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Berkenan hadir dalam upacara kali 
ini Walikota Salatiga H. Yulianto SE. MM, 
Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak 
Palit M.Si, Komadan Korem 0713 Salatiga 
yang diwakili oleh Mayor Burhanudin. 
M.Msi, Kapolres Salatiga AKBP Gatot 
Hendro Hartono SE. M.Si, Komandan 
Kodim 0714 Letkol Inf. Prayoga Irawan, 
Dandenpom Kota Salatiga yang di Wakili 
oleh Mayor I. Wayan Budi Astawa, serta 
Sekda Kota Salatiga Drs. Fakhurroji.

Upacara PHI ke-91 tahun ini terasa spesial 
karena seluruh perangkat upacara adalah kaum ibu 
dan bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Ny. 
Titik Kirnaningsih Yulianto.

Sedangkan sebagai peserta upacara terdiri 
dari unsur Asn (Aparatur Sipil Negara) di 

Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, 
TNI/POLRI, Persit, Bhayangkari, PKK dan 
perwakilan kaum ibu.

Diakhiri upacara PHI diserahkan 
penghargaan kepada kaum ibu Kota 
Salatiga yang dianggap mempunyai 
p r e s t a s i  d i b i d a n g n y a  m a s i n g -

masing.(red)
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LENSA

Istri Ketua DPRD, Ny. Maidy Dysabele Palit menyerahkan penghargaan saat Upacara Peringatan Hari Ibu tingkat 
Kota Salatiga di halaman Kantor Pemerintah Kota Salatiga.

etua Periswara (Persatuan Istri Wakil 

KRakyat dan Anggota) DPRD Kota 
Salatiga Ny. Maidy Dysabele Palit 

menghadiri Upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) 
Tahun 2019 di halaman Pemerintah Kota Salatiga 
pada Senin (23/12/2019).

hadiri Upacara Peringatan Hari Ibuhadiri Upacara Peringatan Hari Ibuhadiri Upacara Peringatan Hari Ibu

Kepala OPD se-Kota Salatiga hadiri Upacara hari Ibu 

Istri Ketua DPRDIstri Ketua DPRDIstri Ketua DPRD



Bahkan saat perayaan pergantian tahun baru 
kemarin lapangan Pancasila masih tidak bisa 

evitalisasi Lapangan Pancasila telah 

Rsekian lama dilakukan, tempat biasa 
warga Salatiga beraktifitas dan 

berinteraksi dan melakukan kegiatan olahraga 
terpaksa dihentikan sementara.

Yang menjadi pertanyaan kapan kami warga 
Salatiga dapat segera menggunakan lapangan 
Pancasila kembali, karena  seharusnya menurut 
papan proyek revitalisasi selesai pada bulan 
Desember 2019. Karena kami terus terang menjadi 
penasaran bagaimana bentuk lapangan Pancasila 
setelah di revitalisasi.

Eko N, warga Sidorejo Kidul

Yang kedua setelah selesai apakah 
Pemerintah Kota Salatiga menganggarkan dana 
untuk pemeliharaan lapangan Pancasila ini karena  
jangan sampai lapangan yang dibangun dengan 
biaya besar ini menjadi terbengkalai seperti proyek-
proyek yang lain.

digunakan sehingga warga yang biasanya 
berkumpul disana akhirnya mengalihkan titik 
kumpulnya di Bundaran Tamansari dan 
sekitarnya.

Dan yang terakhir  kami ucapkan terima 
kasih kepada DPRD Kota Salatiga yang telah 
mendorong Walikota untuk tetap mempertahankan 
nama Pancasila di lapangan kebanggaan kota 
Salatiga ini menjadi Alun-Alun Pancasila Salatiga.

ahun 2018 yang lalu Pemerintah Kota 

TSalatiga merevonasi trotoar di 
sepanjang jalan Diponegoro hingga 

jalan Fatmawati Blotongan dengan menambahkan 
lampu-lampu yang sangat cantik saat itu.

Trotoar itu menjadi magnet baru bagi warga 
Salatiga untuk beriteraksi dan bersosialisasi 
dengan duduk bersantai sambil menikmati 
sejuknya udara kota Salatiga.

Tidak terasa sudah hampir setahun proyek 
itu diselesaikan , namun kini terlihat dibebepa titik 
terdapat paving yang terlepas, lampu-lampu yang 
tidak menyala dan terlepas sehingga mengurangi 
nilai estetika yang dulu sempat tercipta.

Mohon instansi terkait segera melakukan 
perbaikan sehingga trotoar ini kembali 
mempercantik wajah kota Salatiga sehingga cita-
cita menjadi kota tercantik menjadi kenyataan, 

Hal tersebut telah berlangsung sekian lama, 
yang kami herankan kenapa pihak instansi terkait 
tidak melakukan pengecekan dan perbaikan 
terhadap kerusakan yang ada, bukankah itu telah 
menjadi tanggung jawab Pemkot Salatiga karena 
sudah diserahkan oleh pihak yang mengerjakan.

karena seharusnya Pemkot Salatiga setelah 
membangun juga menganggarkan untuk 
pemeliharaan.

H. Yulianto 

warga Bancaan Sidorejo Lor

Tperbaikan Trotoar Diponegoro

Kapan Warga Dapat Menggunakan 
Lapangan Pancasila

SURAT PEMBACA
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Trotoar Diponegoro Salatiga.Trotoar Diponegoro Salatiga.Trotoar Diponegoro Salatiga.

Lapangan Pancasila dalam gambarLapangan Pancasila dalam gambarLapangan Pancasila dalam gambar
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MIMBAR

Dan ini sudah cukup lama, puluhan tahun. 
Jadi, interaksi sosial antarpenduduk di Salatiga ini 
terjadi dengan memerhatikan pluralitas maupun 
keanekaragaman tersebut.

ebagai sebuah kota, Salatiga hanyalah 

Ssatu dari sedikit kota kecil di Jawa 
Tengah. Namun, Kota Salatiga memiliki 

kedudukan yang strategis bukan hanya di Jawa 
Tengah, melainkan di Indonesia. Karena Salatiga 
memi l ik i  keunikan,  ya i tu kemajemukan 
penduduknya, setidak-tidaknya 39 suku di 
Indonesia berdiam dan tinggal di Salatiga.

Kondisi demografis ini menjadi hal yang 
memengaruhi pemerintah kota dalam pengambilan 
setiap keputusan atau menerbitkan regulasi daerah. 
Setiap produk hukum yang dikeluarkan, pasti akan 
berdasarkan pada pluralitas dalam masyarakat.

Kota Salatiga juga disebut-sebut sebagai 
“Indonesia Mini”atau “Miniatur Indonesia” karena 
kemajemukan penduduknya. Kondisi yang jarang 
ditemui di kota atau daerah lain di Indonesia. Tidak 
hanya suku, tapi juga agama, ras, dan golongan.

Karena itu, di Salatiga bukan menjadi hal yang 
aneh tatkala ada pejabat pemerintah atau tokoh 
publik yang bukan dari kelahiran Salatiga. Dan 
masyarakat Salatiga dapat menerima itu dengan 
baik. Nah, ini adalah prototype yang bisa menjadi 
rujukan bagaimana pengembangan keindonesiaan 

itu. Karena itu, keunggulan kompetitif dari Kota 
Salatiga harus tetap kita jaga bersama.

Saat ini kita butuh sinergitas dalam 
membangun Kota Salatiga yang kita cintai. Salatiga 
ke depan harus mejadi kota yang modern, indah, dan 
bersih. Semoga bermanfaat. (*)kendati baru saja 
diserang oleh Belanda lewat agresi Militer I. Kota 
Madya Daerah Tingkat II Salatiga adalah bekas 
stadsgemeente yang dibentuk berdasarkan 
Staatsblad 1929 No. 393, yang kemudian dicabut 
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecil dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 
Jawa Barat. Berdasarkan amanat UU No.22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah Kota Madya 
Daerah Tingkat II Salatiga berubah penyebutannya 
menjadi Kota Salatiga.

Perlunya Penerapan 

e-government terintegrasi 
Penerapan E-Government di Kota Salatiga, 

menurut Dance Ishak Palit, saat ini masih bersifat 
parsial dan belum terintegrasi. Karena itu, hasilnya 
belum maksimal bahkan terkesan membingungkan 

DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah, 
turut bertanggung jawab teradap hal tersebut. 
Terlebih, DPRD Kota Salatiga telah “mengikrarkan” 
diri sebagai rumah Bhinneka Tunggal Ika.

Ketua DPRD Dance Ishak Palit, M.Si bersama pelaku-pelaku Usaha Kecil menengah di Kota Salatiga.Ketua DPRD Dance Ishak Palit, M.Si bersama pelaku-pelaku Usaha Kecil menengah di Kota Salatiga.Ketua DPRD Dance Ishak Palit, M.Si bersama pelaku-pelaku Usaha Kecil menengah di Kota Salatiga.
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dalam membaca data. Padahal, integrasi data 
penting dalam pengambilan kebijakan.

Dance yang periode 2019- 2024 ditetapkan 
sebagai Ketua DPRD Salatiga ini juga melihat, 
penerapan E-Government di masing-masing satuan 
kerjaperangkat daerah (SKPD) di Pemkot masih 
sesuai dengan kebutuhan sendiri, tanpa melihat 
keterhubungan data dengan SKPD lainnya. 
Akibatnya, tak jarang terjadi perbedaan data yang 
mendasar sehingga memengaruhi pengambilan 
kebijakan dan menyebabkan efisiensi dan efektivitas 
kerja sulit dicapai. 

Dicontohkan Ketua DPRD, data kemiskinan. 
Masing-masing SKPD terkait mengeluarkan data 
sendiri-sendiri yang berbeda. Menurutnya, hal itu 
karena penerapan E-Government belum berdasar 
pada master plan yang mengintegrasikan semua 
data yang terkait, sehingga sistem ini belum mampu 
menjadikan kekuatan dalam menjalankan roda 
birokrasi yang efisien dan efektif.

Karena itu, menurutnya, perlu ada review 
terhadap master plan karena juga telah terjadi 
perubahan regulasi yang mengatur nomenklatur 
pemerintahan daerah. Dia berharap, Pemkot 
Salatiga belajar dari Bandung atau Surabaya, 
ataupun yang di Jawa Tengah di Sragen, yaitu 
pemimpin daerahnya dalam pengambilan kebijakan 
hanya membutuhkan satu klik untuk melihat secara 
t e r in t eg ras i  i n f o rmas i  a tau  da ta  yang  
dibutuhkan.Penerapan E-Government, selain dapat 
meningkatkan daya saing daerah, dikatakannya juga 
dapat memotong banyak prosedur maupun waktu 
dalam pengambilan kebijakan. Semua hal berjalan 
dengan kepastian. Baik kepastian waktu, kepastian 
prosedur, maupun kepastian biaya.

M e n u r u t n y a ,  K o t a  S a l a t i g a  p e r l u  
meningkatkan daya saing kota. Keberadaan jalan tol 
Semarang-Solo membawa dampak yang tak hanya 
positif, tapi juga negatif. Dampak negatif, jika 

7

Salatiga tidak berbenah, maka tidak lagi menjadi 
kota transit, tapi kota perlintasan. Iklim dan 
keindahan kota yang disebut- sebut Belanda sebagai 
Paris van Central Java tak lagi menjadi magnet yang 
membuat orang singgah.

Tak hanya itu, investasi di Salatiga pun akan 
sulit masuk jika situasinya tak berubah. Padahal, 
potensi PaD (Pendapatan Asli Daerah) Salatiga 
sebagai kekuatan fiskal

daerah masih berkisar 28 persen, yakni sekitar 
Rp 174 miliar dari Rp 850 miliar total aPBD. Itu pun 
kalau ditelaah lebih lanjut, pemasukan terbesar 
hanya pada pendapatan lain-lain yang sah. “Saatnya 
untuk memberikan penguatan birokrasi melalui 
penerapan E-Government yang terintegrasi,” kata 

lelaki yang akrab disapa Bung Dance ini. (red)
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rapat persiapan “Salatiga Internasional Run”, yang bertujuan untuk menarik investor luar ke Salatiga. rapat persiapan “Salatiga Internasional Run”, yang bertujuan untuk menarik investor luar ke Salatiga. rapat persiapan “Salatiga Internasional Run”, yang bertujuan untuk menarik investor luar ke Salatiga. 

ketua DPRD, Dance Ishak Palit, M.Siketua DPRD, Dance Ishak Palit, M.Siketua DPRD, Dance Ishak Palit, M.Si



Latif Nahari, ST Wakil Ketua DPRD Kota SalatigaLatif Nahari, ST Wakil Ketua DPRD Kota SalatigaLatif Nahari, ST Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
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Ada beberapa kendala dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, seperti dalam upaya 
penyelenggaraan iklim investasi yang kondusif, 
ternyata antarsatuan kerja perangkat daerah 
(SKPD)/dinas terkait teknis perizinan yang 
melibatkan beberapa SKPD/ dinas dan lembaga-
lembaga lain belum terintegrasi, sehingga proses 
perizinan menjadi lama.

c u k u p  u r g e n ,  k a r e n a  
menyangkut kebutuhan 
dasar masyarakat.

L a l u  d i  b i d a n g  
i n v e s t a s i ,  t u r u t  
meningkatkan iklim investasi 
yang makin kondusif dengan 

cara mempermudah proses perizinan, yang salah 
satunya dengan mendorong segera terlaksana 
pembangunan Mal Pelayanan Publik, sebagai salah 
satu solusi untuk mempercepat dan mempermudah 
proses perizinan, khususnya terkait kemudahan 
investor dalam melakukan perizinan untuk 
berinvestasi di Kota Salatiga.

Karena itu, perlu dibuat terobosan baru yang 
salah satunya dengan menyelenggarakan Mal 
Pelayanan Publik sebagai salah satu sarana 
mengintegrasikan OPD/dinas dan lembaga-lembaga 
yang berhubungan dengan proses perizinan di 
Salatiga.

Sebagai legislator, ada 
beberapa upaya yang dapat 
dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  Di bidang 
anggaran misalnya, dia 
menilai perlu melakukan 
proses penganggaran dengan 
mengutamakan kegiatan/ 
program yang memihak 
kepentingan rakyat, seperti 
revitalisasi pasar tradisional, 
pembinaan UMKM, dan 
pemberian modal usaha.

Terkait predikat Kota Salatiga sebagai Kota 
Toleran, perlu dipertahankan, dengan mengadakan 
keg iatan-keg iatan pemantapan wawasan 
kebangsaan, seperti kegiatan Parade Kebangsaan 
Lintas agama dan Etnis dan lain sebagainya. Dengan 
semangat kebersamaan dan persatuan, dia yakin visi 

dan misi DPRD Kota Salatiga bisa terwujud. (red)
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Politik, bagi wakil rakyat dari Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) ini hanyalah alat. Bagaimana alat 
tersebut berfungsi, sangat tergantung pada siapa 
yang menggunakan. Di tangan orang baik-baik, alat 
yang buruk pun bisa dipergunakan untuk kebaikan. 
Demikian pula sebaiknya.

Politik, menurut lelaki kelahiran Banjarnegara 
ini, juga dapat dijadikan sebagai sarana ibadah. 
Politik bisa menjadi alat meraih kebajikan, juga bisa 
menjadi sarana berbuat kejahatan.

Kebijakan-kebijakan konstruktif yang bisa 
mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan dan 
kemakmuran, bisa dirancang, disusun, dan 
ditetapkan melalui aktivitas berpolitik. Demikian 
juga sebaliknya, korupsi yang menyengsarakan, juga 
kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat, 
semua bisa dilakukan dengan politik (kekuasaan) 
sebagai alatnya.

Berangkat dari Daerah Pemilihan 2 (Sidorejo), 
dia menilai ada sejumlah persoalan lokal yang 
mendesak untuk dicarikan solusi. Beberapa di 
antaranya adalah kurangnya ketersediaan lapangan 
kerja dan Ruang Terbuka Hijau untuk aktivitas 
masyarakat. Kedua persoalan tersebut menurutnya 

olitik bagi Latif Nahari menjadi wahana 

Puntuk memperjuangkan kesejahteraan 
masyarakat. Motivasi itulah yang 

membuat ayah tiga anak ini terjun ke dunia politik.



ASHARRUFUL imam 'ala al-ra'iyyah 
manutunbia l -  maslahah”  atau 
“Keb i j akan  pemimp in  kepada  

rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan atau 
kesejahteraan rakyatnya.” Prinsip itu dipegang teguh 
oleh Saiful Masud, legislator Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) yang berangkat dari Daerah Pemilihan 
4 (argomulyo) saat memutuskan untuk terjun ke 
kancah politik.

Baginya, setiap kebijakan politik atau regulasi 
yang diterbitkan semuanya harus bermuara pada 
peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup 
masyarakat.

Menurutnya, ada sejumlah persoalan di 
Salatiga saat ini yang membutuhkan perhatian 
s e ca ra  s e r ius ,  yakn i  
ketersediaan lapangan 
pekerjaan, fasilitas, dan 
pelayanan kesehatan serta 
peningkatan kesejahteraan.

Saiful Mashud, Wakil Ketua DPRD Kota SalatigaSaiful Mashud, Wakil Ketua DPRD Kota SalatigaSaiful Mashud, Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga

MIMBAR

kota. Dua hal

Namun, maju-mundur kota tergantung pada 
pemerintah daerah, stakeholder, serta seluruh 
warga. Semua elemen memiliki peran masing-
masing. “Mari kita jaga, kita bangun, dan kita kawal 
Salatiga tercinta ini dengan toleransi bersama demi 
terwujudnya Salatiga, “baldatun toyyibatun 
warrabun ghofur”. Salatiga yang aman, nyaman, dan 

damai,” ungkapnya. (red)

itu menurutnya modal berharga dalam 
melakukan pembangunan.
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Kota Salatiga, menurutnya, memiliki potensi 
menjadi kota berdaya saing tinggi. Potensi itu adalah 
kerukunan masyarakat serta kekondusifan situasi 

masyarakat harus bersinergi menuju kesejahteraan.
Wilayah Kecamatan argomulyo yang menjadi 

basis konstituennya, Saiful menilai memiliki 
sejumlah potensi yang bisa dikembangkan. Salah 
satunya wisata kuliner, yang masyarakat menjadi 
ujung tombaknya. Selain itu, wilayah argomulyo juga 
berpotensi memunculkan industri yang berbasis 
pada kuliner, konfeksi (sandang), serta kontrakan/ 
kos-kosan.

SALATIGASALATIGASALATIGA
yang Nyaman dan Damaiyang Nyaman dan Damaiyang Nyaman dan Damai

Pemerintah, menurutnya, perlu terus-
menerus menumbuhkan semangat kewirausahaan 
warga, agar tercipta lapangan kerja dalam rangka 
menurunkan angka kemiskinan di Kota Salatiga.

Menanamkan semangat kewirausahaan, 
menurutnya, perlu strategi tertentu. Selain ilmu, 
skill, dan jiwa enterpreneurship, Pemkot perlu 
mengalokasikan anggaran untuk bantuan 
permodalan. Upaya meningkatkan kesejahteraan 
diakuinya tergantung pada niat. Pemerintah dan 



ohon merupakan bagian yang penting 

Pdalam tata ruang perkotaan dan 
memiliki fungsi antara lain sebagai 

ameliorasi iklim, kegunaan arsitektur dan 
penunjang keindahan. Bahkan pohon juga seringkali 
berperan sebagai bagian dari sejarah suatu kota. 
Oleh karena itu usaha untuk mempertahankan 
keberadaan pohon di perkotaan sangat penting, 
termasuk upaya pencegahan tumbangnya pohon. 
Salah satu ciri fisik pohon yang sangat rentan 
tumbang antara lain adanya lubang terbuka atau 
gerowong (exposed cavity, open cavity) pada batang 
atau cabang pohon tersebut. Pada umumnya lubang 
tersebut terjadi akibat proses pelapukan (decay, rot) 
atau akibat serangan serangga perusak kayu (wood 
destroying insects).

Ada dua jenis busa polyurethane yaitu busa 
fleksibel dan busa kaku (Suleman et al. 2014). Lee 
(2014) menyatakan bahwa busa polyurethane yang 

Shigo dan Shortle (1977) menyatakan bahwa 
salah satu cara untuk mencegah tumbangnya pohon 
akibat adanya lubang terbuka adalah dengan 
melakukan penambalan (wound filling). Penambalan 
lubang juga sangat bermanfaat untuk mencegah 
masuknya patogen (jamur, bakteri) ke dalam bagian 
dalam batang atau cabang pohon sehingga 
memperkecil peluang terjadinya pelapukan pada 
pohon tersebut. Condra et al. (1981) telah mencoba 
penggunaan plastik untuk menambal batang pohon 
oak yang memiliki lubang akibat serangan jamur 
pelapuk. Penggunaan plastik sebagai penambal 
(filler) tersebut dikombinasikan dengan aplikasi dua 
jenis fungisida yang bahan aktifnya berbeda yaitu 
thiadiazole dan thioallophanate. Hasil kegiatan 
tersebut menunjukkan bahwa penutupan lubang 
menggunakan plastik dengan kombinasi fungisida 
cukup efektif. Menurut Dujesiefken et al. (1999) 
penggunaan polyurethane sebagai penambal lubang 
terbuka pada pohon large-leaved lime, small- leaved 
lime, horse-chestnut dan silver birch juga cukup 
efektif. Begitu juga menurut Donald (1978) 
penggunaan busa polyurethane sebagai bahan 
penambal dalam perawatan pohon oak memberikan 
hasil yang cukup bagus. Hasil penelitian Nandika et 
al. (2018) menunjukkan bahwa lubang terbuka 
dengan berbagai ukuran pada pohon trembesi, 
flamboyan, dan palem raja yang ditambal dengan 
busa polyurethane tampak tertutup, utuh, dan 
tanpa adanya retakan. Disamping itu kerapatan 
batang pohon juga meningkat.

OPINI

Kegiatan ini bertujuan untuk menambal 
lubang atau menutup lubang (wound filling, open-
cavity filling) pada batang pohon manggis di areal 
perkantoran Kantor DPRD Kota Salatiga, Jawa 
Tengah.

Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk 
mencegah masuknya patogen (jamur, bakteri) 
kedalam lubang pada pohon sehingga memperkecil 
kemungkinan timbulnya pelapukan pada pohon 
tersebut; memperkokoh biomekanik pohon sehingga 
mengurangi risiko tumbangnya pohon tersebut; 
memperbaiki dan/atau meningkatkan nilai estetika 
pohon di areal Kantor DPRD Kota Salatiga.

Kegiatan ini dilaksanakan di areal perkantoran 
Walikota Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 27 
November 2019 sampai tanggal 29 November 2019.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini 
adalah busa polyurethane dan fungisida berbahan 
aktif klorotalonil dengan formulasi WP (Wettable 
Powder), resin (coating agent), sticking tape, serbuk 
gergaji sebagai pengisi, serta lakban. Adapun alat 
yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sonic 
tomograph, kuas, meteran, pisau sadap, dan 
kamera.

Kota Salatiga telah melakukan kegiatan 
pemeriksaan kondisi pohon pada tahun 2017 
(Nandika et al. 2017) sebagai usaha untuk mitigasi 
resiko kegagalan pohon. Hasil pemeriksaan pohon 
menunjukkan adanya pohon manggis (Garcinia 
mangostana L.) yang memiliki resiko kegagalan salah 
satunya akibat keberadaan lubang terbuka (open 
cavities). Oleh karena itu diperlukan tindakan 
penambalan lubang terbuka pada batang pohon 
manggis tersebut.

kaku biasanya digunakan untuk isolasi suatu materi 
dalam konstruksi pendingin, sedangkan busa 
fleksibel biasanyadigunakan sebagai komponen 
furnitur dan kemasan. Busa polyurethane 
merupakan bahan yang tahan terhadap gesekan, 
tahan aus, memiliki kemampuan isolasi yang baik, 
tahan terhadap pengaruh atmosfir, oksigen dan 
ozon, juga stabil pada suhu dingin dan panas 
(Bombergdan Lstiburek 1998). Dengan demikian 
busa polyurethane sangat potensial untuk 
digunakan sebagai bahan untuk penambalan lubang 
(wound filling, open-cavity filling) pada batang 
pohon.

Metodologi
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c). Lubang pada sisi selatan, pada ketinggian 0 
cm dpt dengan lebar rata-rata 15 cm dan tinggi 30 
cm. Lubang ini tergolong berukuran besar.

Evaluasi kualitas hasil penambalan lubang 
pada pohon sasaran dilakukan baik secara visual 
maupun dengan menggunakan teknologi sonic 
tomography. Pengamatan visual dilakukan terhadap 
ada tidaknya retak atau pengelupasan (checking) 
dan/atau pecah (cracking) pada permukaan hasil 
p enamba lan .  Semen ta ra  i tu  pengu j i an  
menggunakan teknologi sonic tomography 
dilakukan sebelum penambalan dan sesudah 
penambalan. Pengujian awal dilakukan untuk 
mengetahui volume lubang berdasarkan tomogram, 
serta untuk mengetahui sampai seberapa tinggi 
keberadaan lubang pada batang pohon tersebut. 
Untuk tahap sebelum penambalan, pengujian 
dilakukan pada ketinggian 10 cm, 70 cm, 130 cm, 
dan 190 cm di atas permukaan tanah. Batas 
ketinggian dilakukan hingga tinggi dimana hasil 
evaluasi tomogram tidak lagi menunjukkan adanya 
lubang. Pengujian setelah penambalan dilakukan 
hingga ketinggian dimana lubang sampai batas 
rujukan tertentu.

d). Lubang pada sisi selatan-tenggara, pada 
ketinggian 100 cm dpt, dengan lebar 3 cm dan tinggi 
4 cm. Lubang ini tergolong berukuran kecil.

Institut Pertanian Bogor (IPB).

a). Lubang pada sisi utara-timur laut, pada 
ketinggian 30-50 cm dalam permukaan tanah (dpt), 
dengan lebar rata-rata 3 cm dan tinggi 30 cm. Lubang 
ini tergolong berukuran besar.

b). Lubang pada sisi selatan-tenggara, pada 
ketinggian 10-70 cm dpt, dengan lebar rata- rata 20 
cm (hampir 2/3 diameter batang) dan tinggi 54 cm. 
Lubang ini tergolong berukuran besar.

*)Fakultas Kehutanan 

Keempat lubang membentuk rongga besar di 
dalam pohon dan hanya menyisakan ± 1/3 dinding 
batang bagian luar sehingga kurang mendukung bio-
mekanik (kekokohan) pohon.

Hasil dan Pembahasan

Penambalan dengan busa polyurethane 
disertai campuran resin dan serbuk gergaji berhasil 
menutup keempat lubang pada batang pohon 
sasaran. Setelah proses penambalan,teramati bahwa 
tidak ada lagi lubang terbuka pada batang pohon 
sasaran. Dengan demikian “entry point” untuk 
masuknya untuk masuknya patogen dan air hujan 
sudah dihilangkan. Di samping itu estetika batang 
pohon menjadi lebih baik karena permukaan hasil 
tambalan cukup rata dengan permukaan batang 
pohon dan warna hasil penambalan tidak terlalu 
berbeda dengan warna batang pohon asalnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
batang pohon sasaran terdapat empat lubang 
terbuka yang saling berhubungan yaitu:

Prosedur Kegiatan

Penentuan Pohon Sasaran, Pohon sasaran 
adalah satu batang pohon manggis (Garcinia 
mangostana L.) di halaman perkantoran Walikota 
Salatiga (7° 19.874'S 110° 30.060'E, Gambar 1) yang 
pada batangnya terdapat lubang terbuka berukuran 
besar.

Pembersihan dan Sterilisasi Lubang. Setelah 
diukur dimensinya, bagian dalam lubang 
dibersihkan untuk memastikan tidak ada sampah 
atau material lain di dalam lubang tersebut. 
Selanjutnya, jaringan mati (dead tissue) di sekitar 
permukaan lubang dibersihkan menggunakan pisau 
sadap. Selanjutnya seluruh permukaan lubang 
disemprot dengan larutan fungisida berbahan aktif 
klorotalonil 5% dengan dosis 5 ml larutan/cm2 luas 
permukaan dinding lubang (Gambar 3). Setelah 
itu,lubang dibiarkan terpapar udara bebas (diangin-
anginkan) tetapi terhindar dari air hujan sekurang-
kurangnya selama dua jam.

Karakterisasi Lubang Pada Pohon Sasaran.  
Lubang terbuka (exposed cavity) yang terdapat pada 
pohon sasaran dicatat posisi batang utama, cabang 
utama, cabang sekunder, ranting, dan lain-lain), 
bentuk, dan dimensinya, kemudian dihitung 
volumenya. Disamping itu ada tidaknya pelapukan 
(decay) dan cacat lainnya di sekitar lubang juga 
diamati. Volume lubang diklasifikasikan ke dalam 
empat kategori, yaitu kecil, sedang, besar, dan 
sangat besar berdasarkan kriteria yang telah diatur.

Busa polyurethane yang telah disemprotkan 
pada lubang dibiarkan mengeras (curing) selama ± 2 
jam. Selanjutnya “cetakan penutup lubang” dibuka, 
kemudian hasil penambalan diratakan dan 
dirapikan menggunakan pisau bergerigi dan ampelas 
sampai permukaannya sama rata dengan 
permukaan batang atau cabang pohon di sekitar 
lubang tersebut. Permukaan hasil tambalan 
kemudian dilabur dengan resin berwarna dicampur 
dengan cat berwarna coklat tua (dosis: 15 ml/cm2) 
agar hasil tambalan tahan air dan berwarna seperti 
kulit batang manggis.

Penambalan Lubang. Proses penambalan 
lubang diawali dengan pemasangan “cetakan 
penutup lubang” berupa lembaran plastik lentur 
berperekat khusus dengan ketebalan 0.5 mm yang 
menutup seluruh permukaan lubang, dengan 
menyisakan 3-4 cm bagian teratas lubang sebagai 
celah untuk memasukkan injektor busa 
polyurethane (Gambar 4). Setelah “cetakan penutup 
lubang” terpasang, busa polyurethane disemprotkan 
ke rongga lubang melalui celah di bagian atas 
“cetakan penutup lubang” sampai 4/5 volume 
lubang dipenuhi busa polyurethane. Untuk 
meningkatkan kerapatan rongga lubang, maka ke 
dalam rongga dimasukan campuran serbuk gergaji 
dan resin dengan perbandingan 30:70 (v/v). 
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Penelitian yang telah dilakukan beberapa para 
ahli selama dekade terakhir ini menunjukkan bahwa 
ternyata makin panasnya planet bumi terkait 
langsung dengan gas-gas rumah kaca yang 
dihasilkan oleh aktivitas manusia. Beberapa jenis 
gas rumah kaca bertanggung jawab langsung 
terhadap pemanasan yang kita alami dan 
manusialah berkontribusi terbesar dari terciptanya 
gas-gas rumah kaca tersebut. Kebanyakan dari gas 
rumah kaca ini dihasilkan oleh pembakaran bahan 
bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik 
modern, peternakan, serta pembangkit tenaga listrik.

Mungkin terlintas dalam pikiran kita, 
bagaimana mungkin pemanasan global bisa 
mengancam kehidupan planet bumi? Ada beberapa 
fakta yang perlu kita cermati dengan seksama. 
Pertama, pemanasan global berdampak langsung 
pada terus mencairnya es di daerah Kutub Utara dan 
Kutub Selatan. Pada tanggal 6 Maret 2008, sebuah 
bongkahan es seluas 414 kilometer persegi (hampir 
1,5 kali luas Kota Surabaya) di Antartika runtuh. 
Padahal bongkahan es itu berada disana sejak 1.500 
tahun lalu. Setelah adanya bongkahan es runtuh, 
kini bongkahan es yang tersisa tinggal 12.950 
kilometer persegi. Dr. H. J. Zwally, seorang ahli iklim 
NASA membuat prediksi baru yang sangat 
mencengangkan : Hampir semua es di Kutub Utara 

menentu dari tahun ke tahun terus mewarnai 
kekhawatiran akan segera hancurnya bumi ini. Data-
data yang ada memang menunjukkan planet bumi 
terus mengalami peningkatan suhu yang 
mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Sadarilah 
bahwa semua ini adalah tanda-tanda alam yang 
menunjukkan bahwa planet kita tercinta ini sedang 
mengalami proses kerusakan yang menuju pada 
kehancuran.

Ini mengingatkan saya terhadap Film 2012 
yang kemarin menuai kontroversi di beberapa 
kalangan masyarakat. Dimana dalam film tersebut 
menggambarkan bencana alam dahsyat yang 
melanda bumi ini. Memang takdir Tuhan Yang Maha 
Esa yang berkehendak atas terjadinya suatu 
bencana. Akan tetapi, campur tangan dan egoisme 
manusia yang tidak bertanggung jawab yang tidak 
mencintai dan menyayangi lingkungan hidup turut 
pula membawa andil yang sangat besar. Sehingga 
pemanasan global (Global warming) dan krisis iklim 
(Climate crisis) yang dari hari ke hari semakin 
mengancam bumi kita tercinta. Tetapi sayangnya 
porsi pemberitaan kedua topik yang sangat perlu 
diketahui masyarakat, justru sangat minim di media 
massa maupun media elektronik. 

Beberapa waktu yang lalu, negara-negara baik 
dari negara berkembang maupun negara maju 
mengadakan Konferensi Perubahan Iklim PBB di 
Kopenhagen, Denmark. Dari pertemuan antar 
petinggi dan perwakilan dari negara-negara tersebut 
belum membuahkan hasil yang diharapkan banyak 
pihak. Kesepakatan belum tercapai lantaran karena 
adanya perbedaan kepentingan dan egoisme dari 
masing-masing negara. Padahal bumi ini tak bisa 
menunggu lebih lama lagi, jika tidak memikirkan 
jalan keluar dari permasalahan perubahan iklim ini 
maka kiamat kecil berupa bencana alam pun akan 
terus terjadi.

ingkungan hidup merupakan anugerah 

Ldan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa 
yang wajib dijaga, dilestarikan, dan 

dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat 
menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan 
makluk hidup lainnya demi kelangsungan dan 
peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Pencemaran 
dan perusakan lingkungan secara signifikan yang 
dilakukan oleh manusia secara tidak langsung telah 
menambah deretan panjang berbagai kerusakan di 
bumi tercinta ini. Berbagai bentuk pencemaran dan 
perusakan lingkungan secara tidak langsung akan 
berdampak pula pada penurunan kualitas 
lingkungan, yang pada akhirnya akan dirasakan 
akibatnya oleh manusia itu sendiri.

Semakin panasnya cuaca setiap harinya yang 
kita rasakan, banyaknya bencana alam dan 
fenomena-fenomena alam yang cenderung semakin 
tak terkendali belakangan ini. Mulai dari banjir, 
angin puting beliung, badai, semburan gas, 
semburan lumpur hingga curah hujan yang tidak 

Oleh : Nana Rosita Sari, S.H.
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Saya yakin sumber daya menusia (SDM) 
Negara Indonesia mampu untuk menciptakan 
sumber energi alternatif tanpa harus mengandalkan 
negara asing. Bila terpaksa harus menggunakan 
bahan bakar fosil, gunakanlah secara bijak dan 
efisien. Kedua, menanam banyak pohon di sekitar 
kita. Tanaman hijau banyak menyerap CO2 dari 
atmosfer dan menyimpannya dalam jaringannya. 
Tetapi jika pohon mati, pohon akan melepaskan 
kembali CO2 ke udara. Karena itu, sangat penting 
bagi kita untuk menjaga kelestarian tanaman 

akan lenyap pada akhir musim panas tahun 2012. 
Kedua, mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub 
Selatan berdampak langsung pada naiknya level 
permukaan air laut. Para ahli memperkirakan 
apabila seluruh es di Greenland mencair, level 
permukaan laut akan naik sampai dengan 7 meter. 
Cukup untuk menenggelamkan seluruh pelabuhan 
dan dataran rendah di seluruh dunia. Ketiga, 
semakin ekstrimnya perubahan cuaca dan iklim 
bumi. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat 
diprediksi. Kita tentu menyadari betapa panasnya 
suhu di sekitar kita belakangan ini pada waktu siang 
hari. Dan tidak dapat diprediksinya kedatangan 
musim hujan 

Dari sederetan fakta-fakta menyeramkan yang 
menghantui bumi kita tercinta, adakah solusi dari 
semua permasalahan ini. Ada, kita masih punya 
kesempatan untuk menghentikannya jika ada 
kemauan kuat dari dalam diri kita untuk melakukan 
suatu perubahan. Ada dua hal sederhana yang dapat 
kita lakukan untuk menyelamatkan planet bumi ini. 
Pertama, matikan peralatan listrik ketika tidak 
digunakan. Gunakan lampu yang hemat energi. 
Indonesia adalah termasuk negara yang banyak 
menggunakan bahan bakar fosil (minyak, batubara) 
untuk pembangkit listriknya. Mungkin sudah 
saatnya memulai pemberdayaan sumber-sumber 
energi alternatif yang tidak menghasilkan emisi 
karbondioksida (CO2) seperti tenaga matahari, air, 
angin, nuklir. 

terutama pohon. Jika tidak, maka karbon yang 
sudah tersimpan dalam pohon akan kembali terlepas 
ke atmosfer sebagai CO2. Peneliti dari Louisiana Tech 
University menemukan bahwa setiap 0,4 hektar 
pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang 
cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan 
dari mengendarai sebuah mobil selama setahun.

Magister Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta

Renungkanlah, berapa banyak energi dan 
sumber daya yang harus terbuang sia-sia hanya 
karena kita ingin menikmati kenyamanan pribadi 
yang sesungguhnya tidak benar-benar kita 
perlukan. Berapa banyak energi dan sumber daya 
yang terbuang sia-sia hanya karena kita ingin 
terlihat tampil bergengsi dan tak ketinggalan zaman. 
Jangan hanya memikirkan kenyamanan hidup kita 
sendiri. Setidaknya pikirkanlah keadaan anak cucu 
kita lima tahun mendatang, mereka harus menjalani 
hidup dengan segala sumber daya yang sangat 
terbatas karena ulah kita, kakek nenek, dan nenek 
moyangnya di masa lalu.

*)Penulis adalah Mahasiswi 

K i t a  h a r u s  b e n a r - b e n a r  m u l a i  
mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Kita tidak perlu mengambil langkah ekstrim untuk 
langsung berubah hanya dalam waktu semalam. 
Lakukanlah secara bertahap tetapi dengan 
komitmen dan kontinu. Terkadang hal yang paling 
mudah justru yang sering kita abaikan, seperti tidak 
membuang sampah tidak pada tempatnya 
(sembarangan). Marilah kita bertindak dari hal-hal 
yang mudah, yang dapat kita kerjakan. 

Yang terpenting ada keinginan dan motivasi 
dari kita sendiri untuk mulai berubah. Saran-saran 
di atas tidak akan berarti dan bermanfaat jika hanya 
menjadi bahan bacaan tanpa ada tindakan yang 
nyata dari kita sendiri. 

13Jiwaraga, Edisi III Tahun 2019

https://doktersehat.comhttps://doktersehat.comhttps://doktersehat.com



Wajah BaruWajah BaruWajah Baru

LAPORAN UTAMA

Selanjutnya secara simbolis diserahkan palu 
pimpinan dari Pimpinan Sementara M. Teddy 
Sulistio,SE kepada Ketua DPRD Kota Salatiga yang 
baru Dance Ishak Palit,M.Si

Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
tersebut terhitung mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji meresmikan Pengangkatan Pimpinan 
DPRD Kota Salatiga sebagai berikut :Dance Ishak 
Palit,M.Si sebagai Ketua, Latif Nahari,ST sebagai 
Wakil Ketua dan Saiful Mashud sebagai Wakil Ketua

apat Paripurna DPRD Kota Salatiga 

Rd a l a m  r a n g k a  P e n g u c a p a n  
Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota 

Salatiga masa Jabatan 2019 – 2024 telah 
diselenggarakan di Rumah Rakyat pada Rabu 
(25/09/2019).

Rapat dipimpin oleh Pimpinan Sementara 
DPRD Kota Salatiga M.Teddy Sulistio,SE dan dihadiri 
oleh segenap anggota DPRD Kota Salatiga, Walikota 
Salatiga, jajaran Forkompinda (Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah) Kota Salatiga, Kepala OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) Kota Salatiga dan 
tamu undangan lainnya.

Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota 
Salatiga dipandu oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota 
Salatiga Hj.Widarti,SH.MH serta dikukuhkan oleh 
Rohaniawan dari Kantor Kementrian Agama Kota 
Salatiga Drs.H. Nurudin,M.PdI

Dalam sambutannya perdana nya Bung Dance 
mengatakan rasa terima kasihnya kepada Ketua 
DPRD Kota Salatiga periode 2014 – 2019 M. Teddy 
Sulistio,SE atas perjuangannya selama ini, dan akan 
melanjutkan perjuangannya tersebut.

Bangkitkan Salatiga

Ia mengungkapkan dalam waktu dua tahun 
dan tiga tahun ke depan Salatiga diharapkan 
menjadi kota tujuan wisata di  Jawa Tengah. Salah 
satunya adalah kerja sama Pemkot Salatiga dalam 
membangun Taman Wisata Salatiga dengan bantuan 
hibah alutsista dari Kementrian Pertahanan. 
Kemudian akan terealisasinya pintu keluar dan 
masuk jalan tol Semarang-Solo di Jalan Patimura 
yang langsung akses ke pusat perdagangan Kota 
Salatiga. 

“DPRD berharap  kekompakan (Soliditas) 
antara legislatif san eksekutif terjalin dengan 
harmonis alam mewujudkan Salatiga bangkit demi 
pen ingka tan  kese jah te raan  ekononomi .   
Membangun Salatiga akan berhasil jika kekompakan  
dukungan publik diantaranya peran media massa 

terjalin dengan baik" tukas Agus Pramono. (red)

"Kami  berkomitmen dan mengarah 
kesepakatan dalam mengkaji dan merevisi RTRW 
agar kran optimalisasi ramah investor bisa dibuka 
dan tidak menjadi ganjalan dalam penanaman modal 
pihak ketiga. Sebab banyak investor yang melirik 
Salatiga, tetapi saat ini kami masih ada kendala 
RTRW yang harus direvisi," tandas anggota DPRD 
Salatiga, Agus Pramono.

Selanjutnya, kalangan anggota DPRD Salatiga 
bersepakat dan akan menghilangkan ego politik 
untuk membangkitkan Salatiga untuk  ramah 
investasi. Dalam waktu dekat DPRD mengkaji dan 
merevisi Ruang Tata Kota dan Ruang Wilayah 
(RTRW) yang selama ini menjadi ganjalan masuknya 
investasi di Salatiga. 

Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga dalam menyusun jadwal kegiatan DPRD Bulan November 2019.Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga dalam menyusun jadwal kegiatan DPRD Bulan November 2019.Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga dalam menyusun jadwal kegiatan DPRD Bulan November 2019.
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memperjuangkan serta menyalurkan aspirasi 
masyarakat.

Pada periode sebelumnya, dikatakan lelaki 
kelahiran Tasikmalaya ini, telah banyak yang telah 
dilakukan Komisi a. Di RSUD (Rumah Sakit Umum 
Daerah) Kota Salatiga misalnya, Komisi a DPRD 
S a l a t i g a  t e l a h  b a n y a k  a n d i l  d a l a m  
perkembangannya, baik secara fisik maupun 
pelayanan.

Saat ini, legislator Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) dari Daerah Pemilihan 3 (Tingkir) ini kembali 
masuk Komisi A (Hukum & Pemerintahan) dan 
didaulat menjadi Ketua Komisi. Artinya, dia 
kembali bersinggungan dengan sejumlah persoalan 
yang telah ditemuinya selama lima tahun 
sebelumnya.

Selanjutnya di bidang pendidikan, Komisi a 
menurut Nono Rohana telah melakukan banyak hal 
bersama Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Salatiga 
selaku mitra kerja. Komisia banyak melakukan 
pemantauan terkait PPDB (Penerimaan Peserta 
Didik Baru) dengan sistem Zonasi, regrouping 
sekolah dasar di Kelurahan Pulutan, Sidorejo Kidul, 
Ledok, dan Dukuh. Tak hanya sekolah negeri, 
dengan sekolah swasta pihaknya juga telah 
menjalin komunikasi dan manampung aspirasi 

yang disampaikan.(red)

eriode 2019-2024 ini menjadi periode 

Pkedua bagi Nono Rohana duduk 
sebagai wakil rakyat di DPRD Kota 

Salatiga. Selama lima tahun terakhir menjadi 
anggota DPRD, diakuinya memberikan banyak 
pengalaman berharga. Khususnya bagaimana 

Nono Rohana, S.Ag

Peran dari OPD (organisasi perangkat daerah) 
untuk bisa memberikan pembinaan, guna 
meningkatkan kual i tas dan menambah 
keanekaragaman produk yang diproduksi UMKM 
lokal Salatiga sangat diperlukan, karena selama ini 
para pelaku usaha masih memproduksi produk 
yang hampir dikatakan minim inovasi sehingga 

butuh bantuan dari Pemerintah Daerah.(red)

Menurut Woro, kendati ada peningkatan 
jumlah legislator perempuan di berbagai daerah di 
Tanah air, namun rasionya masih belum 
proposional. Dunia politik diakuinya masih menjadi 
domain kaum pria.

ebagai satu dari lima perempuan 

Sanggota DPRD Kota Salatiga periode 
2019-2024 ,  H j  R iawan  Woro  

Endariningrum atau yang akrab disapa Bu Woro ini 
bertekad untuk memperjuangkan aspirasi kaum 
hawa. Hal tersebut sejatinya menjadi motivasi 
utama saat

Memutuskan terjun ke politik pada 2014, 
periode ini merupakan kali kedua bagi wanita 
kelahiran Salatiga 51 tahun lalu ini duduk sebagai 
wakil rakyat mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 3 
(Tingkir) dari Partai Gerindra.

Menjadi wakil rakyat dari wilayah Kecamatan 
Tingkir, beliau mengaku membawa misi khusus. 
Adanya tol berdampak makin lancar dan cepat arus 
distribusi barang. Adanya gerbang tol di wilayah 
Tingkir bisa memudahkan para pelaku usaha di 
wilayah Tingkir maupun Salatiga untuk 
berhubungan dengan pemasok bahan baku 
maupun konsumen produk.

Anggota DPRD Kota Salatiga, Nono Rohana, S.AgAnggota DPRD Kota Salatiga, Nono Rohana, S.AgAnggota DPRD Kota Salatiga, Nono Rohana, S.Ag

Terwujudnya Salatiga Science Park

Riawan Woro E., SE
Perjuangkan aspirasi Kaum Perempuan

Anggota DPRD Kota Salatiga, Riawan Woro E., SEAnggota DPRD Kota Salatiga, Riawan Woro E., SEAnggota DPRD Kota Salatiga, Riawan Woro E., SE
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ektor pariwisata menjadi salah satu 

Ssektor yang memiliki potensi besar 
dikembangkan di Kota Salatiga. 

Menurut Sarmin, S.Pd, Salatiga memiliki modal 
kekayaan alam serta SDM yang mencukupi. Tinggal 
bagaimana menyinergikan keinginan tersebut 
dengan pihak- pihak terkait.

Diakuinya, angka kemiskinan di Kota 
Salatiga sudah semakin turun. Indikator 
mudahnya, di dapilnya saat ini relatif susah untuk 
mencari rumah untuk direnovasi.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) 
Kota Salatiga, warga miskin yang menerima 
program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari 
pemerintah terus mengalami penurunan.

Politikus PDI Perjuangan yang kembali 
terpilih mewakili Daerah Pemilihan (Dapil 2 
Sidorejo) ini menilai, pengembangan Agrowisata di 
Salatiga secara optimal tak hanya mampu 
meningkatkan pemasukan asli daerah (PAD), tapi 
juga dapat menggerakkan perekonomian 
masyarakat. Salatiga menurutnya memiliki potensi 
untuk itu. Hingga akhir November lalu, penerima BNPT 

sekitar 5.191 orang, atau turun dari jumlah bulan 
lalu yakni 5.300 orang.

“Selain penerima BNPT yang mengalami 
penurunan, Dinsos Kota Salatiga juga mencatat 
adanya penurunan pada jumlah penerima Program 
Keluarga Harapan (PKH). Total PKH di Kota Salatiga 
saat ini mencapai 3.353 keluarga” , kata Sarmin, 

S.Pd di ruang kerjanya. (red).

Anggota DPRD Kota Salatiga, Sarmin, S.PdAnggota DPRD Kota Salatiga, Sarmin, S.PdAnggota DPRD Kota Salatiga, Sarmin, S.Pd

ebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan 

Smenengah (UMKM), Muh Nurhidayat 
menyadari betul pentingnya peran 

pemerintah. Karena itu, lelaki yang juga pemilik 
usaha pakaian Omah Branded ini berkomitmen 

Menurutnya, ekonomi kelas 
menengah ke bawah khususnya pelaku 
UMKM menjadi salah satu pilar 
kekuatan perekonomian suatu daerah. 
Karena itu, jika ekonomi ingin maju, 
maka perlu ada akselerasi untuk 
menaikkan produktivitas para pelaku 
u s a h a .  K e m a n d i r i a n  e k o n o m i  
yangmenjadi visinya, akan diwujudkan 
dengan cara membangun sebanyak 
mungkin usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) terpadu.

untuk terus mendorong terbitnya 
kebijakan pemberdayaan

UMKM. Sektor UMKM, menurut 
Nurhidayat yang maju sebagai wakil 
rakyat dari Dapil 3 Kota Salatiga (Tingkir) 
dari Partai Demokrat ini, telah 
membukt ikan  mampu men jad i  
penopang peningkatan ekonomi di 
Salatiga, khususnya di wilayah Tingkir.

Selain modal, dikatakan Nurhidayat, 
pemerintah daerah juga diharapkan ikut membuka 
pasar bagi produk yang dihasilkan oleh para pelaku 

UMKM. (red)

Namun, tak sekadar menumbuhkan dan 
menggenjot kemandirian, nanti pemerintah daerah 
melalui dinas terkait diharapkan memberikan 
pendampingan dan pembinaan.

LAPORAN UTAMA

Sarmin, S.Pd
Dorong Pengembangan Agrowisata

Muh Nurhidayat
Pendampingan Pelaku UMKM

Anggota DPRD Kota Salatiga, Muh NurhidayatAnggota DPRD Kota Salatiga, Muh NurhidayatAnggota DPRD Kota Salatiga, Muh Nurhidayat
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Selain persoalan infrastruktur, isu lokal di 
daerah pemilihannya adalah persoalan keminiman 
kemampuan SDM. Karena itu, dia berharap 
Pemerintah Kota memperbanyak kegiatan yang 
bertujuan meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan warga.

Gotong royong, menurut Basirin, merupakan 
akar budaya asli dari Indonesia yang harus 
dipelihara dan dikembangkan sebagai modal sosial 
untuk membangun bangsa, karena gotong royong 

merupakan akar budaya asli dari Indonesia.(red).

Basirin, yang juga mantan kepala desa ini, 
juga menyampaikan keprihatinannya terhadap 
makin menipis budaya gotong royong di 
masyarakat. Padahal, gotong royong sebagai salah 
satu kearifan lokal diharapkan mampu menjadi 
filter terhadap arus modernisasi dan globalisasi 
yang memuat sifat individualistis, apatis, hedonis, 
kurang peka terhadap masyarakat dan sekitar.

Kendati bukan satu-satunya syarat, 
ketersediaan infrastruktur yang memadai memberi

andil besar menggerakkan perekonomian 
masyarakat. Karena itu, sejak di LPMK, Basirin 
mengaku kerap memperjuangkan pembangunan 
infrastruktur di wilayah tempat tinggalnya.

menilai, persoalan infrastruktur menjadi kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

e a k t i f a n n y a  d i  L e m b a g a  

KP e m b e r d a y a a n  M a s y a r a k a t  
Kelurahan (LMPK) selama

beberapa tahun, membuat Basir in 
memahami betul apa yang dibutuhkan masyarakat. 
Legislator asal PKB dari Dapil 2 (Sidorejo) ini 

Selain kuliner, potensi lain yang dapat 
dikembangkan di daerah pemilihannya adalah 
kerajinan cenderamata (handycraft) dan konfeksi. 
Tingkir menurutnya harus mengambil posisi 
terdepan di Salatiga dalam memajukan sektor 

pariwisata. (red)

enjadi anggota DPRD bagi Novia 

MPraptiningsih berarti harus siap 
mencurahkan waktu, tenaga, 

pikiran, bahkan tak jarang materi bagi rakyat. 
Kesiapan tersebut dinyatakan oleh Novia yang pada 
periode 2019-2024 ini terpilih untuk kali pertama 
sebagai wakil rakyat Salatiga.

Sejak memutuskan untuk mengabdi, Novia 
mengaku menaruh perhatian khusus terhadap 
persoalan ekonomi kerakyatan. Menurut politikus 
PDI Perjuangan dari Dapil 3 (Tingkir) ini, 
meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu 
daerah diperlukan komitmen bersama.

Perlu visi dan misi serta langgam gerak untuk 
meningkatkan perekonomian secara merata.

Dia bertekad mendorong terciptanya produk 
ekonomi yang kreatif di Salatiga. Melalui strategi 
yang tepat, disertai dukunganpenuh stakeholder 
terkait, dia optimistis hal itu mampu terwujud.

Salatiga menurutnya harus memiliki produk 
yang ikonik dan kreatif. Sebuah produk yang 
diyakini menjadi ciri khas Salatiga. Sejauh ini, dia 
melihat hal itu bisa dilakukan oleh pelaku usaha 
kuliner dengan produknya antara lain gethuk 
kethek, enting-enting gepuk, dan singkong keju.

Basirin
Tumbuhkan Semangat Gotong Royong

Anggota DPRD Kota Salatiga, BasirinAnggota DPRD Kota Salatiga, BasirinAnggota DPRD Kota Salatiga, Basirin

Dra. Novia Praptiningsih
Perbanyak Kantong Perekonomian

Anggota DPRD Kota Salatiga, Drs. Novia Praptiningsih Anggota DPRD Kota Salatiga, Drs. Novia Praptiningsih Anggota DPRD Kota Salatiga, Drs. Novia Praptiningsih 
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Namun, pihaknya menggarisbawahi perlunya 
peningkatan pengawasan. Selama ini fungsi 
pengawasan masih belum maksimal antara 
perencanaan dengan implementasi atau output 
yang dihasilkan.

Dipercaya sebagai Ketua Komisi B (Ekonomi 
dan Keuangan) DPRD Salatiga, lelaki kelahiran 
1973 ini berjanji mamaksimalkan penganggaran 
yang berpihak pada masyarakat secara umum, 
seperti dengan pengalokasian anggaran untuk 
pembanguan pasar. Menurutnya, aPBD Kota 
Salatiga sudah cukup baik, yaitu porsi antara 
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 
menuju ke arah yang proposional dibandingkan 
dengan kota-kota lain.

embali terpilih sebagai wakil rakyat 

KSalatiga untuk periode 2019-2024, 
diartikan oleh M Miftah sebagai 

kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja 
keras. Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa 
Dapil 3 Kota Salatiga (Tingkir) ini bertekad 
memaksimalkan peran kedewanan untuk 
mendorong pembangunan di Kota Salatiga.

Menurutnya, Salatiga perlu belajar dari 
daerah lain tentang bagaimana proses sejak dari 
peraturan, kemudian penetapan anggaran, hingga 
dijalankan oleh eksekutif sehingga dampaknya 
dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas.

Terkait dengan badan usaha milik daerah 
(BUMD), Miftah berharap kinerjanya dapat 
ditingkatkan. Keberadaan BUMD diharapkan 
mampu berperan sebagai penyumbang PaD 

(Pendapatan asli Daerah) Kota Salatiga.(red).

erawal dari keterlibatannya di 

Bsejumlah kegiatan sosial, mendorong 
Bagas aryanto terjun ke dunia politik. 

Menurutnya, politik menjadi salah satu  jalur yang 
secara cepat dapat membuat perubahan dalam 
sebuah tatanan kehidupan. Ketertarikannya 
terhadap perekonomian masyarakat, membawanya 

Dia juga berharap barang-barang produksi 
lokal mendapatkan akses untuk masuk ke 
minimarket atau toko-toko modern khususnya di 

Kota Salatiga..(red).

Akibatnya, banyak home industry yang 
belum tersentuh program dari pemerintah. 

Dia berharap, Pemkot memberikan pendampingan 
terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di 
Salatiga. Hal ini guna meningkatkan kemampuan 
manajerial para pelaku usaha mikro kecil 
menengah, agar dapat mengimbangi kemampuan 
pengusaha dengan skala besar.

Menurutnya, di wilayah Kecamatan 
Sidomukti butuh peran serta pemerintah 
dalam hal menumbuhkan semangat 
k e m a n d i r i a n  b e r u s a h a ,  d a n  
enterpreneurship. Namun, selama ini 
kesulitan yang kerap ditemui adalah data riil 
para pelaku UMKM.

duduk di Komisi B DPRD yang membidangi 
permasalahan ekonomi dan keuangan. Pada 
periode 2019- 2024, Bagas yang mewakili 
Dapil Salatiga 1 (Sidomukti) ini kembali 
didaulat untuk masuk ke Komisi B. 
Menurutnya, segala kebijakan yang 
dihasilkan oleh pemerintah, baik pusat 
maupun daerah, muaranya adalah 
bagaimana meningkatkan taraf hidup 
masyarakat.

M Miftah, SE
Kinerja BUMD Perlu ditingkatan

Anggota DPRD Kota Salatiga, M. Miftah, SEAnggota DPRD Kota Salatiga, M. Miftah, SEAnggota DPRD Kota Salatiga, M. Miftah, SE

Bagas Aryanto, SP
Produk UMKM harus Masuk toko Modern

Anggota DPRD Kota Salatiga, Bagas Aryanto, SPAnggota DPRD Kota Salatiga, Bagas Aryanto, SPAnggota DPRD Kota Salatiga, Bagas Aryanto, SP
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Bahkan, jika ada gedung eks sekolah yang 
tidak terpakai bisa dimanfaatkan masyarakat 
untuk kegiatan kemasyarakatan, misalnya untuk 
madarasah atau TPQ (tempat pendidikan Qur'an). 
Namun kembali tetap harus ada MoU yang jelas. 
Pemanfaatan aset ini guna menjaga aset tersebut 

tidak bertambah rusak.(red)

Jika itu terkait aset berupa tanah atau 
bangunan, harus ada bukti sertifikatnya sehingga 
setiap jengkal tanah milik daerah jelas 
kepemilikannya.

Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera 
ini mengatakan, salah satu hal yang dapat 
dilakukan adalah melakukan inventarisasi BMD 
(barang milik daerah), baik itu aset bergerak 
maupun aset tidak bergerak.

Sebagai salah satu upaya optimalisasi, Budi 
Santoso yang kembali terpilih menjadi legislator 
mewakili Dapil Salatiga4 (argomulyo) ini 
mengatakan, Pemkot bisa menyewakan bangunan 
yang tidak terpakai kepada pihak swasta atau 
masyarakat dengan cara sistem sewa atau kerja 
sama, namun harus dengan perjanjian MoU 
(memorandum of understanding) yang jelas, baik 
itu biaya maupun durasinya, sehingga tidak 
muncul permasalahan pada kemudian hari.

engelolaan barang/ aset daerah masih 

Pmenjadi permasalahan di Kota 
Salatiga. Menurut Budi Santoso, 

Pemkot perlu melakukan penatausahaan aset 
daerah yang selama ini kurang mendapat 
perhatian.

menengah serta pelatihan keterampilan bagi 
masyarakat miskin perlu dilakukan. Investasi 
bidang pendidikan menurutnya sangat penting 
guna mencetak generasi-generasi penerus bangsa 

yang mumpuni. (red)

Pemutakhiran data juga penting, agar dalam 
memberikan bantuan baik berupa barang atau 
program dapat tepat sasaran. Artinya, data 
haruslah sesuai dengan di lapangan.

Selain itu, dia juga menilai perlunya 
Pemerintah Kota salatiga memfokuskan 
pembangunan di sektor bidang pendidikan. 
Investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada 
perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah 

emiskinan menjadi sebuah persoalan 

Kbagi setiap daerah. Termasuk Kota 
Salatiga. Kendati dinilai berhasil 

dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Agus 
Joko Setiawan menilai, Pemerintah Kota Salatiga  
tidak boleh terlena.

Lelaki yang kembali terpilih sebagai wakil 
rakyat atau anggota DPRD Kota Salatiga untuk kali 
kedua ini berharap, Pemerintah Kota Salatiga tetap 
serius dalam upaya mengentaskan warga miskin.

Menurut politikus Partai Demokrat ini, perlu 
strategi khusus untuk menekan angka kemiskinan. 
Salah satunya dengan pemutakhiran data yang 
valid. Pemerintah Kota Salatiga perlu secara terus 
menerus meng-up grade data kemiskinan.

H Budi Santoso, SE, MM
Dorong Optimalisasi Aset Daerah

Anggota DPRD Kota Salatiga, H Budi Santoso, SE, MMAnggota DPRD Kota Salatiga, H Budi Santoso, SE, MMAnggota DPRD Kota Salatiga, H Budi Santoso, SE, MM

Agus Joko Setiawan
Pemutakhiran data Kemiskinan

Anggota DPRD Kota Salatiga, HAgus Joko SetiawanAnggota DPRD Kota Salatiga, HAgus Joko SetiawanAnggota DPRD Kota Salatiga, HAgus Joko Setiawan
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Sebagai mantan kepala desa selama lebih dari 
sembilan tahun, Sarwono mengaku mengetahui 
persis apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah 
tempat tinggalnya.

Wilayah argomulyo, menurutnya, lebih tepat 
dikembangkan untuk menjadi kawasan industri. 
Keterbatasan sumber daya alam, salah satunya air 
bersih, membuat wilayah argomulyo kurang cocok 
untuk dijadikan sentra kawasan buah atau 

perkebunan.(red)

Pemkot, menurut politikus Partai Gerindra 
ini, harus segera mencari solusi terbaik untuk 
mengatasi persoalan ini. Bantuan air bersih, 
kendati membantu masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan air bersih, namun sifatnya hanya 
sementara. Ironisnya, di wilayah lain di Salatiga air 
bersih tidak menjadi kendala berarti kendati musim 
kemarau panjang.

ebagai wakil rakyat dari Daerah 

SPemilihan Salatiga 4 (argomulyo), 
Sarwono mengaku prihatin atas 

persoalan air bersih di daerah pemilihannya. Setiap 
kali musim kemarau tiba, air bersih menjadi hal 
langka bagi masyarakat.

Dikatakan, air bersih menjadi kebutuhan 
dasar masyarakat. Ketiadaan air bersih dapat 
membawa dampak negatif, salah satunya 
kemunculan wabah penyakit. Karena itu, mewakili 
suara masyarakat di daerahnya, dia berharap 
Pemkot bersama instansi terkait segera 
mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi 
keterbatasan air bersih di wilayah argomulyo.

Efek media sosial menjadikan warga kota 
Salatiga menjadi dekat satu sama lain. Hal itu 
menurutnya dapat menjadi sebuah peluang 
sekaligus ancaman. Karena itu, dia menilai 
perlunya pendidikan bersosialisasi yang benar. 
Keluarga, pemerintah, tokoh agama, maupun tokoh 
masyarakat harus mengambil peran terhadap 

pentingnya budi pekerti. (red)

Sejak lulus kuliah pada 1998, aslinda 
yang pindah ke Jakarta untuk bekerja dan 
kembali ke Salatiga pada 2014 mengaku 
takjub dengan perkembangan yang terjadi. 
Tak hanya dalam hal pembangunan 
infrastruktur, tapi juga relasi antar anggota 

masyarakat. Ada hal unik yang dia temukan dalam 
komunitas-komunitas warga di Salatiga, yakni 
cepatnya informasi yang menyebar. 

Keragaman suku, agama, budaya, ras 
tak menimbulkan persoalan sosial yang 
berarti. Bahkan sebaliknya, Salatiga mampu 
menunjukkan sebagai salah satu kota yang 
menjunjung tinggi tolerasi. Menurut 
perempuan kelahiran 1975 ini, hal itu 
menjadi modal berharga bagi Salatiga untuk 
maju dan berkembang.

Mewakili Daerah Pemilihan Salatiga 2 
(Sidorejo), politikus perempuan asal Partai 
Gerindra ini melihat Salatiga memiliki 
potensi untuk maju dan berkembang.

ebagai pendatang baru di Gedung 

SDPRD Kota Salatiga, Aslinda Afiyanti 
mengaku harus banyak belajar untuk 

menjadi wakil rakyat yang baik. Namun satu hal 
yang pasti, kepercayaan yang diberikan oleh 
masyarakat kepadanya adalah amanah yang harus 
dijawab dengan bekerja sebaik-baiknya.

Sarwono, SE
Prihatin Krisis air Bersih di argomulyo

Aslinda Afiyanti, SP
Pentingnya Pendidikan Budi Pekerti

Anggota DPRD Kota Salatiga, Sarwono, SEAnggota DPRD Kota Salatiga, Sarwono, SEAnggota DPRD Kota Salatiga, Sarwono, SE
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Sebagai pendatang baru, Far- dhila yang 
maju dari Daerah Pemilihan Salatiga 1 (Sidomukti) 
mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
ini duduk di Komisi B (Ekonomi dan Keuangan). 
Namun, dirinya berkomitmen tak hanya 
menjalankan tugas sesuai dengan bidang dimana 
dirinya berada, tapi juga bertekad untuk bisa 
memperjuangkan aspirasi kaum perempuan.

Dirinya berharap, ke depan akan semakin 
banyak perempuan di Kota Salatiga yang 
termotivasi untuk menjadi anggota legislatif, atau 
bahkan bekerja di sektor-sektor yang selama ini 
menjadi domain kaum pria.

Terkait motivasinya menjadi anggota DPRD, 
Fardhila mengaku masih banyak kebijakan 
pemerintah yang belum sesuai dengan apa yang 
menjadi prioritas kebutuhan warga. Karena itu, 
dirinya bertekad untuk memperjuangkan aspirasi 

masyarakat secara maksimal.(red)

Menurut wanita kelahiran Solo ini, 
perempuan di Kota Salatiga harus bisa mandiri. 
Juga memiliki daya saing dalam berbagai bidang. 
Kuncinya adalah memiliki semangat yang tinggi 
dan tak mudah berputus asa.

pada  hasil pemilihan umum legislatif periode 
sebelumnya dimana terdapat tujuh orang 
perempuan.

asih sedikitnya perempuan yang 

Mduduk sebagai wakil rakyat 
membawa keprihatinan tersendiri 

bagi Fardhila Retno Herdhini.
Begitu pun di DPRD Kota Salatiga. Dari 25 

anggota periode 2019- 2024, hanya ada lima orang 
anggota dewan dari keterwakilan perempuan.

Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan 

Disinggu persoalan sosial di daerah 
pemilihan, politikus Nasdem dari Dapil Salatiga 2 
(Sidorejo) ini mengaku tidak ada yang berarti. 
Namun, keaneka ragaman etnis penduduk yang 
tinggal di wilayahnya diakuinya perlu mendapatkan 

perhatian tersendiri.(red).

untuk hidup bersama istrinya saat ini dirinya 
mengaku telah cukup. anak-anaknya saat ini telah 
dewasa dan mandiri.

Tekad tersebut bahkan disampaikannya 
selama kampaye lalu. Terhadap janjinya tersebut, 
tak sedikit yang meragukan bahka menganggapnya 
sebagai angin surga. Namun menurut Yusup, 
dalam bekerja uang bukanlah yang utama. Bukan 
berarti dirinya tidak membutuhkan uang, namun 

Ketika terpilih menjadi anggota DPRD, Yusup 
menganggapnya sebagai jawaban dari allah atas 
keinginan yang dipendamnya sejak lama. Ya, sejak 
masih aktif sebagai seorang aparatur sipil negara 
( aSN ) ,  d i r i n ya  memi l i k i  t ekad  un tuk  
mendarmabaktikan hidupnya untuk kemajuan 
daerah Turusan, tempat  tinggalnya selama ini. 
Sebagai bentuk komitmennya, dirinya mengaku 
akan menggunakan sebagian besar gajinya selama 
menjadi wakil rakyat untuk membantu lembaga 
sosial/kemasyarakatan di wilayah tempat 
tinggalnya. Sedikitnya ada lima lembaga yang akan 
mendapatkan bantuan rutin setiap bulan.

idup bagi Yusup Wibisono harus diisi 

Hdengan kegiatan yang bermanfaat. 
Tak hanya kepada Sang Pencipta, 

tapi juga kepada masyarakat. Menurutnya, sebaik-
baik manusia adalah yang membawa manfaat bagi 
manusia yang lain.

Fardhila Retno Herdhini, SE
Dorong Kemadirian Kaum Perempuan

Anggota DPRD Kota Salatiga, Fardhila Retno Herdhini, SEAnggota DPRD Kota Salatiga, Fardhila Retno Herdhini, SEAnggota DPRD Kota Salatiga, Fardhila Retno Herdhini, SE

Yusup Wibisono, SH
legislatif-eksekutif Harus Bersinergi
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selama ini dinilai terlalu membiarkan proses 
pembangunan oleh pihak lain, meski itu 
mengganggu tata pembangunan yang telah 
dilakukan.

S e l a k u  k o m i s i  y a n g  m e m b i d a n g i  
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, 
Kemat berharap pembangunan yang dilakukan 
oleh pihak lain di wilayah Kota Salatiga harus 
berkoordinasi dengan Pemkot. Jangan sampai 
pembangunan dilakukan seolah-olah tidak ada 

perencanaan dan tekesan asal jalan.(red)

Prinsip itu dipegangnya sejak 1999, saat dia 
memutuskan untuk terjun ke  dunia politik. Hingga 
saat ini, namanya selalu tercantum dalam daftar 
wakil rakyat Salatiga. 

ebagai salah satu politikus senior di 

SDPRD Kota Salatiga, Kemat menilai 
politik adalah sarana perjuangan. 

Ber juang bersama masyarakat  menuju 
kesejahteraan secara menyeluruh. Keputusan 
politik sangat penting.

Tanpa masuk ke lembaga pol i t ik ,  
menurutnya tidak akan bisa memperjuangkan 
aspirasi masyarakat secara maksimal.

Kemat yang mewakili Dapil Salatiga 4 
(argomulyo) dari PDIP ini menilai pentingnya 
koordinasi antar lembaga maupun instansi dalam 
pembangunan sebuah daerah. Tanpa adanya 
koordinasi yang baik, mustahil program 
pembangunan dapat berjalan maksimal. Sebaik 
ataupun sebagus apa pun program tersebut. 

Dia menilai koordinasi antarinstitusi perlu 
untuk ditingkatkan. Pemkot selaku pemilik wilayah 

Dibandingkan dengan kecamatan lain di 
Salatiga, argomulyo dikatakan lelaki kelahiran 13 
Juni 1974 ini butuh percepatan pembangunan. Dia 
berharap pada masa mendatang makin banyak 
investasi yang masuk ke Salatiga, terutama di 
wilayah argomulyo. Dia melihat, kebaradaan 
industri saat ini masih belum mendatangkan 
manfaa t  secara  maks ima l  bag i  warga  
setempat.Selain pengembangan industri di wilayah 
t imur  argomulyo ,  po tens i  yang  dapat  
dikembangkan lagi adalah pengembangan sektor 
peternakan. Potensi tersebut berada di wilayah 
argomulyo bagian selatan, salah satunya di 
Kelurahan Randuacir. Selain pengembangan jasa, 
Randuacir juga potensial untuk pengembangan 
pertanian lahan kering dan peternakan, seperti 
ayam ras, sapi perah, perkebunan, dan daerah 
industri/perajin kecil.

Saat disinggung predikat Kota Toleran bagi 
Salatiga, menurut Listiyanto hal itu bukan tanpa 
alasan. Salatiga menurutnya telah membuktikan 
diri sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi 
antarwarga. Karena itu, dia berharap seluruh warga 
kota mendukung dan mempertahankan predikat 
tersebut, dan bahkan makin meningkatkannya. 
Kondusivitas sebuah kota, menurutnya, adalah 
modal penting dalam keberhasilan pembangunan 

sebuah daerah. (red)

mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

ebagai warga Noborejo, argomulyo, 

SL i s t i y a n t o  m e n g a k u  s a n g a t  
mendukung, jika wilayah Noborejo dan 

Cebongan ditetapkan sebagai kawasan industri. 
Listiyanto yang maju sebagai anggota DPRD 
mewakili Partai Golkar ini berharap, dengan makin 
banyak industri di dua wilayah tersebut, maka akan 

H. Kemat S.Sos
Koordinasi antar Instansi Perlu ditingkatkan

Anggota DPRD Kota Salatiga, H. Kemat S.SosAnggota DPRD Kota Salatiga, H. Kemat S.SosAnggota DPRD Kota Salatiga, H. Kemat S.Sos

Listiyanto
Dorong Noborejo Jadi Kawasan industri

Anggota DPRD Kota Salatiga, ListiyantoAnggota DPRD Kota Salatiga, ListiyantoAnggota DPRD Kota Salatiga, Listiyanto

LAPORAN UTAMA
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Sebagai wakil rakyat, Maman yang maju dari 
Daerah Pemilihan Salatiga 1 (Sidomukti) menaruh 
perhatian khusus terhadap pelayanan kebutuhan 
dasar warga, seperti kesehatan, pendidikan, di 
samping infrasruktur. 

Menurut Maman, begitu biasanya dia disapa, 
menjadi anggota DPRD memiliki peluang berbuat 
lebih banyak dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dia juga melihat, program penurunan angka 
kemiskinan masih belum optimal dilakukan oleh 
Pemkot. Selain kemiskinan, pengangguran dan 
degradasi moral juga menjadi keprihatinannya.

Strategi yang mustinya dilakukan salah 
satunya adalah memberikan pendampingan 
kepada kelompok masyarakat berpenghasilan 
rendah serta pengangguran sampai dapat teratasi 
melalui berbagai program kegiatan. Misalnya, 
kewirausahaan. Tapi tidak berhenti pada 
memberikan pelatihan, tapi juga dibantu 

permodalan dan pemasarannya.(red)

Diakuinya, peran pemerintah terhadap 
penurunan angka kemiskinan memang sudah ada. 
Tapi hanya sebatas formalitas. Terkesan hanya 
memberi ikan, bukan kail. Jadi, setelah program 
selesai, kondisi masyarakat tidak berubah. Adapun 
program terhadap generasi muda terkait degradasi 
moral, belum tampak.

enjadi anggota DPRD berarti harus 

Msiap berbuat untuk rakyat. Hal itu 
disadari betul oleh M Fathur 

Rahman saat terpilih untuk kali pertama sebagai 
wakil rakyat hingga kali keempat periode 2019- 
2024 ini.

masyarakat. Sebagai seorang wakil rakyat, Fatoni 
akan berjuang maksimal dalam menyalurkan 
aspirasi warga. Dia pun berharap, warga tak ragu 
da lam menyampaikan asp i ras i  dengan 

memanfaatkan saluran-saluran komunikasi.(red)

erawal dari ketaksengajaan, Fatoni 

Bakhirnya mantap untuk memilih jalur 
politik sebagai wahana pengabdian 

kepada masyarakat. Politikus Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) ini merupakan pendatang baru di 
DPRD Kota Salatiga periode 2019- 2024. Kendati 
baru, dunia birokrasi bukan hal yang asing 
baginya. Pengalamannya sebagai seorang aparatur 
sipil negara (aSN), membuatnya paham mengenai 
birokrasi.

Pihaknya tak ingin,pembangunan hanya 
gencar dilakukan di pusat kota. Terkait 
pembangunan, Salatiga dinilainya memiliki potensi 
besar. Wilayahnya yang tak terlalu luas, menjadi 
peluang besar pembangunan secara merata.

Berangkat sebagai legislator dari Daerah 
Pemilihian Salatiga 1 (Sidomukti), Fatoni yang 
berbekal “restu” dari sejumlah tokoh masyarakat 
ini bertekad untuk membawa Salatiga menjadi 
lebih baik. Pemerataan pembangunan menjadi 
salah satu fokus perhatiannya. Dia berkeinginan, 
kue pembangunan juga dapat dirasakan oleh warga 
Salatiga yang berada di pinggiran.

Fatoni berharap APBD bisa dimanfaatkan 
maksimal untuk peningkatan kesejahteraan 

Rapat Komisi A dengan Organisasi Perangkat DaerahRapat Komisi A dengan Organisasi Perangkat DaerahRapat Komisi A dengan Organisasi Perangkat Daerah

Fatoni
Pembangunan Harus Merata

Anggota DPRD Kota Salatiga, H M Fathur Rahman, SE,MMAnggota DPRD Kota Salatiga, H M Fathur Rahman, SE,MMAnggota DPRD Kota Salatiga, H M Fathur Rahman, SE,MM

Anggota DPRD Kota Salatiga, FatoniAnggota DPRD Kota Salatiga, FatoniAnggota DPRD Kota Salatiga, Fatoni

H M Fathur Rahman, SE,MM
Masyarakat Menanti Kinerja Dewan
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Salatiga, dikatakannya, memiliki kekayaan 
kuliner yang tak kalah dengan daerah-daerah lain. 

M  T e d d y  S u l i s t i o  b e r k e i n g i n a n  
mengembangkan UMKM, termasuk pemberdayaan 
pedagang kaki lima (PKL) di Salatiga. Telah lama 
dirinya mengangankan para PKL, terutama 
pedagang kuliner ditempatkan di lokasi yang 
strategis di Kota Salatiga. 

Program tersebut,  lanjutnya, akan 
memberikan pengaruh positif terhadap upaya 
penanggulangan kemiskinan terutama pada 
peningkatan ekonomi masyarakat.

saha Mikro Kecil dan Menengah 

U(UMKM) memiliki peran penting 
dalam perekonomian suatu daerah. 

Saat krisis moneter menerpa, terbukti sektor 
industri kecil mampu bertahan dan tetap eksis. 
Menilik potensi tersebut,

Jika Kota Surabaya memiliki Kya Kya dan 
Semarang punya Pasar Semawis, maka di Salatiga 
menurutnya harus memiliki kawasan yang bisa 
menjadi magnet bagi para penikmat kuliner. 

Namun selama ini kurang mendapatkan perhatian 
dari pemerintah kota. Selain dapat dijadikan salah 
satu solusi dalam menurunkan angka kemiskinan, 
keberadaan pusat jajanan khas Salatiga tersebut 
dapat sekaligus mengembangkan sektor pariwisata 
daerah.

Disinggung lokasi yang bisa dimanfaatkan 
sebagai pusat kuliner khas Salatiga, menurut 
beliau bisa memanfaatkan lahan atau bangunan 

yang selama ini kurang dimanfaatkan.(red).

Kendati satu keluarga, Bonar memiliki 

rah politikus mengalir dari sang ayah, 

Aalm Bernadus Supriyono, SE. Bahkan, 
pada Pemilu Legislatif 2014, Bonar 

Novi Priatmoko mengaku sempat mendaftar 
bersama sebagai calon legislatif. 

Sebagai pendatang baru di 
dunia politik, Bonar mengaku masih 
harus banyak belajar dalam 
memahami persoalan di masyarakat 

maupun pemerintahan. 

pandangan tersend i r i  da lam 
menyikapi persoalan yang terjadi baik 
di masyarakat maupun birokrasi 
pemerintahan.

Terpilih mewakili Daerah 
Pemilihan Salatiga 2 (Sidorejo), Bonar 
yang menjadi anggota DPRD Kota 
Salatiga termuda ini mengaku 
prihatin atas sejumlah fasilitas yang 
mangkrak. Keberadaan bangunan 
yang mangkrak tersebut selain 
berdampak negatif terhadap wajah 
kota, juga menunjukkan adanya 
k e t i d a k b e r e s a n  d a l a m  h a l  
perencanaan hingga pelaksanaan.

Adapun kewajibannya antara lain menyerap 
dan menghimpun aspirasi konstituen melalui 
kunjungan kerja secara berkala, serta menampung 
dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 

masyarakat. (red)

Namun sebagai wakil rakyat, dia memahami 
akan tugas pokok dari seorang legislator. Salah 
satunya adalah melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. 

Anggota DPRD Kota Salatiga, IY Bonar Novi PriatmokoAnggota DPRD Kota Salatiga, IY Bonar Novi PriatmokoAnggota DPRD Kota Salatiga, IY Bonar Novi Priatmoko

M Teddy Sulistio, SE,MM
Kmota Salatiga Magnet Wisata Kuliner
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Y Bonar Novi Priatmoko
Prihatin Banyak fasilitas yang Mangkrak
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Politikus Partai Demokrat ini melihat, masih 
ada peluang bagi Pemkot untuk melengkapi 
prestasi yang telah dicapai. Menurutnya, 
pendidikan yang baik tidak saja dilihat dari proses 
belajar-mengajar yang tengah berjalan, namun 
kemudahan sarana-prasarana

yang disediakan pemerintah juga menjadi 
penting dan menjadi hal yang patut dinilai.

Prestasi pendidikan kota ini memang telah 
menyabet berbagai prestasi di tingkat regional. Ini 
menjadi bukti bahwa jika Pemkot Salatiga serius 
dalam menjalankan program, hasilnya juga baik, 
bahkan menjadi rujukan daerah lain.

Ibu tiga anak ini berharap, program unggulan 
jangan hanya berhenti pada pembangunan fisik 
perpustakaan. Pemkot melalui dinas terkait perlu 
menambah literatur, khususnya bagi pelajar. 
Perpustakaan saat ini menurutnya adalah 
perpustakaan umum yang mengakomodasi semua 
usia menjadi pembaca.

Menurutnya, akan menjadi menarik jika 
Salatiga memiliki perpustakaan yang khusus 
melayani pelajar. Buku ajar sangat banyak 
penerbitnya, sehingga tidak semua sekolah 
seragam. Untuk mengantisipasi keterbatasan 
koleksi, maka perlu ada perpustakaan yang 

menjadi alternatif.(red)

endidikan bagi Ir Hj Diah Sunarsasi 

Pmemegang peran penting dalam 
peningkatan kualitas hidup manusia. 

Karena itu, sektor pendidikan selayaknya masuk 
dalam skala prioritas pembangunan di suatu 
daerah. Di Kota Salatiga, kendati secara umum 
legislator dari Dapil Salatiga 2 (Sidorejo) ini menilai 
sudah cukup baik, namun masih layak untuk 
ditingkatkan lagi.

Isu infrastruktur dikatakan agus memang 
menjadi perhatiannya sejak awal memutuskan 
untuk maju sebagai wakil rakyat. Mewakili Daerah 
Pemilihan Salatiga 1 (Sidomukti), agus melihat ada 
sejumlah proyek infrastruktur yang belum 

maksimal, salah satunya Pasar Rejosari. (red)

daerah. Sebab, fasilitas pendidikan tentu akan 
lebih merata, karena kemudahan akses.

Menurut agus, adanya infrastruktur yang 
baik akan membawa efek domino yang 
menguntungkan, kendati tak bisa dirasakan secara 
langsung dan cepat. Butuh waktu setidak- tidaknya 
5-10 tahun untuk dapat merasakan efek tersebut.

Dengan adanya infrastruktur yang memadai 
di suatu daerah, kesenjangan antarwilayah akan 
dapat dihilangkan. Tak hanya itu, infrastruktur 
yang baik juga akan meningkatkan daya saing di 
bidang usaha maupun industri. 

 Infrastruktur, disebutkan wakil rakyat dari 
Dapil Salatiga 1 (Sidomukti) ini, tak harus selalu 
jalan raya, tapi juga bisa jembatan, terminal, irigasi, 
drainase, hingga pembangkit listrik.

embangunan infrastruktur bagi agus 

PPramono adalah hal yang penting bagi 
sebuah daerah, bahkan negara. 

adanya infrastruktur yang memadai, menurut 
wakil rakyat dari Partai Gerindra ini akan 
menunjang pendistribusian dan transportasi di 
masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai 
menurut lelaki kelahiran Boyolali ini secara 
langsung juga akan meningkatkan SDM di sebuah 

Anggota DPRD Kota Salatiga, IR Hj Diah SunarsasiAnggota DPRD Kota Salatiga, IR Hj Diah SunarsasiAnggota DPRD Kota Salatiga, IR Hj Diah Sunarsasi

IR Hj Diah Sunarsasi
Punya Keunggulan Kompetitif

Agus Pramono, SH
Maksimalkan Pembangunan infrastruktur
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Selesainya proses Pemilu Serentak Tahun 
2019 di Kota Salatiga yang ditandai dengan 
penyerahan Buku Laporan Penyelengaraan Pemilu 
2019 tersebut tentunya menjadi titik poin bagi kita 
warga Kota Salatiga, bahwa Pemilu Serentak Tahun 
2019 di Kota Salatiga memang telah selesai dan 
sukses.

Siapa sa ja  
yang perlu 
mendapatk

an ucapan selamat atas 
Pemilu Serentak Tahun 
2019 di Kota Salatiga?... 
Mereka adalah; KPU, 
Bawaslu, Partai Politik, 
Pemerintah, TNI, Polri, 
d a n  y a n g  t i d a k  
terlupakan dan patut 
mendapatkan acungan 
j e m p o l  a d a l a h  
masyarakat.

M e n u r u t  
informasi dari situs KPU 
d a n  m e d i a  s o s i a l  

Pemerintah Kota Salatiga, Buku Laporan Pemilu 
Tahun 2019 telah diserahkan oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Salatiga kepada Pemerintah Kota 
Salatiga. Dipimpin langsung oleh Ketua KPU 
Syaemuri dan ke empat Komisioner lainnya dan 
didampingi Staf Sekretariat KPU. Penyerahan buku 
Laporan tersebut, diterima langsung oleh Wali Kota 
Salatiga Yuliyanto, S.E., M.M., yang juga didampingi 
Sekretaris Daerah Fakruroji, Kepala Bapeda Drs. 
Susanto, Kepala BKD Adhi Isnanto, M.Si., dan 
Kepala Badang Kesbangpol Agung Nugroho.

Dalam pengantarnya Ketua KPU memberikan 
statemen bahwa pada dasarnya proses pelaksanaan 
Pemilu serentak Tahun 2019 di Kota Salatiga telah 
berjalan dengan sukses. Kesuksesan tersebut 
menurut Syaemuri, adalah buah dari kerjasama dari 
semua stakeholder Kota Salatiga. Sedangkan Wali 
Kota juga merespon baik Laporan yang disampaikan 
oleh KPU. Tentu Buku Laporan Tersebut tidak hanya 
disampaikan kepada Pemerintah Kota Salatiga saja, 
namun tentunya ada instansi lain yang 
mendapatkannya.

Meskipun kita tidak akan memberikan nilai 
kesuksesan tersebut pada angka seratus persen, 
namun pada formalnya bisa kita mengamini 
kesuksesan tersebut. Ada beberapa sudut pandang 

Selamat & Sukses Selamat & Sukses Selamat & Sukses 

yang dapat dijadikan cara dalam menilai kesuksesan 
t e r s ebu t  an ta ra  l a in :  p e r t ama  sukses  
kepesertaannnya. Yang menjadi titik perhatian di 
tingkat Kota Salatiga adalah, seluruh peserta (Partai 
Politik) yang dinyatakan sah dan boleh berkontestasi 
dalam Pemilu 2019 seluruhnya bisa ikut, meski 
dalam perjalanannya ada partai politik yang tidak 
bisa memenuhi quota dalam mencalonkan kadernya 
dalam pemilihan legislatif.

Untuk Kota Salatiga ada 16 partai politik yang 
terdaftar dalam Pemilu 2019, yaitu: Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan 
Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya 
(Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai 
Gerakan Perubahan Indonesia,  Partai Berkarya, 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan 
Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat 
Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 
Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan 
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 
Akhirnya untuk DPRD Kota Salatiga yang berhak 
duduk di kursi dewan adalah; Daerah Pemilihan 
Salatiga I Sidomukti: Fathoni dari PKB, Agus 
Pramono, SH., dari Partai Gerindra, Milhous Teddy 
Sulistio, SE., Faradhila Retno Hendrini, SE., Bagas 
Aryanto, SP. Ketiganya dari PDIP, dan H.M. Fathur 
Rahman, SE., MM. dari PKS.

Dari hasil anggota DPRD tersebut tidak ada 
gugatan yang diajukan ke pihak yang berwenang, 
artinya pemilihan berjalan sukses. Untuk DPD, 
DPRD Provinsi, DPR RI, dan Pemilihan Presiden juga 

Untuk Daerah Pemilihan Salatiga II Sidorejo; 
Basirin dari PKB, Aslinda Afiyanti, S.P dari Gerindra, 
Bonar Novi Priatmoko, SH., Sarmin, S.Pd. keduanya 
dari PDIP, Yusup Wibisono, SH. dari Partai Nasdem, 
Latif Nahari, ST. dari PKS, dan Ir. Hj. Diah Sunarsasi 
dari Partai Demokrat. Sedangkan dari Daerah 
Pemilihan Salatiga III Tingkir; M. Miftah dari PKB, 
Riawan Woro Endartiningrum,SE., dari Partai 
Gerindra, Dance Ishak Palit,M. Si., Dra. Novia 
Praptiningsih keduanya dari PDIP, Nono Rohana, 
S.Ag. dari PKS, dan Muh Nurhidayat dari Partai 
Demokrat. Dan yang terkhir dari Daerah Pemilihan 
Salatiga IV Argomulyo: Saiful Mashid dari PKB, 
Sarwono, SE. dari Gerindra, H. Kemat, S.Sos. dari 
PDIP, Listiyanto dari Partai Golkar, H. Budi Santoso, 
SE., MM. dari PKS, dan Agus Joko Setiawan dari 
Partai Demokrat. 

WACANAWACANAWACANA

*)Oleh : Tiara Rubiati, S.HI.*)Oleh : Tiara Rubiati, S.HI.
*)Oleh : Tiara Rubiati, S.HI.
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tidak ada permasalahan serius yang mengakibatkan 
perubahan hasil, dengan demikian bisa dikatakan 
berhasil.

Dari keterangan diatas maka untuk Kota 
Salatiga penyelenggara yang terjun langsung ada 
dua yaitu KPU dan Bawaslu, sedangkan DKPP secara 
insidentil akan turun jika ada permasalahan yang 
menyangkut etika dari penyelenggara Pemilu. KPU 
dan Bawaslu Kota Salatiga juga telah menjalankan 
tugas masing-masing dengan baik.

Yang ketiga sukses stakeholdernya. 
Stakeholder dalam pemilu selain Partai Politik, KPU 
dan Bawaslu antara lain; pemerintah, TNI, Polri, dan 
masyarakat. Dalam hal ini Pemkot Salatiga, TNI dan 

Yang kedua, adalah sukses penyelenggaranya. 
S iapa  sa jakah  penye lenggara  t e rsebut ,  
penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No 
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 
adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan 
Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagai 
satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota 
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh 
rakyat.

Polri telah menjalankan tugas dan netralitasnya. 
Selanjutnya yang berhak mendapatkan predikat 
sukses yang inti adalah masyarakat. Masyarakat 
adalah elemen terpenting dalam penilaian sukses 
dan tidaknya pemilu, tingkat partisipasi dan 
kemauan untuk menjaga kondusifitas menjadi 
faktor utamanya. Bahkan dalam hal netralitas dan 
koope ra t i fnya  s takeho lde r ,  men jad ikan  
permasalahan yang ada dalam proses dapat 
terselesaikan dengan baik sesuai dengan aturan dan 
Undang-Undang yang berlaku. 

Untuk tingkat partisipasi di Kota Salatiga 
sendiri kesuksesan Pemilu 2019 begitu terasa 
dengan angka partisipasi pemilih yang melampaui 
target partisipasi nasional dengan tingkat partisipasi 
untuk Presiden 87.91%, DPR RI 87.85%, DPD 
87.81%, DPRD Propinsi 87.51% dan DPRD Kota 
Salatiga 87.40%. Sehingga di Jawa Tengah, Kota 
Salatiga menduduki daerah dengan partisipasi 
tertinggi.

Sekali lagi selamat dan sukses untuk 
masyarakat Kota Salatiga dan stakeholder yang telah 
berperan dalam terselenggaranya Pemilu Serentak 
Tahun 2019 dengan baik.

*)Penulis adalah Staf Divisi Hukum 

Bawaslu Kota Salatiga. 

dan Penindakan Pelanggaran 
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Lebih dari 300 peserta dari 16 Propinsi di 
Indonesia nampak antusias mengikuti kejuaraan 
yang memperebutkan hadiah total 50 juta ini, 
mereka terbagi dalam Kelompok Umur (KU)-13 
putra putri, KU-9 putra putri dan KU Senior pria 
serta KU senior wanita.

“Kejuaraan seperti ini diharapkan bisa 
menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet bagi Kota 
Salatiga yang akan membawa prestasi baik di 
tingkat nasional maupun internasional.” Kata 

politisi PKS ini.(red)

Da lam sambutannya Lat i f  Nahar i  
mengatakan bahwa DPRD Kota Salatiga sangat 
mendukung kegiatan ini dan akan terus berusaha 
menyelenggarakan kejuaraan ini setiap tahunnya.

Desember 2019.

Kejuaraan yang dibuka secara resmi oleh 
Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Latif Nahari,ST ini 
merupakan agenda rutin dari Percasi (Persatuan 
Catur Seluruh Indonesia) Kota Salatiga yang 
bekerjasama dengan DPRD Kota Salatiga.

asional Terbuka Catur Cepat Piala 

NKetua DPRD Kota Salatiga Ke-5 
Tahun 2019 kembali digelar di 

Sekretariat DPRD Kota Salatiga pada 28-29 

Lakil Ketua DPRD, latif Nahari, ST membuka secara resmi
lomba Catur Piala Ketua DPRD Kota Salatiga.

Lomba Catur
Piala Ketua DPRD Kota Salatiga

Dalam sambutan pengantarnya, Bung Dance 
mengatakan bahwa Walikota Salatiga telah 
menyampaikan Nota Keuangan  RAPBD Kota 
Salatiga TA 2020 dalam rapat paripurna DPRD 
tanggal 26 Noveember 2020, dan telah dilakukan 
pembahasan di masing-masing fraksi.

Sekretar iat  DPRD Kota 
Salatiga menyelenggarakan 
Rapat Paripurna DPRD 

dalam rangka Penandatanganan 
Pe rse tu juan  Bersama  t e rhadap  
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) Kota Salatiga Tahun 
Anggaran (TA) 2020 padaRabu 27 
November 2019.

“Selanjutnya telah dilaksanakan rapat 
paripurna untuk menyampaikan Pandangan 

Paripurna dipimpin oleh Ketua 
DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak 
Palit,M.Si yang dihadiri oleh pimpinan 
beserta anggota DPRD Kota Salatiga. 
Turut hadir dalam kesempatan tersebut 
Walikota Salatiga, kepala OPD (Organisasi 
Perangkat Daerah),Lurah Camat se-Kota 
Salatiga dan tamu undangan.

Umum Fraksi , maka hari ini akan dilaksanakan 
Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap 
RAPBD Kota Salatiga TA 2020.” Kata Bung Dance

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua dan 
Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga dan Walikota 
Salatiga disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota 
Salatiga, Sekretaris DPRD dan segenap yang hadir 

dalam rapat paripurna.(red)

APBD Kota Salatiga Tahun 2020 ditandatangani

Penandatanganan APBD 2020Penandatanganan APBD 2020Penandatanganan APBD 2020



Selain mendirikan Posko jajaran 
Polres Salatiga akan melakukan 
sterillisasi di beberapa gereja yang 
berada di Kota Salatiga guna 
meminimalisir potensi gangguan pada 
warga yang merayakan Natal.

dengan maksud agar memberikan 
rasa aman dan nyaman bagi 
masyarakat yang akan melaksanakan 
ibadah Natal maupun bagi para 
pendatang yang memanfaatkan libur 
Natal dan Tahun Baru di Kota Salatiga.

Tampak mengikuti kegiatan ini 
diantaranya Walikota Salatiga H. 
Yulianto SE. MM, Komadan Korem 
0713 Salatiga yang diwakili oleh Mayor 
Burhanudin. Msi, Kapolres Salatiga 
AKBP Gatot Hendro Hartono SE. MSi, 

Komandan Kodim 0714 Letkol Inf. Prayoga Irawan, 
Dandenpom Kota Salatiga yang di Wakili oleh Mayor 
I. Wayan Budi Astawa, Sekda Kota Salatiga Drs. 
Fakhurroji, Kepala Satpol PP (Satuan Polisi Pamong 
Praja) Kota Salatiga Yayat Nurhayat dan Kepala 
Badan Kesbangpol (Kesatuan Kebangsaan dan 

Politik) Agung Nugroho.(red)
Posko Natal dan Tahun Baru ini didirikan 

etua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak 

KP a l i t , M . S i  b e r s a m a  j a j a r a n  
Forkopimda (Forum komunikasi 

Pimpinan Daerah) Kota Salatiga meninjau Posko 
Natal dan Tahun Baru di Kota Salatiga pada  Selasa  
(24/12/2019).

WARTA

bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) yakni Organisasi di bawah PBB 
(Persatuan Bangsa-Bangsa) yang bergerak dalam 
bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan.(red)

Pagelaran wayang ini digelar dalam rangka 
memperingati Hari Pahlawan yang merupakan 
agenda tahunan yang diadakan oleh DPRD Kota 
Salatiga.

PRD Kota  Sa la t iga  kembal i  

Dmenyelenggarakan Page laran 
Wayang Kulit dengan lakon “ Bima 

Suci “ dengan Dalang Ki RT Suryanto Purbo Carito  
di Halaman Rumah Rakyat  pada hari Minggu, 10 
Nopember 2019.

Dalang Ki RT Suryanto Purbo Carito sendiri 
adalah dalang yang cukup kondang yang berasal 
dari Karanggede Kabupaten Boyolali yang sudah 
malang melintang didunia perwayangan.

Dihadiri Ketua DPRD Kota Salatiga Dance 
Ishak Palit,M.Si beserta anggota DPRD Kota 
Salat iga ,  ,  Kapolres  Salat iga ,  Danrem 
073/Makutarama, Dandim 0714/Salatiga, 
Dandenpom Salatiga , Sekretaris Daerah Kota 
Salatiga dan Kepala OPD Kota Salatiga dan segenap 
warga Salatiga pecinta wayang kulit.

Bung Dance  dalam sambutannya 
mengatakan bahwa merupakan warisan budaya 

Lakon Bimo Suci 
dipentaskan di Halaman DPRD Salatiga

Sambutan acara pergelaran wayang kulit di DPRD.Sambutan acara pergelaran wayang kulit di DPRD.Sambutan acara pergelaran wayang kulit di DPRD.
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Pantau Kesiapan Natal dan Tahun Baru

Forkopimda Pantau posko Natal dan Tahun BaruForkopimda Pantau posko Natal dan Tahun BaruForkopimda Pantau posko Natal dan Tahun Baru
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Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Salatiga 
Listyono mengatakan, pengawasan dilakukan 
untuk mengantisipasi adanya penyimpangan 
spesifikasi item pekerjaan fisik yang masih berjalan 
menilik ada beberapa proyek yang progresnya 
belum mencapai mencapai 90%. Padahal kontrak 
kerja dalam waktu dekat sudah selesai.

Selain proyek Taman Sidomukti, kata 
Listyono mengatakan, Komisi C juga melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan proyek 
revitalisasi Lapangan Pancasila. 

enjelang akhir tahun anggaran 

M2019, Komisi C DPRD Kota Salatiga 
men ingka tkan  pengawasan  

terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan fisik yang 
masih berjalan. Ini dilakukan agar proyek sesuai 
perencanaan dan selesai tepat waktu.

“Pekan lalu kami baru saja meninjau 
pelaksanaan proyek Lapangan Pancasila. Saat itu, 
progresnya sudah mencapai 70% dan PPKom 
menyatakan bisa selesai sesuai kontrak kerja pada 
5 Desember 2019,” ujarnya.

Dijelaskan, berdasarkan keterangan Pejabat 
Pembuat Komitmen (Ppkom) proyek revitalisasi 
Lapangan Pancasila Roy Anjar, proyek tersebut 

tinggal menyelesaikan pekerjaan”, katanya.(red)

akil Ketua DPRD Kota Salatiga Latif 

WNahari, ST menerima Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK RI 

Perwakilan Jawa tengah atas kinerja atas 
pengelolaan Dana Bidang kesehatan Tahun 2018 
dan semester I tahun 2019 , Selasa (10/12).

Hadir dalam penyerahan LHP tersebut, Wakil 
Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono, 
Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno bupati 

Wakil ketua DPRD Prov Jateng Ferry Wawan 
Cahyono, S.Pd, M.S mewakili pimpinan Dewan yang 
hadir pada acara tersebut mengucapkan terima 
kasih atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, 
selanjutnya hasil pemeriksaan akan ditindak 
lanjuti dengan harapan kedepan akan lebih baik  
dalam pengelolaan dana untuk peningkatan 

pembangunan.(red)

dan perwakilan dari enam daerah yang masuk 
pemeriksaan, yaitu Kota Salatiga, Kabupaten 
Magelang, Kabupaten Pekalongan, Purworejo, 
Klaten, dan Karanganyar.

Dalam sambutannya Kepala perwakilan BPK 
Prov jateng Ayub Amali mengatakan mengatakan, 
pemeriksaan kinerja yang dilakukan pada tujuh 
entitas merupakan bagian pemeriksaan tematik 
yang dilakukan oleh BPK secara nasional. Provinsi 
Jateng dan beberapa daerah tersebut terpilih 
sebagai sample pemeriksaan. Hasil pemeriksaan 
tematik ini nantinya disampaikan ke BPK Pusat 
untuk kemudian disatukan.

“LHP ini akan menjadi masukan bagi 
pemerintah untuk perbaikan terkait pembangunan 
manusia dan pembangunan di bidang kesehatan,” 
kata Ayub.

 Ketua DPRD 
Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD Prov. Jawa Tengah

 

Latif Nahari, ST menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPKLatif Nahari, ST menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
perwakilan Jawa Tengah.perwakilan Jawa Tengah.
Latif Nahari, ST menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
perwakilan Jawa Tengah.

Wakil Ketua Komisi C pimpin sidak Lapangan PancasilaWakil Ketua Komisi C pimpin sidak Lapangan PancasilaWakil Ketua Komisi C pimpin sidak Lapangan Pancasila
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Komisi C DPRD
Sidak Revitalisasi Lapangan Pancasila



Ketua Perbakin Salatiga Henry Wicaksono (Sonny) saat Ketua Perbakin Salatiga Henry Wicaksono (Sonny) saat 
memberikan sambutannya.memberikan sambutannya.
Ketua Perbakin Salatiga Henry Wicaksono (Sonny) saat 
memberikan sambutannya.

 “Kedepan saya berharap kejuaraan ini akan 
bisa masuk pada kalender kejuaraan nasional.” 
Kata mantan ketua KONI Kota Salatiga ini.

Menurut Agus Purwanto Plt Ketua KONI Kota 
Salatiga kejuaraan ini diadakan untuk mencari 
bibit-bibit atlet menembak yang handal sekaligus 
guna sebagai ajang mengasah kemampuan atlet 
sebagai latihan selama ini.

Pembukaan kejuaraan selain dihadiri Ketua 
DPRD Kota Salatiga sekaligus membuka acara, juga 
hadir Forkopimda Kota Salatiga maupun tamu 
undangan lainnya.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota 
Salatiga Dance Ishak Palit,M.Si mengatakan bahwa 
kejuaraan menembak Salatiga Silhouette Open ini 
bisa menjadi bagian dari keunggulan Kota Salatiga 
untuk menuju Salatiga sebagai Kota Wisata 
Olahraga

Selain itu kegiatan ini diharapkan bisa 
menimbulkan multiple efect bagi perekonomian 

masyarakat Kota Salatiga.(red)

Kejuaraan yang diikuti oleh ratusan peserta 
dari berbagai daerah di Indonesia ini akan 
berlangsung selama 2 (dua) hari dari 23-24 
November 2019 di Lapangan Pule.

etua DPRD Kota Salatiga membuka 

Kkejuaraan Salatiga Metal Silhouette 
Open ke- IV memperebutkan Piala 

Bergilir Ketua DPRD Kota Salatiga Tahun 2019 di 
Lapangan Pule Kelurahan Mangunsari pada Sabtu 
(23/11/2019).

WARTA

Kejuaraan Menembak Piala Ketua DPRD

Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pengurus 
SRC, Kepala SD/MI, SMP/MTs, Pusat Terapi, 
Akademisi, Perangkat Daerah, serta siswa Sekolah 

Luar Biasa dan Sekolah Inklusi. (red)

una memperingati Hari Difabel 

GInternasional (HDI) 2019, Pemerintah 
Kota (Pemkot) Salatiga menggelar 

Gebyar Pameran Inklusi di Rumah Dinas Walikota 
Salatiga selama dua hari,  Selasa-Rabu (3-
4/12/2019).

Peringatan HDI melibatkan sekira 600 orang 
terdiri dari perwakilan Forkopimda, Bunda PAUD, 

"Tujuannya menambah pengetahuan para 
orangtua dan siapapun yang hadir supaya dapat 
mengetahui lebih kebutuhan anaknya lantaran 
berbeda dengan lainnya," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota 
Salatiga, Yuni Ambarwati, menjelaskan, rangkaian 
kegiatan peringatan HDI 2019 selain berupa 
pameran karya inklusi juga diisi dengan talkshow 
bertajuk "Strategi Menjadi Orangtua Milenial Untuk 
Anak Berkebutuhan Khusus".

Pada kesempatan tersebut juga dikukuhkan 
Pengurus Unit Layanan Disabilitas Bidang 
Pendidikan Inklusif (Smart Resource Center/SRC) 
yang sebelumnya telah dibentuk dari iniasiasi 
Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Sosial 
Kota Salatiga.

Pemkot Salatiga Gelar Gebyar Pameran Inklusi

Sekolah Inklusi memamerkan hasil kreatifitas siswanya.Sekolah Inklusi memamerkan hasil kreatifitas siswanya.Sekolah Inklusi memamerkan hasil kreatifitas siswanya.
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etua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak 

KPalit,M.Si beraudensi dengan Pemuda 
Pancasila MPC Salatiga di Ruang 

Kerja Ketua DPRD pada Senin (06/01/2019).
Dipimpin oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila 

Salatiga Eko Niryogi, maksud dan tujuan mereka 
adalah untuk menyuarakan aspirasi terkait dengan 
perubahan nama alun-alun Salatiga.

Menurut Eko Naryogi perubahan nama dari 
Lapangan Pancasila menjadi Alun-alun Salatiga 
berpotensi menggerus identitas , historis dan 
fisolofi dari jatidiri Kota Salatiga.

“Kami Pemuda Pancasila secara tegas 
menolak perubahan nama tersebut dan meminta 
pihak terkait untuk segera mengembalikan nama 
Pancasila ini sesuai dengan nama kegiatan yang 
terpampang yakni Revitalisasi Lapangan 
Pancasila.” Tegas Eko Niryogi.

Selain itu Eko Niryogi juga mempertanyakan 
penempatan Lambang Garuda Pancasila dan ketiga 
patung pahlawan eks Lapangan Pancasila yang 
tidak ditempatkan sebagaimana mestinya di Taman 
Kota Bendosari.

Menanggapi hal tersebut Bung Dance 
menyatakan sependapat dengan Pemuda Pancasila 
karena menilai bahwa keberadaan Lapangan 
Pancasila sudah menjadi jatidiri Kota Salatiga dan 
mencerminkan Salatiga sebagai kota Indonesia 

Mini dan Kota Tertoleran.(red)

Pemuda Pancasila 
Beraudiensi dengan Ketua DPRD Salatiga

ekretariat DPRD Kota Salatiga 

Smengadakan kegiatan Open House 
Natal di Komplek Rumah Rakyat DPRD 

Kota Salatiga pada Rabu 25 Desember 2019.
Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, 

M.Si bersama pimpinan serta seluruh anggota 
DPRD Kota Salatiga berkenan menerima tamu 

undangan yang berkesempatan hadir pada acara 
Open House Natal tersebut.

Nampak berkenan hadir Walikota Salatiga 
berserta keluarga dan jajaran Forkompinda (Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Salatiga, 
Sekretaris Daerah dan seluruh Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Salatiga.

Selain dihadiri para pejabat turut hadir tokoh 
masyarakat ,warga masyarakat, insan olahraga 
Kota Salatiga yang tumpah ruah memenuhi Rumah 
Rakyat untuk sekedar memberikan ucapan kepada 
Ketua dan anggota DPRD Kota Salatiga yang 
beragama Nasrani.

Predikat Kota Paling Toleran di Indonesia bagi 
Kota Salatiga ternyata memang terbukti dan bukan 
hanya isapan jempol belaka.Open House kali ini 
merupakan wujud nyata dari toleransi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut warga 
masyarakat dihibur penampilan Solo Organ dan 
menikmati hidangan yang telah disediakan oleh 

Sekretariat DPRD Kota Salatiga.(red)

Bung Dance terlihat begitu terharu melihat 
antusiasme warga masyarakat yang memberikan 
ucapan Natal, ini membuktikan bahwa kerukunan 
umat beragama di Kota Salatiga masih terjaga.

Open House Natal di DPRD Salatiga

Kemeriahan Open House Natal di Kantor DPRD Kota Salatiga.Kemeriahan Open House Natal di Kantor DPRD Kota Salatiga.Kemeriahan Open House Natal di Kantor DPRD Kota Salatiga.

Ketua DPRD bersama Pemuda PancasilaKetua DPRD bersama Pemuda PancasilaKetua DPRD bersama Pemuda Pancasila
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(TRIKORA) untuk upaya pembebasan Irian Barat 
yang dijajah oleh Belanda. Dan ini juga tercantum 
dalam biografi Yos Sodarso. Presiden Sukarno 
membentuk sebuah komando mandala untuk 
pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di 
Makasar. Sebagai pemimpin operasi pembebasan, 
Yos mengalami tugas yang sangat berat. Kemudian 
ia mengadakan patrol di sekitar daerah perbatasan 
pada tanggal 15 Januari 1962, yakni di laut Aru 
dengan 3 kapal motor jenis torpedo boat yaitu KRI 
macan tutul, KRI harimau dan KRI macan 
kumbang.

Akan tetapi, Belanda sudah tahu dan 
mencium akan rencana Yos tersebut. kemudian 
Belanda menyiapkan dan menyiagakan kapal 
perusak berupa destroyer dan pesawat pengintai 
untuk membasmi pasukan dari Yos. Yos kemudian 
mengeluarkan perintah bertempur kepada 
Belanda. Yos memiliki strategi dengan KRI macan 
tutul di bawah pimpinannya berusaha untuk 
menarik perhatian dari kapal Belanda agar kedua 
kapal lainnya bisa melarikan diri. Akhirnya ia pun 
tertembak oleh musuh dan kapal KRI macan tutul 
pun tenggelam. Yos bersama rekan-rekannya pun 
gugur dan tenggelam bersama awak kapal tersebut. 
Ia pun gugur sebagai pahlawan nasional bangsa 
Indonesia. Semoga biografi Yos Sodarso di atas 
memberikan wacana, informasi serta pengetahuan 
akan sejarah serta jasa-jasa dari pahlawan RI yang 
telah gugur di medan perang melawan penjajah.

Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK 
Presiden : Keppres No. 088/TK/1973, 6 November 

1973.#BiografiPahlawan.com  

Dalam biografi Yos Sodarso disebutkan 
bahwa ia lahir di kota Salatiga, Jawa Tengah pada 
tanggal 24 November 1925 dan meninggal tanggal 
15 Januari 1962 di Laut Aru tepat diusianya yang 
masih muda yaitu 36 tahun. Ia memiliki agama 
Kristen dan ia gugur di atas KRI macan tutul dalam 
sebuah peristiwa pertempuran di Laut Aru setelah 
ditembak oleh Hr. Ms. Eversten kapal patrol milik 
Be l anda .  Yos  suda rso  menye l e sa ikan  
pendidikannya di HIS Salatiga dan melanjutkan 
pendidikannya ke sekolah guru di daerah 
Muntilan. Akan tetapi ia berhenti saat jepang 
datang dan menguasai Indonesia. Yos kemudian 
dipindahkan di sekolah tinggi pelayaran di 
Semarang dan ikut pendidikan opsir di Giyu 
Usamu Butai yaitu sebagai salah satu murid 
lulusan terbaik. Ia lalu bekerja sebagai mualim 
kapal milik Jepang. Setelah proklamasi 
kemerdekaan Indonesia usai, ia masuk di BKR Laut 
yang kini dikenal sebagai TNI Laut. Ia juga terlibat 
operasi militer antar pulau Maluku untuk 
memberikan informasi tentang kemerdekaan 
Indonesia di bagian Indonesia Timur yang masih 
dijajah oleh Belanda.

ahlawan satu ini adalah pahlawan 

Pyang namanya dijadikan nama jalan 
serta pulau di daerah Jakarta dan 

Papua. Tentang biografi Yos Sodarso diulas kembali 
hanya sebagai ilmu pengetahuan serta wawasan 
siapa saja para pahlawan yang gugur di medan 
perang melawan penjajah untuk memerdekakan 
bangsa dan Negara Indonesia. Pahlawan sudarso 
memang sangat lekat di ingatan rakyat Indonesia 
dalam memperjuangkan bangsa Indonesia merebut 
Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Dalam biografi Yos Sodarso juga disebutkan 
bahwa setelah kedaulatan RI, ia kemudian 
diangkat sebagai komandan kapal yang kemudian 
memimpin di KRI Alu, KRI Rajawali, KRI Gajah 
Mada, dan KRI Pattimura. Tahun 1958, ia pernah 
menjabat hakim pengadilan tentara walaupun 
cuma sekitar 4 bulan. Kemudian dalam perjalanan 
hidup yos, ia juga pernah mengintai peribangunan 
kapal perang antara Indonesia dengan Italia di 
Negara Italia. 

Tanggal 19 Desember 1961 presiden Sukarno 
membentuk sebuah Tri Komando Rakyat 

SOSOK
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Yosaphat SoedarsoYosaphat SoedarsoYosaphat Soedarso

Pahlawan Asal SalatigaPahlawan Asal SalatigaPahlawan Asal Salatiga
Yos SudarsoYos SudarsoYos Sudarso



PEMENANG TEBAK WAJAH
JIWARAGA 40 

Syaiful Mashud

KETENTUAN MENEBAK :

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

4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi 
Majalah Jiwaraga, dengan alamat 
Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jl. 
Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga.

6. Jawaban diterima Redaksi Majalah 
Jiwaraga paling lambat bulan Maret Tahun  
2020.

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

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

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

3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 
yang telah disediakan.

2. Sebutkan identitas namanya.

8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah 
Jiwaraga Edisi I Tahun 2020.

TEBAK WAJAH
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5. Rudiyanto

3. Sulistiani

4. Anggraini
 Tegalrejo II RT.05 RW.04 Tegalrejo, 
 Argomulyo

1. Susanto

 Sawahan RT.03 RW.04 Kecandran, 
 Sidomukti, Salatiga

 Jl. Imam bonjol I NO.  746 Sidorejo 
 Lor, Sidorejo

 Banajrejo, RT.02 Rw.14 candi Ampel 
 Boyolali 

 Jl. Cendrawasih no 14 klaseman 
 RT.02 RW.02 Mangunsari

2. Wijayanto
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LENSA

Institut Pertanian BogorInstitut Pertanian Bogor
Tambal Pohon Manggis depan DPRD Tambal Pohon Manggis depan DPRD 
Institut Pertanian Bogor
Tambal Pohon Manggis depan DPRD 

Tidak semua pohon yang sakit harus ditebang, 
lanjutnya, selain karena penyakit, tumbangnya 
pohon juga disebabkan struktur tanah yang salah.

Menurut Prof Dodi, penyakit pohon tersebut 
ada di bagian dalam tubuh pohon. Secara kasat mata 
dari luar hanya terlihat berlubang, bagian tubuhnya 
tersebut seperti dimakan rayap, lapuk dan keropos. 
Dia mengatakan, bila kondisi pohon ini dibiarkan 
akan membahaya seperti tumbang secara tiba-tiba 
atau tumbang diterpa angin kencang.

uru Besar Entomologi Hutan Fakultas 

GKehutanan Institut Pertanian Bogor 
Prof. Dodi Nandika menyatakan, 

pohon yang ada di halaman gedung DPRD Kota 
Salatiga diperlukan penambalan, karena kondisinya 
keropos. Pohon tersebut dalam batangnya ada 
pembusukan hingga menyebabkan kelapukan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan 
pohon tersebut sakit, diantaranya kurangnya 
perawatan, rusak karena paku-paku reklame yang 
ditempelkan oleh orang-orang yang tidak paham 
dengan kondisi pohon.

Ia mencontohkan di negara luar seperti 
Amerika, penanaman pohon dibarengi dengan 
perawatan, mulai dari awal ditanam hingga tumbuh 
dewasa sehingga pohon tersebut tumbuh secara 

maksimal.(red)

Ketua DPRD didampingi Sekretaris DPRD bersama Senat IPB usai melakukan penambalan pohon manggis.Ketua DPRD didampingi Sekretaris DPRD bersama Senat IPB usai melakukan penambalan pohon manggis.Ketua DPRD didampingi Sekretaris DPRD bersama Senat IPB usai melakukan penambalan pohon manggis.

Proses penambalan Pohon ManggisProses penambalan Pohon ManggisProses penambalan Pohon Manggis
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