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dilaksanakan oleh Dinas, apakah sudah 
dikomunikasikan dahulu dengan para pedagang.

“Saya juga ingin melihat teman-teman 
paguyuban pedagang sudah rembugan bener belum 
dengan Dinas tekait, jangan sampai ribut lagi, 
sambil Dinas Perdagangan akan mempersiapkan 
bangunan yang kita tunggu bertahun-tahun Pasar 
Rejosari” Ungkap Ketua DPRD.(sy)
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LENSA

Ketua DPRD saat mengunjungi tempat penampungan pedagang pasar Rejosari.

etua DPRD Kota Salatiga M. Teddy KSulistio, SE mengunjungi hasil 
p e m b a n g u n a n  T P S  ( T e m p a t  

Penampungan Sementara) bagi para pedagang 
Pasar Rejosari Rabu, 2 Januari 2018.

Kunjungan Ketua DPRD Kota Salatiga 
tersebut didampingi Ardiyantara, SH, MH selaku 
Kepala Dinas Perdagangan Kota Salatiga beserta 
jajarannya. Informasi yang didapat dari pak Toro 
begitu sapaan akrab Kepala Dinas Perdagangan 
ditahun 2019 Pasar Rejosari akan dimulai proses 
pembangunannya.

“Ditahun 2019 kita mengusulkan dan 
Alhamdulillah disetujui untuk pembangunan 
Pasar Rejosari, sehingga untuk kelancaran rencana 
pembangunan Pasar Rejosari Dinas Perdagangan 
melalui APBD Kota Salatiga Tahun 2018 
membangun TPS bagi para pedagang agar aktifitas 
berdagang tetap berlangsung selama proses 
pembangunan pasar kedepan”. kata pak Toro.

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE 
mengapresiasi Dinas Perdagangan dalam rangka 
menyediakan lokasi sementara bagi para pedagang.

“Sudah selayaknya itu saya ya nginguk, 
Ngombyongi mensuport teman-teman (Dinas 
Perdagangan) ditengah rakyat yang ingin 
mendapatkan tempat yang lebih baik.” ungkap 
Bung Teddy.

Ketua DPRD Kota Salatiga juga ingin 
memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang 

Tempat Penampungan SementaraTempat Penampungan SementaraTempat Penampungan Sementara PedagangPedagangPedagang

Ketua DPRD bersama salah satu pedagang pasar.

sambil menunggu bangunan pasar yang bertahun-tahun belum jadisambil menunggu bangunan pasar yang bertahun-tahun belum jadisambil menunggu bangunan pasar yang bertahun-tahun belum jadi



ada bulan-bulan ini Kota Salatiga 

Psedang  panen ,  bukan  panen  
sembarang panen namun panen 

demam berdarah yang mewabah di Kota Salatiga 
beberapa waktu ini.

Jentik nyamuk aedes agypti ditemukan 
hampir disemua kecamatan di wilayah Kota 
Salatiga, bahkan ada 6 kelurahan yang ditetapkan 
menjadi wilayah endemic DBD (Demam Berdarah 
Dengue_red).

Di wilayah Kecandran telah banyak warga 
yang terkena DBD (Demam Berdarah Dengue_red). 
baik itu orang tua maupun anak-anak. Rata-rata 
harus dirawat di rumah sakit , padahal jumlah 
kamar di rumah sakit di Salatiga terbatas bahkan 
ada yang harus berobat di rumah sakit di luar kota. 

Memang beberapa waktu yang lalu telah ada 
sosialisasi dari Puskesmas dterkait program 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan 
pembagian bubuk abate namun kami rasa kurang 
bisa memuaskan warga.

Melihat kondisi ini kami berharap agar Dinas 
Kesehatan Kota Salatiga segera melakukan fogging 
karena warga sudah resah karena merebaknya 

wabah DBD (Demam Berdarah Dengue_red). ini. 
Karena kami tidak ingin ada jatuhnya korban 
demam berdarah ini.

Suyati, Kecandran

Salatiga

etiap kali ada pendaftaran anak 

Ssekolah kami selaku orang tua harus 
melakukan legalisir Kartu Keluraga 

(KK) dan Akta Kelahiran anak kami di Kantor Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga

Padahal dulu legalisir bisa dilakukan di 
kantor kecamatan setempat, sehingga tidak terjadi 
pembludakan pemohon di satu titik yakni di Kantor 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.

Di Kantor Disdukcapil antrean membludak,  
bahkan dalam sehari antrian bisa mencapai 
ratusan orang dengan setiap orang membawa rata-
rata 10 lembar fotocopy yang harus dilegalisir.

Untuk tahun ini walaupun masih terkesan 
riuh dalam pelayanannya namun saya menilai 
petugas di Disdukcapil telah dengan sigap melayani 
kami dalam pengajuan legalisir.

Rata-rata kami harus menunggu sekitar 
setengah jam untuk mendapatkan giliran 
pelayanan tergantung jumlah warga yang datang.

Sekiranya dimungkinkan bisakah pelayanan 
legalisir terutama pada saat penerimaan siswa baru 
bisa dipecah di masing-masing kecamatan supaya 
tidak terkesan berjubel-jubel saat mau legalisir.

Wiyanto 

Warga Sidomukti-Salatiga.

DISDUKCAPIL,
Jika Pelayanan Legalisir di Kecamatan 

DEMAM BERDARAH
Warga Salatiga Harus Waspada

SURAT PEMBACA
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Karikatur
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Pemilihan Umum (Pemilu) 
2 0 1 9  t e l a h  
diselenggarakan, Rabu 

( 1 7 / 4 ) .  P e m i l u  2 0 1 9  y a n g  
melangsungkan  serentak mulai dari 
calon anggota legislatif (caleg) tingkat 
kota/kabupaten, provinsi, pusat, 
perwakilan daerah, hingga pasangan 
calon presiden dan wakil presiden 
memang tergolong pemilu yang sangat 
rumit.

Puluhan ribu Calon Anggota 
Legislatif (caleg) yang telah terdaftar 
dalam 20 partai politik, baik 16 parpol 
tingkat nasional, dan empat parpol lokal 
khusus untuk di Provinsi Aceh telah 
berkmpetisi. Selain memilih caleg dan perwakilan daerah tersebut, Pemilu 2019 juga meminta masyarakat 
untuk memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Sebanyak dua pasang calon presiden dan wakil presiden telah tersaji dalam lembar surat suara 
yakni nomor urut 01 Joko Widodo yang duet dengan Ma'ruf Amin serta nomor urut 02 Prabowo Subianto 
yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. 

Dalam pelaksanaannya, banyaknya korban jiwa saat penyelenggaraannya, di Salatiga sendiri ada 
beberapa penyelenggara yang sakit, sehingga menjadi perhatian sejumlah pihak. Selain itu, kecilnya 
honor petugas KPPS juga menjadi salah satu sorotan di Pemilu 2019. Dengan upah kecil para petugas 
harus bekerja berbulan-bulan menyiapkan coblosan. Alhasil, ketika hari coblosan para petugas KPPS 
harus berjibaku nyaris 24 jam. Mulai dari mempersiapkan TPS, sampai perhitungan suara yang berlarut-
larut. Bayangkan saja mereka harus menghitung lima kertas suara.

Tak heran jika Pemilu 2019 ini juga diwarnai dengan laporan banyak petugas KPPS yang meninggal 
dan sakit karena kelelahan. Semoga pelaksanaan pemilu kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk 
pelaksanaan pemilu-pemilu kedepan kedepan, evaluasi menjadi perlu demi kebaikan seluruh rakyat 
Indonesia tercinta.

 Redaksi 

Pemilu serentak dengan 5 surat suaraPemilu serentak dengan 5 surat suaraPemilu serentak dengan 5 surat suara
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MIMBAR

emilihan Umum (Pemilu) 2019 telah 

Pusai digelar 17 April lalu. Pemilu 
pertama kali dilakukan serentak yaitu 

Pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, 
dan DPRD Kota/Kabupaten dilaksanakan secara 
bersamaan. Untuk calon legislatif di 4 kecamatan se 
Kota Salatiga sudah bisa kita lihat.

Untuk partisipasi masyarakat Kota Salatiga 
dalam mengikuti Pemilu 2019 terhitung cukup 
tinggi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga 
mencatat angka partisipasi Pemilu 2019 mencapai 
sekitar 87%.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU 
Kota Salatiga Rohim bahwa partisipasi pemilih di 
Kota Salatiga dalam Pemilu 2019 meningkat 
dibanding Pemilu 2014.

"Partisipasi pemilih Pemilu 2019 sekitar 87%. 
dibanding dengan Pemilu 2014 meningkat sekitar 
7%. Jika dibanding Pilkada 2017 lalu sebanyak 85% 
juga meningkat," katanya kepada wartawan di sela-
sela rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga M. 
Teddy Sulistio, SE yang juga menjabat sebagai Ketua 
DPRD Kota Salatiga ini menyatakan bahwa 

pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 
urut 01 Joko Widodo-KH Maruf Amin (Jokowi–-
Maruf Amin) menang telak di Kota Salatiga. 

Bung Teddy bersyukur atas kepercayaan 
masyarakat yang masih kuat kepada Jokowi dan 
Maruf Amin untuk memimpin Indonesia selama lima 
tahun mendatang. 

"Kami bersyukur atas kepercayaan 
masyarakat Salatiga terhadap Jokowi-Maruf Amin 
sangat besar," ucap politikus PDI Perjuangan 
tersebut. 

Kekuatan Toleransi 
Saat menjelang dan saat pelaksanaan  Pemilu, 

perbedaan pandangan adalah hal yang biasa. 
Jangan sampai setelah selesainya ajang pesta 
demokrasi ini, justru saling bermusuhan. Itulah  
himbau Ketua DPRD Kta Salatiga, M. Teddy Sulistio, 
SE. Disela-sela tugasnya di Kantor DPRD Salatiga Jl. 
Sukowati 51 Salatiga.

Di Kota Salatiga yang identik sebagai 
Indonesia Mini ini sudah membuktikan, bagaimana 
menjaga dan merawat kebhinekaan. Terlebih 
menjelang pemilu kemarin yang suasana politik 

Ketua DPRD saat menggunakan hak pilihnya.Ketua DPRD saat menggunakan hak pilihnya.Ketua DPRD saat menggunakan hak pilihnya.
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cukup memanas. Berbagai perbedaan pendapat 
akan muncul. Bukan hanya di masyarakat, dalam 
keluarga pun bisa saling berbeda pendapat antar 
anggotanya.

M. Teddy Sulistio menandaskan jika 
masyarakat kota Salatiga merupakan masyarakat 
yang cinta damai. Semua saling menghormati serta 
saling toleransi meski ada perbedaan pendapat. 
Sikap tersebut merupakan fundamental sehingga 
Kota Salatiga tetap kondusif dan harmonis hingga 
saat ini.

Menurut beliau, kehidupan pluralitas tidak 
hanya sebatas geografis, keberagaman juga 
ditunjukkan dengan beraneka suku, adat, tradisi 
budaya, bahasa etnis maupun agama, termasuk 
para penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa yang ada di kota kecil ini.

Lebih jauh, Bung Teddy sapaan akrab Ketua 
DPRD, terus mengajak masyarakat Salatiga untuk 
selalu menjaga Pancasila sebagai konstitusi negara. 
Semua diminta bergotong royong untuk memperkuat 
Persatuan Indonesia. Ia menyebut jika aset terbesar 
Salatiga adalah persatuan, kerukunan, dan 
persaudaraan. Kerukunan di Salatiga yang harus 
terus dipertahankan oleh masyarakat. 

“Salatiga menjadi contoh terdepan sebagai 
kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Inilah 
yang harus kita jaga sebagai wujud dari kesatuan 
masyarakat Salatiga yang kaya akan keberagaman. 
Baik itu dari suku, ras, bahkan bahasa. Kita sebagai 
masyarakat Kota Salatiga harus dapat menjadi 
masyarakat Indonesia yang Raya, yang berarti tetap 
menjadi satu kesatuan diantara banyaknya 
perbedaan,” tegas Bung Teddy.

Tak hanya soal agama, kehangatan 
masyarakat Salatiga terhadap para pendatang juga 
menjadi nilai plus tersendiri. Bhinneka Tunggal Ika 

7

sudah yang mendasari perilaku masyarakat dalam 
pergaulan sehari hari.

Di Salatiga ada Klenteng Hok Tek Bio yang 
terbesar di Kota Salatiga dan merupakan saksi bisu 
berkembangnya kawasan pecinan di Kota Salatiga. 
Ada juga Gereja Kristen Jawa Salatiga Selatan atau 
Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ) didirikan 
pada tanggal 17 Februari 1931 adalah sebuah ikatan 
kebersamaan Gereja-gereja Kristen Jawa yang 
seluruhnya berjumlah 307 gereja yang terhimpun 
dalam 32 klasis dan tersebar di 6 provinsi di pulau 
Jawa yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa 
Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.

Bagi Umat Islam, Masjid Agung Salatiga atau 
biasa disebut Masjid Raya Darul Amal merupakan 
masjid termegah di Salatiga. Salatiga juga memiliki 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas 
Kristen Satya Wacana (UKSW).

Itulah yang menjadikan kondisi pemilu di 
Salatiga tetap aman dan damai. Memang Kota 
Salatiga sebagai Tertoleran dipertaruhkan dalam 
menunjukkan eksistensinya sebagai kota yang 
benar-benar aman dan damai. 

Ketua DPRD Salatiga M. Teddy Sulistio, SE 
juga menandaskan jika masyarakat Kota Salatiga 
merupakan masyarakat yang cinta damai. Semua 
saling menghormati serta saling toleransi meski ada 
perbedaan pendapat. Sikap tersebut merupakan 
fundamental sehingga Kota Salatiga tetap kondusif 
dan harmonis dalam saat ini.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa 
dalam politik. Jangan sampai setelah selesainya 
ajang pesta demokrasi, justru saling permusuhan,” 
himbau politisi PDI Perjuangan kota Salatiga ini.

“Aset terbesar Kota Salatiga adalah persatuan, 
kerukunan, dan persaudaraan” tandas Milhouse 

Teddy Sulistio, SE (ss) 
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MIMBARMIMBARMIMBAR

eran dan fungsi Dewan Perwakilan 

PRakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga 
tahun 2014 sampai 2019 dalam menjadi 

mitra pemerintah kota dirasa belum maksimal, 
dengan demikian diperlukan upaya agar kinerja 
DPRD periode 2019-2024 lebih optimal.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, M. 
Fathur Rahman, SE, MM, di periode yang akan 
datang dimana ada anggota dewan yang baru dan 
lama diharapkan bisa lebih bersinergi dan 
bekerjasama demi kemajuan Kota Salatiga. 

“Kita tidak perlu lagi melihat pertarungan-
pertarungan dalam pemilu ini, akan tetapi kerja-
kerja dewan untuk 5 tahun kedepan sangat dinanti-
nati oleh masyarakat”.

Menurut Wakil Ketua, produk-produk Dewan 
sangat ditunggu-tunggu masyarakat itu akan 
terwujud jika ada kekompakan di DPRD. Kita tidak 
kerja sendiri-sendiri, tidak hanya mementingkan 
jabatan-jabatan di DPRD tetapi semua bekerja 
maksimal dan diperlukan evaluasi-evaluasi kinerja 
setiap anggota dewan maupun setiap alat 
kelengkapan yang ada. 

“Kita perlu ada kekompakan agar semua 
potensi yang kita miliki bisa maksimal. untuk lima 
tahun yang lalu saya kira potensi-potensi itu ada 
akan tetapi belum teroptimalkan karena memang 
kita masih berjalan sendiri-sendiri. Lembaga ini 
belum bisa menjembatani agar kinerja fraksi, komisi 
dan alat kelengkapan dewan yang lainnya ini bisa 
optimal. Kita masih terkesan bekerja sesuai dengan 
tupoksinya, tetapi belum berkerja secara lembaga 
bersama-sama dievaluasi terakait dengan peran-
peran itu” tutur pak Maman.

Lebih lanjut dijelaskan pak Maman bahwa 
kedepan Dewan bisa melihat hasil lima tahun yang 
lalu, sehingga bisa menjadikan DPRD dapat sejajar 
dengan Walikota, ikut berperan menjadi mitra 
penyelenggara pemerintah daerah dan mempunyai 
kekuatan dan kemampuan yang seimbang, sehingga 
masyarakat benar-benar bisa merasakan kontribusi 
dan peran dari DPRD untuk masyarakat. 

Evaluasi Pemilu
Menurut Wakil Ketua DPRD, Pemilu 2019 

harus dievaluasi lagi, karena memang baru pertama 
kali ini Indonesia melaksanakan pemilu serentak 
dengan pilihan 5 kartu suara. Hal tersebut 
menurutnya berdampak pada kesulitan para 
pemilih, khususnya pemilih usia lanjut.

“Dalam hal sosialisasi, kita menjadi kesulitan 
karena tingkat daerah, provinsi dan pusat kadang-
kadang tidak linier satu partai. Masyarakat 

menghendaki pilihan yang menurutnya baik, 
kemudian pemilih dapat informasi dari calon-calon, 
termasuk presiden dan wakil presidennya disajikan 
pada waktu yang sama. Ini yang menjadi kesulitan 
bagi para pemilih”, tambah pak Maman.

Terkait penyelenggara Pemilu, menurut pak 
Maman dengan adanya penyelenggara yang banyak 
mengalami korban meninggal, untuk di Salatiga 
sendiri ada beberapa yang sakit,  menjadi perhatian 
tersendiri. Dengan waktu kerja yang demikian 
panjang menjadikan penyelenggara Pemilu 
khususnya ditingkat KPPS tidak akan mampu untuk 
konsentrasi di waktu yang panjang, bahkan bagi 
petugas yang usianya tidak muda lagi. 

Peserta pemilu, baik partai politik maupun tim 
suksesnya juga mengalami hal yang sama. Sehingga 
menurut pak Maman pemilu kali ini bisa 
dikategorikan sebagai pemilu yang brutal yang 
persaingannya tidak hanya dengan partai lain, 
namun ditubuh partai sendiri juga mengalami 
pertarungan dan perebutan pemilih yang cenderung 
brutal karena sudah direkrut caleg yang lain dan 
direbut caleg sesama partainya. Hal ini menurut 
beliau disebabkan karena salah satunya tidak 
berdasarkan nomor urut. 

“Dari sisi lain memang lebih demokratis, akan 
tetapi pola pemilu ini menjadikan persaingan yang 
kurang sehat di tubuh internal partai politik” tutur 
pak Maman.

Ini menjadi evaluasi bersama, dimana dengan 
pola pemilu ini banyak masyarakat yang 
kebingungan. Untuk menjadikan pemerintahan 
yang bersih dan baik sangat pesimis. Pilihan pemilih 
belum menciptakan wakil-wakil yang kapasitasnya 
baik disisi kemampuan dan kesiapan menjadi wakil 
masyarakat. Mereka yang dapat menyediakan uang 
saku lebih besar akan terpilih. 

Semoga ini menjadi evaluasi dan catatan kita 
bersama, kedepan semoga akan terjadi pemilu yang 
demokratis dan menghasilkan wakil-wakil yang 

baik” tutup pak Maman.(ss).
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Riawan Woro Endartiningrum, SE Riawan Woro Endartiningrum, SE Riawan Woro Endartiningrum, SE 

MIMBAR

elar Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 

Gterasa berbeda dengan Pemilu 
sebelumnya. Kali ini Pemilu Legislatif 

dan Pemilu Presiden di lakukan serentak pada waktu 
yang sama, yaitu tanggal 07 April 2019.

Pesta demokrasi sebelumnya, tahun 2014 
dilakukan dua pemilu: pemilihan legislatif 
berlangsung pada 9 April untuk memilih 560 anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan 132 
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan para 
anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya para anggota DPR hasil pemilu 
tersebut mengajukan calon presiden dan wakil 
presiden yang bertarung dalam pemilihan presiden 
tiga bulan kemudian, pada 9 Juli 2014. 

Untuk tahun 2019 ini, ada 16 Partai Politik 
(parpol) yang ikut berkompetisi. 12 Parpol lama yakni 
PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PPP, PKB, 
PAN, Nasdem, Hanura, PKPI dan PBB. Sedangkan 4 
parpol baru yakni Perindo, PSI, Partai Berkarya dan 
Partai Garuda, serta 4 parpol lokal Aceh.

Mereka memperebutkan 575 kursi anggota 
DPR RI, 136 kursi anggota DPD, 2.207 kursi anggota 
DPR Provinsi dan 17.610 kursi anggota DPRD 
Kabupaten/Kota.

Dinamika Pemilu 2019
Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Hj. Riawan 

Woro Endartiningrum, SE saat ditemui menyatakan 
bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 
berjalan dengan baik, aman dan lancar meski 
banyak dinamika yang terjadi dilapangan, inilah 

yang menjadi warna dari pelaksanaan pemilu di 
tahun 2019 kali ini.

“Alhamdulillah pemilu berjalan dengan baik 
dan hasilnya pun maksimal sesuai dengan pilihan 
dan nurani masyarakat dan kedepannya akan 
menjadikan segala sesuatunya lebih baik.” Kata Ibu 
Woro Endartiningrum.

Lebih lanjut Ibu Woro mengatakan bahwa 
dalam suatu kompetisi harus ada yang kalah dan ada 
yang  menang ,  wa l aupun  s e t i ap  o r ang  
mengingkinkan kemenangan tapi semua sudah ada 
garisnya dari Yang Maha Kuasa.

Pemilu serentak yang menggabungkan pemilu 
legislatif dan pemilu presiden dalam pelaksanaannya 
menimbulkan masalah baru di masyarakat. Ada 5 
kartu suara yang harus di coblos oleh pemilih sedikit 
banyak membuat pemilih bingung untuk mencoblos 
pilihannya.

Walaupun KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota 
Salatiga telah gencar melakukan sosialisasi terkait 
mekanisme pencoblosan namun tak urung pemilih 
terutama yang berusia lanjut tampak bingung dalam 
mencoblos.

Menanggapi hal ini Bu Woro mengatakan 
bahwa adanya pro dan kontra di masyarakat dalam 
pelaksanaanya merupakan hal yang biasa, namun 
Pemerintah tentunya telah melakukan kajian dan 
setelah pemilu serentak ini pasti akan melakukan 
evaluasi .

“Kalaupun ada evaluasi, yang jelas semua 
demi kesejahteraan masyarakat,” kata Ibu Woro.

Terkait kinerja DPRD periode 2014-2019, Bu 
Woro mengatakan bahwa selama ini sudah baik, 
walaupun ada beberapa sektor yang dianggap 
kurang maksimal, namun secara umum sudah baik.

Kedepan untuk anggota DPRD Kota Salatiga 
periode berikutnya dapat mempertahankan yang 
sudah baik dan meningkatkan yang dianggap 
kurang maksimal sehingga dapat mengemban 
amanah dari masyarakat Kota Salatiga.

Untuk DPRD Kota Salatiga terdapat 25 kursi 
yang diperebutkan oleh 251 Calon Legislatif (Caleg) 
dari 13 Partai Politik yang mengajukan caleg di KPU 
Kota Salatiga.

“Untuk DPRD Kota Salatiga dari 25 orang 
anggota periode 2014-2019, 11 anggota terpilih 
kembali dan ada 14 baru  yang akan menjadi anggota 
DPRD periode berikutnya. Semoga bagi yang terpilih 
dapat membawa manfaat bagi masyarakat Salatiga.” 

Ungkap Politisi Gerindra ini.(wj).
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OPINI

emilu Serentak Indonesia tahun 2019 Ptelah digelar, Rabu 17 April 2019. Kota 
Salatiga adalah kota toleransi yang patut 

dipertahankan eksistensinya di tahun politik ini. 
Bahkan perlu menjadi contoh keberagaman dan 
perbedaan yang menyatu dalam bingkai 
Kebhinekaan Tunggal Ika sebagai salah satu penjaga 
keutuhan NKRI.

Demikian halnya dengan keberadaan lembaga 
DPRD Salatiga yang menjadi ”rumahnya Bhinneka 
Tunggal Ika” yang harus mampu menjaga 
keberagaman di kota yang sejuk ini.

Pemilihan Umum sudah selesai, dan di 
Salatiga Pemilu tidak dimanfaatkan untuk menjadi 
ajang saling hujat dan saling menjelekkan antara 
kelompok satu dan kelompok lainnya, jika pun ada 
sangat kecil prosentasinya. Sekarang kita harus 
menjadika Salatiga sebagai hamparan yang indah 

dalam perbedaan untuk kebersamaan. Sebab 
dengan kebersamaan dan saling sadar akan 
kehidupan, maka Salatiga akan damai dan sikap 
toleransi akan semakin bertambah meningkat.

Hal tersebut senada dengan gagasan, pola 
pikir dan ide-ide Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistio, 
SE. Beliau selalu menandaskan bahwa kebhinekaan 
dan keberagaman di masyarakat merupakan bentuk 
kekuatan yang luar biasa dalam membangun Kota 
Salatiga. Maka jangan sampai semangat 
kebersamaan warga masyarakat yang sudah tercipta 
selama ini menjadi luntur dan bahkan bisa tercabik-
cabik.

“Kita semua menyadari terkadang ada 
perbedaan dalam berpolitik, beda dalam pendapat, 
beda dalam kompetisi dan akan memicu perpecahan. 
Tetapi saya yakin dan seyakin-yakinnya warga 
Salatiga memiliki prinsip yang kuat dan 
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banyak kita bagi-bagikan, bahkan hanya melihat 
judul saja, para pengguna media sosial sudah sering 
membagikan ke teman-teman lainnya.

Hal ini harus dihadang oleh semua elemen 
masyarakat di Salatiga karena hal ini bisa merusak 
sendi-sendi kebersamaan dan toleransi.

Fitnah dan saling menjelekkan harus segera 
kita buang jauh-jauh, warga Salatiga harus tetap 
bergandengan tangan bersama-sama menghadang 
perusak  kebhinekaan dan keutuhan NKRI. 

“Hoaks adalah musuh kita bersama, dan 
hoaks adalah racun berbisa merusak hati nurani,” 
tegas Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio.

Wakil Ketua DPRD Salatiga, M Fatur Rahman 
juga memberikan nada yang sama. “Kita jangan 
saling mengejek, jangan saling menjelekkan dan 
jangan saling mencaci maki yang akhirnya akan 
mengganggu stabil itas keberagaman dan 
persaudaraan antar warga” Kata M. Fathur Rahman.

DPRD Salatiga sebagai lembaga milik rakyat 
akan selalu menjadi jembatan yang kokoh dalam 
menjaga dan melestarikan keharmonisan 
bermasyarakat dalam perbedaan di Kota Salatiga 
yang biasa disebut kota Bhinneka Tunggal Ika.(ss)

*)Penulis adalah
ASN di Sekretariat DPRD 

Kota Salatiga  

berpandangan ke depan yang lebih baik untuk 
Salatiga tercinta ini,” tandas Teddy Sulistio.

Menurut beliau, Salatiga adalah “Indonesia 
Mini” yang rukun dan damai. Puluhan etnis dan 
suku hidup berdampingan di Kota Salatiga. 
Keharmonisan tetap terjaga sampai saat ini.

Khusus lembaga DPRD Kota Salatiga sebagai 
lembaga perwakilan rakyat dan juga sebagai 
perwakilan Partai Politik berjalan bersama-sama 
dengan masyarakat, menyatu untuk menjaga 
keindahan kebersamaan dan kedamaian toleransi di 
Kota Salatiga ini. 

DPRD sebagai lembaga milik rakyat telah 
b e r u s a h a  m e l i n d u n g i  S a l a t i g a  d e n g a n  
keberagamannya. Perda Nomor 5 Tahun 2011 yang 
salah satunya berisi pelayanan publik yang tidak 
diskriminatif dan memberikan kesempatan kepada 
masyarakat seluas-luasnya dalam berpartisipasi 
menjadi bukti bahwa DPRD Salatiga selalu 
mengedepankan kepentingan Masyarakat. DPRD 
berharap agar dalam bidang pelayanan publik tidak 
ada pembedaan kasta di masyarakat didalam 
penyelenggaraan pembangunan di Salatiga.

Menjaga Kebhinnekaan
Informasi yang tidak memiliki dasar dan 

cenderung bersifat kebohongan (hoaks) kini 
beteraran di dunia maya terlebih di media sosial 
(medsos). Informasi yang tidak jelas sumbernya pun 
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peraturan tersebut dapat dengan mudah 
diakses sehingga informasi secara cepat 
dapat kita dapatkan bagi yang 
berkepentingan. Dalam pembentukan 
sebuah peraturan daerah misalnya 
tentunya melalui beberapa tahapan, 
seperti alasan kenapa sebuah peraturan 
tersebut dibuat, kajian seberapa 
pentingnya sebuah peraturan tersebut 
harus dibuat, kemudian proses 
pengusulan rancangan peraturan, 
b e r b a g a i  p e m b a h a s a n  u n t u k  
mendapatkan informasi urusan apa saja 
yang akan diatur dalam sebuah 
rancangan peraturan daerah, kemudian 
pembuatan naskah akademik, sampai 
dibuatlah draf rancangan peraturan dan 
masih banyak proses yang dilalui dalam 
pembuatan peraturan peraturan. 
Beberapa kegiatan tersebut akan lebih 
baik ketika pada setiap pembahasan 
terdokumentasikan dengan baik.

Untuk membantu ingatan dan 
kemampuan kiranya pendokumentasian 
proses tahapan dalam pembentukan 
sebuah peraturan tentunya tidak kalah 
penting untuk terakomodir dalam 
sebuah sistem informasi. Agar apabila 

dikemudian hari kita ingin mengetahui informasi apa 
saja yang mendasari dalam pembahasan peraturan 
tersebut. Sistem informasi tentu akan memudahkan 
kita dalam melaksanakan atau menyelesaikan 
tugasnya bagi seseorang yang berkecimpung 
dibidang perancang peraturan perudangan serta 
memberikan informasi kepada masyarakat 
berkenaan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Sistem informasi berkembang sejalan dengan 
peradabang manusia, dengan menggunakan sarana 
yang ada pada saat itu. Sistem Informasi peraturan 
perundang-undangan merupakan suatu sistem yang 
diciptakan sebagai sarana atau sumber informasi 
peraturan perundang-undangan yang bermanfaat 
bagi para perancang dalam penyusunan peraturan 
perundang-undangan dan bagi masyarakat yang 
ingin mengetahui informasi hukum dan peraturan 
perundang-undangan. Pada kenyataannya sistem 
informasi peraturan perundang-undangan yang ada 
belum secara maksimal dimanfaatkan oleh para 
perancang dalam menunjang pekerjaannya, hal 
tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antar lain 
tingkat kemampuan dan kemauan perancang dalam 
pemanfaatan sistem informasi peraturan 
perundang-undangan masih kurang dan belum 

ndonesia sebagai negara hukum, memiliki 

Iberbagai macam peraturan perundang-
undangan yang mangatur segenap 

rakyatnya. Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia merupakan betuk perundang-undangan 
yang tertinggi, sehingga peraturan undang-undang 
dibawahnya  tidak boleh bertentangan dengannya. 
Berbagai bentuk peraturan mulai dari undan-
undang, peraturan pemerintah pengganti undang-
undang(perpu), Peraturan pemerintah (PP), 
Peraturan Daerah baik itu peraturan daerah. 

Pernahkah kita menghitung berapa banyak 
peraturan yang ada dinegara kita ini. Sulitnya 
menjawab pertanyaan tersebut disebabkan karena 
tidak adanya suatu sistem infomasi yang berupa 
pusat data (database). Dengan adanya peraturan 
perudang-undangan yang teritegrasi. Beberapa 
institusi pemerintah dan swasta banyak yang telah 
mengembangkan sistem informasi peraturan 
perundang-undangan. 

tidak kalah penting yaitu dokumentasi proses 
pembuatan sebuah peraturan dalam sebuah jurnal 
mungkin  atau bentuk la in  yang mana 
pendokumentasin proses-proses pembuatan 

*)
Oleh : Sudibyo Budi Santoso, A.Md

Mudahkan PengelolaanMudahkan PengelolaanMudahkan Pengelolaan
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adanya sistem informasi peraturan perundang-
undangan yang dibuat dengan mempunyai standar 
akurasi dan validitas datanya. 

Oleh karena itu, apabila membahas sistem 
informasi yang ada pada saat ini, maka tidak akan 
terlepas dari penggunakan teknologi informatika 
atau yang lebih dikenal dengan teknologi informasi 
yang menjadi sarana berjalannya suatu sistem 
informasi, yang merupakan suatu sistem sudah 
pasti terbentuk terdiri dari berbagai komponen yang 
saling berkaitan dan salah satunya adalah sarana 
berjalannya sistem informasi tersebut serta 
komponen pendukungnya. Adapun komponen-
komponen sistem informasi saat ini paling tidak 
terdiri dari: 

a. Hardware, terdiri dari komputer dan 
perlengkapannya termasuk perangkat jaringan 
(network).

b. Software, merupakan kumpulan dari 
perintah/fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu 
untuk memer intahkan komputer  untuk 
melaksanakan proses tertentu.

c. Data, merupakan komponen yang paling 
penting dan menjadi bahan dasar dari sistem 
informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk 
menghasilkan suatu informasi

d. Prosedur, termasuk di dalamnya adalah 
dokumentasi proses dari sistem, pedoman teknis, 
dan arahan atau kebijakan pimpinan. 

e. Manusia, komponen ini yang akan 
menentukan seberapa besar manfaat dan kegunaan 
dari suatu sistem informasi, karena semahal dan 
secanggih apapun sistem informasi di bangun, tanpa 
ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal 
dan berkompeten di bidang tersebut teknologi 
tersebut hanya akan menjadi tumpukan barang yang 
tidak memiliki manfaat besar bagi kemajuan suatu 
organisasi.

Kegagalan dalam membangun atau mengelola 
suatu sistem informasi khususnya yang 
diselenggarakan oleh instansi pemerintah biasanya 
disebabkan karena adanya keterbatasan didalam 
penguasaan sistem informasi yang didalamnya 
melingkupi kemampuan sumber daya manusia, 
belum terbangunnya budaya bekerja dengan suatu 
pola yang saling terintegrasi dan ego-sektoral yang 
tinggi. Hal ini yang menyebabkan sulitnya untuk 
mewujudkan database peraturan perundang-
undangan yang terintegrasi atau tersentral.

Sistem informasi merupakan sumber 
masyarakat untuk mendapatkan informasi 
berkenaan dengan peraturan-peraturan yang ada. 
Hal tersebut merupakan juga mewujudkan 
kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan 
peraturan yang ada dan di sampaikan kepada 
masyarakat seluas-luasnya dengan kemudahan 
akses yang ada. Juga memudahkan bagi seorang 
perancang peraturan dalam penyusunan peraturan 
yang akan dibuat secara cepat dan berkualitas.

Terlepas dari itu semua apabila dalam 
keberadaan sistem infomasi tersebut dirasakan 
kurang maksimal, hal tersebut kemungkinan 
disebabkan oleh belum adanya lembaga atau 
instansi yang mengelola sistem infomasi terkait 
peraturan-peraturan secara maksimal dan 
berkesinambungan. 

Dukungan dan komitmen yang kuat sangat 
dibutuhkan baik itu dari pimpinan maupun kepada 
seluruh pihak dalam organisasi untuk mewujudkan 
sistem informasi peraturan yang handal dan dapat 
dipertanggungjawabkan datanya. 

*)Penulis adalah Pranata Komputer pada

Sekretariat DPRD Kota Salatiga
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KOMISI A DPRD Kota SalatigaKOMISI A DPRD Kota SalatigaKOMISI A DPRD Kota Salatiga

LAPORAN UTAMA

omisi A Dewan Perwakilan Rakyat 

KDaerah (DPRD) Kota Salatiga Bidang 
Hukum dan Pemerintahan telah 

banyak berkiprah selama 5 (lima) tahun 
pengabdiannya di DPRD Kota Salatiga.

Komisi A DPRD Kota Salatiga ini termasuk 
Komisi paling dinamis pada struktur anggotanya 
pada 2014-2016. Ketua Komisi A saat itu Dance 
Ishak Palit, Msi harus mengundurkan diri untuk 
mengikuti Pemilihan Walikota Salatiga tahun 2017 
berpasangan dengan Drs. Agus Rudianto, MM.

Kemudian posisi Ketua digantikan oleh 
Bernardus Supriyono, SE serta adanya tambahan 
anggota antar waktu Sugiyanto. Dalam perjalanan 
waktu, Bernardus Supriyono, SE meninggal dunia 
pada tahun 2018, maka terjadi PAW (Pergantian 
Antar Waktu) kembali dengan masuknya Drs. Amien 
Singgih dalam anggota DPRD Kta Salatiga.

Melihat dinamika Komisi A yang sedemikian 
fluktuatif, Nono Rohana, S.Ag  anggota  Komisi A 
menganggap sesuatu yang biasa dalam sebuah 
organisasi namun dia mengaris bawahi bahwa 
secara umum program agenda Komisi A dapat 
berjalan dengan baik.

Pak Nono mengatakan bahwa sudah banyak 
yang Komisi A lakukan seperti misalnya di RSUD 
(Rumah Sakit Umum Daerah) Kota Salatiga, Komisi A 
DPRD Salatiga telah banyak andil dalam  
perkembangannya, baik secara fisik maupun 
pelayanan yang kita tekankan untuk lebih 
ditingkatan.

“Kita ser ing 
b e r k o m u n i k a s i  
dengan RSUD karena 
RSUD adalah salah 
satu wajah pelayanan 
k e s e h a t a n  b a g i  
m a s y a r a k a t ,  
sementara itu untuk 
P u s k e s m a s -
Puskesmas juga tetap 
kita pantau untuk 
pelayanannya.” kata 
Pak Nono.

K e m u d i a n  
u n t u k  D i n a s  
Kesehatan Kota (DKK) yang juga salah satu mitra 
Komisi A, Nono Rohana mengucapkan terima kasih 
dengan DKK yang telah banyak peningkatan. 
Terutama dengan kesehatan dasar masyarakat baik 
terkait MCK (Mandi Cuci Kakus), kesehatan 
lingkungan dan pelayanan dasar kesehatan, 
walaupun masih ada PR (Pekerjaan Rumah) bagi 
DKK terkait dengan pola hidup sehat masyarakat 
yang belum optimal.

Tidak salah kiranya jika Komisi A begitu peduli 
dengan masalah kesehatan karena Sekretaris 
Komisi, dr. Suryaningsih, M.Kes adalah mantan 
Direktur RSUD Kota Salatiga .

Selanjutnya di bidang Pendidikan, Komisi A 
menurut Nono Rohana telah melakukan banyak hal 
terutama dengan mitranya di Dinas Pendidikan 

Rapat Komisi A dengan OPD dalam rangka penyusunan pokok pikiran (Pokir) untuk pembuatan RKPD (Rencana kerja Rapat Komisi A dengan OPD dalam rangka penyusunan pokok pikiran (Pokir) untuk pembuatan RKPD (Rencana kerja 
pembangunan daerah)pembangunan daerah)
Rapat Komisi A dengan OPD dalam rangka penyusunan pokok pikiran (Pokir) untuk pembuatan RKPD (Rencana kerja 
pembangunan daerah)
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ketertiban umum.
Masih menurut Nono Rohana, selain menjalin 

kerjasama dengan mitra dari OPD (Organisasi 
Perankat Daerah) Pemerintah Kota Salatiga, Komisi 
A juga menjalin kerjasama dengan perwakilan 
instansi vertikal yang berada di Kota Salatiga.

“Misalnya dengan Kantor Kementrian Agama 
(Kemenag) Kota Salatiga, Komisi A sempat 
berkomunikasi terkait dengan anggaran MI 
(Madrasah Ibtidaiyah) yang ada di Kota Salatiga, 
bahkan kita sempat membahas ini ke Kemenag 
Pusat, karena banyak MI yang berkembang pesat 
namun tidak didukung oleh sapras (sarana dan 
prasarana) yang memadai.” Ungkap Lulusan STAIN 
Salatiga ini.

Dengan Polres (Kepolisian Resort) Kota 
Sa lat iga ,  Nono mengungkapkan adanya 
pembahasan bersama Komisi A dengan Polres 
Salatiga dalam peluncuran program Simadu (Sistem 
Keamanan Terpadu) pada era kepemimpinan 
Kapolres AKBP Ribut Hari Wibowo.

Diakhir masa bakti Komisi A, Nono Rohana 
masih mempunyai impian untuk mewujudkan 
Salatiga Science Park yang hingga saat ini masih 
belum bisa terealisasikan karena keterbatasan lahan 
yang harus disediakan padahal kita telah mendapat 
lampu hijau dari Kementrian Riset dan Teknologi 
(Kemenristek)

“Karena keberadaan Salatiga Science Park ini 
bisa memperkaya destinasi wisata pendidikan (Edu 
Wisata) di Kota Salatiga sesuai dengan fungsi kota 
sebagai kota pendidikan, kota olahraga dan kota 
perdagangan dan jasa.” Pungkas pria yang terpilih 
kembali menjadi anggota DPRD Kota Salatiga periode 

mendatang.(wj)

(Diknas) Kota Salatiga, Komisi A banyak melakukan 
pemantauan terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik 
Baru) dengan sistem Zonasi, regrouping sekolah 
dasar di Keluarahan Pulutan, Sidorejo Kidul, Ledok 
dan Dukuh.

“Dengan sekolah-sekolah swasta kita sudah 
berkomunikasi tentang masukan-masukan mereka, 
kita tetap berupaya membantu karena mereka telah 
mendidik anak bangsa, masyarakat Salatiga harus 
kita layani sebagaimana mestinya.” tutur Politisi PKS 
(Partai Keadilan Sejahtera) ini.

Terkait dengan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Salatiga, Nono 
mengatakan bahwa Komisi A telah melakukan 
pemantauan pembuatan e-KTP (elektronik Kartu 
Tanda Penduduk)  yang sempat ramai terkait dengan 
panjangnya proses yang harus dilalui warga untuk 
pembuatan e-KTP, namun sekarang telah ada 
peningkatan dalam proses pembuatannya.

“Harapannya masyarakat akan semakin 
mudah dalam pengajuan e-KTP, KK (Kartu Keluarga), 
dan surat-surat lainnya seperti Akta Kelahiran, Akta 
Nikah dan Akta Kematian.” Kata Sekretaris DPD PKS 
Kota Salatiga ini.

Selain dengan itu Komisi A juga berkerjasama 
dengan Bapermasper KB (Badan Pemberdayaan 
Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana) 
kala itu dengan meluncurkan program Rumah Sehat 
untuk mengatasi Rumah Aladin (Atap Lantai dan 
Dinding) dengan bantuan dana rehabnya.

Dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
Komisi A berkolaborasi untuk mengatasi 
kekurangangan tenaga Satpol dengan mengadakan 
THL (Tenaga Harian Lepas) Banpol (Bantuan Satpol) 
yang bertugas untuk membantu dalam menjaga 

Audiensi Komisi A DPRD Kota Salatiga.Audiensi Komisi A DPRD Kota Salatiga.Audiensi Komisi A DPRD Kota Salatiga.
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emilu legislatif tahun 2019 telah selesai 

Pdigelar  tidak terasa masa bakti Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Salatiga periode tahun 2014-2019  akan segera 
berakhir.

Beberapa anggota DPRD Kota Salatiga masih 
akan berjuang di lembaga ini untuk 5 (lima) ke 
depan, namun sebagian harus mengakhirinya masa 
baktinya di periode kali ini.

Ketua Komisi B bidang Ekonomi dan 
Keuangan DPRD Kota Salatiga, H. Budi Santoso, SE, 
MM yang ditemui beberapa waktu lalu mengatakan 
bahwa khusus Komisi B telah banyak hal yang 
dilakukan selama periode kemarin (2014-2019) 
terutama di tiga bidang utama yang menjadi fokus 
Komisi B.

Tiga hal tersebut menurut Budi adalah tentang 
ekonomi kreatif, pelayanan masyarakat dan 
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
menjadi program kerja OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) yang menjadi mitra dari Komisi B.

 “Yang terkait dengan pelayanan itu memang 
kita tekankan untuk di tingkatkan seperti misalnya 
untuk masalah perijinan bisa lebih terbuka tentang 
kepastian prosedur, kepastian waktu dan biaya 
sehingga masyarakat bisa memantau sejauh mana 
ijin yang mereka ajukan.” kata Pak Budi.

Lebih lanjut Pak Budi menjelaskan bahwa  
kedepan beliau ingin pelayanan kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh instansi terkait bisa lebih baik 
seperti yang menjadi standart pelayanan di bank 
ataupun hotel dengan mengedepankan salam, 
senyum dan sapa.

Mengenai pengembangan SDM pak Budi 

mengatakan bahwa perlu peningkatan kualitas 
dengan diadakannya pelatihan , training bagi SDM 
yang dimiliki sehingga SDM tersebut akan 
mempunyai kompetensi.

“Diharapkan dengan peningkatan kualitas 
SDM maka akan meningkat pula kualitas pelayanan 
kepada masyarakat.” Kata Politisi PKS ini.

Pak Budi mengambil contoh Dinas Pertanian 
yang harus bisa membina petani di Salatiga, Dinas 
Pertanian misalnya dengan memberikan pelatihan 
kepada para petani tentang bagaimana mengolah 
lahan yang terbatas dengan mengunakan teknologi 
yang tepat guna  menghasilkan hasil panen yang 
maximal .

Karena diketahui lahan pertanian di Salatiga 
saat ini tidak mengalami pertambahan namun lebih 
sering berkurang dengan adanya alih fungsi lahan 
pertanian menjadi kawasan pemukiman, sehingga 
secara tidak langsung menganggu kestabilitasan 
pangan Kota Salatiga

Pemanfaatan lahan di pekarangan rumah 
warga dengan program KRPL (Kawasan Rumah 
Pangan Lestari )  diharapkan akan dapat 
mengoptimalkan kesinambungan penyediaan bahan 
pangan rumah tangga yang berkualitas dan 
beragam.

Untuk mengatasi masalah tenaga kerja  perlu 
andanya pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan 
oleh dunia kerja sehingga kita (Komisi B) 
merekomendasikan untuk dibentuknya UPTD (Unit 
Pelaksana Teknis Daerah) BLK (Balai Latihan Kerja) 
di Kota Salatiga.

“Walaupun sebenarnya sudah kita proses 
kesana (Kementrian Tenaga Kerja) namun ternyata 

Pelayanan akan MaksimalPelayanan akan MaksimalPelayanan akan Maksimal
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Pasar Rejosari (Pasar Sapi ) untuk segera dapat 
direalisasikan pembangunannya pada tahun 2019 
ini.” Kata Legislator dari Dapil Argomulyo ini.

Kemudian masih menurut Budi , Pemkot 
Salatiga untuk segera mewujudkan revitalisasi 
Pasaraya 1 dan Pasaraya 2, karena bagaimanapun 
Pasaraya adalah salah satu wajah Kota Salatiga, 
simbol dari ekonomi kerakyatan warga Salatiga.

“Kami punya impian jika Pasaraya 2 dapat 
dijadikan lebih  modern, misalnya di lantai ground 
buat parkir kendaraan, kemudian diatasnya untuk 
pasar tradisional sedangkan lantai paling atas 
difungsikan menjadi kantor pelayanan terpadu, 
sehingga pasar tersebut akan menjadi lebih ramai.” 
tutur Pak Budi.

Mengenai masa bakti Komisi B periode 2014-
2019 akan segera berakhir, Budi mengatakan bahwa 
apa yang telah dikerjakan selama ini oleh Komisi B 
jika dirasa lebih baik bisa lebih ditingkatkan namun 
jika dirasa kurang optimal dia berharap Komisi B 
periode yang akan datang bisa menjadikan lebih baik 
lagi.

“Saya harapkan untuk Komisi B berikutnya 
agar bisa lebih kreatif dan inovatif dalam hal 
mendorong program-program untuk masyarakat 

Kota Salatiga.” Pungkas Budi Santoso.(wj)

tidak bisa karena adanya kendala lahan yang harus 
kita sediakan.Untuk itu saya berharap OPD terkait 
untuk bisa mengadakan pelatihan ketrampilan 
sebagai ganti tidak tersedianya BLK.” Ucap Pak Budi

Lebih lanjut Budi Santoso mengatakan bahwa 
dinas yang membawahi UMKM (Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah) bisa memberikan pelatihan 
kewirausahaan yang mendukung berkembangnya 
ekonomi masyarakat sehingga pada ujungnya akan 
meningkatkan kesejahteraan warga Salatiga.

“Ini yang kami maksud dengan pengembangan 
ekonomi kreati f ,  dimana setelah di lat ih 
kewirausahaan akan dibentuk sebuah sentra 
industri dimana dinas terkait akan melakukan 
pembinaan, permodalan dan marketingnya sehingga 
UMKM ini bisa berkembang. “ Ungkap Dosen di salah 
satu perguruan tinggi swasta di Kota Salatiga ini.

Selanjutnya Ketua Komisi B menginginkan 
pasar tradisional di Salatiga agar lebih representatif , 
Pemkot telah memperbaiki pasar tradisional, 
diantaranya Pasar Baluran, Pasar Sayangan, Pasar 
Krenceng dan Pasar Andong yang diharapkan bisa 
memberikan dampak ekonomi masyarakat.

“Kami ingin agar pasar itu sudah jadi untuk 
segera diresmikan dan ditempati, karena jika tidak 
ditempati akan rusak, juga kami harapkan agar 

Audiensi Komisi B dengan Dinas Pasar dan Pedagang terkait Dengan Pembangunan Pasar RejosariAudiensi Komisi B dengan Dinas Pasar dan Pedagang terkait Dengan Pembangunan Pasar RejosariAudiensi Komisi B dengan Dinas Pasar dan Pedagang terkait Dengan Pembangunan Pasar Rejosari
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engan akan berakhirnya periode 

DAnggota DPRD Kota Salatiga Masa 
keanggotaan 2014 – 2019 H 

M.Kemat.S.Sos selaku Ketua Komisi C DPRD bidang 
pembangunan dan kese jahteraan sos ia l  
menyampaikan secara kelembagaan kinerja Komisi 
C yang dia pimpin cukup baik. Selama 5 tahun 
berbagai program-program telah dilaksananakan 
bersama-sama masyarakat dari berbagai daerah 
pemilihan yang ada dan pembangunan pun telah 
terwujud, baik di pembangunan fisik maupun non 
fisik.  “Pembangunan fisik untuk saat ini telah kita 
laksanakan terutama di bidang lingkungan baik itu 
jalan, saluran, pavingisasi, trotoar dan juga 
penataan kawasan kota telah kita laksanakan” 
ungkap pak kemat. 

Lebih lanjut Pak Kemat mengakui masih ada 
kekurangan-kekurangan di Komisi yang dia pimpin 
“Kita juga mengakui masih ada program 
pembanguanan yang terkait dengan sarana 
prasarana umum dan berbau bisnis yang selama ini 
terbengkalai tampaknya masih utuh juga (belum 
terlaksana). Dukungan kepada pemerintah juga 
telah DPRD lakukan namun hingga saat ini belum 
begitu ada perubahan, misalnya rencana 
pembangunan beberapa pasar yaitu pasar rejosari, 
pasar jetis, dan rencana pembangunan pasar lainya 
yang saat ini mandeg dan sampai saat ini pemerintah 
kota belum bisa memberikan solusi. 

Ditambahkan oleh Politisi senior tersebut 
“Tentu hal tersebut juga menjadi PR bagi kami, 
sehingga DPRD berharap kepada Pemerintah Kota 
meskipun masa keanggotaan DPRD akan berakhir 
namun program yang mandeg tersebut segera 
dilaksanakan. Lalu menyangkut program-program 

pembangunan secara umum, Komisi C dengan 7 
personil telah memperjuangkan program-program 
dilingkungan masing-masing terutama daerah 
pemilihannya di 4 kecamatan”, ungkap Pak Kemat.

Saat ditanya terkait kinerja DPRD dilihat dari 3 
fungsi DPRD yang diantaranya fungsi pengawasan, 
fungsi anggaran dan fungsi pembentukan peraturan 
daerah. Politisi tersebut menjawab bahwa 
kekurangan difungsi pengawasan diakui oleh Pak 
Kemat.

“Fungsi pengawasan terus terang kita masih 
belum optimal, bisa dibilang masih lemah dalam 
pengawasan. Sehingga kita sadari dan kita masih 
mensinyalir masih banyak program-program yang 
telah dilaksanakan oleh pihak ke-3 yang tentunya 
sebagian belum seperti yang kita harapakan. 
Terutama dari segi kualitas bangunan kenapa 
demikian karena dari teman-teman termasuk kami 
selama ini memang tidak secara mutlak 
menagendakan pengawasan dan hanya sesekali saja 
sehingga banyak kecolongan”, ungkap politis yang 
sudah menjabat 3 kali periode menjadi DPRD.

Pak Kemat mengungkapkan beberapa keluhan 
dari beberapa masyarakat dari berbagai kecamatan 
terkait dengan pembangunan-pembanguan fisik 
yang sudah terlaksana seperti pembangunan 
bantuan perumahan, bantuan jambanisasi, 
program–program pembangunan lingkungan seperti 
trotoarisasi. Ada yang hasil bangunannya tidak bisa 
dimanfaatkan, ada yang kualitas bangunannya 
rendah, ada keluhan yang lama proses 
pembangunannya. 

Lalu berikutnya kami juga lemah dalam proses 
pembangunan pada proses menjelang akan 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Terutama pada 
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diusulkan oleh pemerintah”, ungkap Pak Kemat. 
Menurut H. Kemat, untuk fungsi legeslasi kita 

punya perwakilan di Komisi C yang duduk di Badan 
Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) 
sebagai alat kelengkapan DPRD yang bertugas salah 
satunya adalah mengawal proses pembentukan 
peraturan daerah. 

Ada beberapa rancangan peraturan daerah 
yang telah kita sampaikan melalui perwakilan komisi 
yang ada di Bapemperda, yaitu peraturan daerah 
yang mangatur beberapa hal termasuk makam, 
permukinan, perumahan dan masih banyak lainya. 

Kepada anggota DPRD pada periode 
berikutnya tentu kita berharap agar bisa menindak 
lanjuti kesinambungan program-program yang telah 
dilaksanakan oleh masa bakti yang sebelumnya, 
untuk kemudian dikembangkan pada periode 
berikutnya. Program-program tersebut tentu yang 
menyangkut program fisik maupun non fisik. 

Untuk program infrastruktur memang selama 
5 tahun itu tidak bisa merubah secara total, sehingga 
berberapa program yang meliputi rancangan jangka 
pendek ataupun rancangan jangka panjang kami 
berharap kepada periode selanjutnya untuk 
meneruskan dan menindak lanjuti. Termasuk 
beberapa Peraturan Daerah yang nantinya 
dipandang sudah tidak relevan lagi tentu harapan 
kita untuk DPRD keanggotaan masa bakti 
mendatang bisa memperbaiki program-program 
tersebut juga termasuk program kesejahteraan 

masyarakat. (sy)

proses penunjukan  maupun lelang, sebenarnya 
selaku Komisi C percaya penuh kepada panitia 
lelang, yang memiliki hak penuh tidak bisa digangu 
gugat dalam mereka melaksanakan tugasnya selaku 
tim panitia proses pembangunan yang mana telah 
dilindungi melalui berbagai peraturan-peraturan. 
Tetapi ironisnya hampir seluruh program-program 
pembangunan hasil lelang itu kok hanya 
dimenangkan oleh orang-orang tertentu. Dan patut 
kita awasi dan kedepan kita laksanakn pengawasan 
sehingga jangan sampai meskipun ada lelang secara 
umum lelang terbuka tetapi kenyataan mungkin bisa 
juga diatur.

Harapan Komisi C kepada panitia proses 
pembangunan kedepan diharapkan melaksanakan 
proses-proses sesuai ketentuan yang berlaku. 
Karena tingkat pengawasan tidak hanya dari 
lembaga DPRD tetapi dari aparat terkait baik dari 
Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian tentu akan 
melakukan pengawasan secara mendetail. Sehingga 
kami berharap program-program pembangunan 
dapat terlaksana dengan berkualitas.

Terkait kinerja di Fungsi penganggaran, Pak 
Kemat menjelakan bahwa DPRD telah mensuport 
seoptimal mungkin kami telah memberikan 
dukungan penuh kepada usulan Pemerintah Kota, 
tentu hal itu tidak serta merta melalui proses 
pembahasan, ada yang pro dan kontra. 

“Apabila hal tersebut untuk kepentingan 
masyarakat tentunya akan tetap kita lakukan 
persetujuan terhadap program-program yang 
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“Selain itu Badan Kesbangpol membentuk 
Posko Kerjasama dengan menggandeng dari unsur 
TNI , POLRI dan Satpol PP untuk membackup 
penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu.” 
ungkap mantan Sekretaris Kecamatan sidomukti ini.

Untuk perangkat daerah di  Pemerintah Kota 
Salatiga selain Badan Kesbangpol OPD  yang terlibat 
aktif dalam pemilu serentak 2019 adalah  Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 
yang menyediakan Daftar Penduduk Pemilih 
Potensial Pemilu (DP4) yang kemudia diolah menjadi 
Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan akhirnya 

PEMILU SALATIGAPEMILU SALATIGAPEMILU SALATIGA
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emilihan umum serentak tahun 2019 

Ptanggal 17 April 2019 di Kota Salatiga 
telah selesai digelar dengan lancar, 

sukses, tanpa kendala yang berarti.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol) Kota Salatiga salah satu OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) di Lingkungan 
Pemerintah Kota Salatiga yang terkait langsung 
dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kota 
Salatiga.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Salatiga, 
Agung Nugroho,S.Sos,MM ditemui beberapa waktu 
yang lalu di ruang kerjanya mengatakan bahwa 
secara umum pelaksanaan pemilu serentak di Kota 
Salatiga mulai tahapan awal medio september 2018 
hingga rekapitulasi ditingkat KPU pada tanggal 03 
Mei 2019 alhamdulillah berjalan lancar dan tertib.

“Terkait penyelenggaraan pemilu di tingkat 
kabupaten/kota dan provinsi dilakukan oleh KPU 
dan Bawaslu, sedang pemerintah daerah berfungsi 
sebagai fasilitator, sehingga jika peyelenggara pemilu 
membutuhkan fasilitas maka pemerintah daerah 
wajib hukumnya untuk memberikan fasilitasi seperti 
yang termaktub dalam UU no 7 tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum.” Kata Pak Agung

Lebih lanjut Agung Nugroho mengatakan 
bahwa bentuk pemberian fasilitasi tersebut 
diantaranya penempatan personel, bantuan sarana 
dan prasarana, sosialisasi kepada masyarakat dan 
bantuan angkutan logistik untuk daerah terpencil 
jika memang diperlukan.

Ilustrasi: pemilu telah berjalan lancar.Ilustrasi: pemilu telah berjalan lancar.Ilustrasi: pemilu telah berjalan lancar.
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dalam Pemilu 2019 yang meningkat dibanding 
Pemilu 2014, Agung Nugroho mengatakan bahwa 
ada tiga indikator kesuksesan Pemilu 2019 yaitu 
sukses penyelenggaraan , sukses peserta pemilu dan 
sukses tingkat partisipasi pemilih.

Masih menurut Agung , penyelenggara pemilu 
baik KPU maupun Bawaslu telah bekerja  secara 
maximal dan bersinergi dengan Pemerintah Kota 
Salatiga. Sedangkan peserta pemilu yakni partai 
politik dan para Caleg (Calon Legislatif) secara umum 
telah paham aturan main yang ditetapkan oleh 
penyelenggara pemilu.

“Khusus tingkat partisipasi pemilih, menurut 
informasi yang saya peroleh berkisar antara 87-88% 
ini sangat luar biasa mengingat untuk target secara 
nasional saja hanya di angka 77,5 %.” Kata Agung.

“Harapannya dengan tingkat partisipasi yang 
tinggi akan berimbas pada tingkat legitimasi yang 
tinggi bagi siapa yang duduk di Dewan Perwakilan 
Rakyat maupun yang akan menjadi pimpinan 
nasional. ” Imbuh Pak Agung.

Lebih lanjut Agung mengatakan bahwa 
khusus untuk anggota DPRD Kota Salatiga, tingkat 
legitimasi yang tinggi dari masyarakat diharapkan 
agar anggota dewan untuk lebih dalam mengemban 
amanah dan pada akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Salatiga.

“Saya berharap anggota legislatif terpilih akan 
bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kami 
selaku mitra, karena jalannya pemerintahan 
tergantung dari sinergi antara eksekutif dan 
legislatif.” Kata mantan Sekretaris Dinas 

Perhubungan Kota Salatiga ini.(wj)

menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu serentak 
2019.

Sedang  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Kota Salatiga berperan dalam mengamankan 
daerah selama pelaksanaan tahapan pemilu, 
menegakkan peraturan daerah walaupun tetap 
mempertahankan netralitas dalam pemilu kali ini.

Mengenai kendala-kendala yang ditemukan 
dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini 
terkait pemilih yang harus mencoblos 5 (lima) surat 
suara yakni surat suara untuk Presiden, DPR RI, 
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kepala Kesbangpol Kota Salatiga mengatakan 
bahwa untuk pemilu serentak kali adalah pemilu 
yang rumit karena ditataran masyarakat yang sepuh 
sangat kesulitan saat melakukan pencoblosan dan 
ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita baik di 
tingkat regional maupun tingkat nasional.

“Dalam beberapa waktu kedepan kita akan 
melakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan 
kami bawa ke tataran yang lebih tinggi sebagai bahan 
pertimbangan bagi pelaksanaan pemilu yang akan 
datang apakah akan diselenggarakan secara 
serentak atau akan dipisah antara pemilu legislatif 
dan pemilu presiden.” Kata Agung.

“Syukur alhamdulillah di Kota Salatiga 
penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS (Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara) di beri kekuatan 
sehingga tidak sampai ada yang meninggal dunia, 
hanya menurut informasi yang kami terima ada yang 
masuk rumah sakit dari KPPS maupun dari saksi 
parpol.” Ungkap Pak Agung.

Terkait partisipasi masyarakat Kota Salatiga 
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Untuk Demokrasi IndonesiaUntuk Demokrasi IndonesiaUntuk Demokrasi Indonesia
Beban KPPSBeban KPPSBeban KPPS

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

anggal 17 April 2019 bangsa Indonesia 

Tmenggelar hajatan pesta demokrasi yang 
besar bahkan konon salah satu yang 

terbesar di dunia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) 
serentak yang menggabungkan Pemilu Legislatif dan 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Hebatnya, pemilu Indonesia dilaksanakan 
secara langsung dan dalam waktu sehari saja, 
berbeda dengan beberapa negara demokrasi lainnya 
yang membutuhkan waktu beberapa hari bahkan 
pekan untuk menyelenggaraan pemilunya.

Pemilu kali ini diikuti oleh 192,83 juta jiwa 
(190,77 juta DPT dalam negeri dan 2,06 juta DPT luar 
negeri). Jumlah ini naik 2,4 juta dari pemilu 2014 
silam. Pemungutan suara dilaksanakan di 813.350 
Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana setiap TPS 
melayani sekitar 200-300 orang di hari pencoblosan.

Dengan waktu pencoblosan yang berlangsung 
dari pukul 07.00-13.00 dengan jumlah yang dilayani 
sekian banyak dengan ada lima surat suara yang 
harus dicoblos oleh pemilih yaitu kertas suara untuk 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, 
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI. 

Jika setiap pemilih membutuhkan waktu 
untuk mencoblos surat suara rata-rata 5 menit, jika 
tiap TPS terdapat rata-rata 300 pemilih dan tiap TPS 
terdapat 4 alat coblos maka waktu yang dibutuhkan 
dalam pencoblosan : 5 menit x 300 orang : 4 kotak = 

375 menit atau 6,25 jam, ini hanya untuk waktu 
pencoblosan

Terbatasnya waktu, banyaknya pemilih tiap 
TPS, terbatasnya jumlah alat pencoblosan dan 
kesulitan pemilih dalam melakukan pencoblosan 
menjadi kendala tersendiri bagi KPPS (Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara) di masing-
masing TPS.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 
jumlah anggota KPPS di setiap Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) beranggotakan 7 orang. Meliputi, 1 orang 
ketua merangkap anggota, dan 6 orang lainnya 
bertindak sebagai anggota.

Ketua KPPS sebagai anggota KPPS kesatu 
mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan 
Suara, dan memberikan penjelasan  mengenai tata 
cara pemberian suara, serta menyiapkan dan 
menandatangi surat suara.    

Anggota KPPS kedua menerima surat 
pemberitahuan formulir Model C6-KPU, Model A.5-
KPU, dan KTP-el atau identitas lain dan anggota 
KPPS ketiga mengumpulkan surat pemberitahuan 
formulir Model C6-KPU, dan/atau Model A.5-
KPU/A.5 LN-KPU setelah Pemilih mendapatkan 
Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain 
yang diberikan oleh ketua KPPS

Anggota keempat dan kelima bertempat di 
dekat pintu masuk TPS, anggota keempat bertugas 

Pelantikan dan Bintek KPPS dalam Pemilu Serentak 2019 (FOTO: ledok.salatiga.go.id)
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(Panitia Pemungutan Suara) kelurahan setempat.
Setelah selesai penghitungan KPPS masih 

mempunyai kewajiban untuk mengantar kota suara 
yang telah disegel ke PPK (Panitia Pemilihan 
Kecamatan) untuk dis impan dan untuk 
penghitungan di tingkat kecamatan.

Menilik beban kerja yang begitu berat, perlu 
juga kita tengok berapa pendapatan yang KPPS 
terima untuk memikul tanggungjawab sedemikian 
besar dalam mensukseskan agenda nasional ini.

Untuk Ketua KPPS mendapatkan honor 
550.000,- anggota KPPS 500.000,- dan anggota 
keamanan mendapatkan 450.000,-.Bantuan untuk 
pembuatan TPS 1,6 juta dan uang makan @ 50.000,-.

Walaupun ada peningkatan honor dibanding 
Pemilu 2014, namun tidak sebanding dengan beban 
kerja dan tanggungjawab yang dipikul oleh KPPS. 

Adanya evaluasi dari Pemerintah dan 
penyelenggara Pemilu sangat dibutuhkan, baik 
dalam persiapan awal yang lebih matang dan lain 

sebagainya, semoga.(wj).

memeriksa kelengkapan indentitas 
dan jari pemilih. Anggota kelima 
bertugas menuliskan identitas dan 
daftar hadir bagi pemilih.

Anggota keenam bertugas 
m e m b a n t u  p e m i l i h  u n t u k  
memasukkan surat suara yang 
tekah dicoblos ke dalam kotak suara 
sesuai dengan warnanya. Dan 
a n g g o t a  k e t u j u h  b e r t u g a s  
memberikan tinta khusus sebagai 
tanda pemilih telah melakukan 
pencoblosan dan mempersilahkan 
pemilih untuk keluar dari TPS. 

Setelah proses pencoblosan 
selesai, anggota KPPS istirahat 
makan siang kemudian dilanjutkan 
dengan proses penghitungan suara. 
Dengan rata-rata 300 pemilih x 5 
surat suara = 1.500 surat suara  
yang dibaca dengan teliti agar tidak 
terjadi salah baca dibutuhkan 
waktu sekitar + 7 jam untuk 
menyelesaikan penghitungan suara.

Tugas KPPS tidak berhenti 
sampai disini, masih banyak form 
model yang harus ditandatangani, 
misalnya untuk formulir Model C1- 
DPR RI saja, ada sekitar 5 (lima) 
lembar halaman yang masing-
m a s i n g  h a l a m a n  h a r u s  
ditandatangani semua anggota 
KPPS dan para saksi. 

B a n y a k n y a  h a l a m a n  
tergantung dari banyaknya caleg 
yang terdaftar dalam surat suara, 
kemudian dibikin 4  (empat) salinan 
dua untuk PPS Kelurahan, satu untuk Panwas, satu 
untuk arsip KPPS belum untuk saksi yang 
jumlahnya bervariatif makin banyak saksi makin 
banyak yang harus dibuat.

Itu baru C1-DPR, belum lagi C1-DPD, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kota yang jumlah lembar 
halamannya juga sama banyaknya. Masih ada pula 
beberapa formulir lain yang harus ditandatangani 
setiap halaman dan dibuatkan salinannya beberapa 
kali.

Maka banyak KPPS yang baru bisa 
menyelesaikan pekerjaannya hingga pagi hari 
berikutnya tanggal 18 April 2018, itupun dengan 
kondisi fisik yang lemah karena mereka harus 
bekerja hampir 24 jam, suatu kondisi yang sudah 
tidak sesuai lagi dengan kemampuan manusia biasa.

Maka tidak dipungkiri ada beberapa terjadi 
human error mengingat KPPS kelelahan karena 
sehari sebelum hari pelaksanaan Pemilu mereka 
sudah bekerja untuk mempersiapkan TPS dan 
menjaga kotak suara yang telah didrop dari PPS 
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M. Miftah, Anggota DPRD Kota Salatiga dari 
Fraksi Kebangkitan Nasional mengatakan bahwa 
DPRD Kota Salatiga telah menjalankan apa yang 
menjadi fungsi DPRD Kota Salatiga dalam rangka 
mendorong  pembangunan Kota Salatiga ini.

Menurut beliau, dari sisi regulasi beberapa 
Perda (Peraturan Daerah) yang sudah dilahirkan 
termasuk di dalamnya Perda tentang Retribusi, 
Perda tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional,  
Perda tentang Perlindungan Usaha Pertanian,Perda 
tentang Perlindungan Lahan Pangan Lestari , saya ini 
sesuatu yang luar biasa agar implementasi 
peraturan tersebut dapat dirasakan oleh 
masyarakat.

Terkait fungsi penganggaran, Pak Miftah 
mengatakan bahwa penetapan anggaran tersebut 
bersifat kolektif kolegial. Di beberapa hal DPRD Kota 
Salatiga telah berperan dalam mendorong agar 
anggaran tersebut, ada keberpihakan pada 
masyarakat secara umum seperti dengan 
pengalokasian anggaran untuk pembanguan pasar 
Rejosari dalam APBD sebesar 20 M.

Menurut Pak Miftah, APBD Kota Salatiga 
sudah cukup baik dimana porsi antara Belanja 
Langsung dan Belanja Tidak Langsung menuju ke 
arah yang proposional dibandingkan dengan kota-
kota lain.

ewan Perwakilan Rakyat Daerah 

D(DPRD) mempunyai tiga fungsi dalam 
mengemban amanat rakyat yakni  

fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan 
peraturan daerah; fungsi Anggaran, Kewenangan 
dalam hal anggaran daerah (APBD); serta fungsi  
Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan 
perda dan peraturan lainnya serta kebijakan 
pemerintah daerah.

Fungsi Legislasi yaitu fungsi dalam 
pembuatan peraturan daerah, melalui Alat 
Kelengkapan Dewan (AKD) Badan  Pembentukan 
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 
(Bapemperda), ataupun melalui Panitya Khusus 
(Pansus) yang dibentuk untuk membahas Raperda 
(Rancangan Peraturan Daerah).

Fungsi Penganggaran dengan melakukan 
pembahasan dan penetapan  APBD (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah) antara Badan 
Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran 
Pemerintahan Daerah (TAPD) baik APBD Penetapan 
maupun APBD Perubahan setiap tahunnya.

Fungsi Pengawasan adalah fungsi dalam 
melakukan monitoring terhadap program-program 
yang telah disepakati dalam dalam RPJMD (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun 
di APBD tahun berjalan.

DPRD Salatiga Telah MenjalankanDPRD Salatiga Telah MenjalankanDPRD Salatiga Telah Menjalankan

Tiga Fungsi Tiga Fungsi Tiga Fungsi 
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Terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) , Miftah menyoroti tentang kinerja dari PDAU 
(Perusahaan Daerah Aneka Usaha) Kota Salatiga 
yang masih memprihatinkan kinerjanya karena 
diharapkan PDAU ini bisa menjadi salah satu 
penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota 
Salatiga.

“Ini yang terjadi pada kenyataannya malah 
menjadi beban bagi APBD, jadi return on invesment 
nya itu ora cucuk-cucuk o dengan investasi sebesar 
itu namun hasilnya sangat minim ini yang perlu 
dipertanyakan tentang keseriusan Kota Salatiga 
dalam mengelolanya.” Ungkap warga Kalibening ini.

Dan yang tak kalah menjadi sorotan dari 
anggota Komisi B ini adalah PDAM (Perusahaan 
Daerah Air Minum) yang tidak kunjung usai 
merampungkan 80% sambungan rumah pelanggan 
ini yang juga harus dibenahi ada apa gerangan.

Terkait dengan bidang pertanian, Miftah 
menginginkan adanya roadmap Gapoktan 
(Gabungan Kelompok Tani) yang lebih jelas, sehingga 
ada regenerasi kader-kader petani muda yang akan 
menggantikan petani sekarang yang sebagian besar 
sudah berusia lanjut ini menjadi PR (Pekerjaan 
Rumah) bagi dinas terkait untuk melakukan 
pembinaan.

“Untuk anggota DPRD Kota Salatiga periode 
yang akan datang saya berharap terutama untuk 
fungsi pengawasan agar lebih matang terutama 
untuk  persoalan-persoalan pokok yang ada di Kota 
Salatiga dengan mengacu pada RPJMD Kota 
Salatiga.” Tutup pria yang akan kembali dilantik 
menjadi anggota DPRD Kota Salatiga periode 2019-

2024 ini.(wj)

Dalam fungsi pengawasan, M. Miftah mengaris 
bawahi tentang masih perlu peningkatan, karena 
selama ini pengawasannya masih belum maksimal 
antara perencanaan dengan implementasi dan 
output yang akan dihasilkan.

Menurut politisi PKB (Partai Kebnangkitan 
Bangsa) ini, Salatiga perlu belajar dari daerah lain 
tentang bagaimana cara mengimplementasikan 
sejak dari peraturan, kemudian anggaran yang 
sudah ditetapkan, yang kemudian dijalankan oleh 
eksekutif sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh 
masyarakat lebih luas.

Lebih lanjut Miftah mengatakan hubungan 
antara Komisi di DPRD Kota Salatiga dengan mitra 
OPD (Organisasi Perangkat Daerah)di Pemkot 
Salatiga harus  ditingkatkan dalam kerangka 
sinergitas antara legislatif dan eksekutif sesuai 
dengan tupoksi (tugas pokok fungsi) masing-masing 
sehingga bisa menghasilkan program-program yang 
secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Diakhir masa bakti DPRD Kota Salatiga 
periode 2014-2019, M.Miftah masih mempunyai 
impian terkait penataan UMKM (Usaha Menengah 
Kecl dan Mikro) yang diharapkan bisa menjadi lahan 
pekerjaan bagi masyarakat karena selama ini 
Salatiga bertumpu pada sektor jasa dan 
perdagangan, dan UMKM lah yang menjadi tumpuan 
gerak dari masyarakat apalagi di era digital seperti 
saat ini.

Yang kedua menurut Miftah adalah terkait 
penataan lokasi PKL (Pedagang Kaki Lima) yang 
sampai saat ini belum kunjung usai, karena ini 
berkaitan dengan hajat hidup orang banyak maka 
jika PKL  dibiarkan tidak teratur akan menimbulkan 
masalah lain, ketertiban umum misalnya.
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emilihan Umum (pemilu) merupakan 

Pbagian penting dari proses demokrasi 
untuk menentukan suatu keputusan 

yang dapat diterima oleh semua orang. Ini menjadi 
pesta rakyat yang baru saja negara kita helat 
serentak pada 17 April 2019 lalu. Selain menjadi 
sejarah baru bagi bangsa Indonesia, pesta demokrasi 
lima tahunan ini juga menyisakan banyak cerita.

Dimulai dari anggaran pemilu yang 
membengkak akibat pelaksanaan pemilu yang 
dilakukan secara serentak, baik untuk pencoblosan 
Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, 
DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI. Serta 
banyaknya jumlah meninggal dunia dari petugas 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 
menjelang maupun saat penghitungan suara yang 
sebagian besar diakibatkan kelelahan usai bekerja 
24 jam non-stop. 

Melalui pemilihan serta penghitungan yang 
dilakukan secara manual tentu akan berdampak 
pada hasil akhir yang lama serta tenaga yang ekstra. 
Ditambah dengan jumlah Tempat Pemilihan Suara 
(TPS) mencapai ratusan ribu yang tersebar diseluruh 
Indonesia. Tidak heran jika anggaran membengkak 
hingga 25 trilliun serta korban jiwa yang berjatuhan.

Isu-isu seputar pemungutan suara telah 
memunculkan pemikiran tentang membangun 
sistem pemungutan suara yang lebih modern, yaitu 
pemungutan suara sistem elektronik atau e-voting. 
E-voting atau electronic voting merupakan satu 
terobosan untuk memanfaatkan teknologi informasi 
dalam proses pemilihan umum.

e-Votinge-Votinge-Voting
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Tak dipungkiri, dalam setiap pilihan tentunya 
akan memiliki kelebihan serta kelemahannya 
masing-masing. Pemungutan suara (voting) berbasis 
kertas yang selama ini telah berjalan, dinilai memiliki 
beberapa kelemahan. Di antaranya ketidaktelitian 
dalam perhitungan suara dan pengumuman hasil 
pemilu yang tertunda, serta membutuhkan biaya 
operasional dan logistik yang jauh lebih besar. 

Begitupula dengan e-voting, yang menjadi 
pert imbangan apakah sudah meratanya 
penggunaan teknologi di bangsa ini? Siapkah bangsa 
kita? Apakah e-voting dapat menyentuh seluruh 
lapisan masyarakat? Jika tidak, tentu e-voting dapat 
menjadi bumerang yang justru menambah pekerjaan 
pemerintah.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT), Hammam Riza menegaskan, 
Indonesia memang perlu melakukan transformasi 
digital dalam penyelenggaraan pemilu. Tentunya 
digitalisasi ini membutuhkan kematangan 
leadership dan sinergi seluruh pemangku 
kepentingan. Terkait teknologi e-voting untuk pemilu 
atau pemilihan presiden, hal ini memungkinkan 
dilakukan bila terpenuhinya aspek seperti jaringan 
atau sistem. 

Lalu munculah pertanyaan mengenai 
pelaksanaan e-voting. Apakah ada kemungkinan 
sistem ini akan terkena hack? Apakah aman? 
Apakah akan menekan anggaran yang harus 
dikeluarkan negara?  Dari berbagai informasi yang 
terhimpun, serta pernyataan penggagas e-voting, 
BPPT menjamin, sistem e-voting sangat aman untuk 

WACANAWACANAWACANA

Transformasi Pemilu Digital yang DigaungkanTransformasi Pemilu Digital yang DigaungkanTransformasi Pemilu Digital yang Digaungkan
*)

Oleh : Gamaliel G. Kusuma
*)

Oleh : Gamaliel G. Kusuma
*)

Oleh : Gamaliel G. Kusuma

Ilustrasi: Kotak Suara DigitalIlustrasi: Kotak Suara DigitalIlustrasi: Kotak Suara Digital



Tentunya penerapan teknologi ini perlu 
kesiapan matang dari penyelenggara, partisipan, dan 
terutama infrastruktur di daerah. Kedepan 
penerapan transformasi digital melalui e-voting 
diharapkan mampu menjadi solusi serta 
memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu 

tanah air menjadi lebih baik.(gm)

diterapkan. Lantaran saat berlangsungnya 
pemungutan suara, perangkat yang digunakan pada 
sistem tersebut tidak terhubung pada jaringan 
internet apapun. Penggunaan internet pun dalam 
proses itu mendapatkan pengawasan dan hanya 
digunakan pada saat proses akhir pengiriman hasil, 
itupun diawasi oleh saksi, KPPS, dan Panwaslu. Dari 
segi anggaran, tentu e-voting dapat menekan 
pengeluaran negara jauh dibawah angka yang 
dikeluarkan saat melakukan pemilu secara manual.

Namun perlu diketahui, ada ketentuan resmi 
dalam penerapan sistem tersebut.  Sebelum 
diterapkan, sistem e-voting, e-verifikasi dan e-
rekapitulasi harus dimasukkan terlebih dahulu ke 
dalam Undang-undang (UU) Pemilu. Hal itu karena 
pemilu merupakan amanat UU, sehingga pergantian 
dari penerapan sistem pun harus melewati proses 
tersebut.

Dari data yang tersedia, teknologi e-voting dan 
e-verifikasi telah digunakan pada 981 Pilkades, 18 
Kabupaten serta 11 Provinsi. Setelah penggunaan 
teknologi tersebut, manfaat yang didapatkan adalah 
pilkades menjadi cepat dan akurat. Selain itu 
menghasilkan data penduduk yang akurat melalui 
proses e-verifikasi pada e-KTP.

Perlu diketahui, dalam penerapannya, 
teknologi ini akan memberikan kemudahan bagi 
para pemilih saat berada di TPS. Hal itu karena 
mereka tidak perlu menulis identitas serta 
membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir. 
Para pemilih hanya perlu melakukan cara yang 
mudah yakni 'dua kali sentuh' saat berada di dalam 
bilik suara.
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WARTA

masuk ranah hukum.” Tegas Bung Teddy.
Sekda Drs. Fakruroji dalam kesempatan 

tersebut mengatakan bahwa proses hukum sudah 
berjalan dan Pemerintah Kota sudah membentuk 
tim penyehatan Bank Salatiga dan telah menerima 

masukan dari pihak-pihak terkait.(wj)

etua DPRD Kota Salatiga M. Teddy 

KSulistio,SE menerima korban 
penipuan perekrutan karyawan non 

PNS BLUD RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah ) 
Kota Salatiga di Rumah Rakyat pada (13/05/19).

Puluhan orang korban yang dipimpin oleh 
Kuasa Hukum mereka Bambang Tri Wibowo, SH ini 
mengadu tentang kejelasan nasib mereka untuk 

bekerja di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
RSUD Kota Salatiga.

Kuasa Hukum Korban tersebut mengatakan 
bahwa muculnya kasus berawal dari adanya 
informasi rekrutmen tenaga non-PNS BLUD RSUD 
Salatiga.

Kemudian para korban menyerahkan uang 
kepada seorang perempuan yang mengaku bisa 
memasukkan sebagai karyawan dengan tarif 
berbeda sesuai ijazah masing-masing pelamar.

Menurut Bambang Tri Wibowo korban 
korban yang menguasakan hukum kepadanya 
tersebut tergiur untuk bekerja di RSUD Salatiga 
dengan menyerahkan sejumlah uang kepada 
oknum dengan janji mereka akan diterima bekerja 
sebagai karyawan non-PNS RSUD Salatiga.

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD 
Salatiga M. Teddy Sulistio, SE didampingi oleh 
Wakil Ketua dan anggota Komisi A serta Direktur 
RSUD Kota Salatiga. 

Ketua DPRD mengatakan, jika masalah ini 
telah berada di wilayah hukum maka Bung Teddy 
mempersilahkan untuk kuasa hukum korban 

untuk meneruskan proses tersebut.(dev)

Korban Penipuan Calon Pegawai RSUD
Wadul ke Ketua DPRD

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio menerima pengaduanKetua DPRD M. Teddy Sulistio menerima pengaduan
korban penipuan calon pegawai RSUD.korban penipuan calon pegawai RSUD.
Ketua DPRD M. Teddy Sulistio menerima pengaduan
korban penipuan calon pegawai RSUD.

ejumlah nasabah PD BPR Bank 

SSalatiga mengadu tentang kejelasan 
uang mereka ke DPRD Kota Salatiga 

pada Senin (29/04/2019)
Kedatangan mereka diterima oleh M. Teddy 

Sulistio,SE didampingi Sekretaris Daerah Kota 
Salatiga Drs. Fakruroji, Inspektur Kota Salatiga Ir. 
Kurnia Hardjanti, Kepala Badan Keuangan Daerah 
(BKD) Kota Salatiga Adhi Isnanto,M.Si, Plt. Dirut 
Bank Salatiga Asih Setyaningsih dan Pengawas 
Bank Salatiga Rochadi dan Sri Wityowati,SE.

Dalam audiensi ini nasabah menanyakan 
perihal uang mereka yang tidak bisa ditarik dari 
Bank Salatiga, mereka sudah menanyakan ke 
pihak bank namun belum ada jawaban yang pasti.

Menanggapi hal ini Bung Teddy mengatakan 
bahwa semua pihak tidak bisa lari dari tanggung 
jawab dan harus memastikan tidak merugikan 
nasabah Bank Salatiga.

“Bank Salatiga harus dikelola secara 
professional, bersih dari tindakan tercela sehingga 
tidak terjadi kasus seperti ini. Namun ini sudah 

Nasbah Bank Salatiga
Datangi Kantor DPRD untuk Mengadu

Ketua DPRD dan Sekda Kota Salatiga menerima aduan 
dari nasabah Bank Salatiga
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lintas di Kota Salatiga dengan cara meningkatan 
kesadaran generasi milenial untuk selalu memakai 
helm dan pakaian berstandart seperti jaket dan 
menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Menurut data yang ada, di tahun 2018 angka 
kecelakaan di Indonesia mencapai kurang lebih 30 
ribu jiwa melayang dan mengalami cacat seumur 
hidup akibat kecelakaan lalu lintas, dan ironisnya 
sebagaian besar korban tersebut berusia 17-35 
tahun yang merupakan usia produktif.

”Generasi milenial bisa menjadi pelopor 
keselamatan dalam berlalu lintas dan angka 
kecelakaan bisa diminimalisasi,” kata Kapolres 
Salatiga

Hadir pada kegiatan tersebut Walikota dan 
Walikota Salatiga, unsur Forkompinda Kota 
Salatiga, dan diikuti oleh tak kurang 3.000 peserta 
dari unsur masyarakat, pelajar SD, SMP, SLTA dan 
mahasiswa di Kota Salatiga. 

Adapun rangkaian kegiatan MRSF mulai dari 
jalan sehat, senam Zumba, freestyle, safety ridding 
hiburan musik, bazzar UMKM dan pembagian 
doorprize menarik bagi peserta.

Pada kegiatan tersebut di bacakan Deklarasi 
Pelopor Keselamatan Berlalulintas dan pelepasan 

burung merpati oleh tamu undangan.(int)

etua DPRD Kota Salatiga, M. Teddy 

KSulistio, SE menghadiri kegiatan 
Millenial Road Safety Festival (MRSF) 

di Lapangan Pancasila Kota Salatiga pada jumat 
(15/02/2019).

Menurut Kapolres Salatiga AKBP Gatot 
Hendro Hartono, kegiatan sosialisasi tersebut  
dimaksud untuk menekan angka kecelakaan lalu 

WARTA

Festival Millenial Road Safety

Salah satu tujuan dari disusunnya 
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan 
Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk 
mewujudkan persamaan yang lebih luasa antara 
penyandang disabilitas dengan orang-orang pada 
umumnya dan sebagai perlindungan khusus yang 
berbeda dengan perlindungan hak-hak orang pada 

umumnya.(dev) 

ekretariat DPRD Kota Salatiga 

Smengadakan Public Hearing Naskah 
Akademik Raperda atas Inisiatif DPRD 

Tahun  2018  t en tang  Penye l enggaraan  
Perl indungan dan Pemenuhan Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas, bertempat di Ruang 
Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kota Salatiga pada 
Selasa (12/02/19).

Bertindak sebagai moderator Ketua Badan 
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 
(Bapemperda) DPRD Kota Salatiga Supriyadi 
Fatkhi, sedangkan sebagai narasumber dari Center 
For Regulation Reform For Development (CoRRDev) 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  dan Fakultas Hukum 
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

Public Hearing menghadirkan Kepala OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kota 
Salatiga, Camat dan Lurah di Kota Salatiga serta 
masyarakat dari unsur LPMK (Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), PKK 
(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan Posyandu 
(Pusat Pelayanan Terpadu) dari Kelurahan di Kota 
Salatiga.

PUBLIC HEARING
Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Ketua DPRD Teddy Sulistio, SE saat menghadiri MillenialKetua DPRD Teddy Sulistio, SE saat menghadiri Millenial
Road Safety Festival di Lapangan Pancasila.Road Safety Festival di Lapangan Pancasila.
Ketua DPRD Teddy Sulistio, SE saat menghadiri Millenial
Road Safety Festival di Lapangan Pancasila.

Publik Hearing diikuti penyandang disabilitas.Publik Hearing diikuti penyandang disabilitas.Publik Hearing diikuti penyandang disabilitas.
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WARTA

akil Ketua DPRD Kota Salatiga, Hj. 

WRiawan Woro E, SH  menghadiri 
kegiatan Penyerahan Insentif RT 

RW se-Keacamatan Tingkir di Gedung Pertemuan 
Kecamatan Tingkir pada  Selasa (30/04/2019).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil 
Walikota Salatiga Muh Haris SS,M.Si, Kepala Badan 
Pene l i t i an  dan  Pengembangan  Daerah  
(Bapelitbangda) Drs. Susanto, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DP3A) Afif Zuhfroningdyah,SH.MH ,Camat Tingkir 
Nunuk Dartini,S.Pd,M.Si dan tamu undangan.

Sebanyak 345 yang terdiri dari 296 RT, 49 RW 
dan Kelompok PKK di Kecamatan Tingkir yang 
mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.916.000,-  
serta 7 Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat 
Kelurahan diberikan insentif sebesar Rp. 
1.000.000,-.

Adapun  perincian insentif tersebut adalah 
bantuan adminitrasi sebesar Rp.300.000,00, 
kemudian bantuan administrasi kelompok PKK RT 
RW  Rp.300.000,00. Untuk insentif bagi ketua RT 

dan RW sebesar Rp.1.150.000,00 dikenakan PPh 
pasal 21 sebesar 6%, lalu insentif bagi ketua TP PKK 
RT RW Rp.250.000,00 dikenakan PPH pasal 21 
sebesar 6% pula. 

Dalam sambutannya Camat Tingkir 
mengatakan bahwa pemberian dana insentif ini 
diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Ketua 
RT RW dalam pelayanan kepada mereka kepada 

masyarakat.(wj)

apat Paripurna DPRD dalam rangka 

RP e n y a m p a i a n  K e t e r a n g a n  
Pertanggungjawaban Walikota Tahun 

2018 dilaksanakan di  Rumah Rakyat pada Senin 
(08/04/2019)

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota 
Salatiga M. Fathur Rahman SE,MM dan dihadiri 
oleh segenap anggota DPRD Kota Salatiga, Walikota 

, Sekretaris Daerah Kota Salatiga, jajaran 
Forkompinda Kota Salatiga, Kepala OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) dan tamu 
undangan.

Dalam sambutan pengantarnya Pak Maman, 
panggilan akrab Fathur Rahman mengatakan 
bahwa Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah 
menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat 
paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir.

“Selanjutnya DPRD akan melakukan 
pembahasan LKPJ dimaksud, terkait dengan 
capaian kinerja program dan kegiatan serta 
pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 
Daerah dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah.” Kata Pak Maman

Walikota Salatiga dalam sambutannya 
mengatakan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Tahun 2018 berjalan baik dan berhasil dilihat dari 
capaian prioritas dan sasaran pembangunan fisik 

dan berkurangnya SILPA.(wj)

Walikota Pertanggungjawabkan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018

 

Wakil Ketua DPRD Salatiga menerima pertanggungjawa-Wakil Ketua DPRD Salatiga menerima pertanggungjawa-
ban Walikota tahun 2018.  ban Walikota tahun 2018.  
Wakil Ketua DPRD Salatiga menerima pertanggungjawa-
ban Walikota tahun 2018.  

Wakil Ketua Riawan Woro menyerahkan dana InsentifWakil Ketua Riawan Woro menyerahkan dana Insentif
kepada warga yang membutuhkan.kepada warga yang membutuhkan.
Wakil Ketua Riawan Woro menyerahkan dana Insentif
kepada warga yang membutuhkan.
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Suasana buka bersama di Kantor DPRD Kota Salatiga.Suasana buka bersama di Kantor DPRD Kota Salatiga.Suasana buka bersama di Kantor DPRD Kota Salatiga.

ibadah puasa Ramadhan kita perkuat 
Ukhuwah Islamiyah, Wathoniyah dan 
Basyariyah” tersebut diselenggarakan juga di 
Rumah Rakyat DPRD Kota Salatiga yang 
merupakan putaran ketiga dengan Imam dan 
Penceramah KH. Abdul Syukur ,AH  dan 
Muadzin/Qori Abdurrohim, S.PdI.

Berkenan hadir Ketua DPRD Kota 
Salatiga M. Teddy Sulistio,SE berserta 
pimpinan dan anggota, jajaran Forkompinda 
Kota Salatiga, Kepala SKPD dilingkungan 
Pemkot Salatiga, unsur TNI POLRI dan 
masyarakat umum.

Wakil Ketua DPRD M. Fathur Rahman 
SE, MM dalam sambutan pengantarnya 
mengatakan rasa terima kasih atas 
kehadiran para tamu dalam acara yang 

diselenggarakan di Kantor DPRD Kota Salatiga ini.
Pada kesempatan tersebut Pak Maman 

didampingi Wakil Ketua DPRD Hj. Woro 
Endartiningrum, SE dan anggota DPRD lainnya  
menyerahkan bantuan kepada Pengurus Pondok 

Pesantren Pancasila Salatiga Syamsul A.(wj)

egiatan rutin Panitia Amalan 

KRamadhan Kota Salatiga tahun ini 
diadakan 15 putaran kegiatan 

Tarhim, yang di selenggarakan secara bergiliran 
instansi Pemerintah dan swasta di  lingkungan 
Kota Salatiga.

Kegiatan Tarhim dengan tema “Melalui 

WARTA

TARHIM dan Buka Bersama
di Kantor DPRD Salatiga

Universitas Muria Kudus, UNNES, Universitas 
Jenderal Soedirman, UIN Antasari Banjarmasin, 
Universitas Pancasila, UKI Jakarta, Universitas Al 
Azhar Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat 

Kalimantan Selatan, serta dari  UKSW Salatiga, (ss)

PRD Salatiga terima kunjungan 

Dpeserta Kompetisi Debat Konstitusi 
Mahasiswa XII Antar Perguruan 

Tinggi se-Indonesia Regional Tengah, Senin (8/4 
2019). Acara tersebut merupakan kegiatan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang 
menggandeng Fakultas Hukum Universitas Kristen 
Satya Wacana (UKSW). Penyelenggaraan Kompetisi 
Debat Konstitusi Mahasiswa XII Antar Perguruan 
Tinggi se-Indonesia Regional Tengah ini bertempat 
di Balairung UKSW dan sejumlah ruangan lainnya, 
kompetisi ini diikuti oleh 24 tim dari 24 Perguruan 
Tinggi di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Yogyakarta 
dan Kalimantan.

Kedua puluh empat tim peserta kegiatan 
tersebut berasal dari UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, STHI Jentera Jakarta, Universitas 
Tarumanegara Jakarta, UII Yogyakarta, Universitas 
Tanjungpura Kalimantan Barat, UNDIP Semarang, 
Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, UNS 
Surakarta, UGM Yogyakarta, UNIKA Soegijapranata 
Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN 
Walisongo Semarang, IAIN Pekalongan, IAIN 
Salatiga, Universitas Bhayangkara Jakarta, 

Ramah Tamah Bersama Kontingen Debat

Penyerahan Kenang-kenangan oleh Agung Susetyo.Penyerahan Kenang-kenangan oleh Agung Susetyo.Penyerahan Kenang-kenangan oleh Agung Susetyo.
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WARTA

PRD Kota Salatiga mengundang 

Dpihak terkait untuk mendengarkan 
pendapat masyarakat tentang 

rancangan Peraturan Daerah yang telah 
dicanangkan pada kegiatan public hearing. 

Masukan di berikan oleh audience Frida. 
Wakil IAIN Salatiga ini menanyakan terkait Perda 
yang dibuat apakah sudah mencakup perubahan-
perubahan dari mahkamah konstitusi terkiat 
regulasi yang mengatur kentenagakerjaan. Selain 
itu juga tekait perlindungan terhadap kekerasan 
majikan terhadap Pekerja Rumah Tangga.

Sementara sikap kritis di sampaikan Ketua 
Komisi B DPRD Budi Santoso, SE. MM. Beliau 
mengkritisi adanya ketidaksesuaian antara 
kebutuhan kerja dengan realitas.

“Kebutuhan tenaga kerja 2000 orang dengan 
berbagai kualifikasi, tetapi belum terpenuhi untuk 
itu balai latihan kerja (BLK) menjadi jalan untuk 
menyiapkan tenaga terampil dan Ahli” tandas Pak 
Budi Santoso. 

Ditambahkan Budi Santoso diharapkan 

perda tersebut mengakomodir terkait kepastian 
karir bagi Tenaga kerja Lokal.

“Perlindungan/advokasi diperlukan jika ada 
masalah hukum (PHK, Pesangon), untuk itu 
diperlukan alokasi dana dari perusahaan untuk 
permasalahan tersebut, serta jaminan hari tua bagi 

tenaga lokal”, pungkas pak Budi.(sb) 

Raperda Perlindungan 
dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

PRD Kota Salatiga bersama eksekutif 

Dmembahas rencana kedepan 
pelaksanaan pembangunan Pasar 

Rrejosari di tahun ini. Pembahasan dilaksanakan 
pada rapat bersama OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) Pemerintah Kota Salatiga, Senin, 21 
Januari 2019  di Ruang Garuda Gedung Sekretariat 
DPRD Kota Salatiga. 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD 
Kota Salatiga M. Teddy Sulistio, SE dan dihadiri 
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Hadir pula Ardiyantara, SH.MH Sekretaris 
Dinas Perdagangan beserta segenap staf. 
Sementara itu beberapa perwakilan dari 
paguyuban pedagang Pasar Rejosari juga dilibatkan 
dalam pembahasan tersebut.  

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota 
Salatiga yang akrab disapa Bung Teddy 
menyampaikan dukungannya agar pembangunan 
Pasar Rejosari segera direalisasikan dalam tahun 
2019 ini. 

“Sepanjang rakyat senang kami juga senang, 
maka pada kesempatan ini monggo dibahas bareng-
bareng bersama para pedagang agar dikemudian 
hari tidak terjadi permasalahan” ungkap Bung 
Teddy. 

Sementara itu Ardiyantara, SH, MH yang 
sekaligus menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas 
Perdagangan Kota Salatiga menjelaskan rencana 
pembangunan Pasar Rejosari yang akan mulai 
dibangun pada tahun 2019 dengan Dana APBD 

kota Salatiga.(sb)

Pembangunan Pasar Rejosari
Sepanjang Rakyat Senang, DPRD akan Fasilitasi 

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE memimpin rapat dengan Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE memimpin rapat dengan 
agenda pelaksanaan pembangunan pasar Rejosari.agenda pelaksanaan pembangunan pasar Rejosari.
Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE memimpin rapat dengan 
agenda pelaksanaan pembangunan pasar Rejosari.

Audiensi dengan masyarakat di ruang sidang DPRD.Audiensi dengan masyarakat di ruang sidang DPRD.Audiensi dengan masyarakat di ruang sidang DPRD.
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bidang peternakan dan pertaninnya. 
Beliau menceritakan, jika saat saat tidak ada 

kegiatan di kantor dewan atau DPRD ataupun di 
partai Beliau memilih untuk berkebun, menanam 
pohon sengon, katanya. Karena hal tersebut sudah 
menjadi hobi dan bekerjaannya selama ini. 

Pengabdian dan kerja kerasnya selama ini tak 
sia-sia, terbukti dalam Pemilu tahun ini Beliau 
terpilih lagi menjadi anggota legislatif periode 2019-
2024. Beliau menyampaikan kesuksesan yang 
selama ini diraihnya adalah berkat doa dan kesetiaan 
seorang istri yang selama ini mendampinginya serta 
doa saudara-saudara dan orang tuanya meskipun 
telah tiada. 

Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih secara 
instan dan kerja keras tidak akan mengkhianati 
hasil. Kerja keras secara cerdas dengan semangat 
gigih, dan jangan melupakan keluarga dan orang-
orang yang selalu mendukung kita itu  adalah kunci 
utamanya  dan untuk generasi muda jangan pernah 
menyerah untuk meraih kesuksesan dan yang paling 
penting adalah DUIT (Doa, Usaha, Iman dan 

Taqwa).(pr).

Si a p a  y a n g  m a u  
b e k e r j a  k e r a s ,  
pastilah akan menuai 

suksesnya di kemudian hari. 
Ka l imat  te rsebut  memang 
bukanlah sekedar istilah-istilah 
belaka. Ada banyak dari kita yang 
berhasil merubah hidup mereka  
dengan bekerja keras secara 
cerdas tanpa mengenal lelah. 

Salah satunya adalah sosok 
yang bernama  Agus Joko 
Setiawan atau yang akrab di 
panggil pak Wawan. Nama itu kini 
tentu tidak asing lagi di telinga kita 
sebagai warga Kota Salatiga. Pria 
kelahiran Kabupaten Semarang, 2 
Agustus 1974 ini merupakan 
anggota DPRD Kota Salatiga dari 
Partai Demokrat. 

Kesuksesannya saat ini 
tidak datang begitu saja dalam 
s e k e j a p .  U n t u k  m e r a i h  
kesuksesannya, pak Wawan 
harus melakoni pahit dan getirnya 
kehidupan yang susah di masa 
lalu. 

Dibesarkan dari keluarga 
yang sangat sederhana, dimana 
ayah pak Wawan yang merupakan 
PNS perawat kesehatan itu selalu 
mendidik anak-anaknya untuk 
menjadi pribadi yang mandiri, 
bekerja keras serta selalu rendah 
hati. Beliau merupakan anak 
kedua dari lima bersaudara.

Bahkan semenjak ditinggal pergi oleh kedua 
orang tuanya setelah lulus sekolah di SMA Kristen 02 
pada tahun 1992, beliau harus berjuang bersama 
adik-adiknya untuk dapat menata dan melanjutkan 
kehidupannya. 

Dia memilih untuk tidak melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih 
fokus bekerja agar dapat menghidupi keluarganya. 

Dari situlah Beliau mempunyai prinsip untuk 
selalu bekerja keras dan pantang menyerah. Beliau 
mulai merintis usaha pertanian dan peternakan yang 
semakin hari semakin sukses. 

Pada tahun 2009 Beliau menikah dengan 
Indra Titik Prasetianingsih yang tinggal di Ds. Ploso 
Randuacir Salatiga. Dan pada tahun 2010 Beliau 
memutuskan untuk terjun di dunia Politik dan saat 
ini dipercaya untuk menjadi Ketua DPC Partai 
Demokrat. 

Pada tahun 2014 Beliau mencalonkan diri 
untuk menjadi anggota legislatif dan terpilih untuk 
menjadi anggota DPRD Kota Salatiga periode 2014-
2019. Meskipun sudah menjadi anggota DPRD Kota 
Salatiga, Beliau tetap meneruskan usahanya di 

SOSOK

Kerja Keras, Rendah HatiKerja Keras, Rendah HatiKerja Keras, Rendah Hati
Pak WawanPak WawanPak Wawan
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PEMENANG TEBAK WAJAH
JIWARAGA 38 

1. Hery Setiawan 

 Dsn. Rowosari RT.02 / I Kec. Tuntang 
Kab Semarang. 

2. Winda Enggar Tanti

 Kopeng krajan RT.01 RW.02  Kec. 
Getasan Kab. Semarang

 

3. Rini Widyawati

 Jl. Parikesit 33 Warak, Kel. Dukuh, Kec. 
Sidomukti Salatiga 

4. Triwiyanto

 Tegalrejo II RT. 05 / RW. 04 kel. Tegalrejo, 
Kec. Argomulyo Kota Salatiga 

5. Kadar Gunarti, S.Pd.

 Dsn. Kaliputih RT. 19 / RW. 06, Polosiri, 
Bawen Kabupaten Semarang

Sri Wityowati, 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 8 Juli 
Tahun 2019.

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

8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah 
Jiwaraga Edisi II Tahun 2019.

9. Pemenang dapat mengambil hadiah di 
Kantor Redaksi Majalah Jiwaraga dengan 
menyertai fotocopy identitas diri.(red/ss)

TEBAK WAJAH

TEBAK WAJAH JIWARAGA 39
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LENSA

Apresiasi tersebut disampaikan sebelum 
Rapat  Par ipurna DPRD dalam rangka 
Penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah 
(RAPERDA) inisiatif DPRD pada Program 
Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) 
Tahun 2017 & 2018. Penyampaian pendapat 
Walikota terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan 
Daerah (RAPERDA) inisiatif DPRD pada Program 
Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) 
tahun 2017 & 2018, diselenggarakan pada senin 
29 April 2019.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua 
DPRD Kota Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE dan 
dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, 
Walikota Salatiga, Sekretaris Daerah dan Kepala 
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta tamu 
undangan lainnya.

Ketua DPRD Kota Salatiga mengatakan 
bahwa, sebagai tindak lanjut dari Program 
Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) 
Tahun 2017 & 2018, DPRD Kota Salatiga telah 
selesai menyusun Raperda Inisiatif DPRD pada 
Propemperda Tahun 2017 dan 2018,  diantaranya 
Raperda tentang Perlindungan dan pemenuhan 
Hak Penyandang Disabilitas, Raperda tentang 
Ketahanan Pangan dan Raperda tentang  
Perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja 

Lokal.(sb)

Daryadi, SHDaryadi, SH
Terima Kenangan dari DPRD Terima Kenangan dari DPRD 
Daryadi, SH
Terima Kenangan dari DPRD 

ewan Perwakilan Rakyat Daerah 

D(DPRD) Kota Salatiga memberi 
kenang-kenangan sebagai wujud 

penghormatan dan apresiasi DPRD kepada Daryadi, 
SH selaku Assisten Sekda Kota Salatiga Bidang 
Perekonomian dan Pembangunan yang telah 
memasuki masa purna tugas per 1 Mei 2019. 

Foto bersama Pimpinan DPRD, Walikor\ta dan Sekretaris Daerah Kota Salatiga.Foto bersama Pimpinan DPRD, Walikor\ta dan Sekretaris Daerah Kota Salatiga.Foto bersama Pimpinan DPRD, Walikor\ta dan Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Ketua DPRD menyerahkan kenang-kenangan kepada Daryadi, SH Ketua DPRD menyerahkan kenang-kenangan kepada Daryadi, SH 
yang purna tugas sebagai ASN.yang purna tugas sebagai ASN.
Ketua DPRD menyerahkan kenang-kenangan kepada Daryadi, SH 
yang purna tugas sebagai ASN.



Jendela Informasi Wakil Rakyat SalatigaJendela Informasi Wakil Rakyat SalatigaJendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga
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Selamat Selamat Selamat 
Hari Raya Idul FitriHari Raya Idul FitriHari Raya Idul Fitri

1440 H / 2019 M1440 H / 2019 M1440 H / 2019 M

Mohon Maaf Lahir dan BatinMohon Maaf Lahir dan BatinMohon Maaf Lahir dan Batin


