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LENSA

Indeks terhadap 94 Kota

Salatiga Paling Toleran di Indonesia
Foto: Andy

Baliho DPRD Salatiga, dengan ucapan selamat datang di Kota Bhinneka Tunggal Ika

K

ota Salatiga kembali terpilih sebagai
kota paling toleran di Indonesia. Hasil
kajian serta indeks terhadap 94 kota di
Indonesia dalam hal isu praktik toleransi oleh
Setara Institute ini merupakan yang kedua kalinya
bagi Kota Salatiga.
Adapun hasilnya adalah Kota Salatiga
bersama dengan Kota Manado, Pematangsiantar,
Singkawang, Tual, Binjai, Kotamobagu, Palu,
Tebing Tinggi, dan Surakarta, merupakan kota
toleran dengan skor tertinggi dengan skor 5,90.
Pertama Salatiga mendapatkan predikat kota
paling toleran pada tahun 2015 dan tahun ini bisa
kembali mempertahankan sebagai kota paling
toleran di Indonesia.
Dari hasil indexing, ada 10 kota dengan skor
toleransi tertinggi, yakni Manado (5,90),
Pematangsiantar (5,90), Salatiga (5,90),
Singkawang (5,90) dan Kota Tual (5,90).
Sedangkan lima kota lainnya berada di
urutan ke 6 hingga 10 dengan indeks sedikit lebih
rendah adalah Binjai (5,80), Kotamobagu (5,80),
Palu (5,80), Tebing Tinggi (5,80), dan Surakarta
(5,72).
Kemudian disusul Banda Aceh, Bogor,
Cilegon, Depok, Yogyakarta, Banjarmasin,
Makassar, Padang dan Mataram.
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Kehidupan masyarakat di Kota Salatiga yang
majemuk selalu dalam kedamaian dan kerukunan
serta menjaga toleransi antarumat beragama.
Meski hanya terdiri dari 4 kecamatan, kota
Salatiga dihuni sekitar 30 etnis. Representasi
lainnya sebagai kota paling toleran adalah
keberadaan dua lembaga pendidikan berbasis
agama dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia,
yakni Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
Perlu diketahui bahwa dalam rangka
memperingati Hari Toleransi Internasional yang
diperingati setiap tanggal 16 November, Setara
Institute melakukan kajian dan indexing terhadap
94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan
praktik toleransi.
Tujuan pengindeksan ini antara lain untuk
mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil
membangun dan mengembangkan toleransi di
wilayahnya.
Hal ini diharapkan dapat memicu kota-kota
lain untuk mengikuti, membangun, dan
mengembangkan toleransi di wilayahnya masingmasing, dan Salatiga masuk dalam skor toleransi
tertinggi (5,90) bersama 10 kota lainnya, yakni
Manado (5,90), Pematangsiantar (5,90),
Singkawang (5,90) dan Kota Tual (5,90).(lin/ss)

SURAT PEMBACA
Pemeliharaan Pohon
yang Ada di Tepi Jalan Raya

B

Berhati-hati
Saat Melintas Jalan Diponegoro

P

eberapa minggu terakhir ini telah
memasuki musim penghujan,
hujan dengan intensitas ringan
hingga deras mengguyur Kota Salatiga dari pagi
hingga malam hari.
Hujan deras disertai angin kencang pun
kerap terjadi, ini menimbulkan permasalahan
tersendiri. Angin kencang ini menyebabkan
banyak pohon yang tumbang. Apalagi di Salatiga
banyak pohon-pohon besar yang telah berusia
lanjut.
Beberapa saat yang lalu ada kejadian
pohon tumbang menimpa mobil yang sedang
parkir di kawasan seputaran Lapangan
Pancasila. Untungnya dalam peristiwa ini tidak
terdapat korban jiwa, walaupun pemiliknya
mobil harus menanggung kerugian materi yang
tidak sedikit.
Mohon perhatian dari Dinas PU dan
Penataan Ruang atau Dinas Lingkungan Hidup
untuk memantau kondisi pohon-pohon besar
agar tidak membahayakan warga.
Dilakukan pemangkasan atau
pemeliharaan bagi pohon yang ada di Salatiga
dan jika memang sudah membahayakan bisa
dilakukan penebangan, namun jangan lupa
untuk dilakukan reboisasi agar Kota Salatiga
tetap hijau dan asri.

enataan wajah Kota Salatiga dengan
melakukan revitalisasi trotoar di
Jalan Diponegoro Salatiga dilakukan
sejak medio tahun 2017 hingga saat ini belum
juga selesai.
Dari pertigaan Kauman hingga depan
Makorem 073/Makutarama sedang dilakukan
pekerjaan, baik pengerukan maupun penataan
trotoar, sehingga menimbulkan masalah bagi
para pengguna jalan yang melintasi wilayah ini.
Selain menimbulkan kemacetan, saat
musim hujan ini penderitaan pengguna jalan
bertambah dengan kondisi jalanan yang licin.
Sisa material berupa pasir dan bahan galian yang
sebagian berupa tanah akan berubah menjadi
lumpur saat hujan melanda.
Perlu kehati-hatian ekstra bagi para
pengendara kendaraan karena telah banyak
warga yang menjadi korban jatuh dari motor,
bahkan ada alat berat terguling ketika lewat Jalan
Diponegoro.
Kami harap pihak ketiga yang menggarap
proyek dan dinas terkait untuk memperhatikan
hal ini, misal dengan membersihkan sisa material
dan menutup bekas galian agar tidak
membahayakan bagi warga. Pembangunan
memang penting namun keselamatan warga jauh
lebih penting.

Raharjo,
Warga Warak - Salatiga

Hendrawan,
Warga Sidorejo - Salatiga

Karikatur
kisruh transportasi

Oleh : Gatot R

dagelan PUNOKAWAN
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Permohonan Maaf
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M

eminta maaf adalah tradisi panjang di bidang jurnalistik. Sejumlah media cetak pernah
melakukan kesalahan dan, dengan sadar dan rendah hati, meminta maaf kepada
pembacanya.
Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik menyatakan secara tegas bahwa “Wartawan Indonesia segera
mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan
maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”
Berdasarkan hal tersebut, meminta maaf adalah hal yang lumrah dan wajib dilakukan oleh media
yang melakukan kesalahan, karena akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki
media bukan digunakan untuk menutupi kesalahan.
Dengan begitu, kami segenap redaktur majalah Jiwaraga meminta maaf kepada segenap pembaca
majalah Jiwaraga berkenaan dengan foto tulisan pada majalah kami edisi III tahun 2017 dengan judul
Salatiga Tetap Menarik yang menayangkan foto pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm.
Semoga kesalahan ini menjadi renungan bagi kami untuk penyajian informasi yang lebih baik
kedepannya, dan kepada pembaca yang telah memberikan teguran, kami ucapkan terima kasih.

Jiwaraga

Salam Hormat,
Redaksi Majalah Jiwaraga.
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Wisata Olahraga
Tingkatkan Perekonomian Rakyat
Foto: Andy

Pelepasan start lomba lari Ketua DPRD Run In Action oleh Ketua DPRD.

K

egitan rutin yang dilakukan
masyarakat dan difasilitasi pemerintah
akan menimbulkan banyak multiplier
effects. Dari berbagai kegiatan yang digelar dan
melibatkan banyak pihak akan mampu
meningkatkan perekonomian rakyat Salatiga. Hal ini
baik dari ajang uji prestasi olahraga sampai dengan
peningkatan perekonomian masyarakat berkait
dengan ramainya para peserta yang datang ke Kota
Salatiga. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk
menjadikan Salatiga sebagai kota tujuan wisata
olahraga.
Multiplier-effects disini diartikan bahwa
kegiatan yang kita gelar akan dapat memacu
timbulnya kegiatan lain. Berdasarkan teori telah
menjelaskan bahwa keramaian yang ditimbulkan
dari suatu kegiatan akan dapat menggerakkan
komponen-komponen lain sebagai pendukungnya.
Komponen utamanya adalah daya tarik wisata
olahraga di Salatiga. Adapun komponen
pendukungnya, mencakup perhotelan, restoran dan
transportasi lokal, makanan dan minuman,
perbankan, atau bahkan manufaktur.
Semuanya dapat dipacu dari adanya kegatan
yang kita gelar. Analisis nilai pengganda (multiplier)
ini merupakan salah satu ukuran ekonomi yang
dapat kita pakai untuk melihat hasil dari apa yang
kita lakukan.
DPRD Salatiga, berupaya untuk ikut
membantu memfasilitasi perkembangan olahraga di
Salatiga. Selain menembak, DPRD juga memfasilitasi
lomba lari, catur dan sejumlah olahraga lainnya.
DPRD Kota Salatiga bersama dengan Koni dan
Perbakin setempat menggelar kejuaraan menembak
Salatiga Silhoutte Open IV pada 11 – 12 November

2017. Kejuaraan tersebut memperebutkan total
hadiah Rp 28 juta serta piala bergilir Ketua DPRD
Kota Salatiga.
Klub BHC menempati juara pertama dengan
akumulasi 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Pada
posisi kedua ditempati Klub GABPLEK yang
mengumpulkan 1 emas dan satu perunggu.
Sedangkan juara ketiga diraih oleh Klub ORION
dengan 2 perak.
Menurut Ketua DPRD Kota Salatiga M. Teddy
Sulistio, SE kejuaraan-kejuaraan olahraga yang
digelar di Salatiga merupakan salah satu upaya
memfasilitasi perkembangan cabang-cabang
olahraga di Kota Salatiga. Menurutnya, hal tersebut
adalah kegiatan rutin dan tidak hanya satu cabang,
karena Salatiga memang terlebih dikenal sebagai
kota olahraga.
“Ini merupakan kegitan rutin dan sekaligus
upaya kami ikut membantu memfasilitasi
perkembangan cabang olahraga di Salatiga. Selain
menembak, DPRD juga memfasilitasi lomba lari,
catur dan sejumlah olahraga lainnya,” jelas Ketua
DPRD yang biasa disapa Bung Teddy.
Menurut Bung Teddy, kegiatan yang digelar
tersebut akan menciptakan banyak multiplier-effect
karena melibatkan banyak pihak. Mulai dari ajang
uji prestasi olahraga sampai dengan peningkatan
perekonomian masyarakat berkait dengan ramainya
para peserta yang datang ke Kota Salatiga.
“Ini harus terus ditingkatkan agar Salatiga
menjadi kota tujuan wisata olahraga. Kita pernah
ada turnamen tarung derajat, pernah juga turnamen
wushu. Dalam turnamen wushu, meski pesertanya
saat itu hanya 125 orang, namun implikasinya
sangat banyak. Karena selain peserta juga ada
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official cukup banyak yang ikut dan menginap di
Salatiga. papar pria yang akrab dengan media ini.
Mulai dari penginapan, kuliner hingga oleh-oleh
khas Salatiga ikut merasakan dampak dari kegiatan
olahraga yang dilakukan”, papar Bung Teddy.
Lebih jauh Bung Teddy memaparkan bahwa
Kota Salatiga saat ini sudah harus menjadi kota yang
banyak aktifitasnya. Hal itu untuk mengantisipasi
adanya jalan tol Semarang-Solo serta kepungan tiga
bandara yakni Adi Sumarmo di Boyolali, Adi Sucipto
di Yogyakarta dan Ahmad Yani di Semarang harus
dimanfaatkan maksimal.
“Salatiga harus menjadi kota MICE (meeting,
insentive, converence and exhibition, red) yang
banyak menciptakan aktfitas dan keramaian di Kota
Salatiga. Satu kegiatan bisa melibatkan banyak

sekali sektor, mulai dari keterlibatan dunia usaha
sampai dengan instansi pemerintahan,” ujar Bung
Teddy.
“Gerak yang kita lakukan harus cepat agar
jangan sampai kehilangan momentum
pengembangan kota. Karena Salatiga berada di
tengah segitiga emas (Jogja, Solo, Semarang), maka
harus dimanfaatkan maksimal dan tidak hanya
dilewati oleh keramaian. Berbagai gerak yang kita
lakukan harus dilihat sebagai upaya untuk
mengajak para pemangku kepentingan untuk ikut
membangun kesejahtaraan Kota. Kalau hanya
mengandalkan dinas pemerintah tidak akan
maksimal. Kalau mereka dikritik sudah susah ya
sudah kita bikin even sendiri. Toh ini adalah untuk
tujuan baik,” lanjut Bung Teddy.(ss/ss)

Foto: Dibyo

Kapolres Salatiga AKBP Yimmy Kurniawan saat mengikuti kejuaraan lomba menembak.
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Dorong Salatiga
Miliki Command Center
Foto: Andy

M. Fathur Rahman, SE. MM

K

etua DPD PKS Salatiga yang sekaligus
menduduki Wakil Ketua DPRD
Muhammad Fathur Rahman, SE, MM.
selalu bekerja keras untuk rakyat Kota Salatiga
terkesima melihat apa yang telah diperbuat oleh
Pemerintah Kota Binjai dengan sistem pemerintahan
mereka yang berbasis elektronik atau e-Government.
Menurut Wakil Ketua DPRD yang sering
mengusulkan program-program pembangunan di
Kota Salatiga ini jumlah penduduk maupun luasan
wilayah Kota Binjai dan Salatiga tidak terlalu jauh
berbeda. Di Kota Binjai, jumlah penduduknya
berkisar 267.901 jiwa dengan luasan wilayah sekitar
90,23 kilometer persegi. Sedang jumlah penduduk di
Kota Salatiga sekitar 183.815 jiwa di luasan wilayah
sekitar 56,78 kilometer persegi.
Menurut beliau Pemerintah Kota Salatiga bisa
mengadopsi jika belajar terhadap keberhasilan
Pemkot Binjai. Jika ada kemauan semua bisa
diterapkan oleh pihak eksekutif.
“Kami di tingkat legislatif tentu akan
mendukung serta mendorong agar Salatiga memiliki
command center. Apa yang kami lihat dan dengar
secara langsung di Binjai, akan kami sampaikan
segera ke Walikota Salatiga. Kini tinggal ada
kemauan Pemkot untuk merealisasikan atau
mengadopsinya. Hanya dibutuhkan komitmen
untuk mewujudkan transparansi serta optimalisasi
dalam melayani masyarakat," Jelas Pak Maman.
Menurut Pak M. Fathur Rahman, SE.MM,
sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau
e-Government tersebut dapat membantu

penyelenggaraan Pemerintahan Kota Salatiga
khususnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan
yang tidak berjalan, sehingga dibutuhkan
perencanaan dan pengawasan DPRD.
“Kalau perlu ada aplikasi yang memungkinkan
DPRD mengawasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang ada di Salatiga” tambah pria
yang beralamat di Jalan Nakulo Sadewo II No. 18 A
RT 07, RW 03 Kembangarum, Kelurahan Dukuh,
Kecamatan Sidomukti ini.
Menurut beliau yang pasti ada banyak ilmu
yang didapat dari Pemerintah Kota Binjai Sumatera
Utara. Di sana ada kesempatan melihat secara
langsung ruang kendali penerapan aplikasi eGovernment bernama Binjai Command Center,
dimana ruang kendali tersebut, memungkinkan para
pejabat tinggi Pemerintah Kota bisa memantau
perkembangan termasuk menerima laporan
maupun pengaduan dalam pemberian pelayanan
terhadap masyarakat.
Menurut Wakil Ketua DPRD, setidaknya jika
Salatiga ingin menuju smart city, ada beberapa
aplikasi yang perlu diadakan, seperti e-Musrenbang,
e-Ra, e-Masyarakat, e-Perizinan, dan e-Dokter.
“Selain itu alangkah baik jika ada e-Warung
untuk membantu memasarkan produk UKM, e-PBB
untuk melihat status pembayaran PBB, e-Kinerja
untuk memantau kinerja tiap Aparatur Sipil Negara
(ASN), serta e-Pendidikan untuk membantu
orangtua memantau anaknya di sekolah. Semua itu
dapat dipantau melalui ruang kendali” tambah Wakil
Ketua DPRD Kota Salatiga.(ss/ss)
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MIMBAR

Dinas Kesehatan

Perlu Tiru E-Dokter Ala Binjai

Foto: Andy

Wakil Ketua DPRD Salatiga Ir. Hj. Diah Sunarsasi bersama Sekda Kota Binjai, M.M.P Daulay.

W

akil Ketua DPRD Kota Salatiga Diah
Sunarsasi mendesak Dinas
Kesehatan Kota (DKK) Salatiga
menerapkan sistem aplikasi layanan kesehatan
berbasis elektronik untuk semakin mengoptimalkan
pelayanan terhadap masyarakat.
"Kami lihat di Pemerintah Kota (Pemko) Binjai
Provinsi Sumatera Utara beberapa hari lalu. Di sana
semua pelayanan masyarakat sudah menggunakan
sistem atau berupa aplikasi. Itu mempermudah dan
mempercepat dalam pemberian layanan. Di sana
kami katakan berhasil dalam penerapan eGovernment," ucap Ir. Hj. Diah Sunarsasi.
Dari berbagai aplikasi layanan yang ada di
Pemerintah Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara,
yang paling dikagumi ibu tiga anak ini adalah terkait
dengan kesehatan masyarakat. Di Kota Binjai, dari
lima kecamatan yang ada, sudah ada tiga Puskesmas
yang telah menerapkan rawat inap dan memiliki
dokter spesialis.
"Di Salatiga memang ada sebagian kecil yang
sudah atau sedang menuju untuk sekaligus
disediakan ruang rawat inap, tetapi tampaknya
belum tersedia dokter-dokter spesialis di tiap
Puskesmas. Sejauh ini kan baru sebatas di rumah
sakit," jelasnya.
Beliau meyakini, Pemkot Salatiga dapat
mengadopsi dan menerapkannya di Salatiga, dengan
catatan apabila pemerintah setempat benar-benar
memiliki komitmen untuk mengoptimalkan
pelayanan terhadap masyarakat khususnya di
bidang kesehatan.
"Di Binjai, warga yang mau berobat atau
periksa cukup daftar dan menyampaikan keluhan
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sakitnya apa melalui aplikasi. Sesampainya di sana,
mereka tak perlu antri mendaftar. Hanya tinggal
memilih dokter yang diinginkan, termasuk
pemberian resepnya," terang Ibu Diah.
Pasien Tidak Perlu Mengantre
Perlu diketahui bahwa di Pemerintah Kota
Binjai Sumatera Utara sudah memiliki aplikasi yang
namanya aplikasi e-Dokter. Masyarakat setempat
tak sekadar dipergunakan untuk pendaftaran
berobat ke Rumah Sakit dan Puskesmas, tetapi juga
berkonsultasi maupun memperoleh berbagai
informasi kesehatan baik secara umum maupun
khusus. Dari aplikasi itu, setelah mendaftar,
setibanya di Puskesmas maupun rumah sakit akan
langsung dilayani, sehingga tidak akan terlihat
berjubel orang mengantri di loket pendaftaran.
Tiba di rumah sakit atau Puskesmas, dilihat
namanya dan langsung diarahkan petugas menuju
ruangan tertentu sesuai yang didaftarkan atau
sesuai keluhan sakitnya, serta sudah ada dokter
yang menunggu untuk pemeriksaan.
Rumah Sakit Pemerintah di Kota Binjai
Sumatera Utara setidaknya dalam kurun waktu
sehari rata-rata dapat melayani antara 400 hingga
500 pasien. Adapun ketersediaan dokter spesialis
pun beragam, ada dokter spesialis kandungan, anak,
dan penyakit dalam.
Dokter spesialis tersebut semua ada di tiap
Puskesmas seperti Puskesmas Tanah Tinggi, HAH
Hasan, serta Kebun Lada. Pemerintah Kota Binjai
juga miliki fasilitas layanan Trauma Centre 24 Jam di
dua Puskesmasnya, yaitu di Puskesmas Kebun Lada
dan Jati Utomo. (ss/ss)

ARTIKEL

BINJAI Smart City
Jadikan Binjai Kota Pintar di Sumatra Utara
Oleh: Budi Susilo, S.Sos*)

Foto: Boedys

Kota Binjai memiliki taman yang indah yaitu Taman Merdeka Binjai atau akrab di sebut "Tanah Lapang".

K

ota Binjai merupakan salah satu kota
yang terletak di Provinsi Sumatera
Utara yang dulunya merupakan Ibu
Kota dari Kabupaten Langkat. Binjai terletak 22 km
di sebelah barat Ibukota Provinsi Sumatera Utara,
yaitu Kota Medan, tepatnya berbatasan langsung
dengan Kabupaten Langkat serta Kabupaten Deli
Serdang membuat kota ini dapat dengan cepat
memacu laju pertumbuhan pembangunan yang
mendukung pertumbuhan ekonominya. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya peningkatan
pembangunan infra struktur dan pelayanan kepada
masyarakatnya.
Kota Binjai yang menobatkan sebagai Kota
jasa, Perindustrian, Perdagangan dan Pemukiman
telah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota
Binjai atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun.
Kota Binjai yang dihubungkan oleh jalan raya
lintas Sumatera yang menghubungkan antara
Medan dan Banda Aceh ini memiliki sejarah yang
cukup panjang. Pada zaman dahulu Kota Binjai
merupakan tempat persinggahan dan tempat para
pedagang untuk melakukan sistem barter dengan
warga dari daerah lain. Merujuk dari beberapa
referensi, asal-muasal kata "Binjai" merupakan kata
baku dari istilah "Binjei" yang merupakan makna
dari kata "ben" dan "i-jei" yang dalam bahasa Kara
artinya "bermalam di sini".

Pada awal terbentuknya wilayah Binjai, kota
ini merupakan tempat berkumpulnya para pedagang
dari dataran tinggi Tanah Kara dan pedagang dari
Langkat untuk menukarkan barang yang mereka
punya. Dan di Binjai inilah mereka harus bermalam
dan kembali melakukan perjalanan panjang menuju
daerah mereka lagi. Untuk itulah mereka menamai
kampung ini, Binjai. Karena jarak tempuh yang
cukup jauh membuat mereka harus bermalam di
tempat ini ketika mereka barus melakukan.
Kota Binjai memang terletak di daerah yang
sangat strategis, karena merupakan pintu gerbang
Kota Medan menuju ke Provinsi Aceh. Selain itu, kota
asri ini juga dikelilingi oleh 3 kabupaten dan kota
sekaligus, sehingga Kota Binjai bisa menjadi kota
transit yang tepat untuk beristirahat atau menyapa
saudara yang ada di Kota Binjai.
Ada cerita dari versi lain yang menceritakan
bahwa Kota Binjai berasal dari sebuah kampung
kecil di pinggir sungai Binjai. Pada upacara adat
dalam rangka pembukaan kampung tersebut
diadakan pada sebuah pohon yang memiliki batang
besar yang berdiri kokoh di pinggir Sungai Bingai. Di
sekitar pohon Binjai yang besar itulah kemudian
dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan
menjadi besar dan Iuas yang akhirnya berkembang
menjadi bandar atau pelabuhan yang ramai
didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari
Stabat, Tanjung Pura dan juga dari Selat Malaka.
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Foto: Boedys

Ruang Binjai Command Center yang terkoneksi secara online, dirancang untuk memberi layanan kepada masyarakat
di bidang kesehatan, rencana pembangunan, perizinan, rencana anggaran, hingga keluhan masyarakat.

Kemudian nama pohon Binjai itulah yang
akhirnya melekat menjadi nama Kota Binjai. Konon
pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon embacang
dan istilahnya berasal dari bahasa Kara. Kota Binjai
dahulunya terletak di antara dua kerajaan besar,
yaitu Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat. Inilah
yang membuat kota Binjai menjadi kota yang di
dominasi oleh suku Melayu.
Geografi dan Iklim
Secara geografi Kota Binjai berada pada
3'31'40" - 3'40'2" Lintang Utara dan 98'27'3" 98'32'32" Bujur Timur dan terletak 28 m diatas
permukaan laut. Wilayah Kota Binjai seluas 90,23
km2, terletak 28 M diatas permukaan laut dan
dikelilingi oleh Kab. Deli Serdang, Batas area
disebelah utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten
Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kab.Deli
Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan
Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang, di sebelah
selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei
Kab.Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kab.Deli
Serdang dan sebelah barat berbatasan dengan
Kecamatan Selesai Kab. Langkat.
Kota Binjai terdiri dari lima kecamatan dan
tiga puluh tujuh kelurahan. Penduduk Kota Binjai
berjumlah 261.490 jiwa, terdiri dari 130.551 laki-laki
dan 130.939 perempuan dengan kepadatan
penduduk 2.898 jiwa/km2 dan rata-rata 4,34 jiwa
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per rumah tangga (data tahun 2014). Penduduk
Binjai terdiri dari berbagai etnis Melayu, Batak Toba,
Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun,
Jawa, Banten, Minang, Aceh, China dan India
dengan pemeluk agama mayoritas Islam dan yang
mempunyai kesadaran politik dan keamanan yang
cukup tinggi, sehingga mendukung kondisi
keamanan yang sangat kondusif.
Kota Binjai merupakan daerah yang beriklim
tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan
musim kemarau. Di Kecamatan Binjai Selatan curah
hujannya cukup besar dibanding dengan kecamatan
lainnya, yaitu 214 mm/14 hari hujan, diikuti dengan
Kecamatan Binjai Barat 207 mm/8 hari hujan .
Binjai sejak lama dijuluki sebagai kota
rambutan karena rambutan Binjai memang sangat
terkenal. Bibit rambutan asal Binjai ini telah tersebar
dan dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia
seperti Blitar Jawa Timur yang kini menjadi komoditi
unggulan daerah tersebut.
Binjai Smart City menjadi Magnet
Binjai Smart City kini menjadi magnet yang
mampu menarik minat pemerintah kabupaten/kota
di Indonesia untuk berkunjung ke Kota Binjai. Salah
satunya adalah DPRD bersama Paguyuban
Wartawan Kota Salatiga. Mereka ingin melihat secara
langsung tentang pembangunan infrastruktur,
tatacara pengaduan masyarakat dan penanganan

Foto: Andy

Dengan program Binjai Smart City, warga tidak perlu lagi antre untuk berobat.

pemeliharaan jalan melalui program aplikasi smart
city dan command center.
Pemerintah Kota Binjai telah melakukan
grand launching 5 aplikasi e-Government Binjai
Smart City serta Binjai Command Center oleh
Walikota HM Idaham.
Ruangan BCC (Binjai Command Center) ini
terletak di salah satu gedung Balai Kota Binjai, Jalan
Sudirman. Di dalam ruangan tersebut terkoneksi
secara online dan menjadi ruang server milik
pemerintah daerah pertama di Sumatra Utara.
Ruangan tersebut dilengkapi tujuh layar monitor
yang disambungkan menjadi satu unit layar monitor
lebar yang juga dapat dipecah untuk melihat
beberapa laporan masyarakat.
Binjai Command Center dirancang untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat di
bidang kesehatan, rencana pembangunan,
perizinan, rencana anggaran, hingga keluhan
masyarakat. Artinya, Pemerintah Kota Binjai benarbenar ingin mewujudkan Binjai Smart City dengan
memudahkan masyarakat melaporkan keluhannya
secara online. Operator Binjai Command Center
melayani 24 jam dan dapat dimonitor dari tempat
lain. Binjai smart city benar-benar merupakan
impian yang terwujud menjadi kenyataan.
Diawali oleh KPK yang melakukan inisiasi
kepada kabupaten kota di Sumut untuk membangun
egov. Pemko Binjai lalu menindaklanjuti dengan

kerjasama dengan Politeknik Negeri Medan yang
menunjuk seorang dosen dan lima mahasiswanya.
Mereka inilah yang bekerja keras melahirkan
beberapa aplikasi yaitu e-Musrenbang, e-Ra, eMasyarakat, e-Perizinan, dan e-Dokter
Selain grand launching lima aplikasi tersebut,
juga diperkenalkan aplikasi lainnya yaitu e-Warung
untuk membantu memasarkan produk UKM Kota
Binjai, e-PBB untuk melihat status pembayaran PBB
oleh para wajib pajak, aplikasi e-Kinerja untuk
memantau kinerja ASN, e-Pendidikan yaitu aplikasi
yang memungkinkan orangtua memantau
pendidikan anak-anaknya di sekolah.
Grand launching aplikasi e-Gov Binjai smart
city dan launching Binjai Command Center
merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kota
Binjai, keduanya merupakan kolaborasi yang baik
antara pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan
juga perguruan tinggi. Dengan penerapan smart city
ini, Pemerintah Kota Binjai benar-benar mampu
membuat hidup masyarakat menjadi lebih
mudah.(ss)
*)

Laporan kunjungan DPRD
bersama Wartawan Salatiga ke Kota Binjai.
Humas DPRD Salatiga - Tahun 2017
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WACANA

Menjadikan Kelurahan
sebagai Rumah Strategis
Pemberi Solusi Permasalahan Masyarakat
Oleh : Muh Irwan Susanto,S.IP*)

Foto: Ist

Kelurahan sebagai tempat untuk melayani masyarakat.

R

umah Rakyat sudah identik dengan
DPRD, khususnya DPRD Kota Salatiga.
Segala peraturan yang ditetapkan
bersama walikota telah menjawab berbagai macam
persoalan yang ada di Salatiga. Mulai dari
permasalahan pembangunan, pendidikan, penataan
lingkungan sampai pada permasalahan
kesejahteraan masyarakat telah dijawab oleh DPRD
bersama walikota dalam wujud Peraturan Daerah
Kota Salatiga. Lebih lanjut untuk melaksanakan
Peraturan Daerah (Perda) Salatiga, walikota
menetapkan Peraturan Walikota (Perwali) untuk
menjamin dapat dilaksanakannya sebuah Peraturan
Daerah (Perda). Sedikit menyinggung Peraturan
Walikota Salatiga Nomor. 51 Tahun 2016 yang
ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 6
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
Dalam pasal 13 ayat 1 (satu) Peraturan
Walikota (Perwali) Salatiga Nomor 51 Tahun 2016
susunan organisasi Kelurahan terdiri atas: Lurah,
Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan,
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi
dan Pembangunan, dan Seksi Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat. Perbedaan dalam
susunan organisasi ini adalah di gabungkannya
Seksi Pemerintahan dan Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum. Sehingga tantangan kelurahan
sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung
dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik
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tentunya mempunyai tantangan tersendiri untuk
selalu menjaga eksistensinya. Menjadikan
kelurahan sebagai rumah pemberi solusi
permasalahan warga adalah sebuah keharusan
dalam rangka menciptakan pelayanan masyarakat
yang berkualitas.
Pelayanan Aparatur Tingkat Kelurahan
Permasalahan utama pelayanan publik
berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan
itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat
tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana
tata pelaksanaannya, dukungan sumber daya
manusia, dan organisasinya.
Kelurahan sebagai bagian dari Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) kecamatan dengan
minimnya kewenangan untuk menetapkan sebuah
kebijakan pelayanan masyarakat, tentunya serba
salah apabila ingin menciptakan sebuah peraturan
layaknya desa dapat menetapkan sebuah Peraturan
Desa (Perdes) yang dapat digunakan untuk
mengatasi sebuah permasalahan.
Kedudukan kelurahan dalam Pemerintah
Daerah Kota Salatiga dapat diartikan sebagai subyek
pelaksana dari sebuah kebijakan atau stantard
pelayanan yang ditetapkan oleh 21(dua puluh satu)
dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga. Sehingga praktis kelurahan hanya
melaksanakan atau mengimplementasikan
berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang telah ditetapkan oleh dinas tersebut.

Beban terbesar dari aparatur ditingkat
kelurahan yaitu dalam hal sebagai filter dari sebuah
pengajuan pelayanan. Setiap Seksi dalam susunan
organisasi kelurahan dituntut untuk mempunyai
kemampuan sebagai manusia setengah dewa.
Kecerdasaan sosial harus selalu diasah pada saat
menghadapi masyarakat yang memerlukan sebuah
jawaban dari sebuah pengajuan pelayanan. Harapan
masyarakat seringkali menganggap bahwa setiap
permasalahan yang dihadapi mulai dari masalah
lahir sampai mati, perijinan, kesejahteraan,
ketentraman dan ketertiban umum bahkan masalah
kriminal, datang ke kelurahan pasti selesai atau
minimal berharap dapat solusi dari permasalahan
tersebut.
Strategi Peningkatan Pelayanan
Kenapa harus Strategi Implementasi
Rasional?, jawabannya mengacu pada kewenangan
kelurahan itu sendiri. Tidak mungkin seorang lurah
apalagi sekretaris lurah bahkan seorang kepala seksi
dapat membuat peraturan atau kebijakan untuk
menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.
Akan tetapi dengan posisi yang strategis pula
(berhadapan langsung dengan obyek pelayanan),
aparatur kelurahan dapat memberikan solusi
dengan hadir di dalam masyarakat.
Masyarakat dengan segala problematikanya
dan kelurahan dengan segala kekurangannya adalah
sebuah realita yang harus dipahami dan disikapi
dengan bijaksana. Bekerja sebagai bagian dari
aparatur kelurahan mengharuskan peka terhadap
berbagai persoalan. Tidak hanya kecerdasan dalam
hal ilmu pasti melainkan kecerdasaan sosial sebagai
penentu keberhasilan dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi sebagai aparatur. Hilangkan
prinsip jam kerja pagi-sore, kita coba sesekali hadir
dalam kegiatan masyarakat seperti pertemuan RT,
PKK, kelompok yasinan, pertemuan larang taruna
dan kegiatan lain yang ada di masyarakat. Hadir
dalam masyarakat seperti ini mempunyai kelebihan
dalam hal penyampaian informasi yang berkaitan
dengan pelayanan publik. Setidaknya berapa persen
akan lebih baik dibandingkan dengan komunikasi
lewat surat.
Memaksimalkan peran seorang lurah tidak
dapat dipungkiri, karena jabatan seorang lurah
adalah jabatan yang strategis sekaligus jabatan yang
serba tanggung. Di satu sisi lurah sebagai kepala
wilayah yang bertanggung jawab atas masyarakat di
wilayahnya, namun hanya dibekali dengan
kewenangan yang terbatas. Akan tetapi setidaknyan
lurah dapat berfungsi sebagai obat penenang. Kita
harus yakin bahwa budaya kita masih menganggap
bahwa lurah adalah seorang yang dituakan di
lingkungan kelurahan. Oleh sebab itu hanya dengan
mau menampung atau mendengar setiap
permasalahan warga setidaknya akan memberi

sedikit ketenangan terhadap berbagai persoalan
yang ada. Selanjutnya upaya lurah dalam hal
optimalisasi seksi-seksi yang ada dapat
menghasilkan output kegiatan yang luar biasa dan
maksimal. Setiap seksi akan termotivasi untuk
selalu memberikan pelayanan prima terhadap
masyarakat.
Meningkatkan fungsi dan peran lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan, implikasi
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016
yang menggabungkan seksi pemerintahan dengan
seksi ketentraman dan ketertiban umum tentunya
berdampak pada berkurangnya jumlah kepala seksi
yang ada disetiap kelurahan. Sehingga perlu formula
yang efektif di masing-masing seksi untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
meningkatkan fungsi dan peran serta lembaga
kemasyarakatan adalah sebuah keharusan.
Dengan aktif dan berfungsi secara maksimal,
lembaga kemasyarakatan dapat dijadikan senjata
oleh masing-masing seksi dalam menjalankan
tugasnya tanpa perlu tambahan anggaran apalagi
Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP), dengan
berfungsinya secara maksimal lembaga
kemasyarakatan akan menghasilkan sebuah
lingkungan kerja baru yang dapat mengalirkan
informasi tentang pelayanan publik, sehingga
dengan terciptanya peningkatan peran serta lembaga
kemasyarakatan secara tidak langsung akan
meringankan beban dan tugas seorang kepala seksi.
Kesimpulan dari tulisan ini adalah bagaimana
mewujudkan sebuah organisasi yang miskin
struktur kaya fungsi benar-benar dapat
dilaksanakan. Tantangan utama pelayanan publik
terletak bagaimana seorang aparatur dapat
memberikan pelayanan secara maksimal walau tidak
selalu dapat memberikan sebuah keputusan.
Menjadikan kelurahan sebagai rumah pemberi
solusi dapat dianalogikan seperti sebuah rumah
sakit. Rumah sakit tidak selalu dapat
menyembuhkan pasien yang datang, akan tetapi
setidaknya rumah sakit dapat memberi tahu tentang
pemahaman tentang penyakit yang diderita oleh
seorang pasien.
Sebagai penutup dari pembahasan ini penulis
tidak lupa memberikan apresiasi yang setinggitingginya terhadap kawan-kawan yang bertugas
dilingkungan kelurahan. Dengan segala
keterbatasan yang dimiliki dan kondisi masyarakat
yang majemuk, penulis yakin bahwa hanya dengan
dedikasi dan kecintaan terhadap Salatiga menjadi
alasan untuk selalu memberikan pelayanan yang
terbaik bagi warga masyarakat.(ss)
*)

Penulis Kasi Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kelurahan Kecandran
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Lindungi Pelaku UMKM
dengan Bantuan Software Marketing
Foto: Dibyo

Rapat Komisi B DPRD Kota Salatiga bersma OPD dan pelaku UMKM.

G

enerasi jaman now adalah generasi
yang tak bisa lepas dari yang namanya
gadget, segala sesuatu tak bisa
dilepaskan dari gawai yang mereka miliki. Seakan
mereka tak bisa hidup tanpa akses internet, bahkan
kebutuhan mengakses internet bisa dianggap
sebagai kebutuhan pokok.
Kebiasaan orang Indonesia yang tak lepas dari
selfie, jajan dan belanja dianggap sebagai peluang
bisnis bagi para pebisnis untuk mengembangkan
usahanya. Mereka begitu kreatif menggabungkan
kebiasaan masyarakat berselancar di dunia maya
dengan konsep online shop atau e-Commerce.
Periode tahun 2010 mulai berkembang tokotoko online yang menawarkan aneka produk dengan
harga yang bersaing. Apalagi para pengguna media
sosial (medsos) juga ikut memanfaatkan dunia maya
ini sebagai sarana menawarkan dagangan mereka.
Namun beberapa saat yang lalu muncul
presepsi jika menjamurnya toko online ini secara
tidak langsung membunuh bisnis retail di tanah air.
Tawaran harga murah dengan kualitas yang setara
telah menggerus pangsa pasar retail bahkan pasar
tradisional, bahkan kelompok waralaba terkenal di
Indonesia pun terpaksa menutup gerai karena
menurunnya omset penjulan mereka.
Ketua Komisi B bidang Ekonomi dan
Keuangan H. Budi Santoso, SE, MM melihat perlu
adanya peran pemerintah dalam mensikapi kondisi
persaingan toko online dan toko offline secara arif.
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Foto: Dibyo

Anggota Komisi B DPRD Kota Salatiga

Potensi transaksi online yang cukup besar harus
mampu memompa pendapatan dari sektor pajak
penjualan misalnya.
“Namun disamping menerima hasil pajak,
pemerintah harus juga melindungi pelaku UMKM
dari gempuran pebisnis online shop yang bermodal
besar, misalnya dengan memberikan bantuan
software dan pelatihan bagi UMKM untuk bisa juga
terjun di dunia online shop.” kata legislator dari Dapil
Argomulyo ini.
Masih menurut Pak Budi, ada tiga komponen
dalam usaha yaitu kualitas hasil, pengemasan hasil
serta pemasaran hasil produksi. Di bagian
pemasaran atau marketing inilah pemerintah bisa
hadir membantu pelaku UMKM.
“Pemerintah bisa membangun tempat bagi
UMKM memasarkan produk mereka atau bahkan

Foto: Andy

Rapat Komisi B DPRD Kota Salatiga bersama Eksekutif.

dengan membuatkan website atau aplikasi semacam
e-UMKM sehingga jangkauan pemasaran hasil
produk mereka bisa semakin luas.” Ungkap wakil
rakyat dari PKS ini.
Menjamurnya bisnis online shop di media
sosial seperti instagram, facebook, dan twitter,
membuat pemerintah berencana meregulasi
pengusaha tersebut dengan pajak. Pelaku online
shop diwajibkan memiliki badan usaha dan NPWP
sehingga akan diberlakukan sama yakni dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10 %.
Pertumbuhan e-Commerce di Indonesia yang
mencapai angka 9% dari pengguna internet di
Indonesia yang diperkirakan sekitar 90 juta orang
dengan angka transaksi yang menyentuh angka 150
Trilyun dan akan semakin bertambah dengan
pertumbuhan pengguna smartphone di Indonesia.
Bagi pemerintah besarnya transaksi eCommerce diharapkan bisa meningkatkan
pemasukan di sektor perpajakan yang menjadi
tulang punggung pendapatan negara. Jika dari 150 T
dikenakan PPn sebesar 10% maka ada potensi
pemasukan sebesar 1,5 T, angka yang cukup besar
bagi negeri ini.
Drs. Sarmin selaku Sekretaris Komisi B
mengamati menjamurnya online shop ini sebagai hal
yang wajar sebagai imbas dari perkembangan jaman
dan Teknologi Informasi (TI) saat ini. Walaupun
setiap perubahan ini pasti menimbulkan pro dan
kontra di masyarakat, karena pasti banyak pihak
yang merasa dirugikan maupun yang diuntungkan.
“Saat ini masyarakat di pinggiran kota jika
ingin membeli barang atau makanan misalnya tidak
perlu jauh-jauh ke penjual, cukup dengan sms atau
telepon barang atau makanan akan diantar sampai
ke rumah ini salah satu sisi positif dari online
shopping.” Kata Politisi PDIP ini.
Lebih lanjut Sarmin mengatakan salah satu
efek negatifnya adalah kadang barang yang dijual di
online shop tidak sesuai antara gambar yang
ditampilkan dengan wujud aslinya, sehingga

menimbulkan kekecewaan bagi para konsumen. Hal
ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan bagi
para pembeli, apalagi kebiasaan masyarakat yang
mengeluh secara gethok tular akan bisa merugikan
bagi para pemilik toko online yang lainnya.
Anggota Komisi B DPRD Salatiga lainnya Hj.
Riawan Woro E., SE mengatakan bahwa online shop
mempermudah interaksi antara pembeli dan penjual
terutama bagi para pelaku UMKM di Salatiga. Produk
hasil UMKM bisa dipasarkan keluar Salatiga dengan
memanfaatkan internet melalui online shop atau eCommerce.
“Perlu adanya campur tangan dari Pemerintah
Kota lewat Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas
Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika
untuk memberikan pelatihan bagi para UMKM
untuk bisa lebih bisa melek internet sehingga bisa
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
guna meningkatkan penjualan produk mereka,” kata
Bu Woro
“Bahkan saat ini banyak pelaku UMKM yang
melibatkan anak-anak mereka yang lebih menguasai
TI untuk membantu orang tua mereka dalam
memasarkan produk UMKM lewat online shop.”
Imbuh Politisi Gerindra ini.
Peluang bisnis e-Commerce yang besar ini
harus bisa ditangkap oleh para pengusaha pemula
dan UMKM untuk bisa naik kelas, sehingga potensi
e-Commerce tidak hanya dinikmati oleh para
pengusaha berkapital besar.
Karena disinyalir banyak online shop yang
ternyata lebih mementingkan memasarkan produk
dari luar terutama dari RRC ketimbang produkproduk buatan dalam negeri. Jangan sampai kita
hanya dijadikan pasar bagi produk luar sehingga
dapat mematikan industri dan UMKM dalam negeri.
Saatnya kita meningkatkan kualitas produksi
agar bisa bersaing dengan produk luar negeri
sehingga kita menjadi tuan di negeri sendiri. Menjadi
negeri yang berdikari dan berdiri diatas kaki sendiri
demi kemakmuran rakyat Indonesia.(an/ss)
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Sarana Prasarana
Dukung Peningkatan Prestasi Olahraga
Foto: Andy

Rapat Komisi C DPRD Kota Salatiga.

S

alatiga sukses menggelar Kejuaraan
Lari Tingkat Nasional yang berjuluk
Ketua DPRD Salatiga Run in Action.
Kegiatan ini memperebutkan Piala Kementrian
Pemuda dan olahraga (Kemenpora) pada Minggu 10
Desember 2017 baru-baru ini.
Kejuaraan yang diprakarsai oleh Ketua DPRD
Kota Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE dimaksudkan
untuk me-refresh kembali bahwa kota ini adalah
kota yang sangat luar biasa, kota atlet yang telah
membuat prestasi nasional, bahkan telah
menembus tingkat dunia.
Beberapa tahun belakangan ini disinyalir
perkembangan dunia olahraga di Salatiga seperti
jalan ditempat. Penyediaan sarana dan prasarana
olahraga di kota ini tidak seperti yang diharapkan
guna mendukung peningkatan prestasi olahraga
Salatiga.
Ketua Komisi C DPRD Kota Salatiga bidang
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat HM.
Kemat,S.Sos mengatakan bidang olahraga telah
menjadikan Salatiga terkenal di penjuru negeri
bahkan di dunia internasional mengharap komitmen
semua pihak, terutama lembaga pemerintah baik
eksekutif maupun legislatif dan masyarakat.
“Sudah saatnya penyediaan sarana dan
prasarana olahraga untuk memulihkan prestasi
olahraga,tidak hanya di tingkat kota namun harus
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dimulai dengan penyediaan di tingkat paling bawah
yakni di tingkat kelurahan, minimal di masingmasing kecamatan tersedia lapangan atau gedung
olahraga semacam stadion mini.” kata Politisi PDIP
ini.
Lebih lanjut M. Kemat mengatakan walaupun
di tingkat kota kita telah memiliki stadion tetapi
dirasakan masih kurang representatif dan masih
perlu perubahan dan pengembangan. Untuk itu
perlu keberanian dari Pemerintah Kota dan DPRD
untuk mengambil kebijakan terkait dengan
penganggaran penyediaan sarana prasarana untuk
supporting prestasi olahraga di Salatiga.
“Supproting anggaran bisa kita lakukan lewat
KONI Kota Salatiga atau langsung ke cabang-cabang
olahraga yang ada dan harus terdistribusikan secara
adil sehingga mereka bisa melakukan pelatihan dan
pembinaan menuju dunia prestasi.
Kita sangat berterima kasih kepada para
pelatih seperti Alwi Mugianto atau Yon Daryono yang
mampu menelorkan atlet-atlet berprestasi di
Salatiga”, kata Pak Kemat.
“Apa yang dibanggakan oleh Salatiga yaitu
olahraga dan pendidikan disamping beberapa bidang
yang lain, namun saya berharap penuh olahraga dan
pendidikan menjadi tolak ukur , komitmen dan
prioritas dari pengambil kebijakan.” tambah ketua
komisi C yang berangkat dari Dapil Tingkir ini.

Foto: Andy

Rapat Komisi C DPRD Kota Salatiga.

Lain halnya dengan H. Suniprat, anggota
Komisi C DPRD Kota Salatiga yang menyoroti
komitmen Pemerintah Kota dalam mengelola aksesakses yang menunjang Tri Fungsi Salatiga yakni
sebagai kota olahraga, kota pendidikan dan kota
perdagangan dan jasa yang kurang maksimal.
“Sayangnya Pemerintah Kota Salatiga belum
bisa menata masalah infrastruktur sebagai
penunjang akses tersebut, ke depan supaya adanya
perencanaan yang komprehensif terkait hal tersebut
sehingga ketika dengan adanya jalan tol dan JLS
telah berfungsi secara maksimal Kota Salatiga tetap
bisa survive bukan hanya menjadi kota ampiran
namun menjadi kota tujuan destinasi baik melalui
wisata kuliner, wisata olahraga maupun sebagai kota
pendidikan” Kata Ketua Fraksi PDIP ini.
Masih menurut Suniprat mangkraknya
beberapa sarana olahraga di Salatiga karena semua
itu masih hanya menjadi perencanaan saja namun
harus ada realisasinya, sehingga anggaran dalam
APBD harus ada porsi tersendiri untuk
pembangunan sarana prasarana olahraga tersebut.
“Anggaran tersebut bukan anggaran yang asal
merata namun harus tuntas penyelesaiannya,
sehingga satu anggaran itu selesai, tidak
dianggarkan kembali sehingga kesannya seperti
GOR, sudah bertahun-tahun terkesan mangkrak,

dan jika tidak ada tindak lanjut untuk
penyelesaiannya, maka uang yang telah kita
keluarkan akhirnya akan menjadi muspro atau siasia.” Ucap Pak Niprat (panggilan akrab_red).
Terkait dengan RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota
Salatiga tahun 2017-2022 Komisi C mengevaluasi
RPJMD Kota Salatiga masih terlalu umum belum
lebih spesifik dalam mengakomodir terkait kebijakan
di bidang olahraga, untuk itu perlu penajaman dan
pembahasan lebih lanjut ditataran penyusunan
APBD tahunan Kota Salatiga.
H. Suniprat mengatakan pembuatan RPJMD
itu dibuat terlalu standar bukan merupakan
pemikiran walikota tetapi oleh sebuah tim, sehingga
target dan visi misi yang ingin dicapai oleh walikota
pada periode kedua ini tidak singkron dengan visi
misi pada periode yang lalu.
Pemerintah Kota dan lembaga legislatif harus
sepakat dan tetap berkomitmen dalam mengambil
kebijakan khususnya berkenaan dengan
penganggaran dana dibidang olahraga, karena
olahraga adalah sesanti bagi kota ini.
Olahraga adalah corong keberhasilan kota ini
untuk bisa berdiri sama tinggi dengan daerah lain
dan ikut mengharumkan nama bangsa di kancah
internasional. Salam Olahraga....JAYA...!!!(sd/ss)
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Komisi A DPRD
Dukung Kegiatan Olahraga
Foto: Dibyo

Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kota Salatiga.

S

alatiga terkenal sebagai gudang atlet
berprestasi, terlebih di cabang olahraga
atletik umumnya dan lari pada
khususnya. Klub Dragon, Tiger dan Locomotif adalah
sebagian klub atletik dari Salatiga yang punya nama
di kancah nasional maupun internasional.
Suryati, Ruwiyati, Trianingsih, Heni Melon,
Lestariyanto, Bambang Istiawan, Muh Khabib,
Pratito, Lucen Yatindas, Teguh Setyaji, Hendro
Suwarno, Nur Amin, Supriyadi, Dony Setiawan,
Ferry Junaedy, adalah sebagian nama beken yang
turut mengharumkan nama Salatiga di dunia atletik
dijamannya.
Mereka bahkan menjadi andalan bagi
kontingen Indonesia untuk mendulang prestasi di
kancah regional dan internasional. Bahkan Salatiga
dahulu dijadikan rujukan atau role model daerah
lain dalam pembinaan atlet muda
dengan
didirikannya Diklat Salatiga.
Diklat Salatiga yang kemudian berganti nama
menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP)
Salatiga telah banyak menelorkan atlet bagi Tim
Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia. Kurniawan
DJ, Bambang Pamungkas, Gendut Doni K adalah
sebagian nama tenar yang menjadi tulang punggung
Timnas di masanya.
Komisi A DPRD Kota Salatiga yang
membidangi Hukum dan Pemerintahan sangat
mendukung perkembangan olahraga di Kota
Salatiga. Peyelenggaraan beberapa agenda olahraga
di Kota Salatiga menjadi perhatian, karena dengan
maraknya kegiatan olahraga akan menjadi media
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bagi perkembangan atlet-atlet di Kota Salatiga.
Ir.Hj.Adriana Susi Yudhawati, M.Pd anggota
Komis A DPRD Salatiga saat ditemui pada kegiatan
gelaran Ketua DPRD Open In Action Piala Kemenpora
di halaman Kantor DPRD mengatakan bahwa Komisi
A DPRD sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan
berharap kejuaraan-kejuaraan seperti ini bisa
dijadikan agenda rutin untuk tiap tahunnya.
“Manfaat event seperti ini salah satunya untuk
mendongkrak bibit atlet muda, banyak pelajar yang
mengikuti nomor 5K bisa menjadi tolok ukur bahwa
kita masih mempunyai bibit atlet untuk masa
depan.” Kata Ibu Susi.
Lebih lanjut ibu Susi mengatakan bahwa
dengan adanya dinas baru yang mengurus bidang
olahraga yakni Dinas Pemuda dan Olahraga
(Dispora) Kota Salatiga, maka masalah keolahragaan
bisa lebih terurus dengan lebih baik. Apalagi dengan
dilantiknya Kepala Dispora yang baru yang akan
membawa semangat baru dalam pengembangan dan
pembinaan olahraga di Salatiga.
Beliau juga mengatakan bahwa Komisi A
terus menjalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan
(Disdik) Kota Salatiga terkait siswa kelas atlet di
beberapa Sekolah Menengah Atas di Kota Salatiga
yang sekarang kewenangannya di ambil alih oleh
Provinsi Jawa Tengah.
“Bagaimanapun mereka adalah anak-anak
Salatiga yang diharapkan kelak menjadi atlet yang
berprestasi bagi Kota Salatiga, sehingga secara tidak
langsung mereka masih menjadi tanggung jawab
kita.” Kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Foto: iin

Komisi A DPRD bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

Masih menurut ibu Susi, Komisi A beberapa
waktu yang lalu telah melakukan konsultasi ke
Kementrian Pemuda dan Olahraga guna
mengusahakan anggaran bagi penyelesaian GOR
(Gedung Olah Raga) di Kota Salatiga yang selama ini
telah mangkrak (tidak terurus) sampai beberapa
tahun terakhir ini.
Selain sarana dan prasarana, pembinaan atlet
diusia muda sangat mutlak harus dilakukan, karena
untuk menghasilkan atlet berprestasi perlu latihan
yang terus menerus dan berkesinambungan.
Peran pelatih yang mumpuni juga tak kalah
pentingnya, pengorbanan mereka baik tenaga,
waktu bahkan materi perlu mendapatkan dukungan
dari para stakeholder. Karena pembinaan atlet muda
dimaksudkan agar ada kesinambungan prestasi dari
para atlet senior kepada yuniornya sehingga prestasi
yang dihasilkan tidak berhenti.
Kementrian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora) melalui Asisten Deputi 4.4 Olahraga
Prestasi Menteri Pemuda dan Olahraga, Drs.
Chandra Bhakti, M.Si saat ditemui Majalah Jiwaraga
usai melepas peserta Ketua DPRD Open in Action
mengatakan bahwa Kemenpora akan selalu
mendukung perkembangan olahraga di Salatiga
karena kota ini telah berkontribusi dengan
melahirkan atlet yang berprestasi bagi Indonesia.

“Terkait penyelenggaraan Ketua DPRD Open
in Action ini akan kita tingkatkan menjadi Salatiga
10K di tahun mendatang, Kemenpora akan
mensupport dan mempersilahkan untuk
berkomunikasi lebih intens.” ungkap pria lulusan
UGM (Universitas Gajah Mada) ini.
Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga bidang
Hukum dan Pemerintahan Bernadus Supriyono, SE
mengatakan bahwa Komisi A telah menjalin
komunikasi secara personal dengan Kepala Dispora
Kota Salatiga Drs. Joko Haryono untuk bisa
mengagendakan pertemuan dengan Komisi A terkait
kegiatan yang diampu oleh Dispora.
“Komisi A sangat mendukung kegiatankegiatan Dispora, dengan Kepala Dispora yang baru
kita akan segera beraudiensi untuk bisa lebih intens
dalam bekerjasama, karena kegiatan di Dispora
bukan hanya terkait bidang olahraga namun juga
bidang kepemudaan.” Kata Legislator dari Daerah
Pemilihan Sidorejo ini.
“Komisi A akan mendorong tidak hanya
cabang atletik, namun saat ini beberapa cabang
olahraga (cabor) seperti menembak, bulutangkis,
panahan, catur, beladiri dan cabor lainnya telah bisa
menorehkan prestasi yang membanggakan baik di
tingkat provinsi, nasional mapun internasional”
tutup Ketua Komisi A.(sd/ss)

Jiwaraga, Edisi IV Tahun 2017

19

LAPORAN UTAMA

DISDUKCAPIL
Pilih Media Sosial untuk Informasi

Foto: Andy

Pelayanan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Salatiga

M

emasuki era milenium baru di awal
tahun 2001 an, e-Government mulai
dilirik oleh Pemerintah Indonesia.
Hal ini ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden
No. 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang
Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)
yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus
menggunakan teknologi telematika untuk
mendukung good governance dan mempercepat
proses demokrasi.
Dikutip dari laman wikipedia e-Government
merupakan kependekan dari elektronik pemerintah.
e-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah
digital, online pemerintah atau pemerintah
transformasi.
Dikembangkannya penyelenggaraan
kepemerintahan yang berbasis elektronik akan
dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dalam memberikan
informasi dan pelayananan bagi warga masyarakat
yang diaplikasikan pada lembaga legislatif, yudikatif
dan lembaga lain yang terkait dengan pelayanan
publik dan pemerintahan.
Pada akhirnya e-gov ini diharapkan semua
lembaga penyelenggara pelayanan publik mampu
menyajikan pelayanan yang lebih baik, transparan,
akuntable, cepat, tepat dan hemat baik biaya
maupun waktu.
Apalagi bagi para generasi millenial yang telah
terbiasa menikmati segala sesuatu yang serba instan
dan cepat. Mereka menghendaki para birokrat bisa
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seirama dengan mereka dalam melayani kebutuhan
mereka akan informasi dan pelayanan publik
lainnya.
Hal ini berlaku juga bagi warga Kota Salatiga
yang juga berharap agar Pemerintah Kota Salatiga
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
bisa lebih prima dengan memanfaatkan kecanggihan
teknologi informasi yang ada.
Keinginan masyarakat tersebut direspon baik
oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan
mengembangkan website untuk memberikan
beberapa informasi terkait kegiatan maupun
informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh
masyarakat. Selain itu Pemerintah Kota juga
menyapa warga melalui media sosial baik melalui
facebook, twitter maupun instagram. Diharapkan,
dengan aktifnya di media sosial akan ada feed back
umpan balik dari warga masyarakat, baik itu
keluhan maupun saran maupun dukungan terhadap
pengembangan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat.
Disdukcapil Pilih Facebook dan Twitter
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kota Salatiga terutama yang
bersinggungan langsung dengan pelayanan publik,
saat ini berlomba-lomba menampilkan informasi
yang diperlukan warga terkait dengan tugas pokok
fungsi (tupoksi) mereka masing-masing.
Diantaranya Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Salatiga. OPD

Foto: Andy

Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Jl. Pemuda No 2 Salatiga.

yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 2 Salatiga ini
memilih menggunakan media sosial facebook dan
twitter disdukcapilsalatiga untuk memberikan
informasi kepada masyarakat Salatiga terkait
masalah kependudukan dan pencatatan sipil.
Diah, salah satu admin di Disdukcapil
mengatakan bahwa selama ini animo masyarakat
untuk mengakses kedua akun tersebut diatas sangat
baik, banyak pertanyaan, kritik bahkan saran yang
disampaikan oleh warganet atas pelayanan yang
diberikan oleh OPD ini. Pemberitahuan tentang
ketersediaan blangko e-KTP dan lain hal terkait
pelayanan yang disediakan Disdukcapil tersaji di
kedua medsos tersebut.
“Kebanyakan masyarakat menanyakan
tentang persyaratan untuk mengurus surat-surat
kependudukan baik itu KTP, KK, Akta Kelahiran
maupun Akta Kematian.” kata wanita berhijab ini.
Memang selama ini masyarakat sering merasa
sulit untuk mengurus surat-surat kependudukan
terkait dengan tata cara urutan dan persyaratan
yang harus dilengkapi.
Walaupun secara berkala Disdukcapil Kota
Salatiga telah mengadakan sosialisasi di tingkat RT
RW tentang administrasi kependudukan, yang
dimaksud agar warga bisa mempersiapkan apa saja

yang diperlukan untuk mengurus data
kependudukan.
Seperti Nita, seorang warga yang akan
mengurus Akta Kematian ibunya yang harus bolakbalik dari RT RW ke kelurahan ke kecamatan hingga
ke Disdukcapil karena kurang lengkapnya
persyaratan yang harus dipenuhi.
“Mungkin karena keterbatasan informasi yang
saya dapat sehingga ketika sampai di Disdukcapil
saya harus balik lagi untuk melengkapinya,namun
saya menyadari bahwa petugas dari Disdukcapil
menjalankan apa yang menjadi prosedur agar lebih
tertib administrasi,” ungkap wanita berkacamata
tersebut.
Sekarang menjadi pekerjaan rumah bagi
Pemerintah Kota Salatiga untuk lebih gencar
menyebarkan informasi kepada masyarakat dan
mengedukasi warga agar lebih melek teknologi
sehingga dapat mengakses segala informasi yang
disajikan oleh OPD lewat website dan media sosial.
Dan yang tak kalah pentingnya adalah dengan
meningkatan kemampuan ASN (Aparatur Sipil
Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
untuk lebih menguasai teknologi informasi dapat
memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat di era digital saat ini.(an/ss)
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E-Retribusi
Bisa Antisipasi Kebocoran PAD
Foto: andy

Operasi daging oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

P

emerintah
K o t a
Salatiga
melalui Dinas
P e r d a g a n g a n
meluncurkan sistem
pembayaran retribusi
berbasis elektronik
atau e-Retribusi untuk
para pedagang pasar
t r a d i s i o n a l .
Peluncuran yang
Sugiyanto
dilakukan oleh Dinas
Perdagangan dengan menggandeng Bank Jateng
tersebut merupakan pembayaran e-Retribusi yang
terintegrasi.
Menurut intormasi dari Dinas Perdagangan,
pada tahap awal, e-Retribusi dilakukan didua pasar
tradisional yakni Pasar Blauran I dan pasar pagi.
Penerapan di kedua pasar tersebut sebagai pilot
project, sebelum dilaksanakan ke seluruh pasar
yang ada di Kota Salatiga.
“Semoga akan banyak dampak positifnya,
mulai dari efisiensi tenaga dalam penarikan retribusi
juga menjadi lebih cepat bagi petugas, karena tidak
perlu menata dulu uang yang kebanyakan receh
sebelum disetorkan,” tutur salah seorang staf Dinas
Perdagangan Kota Salatiga.
Menurut anggota Komisi A DPRD Kota Salatiga
Sugiyanto, Pemerintah Kota mulai berkomitmen
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dalam meningkatkan transparansi dalam
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
“E-Retribusi sangat bermanfaat bagi para
pedagang dan pemerintah, semoga aplikasi ini akan
memudahkan pedagang dalam membayar retribusi”
tutur Pak Sugiyanto.
Ini bisa meningkatkan rasa saling percaya
antara masyarakat dan pemerintah. Kelebihan
lainnya, inovasi ini mengurangi kemungkinan
adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Salatiga.
“Dengan penggunaan aplikasi ini, pedagang
yang memiliki lapak namun tidak berjualan pun
tetap terkena penarikan retribusi jika sudah masuk
sehingga PAD bisa diprediksikan,” jelas Pak Giyanto.
Kepercayaan Pedagang
Bagi para pedagang, aplikasi ini akan
menumbuhkan kepercayaan bahwa uang retribusi
yang mereka setorkan sudah pasti masuk kas daerah
sehingga bisa mengurangi prasangka buruk. Selain
itu juga tidak membuat pedagang ribet untuk
menyiapkan uang pembayaran retribusi setiap
harinya.
Teknis pelaksanaannya, seluruh pedagang di
kedua pasar itu akan mendapatkan kartu khusus,
semacam kartu ATM maupun kartu tol. Nantinya
petugas lapangan yang biasanya menarik retribusi
akan berkeliling dengan menggunakan alat
electronic data capture (EDC) portable.

Foto: andy

Aktifitas perdagangan UMKM di Kota Salatiga.

Saat menarik retribusi, petugas tinggal
menggesekkan kartu ke mesin EDC dan langsung
transaksi pembayaran retribusi terjadi. Kartu bagi
pedagang akan disediakan oleh Bank Jateng. Total
pedagang yang ada di pasar pagi berjumlah sekitar
700 pedagang. Sedangkan di pasar Blauran I ada
sekitar 200 pedagang yang terdaftar di Dinas
Perdagangan.
Kota Salatiga memiliki 15 pasar, ke depan
seluruh pasar di Salatiga diupayakan menggunakan
e-Retribusi. Namun semua kembali ke kajian tingkat
efektivitasnya, mengingat tidak semua pasar ramai
dikunjungi masyarakat. Sebelum diberlakukan
program ini, semua petugas akan mendapat
pelatihan oleh Bank Jateng. Disisi lain, pedagang
juga telah mendapatkan sosialisasi mengenai
penerapan e-Retribusi termasuk cara menambah
uang di kartu e-Retribusi yang dimikinya.
Meski petugas belum banyak, namun
pedagang melalui paguyubannya masing-masing
juga menawarkan kemudahan. Dimana para
pedagang justru menawarkan untuk
mengumpulkan kartu ke tiap koordinator
paguyuban. Disejumlah kota-kota lainnya seperti
Surakarta, Kudus dan Banyuwangi, e-Retribusi

memang sudah terlebih dahulu diterapkan dengan
berbagai kemudahan dan kendalanya.
Hal positif ini mulai tahun depan akan
dilaksanakan di Kota Salatiga dan semoga akan
berjalan dengan baik. E-Retribusi Kota Salatiga
sudah ada modifikasi dalam pelaksanaannya, hal ini
berbekal evaluasi dari kota- kota lain yang lebih dulu
menerapkannya. Sementara jika ada kartu yang
hilang, pemegang kartu harus melakukan
pengurusan sesuai dengan prosedur yang ada yakni
dengan mencari surat kehilangan ke Kepolisian,
karena kartu tersebut merupakan barang berharga.
Perlu diketahui bahwa pedagang yang
terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Salatiga
mencapai lebih dari 2000 pedagang. Selain itu masih
ada sebutan pedagang oprokan, yang artinya adalah
pedagang yang berada di radius 200 meter dari pasar
dan tidak menempati tempat permanen.
Dinas Perdagangan perlu bekerja sama dengan
Satpol PP dalam melakukan penertiban para
pedagang yang berjualan pada tempat yang tidak
diperbolehkan. Karena kondisi ini biasanya
mematikan pedagang eksis, sedang untuk PKL
sudah disiapkan lahan di Mangunsari dan
Kridanggo.(lf/ss)
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SALATIGA
menuju Smart City
Foto: Boedys

Sekretaris Komisi B, Drs. Sarmin bersama anggota DPRD lainnya.

S

ekretaris
Komisi B
D P R D
Kota Salatiga Drs.
Sarmin berharap
Pemerintah Kota
(Pemkot) Salatiga
mampu mewujudkan
Salatiga sebagai Smart
City seperti Kota Binjai
di Sumatra Utara, saat
ditemui majalah
Drs. Sarmin
Jiwaraga di gedung
dewan beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya untuk mewujudkan suatu kota
menuju smart city harus didukung oleh digitalisasi
sarana, atau memiliki basis elektronik.
“Salatiga seharusnya menciptakan suatu
pemerintahan yang berbasis e-Goverment. Semua
layanan masyarakat baik perijinan, ataupun layanan
retribusi dan sektor lain harus sudah mengarah
pada layanan elektronik,” harapnya.
Untuk saran dan aduan warga, Drs. Sarmin
juga menginginkan kegiatan Pemerintah Kota
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Salatiga sudah harus berbasis eletronik dan internet.
“Sangat memungkinkan setiap keinginan
warga untuk menyampaikan gagasan mengenai
pembangunan kota, mulai dari saran, kritik atau
memberikan pertanyaan sudah bisa dilakukan
melalui media internet. Ini akan memudahkan warga
dan pemerintah sendiri. Efisiensi waktu juga
menjadi keuntungan tersendiri, karena tidak
memerlukan jam dan tempat untuk bertatap muka
secara langsung. Warga dengan mudah mengakses
konten yang telah disediakan pemerintah, sehingga
hanya dengan membuka smart phone warga bila
memberikan masukan atau pertanyaan,” ungkap
Drs. Sarmin.
Sekretaris Komisi B dari Fraksi PDI
Perjuangan ini juga menginginkan pelayanan di
bidang kesehatan dalam hal ini RSUD Salatiga juga
menerapkan layanan berbasis internet.
“Misalnya saja dalam hal antrean, masyarakat
bisa mengakses melalui sebuah situs program yang
disediakan. Ini sama dengan yang tadi adalah untuk
efisiensi waktu. Orang bisa memesan antrean dari
rumah, sehingga tidak perlu berlama-lama
menunggu di rumah sakit. Orang sudah sakit

Foto: Boedys

Ruang kendali Pemerintah Kota Binjai Sumatera Utara.

tidaklah harus dipaksa menunggu berjam-jam
hanya dalam proses pendaftaran,” beber Drs.
Sarmin.
“Tidaklah sulit untuk mewujudkan Salatiga
sebagai smart city, karena luasan kita yang kecil.
Indikator lain dari smart city adalah terpantaunya
semua ruas vital kota. Dengan kata lain, lokasilokasi strategis haruslah sudah terpantau dengan
alat CCTV. Pemerintah atau aparat bisa mengetahui
kejadian apa di lokasi yang diinginkan
secara
langsung, hal ini juga bermanfaat bagi keamanan
kota, dan menekan angka kriminal,” imbuhnya.
Drs. Sarmin mengungkapkan bahwa peralihan
proses layanan konvensional menuju layanan
berbasis internet adalah saran untuk mewujudkan
percepatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kemudahan fasilitas dan layanan ini
diharapkan memutus rentang waktu dan rentang
biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam
mengaksesnya. Layanan yang maksimal tersebut
tentunya akan berdampak kepada kesejahteraan
masyarakat,” tuturnya.
Untuk kemajuan kota dan layanan maksimal
bagi warga beliau berkomitmen akan mendukung
Pemerintah Kota Salatiga. Dirinya menginginkan
layanan yang disediakan oleh Pemkot Salatiga sudah
terintegrasi, demi memudahkan warga
mengaksesnya.
“Tidak ada kalimat lain selain memberikan
dukungan kepada Pemerintah Kota Salatiga untuk

perbaikan semua sektor. Namun kita juga harus
menjalankan tugas kita sebagai anggota dewan yaitu
melakukan fungsi pengawasan, agar semua kerja
yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan
regulasi yang ada. Dan yang tidak kalah penting
adalah layanan tersebut tepat sasaran dan
bermanfaat maksimal,” jelasnya.
"Indikator dari smart city misalnya; smart
economy (indikator ini meliputi semangat untuk
terus berinovasi, mempunyai jiwa entrepreneur,
selalu berusaha produktif dan mempunyai
kemampuan untuk berubah), smart governance
(berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,
melayani publik, dan yang terpenting adalah
birokrasi yang transparan dan tidak menyulitkan
masyarakat. Selain itu juga mempunyai strategi dan
pandangan politik yang jelas dan bermanfaat bagi
khalayak), smart people (smart city mempunyai
warga kota yang berkualifikasi, mempunyai
kemauan untuk selalu belajar, menerima perbedaan
dalam bentuk apapun, kreatif, dan selalu
berpartisipasi dalam kegiatan publik), smart mobility
(kemudahan akses untuk penduduk menjadi
prioritas), smart environment (mempunyai daya tarik
pemandangan yang atraktif. Selain itu bebas dari
polusi udara ataupun polusi lainnya), smart living
(yang paling penting adalah tersedianya fasilitas
budaya, infrastruktur kesehatan yang memadai,
fasilitas pendidikan lengkap, dan kehidupan sosial
yang menyatu)," paparnya.(lf/ss)
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OPINI

Pemanfaatan E-Office
untuk Mendukung
Penerapan E-Government
Oleh: Gadis Octavia Ardiani*)

https://theevanstonian.com

S

elama satu dekade terakhir ini
perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi demikian pesatnya.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini
sudah menjadi kebutuhan utama dalam
meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja suatu
organisasi. TIK bukan hanya mencakup software &
hardware yang digunakan untuk mengolah atau
menyimpan informasi, tetapi juga untuk
mengirimkan dan menyebarkan informasi. Semua
bidang membutuhkan teknologi informasi, baik
ekonomi, bisnis, perbankan, hukum
maupun
pemerintahan. Sistem operasional dan manajemen
organisasi pemerintahan baik dari pemerintah pusat
sampai pemerintah tingkat daerah dapat berjalan
baik dengan dukungan dari pengelolaan TIK yang
efektif dan efisien. Tata kelola TI (IT Governance) yang
baik menjadi kunci
kesuksesan tata kelola
perusahaan (enterprise governance).
Performa birokrasi pemerintahan yang
terbuka, efektif dan efisien
tidak hanya
membutuhkan perubahan pola pikir dan mentalitas
di kalangan pemerintahan dan badan publik, yang
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paling dibutuhkan adalah reformasi sistem dan pola
kerja. Terutama penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik atau e-Government yang
tersusun secara konsisten, sistematis dan
terstruktur. Sistem pemerintahan elektronik mulai
dari e-Budgeting, e-Procurement, e-Audit, e-Catalog,
sampai cash flow management system.
Melalui pemanfaatan e-Government,
masyarakat dapat mengakses pelayanan publik
secara cepat dan akuntabel. Memasuki era
konektivitas dan internet of think (berbasis internet),
di mana batasan ruang dan waktu makin singkat, eGovernment yang berbasis penggunaan informasi
dan teknologi komunikasi pada prinsipnya
bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses
layanan dari lembaga pemerintah kepada
masyarakat melalui sistem layanan online. Manfaat
langsung dari layanan online adalah pemangkasan
biaya, jarak dan waktu antara penyedia layanan
dengan pengguna layanan. Hal ini akan
meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik
korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan
pemerintah. Karena itu, tata kelola pemerintahan

dengan penerapan sistem e-Government menjadi hal
yang mutlak.
E-Goverment (electronic goverment), yaitu
suatu pemanfaatan teknologi informasi baik internet
maupun non-internet, untuk menyediakan
pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap
warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan
pemerintah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
mempublikasikan peringkat EGDI (E-Government
Development Index) berdasarkan survei tahun 2016.
Pada tahun ini Indonesia mendapat peringkat ke 116
EGDI, turun 10 peringkat dibandingkan tahun 2014
yang menduduki peringkat ke 106. Hal ini
memperlihatkan pelaksanaan e-Government di
Indonesia masih di bawah negara-negara di Asia
Tenggara seperti Singapura (peringkat ke-4),
Malaysia (peringkat ke-60), Filipina (peringkat ke71), dan Brunei Darussalam (peringkat ke-83).
Salah satu penerapan e-Government dalam
sistem pemerintahan adalah e-Office. Layanan eOffice digunakan untuk memudahkan kegiatan
perkantoran, terutama
dalam hal administrasi
perkantoran. Penggunaan e-Office bertujuan
mempersingkat dan mempercepat proses
korespondensi kedinasan. Korespondensi
merupakan komunikasi tertulis yang dilakukan
antara komunikator dengan komunikan.
Korespondensi kedinasan manual indentik
dengan penggunaan kertas sebagai media untuk
mencatat surat masuk, surat keluar dan
penyimpanan surat meskipun tetap menggunakan
media komputer sebagai alat bantu. Sedangkan eOffice menggunakan sistem peralatan dan
perlengkapan elektronik, seperti seperangkat
komputer, seperangkat server, seperangkat aplikasi
untuk memasukkan surat masuk, surat keluar dan
penyimpanan surat yang berbasis sistem informasi
yang terhubung secara online sehingga seluruh data
surat atau informasi yang dibutuhkan dapat diakses
dengan mudah dan cepat.
Aplikasi e-Office ini digunakan untuk
mengelola data dan surat-surat baik surat masuk
maupun surat keluar, dengan berbasiskan teknologi
internet dimana seluruh data dan surat-surat dan
aplikasi ditempatkan pada satu titik yaitu internet
data center. E-Office memfasilitasi keseluruhan
proses surat di dalam sebuah instansi, mulai dari
surat masuk, disposisi, tracking surat serta
pelaporannya, termasuk juga pencatatan surat
keluar baik tujuan keluar instansi maupun antar
bagian dalam sebuah instansi
Dari sisi keawetan data, korespondensi
kedinasan manual memiliki tingkat keawetan yang
kurang dan membutuhkan banyak ruang dalam
menyimpan data-data surat sehingga akan
menyulitkan ketika penemuan kembali saat suratsurat sedang dibutuhkan. Sedangkan e-Office

memiliki tingkat keawetan yang jauh lebih baik dan
mampu mengurangi penggunaan tempat
penyimpanan surat. Penerapan e-Office tentu saja
akan meningkatkan efektivitas kegiatan perkantoran
dari yang sebelumnya manual menjadi elektronik..
Penerapan e-Office sendiri tidak terlepas dari
peran operator yang memantau mengendalikan
sistem tersebut. Operator yang telah mendapat izin
dari instansi untuk mengelola data base diberikan
hak akses untuk mengelola dan mengoperasikan
proses pengolahan surat-surat. Tentu saja, hak
akses ini hanya dapat diberikan kepada operator
yang memenuhi persyaratan dan ahli dalam bidang
teknologi informasi
Aplikasi sistem e-Office mengganti proses
pengelolaan administrasi surat (paper-based) ke
bentuk database sudah berbasis elektronik.
Penggantian ini membutuhkan biaya yang cukup
besar. Pembiayaan digunakan untuk pengelolaan
server, PC, perawatan teknologi dan media lainnya.
Jumlah anggaran yang cukup besar ini diharapkan
sesuai dengan sasaran sistem ini diterapkan, mulai
dari berkurangnya penggunaan kertas dan alat tulis
kantor lainnya.
Aspek keamanan merupakan salah satu hal
mendasar dalam implementasi sebuah sistem
informasi, apalagi sistem yang dikembangkan dalam
e-Office pastilah memiliki data yang sangat sensfitif.
Fitur keamanan yang dapat diterapkan pada e-office
meliputi network security, computer security dan
application security. Network security atau
keamanan jaringan dilakukan untuk mencegah dan
memantau penyalahgunaan
media pembawa
informasi/ data seperti jaringan komputer.
Sedangkan, computer security atau keamanan
komputer berfokus pada keamanan komputer
(server, workstation, terminal) termasuk yang
berhubungan dengan pengoperasian sistem.
Application security atau keamanan aplikasi yang
berfokus kepada program aplikasi (software dan
database).
Selain hal-hal di atas, penerapan e-Office
dalam kegiatan korespondensi kedinasan juga harus
memperhatikan stabilnya jaringan internet yang ada
di instansi masing-masing. Untuk itu setiap operator
sebaiknya disediakan modem untuk memperlancar
pekerjaanya, apabila sewaktu-waktu wifi mengalami
gangguan sehingga tidak terjadi hambatan yang
berarti. Yang tidak kalah pentingnya, pemanfaatan
e-Office harus memperhitungkan beberapa faktor,
seperti sarana dan prasarana yang sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan serta pemeliharaan
dan perawatan sistem agar sistem tetap bekerja
secara optimal.(ss)
*)

Penulis adalah
ASN Pemerintah Kota Salatiga
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WARTA
Ketua DPRD
Hadiri Pelantikan Rektor UKSW

K

etua DPRD Kota Salatiga, M.Teddy
Sulistio,SE menghadriri Rapat Pleno
Pembina dalam rangka Pelantikan
Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Kristen
Satya Wacana (UKSW) Salataiga di Balairung UKSW
pada Kamis 30 November 2017.
Bambang Mulyanto selaku Ketua Dewan
Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya
Wacana (YPTKSW) melantik
Dr.Neil Samuel
Rupidara, PhD sebagai Rektor UKSW periode 20172022 dan 5(lima) orang pelaksana tugas (Plt)
Pembantu Rektor.
Pelantikan ditandai dengan pembacaan
Surat Keputusan (SK), pengucapan sumpah janji,
pengalungan Gordon Rektor dan penyerahan
bendera lambang UKSW.
Dalam sambutannya Bambang Mulyanto
mengatakan bahwa pelantikan Rektor dan Plt.
Pembantu Rektor ini sebagai awal kepemimpinan
baru UKSW untuk membangun perguruan UKSW
menjadi lebih maju.
Dr.Neil. Rupidara, PhD yang merupakan

Foto: dibyo

Ketua DPRD hadiri Pelantikan Rektor UKSW

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam
kesempatan yang sama selanjutnya melantik 13
Dekan dan Ketua Program Studi Pasca Sarjana.
Selain dihadiri Bung Teddy, pelantikan juga
dihadiri oleh Walikota Salatiga, Kapolres Salatiga
dan segenap civitas akademika UKSW.(sd/ss)

Pelantikan Sekda Kota Salatiga
Diikuti Pelantikan Pejabat OPD yang Kosong

Foto: Dibyo
intan

Pelantikan Sekda Kota Salatiga.

S

ekretaris Daerah Kota Salatiga resmi
dijabat oleh Drs. Fakhuroji, 24
November 2017 lalu. Sebelumnya
beliau menjabat sebagai Asisten Administrasi
Umum Sekretaris Daerah Kota Salatiga
Pejabat lain yang dilantik dalam acara
tersebut adalah Rochadi, SH,MM dari Kepala
Bagian Perekonomian Setda menjadi Kepala Dinas
Sosial Kota Salatiga; Drs. Muh. Nasiruddin dari
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
Slamet Setyo Budi, SE,M.Acc dari Sekretaris Dinas
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Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Drs.
Joko Haryono dari Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setda menjadi Kepala Dinas Kepemudaan
dan Olahraga; Ir. Wuri Pujiastuti, MM dari
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah; Sri Sarwanti, SH, M.Si dari Sekretaris
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah menjadi Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana; Yayat
Nurhayat, AP, M.Si dari Camat Sidomukti menjadi
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Drs. R.
Prasetiyo dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Adapun pejabat yang mutasi yaitu Drs.
Susanto dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik menjadi Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan serta Afif
Zufroningdyah, SH, MH dari Kepala Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Jabatan baru diharapkan dapat mengemban
amanah dengan baik dalam mengabdikan diri
kepada masyarakat.(pr/ss)

WARTA
Pencairan Santunan
Perlu Lebih Dipercepat Prosesnya

Foto: Andy

Dewan hadiri Penyerahan Bantuan Kematian

A

nggota Komisi C DPRD Kota Salatiga,
Latif Nahari, ST menghadiri acara
kegiatan penyerahan Bantuan Sosial
Dana Bantuan Kematian Keluarga Miskin (BSKKM)
Tahun 2017 di Pendopo Pakuwon Pemerintah Kota
Salatiga pada 21 November 2017 baru-baru ini.
(Pelaksana Tugas) Plt. Dinas Sosial Kota
Salatiga Endang Dwi W, M.Pd dalam sambutannya

mengatakan bahwa kegiatan yang dimulai dari
Tahun Anggaran 2016 tersebut untuk tahun 2017
diserahkan BSKKM (Bantuan Sosial Dana Bantuan
Kematian Keluarga Miskin) kepada 370 orang ahli
waris dengan nominal masing-masing sebesar satu
juta rupiah.
Pak Latif mengharapkan agar sosilaisasi
terkait kegiatan ini bisa lebih digencarkan di
masyarakat karena selama ini masih banyak
masyarakat
kurang mampu yang belum
mengetahui adanya santunan ini. Terutama
persyaratan untuk mengajukan bantuan dan
kriteria bagi para penerima.
“Saya berharap agar proses pencairan
santunan ini lebih dipercepat, karena jika harus
menunggu lama kasihan masyarakat yang sangat
membutuhkan, karena tujuan dari santunan ini
untuk meringankan beban keluarga ahli waris yang
kurang mampu” Kata Politisi PKS ini.
Acara diakhiri dengan penyerahan secara
simbolis oleh Walikota Salatiga kepada perwakilan
ahli waris penerima Bantuan Sosial Dana Bantuan
Kematian Keluarga Miskin (BSKKM) dari masingmasing kecamatan.(sd/ss)

MUSDA KNPI
Susun Kepengurusan DPD Baru

M

usyawarah Daerah (Musda) Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
Kota Salatiga diadakan di Ruang
Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD Kota
Salatiga pada 14 Oktober 2017.
Hadir dalam Musda KNPI kali ini Plt.
Sekretaris Daerah Kota Salatiga Drs. Susanto,
anggota DPRD Kota Salatiga, perwakilan DPD KNPI
Provinsi Jawa Tengah,Ketua DPD II KNPI Kota
Salatiga HM.Fauzy Arkan,S.Ag, segenap pengurus
dan anggota KNPI Kota Salatiga dan perwakilan dari
organisasi kepemudaan yang ada di Kota Salatiga.
Agenda Musda kali ini adalah untuk
menyusun kepengurusan DPD KNPI Kota Salatiga
yang baru, karena sejatinya kepengurusan periode
sekarang telah demisioner yakni pada tahun 2014,
namun karena adanya perpecahan di internal KNPI
Pusat maka berimbas pada mandeknya roda
organisasi KNPI baik ditingkat pusat maupun
daerah
HM. Fauzy Arkan dalam sambutannya
mengatakan KNPI sebagai organisasi kepemudaan
yang diharapkan bisa memberikan warna dalam

Foto: dibyo

Musda KNPI Kota Salatiga 2017

kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi jika
dikaitkan dengan kondisi perpolitikan Indonesia
pada saat ini.
“Selanjutnya saya berharap lewat Musda ini
terbentuk kepengurusan yang baru yang muncul
dari sosok muda Salatiga, yang bisa memberi energi
baru untuk organisasi ini terlebih untuk Kota
Salatiga.” Ucap Dosen IAIN Salatiga ini.(lin/ss).
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WARTA
Lomba K3 Kota Salatiga
RW V Kecandran Mewakili Sidomukti

Foto: Andy

Pembukaan Lomba K3 Kota Salatiga

R

ukun Warga V Kecandran mewakili
Kecamatan Sidomukti dalam lomba
K3 (Kebersihan, Kerapian dan
Keindahan) tingkat Kota Salatiga tahun 2017. RW
yang terdiri dari dusun Ngalian dan Duren ini
berhak mewakili Kecamatan Sidomukti setelah
menyabet Lomba K3 tingkat Kecamatan tahun
2017.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga
mengadakan Lomba Kebersihan Tahun 2017 ini

dalam rangka mewujudkan dukungan dan peran
aktif masyarakat dalam kebersihan dan
pengelolaan sampah melalui Reduce, Reuse dan
Recyle (3R).
Menurut Kepala Bidang Kebersihan DLH
Kota Salatiga, Drs. BPH Pramusinta, M. Kes, lomba
K3 ini diadakan setiap tahun dan tahun ini
memasuki tahun ketiga.
Prasetyo Angga W, S.Sos. MM salah satu Tim
Juri Lomba Kebersihan mengatakan bahwa salah
satu kriteria yang dinilai adalah aspek
pemberdayaan masyarakat, aspek pola pikir dan
perilaku masyarakat terhadap sampah.
Untuk penilaian di RW V Kecandran
dilaksanakan pada Rabu, 15 November 2017,
selain Tim Juri
juga dihadiri Sekretaris dan
perwakilan dari Kecamatan Sidomukti, Lurah dan
staf Kelurahan Kecandran, RT/RW, PKK serta
tokoh masyarakat di lingkungan RW V Kecandran.
Perlu diketahui bahwa untuk tahun ini lomba
diikuti oleh Kelurahan Kecandran yang mewakili
Sidomukti, Kelurahan Kauman Kidul mewakili
Sidorejo, Kelurahan Kumpulrejo mewakili Kec
Argomulyo serta Kelurahan Kutowinangun Lor
mewakili Tingkir.(an/ss)

Penandatanganan RPJMD
Diawali dengan Rapat Tim Pansus dan Asistensi Raperda

P

anitia Khusus (Pansus) RPJMD Kota
Salatiga tahun 2017-2022 DPRD Kota
Salatiga melakukan pembahasan
bersama dengan tim Asistensi Raperda Pemerintah
Kota Salatiga pada Rabu 1 November 2017.
Rapat yang diadakan di Ruang Garuda
Sekretariat DPRD Kota Salatiga dihadiri oleh Ketua
dan anggota Pansus RPJMD. Sedangkan dari Tim
Asistensi Raperda Pemkot Salatiga di pimpin oleh
Plt. Sekretaris Daerah Kota Salatiga Drs. Susanto
yang didampingi oleh Asisten II Sekda, Kepala
Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Salatiga, Perwakilan Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (Bapelitbangda) Kota Salatiga serta
perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup.
Rapat di fokuskan pada program-program
unggulan diantaranya; pemberdayaan
kelembagaan tingkat kelurahan; peningkatan
sarana dan prasarana olahraga, seni budaya dan
pendidikan; penataan wajah kota dan peningkatan
kualitas layanan melalui e-Government.
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Foto: Dibyo

Rapat Pansus RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Daerah) Kota Salatiga tahun
2017-2022 ini ditandatangani persetujuan
bersamanya pada Rapat Paripurna DPRD 20
November tahun 2017.(an/ss)

WARTA
Kejuaraan Menembak
Piala Ketua DPRD Silohuette IV

D

i h a d i r i
Sedang juara ketiga
Ketua DPRD
diraih oleh Kepala
K o t a
Kejaksaan Negeri Salatiga
Salatiga Teddy Sulistio,
M Subhan.
Minggu (9/11/2017)
Ketua Perbakin
kejuaraan menembak
Salatiga Henry Wicaksono
Silohuette IV tahun 2017
merasa puas atas gelaran
digelar di lapangan
lomba yang didukung
Kridanggo Kota Salatiga.
DPRD dan Pemerintah
Lebih dari 700
Kota Salatiga tersebut.
peserta mengikuti
“Ini luar biasa
kejuaraan menembak
sukses atas dukungan
Silohuette ini. Dalam
DPRD dan Pemkot
kejuaraan ini, atlet dari
Salatiga. Meski tidak
luar kota mendominasi
mendapat nomor, banyak
tiap gelar yang
petembak Salatiga yang
diperlombakan. Dalam
muncul rata-rata
Foto: intan
ajang ini pun atlet Salatiga
mendapat nomor 4 dan
Penerimaan
Piagam
lomba
menembak
mulai bermunculan dan
berani bersaing dengan
menunjukkan bakat yang cukup potensial.
atlet nasional,” terang Ketua Perbakin.
Dalam kejuaraan menembak Silohuette IV
Selain itu Henry Wicaksono juga berharap
tahun 2017 juga terdapat lomba tembak kelas agar DPRD dan Pemerintah Kota Salatiga
eksekutif. Ketua KONI Dance Ishak Palit meraih mendukung sarana dan prasarana bagi semua
juara pertama disusul Ketua DPRD Teddy Sulistio.
cabor di Salatiga.(lin/ss)

HUT KORPRI 2017
Peran Serta Masyarakat dan Swasta Sangat Penting

R

ibuan peserta mengikuti acara Jalan
Sehat Senam Sehat dan Sepeda Sehat
dalam rangka HUT Korpri ke-46
tahun 2017 pada Minggu 26 November 2017 di
Lapangan Pancasila Kota Salatiga. Sekitar 5 ribu
peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka
terbagi dalam 3 kelompok yakni peserta sepeda
santai, peserta jalan santai dan senam sehat.
Panitia menyediakan puluhan hadiah
menarik, dari jam 06.00 peserta sudah mulai
berdatangan, mereka tidak hanya berasal dari
dalam kota, namun juga luar Kota Salatiga.
Rute jalan sehat mulai dari Lapangan
Pancasila, Jl. Adi Sucipto, Pertigaan Pegadaian,
Kantor Pos, Jl Diponegoro, Jl Jend Sudirman, Jl
Sukowati dan kembali ke Lapangan Pancasila.
Untuk rute sepeda sehat dari Lapangan
Pancasila, Jl. Adi Sucipto, Jl. Kartini, Jl. Imam
Bonjol, Kecandran, Grogol, Karangalit, Jl
Hasanudin, Jl A. Yani, Jl Semeru, Jl Sukowati dan
finish di Lapangan Pancasila.
Ketua Panitia Prasetyo Ichtiarto mengatakan

Sepeda Santai HUT Korpri 2017

bahwa animo masyarakat untuk tahun ini
meningkat dibandingkan dengan kegiatan serupa
di tahun 2016.
“Ini tak lepas dari peran serta masyarakat
dan pihak swasta yang turut serta dalam
mensukseskan rangkaian kegiatan HUT Korpri”
tandasnya.(dev/ss)
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WARTA
Audiendi Komisi A DPRD
dengan Komunitas TB-HIV Care SSR Aisyiyah
Diterima di ruang rapat Garuda oleh
Suryaningsih, Sekretaris Komisi A DPRD Kota
Salatiga beserta anggota Ir. Adriana Susi Y, Nono
Rohana, Taufiq Eko P, Sugiyanto dan Sudiyono
Komunitas TB-HIV Care Aisyiyah menyampaikan
unek-uneknya tentang pemberantasan TB di Kota
Salatiga.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut DKK
Kota Salatiga, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota
Salatiga, Komisi Penanggulangan AIDS, dan
beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat.
Foto: dibyo

Foto bersama, anggota Komisi A DPRD Salatiga
bersama Komunitas TB-HIV Care SSR Aisyiyah Salatiga

K

omunitas TB-HIV Care SSR Aisyiyah
Kota Salatiga menggelar audiensi
dengan Komisi A Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Salatiga untuk membentuk
regulasi penanggulangan Tuberkulosis (TB).
Menurut Ketua SSR Aisyiyah Kota Salatiga, Suci,
TB merupakan penyakit infeksius yang menjadi
fokus masyarakat dunia.

Mengacu Permenkes No 67 tentang
Penanggulangan TB, SSR Aisyiyah
merekomendasikan kebijakan bagi Pemerintah
Kota Salatiga yang mencakup pembiayaan,
koordinasi lintas sektoral dan teknis pelayanan TB.
“Rekomendasi kebijakan ini diharapkan ada
peningkatan sumber pembiayaan untuk
penanggulangan TB di Kota Salatiga,” kata Ketua
SSR Aisyiyah.
Selain itu, menurutnya juga perlu melakukan
sosialisasi kebijakan di semua sektor institusi yang
terkait dalam penanggulangan TB, sehingga,
terdapat sinergi antar sektor.(is/ss)

Mas dan Mbak Salatiga
Diharap Mampu Mendongkrak Popularitas Kota

P

emilihan Mas dan Mbak Duta Wisata
Kota Salatiga tahun 2017 ini berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya.
Biasanya kegiatan ini dilaksanakan di Gedung
Pertemuan Daerah (GPD) Jalan Pemuda, namun
tahun ini dilaksanakan di halaman Kantor DPRD
Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga.
Ajang Duta Wisata tersebut merupakan
momentum penting, karena Kota Salatiga sedang
gencar menggelar acara penunjang bagi
pertumbuhan ekonomi serta pariwisata di Salatiga.
Nantinya akan bersama-sama dengan Pemerintah
Kota Salatiga mempromosikan serta
memperkenalkan Salatiga.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Disbudpar) Kota Salatiga, Sri Danujo berharap
agar Salatiga semakin dikenal, dan menjadi tujuan
wisatawan baik lokal, nasional, maupun
internasional. Selain itu peserta pemilihan mas dan
mbak Kota Salatiga telah dibekali tentang tata
busana, pengetahuan umum, kepribadian, hingga
terkait dunia wisata di Jawa Tengah. Harapannya,
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Foto: dibyo

Finalis Mas Mbak Salatiga 2017

dari ajang ini mereka juga bisa semakin tambah
wawasan pengetahuannya. Tidak sekadar mencari
juara atau prestasi.
Juara I memperoleh uang pembinaan dua
juta rupiah dan berpredikat sebagai Best Public
Speaking.(is/ss)

SOSOK

DARMIYANTO
Tukang Becak Raih Juara Internasional
Foto: Andy

K

ota Salatiga, adalah sebuah kota di
Provinsi Jawa Tengah. Kota ini
berbatasan sepenuhnya dengan
Kabupaten Semarang. Salatiga terdiri atas 4
kecamatan, yakni Argomulyo, Tingkir, Sidomukti,
dan Sidorejo. Berada di lereng timur Gunung
Merbabu, membuat kota ini berudara cukup sejuk.
Salatiga yang terkenal dengan kota Sejuk ini
masih dapat kita jumpai alat transportasi tradisional
seperti becak dan andong. Namun ada yang sangat
menarik dari kendaraan tradisional ini yakni becak.
Bukan becak nya namun tidak lain adalah tukang
becaknya. Ada ratusan tukang becak di Salatiga.
Namun, tukang becak yang satu ini, lain daripada
yang lain.
Namanya Darmiyanto (82), ia biasa mangkal di
jalan Pemotongan dan Jalan Jenderal Sudirman,
Salatiga.
Ternyata Pak Dar, panggilan akrab
Darmiyanto, ini mempunyai kebiasaan unik. Setiap
hari, kakek lima putra dan 10 cucu ini berlari dari
rumahnya di Dusun Ngemplak Tugel, Desa Krandon
Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang,
menuju pangkalan becaknya di Kota Salatiga yang
berjarak sekitar 11 kilometer.
Begitupun saat ia pulang, ia berlari ke Jalan
Kemuning, tempat ia menitipkan becak hingga
Dusun Ngemplak Tugel.
Siapa sangka, kakek pengayuh becak ini
merupakan atlet yang mengantongi segudang
prestasi. Berbagai ajang lomba lari, mulai nomor lari

jarak pendek, menengah 5.000 meter hingga 10.000
meter, dan lari marathon telah diikuti.
Bahkan, sejumlah negara pernah didatangi
untuk mengikuti ajang lomba atletik, baik saat
masih muda atau setelah memasuki kelas pelari
veteran.
Negara yang pernah didatangi di antaranya
Malaysia, Singapura, dan terakhir pada 25 Oktober
hingga 6 November 2016 lalu di Australia. Saat itu, ia
turun di lomba lari jarak 200 meter, 400 meter dan
800 meter.
"Lumayan, bisa meraih juara dan
mendapatkan bonus. Di jarak 400 meter dapat juara
3, sedangkan jarak 200 dan 800 meter juara 6,"
ujarnya.
Total, hingga saat ini, Pak Dar telah
mengantongi 9 piala dan 171 medali dari berbagai
lomba lari yang ia ikuti.
Tidak lama Pak Dar juga mengikuti kejuaran
lari di Chile mewakili Indonesia. Pengayuh becak dari
Salatiga ini, berhasil menyabet medali perunggu
dalam Sudamericano Master de Atletismo 2017 di
Santiago, Chile. Medali perunggu disabetnya dalam
lari sejauh 10.000 meter, M80 pada tanggal 8
November 2017 lalu.
Meski usianya sudah tak lagi muda, namun
semangat pak Dar sangat tinggi meski dalam
keterbatasan keadaan ekonomi yang kurang
beruntung. Semangat hidup dan jiwa pantang
menyerahnya patut dijadikan teladan bagi pemudapemudi Indonesia saat . (is/ss)
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TEBAK WAJAH

TEBAK WAJAH JIWARAGA 37
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 5 Februari
tahun 2018.
7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang
masing-masing berhak mendapat hadiah
senilai Rp. 100.000.
8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah
Jiwaraga Edisi I Tahun 2018.
9. Pemenang dapat mengambil hadiah di
Kantor Redaksi Majalah Jiwaraga dengan
menyertai fotocopy identitas diri.(ss)

PEMENANG TEBAK WAJAH
JIWARAGA 36
1.

Sofyan Santoso
Perum Kota Baru No. 261, 262 Blotongan
Salatiga

2.

Chalimatul Yusro
Jl Sunan Ampel No.62 RT.05 RW.03
Kelurahan Medono, Pekalongan Barat
Kota Pekalongan

3.

Maryati
Satuan pendidikan Kecamatan Sidorejo
Salatiga, Jl. Margosari No. 3 Salatiga

4.

Hertia Yulianda
RT.15 RW.04 Pancuran Kelurahan
Kutowinangun Lor, Tingkir, Salatiga

5.

MAHMUDAH, SH
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Dwi hastuti
Sawahan RT.03 RW.04
Sidomukti Salatiga

Kecandran

LENSA

Ketua DPRD
Gelar Kejuaraan Pro 5K dan 10K Fun Run
Foto: dibyo

Publikasi kejuaraan lari dengan tajuk Ketua DPRD Salatiga Open in Action.

K

etua DPRD Kota Salatiga Teddy
Sulistio menggelar kejuaraan Pro 5 K &
10 K Fun Run. Kejuaran yang digelar
Minggu 10 Desember tersebut merupakan bagian
dari upaya untuk menciptakan industri olahraga di
Kota Salatiga.
Tidak hanya lari saja, menurut Teddy, ke
depan juga akan diadakan kejuaran catur dan
event olahraga lainnya guna mendorong
pertumbuhan industri olahraga di Salatiga.
“Saya ingin setiap hari, Kota Salatiga punya
event baik olahraga, budaya maupun pendidikan
seperti kejuaran menembak, catur dan lain
sebagainya. Dengan kegiatan itu ratusan hingga
ribuan orang akan datang ke Salatiga dan kota ini
menjadi ramai. Tentunya ini akan menggerakan
ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ketua DPRD, kejuaran lari Ketua
DPRD Terbuka ini bisa dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kota Salatiga untuk menggalang dana
dari Kemenpora guna membangun sarana dan
prasarana olahraga di Salatiga.
“Kita sampaikan ke Pak Imam Nahrawi
tentang kondisi fasilitas olahraga di Salatiga yang
mangkrak, dan Pak Wali bisa minta dana kepada
Menpora. Minta sport center mini saja, tidak usah
yang besar seperti Banyumas. Sehingga saat

Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) digelar atau PON
(Pekan Olahraga Nasional) yang diselenggarakan di
Jawa Tengah, beberapa cabang olahraga bisa
dilaksanakan di Salatiga,” imbuhnya.
Dijelaskan Ketua DPRD bahwa apabila
pembangunan sport center bisa terealisasi dan
event kejuaraan olahraga tingkat nasional maupun
regional sering diadakan di Salatiga, maka Salatiga
akan memiliki daya tarik dan sumber pendapatan
tersendiri.
“Ciptakan industri olahraga di Salatiga.
Adakan event baik olahraga, budaya atau
pendidikan setiap bulan mulai awal Januari hingga
Desember, maka roda perekonomian masyarakat
bergerak,” tandas Ketua DPRD Salatiga.
Ada tiga kategori yang dilombakan, yaitu
10K, 5K tingkat nasional dan fun run yang
diperuntukan para pelajar dan umum. Sedang
lomba dimulai pukul 06.00, mengambil start di
depan Kantor DPRD dan finish di depan Mapolres
Salatiga.
Dalam kejuaraan ini panitia menyediakan
puluhan hadiah dengan nilai total mencapai Rp150
juta dan doorprize sepeda motor. Event digelar
pada 10 Desember 2017 mendatang, dan sudah
ada sekitar 1.500 atlet dari berbagai daerah di
Indonesia yang telah mendaftar.(dev/ss)
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Ketua DPRD Open Run In Action 2017

Jiwaraga
Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

