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.
bangunan cagar budaya "Benteng Fort De Hock".

Dalam kegiatan itu, Wali Kota Salatiga 
Yuliyanto, Ketua DPRD Dance Ishak Palit, Kapolres 
AKBP Rahmad Hidayat, dan anggota Forkopimda 
lainnya, secara bersamaan menyeduh dan 
menikmati kopi salatiga(sy)
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FORKOPIMDA Kota Salatiga saat menyeduh kopi bersama-sama

agaimana kita harus memikirkan kopi Bdi Kota Salatiga ini menjadi menarik, 
dan menjadikan antrean pengunjung 

yang akan menikmati nikmatnya kopi di Salatiga" 
hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota 
Salatiga Dance Ishak Palit. MSi saat diminta 
memberikan sambutan dalam acara Jelajah Kopi 
Nusantara" De Koffiekoning Van Salatiga," Selasa 
sore 23 Maret 2021.

Lebih lanjut Ketua DPRD Dance Ishak Palit 
mendorong pelaku ekonomi termasuk kopi untuk 
mengikuti perkembangan teknologi. ''Belanda 
datang ke Salatiga karena kopi, maka kita pelaku 
ekonomi harus menduniakan kopi salatiga melalui 
platform digital,'' ungkap Dance

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD 
juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 
Kapolres Salatiga AKBP Rahmad Hidayat, SS. 
Penghargaan tersebut di berikan atas dedikasi dan 
sumbangsihnya dalam melestarikan dan mengelola 

Kegiatan yang diselenggarakan di Benteng 
Fort De Hock tepatnya belakang kantor satlantas 
Polres Salatiga tersebut dihadiri oleh Wali Kota 
beserta Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan 
pemerintah Kota Salatiga, TIM jelajah Kopi 
Nusantara serta para pecinta kopi di sekitar 
Salatiga. 

Ketua DPRD Dance Ishak Palit. Msi saat menyerahkan piagam 
penghargaan Kepada Kapolres Salatiga AKBP Rahmad Hidayat
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Saat ini wajah kota yang dari Kota Semarang 
yang terletak di Kelurahan Blotongan saat ini bisa 
dikatakan sudah terlihat baik dengan adanya 
gerbang bando selamat datang yang jelas dan juga 
dipercantik dengan adanya taman di pertigaan 
masuk Jalan Lingkar Salatiga.

ota Salatiga memiliki dua pintu 

Kmasuk utama di jalur utama 
Semarang dan Solo, pintu masuk ini 

merupakan tampilan wajah Kota Salatiga jika ada 
pengguna jalan yang melintas di Kota Salatiga jika 
menuju atau dari dua kota utama di Jawa Tengah 
tersebut.

Namun untuk akses masuk dari arah Kota 
Solo  yang masuk wilayah Kelurahan Noborejo 
sepertinya belum digarap secara optimal oleh 
Pemkot Salatiga.

Kami mohon kepada Pemkot Salatiga untuk 

Kesan suram, semrawut tampak jika kita 
memasuki  Kota Salatiga dari arah Kota Solo 
terutama di depan Kebun Dinas Noborejo hingga 
pertigaan JLS Cebongan,apalagi jika malam hari 
kesan gelap disekitaran pabrik Unza Vitalis 
semakin membuat wajah kota ini kurang nyaman. Slamet W 

warga Noborejo

menata kembali wajah kota Salatiga yang berada di 
Kelurahan Noborejo ini supaya sama cantiknya 
dengan wajah kota yang berada di Kelurahan 
Blotongan.

Kota Salatiga beberapa bulan ini 

Smemasuki  musim penghujan,  
intensitas hujan yang tinggi bahkan 

membuat wilayah Kota Salatiga tergenang 
walaupun tak berapa lama air telah surut.

Anugrah yang sedemikian besar dari Tuhan 
berupa air yang sangat dibutuhkan oleh kita seolah 
terbuang percuma, padahal air hujan tersebut jika 
bisa kita tampung untuk masuk kembali sebagai 
cadangan air tanah maka bisa kita manfaatkan saat 

musim kemarau.
Beberapa waktu yang lalu Pemkot Salatiga 

bersama pihak swasta melakukan pembuatan 
sumur resapan,  namun hanya beberapa buah saja 
dan belum menyentuh ke wilayah Kota Salatiga 
yang lain.

Saya mohon sekiranya dinas terkait untuk 
bisa kembali menggalakkan program pembuatan 
sumur resapan sekaligus memberikan bantuan 
stimulus berupa alat ataupun pendampingan 
kepada masyarakat yang akan membuat sumur 
resapan.

Awi Jayanto 

warga Salatiga

Mengingat sumber air baku bagi warga Kota 
Salatiga saat ini sudah sangat menurun, sehingga 
perlu ada upaya seluruh warga masyarakat Kota 
Salatiga untuk mengupayakan pelestarian sumber 
air baku ini.

Kelola Air Hujan dengan 
Sumur Resapan 

Mohon Penataan Wajah Kota 
di Jalan Soekarno Hatta

SURAT PEMBACA
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Karikatur

Menpan RB Tjahyo Kumolo Resmikan MPP SalatigaMenpan RB Tjahyo Kumolo Resmikan MPP SalatigaMenpan RB Tjahyo Kumolo Resmikan MPP Salatiga

Mall Pelayanan Publik (MPP) Smart Kota Salatiga 
diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahyo Kumolo,SH 

pada Jum’at (19/03/2021).

 

 

Dalam sambutanya Tjahyo Kumolo,SH mengatakan bahwa MPP Smart Kota Salatiga ini sesuai dengan 
keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan pelaku 
usaha,sebagai pusat pelayanan terpadu dan menjadi bukti kolaborasi dan koordinasi yang baik antara 
pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan 
di daerah.

 

 

  

“Hadirnya MPP Salatiga sebagai MPP ke-37 di Indonesia ini 
menjadi sebuah keniscayaan demi mendongkrak 
pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga. Hal ini didukung 
oleh keberadaan Kota Salatiga yang strategis, yaitu terletak 
di persimpangan dari dan ke Semarang, Surakarta, dan 
Yogyakarta yang membawa keuntungan terhadap sektor 
ekonomi, terutama perdagangan.” Kata Tjahyo Kumolo. 

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 
dalam sambutannya mengatakan bahwa MPP Salatiga 
merupakan sebagai MPP ke-7 di Jawa Tengah menjadi 
momentum untuk menata pelayanan dan perekonomian 
daerah, terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang 
masih berlangsung saat ini. (wj)

MPP Smart Kota Salatiga terletak di Jalan Pemuda No. 2 Kota Salatiga 
yang merupakan kantor dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga dan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Salatiga.

Berkenan hadir pada peresmian ini jajaran Dirjen di Kementrian PAN RB, 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Salatiga Yulianto, 
Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Saeful Mashud,S.SosI, jajaran 
Forkompimda Kota Salatiga, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
Kota Salatiga serta tamu undangan lainnya.
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asus positif covid 19 di Kota Salatiga 

Kmemprihatinkan dan membuat panik 
semua elemen masyarakat. Jumlah positif 

virus corona terus bertambah dan bahkan jumlah 
korban meninggal meningkat dari hari ke hari. Untuk 
itu harus dilakukan antisipasi. Pemerintah harus 
memfasilitasi semua aspek yang berkaitan dengan 
kegiatan warganya. Mulai dari ekonomi, hingga sosial 
budaya.

Sesegera mungkin sehingga tindakan yang 
dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakkan 
PPKM Darurat kepada masyarakat menjadi jelas.

Bahkan Salatiga belakangan ini masuk daerah 
zona merah nasional dari 44 daerah se Jawa-Bali. Surat 
Edaran (SE) Walikota Nomor: 443.1/551/101.2 tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Darurat dijadikan Peraturan Daerah (Perda) 
untuk penegakan hukum pelanggaran protokol 
kesehatan di masa pandemi covid 19 ini. Faktanya, 
masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol 
kesehatan sehingga bisa dimungkinkan penyebaran 
virus terus meningkat.

“Kalau cuma Surat Edaran, para penegak hukum 
akan kesulitan melakukan penindakan, padahal 
kondisinya darurat. Sehingga saya mengusulkan Surat 
Edaran Pak Wali bisa dijadikan Perda sehingga dasar 

hukum penindakan lebih tegas, termasuk bagi 
masyarakat yang tidak menerapkan prokes bisa 
ditindak dengan tegas demi kepentingan umum 
bidang kesehatan,” tandas Dance.

Disamping i tu,   berkai tan dengan 
meningkatnya korban meninggal karena covid 19 di 
Salatiga, Dance Ishak Palit berharap dibentuk tim 
pemakaman. Mulai dari pemulasaraan hingga saat 
pemaka
m a n .  
Petugas 
h a r u s  
memaha
m i  
p r o s e s  
y a n g  
a m a n .  
S e b a b  
dari data 
y a n g  
diperoleh
, di RSUD 
Salatiga 
hanya ada 15 orang dan jumlah ini masih dibagi shift 
(giliran). “Kalau ada lonjakan korban yang meninggal 
akan kerepotan dan ini harus diantisipasi sejak dini,” 
katanya.
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Ketua DPRD bersama Wali Kota dan Forkopimda 
cek lokasi pemakaman pasien covid 19



Berkaitan dengan warga isolasi mandiri 
(isoman), agar  kebutuhan pokok berupa pangan 
harus tercukupi. Saat ini ada ribuan warga yang 
isolasi mandiri. Ini harus segera diambil langkah 
bagaimana cara memberikan sembako, vitamin dan 
obat obatan kepada mereka agar  tetap tercukupi 
sampai masa isolasi selesai.

Kesadaran masyarakat untuk menerapkan 
prokes di masa  pandemi covid 19 merupakan faktor 
penting memutus rantai penularan virus yang 
mematikan ini. Edukasi dan saling mengingatkan 
antar individu, antarlingkungan dan antar warga 
Salatiga merupakan bentuk kebersamaan dalam 
memerangi virus covid 19 ini.

Pemerintah Daerah agar menyiapkan skenario 
kontijensi yang jelas. Bagaimana sikap dan kebijakan 
pemerintah di semua sektor. Mensikapi ekonomi 
seperti apa? Kemudian aktifitas sosial budaya, jika 
ada yang meninggal bagaimana proses warga yang 
hendak takziah? Itu semua harus clear dan 
terfasilitasi oleh pemerintah.

“Jangan sembrono dan jangan menyepelekan. 
Kami berharap masyarakat sadar dan disiplin dalam 
menerapkan prokes dan terus berusaha serta  
berdoa,” imbau Dance Ishak Palit.

7

Lembaga DPRD Salatiga sebagai rumah rakyat 
di masa pandemi selalu sigap dalam memutus rantai 
penularan dan disiplin menerapkan prokes. Staf 
Setwan, anggota DPRD dan pimpinan dewan selalu 
mematuhi tim kesehatan termasuk mengikuti swab 
dan isolasi mandiri serta tracing jika ada yang positif 

covid19. Langkah ini sebagai contoh kepada 
masyarakat bahwa kesadaran dalam menyikapi 
kondisi pandemi ini harus jernih dan selalu waspada 
(Eds)
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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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P
erjalanan pancapaian visi Pemerintah 
Kota Salatiga diparuh perjalanan ini, 
dapat dijadikan acuan untuk melihat 

seberapa besar capaian yang telah diperoleh.  Maka 
di tahun ini 2021 harus dijadikan pijakan untuk 
mengejar visi Pemerintah Kota Salatiga yang belum 
terwujud.

“Perencanaan di tahun ini untuk tahun 
terakhirnya Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota di 
Tahun 2022. maka menjadi penting untuk kita 
lakukan evaluasi sejauh mana 4 tahun ini 
dilaksanakan oleh beliau dan jajarannya.”kata Wakil 
Ketua DPRD Salatiga Latif Nahari, ST

Dirinya melihat melalui evaluasi tersebut 
nantinya akan diketahui sejauh mana kegiatan yang 
sudah dikerjakan serta kegiatan yang akan 
dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga perencanan di 
tahun 2021 melalui RKPD menjadi penting demi 
terwujudnya visi Wali Kota.

Karena Pokok-Pokok Pikiran DPRD sangat 
diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal 
dokumen RKPD. Sesuai dengan Permendagri 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

R K P D  m e r u p a k a n  t a h a p a n  y a n g  
mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat 
Salatiga, tidak terkecuali termasuk bagaimana 
upaya mewujudkan visi Kota Salatiga dalam bentuk 
kebijakan dan program setiap tahunnya. RKPD 
merupakan dokumen induk yang memuat seluruh 
aspirasi masyarakat Kota Salatiga. 

Upaya perwujudan visi tersebut, tinggal 
bagaimana teknis pengawalan dan strategi 
pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh 
eksekutif, legislatif dan stakeholder lainya. Pokok 
tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang 
harus disusun dalam upaya perwujudan visi 
tersebut adalah bagaimana menjabarkan dokumen 
RPJMD menjadi Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD) setiap tahunnya. 

“Tentunya kita selaku wakil rakyat juga punya 
aspirasi dari masyarakat kita, yang harus kita tindak 
lanjuti, karena bagaimanapun keterwakilan kita 
sebagai wakil rakyat itu menjadi penting bagi kita 
untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat 
yang akan dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran 
DPRD.” Kata Pak Latif sapaan Politis PKS tersebut.

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Latif berharap agar pemerintah 
kota dalam perencanaan untuk memprioritaskan 
juga pada pendampingan UMKM untuk 
mempercepat pemulihan ekonomi di masa pendemi. 
(sy)

Latif menambahkan untuk penyusunan RKPD 
tahun 2022 diharapkan pada memprioritaskan 
pemulihan ekonomi di semua lini. “sehingga ketika 
nanti akan membangun jalan, jalan itu juga dalam 
konteks bagaimana proses roda ekonomi itu, 
sehingga bisa memperlancar proses distribusi 
ekonomi. Apalagi kegiatan-kegiatan yang langsung 
menuju kegiatan pengembangan atau pemulihan 
ekonomi kita.“

“Kita berharap pembangunan itu bisa benar-
benar terintegrasi, dengan output dan outcome yang 
benar-benar bisa dirasakan masyarakat. jadi 
kegiatan pembangunan itu tidak hanya sekedar 
menghabiskan anggaran, atau kemudian melakukan 
kegiatan-kegiatan rutin tetapi bagaimana 
outcomenya. Apalagi dimasa pendemi ini benar-
benar bisa dirasakan oleh masyarakat.” ungkap 
tegas pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.
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PENYUSUNAN RKPDPENYUSUNAN RKPDPENYUSUNAN RKPD
Serta Evaluasi Capaian Serta Evaluasi Capaian 
RPJPD Wali Kota RPJPD Wali Kota 
Serta Evaluasi Capaian 
RPJPD Wali Kota 
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MIMBAR

enteri Pendayagunaan Aparatur 

MNegara dan Reformasi Birokrasi (PAN 
RB) Tjahyo Kumolo,SH meresmikan 

Mall Pelayanan Publik (MPP) Smart Kota Salatiga 
pada Jum’at (19/03/2021).

“Masyarakat saat ini menghendaki pelayanan 
yang cepat, tepat, murah dan tidak bertele-tele 
sehingga perlu sebuah pelayanan yang terintegrasi 
dalam satu atap tidak perlu ribet kesana kemari.” 
Kata Politisi PKB ini.

Pada MPP Smart ini terdapat stand-stand 
pelayanan diantaranya Kantor Imigrasi, Kantor 
Pelayanan Pajak, BPN/ATR, Kemenag Kota Salatiga, 
Polres Salatiga, Samsat Kota Salatiga,BPJS 
Kesehatan, Kantor Pos dan Bank Jateng. 

Sedangkan dari OPD Kota Salatiga ada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota 
Salatiga,Dinas Kesehatan Kota Salatiga,Dinas 
Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) Kota 

Menurut Pak Saiful , DPRD Kota Salatiga 
mendukung kehadiran MPP ini sebagai salah bentuk 
dari pelayanan Pemerintah Kota Salatiga kepada 
masyarakat Kota Salatiga yang selama ini masih ada 
kesulitan dalam mengakses pelayanan yang 
diperlukan.

MPP Smart Kota Salatiga yang terletak di Jalan 
Pemuda No. 2 Kota Salatiga ini terdiri dari 21 Instansi 
baik instansi Perwakilan Pemerintah Pusat, instansi 
Pemerintah Kota Salatiga maupun pihak swasta dan 
terdapat 195 layanan, baik layanan perijinan 
maupun layanan non perijinan.

Lebih lanjut menurut Saiful mengatakan 
bahwa di era milenial ini Pemerintah Kota Salatiga 
memang harus melakukan terobosan yang bisa 
memangkas jalur birokrasi namun tetap bisa 
dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan 
legalitasnya.

Kehadiran MPP Smart Kota Salatiga ini 
disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga 
Saiful Mashud.S.SosI yang ditemui saat menghadiri 
peresmian MMP Smart Kota Salatiga bersama jajaran 
Forkompimda Kota Salatiga.

“Saya berharap MPP Salatiga ini dapat 
mempertahankan eksistensinya jangan hanya 
gebyar diawal dan sebatas seremonial belaka.” 
pungkas Pak Saiful.(wj)

MPP Smart Kota Salatiga ini merupakan MPP 
ke-7 di Jawa Tengah, setelah sebelumnya daerah 
yang sudah mempunyai MPP yakni  Kabupaten 
Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten 
Kebumen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kota 
Solo dan terakhir adalah Kota Salatiga.

Salatiga,Badan Pengeloaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga, 
Disdukcapil Kota Salatiga, Badan Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota 
Salatiga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota 
Salatiga.

Saat meninjau fasilitas di MPP Smart Kota 
Salatiga ini, Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga ini 
mengatakan bahwa sarana prasarana yang cukup 
lengkap diantaranya ruang pelayanan yang ber AC 
dan wifi, , mushola, ruang laktasi, pojok bermain 
anak dan lain sebagainya, dengan jam pelayanan 

setiap hari kerja dari pukul  08.00 s/d 15.00 WIB.
“Hampir semua pelayanan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat tersedia di MPP Smart Kota Salatiga 
ini, masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan 
tinggal menyiapkan berkas yang diperlukan sebagai 
syarat untuk pengajuan sebuah perijinan.” Ungkap 
Ketua Dewan Tanfidz PKB Kota Salatiga ini.

Pembangunan MPP ini juga merupakan salah 
satu aksi nyata untuk mewujudkan reformasi 
birokrasi, karena dengan cara ini maka tujuan 
negara melayani masyarakat dengan murah, mudah, 
dan cepat dalam semua hal, termasuk perizinan.
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OPINI

Peran anggaran yang bersumber dari APBN 
maupun APBD untuk paket stimulus bantuan sosial 
menjadi sangat penting sebagai benteng pertahanan 
ekonomi masyarakat. Data menunjukkan, warga 
miskin di Indonesia pada September 2019 masih satu 
digit 9,22 persen, tetapi pada September 2020 
terdapat penambahan 27,55 juta orang. 

i tengah pandemi Corona Virus Desease D(Covid-19) yang belum bisa dipastikan 
kapan berakhir dan upaya pencegahan 

penyebaran melalui pelaksanaan percepatan program 
vaksinasi secara bertahap bagi masyarakat. Pihak 
pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan 
untuk mengurangi dampak yang ditimbulkannya. 

Peningkatan ini membuat secara proporsional 
jumlah warga miskin menembus dua digit yaitu 10,9 
persen. Kondisi ini perpengaruh yang signifikan 
terhadap indeks rasio gini, dimana tingkat 
kesenjangan pendapatan dan kekayaan penduduk di 
Indonesia dari sebesar 0,380 menjadi 0,385 yang 

Salah satunya berupa bantuan sosial yang 
digulirkan untuk meringankan beban sekaligus 
mencegah agar jumlah orang miskin tidak bertambah. 
Sekurang-kurangnya ada 7 jenis skema bantuan 
sosial yang digelontorkan saat ini yaitu paket 
sembako, sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, 
kartu prakerja, subsidi gaji karyawan dan BLT usaha 
mikro kecil.

menunjukkan ketimpangan yang 
meningkat dalam pengeluaran 
masyarakat. 

O l eh  ka r ena  i tu ,  da t a  
kemiskinan yang terukur sangat 
penting, selain dapat digunakan 
untuk mengevaluasi kebijakan 
pemerintah terhadap kemiskinan, 
membandingkan kemiskinan antar 

waktu dan daerah juga untuk menentukan target 
penduduk miskin dengan tujuan untuk 
memperbaiki kondisi yang ada.

Permasalahan serius baik pada 
aras pemerintah pusat maupun 
daerah adalah jumlah penduduk 
miskin yang semakin tinggi akibat 
dari virus Covid-19. Di sisi lain data 
kemiskinan yang akurat dan tepat 
sasaran merupakan aspek penting 
u n t u k  m e n d u k u n g  s t r a t e g i  
penanggulangan kemiskinan.  
Pengukuran indikator kemiskinan 
yang kridibel menjadi instrument 
penting bagi pengambil kebijakan 
dalam menfokuskan kondisi hidup 
orang miskin. 

Persoalan lain yang penting adalah 
kemiskinan tidak hanya terkait dengan berapa 
jumlah dan prosentase penduduk miskin, tetapi 
ada dimensi lain yang perlu perhatian adalah 
tingkat kedalaman (poverty gap index, P1) yang 
menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran 
penduduk miskin dari garis kemiskinan dan 
tingkat keparahan (poverty severity, P2) 
kemiskinan yang memberikan informasi seberapa 
jauh jarak pengeluaran diantara penduduk 
miskin. Kebijakan pengentasan kemiskinan 
sebagai instrument untuk menekan jumlah 
penduduk miskin seharusnya juga dapat 
mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan 
kemiskinan.

Periode 2019-2020, indeks kedalaman 

Untuk mengukur kemiskinan, maka BPS 
menggunakan konsep kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar (basic need approach). Nilai 
kebutuhan dasar minimal digambarkan dengan 
garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum 
pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi 
kebutuhan minimum makanan dan non makanan 
yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau 
tidak.
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*) Penulis adalah ASN

Dari hasil ringkasan BPS Kota Salatiga, 
maka menurut kelompok pengeluaran penduduk 
miskin berada pada kelompok pengeluaran 40 % 
terbawah. Kelompok ini berada di kelompok umur 
15-64 tahun sebesar 65,24 % dan yang berstatus 
kawin sebesar 59,36 %. Sedangkan menurut ijazah 
yang ditamatkan sebesar 14,59 % tidak memiliki 
ijazah, justru yang memiliki ijazah SMA ke atas 
sebanyak 36,32 %.

Dari kondisi tersebut, kemiskinan di Kota 
Salatiga sudah berangsur-angsur mengalami 
perbaikan. Upaya Pengentasan kemiskinan 
melalui berbagai skema bantuan sosal sudah 
menunjukkan keberhasilan karena indeks tingkat 
kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami 
penurunan di bandingkan kota lain di Provinsi 
Jawa Tengah.

miskin bertambah dari 9.206 jiwa tahun 2019 
menjadi 9.687 jiwa di tahun 2020. Pada tahun 
2020 kenaikkannya lebih kecil, jika dibandingkan 
dengan kenaikkan jumlah penduduk miskin di 
Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,61 poin dari 10,80 
% menjadi 11,41 %.

Pemerintah Kota Salatiga

Penduduk yang mengalami keluhan 
kesehatan hanya 14,54 % dan penduduk yang 
menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat 
jalan sebesar 31,89 %. Sedangkan penduduk yang 
memiliki bangunan tempat tinggal sebesar 78,57 % 
dan sumber air utama untuk mandi menggunakan 
air leding (PDAM) sebesar 48,94 %.

kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan 
(P2) di Kota Salatiga cenderung menurun. Berbeda 
dengan pola indeks kedalaman dan keparahan di 
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 cenderung 
naik. Ini artinya pada periode tersebut, rata-rata 
pengeluaran penduduk miskin cenderung makin 
mendekati garis kemiskinan sehingga semakin 
berkurang.

Kondisi Kemiskinan 
Menurut Data BPS Provinsi Jateng, jumlah 

penduduk miskin di Jawa Tengah bertambah 139,03 
ribu orang pada September 2020 menjadi 4,12 juta 
orang (11,84 %). Padahal pada Maret 2020 jumlah 
penduduk  miskin tercatat 3,98 juta atau 11,41 %. 
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan 
bertambah 84,84 ribu dari 1,81 juta orang menjadi 
1,89 juta atau 10,57 % pada September 2020 dari 
sebelumnya 10,09 % pada Maret 2020. Di daerah 
perdesaan juga terjadi kenaikkan 54,18 ribu orang 
dari  2,18 juta (12,80 %) pada Maret 2020 menjadi 
2,23 juta (13,20 %) pada September 2020.

Perkembangan kemiskinan di Kota Salatiga 
pada periode 2015-2020 menunjukkan bahwa garis 
kemiskinan terus mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun. Kondisi garis kemiskinan di Kota Salatiga 
selalu di bawah Nasional, tetapi di atas Provinsi Jawa 
Tengah. Garis kemiskinan Kota Salatiga tahun 2020 
sebesar Rp.454.154,- per kapita per bulan. Jika 
dibandingkan tahun 2019 dengan garis kemiskinan 
sebesar 418.955,- per kapita per bulan, maka terjadi 
kenaikkan sebesar 8,40 %. Pada waktu yang sama, 
kenaikkan juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah 
sebesar 7,04 % dan Nasional sebesar 6 %.

Kondisi kemiskinan di Kota yang jumlah 
penduduk 195.618 orang (Semester I Tahun 2020) ini,  
meningkat garis kemiskinan tahun 2020. Angka 
kemiskinan bertambah dari 4,76 % tahun 2019 
menjadi 4,94 %, naik 0,18 poin. Jumlah penduduk 
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kejahatan yang masuk kategori luar biasa itu, di 
tingkat kasasi. Sejumlah nama yang pernah diganjar 
vonis lebih berat oleh Artidjo antara lain, mantan 
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan 
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan mantan 
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. 
Semboyan Artidjo Alkostar adalah bekerja ikhlas 
sebab keikhlasan adalah nutrisi batin. Artidjo biasa 
bekerja sampai larut malam, pulang pun membawa 
berkas.

 Mengingat pelaksanaan penegakan hukum 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, 
bangsa, Negara dan pada puncak tertinggi adalah 
pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Jika semua penegak hukum baik polisi, jaksa 
maupun hakim mengetahui esensi dari makna 
penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum 
berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan 
mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Proses 
penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan 
dengan perundang-undangan sebagai satu sistem 
hukum yang mengabdi kepada kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara. Hukum untuk 
manusia bukan manusia untuk hukum.

 Sosok Artidjo membuat orang teringat 
dengan sosok kepada Jenderal Polisi (Purn) Drs. 
Hoegeng Imam Santoso dan Jaksa Agung 
Baharuddin Lopa. Penyebabnya, karena citra jujur 
dan sederhana pada Artidjo juga merupakan 
persepsi yang melekat pada almarhum Hoegeng dan 
almarhum Baharuddin Lopa. Penegak hukum yang 
tegas dalam bertugas dan sederhana dalam 
keseharian menjadi hal yang jarang terjadi di 
Indonesia. Itu sebabnya, Artidjo layak disejajarkan 
dengan Hoegeng dan Baharuddin Lopa karena dua 
hal itu. Hal itu pula yang membuat ketiganya 
menjadi sosok yang fenomenal dan patut untuk 
diteladani.

 Sejatinya yang rusak dalam Negara 
Indonseia bukan hukumnya akan tetapi sistem 
bernegara yang menjadi tempat dijalankannya 
hukum itu, demikian juga dengan manusianya. 
Hukum  yang tertuang dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan secara substantif selama ini 
masih baik dan layak untuk mewujudkan keadilan. 
Pihak yang merusak tatanan hukum kita adalah 
manusia yang terlibat dalam proses penegakannya, 
yaitu: elit-elit pemerintahan, elit-elit politik, aparat 

 Sepak terjang Artidjo Alkostar sepanjang 
menjadi  hakim agung.  Art id jo  Alkostar  
menyelesaikan berkas di Mahkamah Agung (MA) 
sebanyak 19.708 perkara. Berarti selama 18 tahun, 
Artidjo menyelesaikan 1.095 perkara setiap tahun. 
Angka yang mencengangkan dan tidak semua 
penegak hukum bisa melakukannya. Namun, pria 70 
tahun kelahiran Situbondo Jawa Timur, itu 
mengungkapkan resep dari capaian luar biasa itu, 
yakni kerja ikhlas. Artidjo adalah hakim agung yang 
disegani dan ditakuti para terdakwa kasus korupsi. 
Dia kerap menambah hukuman bagi pelaku 

Kepergian anggota Dewan Pengawas KPK 

IArtidjo Alkostar meninggalkan cerita soal 
ketegasan dan kesederhanaan. Kepergian 

Artidjo Alkostar merupakan kehilangan besar bagi 
dunia penegakan hukum di Indonesia. Artidjo adalah 
sosok yang selama ini dikenal Hakim yang memiliki 
integritas, jujur, dan tidak pernah ragu memberi 
vonis lebih berat kepada para terpidana kasus 
korupsi yang berniat menurunkan hukumannya di 
tingkat kasasi. Artidjo Alkostar adalah seorang ahli 
hukum Indonesia. Artidjo Alkostar merupakan 
mantan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana 
Mahkamah Agung RI yang mendapat banyak sorotan 
atas keputusan dan pernyataan perbedaan 
pendapatnya dalam banyak kasus besar atau 
dikenal dalam dunia hukum sebagai dissenting 
opinion. Artidjo dikenal sebagai sosok yang bersih 
dan ditakuti oleh pelaku koruptor saat dirinya masih 
bertugas di Mahkamah Agung (MA). Artidjo 
mengawali karirnya sebagai advokat selama 28 
tahun. Artidjo menjabat sebagai hakim agung 
terhitung sejak tahun 2000.

*)
Oleh : Nana Rosita Sari, S.H
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penegak hukum (dalam arti luas) dan masyarakat.

 Prof. Dr. Eddy Hiariej mengatakan bahwa 
ada 4 (empat) faktor yang harus dimiliki untuk 
menegakan hukum yaitu Undang-Undang, 
profesionalisme penegak hukum, sarana dan 
prasarana hukum serta budaya hukum masyarakat. 
Menurut Guru Besar Hukum Pidana UGM dan Wakil 
Menteri Kemenkumham tersebut, keempat hal ini 
masih belum dimiliki oleh Negara Indonesia. 
Bagaimana para penegak hukum bisa profesional 
jika dalam pola rekruitmen penegak hukumnya saja 
sudah rusak, praktik sogok menyogok untuk 
menjadi aparat penegak hukum sudah menjadi 
rahasia umum. Prof. Eddy juga menambahkan 
bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas 
dari sistem hukum. Maka para penegak hukum 
haruslah menjadi contoh bagi masyarakat dalam 
menegakan hukum. Selain itu menurutnya, carut-
marut Undang-Undang juga merupakan hal yang 
harus diperbaiki di Indonesia. Undang-Undang di 
Indonesia kebanyakan dibuat dengan bahasa legal 
speed making. 

 Keadilan dan kekuasaan merupakan hal 
yang seiring sejalan. Orang yang adil harus berkuasa 
dan orang yang berkuasa harus adil. Bentuk 
ketidakadilan seperti korupsi menurut penulis harus 
diberantas bersama-sama oleh bangsa ini. Penulis 
memberikan saran kepada seluruh akademisi 
Perguruan Tinggi (PT) dalam hal ini sebagai lembaga 
pendidikan tertinggi haruslah berperan dalam 
memberantas korupsi. Perguruan Tinggi harus bisa 
memberikan inspirasi kepada mahasiswanya untuk 
jujur dan berani memberantas korupsi. Pendidikan 

 Contohnya Artidjo Alkostar yang telah 
membawa penegakan hukum di Indonesia menjadi 
wibawa dalam suatu negara. Apabila penegakan 
hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan maka 
kewibawaan negara tersebut pun runtuh. Kita bisa 
lihat sekarang bahwa korupsi sudah memasuki ke 
berbagai sektor dan instansi di Indonesia yang tentu 
mengahancurkan moral bangsa. Penulis yang 
sekaligus juga penegak hukum yang menangani 
tindak pidana korupsi, dituntut dan harus 
menambah dengan memaksimalkan pengetahuan 
hukum (knowledge), meningkatkan skill yang berupa 
legal technical capacity  dan yang paling penting 
adalah memiliki integritas moral untuk mengajarkan 
kepada mahasiswa pentingnya berani jujur dalam 
menegakan suatu kebenaran. Penulis mempunyai 
ungkapan yang menjadi penyemangat penulis yaitu 
“Apabila seseorang memperlakukan anda dengan 
tidak adil, anda dapat melupakannya, tetapi apabila 
anda melakukan hal itu, anda akan ingat selamanya. 
Anda dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi anda tidak 
dapat hidup tanpa keadilan.”

*) Penulis adalah Jaksa Fungsional 
 Kejaksaan Negeri Salatiga

di PT tidak boleh terbatas hanya dengan buku-buku 
dan teori. Mahasiswa harus didekatkan dengan 
kasus-kasus riil di lapangan dengan harapan akan 
menimbulkan keberanian untuk memberantas 
korupsi.
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di masa pandemidi masa pandemidi masa pandemi

Perkembangan penambahan angka covid 
secara nasional maupun di kota 
Salatiga menjadi perhatian oleh semua 

pihak, sebagaimana kita ketahui bersama sektor 
pendidikan menjadi 
s e k t o r  y a n g  
terdampak akibat 
pandemi covid 19.

 A k i b a t n y a  
sudah lebih dari satu 
tahun pemerintah 
disektor pendidikan 
telah menerapkan 
pemberlajaran dari 
rumah serta Daring, 
kondis i  tersebut  
t e n t u n y a  t i d a k  
mudah bagi siswa 
dan pengajar dalam 
menjalankan proses 
belajar mengajar. 

 Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi A Nono 
Rohana menyampaikan bahwa sebenarnya di Kota 
Salatiga sudah mempersiapkan untuk pembelajaran 
Tatap muka (PTM), namun melihat kondisi situasi 
secara nasional dan khususnya di Kota Salatiga 
angka penyebaran Covid mengalami lonjakan 
kembali maka rencana tersebut harus kita pikirkan 
kembali. 

Apabila pemerintah akan melaksanakan PTM 
“Sekolah harus menyiapkan betul protokol 
Kesehatan, Anak harus paham tentang protokol 
Kesehatan itu, guru dan siswa harus menerapkan 
protocol Kesehatan, Untuk pembelajaran bisa diatur 
prosentase masuknya untuk mengurangi 
berkerumun.” Terang Politisi PKS tersebut. 

Beliau menambahkan “sebelumnya anak-
anak merasa gembira ketika ada rencana akan 

Hal tersbut di 
karenakan adanya 
P e n e r a p a n  
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) sekala mikro di Kota Salatiga. Disektor 
pendidikan memang perlu perhatian khusus hal 
tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi A Basirin 

Basirin

Ia menghimbau kepada kepala sekolah untuk 
senantiasa menerapkan protokol kesehatan ketat 
nantinya “Kita mengarahkan kepada kepala sekolah, 
harus ketat jangan sampai ada klaster baru 
disekolahan, kita enggak mau ada klaster baru di 
sekolahan sehingga protokol Kesehatan betul-betul 
diterapkan mulai dari siswa berangkat sekolah dari 
rumah dia diantar atau lewat angkutan umum, 
apabila sistem pemberlajaran menerapkan PTM” 
terang Pria yang menjabat sebagai Anggota DPRD 
selama hampir 2 periode ini. 

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang 
rencananya akan di 
mulai di bulan Juli 
2021 yang akan 
d i t e r a p k a n  
dibeberapa sekolah 
kemungkinan akan 
d i t u n d a  
pelaksanaannya. 
D i k a r e n a k a n  
lonjakan kasus di 
k o t a  S a l a t i g a  
s e m a k i n  
meningkat. 

N o n o  R o h a n a  
berpendapat dikondisi saat ini pemerintah memang 
harus bekerja keras melakukan inovasi-inovasi 
melihat situasi yang tidak menentu. Artinya 
pemerintah harus mempersipkan sistem pendidikan 
baik itu PTM maupun Daring melihat perkembangan 
kasus covid diwilayah Kota Salatiga.

dimulainya pembelajaran di 
sekolah. Meskipun ada 
b e b e r a p a  y a n g  
diperkenankan juga orang 
tuanya tidak mengijinkan 
untuk pembelajaran tatap 
muka atau pembelajaran di 
sekolahan. Hal tersebut  
dipersilahkan. Asalkan 
mengikuti regulasi yang 
sudah ditetapkan oleh 
sekolahan ataupun aturan-
aturan yang ditetapkan oleh 
Dinas Pendidikan.“ ungkap 
pak Nono begitu ia kerap 
disapa.

Kunjungan Lapangan Komisi A DPRD Kota Salatiga ke SMP N 1 Salatiga Kunjungan Lapangan Komisi A DPRD Kota Salatiga ke SMP N 1 Salatiga 
cek pembelajaran siswa di masa pandemicek pembelajaran siswa di masa pandemi
Kunjungan Lapangan Komisi A DPRD Kota Salatiga ke SMP N 1 Salatiga 
cek pembelajaran siswa di masa pandemi
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Kegiatan Masyarakat yang diterapkan.

 Melihat perkembangan kondisi semakin 
meningkatnya penambahan angka kasus covid 19 
rencana yang semula dilakukan PTM di beberapa 
sekolah di bulan Juli perlu dipertimbangkan 
kembali. 

Namun sistem harus dipersiapkan baik 
metode pembelajaran secara daring maupun PTM, 
agar dikemudian hari apabila kondisi sudah 
memungkinkan untuk PTM satuan pendidikan 
dengan cepat siap melakukan pembelajaran dengan 
tatap muka secara terbatas.(sy)

Bu novi melihat kerja keras dari Dinas 
Pendidikan di Kota Salatiga yang sebelumnya telah 

berkoordi
n a s i  
d e n g a n  
s a t u a n  
pendidik
an untuk 
mempers
i a p k a n  
P T M  d i  
beberapa
a 
sekolah. 
“regulasi 
s u d a h  
dilakuka
n dengan 
b e n a r ,  
k a j i a n  
m e l a l u i  
D i n a s  

Kesehatan juga sudah dilakukan. Untuk 
mendukung kegiatan PTM” terang Politisi yang 
tergabung di Fraksi PDI Perjuangan. 

saat di temui disela-sela kesibukannya.

Nyatanya harus diakui metode pembelajaran 
secara Daring selama ini dilakukan belum mampu 
menjawab kebutuhan para siswa dalam pembelajaran 
materi yang diberikan oleh para guru. 

Basirin juga mengusulkan agar tenaga pendidik 
mendapatkan prioritas untuk program vaksinasi agar 
nantinya apabila dilaksanakan PTM tidak terkendala 
akibat tenaga pendidik yang belum di vaksin. 

Satuan pendidikan juga menjadi perhatian oleh 
Anggota DPRD Kota Salatiga Dra Novia Praptiningsih. 
Optimalisasi pembelajaran secara daring memang 
banyak kendala yang dialami oleh para siswa maupun 
para guru dibandingkan dengan Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM).

Lebih lanjut ia menjelaskan PPKM mikro 
memang dijalankan hal tersebut mengakibatkan 
semua sektor bukan hanya di sektor pendidikan saja 
yang mengalami perubahan namun disektor yang lain 
pastinya juga akan menerapkan perubahan dampak 
pemberlakuan PPKM sekala mikro. 

Akan tetapi melihat kondisi lonjakan covid diKota 
Salatiga mengharuskan demikian dikarenakan 
diberlakukannya Pemberlakukan Pembatasan 

Di menjelaskan segala persiapan memang harus 
dipersiapkan dikarenakan perkembangan kasus 
namun dalam rangka optimalisasi pendidikan bagi 
para siswa memang tidak boleh terabaikan. Jadi sistem 
pembelajaran secara daring maupun tatap muka 
memang setidaknya dapat persiapkan dengan baik. 
Jelas Politisi yang tergabung dalam fraksi PKB. 

Namun sektor pendidikan dimasa PPKM ini 
diharapkan juga mempersiapkan segala sesuatunya 
apabila kondisi sudah mulai memungkinan untuk PTM 
dapat terlaksana, sehingga satuan pendidikan dapat 
melaksanakan pembelajaran di sekolah  nantinya. 

Dra. Novia Praptiningsih
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Dra. Novia Praptiningsih
Anggota Komisi A DPRD
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Bersama Bersinergi Bersama Bersinergi Bersama Bersinergi 

Pe rha t i an  
lebih juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A 
DPRD Kota Salatiga Riawan Woro Endartiningrum 
“Sebenarnya kalau masyarakat mampu menjaga 5 M 
itu, insyAllah bisa teratasi dengan baik. seperti 
kemaren diawal adanya pandemi masyarakat sudah 
tertib menjalankan protokol kesehatanan akhirnya 
angka covid di Salatiga menurun drastis” ungkap bu 
Woro begitu dia kerap disapa.

Menurutnya pemerintah Kota Salatiga telah 
melakukan upaya secara maksimal “Pemerintah 
sebeneranya tidak kurang dalam memberikan 
himbauan-himbauan, namun sepertinya masyarakat 
sudah mulai ada kejenuhan karena sudah setahun 
lebih nggeh masyarakat menjalani dengan seperti ini. “ 
terang Riawan Woro E. 

Sikap dukungan Politisi dari Fraksi Gerindra 
terhadap program Gubernur Jawa Tengah program jogo 

Woro merasa prihatin terhadap kondisi situsi 
saat ini, sikap leleh luweh dari masyarakat itu nantinya 
akan berakibat fatal ketika tidak melakukan displin 
protokol kesehatan hal tersbut selain membahayakan 
dirinya sendiri juga membahayakan bagi keluarga dan 
saudara terdekat terlebih bagi lingkungan sekitarnya. 

Terjadinya lonjakan kasus penyebaran 
c o v i d - 1 9  d i  S a l a t i g a  m e m b u a t  
kekhawatiran masyarakat di Kota Salatiga 

h a l  t e r s e b u t  
a k i b a t  d a r i  
m e n u r u n n y a  
k e d i s i p l i n a n  
m a s y a r a k a t  
sendiri yang mulai 
jenuh dan mulai 
abai perilaku 5 M 
yaitu memakai 
masker, mencuci 
tangan dengan 
sabun, menjaga 
jarak, menjauhi 
kerumunan dan 
m e n g u r a n g i  
mobilitas. 

Tapi kenyataanya yang sudah divaksin bisa 
positif, namun paling tidak bisa memberikan 
perlindungan tubuh kita terhadap virus. Untuk itu 
perilaku 5 M untuk pencegahan penularan covid 
musti digalakkan kembali. Ungkap Politisi PDI P 
yang duduk di DPRD Kota Salatiga. 

tonggo melalui program tersebut masyarakat di 
tingkat RT memiliki peran penting dalam rangka 
penanganan covid sangat efektif. 

Bu Woro menghimbau kepada seluruh 
masyarakat untuk senantiasa menerapkan 5 M, 
jangan abai, sukseskan program vaksinasi. Semua 
butuh proses mari bersama-sama dengan 
pemerintah bahu membahu bergotong royong untuk 
ikut serta dalam penanganan covid

Kasus covid di Salatiga dibeberapa kelurahan 
ada penambahan khususnya di kelurahan Kauman 
Kidul ungkap Sarmin SPd Sekretaris Komisi A 
Anggota DPRD Kota Salatiga. “Itu karena 
masyarakat sudah mulai lalai, sudah tidak aktif lagi 
m e m a k a i  
masker serta 5 
M itu sudah 
m u l a i  l a l a i  
dimasyarakat 
sehingga perlu 
kehati-hatian 
lagi” kata pak 
Sarmin

Perlunya sosialisasi penggalakan ulang 
kepada masyarakat untuk selalu senantiasa 

Sarmin SPD.

S a r m i n  
juga berharap 
untuk program 
v a k s i n a s i  
nantinya untuk 
b i s a  s e g e r a  
terealisasi dan 
pelaksanaanya segera bisa menjangkau ke penjuru 
pelosok di wilayah Kota Salatiga walaupun disatu 
sisi vaksin tersebut tidak bisa menjamin untuk 
bebas covid. 

Atasi PademiAtasi PademiAtasi Pademi
Komisi A DPRD Kota Salatiga melaksanakan kunjugan lapangan ke Dinas Kesehatan Kota Salatiga Komisi A DPRD Kota Salatiga melaksanakan kunjugan lapangan ke Dinas Kesehatan Kota Salatiga 
memantau perkembangan penanganan Covid 19memantau perkembangan penanganan Covid 19
Komisi A DPRD Kota Salatiga melaksanakan kunjugan lapangan ke Dinas Kesehatan Kota Salatiga 
memantau perkembangan penanganan Covid 19
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Wakil Ketua Komisi A DPRD

Sarmin, S.Pd
Sekretaris Komisi A DPRD

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA



Menurut Pak Dayat pemangku kebijakan 
harus senantiasa memantau data perkembangan 
kasus covid, seperti pengambilan kebijakan PPKM 
secara ketat per sektor terkecil serta memantau 
ketersediaan bed untuk pasien covid, serta sarana 
dan prasarana dalam rangka penanganan covid 19, 
sehingga melalui data tersebut pemangku kebijakan 
dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus 
segera di jalankan melihat kondisi yang tidak 
menentu saat ini. (sy)

Lebih lanjut ia menyampaikan di Perkantoran 
pemerintah maupun swasta dan pengusaha juga 
berperan dalam menjalankan aturan Work From 
Home (WFH). Kebijakan prosentase pegawai kerja di 
rumah terbukti efektif dalam mencegah kasus covid 
19 klaster perkantoran.

D a y a t  
m e n g h i m b a u  
k e p a d a  
p e m e r i n t a h  
u n t u k  
menggerakkan 
keterlibatan dari 
beberapa pihak, 
mulai dari aparat 
k e a m a n a n ,  
Kepolisian, TNI, 
S a t p o l  P P ,  
maupun tenaga 
Keseha tan  d i  
p u s k e s k m a s ,  
lurah hingga tingkat RT/RW.

m a s y a r a k a t .  
Ungkap Politisi 
Demokrat ini.

“Semangat gotong royong sangat membantu 
dalam aksi PPKM skala mikro karena itu sosialisasi 
di lingkungan masyarakat harus senantiasa 
digalakkan kembali”  tandas pria nyentrik ini. 

Sarmin juga memberikan perhatian lebih kepada 
elemen masyarakat yang menjadi TIM jogo tonggo yang 
bertugas garda terdepan yang langsung berdekatan 
dengan masyarakat dalam rangka antasipasi 
penularan covid. Dari segi anggaran mohon pemerintah 
agar lebih memperhatikan, karena mereka sudah 
banyak terbebani apabila ada kasus didaerahnya 
masing-masing, ditambah lagi ada program vaksinasi 
untuk usia  rentan petugas jogo tonggo mengantar ke 
lokasi vaksinasi. 

 

Muh Nur hidayat:

Sarmin meminta pemerintah agar lebih bisa 
memperhatikn masyarakat kecil di masa serba sulit 
seperti ini, Masyarakat sudah terbebani covid, 
pendidikan anaknya dimasa pandemi, serta kebutuhan 
menjelang lebaran. 

Dikarenakan masyarakat saat ini sudah mulai 
jenuh dengan kondisi seperti ini, namun kita tidak 
boleh abai, kegiatan masyarakat yang mengundang 
kerumunan serta Perilaku Hidup Bersih dan sehat 
(PHBS) harus senantiasa kita ingatkan kepada 

menerapkan perilaku hidup sehat sebagai antisipasi 
pencegahan penularan covid. Serta penegakan disiplin 
oleh aparat terhadap masyarakat yang abai perilaku 5M 
juga harus ditingkatkan intesitasnya. 

Untuk program vaksin Sarmin berharap agar 
program vaksin agar bisa terealisasi dengan target yang 
tinggi dan bisa menjangkau ke daerah-daerah 
pinggiran, karena apabila tidak segera terealisasi 
sampai ke daerah pinggiran ditakutkan virus juga bisa 
ditularkan kepada masyarakat meskipun orang 
tersebut telah di vaksin. 

Melihat kondisi angka covid 19 di Salatiga yang 
fluktuatif Anggota komisi A DPRD kota Salatiga Muh 
Nur Hidayat mengingatkan kepada Pemerintah untuk 
menggalakkan kembali sosialisasi kepada masyarakat 
secara masif Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) skala Mikro dengan ketat. 
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Muh Nur Hidayat
Anggota Komisi A DPRD
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M. Miftah
Ketua Komisi B DPRD

Beberapa tahun kebelakang telah adanya upaya 
untuk mereviltalisasi Pasar Sapi namun semua upaya 
tersebut bisa dikatakan gagal total. Dari mulai masalah 
penolakan dari pedagang, pihak kontraktor yang 
bermasalah dan lain sebagainya.

asar Rejosari atau yang lebih dikenal 

Pdengan sebutan Pasar Sapi merupakan 
salah satu pasar yang cukup ikonik yang 

ada di Kota Salatiga.
Namun pasca Pasar Rejosari terbakar 13 tahun 

yang lalu kondisinya mangkrak tidak terurus, 
pemandangan yang sangat miris karena pasar tersebut 
terletak di jalur utama perlintasaan antar dua kota 
besar di Jawa Tengah yakni Kota Semarang dan Kota 
Solo.

Angin segar kembali berhembus pada awal tahun 
2021 dengan kembali muncul wacana Revitalisasi 
Pasar Rejosari oleh Pemkot Salatiga dengan 
menggunakan dana APBD Kota Salatiga Tahun 2021 
dengan biaya sebesar 25 Milyar.

DPRD Kota Salatiga melalui Komisi B yang 
membidangi Keuangan dan Ekonomi langsung 
bergerak secara cepat dengan memanggil Dinas 
Perdagangan Kota Salatiga untuk mengetahui sejauh 
mana perkembangan rencana Revitalisasi Pasar 
Rejosari ini.

Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga, M. Miftah 
ditemui  beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa 
Komisi B akan melakukan fungsi pengawasan terkait 
pembangunan Pasar Rejosari ini mulai dari sosialisasi 
dan relokasi pedagang pihaknya terus berkomunikasi 
dengan pedagang dan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota 
Salatiga.

“Komisi B berkomitmen untuk terus mengawal 
memastikan ini masuk lelang kemudian sampai dengan 

tanda tangan kontrak dengan pemenang 
l e l a n g , p r o s e s  
p e m b a n g u n a n  
sampai selesai dan 
pedagang kembali 
menempati Pasar 
Rejosari nanti.” 
Kata Politisi PKB ini

Lebih lanjut 
M . M i f t a h  
mengatakan bahwa 
Komisi B juga akan 
m e m a s t i k a n  
pemutusan kontrak 
dengan PT PBI agar 
tidak ada sangkut 
pautnya dengan 
masalah hukum 
dikemudian hari, 
untuk itu Komisi B 
terus menjalin komunikasi dengan Disdag Kota 
Salatiga.

“Komunikasi kita dengan Disdag cukup 
bagus, Disdag cukup kooperatif cukup informative 
terkait perkembangan-perkembangan kita selalu 
update, sungguhpun kita yang harus proaktif.” Kata 
Legislator dari Dapil Tingkir ini.

H Budi Santoso,SE,MM
Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD 

Kota Salatiga, H Budi Santoso,SE,MM mengatakan 
bahwa pihaknya menginginkan Pasar Rejosari agar 
dapat segera dibangun karena kasihan masyarakat 
maupun pedagang yang sudah menunggu 13 tahun 
lamanya untuk dapat berjualan di Pasar Rejosari

Lebih lanjut Budi Santoso mengharapkan 
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H Budi Santoso, SE.,MM
Wakil Ketua Komisi B DPRD

“Sedangkan untuk seperti apa nantinya Pasar 
Rejosari, saya berharap pasar yang akan dibangun 
ini bisa bebas dari genangan banjir, sehingga 
pedagang dan masyarakat nyaman untuk 
bertransaksi di Pasar Rejosari ini.” Kata anggota 
DPRD dari Partai Demokrat ini.(wj)

Lebih lanjut Bu Dini, panggilan akrab Fardhila 
Retno Herdini,SE, mengatakan bahwa saat dirinya 
berdialog dengan para pedagang Pasar Rejosari 
memang ada sebagian pedagang yang khawatir 
mereka tidak ada mendapatkan tempat berjualan di 
Pasar Rejosari setelah nanti selesai dibangun, untuk 
itu tadi sudah ada komitmen dari Disdag Kota 
Salatiga terkait masalah ini.

Menurut  Agus Joko Setiawan memang ada 
beberapa kendala yang dihadapi oleh Disdag Kota 
Salatiga terkait masalah relokasi, masalah 
komunikasi dengan pedagang, namun hal ini sudah 
b isa  d i se l esa ikan  dengan ba ik  dengan 
mengedepankan dialog dengan para pedagang.

Agus, Joko Setiawan
L a i n  

halnya yang 
d iungkapkan 
oleh Anggota 
Komisi B DPRD 
Kota Salatiga 
d a r i  P a r t a i  
D e m o k r a t  
A g u s ,  J o k o  
Setiawan, yang 
melihat upaya 
Disdag Kota  
Salatiga yang 
telah bekerja 
optimal dalam 
u p a y a  
r e v i t a l i s a s i  
Pasar Rejosari 
tahun ini.

“Melihat konsep pasar yang akan dibangun 
saya sangat senang dengan konsep Pasar Rejosari 
yang mengabungkan wisata dengan belanja , saya 
berharap nantinya banyak pelaku usaha kuliner 
khas Salatiga yang ada bisa diakomodir untuk 
berjualan di Pasar Rejosari nantinya.” Ungkap 
Legislator PDIP dari Dapil Sidomukti.

Lebih lanjut dijelaskan oleh  Agus Joko 
Setiawan mengatakan bahwa para pedagang telah 
siap untuk direlokasi sementara ke Pasar Andong, 
yang lokasinya juga sudah disiapkan dengan baik 
oleh Disdag Kota Salatiga dan berharap akan selesai 
sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

ditetapkan yakni akan rampung pada akhir bulan 
April 2021 ini.

proses lelang yang akan dimulai pada bulan Mei ini 
dapat berjalan 
lancar tidak ada 
kendala seperti 
tahun yang lalu, 
dan pemenang 
lelang tersebut 
d a p a t  
menye lesa ikan 
p r o s e s  
p e m b a n g u n a n  
p a s a r  h i n g g a  
selesai dan dan 
dapat ditempati 
o l e h  p a r a  
pedagang.

Menanggapi 
k o n s e p  P a s a r  
Re j o sa r i  y ang  
baru yang akan membangun sarana taman bermain  di 
komplek pasar nantinya , Budi Santoso mengatakan 
bahwa dirinya sangat mendukung, dengan adanya 
taman bermain akan menarik minat masyarakat untuk 
berbelanja ke Pasar Rejosari nantinya.

“Harapan kami dengan adanya taman ini, Ibu-ibu 
dapat berbelanja sedangkan anak-anak dan 
keluarganya bisa bermain sehingga pasar ini akan 
menjadi ikon wisata belanja Kota Salatiga dan tidak 
kalah dengan pasar-pasar modern yang ada” ungkap  
Politisi PKS dari Dapil Argomulyo ini.

Selama masa pembangunan Pasar Rejosari 
Disdag Kota Salatiga menyiapkan lokasi relokasi 
sementara pedagang Pasar Rejosari untuk berdagang di 
Pasar Andong Jl. Osamaliki depan RSUD Kota Salatiga.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota 
Salatiga Kusumo Aji,SH di Pasar Andong akan 
disiapkan kios dan lapak sejumlah dengan pedagang 
yang saat ini berjualan di penampungan sementara 
Pasar Rejosari dan sesuai kesepakatan dengan 
pedagang mereka akan mulai boyongan pada tanggal 13 
Mei 2021.

Fardhila Retno Herdini,SE
A n g g o t a  

Komisi B DPRD 
K o t a  S a l a t i g a  
Fardhi la  Retno 
Herdini,SE ditemui 
s e s a a t  s e t e l a h  
meninjau tempat 
relokasi di Pasar 
A n d o n g  
m e n g a t a k a n  
bahwa progress 
p e m b a n g u n a n  
tempat relokasi 
s u d a h  s a n g a t  
b a g u s  s e s u a i  
dengan jadwal yang 
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Anggota Komisi B DPRD
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Sarwono
Anggota Komisi B DPRD

“Ada wacana Salatiga lebih konsen pada 
pembibitan itulah kemungkinan akan lebih berhasil 
daripada untuk memproduksi Vanili itu sendiri.” 
Ungkap Politisi dari Gerindra ini

Menurut data dari Dispangtan Kota Salatiga 
kalau jumlah anggota Asosisasi Petani Vanili 
Salatiga saat ini 45 orang dengan luas lahan  30.572 
M2 dengan  jumlah tanaman sebanyak 5.900 
Batang. Kedepannya akan ada Lahan Pembibitan 
seluas 6000 M2  dan rencana  akan 
mengembangkan kebun bibit di Kelurahan Kauman 
Kidul yang merupakan bantuan dari Dispangtan 
Kota Salatiga.

Guna mewujudkan Salatiga sebagai Kota 
Vanili Dispangtan Kota Salatiga bersama APVS Kota 
Salatiga meluncurkan program Saga Dasa Ben 
Vantra (Satu Keluarga, 10 Tanaman Vanili sebagai 
Samben untuk meningkatkan kesejahteraan 
keluarga) yang mengusung konsep urban farming.

terbatas, walaupun diluncurkan program satu 
keluarga menanam sepuluh tanaman Vanili namun 
hasilnya menurutnya kurang maximal karena 
tanaman Vanili merupakan tanaman yang 
memerlukan perlakukan khusus, misalnya untuk 
proses kawinnya saja harus tepat momentumnya 
yakni sebelum matahari terbit dan lain sebagainya.

Bagas Aryanto,SP
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga , 

B a g a s  
A r y a n t o , S P  
m e n g a t a k a n  
bahwa dirinya 
sepakat dengan 
pengembangan 
model  urban 
farming sangat 
cocok untuk 
Kota Salatiga, 
walaupun tetap 
h a r u s  a d a  
progress yang 
jelas dan target 

Selain itu nilai ekonomis produk Vanili yang 
tinggi dan permintaan pasar yang luas baik di dalam 
dan luar negeri sangat menjanjikan untuk penghasilan 
warga Salatiga, apalagi tidak dibutuhkan lahan yang 
luas guna budidaya tanaman Vanili ini.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Salatiga 
,Sarwono mengatakan bahwa dari hasil diskusi dengan 

A P V S  d a n  
Dispangtan Kota 
S a l a t i g a  b i s a  
dikatakan bahwa 
saat ini Salatiga 
baru dalam tahap 
p e m b e r d a y a a n ,  
karena kalaupun 
ada yang sudah 
panen itu adalah 
petani lama yang 
dar i  dulu hobi  
menanam Vanili.

Salah satu alasan Kota Salatiga dipilih menjadi 
Kota Vanili  adalah Salatiga yang memiliki suhu udara 
rata-rata 23-24 derajat Celcius dan berada di ketinggian 
450-800 m di atas permukaan laut, sangat cocok  Kota 
Salatiga untuk budidaya tanaman Vanili.

Pencanangan ini disambut positif oleh Komisi B 
DPRD Kota Salatiga, dengan mengundang Dinas 
Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Salatiga dan 
Asosiasi Petani Vanili Salatiga (APVS)untuk beraudiensi 
beberapa waktu yang lalu.

Pada tanggal 31 Maret 2021 telah dilakukan 
Pencanangan Kota Salatiga sebagai Kota 
Vanili. Pencanangan dihadiri oleh Ketua 

MPR, Bambang Soesatyo, Menteri Pertanian, Syahrul 
Yasin Limpo, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan 
Wali Kota Salatiga Yulianto.

Lebih lanjut 
S a r w o n o  
mengatakan bahwa 
mengingat lahan di 
Kota Salatiga yang 

Sarwono

Salatiga Kota VaniliSalatiga Kota VaniliSalatiga Kota Vanili



Anggota Komisi B DPRD Kota 
Sa la t i ga  As l inda  A f i an t i ,SP  

mengatakan bahwa selain consern dengan budidaya 
tanaman Vanili Dispangtan dan asosisasi harus 
juga mulai memikirkan untuk pemasaran produk 
dari tanaman Vanili tersebut, karena muara dari 
budidaya tanaman Vanili adalah untuk menambah 
income dari para petani Vanili .

Menurut Sumindaryati Sekretaris APVS Kota 
Salatiga mengatakan bahwa budidaya tanaman 
Vanili ini bisa dilakukan bagi siapa saja, bisa untuk 
kerja samben, tidak memerlukan lahan yang luas 
karena bisa ditanam dalam pot, kemudian pihaknya 
membuka konsultasi terkait budidaya Vanili dengan 
menghubungi Sekretariat Asosiasi Petani Vanili 
Salatiga beralamat di Jl.Imam Bonjol 109, Sidorejo 
Lor, Sidorejo, Salatiga.(wj)

Aslinda Afianti,SP 

Menurut Aslinda, perlu adanya sebuah 
standar kualitas yang jelas sehingga petani akan 
menghasilkan produk yang berstandar ekspor 
misalnya, untuk itu memang perlu sebuah edukasi 

b a g i  p a r a  
petani dalam 
memperlaku
k a n  h a s i l  
p a n e n  
t a n a m a n  
Vanili yang 
baik sehingga 
t i d a k  
m e r u s a k  
hasil produk 
V a n i l i  i t u  
sendiri.

maximal, disamping itu Dispangtan 
dan Asosiasi untuk membantu 
dalam hal pemasaran.” Kata Politis 
Nasdem ini.

Hasil produk tanaman Vanili 
dimanfaatkan dalam beberapa 
sektor industri mulai dari makanan, 
minuman dan kosmetik.Saat ini 
harga produk Vanili sangat stabil 
dalam kisaran 4 juta – 6 Juta/ Kg 
dengan pasar ekspor yang masih 
sangat terbuka.

“ S a a t  
i n i  u n t u k  
produk Vanili 
memang ada 
pihak yang 

berperan sebagai pedagang pengepul hasil Vanili 
dari para petani, untuk itu perlu peran Pemkot 
Salatiga dan asosiasi untuk menjaga kestabilan 
harga dengan cara membantu pemasaran sehingga 
petani akan memperoleh harga yang baik.” Ucap 
Anggota DPRD dari Partai Gerindra ini.

“ K a r e n a  
budidaya Vanili ini 
bersifat long term 
budidaya  yang  
bersi fat jangka 
panjang untuk itu 
kepedulian dari 
P e m e r i n t a h ,  
h a d i r n y a  
Pemerintah terkait 
p e n g e m b a n g a n  
Vanili ini memang 
sangat diperlukan 
jangan sampai  
semangat yang 
bagus ini hanya 
didepan saja.” Kata 
Legislator PDIP dari Dapil Sidomukti ini

Yusup Wibisono, SH
Anggota Komisi B DPRD Kota Salatiga, Yusup 

Wibisono mengungkapkan bahwa Jika memang Kota 
Salatiga siap untuk dijadikan Kota Vanili maka harus 
ada koordinasi sampai tingkat bawah, jadi tidak hanya 
tanggung jawab Pemkot Salatiga dalam hal ini 
Dispangtan saja melainkan tanggung jawab semua 
pihak termasuk Lurah, RT, RW maupun kesadaran 
para petani pemilik lahan. 

yang terukur sehingga semangat untuk budidaya 
tanaman Vanili ini tidak luntur.

Masih menurut Yusup Wibisono Pemerintah 
Kota  Salatiga wajib menyediakan sarana prasarana 
termasuk menyediakan penyuluh dan pendampingan 
supaya budidaya tanaman Vanili ini berhasil di Kota 
Salatiga,selain itu petani Vanili wajib mematuhi 
kriteria yang telah ditentukan dan disepakai bersama.

“Hal ini untuk menjaga kualitas hasil Vanili yang 
dihasilkan sehingga bisa diperoleh harga jualnya yang 

Selanjutnya Bagas mengatakan bahwa  harus 
ada sinergitas antara Dispangtan Kota Salatiga , APVS 
Kota Salatiga dan DPRD Kota Salatiga akan bertindak 
sebagai motivator karena Vanili ini mempunyai 
prospek yang bagus namun harus dengan penanganan 
yang bagus pula.
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Anggota Komisi B DPRD

Yusuf Wibisono
Anggota Komisi B DPRD



Santunan bagi keluarga korban 
meninggal karena covid19 di APBD 
Perubahan 2021 dialokasikan kurang 

lebih Rp 300 juta melalui Dinas Sosial yang didukung 
penuh oleh Komisi C DPRD Salatiga. Kalau 
sebelumnya, santuan ini hanya diberikan kepada 
yang tidak mampu, maka mulai saat ini tidak ada 
diskriminasi. Keluarga yang mampu pun bisa 
diberikan santunan mendapatkan santunan Rp 1 
juta bagi ahli warisnya.

        Ketua Komisi C DPRD Salatiga, M Kemat 
mengungkapkan santunan ini mulai diberlakukan 

dengan tidak mengenal status sosial setelah APBD 
Perubahan 2021 disetujui bersama, Senin, 13 
September 2021. Alokasi untuk menyantuni 
keluarga bagi korban yang meninggal karena 
terpapar virus covid19 akan terus dialokasikan  ke 
depan yang besarnya menyesuaikan kemampuan 
keuangan daerah.

“Keluarga korban yang meninggal karena covid 
mendapat santunan Rp 1 juta. Jika sebelumnya 
santunan hanya diberikan kepada warga yang tidak 
mampu, namun sekarang bagi warga yang mampu 
pun berhak mendapatkan santunan. Tambahan 
anggaran di APBD Perubahan  2021 ini, wujud 

kepedulian DPRD dalam memperhatikan kondisi 
masyarakat,” kata M Kemat.

Sementara terkait dengan upaya pemulihan 
ekonomi di tengah pandemi covid19 dan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) di Salatiga, program padat karya 
merupakan pilihan untuk meringankan warga agar 
mendapatkan penghasilan tambahan bagi yang 
membutuhkan. Khusus program padat karya 
Komisi C sudah berhasil mengalokasikan anggaran 
berkisar Rp 200 juta sampai Rp 300 juta di Dinas 
Lingkungan Hidup (LH). Dana itu bisa diwujudkan 
padat karya di empat kecamatan dan bisa 
melibatkan warga ikut bekerja. “Warga bisa ikut 
bekerja di program padat karya ini, anggaran sudah 
kami salurkan melalui Dinas LH,” jelasnya.

Program padat karya juga bisa disisihkan 
dari Dana Kelurahan (Dakel). Jumlah anggaran 
dana kelurahan di Salatiga untuk tahun 2022 
cukup besar, yakni Rp 39 miliar, rata-rata per 
kelurahan mengelola Rp 1,3 miliar sampai Rp 2,3 
miliar. Menurut M Kemat, dana ini bisa sebagian 
digunakan padat karya dan programnya lainnya 
yang bisa membantu warga. Dana kelurahan 
jangan hanya fokus pada infrastruktur saja 
melainkan juga merata kepada pembangunan  
lingkungan kesehatan, pendidikan, ekonomi, 
UMKM dan budaya. Hanya saja, dalam membuat 
program jangan tumpang tindih dengan alokasi 
kegiatan yang sudah masuk ke dinas teknis.

“Selama ini dana kelurahan hanya fokus 
pada infrastruktur saja. Pembagian dana ke RW 
diharapkan bisa seimbang, Jangan terlalu besar 
selisihnya  antara RW satu dengan lainnya. Banyak 
yang protes kepada kami. Memang tidak sama 
tetapi selisihnya jangan terlalu besar sehingga tidak 
seimbang,” tandasnya.

M. Teddy Sulistio, SE
 Selaras dengan apa yang disampaikan oleh 
ketua Komisi C, M. Teddy Sulistio, SE selaku 
Anggota komisi  C DPRD Kota Salatiga berharap 
agar Pemerintah Kota dalam melaksankan kegiatan 
melibatkan masyarakat dengan program padat 
karya. agar dimasa pandemi yang serba sulit seperti 
ini masyarakat dapat sedikit terbantu dengan 

H. Kemat, S.Sos.I
Ketua Komisi C DPRD

DANA KELURAHAN DISISIHKAN UNTUK PADAT KARYADANA KELURAHAN DISISIHKAN UNTUK PADAT KARYADANA KELURAHAN DISISIHKAN UNTUK PADAT KARYA
Santunan Korban Meninggal Karena Covid Rp 1 jutaSantunan Korban Meninggal Karena Covid Rp 1 jutaSantunan Korban Meninggal Karena Covid Rp 1 juta

sumber gambar : www.beritasatu.com
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Banyak warga kehilangan pekerjaan yang 
kemudian berpengaruh turunnya daya beli 
masyarakat di Salatiga. Kondisi ini dirasakan dimana-
mana akibat pandemi covid 19 sejak pertengahan 2020 
lalu. Melihat kondisi seperti ini tentu membuat semua 
pihak berpikir bagaimana mencari solusi agar semua 
warga di Salatiga bisa memenuhi kebutuhan hidup 
dan mendapatkan penghasilan. 

DPRD Salatiga melalui Komisi C yang 
membidangi pembangunan, berharap proyek padat 
karya yang melibatkan tenaga masyarakat untuk 
diperbanyak agar bisa menjadi salah satu tumpuhan 
pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.

“Proyek pada karya sudah waktunya untuk 
ditingkatkan sebanyak mungkin dan melibatkan 
warga masyarakat. Mereka membutuhkan pekerjaan 
untuk mendapatkan penghasilan. Nah dari 
penghasilan itu warga terdampak covid19 bisa 
memenuhi kebutuhan pangan dalam kesehariannya. 
Kasihan warga banyak yang kehilangan pekerjaan di 
masa pandemi ini. Kebersamaan sangat penting dalam 
pemulihan ekonomi,” tandas anggota Komisi C DPRD 
Salatiga, Agus Pramono.

adat Karya Jalan Pemulihan Ekonomi di 

PTengah Pandemi Covid 19 Pandemi 
covid19  yang melanda negeri ini sungguh 

membuat semua sektor terdampak, tak luput juga 
dampaknya juga sangat dirasakan di Salatiga.  Mulai 
dampak kesehatan dan perekonomian sangat terasa di 
masyarakat.

Salatiga ini hanya 4 kecamatan dengan  jumlah 
penduduk yang tidak begitu besar terutama usia 
produkti. Pekerjaan padat karya di harus disebar ke 
seluruh wilayah. Kemudian kelurahan berkoordinasi 
dengan para toko desa dan pemuda untuk mendata 
warga yang sanggup bekerja dengan tenaga di proyek 
padat karya tersebut. Bisa saja membuat selokan dan 
proyek kecil lainnya di wilayah masing-masing. 
Kemudian kegiatan proyek pemerintah daerah dari 
APBD atau APBN yang dikerjakan oleh rekanan, 
hendaknya OPD terkait juga menggandeng rekanan 
untuk melibatkan warga sekitar agar bisa bekerja 
dengan ketrampilannya masing-masing. “Paling tidak 
ditawari dan warga sekitar diberdayakan dalam proyek 
pembangunan bersumber dari APBD,” ungkap Agus 
Pramono dari Partai Gerindra ini. (Eds)

AGUS PRAMONO, SH - Anggota Komisi C DPRD

Di saat Rapat dengar Pendapat dengan agenda 
Pembahasan KUA PPAS Penetapan 2022 bersama 
OPD, M. Teddy Sulistio SE meminta Dinas untuk 
mengklas i f ikas ikan keg iatan yang b isa  

memungkinkan untuk dilaksanakan secara padat 
karya. untuk melihat sejauh mana keberpihakan 
pemerintah kota dalam rangka membantu 
masyarakat yang sedang mengalami kesusahan 
ditengah-tengah pandemi covid 19 yang melanda.

Agus Pramono, SH 

adanya kegiatan tersebut. ungkap politisi PDI P 
yang juga menjabat sebagai Ketua Badan 
Kehormatan DPRD Kota Salatiga. 

Padat Karya Jalan Pemulihan Ekonomi di Tengah 
Pandemi Covid 19 Pandemi covid19  yang melanda 
negeri ini sungguh membuat semua sektor 
terdampak, tak luput juga dampaknya juga sangat 
dirasakan di Salatiga.  Mulai dampak kesehatan 
dan perekonomian sangat terasa di masyarakat.

Banyak warga kehilangan pekerjaan yang 
kemudian berpengaruh turunnya daya beli 
masyarakat di Salatiga. Kondisi ini dirasakan 
dimana-mana akibat pandemi covid 19 sejak 
pertengahan 2020 lalu. Melihat kondisi seperti ini 
tentu membuat semua pihak berpikir bagaimana 
mencari solusi agar semua warga di Salatiga bisa 
memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan 
penghasilan. 

DPRD Salatiga melalui Komisi C yang 
membidangi pembangunan, berharap proyek padat 
karya yang melibatkan tenaga masyarakat untuk 
diperbanyak agar bisa menjadi salah satu 

Salatiga ini hanya 4 kecamatan dengan  
jumlah penduduk yang tidak begitu besar terutama 
usia produkti. Pekerjaan padat karya di harus 
disebar ke seluruh wilayah. Kemudian kelurahan 
berkoordinasi dengan para tokoh desa dan pemuda 
untuk mendata warga yang sanggup bekerja dengan 
tenaga di proyek padat karya tersebut. Bisa saja 
membuat selokan dan proyek kecil lainnya di 
wilayah masing-masing. Kemudian kegiatan proyek 
pemerintah daerah dari APBD atau APBN yang 
dikerjakan oleh rekanan, hendaknya OPD terkait 
juga menggandeng rekanan untuk melibatkan warga 
sekitar agar bisa bekerja dengan ketrampilannya 
masing-masing. “Paling tidak ditawari dan warga 
sekitar diberdayakan dalam proyek pembangunan 
bersumber dari APBD,” ungkap Agus Pramono dari 
Partai Gerindra ini. (Eds)

tumpuhan pekerjaan untuk mendapatkan 
penghasilan.

“Proyek pada karya sudah waktunya untuk 
ditingkatkan sebanyak mungkin dan melibatkan 
warga masyarakat. Mereka membutuhkan 
pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Nah 
dari penghasilan itu warga terdampak covid19 bisa 
m e m e n u h i  k e b u t u h a n  p a n g a n  d a l a m  
kesehariannya. Kasihan warga banyak yang 
kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. 
Kebersamaan sangat penting dalam pemulihan 
ekonomi,” tandas anggota Komisi C DPRD Salatiga, 
Agus Pramono.

M. Teddy Sulistio. SE - Anggota Komisi C DPRD
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Kebutuhan lahan makam di Salatiga 
semakin hari semakin meningkat 
seiring dengan meningkatnya jumlah 

warga meninggal karena terpapar covid19.  Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) 
Salatiga mengajukan anggaran kurang lebih Rp 3,5 
miliar untuk membeli lahan tambahan.

Lahan tersebut milik warga yang letaknya 
bersebelahan dengan kompleks pemakaman milik 
Pemkot Salatiga di Dukuh Ngemplak Jalan Lingkar 
Selatan (JLS) Salatiga dan di Blondo Celong, 
Kecamatan Tingkir Salatiga.

Menurut Kepala Dinas PKP Salatiga, Eny 
Endang Surtiani didampingi Kabid Pemakaman, 
Hengky Aryo Alfianto menjelaskan anggaran Rp 3,5 
miliar tersebut untuk membeli lahan tambahan 

“ K a m i  
sudah membahas 
mengenai rencana 
pembelian lahan 
makam untuk  
p e r l u a s a n  
k o m p l e k s  
pemakaman di 
Ngemplak. Komisi 
sudah  denga r  
p e n d a p a t  
m e n g e n a i  
p e n g a j u a n  
anggaran dar i  
D P K P  u n t u k  
membeli lahan 
tersebut. Memang 
secara tata ruang 
lokasi tersebut 
d iperuntukkan 
u n t u k  
p e m a k a m a n , ”  

kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Salatiga, Listyanto.

sebanyak tujuh bidang tanah miik warga terdiri, lima 
bidang di Ngemplak Salatiga dan dua bidang tanah di 
bersebelahan 
d e n g a n  
k o m p l e k s  
pemakaman 
B l o n d o  
C e l o n g .  
A p a b i l a  
d i s e t u j u i  
p e n g a d a a n  
tanah untuk 
l a h a n  
t a m b a h a n  
pemakaman 
t e r s e b u t  
d i l a k u k a n   
p a d a  
a n g g a r a n  
APBD 2022.

Anggota Komisi C DPRD Salatiga, Bonar Novi 
Priyatmoko mengatakan mengenai rencana ini masih 
belum final dan dilakukan pengkajian terlebih 
dahulu oleh Komisi C. “Kami setuju untuk membeli 
tanah tersebut, namun demikian masih dikaji. Kalau 
masih dimungkinkan, akan  menggunakan tanah 
eks bengkok (milik daerah). Tetapi kalau sudah 
terpaksa dan tidak ada, Ya membeli tanah kepada 
warga yang bersebelahan dengan pemakaman milik 
daerah tersebut. Karena lahan makam untuk korban 
covid 19 di Salatiga mulai penuh,” kata Bonar Novi 
Priyatmoko. (Eds)

“Untuk 
lahan dekat 
Pemakaman 
N g e m p l a k  
l u a s n y a  
2.000 meter persegi sedangkan di Blondo Celong 
kurang lebih 1.500 meter persegi,” jelasnya.

PERLUASAN  MAKAM  MILIK DAERAHPERLUASAN  MAKAM  MILIK DAERAHPERLUASAN  MAKAM  MILIK DAERAH
Komisi C dan Dinas PKP Bahas Pembelian Lahan Tambahan MakamKomisi C dan Dinas PKP Bahas Pembelian Lahan Tambahan MakamKomisi C dan Dinas PKP Bahas Pembelian Lahan Tambahan Makam

Listiyanto
Wakil Ketua Komisi C DPRD

Bonar Novi P. SH
Anggota Komisi C DPRD



Jiwaraga, Edisi I Tahun 2021 25

Nama Salatiga cukup dikenal di mata 
internasional dan nasional dalam bidang 
olahraga mulai pemain sepak bola, pelari 

dan olahraga lainnya. Dengan predikat ini, tentu harus 
diimbangi dengan ketersediaan sarana olahraga mulai 
tingkat wilayah paling bawah. Lapangan hijau yang 
tersebar di sebagian besar wilayah kelurahan di 
Salatiga menjadi sasaran dalam peningkatan fasilitas 
ini.

Anggota Komisi C, DPRD Salatiga M Fathur 
Rahman mengatakan dari tahun ke tahun pemerintah 
kota dan DPRD selalu memperjuangkan penambahan 
dan pembenahan fasilitas di lapangan wilayah  dukuh 
maupun kelurahan agar lebih lengkap. Beberapa 
lapangan sudah dirawat dan dilengkapi dengan sarana 
tambahan, antara lain Lapangan Klumpit, Kelurahan 
Sidorejo Kidul, Kecandran, Kelurahan Pulutan dan 
beberapa lapangan lainnya.

Selanjutnya, dalam perawatan lapangan, 
masyarakat harus dilibatkan. Bila diperlukan, 
dibentuk tim beranggotakan  pemuda warga sekitar 
lapangan yang dibiayai oleh pemerintah daerah, 
sehingga rasa memiliki tertanam kuat di 
masyarakat.

“Dengan peningkatan fasilitas olahraga 
masyarakat di lapisan bawah akan semangat dan 
gerakan olahraga semakin kuat karena dekat 
fasilitas. Selain itu keuntungan lain di masa 
pandemi covid19 olahraga menjadi salah satu 
sarana menjaga imun agar tetap stabil,” ungkapnya.

Peningkatan sarana dan prasarana 
penunjang lapangan terus ditingkatkan dan bisa 
dimanfaatkan bagi pecinta olahraga untuk 
keperluan latihan atlit. Misalnya, di lapangan diberi 
sarana penunjang alat olahraga lainnya seperti yang 
ada di Alun-alun Pancasila Salatiga.

Setiap lapangan, diharapkan diberi fasilitas 
trek lari, alat-alat fitness untuk penguatan otot. 
Secara bertahap,  satu kecamatan memiliki satu 
lapangan yang lengkap fasilitasnya.”Kami akan 
mengawal usulan anggaran ke depan,” katanya.  
(Eds)

“Sehingga masyarakat tidak harus ke Alun-
alun Pancasila untuk meningkat olahraga dan 
menguatkan otot. Atlit yang domilisi di wilayah 
kelurahan bisa mendapatkan tempat latihan 
terbuka di lapangan untuk menjaga stamina dan 
prestasi,” jelas M Fathur Rahman.

MASYARAKAT BISA TINGKATKAN OLAHRAGAMASYARAKAT BISA TINGKATKAN OLAHRAGAMASYARAKAT BISA TINGKATKAN OLAHRAGA
Lapangan Hijau Dioptimalkan FasilitasnyaLapangan Hijau Dioptimalkan FasilitasnyaLapangan Hijau Dioptimalkan Fasilitasnya
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H.M. Fathur Rahman. SE MM
Anggota Komisi C DPRD
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Naluri sebagai orang tua muncul, ingat 
pengalaman masa lampau saat mengalami sakit flu. 
Orang tua dan mbah-mbahnya dulu ternyata pernah 
memberikan praktek-praktek praktis untuk mengatasi 
berbagai penyakit salah satunya flu alias influenza 
atau pilek. Cara sederhana tinggalan para orang tua 
kita itu ternyata cespleng alias manjur. Cukup dengan 
mengirup uang air panas yang diberi garam krosok, 
keesokan harinya semua lendir yang menyumbat 
hidungnya keluar, hidung dan nafas jadi lega dan tidak 
perlu operasi. Sebuah bentuk kearifan lokal dari orang 
tua kita zaman dulu berdasar pengalaman  ternyata 
secara ilmiah bisa dipertanggung jawabkan.

Berikut ini beberapa cara sederhana untuk 
mengatasi flu, pilek, sinusitis, batuk dan sejenisnya. 
Orang sekarang menyebut dengan best practice atau 
praktek yang baik. Pengobatan warisan leluhur yang 
terbukti manjur itu, kini ternyata sudah diakui oleh 
dunia kesehatan modern.  Artinya pengalaman orang 
tua dulu itu tidak semuanya bertentangan dengan 
pengobatan modern.  

PILEK BIASA/ RINGAN
Pilek atau flu adalah penyakit yang paling sering 

menyerang kita. Sebagian besar orang pernah 
mengalami flu. Penyakit ini sebenarnya penyakit 
ringan, tetapi tetap tidak boleh diabaikan, karena bisa 
menjadi penyakit berat kalau berlangsung lama. Flu 
yang tidak sembuh-sembuh dapat menimbulkan 
infeksi dan akan menjalar ke bagian organ tubuh 
lainnya.  Ada yang cepat sembuh tapi pada beberapa 
orang yang memerlukan waktu yang lama 
pemulihannya. 

Praktik baik untuk mengurangi influenza  
ringan dan hidung mampet yang sejak dulu sudah 
dipraktikkan orang tua kita adalah dengan 
menyiapkan baskom kecil atau mangkok ukuran 
sedang. Masukkan satu sendok teh balsam gosok 

ni pengalaman saudara saya dengan anaknya. 

ITahun lalu anaknya mengalami flu beberapa 
lama, tidak sembuh-sembuh. Sudah minum obat 

pilek standar yang dijual di apotik belum juga reda. 
Diperiksakan ke dokter diberi resep, juga belum 
sembuh. Akhirnya diperiksakan ke dokter spesialis 
THT di RS Premier Bintaro Tangerang Selatan,  divonis 
sinusitis dan disarankan untuk operasi sinus di rongga 
hidungnya. Bukan takut dengan biaya tapi namanya 
operasi tentu ada pisau atau gunting operasi yang 
tajam. Ada bagian hidung yang harus diambil, ada 
darah yang harus ditampon dengan kapas dan lain-
lain. Tidak semua orang familier dengan operasi. 

PENDAHULUAN

26

 Berbeda dengan p i lek ,  s inusi t is  
merupakan penyakit radang pada rongga di kepala 
akibat adanya infeksi dan pembengkakan. Sinus 
sendiri sebenarnya adalah rongga-rongga yang 
terdapat di kepala, tepatnya di dalam tulang 
tengkorak. Sinusitis ditandai dengan hidung yang 
terus mengeluarkan lendir atau ingus, yang 
warnanya bisa kehijauan, kekuningan atau keruh. 
Karena ada infeksi maka biasanya disertai dengan 
rasa nyeri pada tenggorokan dan kepala, hidung 
gatal, batuk, pusing dan suara menjadi serak. 
Umumnya gejala menjadi lebih berat pada pagi hari 
saat bangun tidur atau pada saat udara dingin. 

SINUSITIS

penghangat badan atau beberapa tetes minyak 
kayu putih ke dalam wadah air tersebut. Tuangkan 
air panas yang benar-benar panas yang ditandai 
dengan banyaknya uap yang keluar dari air 
tersebut. Bisa juga langsung air di panci atau teko 
kita didihkan lalu ke dalamnya di masukkan 
balsam atau minyak angin atau minyak kayu 
putih.  Ambil handuk dan tutupkan (krukupkan) di 
kepala, lalu arahkan hidung dan mulut di atas 
baskom, panci atau teko tadi. Usahakan sebagian 
besar uap air ini dapat dihirup masuk ke hidung 
d a n  
m u l u t .  
Aromanya 
yang segar 
d a n  
hangat ini 
b i s a  
menjangk
a u  k e  
s i s t e m  
p u s a t  
syaraf dan 
r o n g g a  
hidung sehingga rasa nyeri pada kepala dapat 
diredakan. Kandungan menthol pada balsam juga 
akan membantu meredakan hidung yang 
tersumbat ingus. Lakukan 5 - 10 menit sampai 
hidung tidak lagi tersumbat dan badan 
berkeringat. Sebaiknya dilakukan pagi dan sore 
hari. Ada beberapa merk balsam gosok yang biasa 
digunakan untuk menghangatkan tubuh saat 
masuk angin, seperti Vick VapoRub, Balsem Lang, 
minyak kayu putih atau minyak aroma terapi.

Untuk mengatasi hal ini ada cara yang 
sangat sederhana  yaitu dengan menyiapkan 
baskom, panci atau teko didihkan air sebanyak 2 

WACANAWACANAWACANA

CARA SEDERHANA ATASICARA SEDERHANA ATASI
 FLU, BATUK DAN COVID 19  FLU, BATUK DAN COVID 19 

CARA SEDERHANA ATASI
 FLU, BATUK DAN COVID 19 

*)
Oleh : Mustain Soeradi



 Sebenarnya setiap orang harus menguatkan 
imunitas tubuhnya sendiri, sehingga tidak mudah 
terpapar virus. Berbagai cara sederhana sudah 
disampaikan di atas, intinya hampir sama dan ini 
sudah dilakukan oleh banyak orang penting di 
negeri ini, misalnya minum rebusan daun kelor, 
sambiloto, kunyit, jahe, temu lawak, habatus 
saudah, madu, minyak kayu putih dan lain-lain. 
Cara-cara tradisional seperti yang sudah saya 
sampaikan diatas tampaknya sangat dianjurkan 
untuk mencegah penularan  virus corona ini, karena 
covid 19 gejala,  dan cara penularannya identik 
dengan flu biasa.

 Menyimak tulisan Dr. Zambia virus corona 
ini dalam perjalanan masuk ke tubuh kita bermula 
dari droplet kemudian bersembunyi di balik sinus 
paranasal dalam hidung manusia selama 3-4 hari. 
Bila minum air panas akan baik sekali untuk 
membunuh virus ini. Pada suhu 50 derajat C virus 
ini akan lumpuh, pada suhu 60 derajat C virus 
menjadi sangat lemah sehingga system kekebalan 
tubuh manusia dapat dengan mudah melawannya. 
Pada suhu 70 derajat C virus ini akan mati total. 
Dengan minum air hangat saja ternyata virus yang 
sembunyi di paranasal hidung masih aman 
bertahan karena tidak dilewati air hangat tersebut, 
karenanya menghirup uap air panas (drive uap atau 
steam) melalui hidung dan mulut terbukti cukup 
efektip untuk mengurangi serangan covid yang 
bandel ini.

Pemerintah Kota Salatiga

 Jadi  cara-cara  t radis ional  da lam 
pencegahan dan pengobatan flu dengan menghirup 
uap panas atau steam atau drive uap bisa juga 
dilakukan untuk mencegah serangan corona. Bahan 
yang dianjurkan untuk ditambahkan dalam baskom 
air panas ini antara lain minyak kayu putih. 
Lakukan rutin saat pagi dan sore, sebelum dan 
sesudah beraktifitas di luar rumah. Tentu saja 
semuanya tetap diiringi dengan makan dan minum 
yang berkualitas dan bergizi, berolah raga teratur di 
bawah sinar matahari pagi, cukup istirahat, buat 
hati dan pikiran tenang, damai, bahagia, penuh rasa 
syukur dan selalu positif thinking. Setelah berihtiar 
maksimal, kembalikan dan pasrahkan kepada  Zat 
Yang Maha Menguasai seluruh mahluk,  karena 
semuanya sudah menjadi rencana Nya.   

vaksinnya sudah ditemukan, hanya saja ditengarai 
virusnya terus melakukan mutasi, sehingga bisa 
jadi berubah menjadi lebih ganas, bisa juga lebih 
ringan untuk dikalahkan oleh system imun tubuh 
manusia. Salah satu ihtiar yang paling rasional dan 
aman adalah melakukan pencegahan dini agar tidak 
terpapar, dengan mentaati protokol kesehatan 3 M 
secara ketat, memakai masker, mencuci tangan dan 
menjaga jarak.

 *) Penulis adalah ASN 

K u n y i t  
sendiri sudah terbukti secara ilmiah mampu mengatasi 
nyeri haid, radang sendi, meningkatkan fungsi 
pencernaan dan hati. Kunyit mengandung zat 
curcumin yang merupakan anti oksidan polifenol dan 
mampu berperan sebagai antivirus, anti bakteri, anti 
radang dan anti kanker.

 Batuk umumnya diawali dengan flu atau pilek, 
karena lendir yang diproduksi lebih banyak dan kental 
sehingga akan merangsang system syaraf rongga 
tenggorokan untuk mengeluarkan lendir ini dengan 
cara batuk. Gejala flu bisa terjadi karena system imun 
menurun, sehingga virus mudah menyerang sel-sel 
darah putih, bisa juga karena alergi misalnya bau 
menyengat, asap rokok dan mobil, debu, udara dingin, 
makanan atau minuman tertentu dan sebagainya.

MENCEGAH COVID-19

g e
l a
s 
lal
u 
m

asukkan  satu sendok makan garam krosok . Ambil 
handuk dan krukupkan di kepala untuk mengarahkan 
agar uap air tidak lepas ke mana-mana. Hirup uap air 
melalui lubang hidung dan mulut, sekira 5 – 10 menit, 
sampai tidak banyak lagi uap yang keluar dari baskom 
tersebut. Maka hidung akan menjadi longgar dan lega.

 Bila anda batuk dalam waktu lama dan sering 
berulang cobalah resep warisan orang tua ini, yaitu 
siapkan empu kunyit dan cuka meja atau cuka makan. 
Empu kunyit adalah rimpang indukan, yang 
ukurannya paling besar dan biasanya warnanya 
kuning tua. Parut empu kunyit ini lalu tambahkan cuka 
meja secukupnya, disaring dan simpan dalam botol 
kecil dalam kulkas. Minumlah satu sendok makan 
setiap menjelang tidur selama 7 hari berturut-turut, 

insya Allah batuk 
a k a n  s a n g a t  
berkurang dan 
t i d a k  m u d a h  
m e n y e r a n g  
kembali. Jangan 
kuatir dengan 
rasa asam dari 
c u k a ,  k a r e n a  
setelah dicampur 
dengan kunyit 
rasanya t idak 
terlalu asam. 

BATUK

 Saat ini  covid-19 sedang menjadi perhatian 
manusia di seluruh belahan bumi. Bukan hanya 
kesehatan dan nyawa yang terancam, juga 
perekonomian dunia terdampak parah. Penyakit 
sejenis influenza ini belum ada obatnya, meski 
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keluar untuk masalah ini, tapi terima kasih sudah 
berkunjung ke Rumah Rakyat, semoga kedepannya 
Tim ini semakin sukses dan dapat memberikan 
pertolongan bagi warga Kota Salatiga pada 
khususnya yang membutuhkan” tambah Dance. 
(dfs)

omisi C DPRD Kota Salatiga 

Kmelakukan kunjungan lapangan ke 
lokasi Pembangunan Mall Pelayanan 

Publik (MPP) Kota Salatiga  pada Senin 
(08/02/2021).

Lokasi Mall Pelayanan Publik Smart Kota 
Salatiga terletak di Jalan Pemuda No. 2 Kota 

Rombongan Ketua dan anggota Komisi C 
DPRD Kota Salatiga diterimaoleh Kepala DPMPTSP 
Kota Salatiga Drs. Susanto beserta jajarannya di 
Kantor sementara DPMPTSP Kota Salatiga Jalan 
Yos Sudarso Kota Salatiga.

Ketua Komisi C DPRD Kota Salatiga M. 
Kemat,S.Sos mengatakan bahwa maksud dari 
kunjungan lapangan ke kantor DPMPTSP Kota 
Salatiga ini dimaksudnya untuk melihat 
sejauhmana progress pembangunan MPP Kota 
Salatiga. 

Salatiga yang merupakan kantor dari Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga dan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 
Kota Salatiga.

Dalam kesempatan tersebut Drs. Susanto 
menjelaskan bahwa “Nantinya akan ada stand dari 
instansi pusat, instansi daerah, BUMD dan pihak 
swasta yang membuka pelayanan di MPP Kota 
Salatiga ini, sehingga diharapkan pelayanan 
cepat,tepat terukur baik waktu maupun biayanya.” 
Kata Susanto.(wj)

Komisi C cek 
Kesiapan Mall Pelayanan Publik

 Ketua DPRD pun memberikan masukan 
untuk kedepannya supaya bisa diadakan kegiatan 
semacam jambore atau kontes. “SARDOG ini kan di 
Salatiga sendiri belum di kenal masyarakat, 
mungkin bisa mengadakan event yang bisa di ikuti 
dari berbagai kota di Indonesia bahkan kalau 
memungkinkan sampai ke luar negeri” Tutur 
Dance.

im SARDOG Salatiga berkunjung ke kantor 

TDPRD Kota Salatiga diterima Ketua DPRD 
Dance Ishak Palit, M.Si. dan anggota Komisi 

C Bonar Novi Priatmoko S.H Rabu, 13 Januari 
2021.

Untuk akomodasi keluar kota bagi tim, Ketua 
DPRD akan membahasnya nanti bersama OPD 
terkait “jadi saya belum bisa memberikan jalan 

Selain memperkenalkan “Suroso” (nama 
anjing pelacak), Tim SARDOG dalam kunjungannya 
juga membahas tentang akomodasi sarana dan 
prasarana saat di tugaskan keluar kota. “Untuk 
saat ini pemegang satuan Tim SAR Kota Salatiga 
masih di pegang oleh Satpol PP, 

Kunjungan TIM SAR DOG
Ke kantor Dewan

Ketua DPRD dan Anggota Komisi C DPRD terima TIM 
SAR DOG.

Jiwaraga, Edisi I Tahun 202128

Komisi C saat mengunjungi Mall Pelayanan Publik Komisi C saat mengunjungi Mall Pelayanan Publik 
di Jalan Pemuda Salatigadi Jalan Pemuda Salatiga
Komisi C saat mengunjungi Mall Pelayanan Publik 
di Jalan Pemuda Salatiga



Kegiatan yang dihadiri oleh insan pers 
tersebut berlangsung singkat dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan.(dfs)

Dance pun menekankan kepada pihak pers 
khususnya untuk memihak ke masyarakat kecil 
dalam hal memberitakan dampak dari pandemi ini.

“Dampak ekonomi di masyarakat menengah 
kebawah ini yang perlu kita tekankan sekarang 
karena ketakutan terhadap Covid-19 yang mulai 
menurun karena banyak juga yang sudah sembuh 
dan tidak mematikan seperti yang di beritakan pada 
awal-awal masuknya virus itu dari Wuhan” 
tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Dance Ishak 
Palit, MSi. memberikan penjelasan dalam 
menangani dampak dari Pandemi Covid-19. 
“Pemasalahan sebenarnya untuk saat ini dari 
dampak covid-19 itu untuk masyarakat adalah 
tidak hanya masalah mematuhi protokol kesehatan 
saja atau menjaga kesehatan dalam diri tetapi 
masalah ekonomi juga yang perlu kita perhatikan 
bersama” ungkap Dance.

Kebijakan Legeslatif dalam penganggaran kegiatan 
Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Salatiga.

etua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak 

KPalit, Msi. menghadiri acara yang 
diselenggarakan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Salatiga yaitu Sarasehan 
Komunitas Pers pada tanggal 16 Februari 2021 
pukul 10.00 WIB di Ruang Kalitaman gedung Setda 
Kota Salatiga dengan tema “Bangkit Dari Pandemi, 
Dengan Pers Sebagai Akselerator Perubahan”. Pada 
kesempatan itu Beliau menjadi salah satu 
narasumber dengan menyampaikan materi tentang 

WARTA

Ketua DPRD hadiri sarasehan Komunitas Pers

menjelaskan pelayanan perpustakaan di masa 
pendemi dipermudah dengan pelayanan proses 
pengajuan peminjaman secara online. “Jadi 
peminjam mengajukan peminjaman secara online 
nanti kita mencarikan buku tersebut di kemudian 
hari peminjam akan mengambil buku tanpa harus 
mencari satu persatu di rak buku.” Jelas Yayat 
Nurhayat.(sy)

itengah-tengah masa pandemi Covid 

D19 Komisi A DPRD Bidang Hukum 
d a n  P e m e r i n t a h a n  t e t a p  

menjalankan Fungsi Pengawasan. Pengawasan 
urusan pelayanan perpustakaan terhadap 
masyarakat dimasa pandemi covid 19 tidak luput 
menjadi perhatian Komisi A DPRD Kota Salatiga 
Senin, 18 Februari 2021.

Kunjungan dipimpin oleh Ketua Komisi A 
Nono Rohana.S.Ag beserta segenap Anggota Komisi 
A yang lain diterima di Ruang kerja Kepala Dinas 
Perpustakaan. pada kunjungannya Ketua Komisi A 
Nono Rohana.S.Ag menanyakan bagaimana minat 
baca masyarakat dalam masa pandemi Covid. 
 M e n j e l a s k a n  u r u s a n  p e l a y a n a n  
perpustakaan dimasa pendemi Kepala Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Yayat Nurhayat, AP, M.Si 

Pengawasan dilaksanakan dengan melihat 
secara langsung datang ke Dinas Perpustakaan dan 
Arsip yang berlokasi di Jl. Laksa Adisucipto 
Salatiga. Rombongan Komisi A DPRD Kota Salatiga 
diterima langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Yayat Nurhayat, AP, M.Si beserta staf. 

Kujungan Lapangan Komisi A DPRD
ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pemotongan Tumpeng oleh Ketua DPRD Dance Ishak Palit, Pemotongan Tumpeng oleh Ketua DPRD Dance Ishak Palit, 
M.Si saat menghadiri sarasehan komunitas PersM.Si saat menghadiri sarasehan komunitas Pers
Pemotongan Tumpeng oleh Ketua DPRD Dance Ishak Palit, 
M.Si saat menghadiri sarasehan komunitas Pers

Komisi A DPRD Kunjungan lapangan ke Dinas Komisi A DPRD Kunjungan lapangan ke Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota SalatigaPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
Komisi A DPRD Kunjungan lapangan ke Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga
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omisi A DPRD Kota Salatiga undang 

KSatuan Polisi pamong praja untuk 
me laksanakan Rapat  dengar  

pendapat terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban 
umum dan perlindungan masyarakat dalam masa 
pandemi di Kota Salatiga Senin, 1/03/2021

Ketua Komisi A Nono Rohana S.Ag saat 
memimpin rapat menyampaikan dukungan dan 
support kepada Sapol PP terkait usulan Sarpras 
yang di usulkan oleh Satpol PP sesuai skala 
prioritasnya. 

Bertempat di Ruang Nusantara Kantor DPRD 
dihadiri oleh Ketua Komisi A Beserta segenap 
Anggota Komisi A DPRD bidang hukum dan 
pemerintahan, Kepala Satpol PP berserta 
Jajarannya. 

Sarmin SPd selaku sekretaris Komisi A 
menghimbau kepada para petugas Satpol PP dalam 
menjalankan tugasnya dengan mengedepankan 
pendekatan secara persuasif untuk menjaga 
kondusifitas wilayah. 

Sementara itu Agung Nugroho, S.Sos MM 
selaku Kepala Satpol PP pada rapat tersebut 
menjelaskan  “Untuk keberadaan pedagang di 
Pasar Blauran sebetulnya sudah dilakukan 
penertiban, namun adanya kendala berkaitan 
dengan kewenangan bahwa permasalahan tersebut 
merupakan kewenangan dari Dinas Perdagangan. 
dan dalam waktu dekat ini kami akan melakukan 
penertiban kembali bersama dengan Dinas 
Perdagangan.” Kata Pak Agung.(sy)

Rumah Budaya Kota Salatiga di kelola oleh 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudbar) Kota 
Salatiga salah satu mitra OPD Komisi B DPRD Kota 
Salatiga ini terletak di Jl, Gilingrejo Ringin Anom 
Ledok Kota Salatiga.

omisi B DPRD Kota Salatiga 

Kmelakukan kunjungan lapangan ke 
Rumah Budaya Kota Salatiga  pada 

Kamis (25/02/2021).

Rombongan Komisi B Kota Salatiga Bidang 
Ekonomi dan Keuangan diterima oleh Kepala 
Disbudpar Kota Salatiga Drs. VT Haribowo dan 
jajarannya.

Dalam pemaparannya Drs. VT Haribowo 
menjelaskan bahwa Rumah Budaya yang telah 
diresmikan oleh Wali Kota Salatiga pada 29 Juli 
2019 ini merupakan gedung eks SDN Ledok 4 yang 
telah sekian lama tidak terpakai, dan dipilih dari 
sekian banyak lokasi yang ditawarkan.

“Aktifitas yang diadakan di Rumah Budaya 
ini diantaranya Pelatihan Pedalangan, Pelatihan 
Karawitan, Pelatihan Sinden, Pelatihan Tari dari 
beberapa sanggar kesenian dan pengiat seni di Kota 
Salatiga.”Kata Pak Valentino. 

Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga M. Miftah 
mengatakan bahwa maksud dari kunjungan 
lapangan ke Rumah Budaya ini dimaksudnya 
untuk melihat sejauhmana yang sudah dilakukan 
di Rumah Budaya dan langkah-langkah yang akan 
dilakukan kedepan untuk pengembangan Rumah 
Budaya.

Kondisi Rumah Budaya masih ada kendala 
diantaranya kondisi bangunan yang sudah lapuk 
dan lokasi yang kurang representative.(wj)

Komisi B Tinjau Rumah Budaya Salatiga
 

Komisi B DPRD Tinjau Rumah Budaya Kota Salatiga Komisi B DPRD Tinjau Rumah Budaya Kota Salatiga 
yang berlokasi di jalan Gilingrejo Ringin Anom Salatigayang berlokasi di jalan Gilingrejo Ringin Anom Salatiga
Komisi B DPRD Tinjau Rumah Budaya Kota Salatiga 
yang berlokasi di jalan Gilingrejo Ringin Anom Salatiga

Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD dengan Satuan Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD dengan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota SalatigaPolisi Pamong Praja Kota Salatiga
Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD dengan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
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Komisi B DPRD meninjau Pasar Pagi SalatigaKomisi B DPRD meninjau Pasar Pagi SalatigaKomisi B DPRD meninjau Pasar Pagi Salatiga

Kota Salatiga dimasa pandemi Covid19.

Menanggapi hal ini Komisi B akan segera 
berdialog dengan Disdag Kota Salatiga untuk 
membahas dan mencari solusi atas keluhan dari 
para pedagang ini.(wj)

Dalam kesempatan tersebut masih 
ditemukan pedagang maupun pembeli yang tidak 
mengenakan masker dan menjaga jarak sehingga 
Pam Swakarsa dari paguyuban pedagang tak henti-
hentinya mengingatkan untuk mematuhi protokol 
kesehatan.

Namun dalam kunjungan lapangan tersebut 
Komisi B tidak hanya menyerap aspek Protokol 
Kesehatan namun juga keluhan pedagang di 
berbagai masalah yang dihadapi para pedagang di 
masa pandemi ini.

Dalam dialog langsung dengan pedagang 
terungkap beberapa keluhan dari pengguna Pasar 
Pagi diantaranya minimnya penerangan saat 
malam har i  sehingga pedagang ser ing 
mendapatkan uang palsu serta kurangnya fasilitas 
MCK (Mandi, Cuci,Kakus) sehingga mereka harus 
antre atau harus berjalan agak jauh untuk buang 
hajat.

Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga M. Miftah 
mengatakan bahwa maksud dari kunjungan 
lapangan ke Pasar Pagi ini untuk melihat sejauh 
mana penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Pagi 

omisi B DPRD Kota Salatiga 

Kmelakukan kunjungan lapangan ke 
Pasar Pagi Kota Salatiga pada Senin 

(01/02/2021).

WARTA

Kunjungan Lapangan Komisi B Ke Pasar Pagi

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Dance 
Ishak Palit MSi menyampaikan bahwa Pemerintah 
diharapkan memberikan sosialisasi yang seluas-
luasnya kepada masyarakat terkait rencana arah 
grand desain pengembangan potensi pertanian di 
Kota Salatiga. "harus ada grand desain dalam 
perencanaannya, jadi kita ukur jumlah produksi 
pertanian, berapa bibitnya, dimana lokasi 
tanamnya, siapa yang akan menanam" tegas Bung 
Dance.(sy)

etua DPRD kota Salatiga Dance Ishak 

KPalit. M.Si menerima permohonan 
Audiensi dari KTNA (Kontak Tani 

Nelayan Andalan) Salatiga Senin, 14 April 2021.
Bertempat di Ruang Garuda Kantor DRPD 

Kota Salatiga anggota KTNA di terima langsung oleh 
Ketua DPRD didampingi Kepala Dinas pangan dan 
Pertanian Nunuk Dartini. SPd, MSi

Mewakili KTNA Salatiga Munadji Selaku 
Ketua menyampaikan  maksud dan tujuannya ke 
DPRD kota Salatiga denganmembacakan beberapa 
saran dan usulan diantaranya kurangnya 
pengawalan dari pemerintah terkait program 
bantuan bibit sehingga dinilai tidak efektif.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanin Nunuk 
Dartini, SPd Msi menanggapi hal tersebut Dinas 
Pertanian menyambut baik atas masukan dari 
KTNA, kedepan beliau berharap KTNA untuk ikut 
aktif terlibat dalam rangka pengawasanprogram 
bantuan bibit. "Kami berharap usulan dari KTNA 
untuk dibuat dengan konsep yang jelas dan 
terarah. agar rencana tersebut dapat kita usulkan 
di program kegiatan di Dinas Pertanian." ungkap 
Nunuk Dartini. 

Audiensi DPRD dengan KTNA

Ketua DPRD Dance Ishak Palit. Msi saat menerima Ketua DPRD Dance Ishak Palit. Msi saat menerima 
audiensi KTNA (kontak Tani Nelayan Andalan) Salatigaaudiensi KTNA (kontak Tani Nelayan Andalan) Salatiga
Ketua DPRD Dance Ishak Palit. Msi saat menerima 
audiensi KTNA (kontak Tani Nelayan Andalan) Salatiga
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WARTA

Acara di selenggarakan dilokasi jalan Tingkir 
Raya No.1 Kel. Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota 
Salatiga dihadiri oleh Ketua DPRD Bersama 
Anggota DPRD Kota Salatiga Dapil Tingkir, Kepala 
Dinas Pangan dan Pertanian, Camat beserta Lurah 
wilayah Kecamatan Tingkir dan beberapa tokoh-
tokoh beserta masyarakat di wilayah sekitar 
Kelurahan Tingkir Tengah. 

Rest area tersebut nantinya akan menjadi 
tempat peristirahatan bagi pengguna jalan yang 
keluar melalui exit Tol Tingkir setelah melewati Tol 
trans Jawa yang keluar kearah Salatiga. 

Lokasi Rest area tersebut sementara akan 
dipakai oleh warga sekitar kawasan tersebut untuk 
berjualan, untuk menambah penghasilan bagi 
warga sekitar. Dan sudah berdiri sekitar kurang 

etua Bersama Anggota DPRD Kota 

KSalatiga menghadiri Launching Rest 
Area "Banjar Watu" Kel. Tingkir 

Tengah. Acara diselenggarakan secara sederhana 
dan diawali mujahadah oleh pada Rabu sore,14 
April 2021.

Ucapan selamat disampaikan oleh Ketua 
DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit. M.Si atas 
diresmikannya Rest Area Banjarwatu sebagai 
wujud pengembangan wisata ekonomi kreatif di 
wilayah Tingkir. (kompry)

lebih 30 kios dengan konstruksi sederhana yang 
siap untuk di pakai untuk berjualan.

Pemanfaatan lahan 
untuk rest area “Banjar Watu”  Kelurahan Tingkir Tengah

Hadir pada kegiatan tersebut Ketua DPRD 

asar Si Talang akan menjadi Salatiga 

Psatu destinasi Agrowisata potensial di 
wilayah Kauman Kidul Salatiga. Hal 

tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Salatiga 
pada saat acara peletakan batu pertama 
pembangunan Pasar Si Talang Senin Siang, 12 April 
2021.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Salatiga 
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi 
kepada kelompok pedagang dan masyarakat 
Kauman K idu l ,  yang  t e lah  ber inovas i  
memunculkan potensi wilayahnya. 

Sebagaimana informasi yang di dapat, 
sebanyak + 40 pedagang yang berjualan di area 
jalan persawahan yang mana aktifitas jual beli 
berlangsung hari minggu pagi. Dengan para 
pengunjung sementara ini dari masyarakat sekitar 
Salatiga yang berkatifitas olahraga jalan jalan pagi 
sembari menikmati pemandangan sawah.

Kota Salatiga Dance Ishak Palit. M.Si, Sekretaris 
DPRD Kota Salatiga Sarmin, SPd, Sekretaris 
Kecamatan Sidorejo Herjuno, SH MM, Lurah 
Kauman Kidul Sumarno. S.Ag, MM, dan perwakilan 
para pedagang pasar si talang, dan warga Kauman 
Kidul. 

Ia menambahkan untuk siteplan pasar si 
talang tahun 2021 ini akan dibuat, melalui DED 
tersebut konsep pasar, konsep pertanian dan parkir 
akan di tata sedemikian rupa sehingga tidak 
mengesampingkan salah satu potensi yang ada. 
(Kompry)

Pasar Si Talang 
inovasi destinasi wisata Kauman Kidul

Ketua DPRD Dance Ishak Palit.MSi bersiap melakukan Ketua DPRD Dance Ishak Palit.MSi bersiap melakukan 
peletakan batu pertama untuk pembangunan pasar si Talangpeletakan batu pertama untuk pembangunan pasar si Talang
Ketua DPRD Dance Ishak Palit.MSi bersiap melakukan 
peletakan batu pertama untuk pembangunan pasar si Talang

Ketua DPRD Dance Ishak Palit. MSisaat memberikan Ketua DPRD Dance Ishak Palit. MSisaat memberikan 
sambutan tasyakuran rest area banjarwatu Salatigasambutan tasyakuran rest area banjarwatu Salatiga
Ketua DPRD Dance Ishak Palit. MSisaat memberikan 
sambutan tasyakuran rest area banjarwatu Salatiga

32 Jiwaraga, Edisi I Tahun 2021



Pendapatan dan Kekayaan di BPPID, Kepala Bidang 
Perbendaharaan di BPKD, Kepala Bagian 
Administrasi Keuangan di Sekretariat Daerah Kota 
Salatiga.

Sedangkan untuk tingkat Esselon 2 (JPT) Bu 
Wityo pernah mengemban amanah sebagai Kepala 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas 
Pendapatan, 
Pengelolaan 
K e u a n g a n  
d a n  A s e t  
D a e r a h .  
A s i s t e n  
Administrasi 
U m u m  
Sekre tar i s  
Daerah Kota 
S a l a t i g a ,  
A s i s t e n  
Administrasi 
Sekre tar i s  
Daerah Kota 
S a l a t i g a ,  
P e j a b a t  
Sekre tar i s  
Daerah Kota Salatiga dan Sekretaris DPRD Kota 
Salatiga.

Dalam sambutan pengantarnya Wali Kota 
Salatiga H.Yulianto,SE,MM menyampaikan pesan 
kepada pejabat eselon II yang akan purna  tugas 
untuk terus mengabdi ke keluarga masing-masing, 
masyarakat maupun di dunia usaha. Sehingga 
interaksi dan pengabdian mereka masih bisa dijalan 
setelah purna.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Salatiga 
memberikan kehormatan kepada Ketua DPRD Kota 
Salatiga untuk menyerahkan secara simbolis SK dan 
cinderamata kepada Sri Wityowati,SE. (wj)

Sri Wityowati,SE dalam sambutan kata 
pamitnya mengatakan bahwa dirinya meminta maaf 
jika selama dalam bekerja mungkin terdapat 
benturan  dan meminta agar jalinan silaturahmi 
tetap bisa berjalan walaupun dirinya sudah berada di 
luar pemerintahan.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih atas 
waktu dan kesempatannya menjadi ASN dalam 
mengabdi kepada masyarakat dan Pemerintah Kota 
Salatiga.”Kata Bu Wityo .

Berkenan hadir pada kegiatan tersebut Ketua 
DPRD Dance Ishak Palit,M.Si ,Kepala OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) di Lingkungan 
Pemerintah Kota Salatiga,Pimpinan BUMD ( Badan 
Usaha Milik Daerah) Kota Salatiga dan tamu 
undangan lainnya.

Kemudian di tingkat Esselon 3 ( Administrator 
) beliau menjabat  mulai dari Kepala Bidang 

JPT yang menerima SK Pensiun tersebut 
adalah Sri Wiyowati,SE Sekretaris DPRD Kota 
Salatiga dan Drs. Susanto Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPMPTSP) Kota Salatiga. Kedua pejabat Eselon II 
tersebut akan memasuki masa purna tugas mulai 1 
Juni 2021.

Sri Wityowati yang telah mengabdi selama 35 
tahun sebagai PNS mulai dari Maret 1986, beberapa 
jabatan pernah beliau emban mulai dari tingkat 
Esselon 4 (Pengawas) menjadi Kepala Sub Seksi 
Keberatan pada Seksi Penagihan pada Dinas 
Pendapatan Daerah (Dipenda), Kepala seksi 
Pendaftaran dan Pendataan di Dipenda serta 
Pemeriksa Bidang Pendapatan di Inspektorat 
Wilayah (Itwil) Kota Salatiga.

ali Kota Salatiga H.Yulianto,SE,MM 

Wmenyerahkan SK (Surat Keputusan) 
Pensiun kepada Pejabat Tinggi 

Pratama (JPT) Pemerintah Kota Salatiga di Rumah 
Dinas Wali Kota Salatiga Jum’at (28/05/2021).
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SOSOK

Purna TugasPurna TugasPurna Tugas
Sri WityowatiSri WityowatiSri Wityowati

Ketua DPRD Bersama Wali Kota menyerahkan SK Pensiun Ketua DPRD Bersama Wali Kota menyerahkan SK Pensiun 
kepada Sekretaris DPRD didampingi Sekda Kota Salatiga kepada Sekretaris DPRD didampingi Sekda Kota Salatiga 

Ketua DPRD Bersama Wali Kota menyerahkan SK Pensiun 
kepada Sekretaris DPRD didampingi Sekda Kota Salatiga 



Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penandatanganan Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penandatanganan 

Persetujuan Bersama Terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2020Persetujuan Bersama Terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penandatanganan 

Persetujuan Bersama Terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2020

GALERI DEWANGALERI DEWANGALERI DEWAN
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Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi 

Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020

Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi 

Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020

Wali Kota Salatiga Saat memberikan 

sambutan 

Juru Bicara DPRD membacakan 

Rekomendasi DPRD 

Penyerahan secara simbolis

Rekomendasi DPRD 

Wali Kota Salatiga Saat memberikan 

sambutan 

Prosesi Penandatangan Antara 

Wali Kota dengan Pimpinan DPRD

Peserta Rapat yang mengikuti

secara virtual
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LENSALENSALENSA

OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Akademisi, 
Beberapa Tokoh Masyarakat, Perwakilan dari 
Komunitas Difabel, serta perwakilan dari kaum 
wanita. 

Ketua DPRD Dance Ishak Palit. MSI dalam 
menyampaikan Pokok-pokok Pikiran DPRD  
menyoroti perihal lemahnya perencanaan kegiatan 
khususnya perencanaan di Dana Kelurahan, 
dimana Dana kelurahan mendapatkan porsi 
anggaran sebesar 3,8% dari APBD Kota Salatiga. 

"Juklak dan Juknis peruntukan Dana 
Kelurahan harus jelas, serta penguatan organisasi 
di kelurahan, dikarenakan kompleksnya usulan 
dari masing RW di kelurahan tersebut. sehingga 
dibutuhkan perencanaan yang matang untuk 
pengelolaan dana Kelurahan." jelas Bung Dance. 

Penjabat (Pj) Sekda Drs. Muthoin. MSi 
menjelaskan bahwa tujuan dari Musrenbang RKPD 
tahun 2022 ini diantaranya bertujuan 
mensinkronisasikan antara RPJMN, RPJMD prov 
dengan RPJMD Kota Salatiga, serta akumulasi 
hasil musrenbang ditingkat Kelurahan dan 
Kecamatan. 

Disamping itu pengelolaan dana Kelurahan 
diharapkan menitik beratkan dalam upaya 
mendukung pendanaan kegiatan non fisik dalam 
rangka penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga 
akan menumbuhkan keunggulan kompetitif dari 
wilayah tersebut. (sy)

Kegiatan berlangsung diruang Kaloka gedung 
Setda serta melalui daring online dan dihadiri oleh 
Wali Kota beserta Wakil Wali Kota, Segenap 
Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, 
Perwakilan dari Bappeda Provinsi Jateng, Kepala 

Penguatan ekonomi kerakyatan yang 
bisa menumbuhkah keunggulan 
kompetitif di wilayah hal tersebut 

disampaikan oleh Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak 
Palit.M.Si pada MUSRENBANG Rencana Kerja 
Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Jumat, 9 
April 2021.

Ketua DPRD Dance Ishak Palit M.Si saat menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran Ketua DPRD Dance Ishak Palit M.Si saat menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran 
penyusunan RKPD Tahun 2022penyusunan RKPD Tahun 2022
Ketua DPRD Dance Ishak Palit M.Si saat menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran 
penyusunan RKPD Tahun 2022

DPRD sampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sampaikan Pokok-Pokok Pikiran 
Pada MUSRENBANG RKPD 2022Pada MUSRENBANG RKPD 2022
DPRD sampaikan Pokok-Pokok Pikiran 
Pada MUSRENBANG RKPD 2022



Jendela Informasi Wakil Rakyat SalatigaJendela Informasi Wakil Rakyat SalatigaJendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga
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Konser Rakyat dari Rumah Rakyat  (Teatrikal Lahirnya Pancasila),Konser Rakyat dari Rumah Rakyat  (Teatrikal Lahirnya Pancasila),
 di Halaman Kantor DPRD Kota Salatiga di Halaman Kantor DPRD Kota Salatiga

Konser Rakyat dari Rumah Rakyat  (Teatrikal Lahirnya Pancasila),
 di Halaman Kantor DPRD Kota Salatiga


