas 

pokok fungsinya dengan lebih profesional.

 “Jabatan ini amanah, ingat saat kita 

dilantik kita tanda tangan Pakta Intergritas, diambil 

sumpah dengan kitab suci kita. Maka jangan main-

main selain kita berjanji dengan rakyat kita juga 

disumpah dengan nama Allah, Tuhan kita. 

Sehingga apa yang kita kerjakan bukan hanya 

berefek di dunia namun juga di akherat.” Kata 

Ganjar (wj/ss)

ubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

Gmembuka Rapat Koordinasi Staf Ahli 

Gubernur, Bupati/Walikota di Hotel Laras 

Asri Salatiga pada Rabu 1Februari 2017.Rakor kali 

ini mengambil tema Konsolidasi dan Konektivitas 

Staf Ahli Gubernur, Bupati/Walikota menuju 

sinergisitas guna merumuskan solusi isu-isu 

strategis.

 Rakor yang diikuti oleh 170 peserta dari 

WARTA

Jabatan adalah Amanah
dari Rakyat

“Kota Salatiga dapat mengambil manfaat dari rest 
area tersebut sebagai tempat peristirahatan 
pengguna tol, ajang promosi kota, serta 
menggerakkan ekonomi masyarakat," usulnya.

"Nantinya warga akan dapat mencari rizki 
dengan adanya rest area tersebut. Akan muncul 
profesi baru di wilayah tersebut, misalnya; 
pedagang kerajinan, pedagang makanan khas 

lainnya”, ujar Nono Rochana.(lf/ss).

ono Rohana anggota DPRD Salatiga 

Nmenganggap wajar jika usulan proyek 
fisik masih menjadi usulan terbanyak 

warga Kecamatan Tingkir. Dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat 
kecamatan  te rsebut  t e rdapat  program 
pembangunan rest area di akses pintu tol Tigkir. 

Hadir dalam kesempatan tersebut segenap 
lurah se-Kecamatan Tingkir, Muspika, staf 
kecamatan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD), dan anggota DPRD dapil Tingkir.

Nono Rohana berpendapat bahwa usulan 
warga agar jalan akses tol diperlebar dan percantik. 
“Jalan yang manjadi akses tol memang harus 
diperbaiki, jangan lupa harus diberi trotoar yang 
lebar agar bisa menjadi menarik”, kata Nono 
Rohana.

Ditambahkan bahwa dengan adanya 
pembangunan Balai Kelurahan yang baru tersebut 
akan menggeliatkan roda perekonomian warga. 
P e m e r i n t a h  d i h a r a p k a n  m e w u j u d k a n  
pembangunan rest area karena sangat strategis. 

Percantik
Akses Pintu Jalan TOL Tingkir

Gerbang tol Salatiga Gerbang tol Salatiga Gerbang tol Salatiga 

Foto: @rudin_choirudinFoto: @rudin_choirudinFoto: @rudin_choirudin
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atusan jamaah serta pengurus 

RNahdatlul Ulama memenuhi Pondok 
Pesantren Nazallal Furqon, pada 

penyelenggaraan Istigosah dan Tahlil Qubro kali ini. 
M. Teddy Sulistio, SE selaku Ketua DPRD serta 
sejumlah tokoh muslim di Salatiga diantaranya 
Ketua PCNU Salatiga KH. Zainuri, Ketua Rois 
Syuriah NU Salatiga KH. Sonwasi Ridwan, Ketua 
MUI Salatiga DR. KH. Saefudin Zuhri, MA turut 
hadir, dan masih banyak tokoh agama lainnya yang 
hadir pada acara tersebut. 

Kegiatan tersebut bertemakan “Istigosah dan 
Tahlil Kubro untuk Keselamatan Salatiga dan 
bangsa Indonesia”. Ketua PCNU Salatiga KH. 
Zainuri menyampaikan kekuatiran terhadap 
kelangsungan Organisasi NU baik di Tingkat 
Salatiga, Jawa Tengah maupun Nasional ditengah-
tengah perkembangan serta banyaknya muncul 
paham-paham yang dikuatirkan akan memecah 
belah umat muslim.

Beliau mengajak kepada seluruh jamaah 
untuk dapat istighosah bersama-sama meminta 

pertolongan agar dihilangkan atau terlepas dari 
bala bencana untuk keselamatan Salatiga serta 
Indonesia.  Ketua PCNU juga menegaskan bahwa 
kegiatan istigosah tersebut bukan ajang kampanye 
calon kepala daerah, mengingat saat itu 
penyelenggaraan Pemilu di Kota Salatiga memasuki 

masa tenang .(sd/ss)

Istigosah & Tahlil Kubro
untuk Keselamatan Salatiga dan Bangsa Indonesia

omisi A DPRD Kota Salatiga yang Km e m b i d a n g i  H u k u m  d a n  
P e m e r i n t a h a n  m e n g a d a k a n  

kunjungan lapangan ke RSUD (Rumah Sakit Umum 
Daerah) Kota Salatiga pada 10 Januari 2017.

Rombongan dipimpin oleh WaKil Ketua 
Komisi Drs. H.Bambang Riantoko. Anggota yang 
mengikuti Ir. Hj Adriana Susi Y,M.Pd, Taufiq Eko 
Priyatno, Sudiyono dan Sugiyanto. Kunjungan 

diterima langsung oleh Direktur RSUD dr. Agus 
Sunaryo,Sp.PD,  Wakil Direktur Drs. Sulistyo,M.Si, 
Kabag Sekretariat Ir. Joko Supriyanto,MM dan 
Jumiyati Zaen, SKM.

Wakil Ketua Komisi A, Bambang Riantoko 
mengatakan bahwa DPRD akan terus mengawal 
pembangunan gedung ini karena masyarakat 
sudah menunggu fasilitas kesehatan ini. 

“Kita minta pihak manajemen RSUD untuk 
mengejar pihak pelaksana proyek untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang hingga saat ini 
masih banyak yang  belum dikerjakan,” tegas 
Politisi Nasdem ini.

Anggota komisi, Sudiyono merasa pesimis 
proyek ini bisa kelar tepat waktu, apalagi setelah 
melihat secara langsung proses pengerjaannya.

Taufiq Eko P, menambahkan pengerjaan 
proyek bisa lebih cepat jika dikerjakan secara 
parsial dengan mengutamakan pengerjaan dari 
dalam kamar baru menggarap instalasi yang 
utama. 

”Kita lihat pengerjaannya terkesan saling 
menunggu satu dengan yang lain sehingga 
prosesnya lambat,” ungkap legislator dari Dapil 

Tingkir ini.(an/ss)

Gedung RSUD
Pembangunannya Perlu Dikerjakan Secara Parsial

Komisi A DPRD Salatiga mengunjungi pembangunanKomisi A DPRD Salatiga mengunjungi pembangunan
gedung RSUD Salatiga.gedung RSUD Salatiga.
Komisi A DPRD Salatiga mengunjungi pembangunan
gedung RSUD Salatiga.
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Ketua PCNU Salatiga, K.H. Zaenuri  saat memberikan Ketua PCNU Salatiga, K.H. Zaenuri  saat memberikan 
sambutan.sambutan.
Ketua PCNU Salatiga, K.H. Zaenuri  saat memberikan 
sambutan.
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Teknik Audio Video, Teknik 
Elektronika Industri ,  Teknik 
M e k a n i k  O t o m o t i f ,  T e k n i k  
Pemesinan, Teknik Komputer dan 
Jaringan. 

Tanggal 22 s/d 25 Februari 
2017 kemarin, SMK Negeri 2 Salatiga 
telah mengirimkan delapan siswanya 
di pertandingan Pencak Silat 
Campionship “Robbani Cup” antar 
Pelajar Pemula dan Prestasi di 
Gedung Olah Raga Bahurekso 
Kendal Jawa Tengah 

Salah satu diantara peserta 
tersebut adalah Annizar Priatmojo, 
siswa kelas 2 Teknik Elektonika 
Industri SMK N 2 Salatiga. 
Sebelumnya Annizar telah meraih 
medali perunggu pada kejuaraan 
provinsi (KEJURPROV) pencak silat 
Jawa Tengah kategori remaja tahun 
2016 dan menjadi juara III kelas G 
Putra.

U n t u k  p e r t a n d i n g a n  
kejuaraan Robbani Champioanship 
2017 yang diikuti oleh pelajar mulai 
tingkat SD, SMP dan SMA/SMK se 
Jawa Tengah kali ini, Annizar 
Priatmojo meraih juara I kelas G 
Putra. 

M e n u r u t  s i s w a  y a n g  
bertempat tinggal di Suruh Kab. 
Semarang ini, keberhasilan SMK 

Negeri 2 Salatiga, pada pertandingan pencak silat 
Robbani Champioanship kedepan bisa menjadi salah 
satu cabang harapan bagi Kota Salatiga. 

Ada delapan pendekar yang tampil di arena 
pertandingan, dan memperoleh 5 Medali, sehingga 
memperoleh juara umum peringkat ke 3 dari dari 37 
kontingen yang hadir. SMK Negeri 2 Salatiga 
memperoleh 3 medali emas, 1 medali perak dan 1 
medali perunggu.

Kesiswaan SMK Negeri 2 Salatiga, Sujoko 
mengatakan bahwa SMK Negeri  2 akan 
meningkatkan kegiatan ekstrakulikuler pencak silat 
guna menyiapkan para siswanya untuk mengikuti 
kejuaraan pencak silat berikutnya.  

"Kami akan meningkatkan lagi kegiatan 
ekstrakurikuler pencak silat, sehingga kami dapat 
menyiapkan para siswa dalam mengikuti kejuaraan 
pencak silat, sehingga kedepan siswa kami dapat 

lebih berprestasi lagi, ujarnya.(ss/ss)

ekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

SSalatiga adalah salah satu sekolah RSBI 
( R i n t i s a n  S e k o l a h  B e r t a r a f  

Internasional) yang berada di Kota Salatiga. SMK 
Negeri 2 termasuk dalam kelompok Teknologi & 
Industri, berlokasi di Jl.Parikesit, Sidomukti, 
Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia.

SMK Negeri ini berdiri tahun 1999. Pada awal 
berdiri, SMK Negeri 2 menginduk di SMK Negeri 1 
Salatiga. Selama menginduk, pembangunan kampus 
SMK Negeri 2 Salatiga sedang dilakukan di Dusun 
Warak, Desa Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota 
Salatiga. Saat itu, SMK Negeri 2 Salatiga memiliki 3 
jurusan, yaitu jurusan Bangunan, Elektro, dan 
Otomotif.

Saat ini, SMK Negeri 2 Salatiga sudah 
mempunyai 8 program keahlian, yaitu: Teknik 
Konstruksi Batu Beton/ Teknik Sipil, Teknik 
Furniture, Teknik Gambar Bangunan / Arsitek, 

SOSOK

Anizar (tengah) saat menerima piala dan piagam penghargaan. 
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Pendekar SMK N 2 Salatiga
Peroleh 5 Medali Pencak Silat Campionship
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1.  Sri Hastuti

 Jl. Pramuka No. 52 RT.09 RW.05 

Kalisombo Salatiga

2. Muhammad Kurniawan

 Cabean RT.01 RW.01 Mangunsari 

Sidomuktio Salatiga.

3. Sandra Dewi Prabawani

 Karang Duwet, Jl. Pudaksari RT.13 

RW.11 Kutowinangun Salatiga. 

4. Jeska Alfa Puspitarani

 Krajan RT.11 RW.01 Dukuh Sidomukti 

Salatiga.

5. Parni

 Jl. Kalisombo RT.10 RW.05 Krajan Kel. 

Sidorejo SalatigaBERNARDUS SUPRIYONO, SE

KETENTUAN MENEBAK :

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

2. Sebutkan identitas namanya.
3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 

yang telah disediakan.
4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi 

Majalah Jiwaraga, dengan alamat 
Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jl. 
Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga.

5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim 
serta Nomor Telepon.

6. Jawaban diterima Redaksi Majalah 
Jiwaraga paling lambat tanggal 13 Maret 
2017.

7. Akan diundi 5(lima) orang pemenang 
masing-masing berhak mendapat hadiah 
senilai Rp. 100.000 dari Bank Jateng.

8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah 
Jiwaraga Edisi I Tahun 2017.

9. Pemenang dapat mengambil hadiah di 
Kantor Redaksi Majalah Jiwaraga dengan 
menyertai fotocopy identitas diri.

Foto: Andy

TEBAK WAJAH
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etua DPRD Kota Salatiga, M Teddy KSulistio, SE menghadiri acara 
Pisah Sambut Kepala Rumah 

Tahanan (Rutan) Kelas II B Salatiga di Halaman 
Rutan Salatiga.

Acara diawali dengan penandatanganan 
memori jabatan dari Ka Rutan yang lama 
Yunengsih,Bc.IP,S.Sos,MH kepada Ka Rutan 
yang baru Hero Sulistiyono,Bc.IP,M.Si dan  
disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah 
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) Jawa Tengah, Bambang 
Sumardiono, Bc.IP,SH.M.Si.

Kepala Rutan Salatiga yang lama 
Yunengsih,Bc.IP,S.Sos,MH selanjutnya akan 
berdinas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
Kelas I Martapura Kalimantan Selatan. 

“Saya mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada jajaran Forkompinda 
atas kerjasamanya selama ini dan saya 
berharap Kepala Rutan yang baru bisa 
melanjutkan apa yang telah terjalin selama 
ini.” Ucap Yunengsih .

Sementara itu Kakanwil Jateng dalam 
sambutannya, mengatakan bahwa mutasi, 
promosi bahkan degradasi di lingkungan 
Kemenkumham adalah hal yang wajar. 

“Kita telah menandatangi pakta 
integritas yang menyatakan bahwa siap 
ditempatkan dimana saja di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.” Kata pria yang 
akrab disapa Pak Bambang. (dk/ss)

LENSA

Kepala RutanKepala RutanKepala Rutan
Siap Ditempatkan dimana SajaSiap Ditempatkan dimana SajaSiap Ditempatkan dimana Saja
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Ketua DPRD Salatiga saat menghadiri Pisah Sambut Kepala Rumah Tahanan Salatiga.
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