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pemberhentian.
“Usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil 

Wali Kota, dan usul pengangkatan Penjabat 
Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Menteri 
Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sebelum berakhir masa jabatan Bupati dan/atau 
wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali 
Kota.” Kata Bung Dance panggilan akrab Ketua DPRD 
Kota Salatiga.

Lebih lanjut Bung Dance mengatakan bahwa 
atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga 
sekaligus atas nama warga Kota Salatiga 
mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang 
telah dipersembahkan  oleh H, Yulianto,SE,MM dan 
DR. Muh Haris,SS pada Kota Salatiga.

“Kami yakin dan percaya bahwa pengabdian 
yang telah dipersembahkan tersebut, sangat 
bermanfaat bagi masyarakat Kota Salatiga sehingga 
akan menjadi catatan Tinta Emas sejarah 
pembangunan Kota Salatiga yang kita cintai ini.” 
pungkas Bung Dance

Wali Kota  Salatiga dalam sambutannya 
mengatakan bahwa  Sungguh merupakan suatu 
kehormatan dan kebanggaan tersendiri ketika pada 
lima tahun lalu, saya bersama Wakil Wali Kota, 
kembali diberi kepercayaan untuk memimpin 
masyarakat Kota Salatiga. Mengusung visi “Kota 
Salatiga HATI BERIMAN YANG SMART”, kami 
melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, dengan 
berpedoman pada 9 misi yang dijabarkan dalam 
RPJMD Tahun 2017-2022.

“Saya harap, pengumuman akhir masa jabatan 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota hari ini akan semakin 
mengobarkan semangat kita semua, untuk 
memanfaatkan dua bulan yang tersisa ini dengan 
terus memperkuat sinergitas yang telah terbangun, 
sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat 
terwujud secara optimal.” Kata Pak Yuli
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DPRD Kota Salatiga menggelar Rapat 
Paripurna Istimewa Pengumuman Akhir 
Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota periode 2017-2022 Salatiga di Ruang 
Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD Kota Salatiga 
pada Senin (21/03/2022).

Rapat Paripurna Istimewa ini dipimpin oleh 
Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit,M.Si dan 
dihadiri oleh pimpinan, anggota DPRD Kota Salatiga, 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga, jajaran 
Forkompimda Kota Salatiga dan tamu undangan 
lainnya.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota Salatiga 
mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 1 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
menyatakan Pemberhentian Kepala Daerah  
dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh 
Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan 
diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden 
melalui Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil 
Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati 
dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau 
Wakil Wali Kota untuk mendapatkan penetapan 



Bahkan lapangan Pancasila yang menjadi 
pusat Kota Salatiga telah dibangun dan di lengkapi 
sarana dan prasarana olahraga yang terbilang 
lengkap dan sangat representatif.

Beberapa lapangan sudah dirawat dan 
dilengkapi dengan sarana tambahan, antara lain 
lapangan Klumpit, Kelurahan Sidorejo Kidul, 
Kelurahan Kecandran, Kelurahan Pulutan dan 
beberapa lapangan lainnya.

Salah satu fungsi Kota Salatiga adalah 
sebagai kota olahraga, banyak atlet berprestasi 
yang telah dihasilkan oleh Kota Salatiga dan 
menorehkan prestasi dan mengharumkan nama 
bangsa nasional maupun internasional.

Saat ini di Kota Salatiga sudah mulai upaya 
untuk membangun, merawat, menambah dan 
membenahi lapangan olahraga di beberapa 
kelurahan yang ada di wilayah Kota Salatiga.

Namun memang beberapa kelurahan masih 
belum memiliki lapangan olahraga atau belum 
dilakukan pembenahan terhadap lapangan 
olahraga yang ada di wilayah kelurahan setempat, 
padahal lapangan olahraga bisa menjadi sarana 
bagi warga untuk berinteraksi dan melakukan 
aktifitas olahraga.

Untuk itu kami berharap agar lapangan 
olahraga dan fasilitas terbuka untuk warga bisa 
dibangun di setiap kelurahan yang ada di Kota 
Salatiga, dan apabila sudah ada mohon bisa 
direhab agar lebih baik, karena Kota Salatiga 
merupakan Kota Olahraga.

Mohon sekiranya para pihak terkait di 
Pemkot Salatiga untuk lebih konsen lagi terhadap 
penyediaan lapangan olahraga dan fasilitas 
umum masyarakat untuk bisa ditambah dan 
diperbaiki agar lebih baik lagi.

Salam Olahraga

Wahyudi  warga Salatiga

Apalagi di wilayah kami masih banyak pohon-
pohon besar sehingga  jika hanya mengandalkan 
penerangan dari rumah-rumah warga kami rasa 
masih sangat kurang.

Namun bagi kami yang berada di pinggiran 
kota apalagi di daerah perkampungan kami rasa 
masih sangat kurang, sebagian wilayah kami masih 
mengandalkan penerangan dari lampu dari rumah 
warga bukan dari lampu penerangan jalan yang 
disediakan oleh pemerintah.

Untuk itu mohon sekiranya pihak terkait bisa 
memberikan fasilitas lampu penerangan jalan 
umum di wilayah kami, agar wilayah kami bisa 

Penerangan jalan pada malam hari sangatlah 
penting bagi warga masyarakat, kondisi yang terang 
benderang pada malam hari sangat didambakan 
oleh masyarakat. Kondisi terang akan membuat 
masyarakat menjadi nyaman dan aman.

Dengan penerangan yang memadai maka 
bisa meminimalisir potensi gangguan keamanan 
yang ada di wilayah tersebut.Kondisi penerangan di 
Kota Salatiga terutama didaerah tengah kota 
memang bisa dikatakan sudah memadai.

warga Argomulyo

terang benderang seperti wilayah lain di Kota 
Salatiga sehingga kami juga ikut menikmati hasil 
dari pembangunan di Kota Salatiga.

Sukarno, 

Optimalkan Fasilitas LPJU

Fasilitas Olahraga di Setiap Kelurahan

SURAT PEMBACA
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Ganjar Melantik Sinoeng Menjadi Pj Wali Kota SalatigaGanjar Melantik Sinoeng Menjadi Pj Wali Kota SalatigaGanjar Melantik Sinoeng Menjadi Pj Wali Kota Salatiga

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Drs.Sinoeng 
Noegroho Rachmadi,MM menjadi Penjabat Wali Kota Salatiga di Gedung 
Gradhika Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah pada 
Minggu (22/05/2022).

Drs.Sinoeng Noegroho Rachmadi,MM yang merupakan Kepala 
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jateng dilantik 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-
1174 tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Salatiga.

Pada kegiatan Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan dan 
Pelantikan tersebut dilantik juga Penjabat Bupati Banjarnegara, 
Penjabat Bupati 

Batang dan Penjabat Bupati Jepara beserta Ketua TP 
PKK dan Dekranasda.

Dalam sambutannya Gubernur Ganjar 
Pranowo mengatakan bahwa penjabat kepala daerah 
untuk bekerja dengan baik dan berpesan agar para 
penjabat ini menjalankan pemerintah sesuai dengan 
kewenangannya karena kewenangan penjabat ini 
berbeda dengan pejabat yang fix hasil dari Pilkada. 

Penjabat Wali Kota Salatiga dilantik untuk menggantikan Wali 
Kota H. Yuliyanto,SE,MM dan Wakil Wali Kota Salatiga DR. Muh 
Haris,SS.M.Si yang telah memasuki masa purna tugas pada 22 Mei 
2022. 

Berkenan hadir pada kegiatan tersebut Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga, Ketua DPRD Kota 
Salatiga Dance Ishak Palit,M.Si, Wakil Ketua DPRD 
Kota Salatiga, jajaran Forkopimda Kota Salatiga dan 
Kepala OPD Kota Salatiga.

“Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan, pesan saya jaga integritas,reform birokasi, 
respon dengan cepat aduan masyarakat karena itulah nanti yang akan membikin masyarakat nyaman 
pemerintah hadir disitu.” Pungkas Pak Ganjar.

Lebih lanjut Pak Ganjar mengatakan bahwa 
menurut arahan dari Mendagri para penjabat ini 
akan dilakukan evaluasi kinerjanya   setiap 3 bulan 
dan untuk itu pihaknya akan meminta laporan tersebut. Jadi kalau kerjanya bagus ya terus, kalau tidak 
maka kita akan usulkan nanti untuk mereka dievaluasi.
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Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan 
sambutan sambutan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan 
sambutan 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan melantik 4 kepala Daerah di Gedung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan melantik 4 kepala Daerah di Gedung 
Gradika Bakti PrajaGradika Bakti Praja
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan melantik 4 kepala Daerah di Gedung 
Gradika Bakti Praja

Karikatur



5Jiwaraga, Edisi I Tahun 2022

Daftar IsiEDISI I Tahun 2022

Sosok

33 

Sang Motivator Cinta Inginkan Salatiga 
jadi Kota Kreatif

6 

Salatiga Bakal Dijadikan 
Mimbar

kota ‘Bumi Pancasila’

10 

Fungsi Pengawasan
DPRD Kota Salatiga Berikan rekomendasi 
atas LKPJ Wali Kota Salatiga Tahun 2021

Kutowinangun Kidul Saksi Sejarah 
Perjuangan Pangeran Diponegoro

Artikel

12 

Komisi B Dorong Dispangtan Untuk Atasi 
Wabah PMK

18 

Laporan Utama

Wacana
Capaian Pembelajaran PJOK dalam 
kurikulum Merdeka Belajar

26 

28 

Seputar Kegiatan  DPRD Kota Salatiga.
Warta

PENASEHAT : Ketua DPRD,  Dance Ishak Palit. MSi; Wakil Ketua DPRD, Latif Nahari, ST; PEMBINA : 
Wakil Ketua DPRD, Saiful Mashud; PENGARAH : Sekretaris DPRD : Agung Nugroho, S.Sos.MM; 
PEMIMPIN REDAKSI : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Aris Diyanto,SH.,MH; 
REDAKTUR PELAKSANA : Sub Koordinator Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi, Susilowati, 
SE.,MM; KOORDINATOR LIPUTAN : Andy Wijayanto, S.Kom; PELIPUT/PENYUNTING : Sudibyo Budi 
S.Amd, Muh Antok Nur  K, Drajat Febri S., Edi Susanto; SETTING & LAY OUT : Putra Karya Offset; 
DISTRIBUSI : Udiono dan distributor Kelurahan se-Kota Salatiga; ALAMAT REDAKSI : SEKRETARIAT 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA, Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 
Telp/Fax. (0298) 326674.  

Diterbitkan oleh : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA. 

Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa 
menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah yang dilengkapi foto dialamatkan ke Bagian Persidangan dan 
Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Salatiga Jl. Letjend. Sukowati 51 Salatiga, atau ke email: 
majalahjiwaraga@gmail.com.  Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

Jendela Informasi Wakil Rakyat SalatigaJendela Informasi Wakil Rakyat SalatigaJendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

iwaragaiwaragaiwaragaJJJ



MIMBAR

6 Jiwaraga, Edisi I Tahun 2022

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirintis 
oleh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, nilai 
Pancasila diharapkan dan wajib diimplementasikan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kota Salatiga, Jawa Tengah dikenal dengan Indonesia Mini 
dan Kota Tertoleran di Indonesia. Tentu Pancasila memiliki 
peran kuat dalam menjaga kedamaian dan ketenangan di Kota 
Salatiga.

Edukasi dan sosialisasi mengenai nilai yang luhur dari lima sila  
terus digalakkan khususnya kepada anak-anak sejak dini dan warga 
masyarakat. Sehingga nilai Pancasila yang hebat ini bisa diterapkan 
dalam perilaku sehari-hari dengan baik.

Nilai Pancasila harus menjadi pegangan hidup bangsa 
dan warga negara Indonesia. Demikian halnya dengan 
kehidupan di Kota Salatiga yang damai dan nyaman ini.

Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit mengatakan 
‘membumikan’ nilai Pancasila di Salatiga menjadi penting dan menjadi 
program yang harus dilakukan demi menjaga heterogen kehidupan 
masyarakat.

Di Kota ini hidup tidak kurang 32 etnis dari berbagai daerah di 
Indonesia,  sehingga Salatiga memiliki julukan Indonesia Mini.  Ke 
depan nilai Pancasila harus bisa menjadi semacam konten lokal  di 
pendidikan formal dan informal.

“Ke depan nilai Pancasila bisa ditanamkan kepada anak-anak 

Salatiga Bakal DijadikanSalatiga Bakal DijadikanSalatiga Bakal Dijadikan
Kota ‘Bumi Pancasila’Kota ‘Bumi Pancasila’Kota ‘Bumi Pancasila’
Ketua DPRD Kota Salatiga memberikan amanat saat menjadi Inspektur Upacara di SMP N 1 SalatigaKetua DPRD Kota Salatiga memberikan amanat saat menjadi Inspektur Upacara di SMP N 1 SalatigaKetua DPRD Kota Salatiga memberikan amanat saat menjadi Inspektur Upacara di SMP N 1 Salatiga

Ketua DPRD :  Menjaga Heterogen dan Kota TertoleranKetua DPRD :  Menjaga Heterogen dan Kota TertoleranKetua DPRD :  Menjaga Heterogen dan Kota Tertoleran
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Langkah riil yang dilakukan DPRD Salatiga 
dalam membumikan Pancasila di Salatiga,  selain 
menyanyikan lagu Indonesia Raya tiap pukul 10.00, 
juga sering menggelar lomba senam Indonesia Cinta 
Tanah Air (Sicita).

“D i  Kan to r  DPRD Sa la t i ga  sudah  
dilaksanakan, setiap jam 10.00 semua aktifitas 
berhenti dan menyanyikan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya,” katanya.

Ketua DPRD Salatiga ini, mengaku memiliki 
impian, Kota  Salatiga ada gerakan membumikan 
Pancasila sehingga  dan jangan hanya sekadar 
dihafal melainkan harus diimplementasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat.

Mengapa Pancasila harus dibumikan ? sebab 
jika penanaman nilai Pancasila tidak dilakukan 
sejak dini melalui sektor pendidikan makan 
dikhawatirkan akan menjadi runyam di masa 
mendatang. Sebab, paham-paham radikalisme saat 
ini sudah rentan memasuki dunia pendidikan.

Lomba-lomba juga akan dilakukan di sekolah-
sekolah.Sebab dalam senam ini ada nilai 
nasionalisme yang tinggi dan sangat penting dalam 
mengedukasi anak sejak dini.

Terobosan ini merupakan langkah DPRD 
untuk ‘membumikan’ Pancasila kepada anak 
sekolah usia SD dan SMP.

Diharapkan, anak sekolah usia SD dan SMP 
menjadi paham dan menerapkanya dalam 
kehidupan sehari-hari. (eds)

Untuk anggota DPRD Salatiga mulai 
melakukan gerakan penanaman nilai Pancasila di 
sekolah dengan menjadi inspektur upacara hari 
Senin.

Diharapkan nilai Pancasila semakin membumi 
di Kota Salatiga dan  menjadi urat nadi kehidupan 
masyarakat Salatiga yang pluralis ini.

Contohnya mengumandangkan lagu-lagu  
perjuangan dan cinta tanah air oleh warga di Salatiga 
secara serentak.

Kecintaan terhadap NKRI terus didengungkan 
di Salatiga, misalnya dengan  membunyikan 

pengeras suara di masjid atau tempat ibadah lainnya 
serta  di lingkungan RW di jam tertentu yang tidak 
mengganggu ibadah.

mulai TK, SD dan SMP di Salatiga. Sehingga bisa 
diterapkan dalam kehidupan. Saling menghargai 
dan akhirnya tercapai gotong royong seperti yang 
didengungkan oleh pemerintah. Saya berharap 
Salatiga menjadi kota Bumi Pancasila,” kata Dance 
Ishak Palit.
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“Saya berharap TMJ segera merealisasikan 
dengan segera pembangunan exit tol ini, karena 
dalam kesepakatan bahwa pihak Pemkot Salatiga 
yang akan menyediakan lahannya dan TMJ yang 
akan membangun exit tol nya, dan Pemkot telah 
melaksanakan kewajibannya” Kata Ketua DPD PKS 
Kota Salatiga ini.

Kekhawatiran ini muncul karena selama ini 
Kota Salatiga menjadi tempat singgah bagi para 
pengguna jalan yang melintasi jalur utama 
Semarang Solo, deretan kuliner tersebar dari sate di 
Blotongan, wedang ronde di seputaran Jl, Jendral 
Soedirman hingga aneka rumah makan di Kawasan 
Tingkir.

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga , Latif 
Nahari,ST ikut menyoroti hal ini, ditemui beberapa 
waktu yang lalu di ruang kerjanya beliau 
mengatakan bahwa pembanguan exit tol didalam 
Kota Salatiga ini sudah sangat diperlukan bahkan 
pihaknya sempat ikut bersama dengan instansi 
terkait berdialog langsung dengan Badan Pengatur 
Jalan Tol (BPJT) di Jakarta pada tahun 2019.

Untuk itu mulai tahun 2019 Pemerintah Kota 
Salatiga, mulai mengupayakan pembukaan in out 
exit tol di Jl, Pattimura Kelurahan Kauman Kidul 
guna meminimalisir dampak sepinya dan turunnya 
omset para pelaku usaha di Kota Salatiga.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemkot 
Salatiga telah membebaskan lahan pembangunan 
exit tol ini sebanyak 31 bidang seluas 3,325 Ha di 

Lebih lanjut Pak Latif mengatakan bahwa  
menurut Bappeda Kota Salatiga pada Desember 
2021 pihak Trans Marga Jateng (TMJ) dan BPJT 
telah melakukan survey calon lokasi pembangunan 
proyek exit in out tol Kota Salatiga.

aat pertama kali dioperasionalkan Jalan 

STol Semarang- Solo seksi 3 (Bawen-
Salatiga) pada 25 September 2017 

sempat muncul kekhawatiran Kota Salatiga akan 
menjadi “kota mati”, karena Gerbang Tol Salatiga 
terletak di Tingkir yang berada di sisi selatan batas 
wilayah Kota Salatiga.

“Exit tol ini mempunyai dampak mobilisasi 
barang dan jasa serta dampak perekonomian bagi 
bukan hanya masyarakat Kota Salatiga namun juga 
bagi warga Kabupaten Semarang  bahkan 
Kabupaten Grobogan, wilayah Bringin,Karangjati 
akan lebih mudah untuk mengakses ke jalan tol.” 
Ungkap Legislator Dapil Sidorejo ini.

Tepat disamping exit tol telah dibangun Taman 
Wisata Sejarah Salatiga (TWSS), pengembangan desa 
wisata Si Talang, Prasasti Plumpungan dan yang 
akan segera dibangun Taman Wisata Religi.

Namun pada perkembangan terakhir ini, 
dengan memperhatikan site plan yang ada, masih 
harus ada penambahan lahan untuk exit tol yang 
harus dibebaskan berada di wilayah Kabupaten 
Semarang.

Masih menurut Latif, dirinya secara aktif 
berdialog dengan warga yang wilayahnya terkena 
pembebasan lahan untuk exit tol guna mengetahui 
keluhan masyarakat sekaligus untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat akan dampak 
positif pembangunan exit tol ini.

“Beberapa waktu yg lalu ada keluhan warga 
Nogosari- Bugel yang khawatir daerahnya terisolir 
karena akses jalan wilayah akan tertutup karena 
terkena pembangunan exit tol, terkait dengan hal ini 
kami sudah berkoordinasi dengan bappeda untuk 
mencarikan solusi dengan membuat jalan akses 
yang baru sehingga mereka tidak terisolir.” Kata 
Politisi PKS ini.

wilayah Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan 
Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.

Menanggapi hal ini Latif Nahari mengatakan 
bahwa pihak DPRD Kota Salatiga akan mendorong Pj 
Wali Kota Salatiga untuk segera berkomunikasi dan 
berkordinasi dengan Bupati Semarang dan jika 
memang diperlukan untuk beraudiensi dengan 
Gubernur Jawa Tengah untuk mencarikan solusi 
untuk masalah ini.

Exit tol ini memang diharapkan akan 
mendongkrak perekonomian Kota Salatiga, yang 
sedang getol menggerakan sektor pariwisata  dengan 
membangun objek-objek wisata buatan yang baru, 
dimana seputaran jalan Pattimura, wilayah 
Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Bugel 
sebagai proritasnya.
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MIMBAR

Kota Salatiga berdasarkan  hasil Sensus 
Penduduk Tahun 2020 mencatat jumlah populasi 

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, Saiful 
Mashud,S.SosI yang juga merupakan mantan aktivis 
mahasiswa mengatakan bahwa peran pemuda 
tidaklah bisa dikesampingkan pada perkembangan 
bangsa Indonesia, ini terbukti dengan hampir semua 
peristiwa penting berbangsa dan bernegara di 
Indonesia tidak lepas dari  peran kaum muda.

alam perjalanan sejarah bangsa 

DIndonesia, kaum muda selalu 
memainkan peran penting dan 

r e v o l u s i o n e r .  G e r a k a n  p e m u d a  t e l a h  
menyumbangkan visi yang jelas tentang perubahan 
progresif dan bagaimana perubahan ini dapat 
dicapai.

Pergerakan kaum muda diawali dengan 
Angkatan 1908 yang menanamkan tonggak 
Kebangkitan Bangsa dengan munculnya Organisasi 
Boedi Oetoemo disusul dengan Angkatan 1928 
dengan Soempah Pemoeda nya serta Angkatan 1945 
yang berhasil mengantarkan Kemerdekaan Republik 
Indonesia.

“Kita masih ingat saat tahun 1998 ketika 
pergerakan mahasiswa dan pelajar dengan 
dukungan masyarakat berhasil melakukan 
reformasi hingga akhirnya kita bisa menikmati 
kebebasan berdemokrasi dan berpendapat seperti 
saat ini.” Kata mantan aktivis PMII ini.

Lebih lanjut Pak Saiful mengatakan bahwa 
kaum muda mempunyai  posisi sentral dan strategis 
dalam keberlanjutan kehidupan berbangsa dan 
bernegara, merekan adalah generasi penerus bangsa  
yang akan melanjutkan tongkat estafet  
kepemimpinan Indonesia.

Dimasa kemerdekaan pun pergerakan pemuda 
dari kaum mahasiswa dan pelajar tidak berhenti 
munculnya Angkatan 1966 yang menumbangkan 
Orde Lama, kemudian Angkatan 1998 yang dikenal 
dengan Gerakan Reformasi dengan menghentikan 
hegemoni Orde Baru.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kota 
Salatiga sebagian besar masih berusia muda dan 
dalam usia yang produktif dengan prosentase usia 
produktif mencapai 70,52% dari jumlah populasi.

192.322 jiwa. mayoritas penduduk Kota Salatiga 
didominasi oleh generasi milenial (24,99%), generasi 
Z, (24,81%) dan generasi X (22,54%)

“Dapat dikatakan saat ini Kota Salatiga masih 
dalam masa bonus demografi karena sebagian besar 
termasuk dalam usia produktif, dan ini merupakan 
sebuah peluang untuk mempercepat percepatan 
pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid19 
ini.”.Kata Politisi PKB ini.

Melihat data ini Saiful Mashud mengatakan 
bahwa saat ini DPRD Kota Salatiga sedang 
menginisiasi  Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) tentang Pengembangan Kewirausahaan 
dan Kepeloporan Pemuda.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Raperda ini 
diharapkan bisa menjadi sarana untuk membina 
pemuda dalam rangkan menangkal berbagai 
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang 
akan dihadapi pemuda dimasa yang akan datang.
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Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh 
Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit. M.Si saat 
memimpin rapat menjelaskan mekanisme 
pembahasan LKPJ, “oleh DPRD telah dilakukan 
pembahasan dengan mangacu pada ketsentuan pasal 
23 ayat(2) PP Nomor 3 Tahun 2007” jelas politisi PDI P 
saat memimpin sidang.

alam rangka mewujudkan tata kelola Dpemerintahan yang baik diperlukan 
pengawasan  t e rhadap  k ine r j a  

Pemerintah Daerah. Optimalisasi pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintahan selain untuk 
mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk 
mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan 
penyalahgunaan wewenang. Untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan tersebut maka DPRD 
memiliki tugas dari ke tiga fungsinya yakni salah 
satunya menjalankan fungsi pengawasan bagi 
jalannya pemerintahan di daerah tersebut. 

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 
Kota Salatiga salah satunya yakni memberikan 
r e k o m e n d a s i  a t a s  L a p o r a n  K e t e r a n g a n  
Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota. LKPJ 
merupakan laporan berupa informasi penyelenggara 
pemerintahan selama satu tahun anggaran yang 
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. 
Rekomendasi tersebut disampaikan oleh DPRD saat 
pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga 
yang mengagendakan Penyampaian Rekomendasi 
LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 26 
April 2022. 

Sebelum disampaikan rekomendasi dalam 
rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Salatiga melalui 
Panitia khusus (Pansus) yang secara khusus 
membahas berkenaan dengan LKPj Wali Kota tersebut 
telah melakukan pembahasan. Pembahasan 
dilakukan oleh Pansus dengan mengundang beberapa 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan 

Pemerintah Kota Salatiga dan dilanjutkan 
pembahasan di Internal DPRD. Hasil dari 
pembahasan-pembahasan tersebut akhirnya 
DPRD telah menyusun beberapa rekomendasi 
yang diberikan kepada Wali Kota berupa catatan 
atas penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kota Salatiga selama tahun 2021.

Rekomendasi tersebut berisi catatan-
catatan setrategis berisikan saran, masukan, 
koreksi terhadap penyelenggaraan urusan 
desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas 
umum pemerintahahan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Salatiga. 

Sementara itu Ketua Pansus LKPJ Bonar 
Novi  Priatmoko, SH saat membacakan 
rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota tahun 
anggaran 2021 saat paripurna menyampaikan 
bahwa dokumen LKPJ telah memiliki konsistensi 
dengan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana 
dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2017 s.d 2022. 

Menyangkut percepatan pemulihan ekonomi 
Tahun 2022: 

Sebagian rekomendasi yang dibacakan 
tersebut memuat beberapa urusan diantaranya 
adalah:

1.  Pemerintah Daerah segera mengidentifikasi sub 
sector perekonomian penyumbang Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) mana saja 
yang masih terkontraksi dan sulit tumbuh agar 
kebijakan ekonomi Pemda tahun 2022 dan 
tahun 2023 lebih tepat sasaran dalam 
percepatan ekonomi bagi Kota Salatiga. 

2. Upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan 
melalui diversifikasi ekonomi, mengakselerasi 
pertumbuhan sektor-sektor yang terkena 
dampak besar dari Covid-19 dan mendorong 
sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Menyangkut progres capaian IPM sebagai tolok 
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bahwa, strategis dan arah kebijakan serta 
program dan kegiatan yang orientasinnya 
untuk penurunan jumlah orang miskin di Kota 
Salatiga belum cukup efektif mencapai 
tujuannya, mungkin program dan kegiatan 
sudah inovatif dengan dukungan pendanaan 
juga cukup namun strateginya kurang efektif 
menurunkan penduduk miskin pada situasi 
darurat kesehatan ini.

 Rekomendasi DPRD : supaya strategi dan 
pendekatan program/keg ia tan yang 
or ientasinya untuk penanggulangan 
kemiskinan yang selama ini diyakini belum 
efektif mengurangi penduduk miskin terus 
dievaluasi. 
 Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa 
ditengah perlambatan ekonomi dunia karena 
corona virus tentu diperlukan kerja lebih keras 
lagi dengan inovasi yang lebih baru. 
Diharapkan pada tahun ber ikutnya 
penurunan angka kemiskinan lebih progresif 
capaiannya, mampu mengejar target SDGs 
bahwa 2030 dunia tanpa kemiskinan dalam 
bentuk apapun. 
 Hal ini mengingat target akhir RPJMD 
tahun 2022 kemisikinan Kota Salatiga tinggi 
4,7% tidak gagal dicapai, karena tenyata 
sampai 2021 kemiskinan masih 5,14% dari 
jumlah penduduk. 

 Lebih lanjut Bonar berharap rekomendasi 
ini diharapkan menjadi masukan dalam rangka 
memperbaiki dan meningkatkan kinerja 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota 
Salatiga, “melalui penyusunan perencanaan dan 
anggaran pada tahun berjalan dan tahun 
berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, 
Peraturan Walikota dan kebijakan strategis 
lainnya, sehingga mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga sesuai 
dengan visi dan misi Daerah yang sudah 
ditetapkan” tandas Politisi yang tergabung di fraksi 
PDI Perjuangan tersebut.

ukur keberhasilan 
pembangunan manusia  DPRD merekomendasikan :

Menyangkut percepatan pengurangan penduduk 
miskin 

Kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 
hendaknya menjadi perhatian yang serius dari 
Pemerintah Kota, karena hal ini menunjukkan 

 Untuk meningkatkan daya saing SDM daerah 
sampai tahun 2025 yang akan datang (akhir RPJPD 
2005-2025). Pemerintah Daerah segera melakukan 
audit program kegiatan yang menghambat capaian 
IPM, kemudian merancang program dan kegiatan 
jangka menengah yang lebih inovatif untuk 
mepertahankan capaian IPM selama ini. Prediksinya 
nanti pada tahun 2030 IPM 3 kota di Jawa Tengah ini 
akan dapat mencapai >85.
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di Watu Ceper. “Dalam pertemuan tersebut, Senopati 
Johar Manik yang memiliki tongkat komando dari 
kayu blondo, diminta oleh Pangeran Diponegoro” 
jelasnya.

Selanjutnya tongkat tersebut di patahkan 
menjadi dua bagian, lalu keduanya menancapkan 
kayu blondo tersebut ke tanah dan menjadi pohon 
besar sampai saat ini. 

Senopati Johar Manik meninggal akibat 
ditombak oleh pasukan ‘londo ireng’ ( Belanda hitam) 
pasukan lokal yang bergabung dengan Belanda. 
Senopati Johar Manik semasa hidupnya yang 

angeran Diponegoro dikenal sebagai 

Ppahlawan nasional, beliau merupakan 
p imp inan  pe rang  Jawa ,  yang  

berlangsung selama 5 tahun dari 1925 sampai 1930. 
Perang ini dilakukan atas dasar perlawanan 
Indonesia khususnya pengikut Pangeran Diponegoro 
untuk melawan Belanda yang pada saat itu Negara 
Indonesia sedang mengalami penindasan oleh 
Belanda. Bentuk penindasan yang dilakukan 
Belanda terhadap pribumi yaitu dengan 
menyewakan tanah dengan cara yang semena-mena, 
sedangkan kepada pengusaha swasta sewa 
diberikan tanpa batas untuk dijadikan perkebunan.

Diceritakan Agustina Sri Kuntarsih, cucu 
canggah Johar Manik, sebelum Pangeran 
Diponegoro berangkat berunding, yang kemudian 
dijebak oleh Belanda, sempat bertemu Johar Manik 

Banyak sekali peninggalan dari Pangeran 
Diponegoro yang bisa dijumpai di berbagai daerah, 
namun dengan terbatasnya artikel maupun sejarah 
tertulis maka cukup susah untuk mencari letak 
peninggalan tersebut. Salah satu daerah yang 
terdapat peninggalan dari Pangeran Diponegoro 
ternyata bisa ditemukan di kampung Blondo, 
Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir 
Kota Salatiga. Pangeran Diponegoro pun mempunyai 
panglima yang berada di sekitaran Salatiga yang 
bernama Johar Manik, beliau merupakan senopati 
atau panglima perang Pangeran Diponegoro yang 
menjadi Komandan pasukan Bulkiyo dengan 
anggota laskar di sekitaran Salatiga.
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Johar Manik adalah pribadi / pemimpin / 
prajurit yang digambarkan seperti gajah dan 
Tangguh seperti kuda, Ketika Johar Manik gugur 
pengikutnya merasa sangat sedih dan kehilangan, 

merupakan laskar panglima dari Pangeran 
Diponegoro ini melawan para pribumi yang 
tergabung dengan Belanda untuk membantu 
Belanda dalam penjajahan kepada negara Indonesia 
sebelum akhirnya beliau pun di tombak oleh londo 
ireng. Johar Manik dimakamkan di pemakaman 
Tanggulayu Nanggulan Kota Salatiga.
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maka mereka memberikan Johar Manik nama 
kebanggaan yaitu Gajah Oya yang artinya 
pemimpin yang sekuat dan setangguh gajah. 
Pasukan Bulkiyo kemudian mengukir sebuah batu 
gunung di sungai Gondang menyerupai kepala dan 
belalai gajah, dan menyebutkannya sebagai Watu 
Gajah, sebagai bentuk kesedihan dan kenangan 
pada Johar Manik.

Untuk menghormati nama Johar Manik, 
maka pada waktu Bapak Tardjo memangku 
wilayah Blondo Celong sebagai RW, dan dibuatlah 
Gajah Oya sebagai nama jalan.



4.Hj. Riawan Woro E., SE., MM (Anggota)

Upaya dalam membentuk peserta didik yang 
memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, 
berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong 
royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, 
berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa merupakan tujuan utama dalam 
Pendidikan Karakter

Untuk melakukan pembahasan secara intens 
DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) 
yang bertugas untuk membahas Raperda Pendidikan 
karakter ini. Hasil dari keputusan Pimpinan DPRD 
dibentuklah Pansus 1 pembahas Raperda diantanya 
Raperda Pendidikan karakter yang dengan susunan 
keanggotaan berikut :

1.Dwi Indah Widowati, SPd, MS.i  (Ketua)
2.Basirin     (Sekretaris)

Selaras dengan gagasan pemerintah pusat 
DPRD Kota Salatiga pada Program Pembentukan 
Peraturan Daerah (Propemperda) 2021 mengusulkan 
dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pendidikan 
Karakter. Setelah melalui beberapa proses 
pembahasan akhirnya pada pertengahan bulan April 
2022 DPRD Kota Salatiga dalam Rapat Paripurna 
menyampaikan beberapa Raperda yang mana salah 
satu Raperdanya yakni Raperda Pendidikan 
Karakter untuk segera dilakukan pembahasan 
mendalam.

endidikan adalah usaha sadar dan 

Pterencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Penguatan karakter juga menjadi salah satu 
program prioritas Pemeritah Pusat, Melalui revolusi 
karakter bangsa yang diantaranya membangun 
p e n d i d i k a n  k e w a r g a n e g a r a a n  s e h i n g g a  
implementasi penguatan karakter penerus bangsa 
melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter 
menjadi harapan bangsa ini.

3.Nono Rohana, S.Ag  (Anggota)

Ketua Pansus I Dwi Indah Widowati, S.Pd., 
M.Si menyampaikan pentingnya pengaturan 
pendidikan karakter bagi anak, pihaknya menilai 
bahwa pendidikan karakter hendaknya diberikan 
sejak dini “Bahkan saat anak dimasa kandungan 
pun perlu Pendidikan Karakter, maka seorang ibu 
memiliki peran penting dalam pembentukan 
karakter si anak tersebut” ungkap bu Dwi begitu ia 
kerap disapa. 

Disamping Pendidikan Karakter bu Dwi juga 
menekankan lebih pada penguatan pendidikan 
Karakter, penguatan tersebut dimaksudkan bahwa 
apabila sang anak pernah mendapatkan pendidikan 

6.Muh Nurhidayat  (Anggota)
5.Sarmin, SPd  (Anggota)

Didalam pembahasanya Pansus 1 telah 
melakukan mengundang beberapa Dinas terkait 
untuk melakukan Rapat dengar Pendapat guna 
menggali informasi secara detail terkait ruang 
lingkup sejauh mana Raperda Pendidikan karakter 
nantinya ketika nantinya diUndangkan.
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Bu dwi mengungkapkan bahwa pembahasan 
penyusunan memang belum selesai, pertemuan-
pertemuan selanjutnya akan kita (pansus) perdalam 
terkait pada implementasinya di sektor apa saja 
pengaturan perda tersebut. 

karakter diperlukan penguatan kembali secara 
intens untuk menumbuhkan sikap-sikap yang mulai 
luntur untuk itu diperlukan pentingnya penguatan 
pendidikan karakter bagi sang anak, sehingga 
pihaknya berharap Penguatan Pendidikan karakter 
juga harus dimasukkan di Kurikulom di sekolah-
sekolah.

Lain halnya Sekretaris Pansus I Basirin saat 
ditemui disela-sela 
k e s i b u k a n n y a  
m e n y a m p a i k a n  
pentingnya perda yang 
sedang digagas oleh 
DPRD Kota Salatiga 
tersebut “Perda ini 
Sangat penting dan 
perlu sekali, sekarang 
mel ihat anak-anak 
didik di pendidikan 
dasar itu saya lihat 
sikap menghormati 
guru itu sudah agak 
luntur dan mereka lebih 
sibuk dengan dunianya 
sendiri, jadi memang 
harus  d i tanamkan 
k e m b a l i  k a r a k t e r  
dimulai sejak dini.” kata 

pria sudah menjabat 2 periode sebagai Anggota DPRD 
Kota Salatiga tersebut. 

Disamping itu pengaturan sejauh mana 
pendidikan karakter tersebut diimplementasikan ia 
berharap nantinya pembelajaran tersebut diberikan 
berkelanjutan baik disekolah maupun dirumah juga 
diberikan kepada seorang anak, sambung dia. 

Ia menambahkan dalam proses penyusunan 
perda tersebut pihaknya mengusulkan adanya 
penambahan satu pendidikan dalam pengaturan 
pendidikan karakter yang tidak kalah penting demi 
keberlangsungan masa depan sang anak yakni 
pendidikan Kreatifitas untuk masa depan. 

“Saya sudah mengusulkan adanya penguatan 
Pendidikan karakter itu kan ada 6 point pada profil 
pelajar Pancasila, saya minta sektor kreatifitas untuk 
masa depan juga diutamakan sehingga  Diharapkan 
anak lebih kreatif sebagai bekal dimasa depan 
mereka” kata politisi dari Fraksi PDI P Kota Salatiga.

Lebih lanjut Basirin menyampaikan 
keprihatinannya melihat fenomena kondisi 
dibeberapa kejadian belum lama ini “Terjadi beberapa 
kasus murid menganiaya guru, hal ini karena 
pendidikan karakternya kurang yakni sikap 
menghormati kepada orang yang telah memberikan 

“Karena kalau  njagakke Pendidikan formal 
yang notabene disekolah dirasakan kurang manteb 
maka dari itu, Pendidikan karakter ini juga 
diberikan disekolah informal seperti Pondok 
Pesantren dan sekolah-sekolah di hari Minggu.” 

Kita berharap apabila perda ini sudah 
terwujud bisa diaplikasikan di khususnya di 
berikan kepada anak-anak kita yang masih 
dibangku sekolah,

ilmu kepada mereka.” terang basirin. 
Ia menambahkan pentingnya menanamkan 

sopan santun bagi anak-anak didik saat ini sikap 
Sopan santun kepada orang yang lebih tua serta 
kekwatiran pada sikap , beliau berharap agar segera 
terealisasinya Perda pendidikan Karakter ini 
“Mudah-mudahkan akan betul menjadi perda dan 
bisa dijalankan, diharapkan nantinya para anak 
didik kita bisa tertanam sikap menghormati kepada 
sesepuh” tegasnya 

Sementara itu  
Sarmin SPd yang 
juga masuk dalam 
keanggotaan pansus 
I, pihaknya merasa 
khawatir dengan 
pendidikan anak di 
jaman sekarang,  
“saya  melihat anak 
j aman  seka rang  
mulai SD hingga 
SMA sudah mulai 
meluntur nilai-nilai 
p e n d i d i k a n  
karakternya, kalau 
t i d a k  s e g e r a  
dibentuk ditakutkan 
tahun-tahun yang 
akan datang ini  
semakin ora cetho”  kata pak Sarmin begitu ia kerap 
disapa.

Sehingga karakter itu suatu bentuk identitas 
diri dari pada seseorang mencerminkan 
kepribadian, identitas dirinya sendiri yang meliputi 
berbagai  hal  ba ik budaya,  sos ia l  dan 
kemasyarakatan. melihat urgensi tersebut maka 
dari itu DPRD menginisiasi disegerakannya 
Raperda Pendidikan Karakter. 

Pendidikan karakter ini ia rasakan masih ada 
keterkaitannya dengan keagamaan. Proses 
Pendidikan di Pesantren, kalau untuk umat Nasrani 
disekolah hari Minggu, kondisi semacam ini 
merupakan benih-benih proses Pendidikan 
karakter bagi sang anak. 

Disamping itu pihaknya menekankan pada 
muatan lokal banyak dimasukkan ke pada 
pengaturan Perda pendidikan karakter ini sehingga 
ketika perda nantinya dijalankan sejalan dengan 
sosial kultural sesuai dengan kepribadian 
masyarakat Kota Salatiga. 

Basirin - Sekretaris Pansus I DPRD

Sarmin, S.Pd - Anggota Pansus I DPRD



Pansus I DPRD melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Pembahasan Pansus I DPRD melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Pembahasan 
Raperda Tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif bersama Tim Asistensi Pemerintah Kota Salatiga Raperda Tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif bersama Tim Asistensi Pemerintah Kota Salatiga 
Pansus I DPRD melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Pembahasan 
Raperda Tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif bersama Tim Asistensi Pemerintah Kota Salatiga 

Seperti halnya yang gaungkan oleh Pemerintah 
pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang saat ini 
melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan 
ekonomi melalui peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia, pelaku pariwisata, ekonomi, kreatif, 
revitalisasi destinasi pariwisata, peningkatan 
resiliensi dan desain usaha, inovasi produk dan jasa, 
temasuk tranformasi.

Perkembangan proses pembentukan Raperda 
Ekraf untuk saat ini sedang di Godog di DPRD Kota 
Salatiga bersama pihak Eksekutif untuk segera 
merampungkan Perda Tersebut. 

Menangkap beberapa potensi Kota Salatiga 
untuk pengembangan di sektor ekonomi kreatif DPRD 
Kota Salatiga telah menggagas sebuah Raperda 
tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi 
Kreatif ( Raperda Ekraf). Yang masuk dalam daftar 
Program Pembentukan Peraturan Daerah 
(Propemperda) di Tahun 2021.

Untuk saat ini pembahasan Perda Ekraf sudah 
memasuki ditahapan pembahasan di tingkat Pansus I 
DPRD bersama Tim Asistensi setelah beberapa tahap 
telah dilalui dalam proses pembentukan Perda. yang 
sebelumnya telah disusun pembuatan Naskah 
Akademik dan kegiatan public hearing untuk Raperda 
Ekraf oleh DPRD kota Salatiga. 

Saat ditanya berkaitan dengan Raperda Ekraf 
Nono Rohana. S.Ag selaku Ketua Komisi A DPRD yang 
juga masuk dalam keanggotaan pansus I yang 
melaksanakan tugas pembahasan perda tersebut 

hal tersebut sesuai harapan dari pemerintah 
berkaitan dengan munculnya berbagai pelaku usaha 
sektor ekonomi kreatif (Ekraf). 

idak dapat dipungkiri bahwa covid 19 

Ttelah memberikan dampak yang luar 
biasa di disegala sektor termasuk di 

sektor perekonomian termasuk di Kota Salatiga. 
Dampak terhadap perekonomian memang sangat 
dirasakan oleh para pelaku-pelaku usaha. 

Namun demikian, ditengah dampak pandemi 
yang menghantam, tidak sedikit para pelaku usaha 
dengan inovasi produk dan pemasaran melalui 
pemanfaatan teknologi banyak bermunculan. 

Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Raperda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Lebih lanjut pak 
N o n o  m e n j e l a s k a n  
peningkatan nilai jual 
sebuah produk “titik tekan 
Bagaimana ekonomi kreatif 
ini pasaran yang semula 
k e m a s a n n y a  y a n g  
sederhana mungkin dengan ekonomi kreatif ini 
ada kemasan yang menarik kemudian pemasaran 
gunakan media-media yang saat ini sudah tersedia 
dan mudah diakses oleh para pembeli” jelas 
legislator yang masuk di fraksi PKS. 

pemerintah harus hadir di situ baik 
pelatihan, pengembangan kalau dimungkinkan 
dapat membantu peminjaman modal dengan 
bunga yang lunak sehingga mereka lebih 
meningkatkan omsetnya untuk produk-produk 
mereka yang dijual.

Nilai produk menjadi berbeda ketika produk 
yang dulunya alakadarnya dikemas dengan baik, 
dengan pemasaran dengan pemilihan brand serta 
dipromosikan dengan bahasa-bahasa yang 

Ia menambahkan penggunaan teknologi 
informasi tersebut nantinya akan meningkatkan 
pemasaran sebuah produk dari UMKM yang sudah 
ada di Kota Salatiga untuk dapat dijual di berbagai 
tempat tidak hanya terbatas pada penjualan di 
sekitar Salatiga saja namun bisa menjangaku ke 
seluruh Indonesia bahkan dunia. 

berpendapat bahwa Salatiga berpotensi sekali 
untuk pengembangan UMKM yang nantinya 
diarahkan sebagai Kawasan pengembangan 
u s a h a n n y a  d e n g a n   
ekonomi kreatif.

“Ekonomi kreati f  
disini tidak hanya sebatas 
penjualan yang manual 
begitu saja yang pada 
umumnya Tetapi lebih 
k r e a t i v i t a s n y a  l e b i h  
d i t i n g k a tk a n  d e n g an  
menggunakan media yang 
saat ini berkembang.” 
Ungkap Nono Rohana. 
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menarik. Sehingga betul-betul menjadikan magnet 
untuk menarik para pembeli. 

Melalui  Perda tersebut diharapkan 
pemerintah dapat memberikan pelatihan, 
pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk 
meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial 
pelaku Ekonomi Kreatif sehingga keterlibatan 
pemerintah bagi pelaku usaha dapat dirasakan.

Dengan pemanfaatan teknologi yang kian 
marak saat ini, memilik peranan yang sangat 
signifikan dalam proses penjualan sebuah produk 
untuk Pemerintah harus memiliki payung hukum 
yang diharapkan dengan adanya perda tersebut. 
Syukur-syukur pemerintah dapat menggandeng 
marketplace yang mendukung penjualan produk 
lewat media internet. untuk dilakukan kerjasama 
untuk membantu pemasaran produk-produk local 
di Salatiga. 

Lebih lanjut bu Woro begitu ia kerap disapa 

Lebih lanjut Ia 
m e n y a m p a i k a n  
berkenaan pentingnya 
pengemasan sebuah 
produk yang dapat 
meningkatkan dari 
ni lai  jual sebuah 
produk itu sendiri 
“ d i h a r a p k a n  
m a s y a r a k a t  b i s a  
menjual suatu produk 
itu yang sederhana 
menjadi istimewa, 
y a i t u  t e n t a n g  
p a c k a g i n g  a t a u  
p a c k i n g  c a r a  
membungkus suatu 
produk ini begitu 
menarik begitu cantik 
A k h i r n y a  b i s a  

meningkatkan kualitas juga produk kuantitas 
produk ekonomi kerakyatan.” Kata bu Woro 

“itulah yang diharapkan dari ekonomi kreatif 
jadi yang semula mereka UMKM ini bergerak hanya 
sederhana dengan menggunakan kreatifitas dan 
sebagainya mereka menjadi lebih kreatif sehingga 
omsetnya meningkat.” Pungkas Nono Rohana. 

S e m e n t a r a  i t u  H j  R i a w a n  W o r o  
Endartinigrum, SE.,MM selaku Anggota DPRD Kota 
Salatiga yang masuk keanggotaan di Pansus I DPRD 
mengharapkan untuk peningkatan sebuah produk 
menjadi lebih kreatif  “harapan saya mengenai para 
pedagang itu kan bisa tentang penjualan produk 
selain untuk meningkatkan ekonomi keluarga 
pastinya ada ini ada nilai plusnya tidak hanya cuma 

serta merta jualan 
saja” ungkap legislator 
dari Fraksi Gerindra 
tersebut 

S e h i n g g a  d a r i  s e k i a n  b a n y a k n y a  
pengembangan ekonomi kreatif melaui kreasi 
intelektual yang dimaksud ialah sangat 
dibutuhkannya kreativitas serta keahlian lainya 
dimasing-masing jenis sector. 

juga berharap melalui perda Ekraf tersebut 
pemerintah dapat memberikan dukungan fasilitas 
sarana dan prasarana via online untuk menghadapi 
perkembangan dunia usaha “sekarang itu Modelnya 
kan online untuk meningkatkan penjualan agar 
omzet penjualan menjadi semakin meningkat” 
ungkap Anggota DPRD yang juga masuk di 
keanggotaan Komisi A DPRD tersebut disela-sela 
kesibukannya.

Senada dengan Anggota Pansus yang lain 
Muh Nurhidayat yang juga Anggota Pansus I DPRD 
menyampaikan hadirnya ekonomi kreatif tidak 
hanya berpengaruh terhadap perkembangan inovasi 
dan segi kreativitas saja, namun juga dapat 
membuka lapangan pekerjaan baru. Semakin 
banyak inovasi dan kreatifitas dari orang-orang yang 
membuka bisnis, hal tersebut berdampak juga 
banyak produk-produk baru yang dihasilkan, 
dengan begitu semakin banyak juga tenaga kerja 
yang diperlukan dalam proses produksinya. 

Sepertihalnya disampaikan Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat 17 sub 
sektor seperti : Pengembangan permainan, 
Arsitektur, Desain Interior, Musik, Seni Rupa, 
Desain Produk, Fesyen, Kuliner, Film, Anmiasi dan 
video, Fotrografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi 
dan Radio, kriya, periklanan, Seni Petunjukan, 
penerbitan, Aplikasi. 

Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa 
Salatiga telah di usulkan oleh Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagai Kota 
Gastronomy dari segi keragaman kuliner. Sehingga 
kuliner lokal di Salatiga hendaknya selalu 
dikembangkan. 



PMK adalah 
penyak i t  yang  
disebabkan oleh 
v i r u s  d i m a n a  
penyebarannya 
melalui udara dan 
ca i ran  seper t i  
eksudat air liur 
dan sperma dan 
t i d a k  h a n y a  
menyerang sapi 
saja, PMK dapat 
m e n g i n f e k s i  
s emua  t e rnak  
ruminansia yang 

memiliki kuku terbelah seperti kerbau, kambing, 
domba, dan babi.

Pada awal April 2022, peternak di 
Indonesia dikagetnya munculnya 
wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 

pada hewan ternak, khususnya sapi yang di 
temukan di daerah Aceh dan Jawa Timur yang 
akhirnya menyebar ke beberapa daerah di Indonesia.

Sebenarnya wabah PMK pernah menyerang 
Indonesia pada Tahun 1983, namun dapat 
diberantas dengan adanya program vaksinasi massal 
sehingga pada tahun 1986 melalui Keputusan 

Menteri Pertanian 
No.260/1986 dan 
kemudian diakui 
oleh OIE pada 
t a h u n  1 9 9 0  
dengan Resolusi 
no XI, Indonesia 
dinyatakan bebas 
PMK.

Sementara itu anggota Komisi B ,Yusup 
Wibisono,SH mengatakan bahwa perlu adanya 

“Kami ingin mengetahui langkah-langkah 
untuk itu antisipasinya seperti apa dan upaya apa 
yang sudah dan akan dilakukan oleh Dispangtan 
dalam menangani PMK ini.” Kata Politisi PKB ini.

Lebih lanjut Pak Miftah mengatakan bahwa 
s a a t  i n i  
menje lang  
Hari Raya 
Idul Adha 
dimana lalu 
l i n t a s  
perdaganga
n  h e w a n  
a k a n  
meningkat, 
s e h i n g g a  
p e r l u  
pengawasan 
d a n  
penanganan 
yang lebih 
khusus olah 
Dispangtan.

Komisi B DPRD Kota Salatiga yang 
membidangi Perekonomian dan Keuangan, yang 
salah satu mitra OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 
adalah Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) 
Kota Salatiga sangat concern dengan merebaknya 
PMK ini terutama di wilayah Kota Salatiga.

Ketua Komisi B, M Miftah, ditemui beberapa 
waktu yang lalu mengatakan bahwa pihaknya telah 
mengundang Dispangtan Kota Salatiga untuk 
melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait 
perkembangan PMK di Kota Salatiga ini.
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Lain halnya 
yang disampaikan 
oleh Fardhila Retno 
Herdini,SE anggota 
Komisi B DPRD 
Kota Salatiga dari 
F r a k s i  P D I  
Perjuangan yang 
b e r h a r a p  a g a r  
Dispangtan Kota 
Sa la t iga  untuk 
lebih pro akti f  
dalam penanganan 
wabah  PMK ini.

Lebih lanjut Bu Dini mengatakan bahwa 
Komisi B DPRD Kota Salatiga akan mensupport 
Dispangtang dalam mengatasi penyebaran wabah 
Penyakit Mulut dan Kuku di Salatiga

“ P e r l u  
a d a n y a  
p e n d a m p i n g a n  
bagi peternak yang 
sapi nya terpapar, 
langkah-langkah 
pencegahan agar 
sapi tidak terpapar 
h a r u s  t e r u s  
diupdate sehingga wabah ini tidak meluas di Kota 
Salatiga.” Kata Legislator Dapil Sidomukti ini.

Lebih lanjut Bu Novi mengatakan bahwa dari 
ternak sapi ini selain bisa dimanfaatkan daging dan 
susu nya , kotoran sapi bisa dimanfaatkan menjadi 
biogas, pupuk kendang sehingga mempunyai nilai 
ekonomis yang tinggi.

“Kemarin saat kita meninjau lokasi 
peternakan di Kumpulrejo, disana geliat ekonomi 
kerakyatan dari sapi ini sangat terasa, mereka 
memanfaat susu sapi untuk dibikin minuman, terus 
kotorannya untuk pupuk tanaman pegagan yang 
akhirnya diolah menjadi keripik ini sebuah nilai 
tambah ekonomi yang besar.” Kata anggota Fraksi 
PDI Perjuangan ini.

kerugian bagi para petani peternak ini.kesiapan oleh Dispangtan Kota Salatiga dalam 
menghadapi wabah PMK ini baik terkait SDM baik 
itu dokter maupun para medisnya hingga pada 
pendanaannya.

Menurut rilis data  Biro Pusat Statistik (BPS) 
Kota Salatiga pada tahun 2021 terdapat 3.998 ekor 
Sapi Perah, 1.380 ekor Sapi Potong, 64 ekor Kerbau, 
50 ekor Kuda, 3.171 ekor Kambing dan 818 ekor 

Domba. Dari jumlah 
tersebut Kota Salatiga 
dalam setahun bisa 
menghasilkan sekitar 18 
ton daging dan 4 juta liter 
susu.

 Kota Salatiga memang mempunyai potensi 
peternakan yang sangat potensial karena didukung  
oleh letak geografis, kondisi iklim, tersedianya lahan 
untuk pakan untuk pengembangan peternakan sapi 
baik sapi perah maupun sapi pedaging .

“Jumlah dokter hewan dan paramedis hewan 
di Kota Salatiga sangat terbatas, sehingga perlu 
adanya langkah antisipasi seperti misalnya akan  
meminta bantuan tenaga dari luar Salatiga untuk 
membantu dan juga dengan pengadaan vaksin bagi 
hewan ternak yang terpapar.” Kata anggota DPRD 
dari Nasdem ini.

Masih menurut Yusup Wibisono, jangan 
sampai wabah ini menambah beban bagi para 
peternak di Kota Salatiga yang masih terkena 
dampak dari pandemi Covid19, namun saat ini 
dimana mereka akan merasakan masa panen malah 
terkena imbas wabah PMK. 

Wakil Ketua Komisi 
B DPRD Kota Salatiga, 
Dra. Novia Praptiningsih 
m e l i h a t  p o t e n s i  
pe te rnakan  d i  Ko ta  
Salatiga ini sebagai suatu 
aset perekonomian yang 
besar, untuk itu memang 
perlu perhatian khusus 
dari Dispangtan Kota 
S a l a t i g a  u n t u k  
melindungi peternak dari 
wabah PMK sehingga 
t i d a k  m e n i m b u l k a n  
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“Ibarat kita memancing dengan umpan yang 
kecil maka ikan yang kita dapatkan juga kecil, 
namun jika umpan kita besar maka hasil yang akan 
kita dapatkan juga tentu akan besar.” Kata Politisi 
PKS ini.

berkembang pariwisata di Kota Salatiga.

Menanggapi hal ini  anggota Komisi B DPRD 
Kota Salatiga dari Fraksi Gerinda, Sarwono,SE 
mengatakan bahwa mendukung kegiatan promosi 
baik itu pameran ataupun expo yang bertujuan 
untuk lebih mengenalkan Kota Salatiga di tingkat 
nasional  ,  
n a m u n  
k e g i a t a n  
t e r s e b u t  
harus ada 
target yang 
jelas. Target 
p e s e r t a  
b e r a p a ,  
t a r g e t  
pengunjung
nya berapa 
dan outcame 
yang akan 
diharapkan 
seperti apa.

Lebih lanjut Pak Budi mengatakan bahwa 
Komisi B DPRD Kota Salatiga akan mendukung dari 
sisi penganggaran jika memang Disbudpar Kota 
Salatiga mempunyai target yang jelas dalam upaya 
mempromosikan pariwisata di Kota Salatiga.

Pada tanggal 20-22 Mei 2022 Kota Salatiga 
akan mengadakan Pameran Nasional Salatiga 
Hybrid Expo 2022 yang diadakan di Taman Wisata 
Sejarah Salatiga (TWSS) dan akan diikuti peserta 
dari instansi pemerintah dan swasta baik dari dalam 
maupun luar kota.

Masih 

Sekretar is  
Komisi B DPRD 

Kota Salatiga, H. Budi S a n t o s o , S E , M M  
mengatakan bahwa perlu a d a n y a  u p a y a  d a r r i  
Disbudpar Kota Salatiga untuk mempromosikan 
pariwisata yang ada di Kota Salatiga dengan harapan 
dengan promosi yang gencar maka akan semakin 

Kota Salatiga dikenal sebagai kota transit 
pariwisata, letaknya yang strategis 
diantara persimpangan Segitiga Emas 

Semarang, Solo dan Yogyakarta.Wilayah Kota Salatiga 
terletak ditengah wilayah Kabupaten Semarang yang 
kaya akan lokasi wisata alam yang cukup ramai.

Beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Kota 
Salatiga tengah mengupayakan pembangunan objek-
objek wisata buatan baik yang dikelola oleh swasta 
maupun yang dibangun oleh pemerintah.

Perkemban
gan ini menjadi 
c o n c e r n  d a r i  
Komisi B DPRD 
Kota Salatiga yang 
m e m b i d a n g i  
E k o n o m i  d a n  
Keuangan.Tumbu
h kembangnya 
i n d u s t r i  
pariwisata akan 
m e m b e r i k a n  
multiply effect 
bagi bangkitnya 
p e r e k o n o m i a n  
selama pandemi 
Covid19 saat ini.

Wisata kuliner berkembang dengan munculnya 
resto-resto kekinian yang istilah saat ini 
Instagramable sangat mendorong industri pariwisata 
seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi 

kreatif saat ini.
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“Namun saya berharap event (pameran-red) 
seperti ini bisa dikerjakan secara bersama-sama 
dan kerja bareng antar OPD terkait, sehingga 
hasilnya akan lebih maksimal jangan hanya 
diadakan secara partial oleh masing-masing OPD.” 
Kata Politisi Gerinda ini. 

Lebih lanjut Bu Aslinda mengatakan bahwa 
mengadakan event-event pameran juga bisa 
menjadi salah satu upaya meningkatkan 
kunjungan wisatawan disamping juga bisa 
mengenalkan potensi warga dan menggerakan 
perekonomian masyarakat terutama bagi para 
pelaku UMKM.

Salah satu strategi untuk pengembangan 
pariwisata di Kota Salatiga adalah dengan 
pemberdayaan desa wisata, saat ini baru ada satu 
desa wisata yakni Desa Wisata Tingkir Lor dan 
rintisan Desa Wisata Kauman Kidul dengan pilot 
project nya di Si Talang.

Anggota Komisi B DPRD Kota Salatiga dari 
Partai Demokrat, Agus Joko Setiawan mengatakan 
bahwa perlu peran dan perhatian yang lebih dari 
Pemkot Salatiga dalam pengembangan desa wisata 
ini, karena selama ini masyarakat di desa wisata lah 
yang lebih aktif bergerak untuk memajukan dan 
memperkenalkan potensi pariwisata di wilayahnya.

“Dukungan infrastruktur dan pendanaan 
untuk mengembangkan Desa Wisata perlu 
dimasukkan dalam postur anggaran di APBD Kota 
Salatiga sehingga potensi Desa Wisata ini bisa 
berkembang dengan optimal.” Kata Legislator dari 
Argomulyo ini.

“Saya salut dengan Disbudpar yang memiliki 
banyak gagasan namun istilah jawanya kandhel ing 
pangucap wujudno ing pakerti ,jadi jika ada potensi 
wisata harus ada kajian terlebih dahulu dan harus 
kegiatan infrastruktur  mendukung sehingga apa 
yang diharapkan akan terwujud.” Kata politisi dari 
Argomulyo ini.

“Sedangkan untuk dukungan infrastruktur, 
contohnya untuk pengunjung yang akan datang ke 
Makam Mbah Wahid yang menggunakan bis, padahal 
jalannya tidak bisa dilewati bis, ini yang harus 
diperhatikan sehingga tidak menimbulkan masalah 
lain.” Kata Pak Sarwono.

menurut Pak Sarwono, hendaknya pihak 
penyelenggara bisa mengakomodir peserta dari 
UMKM untuk  karena salah satu tujuan diadakannya 
expo ini sebagai salah satu upaya dalam rangka 
pemulihan ekonomi yang terpuruk pada saat pandemi 
Covid19.

Lebih lanjut Pak Sarwono mengatakan bahwa 
harus ada kajian yang matang ini dimaksudkan agar 
ada kesinambungan kegiatan sehingga kegiatan 
tersebut berlangsung terus tidak hanya pada tahun 
ini saja namun juga untuk tahun -tahun berikutnya.

Aslinda Afianti,SP, anggota Komisi B DPRD 
Kota Salatiga juga mendukung upaya pembangunan 
destinasi wisata di Kota Salatiga, jika memang 
diperlukan Pemkot Salatiga bisa menggandeng 
investor untuk membangun destinasi wisata buatan 

di Kota Salatiga.

Agus Joko Setiawan- Anggota Komisi B DPRD



Sebagian peserta didik yang menempuh 
pendidikan di Kota Salatiga berasal dari luar kota 
Salatiga, bahkan berasal dari hampir seluruh 
wilayah Indonesia sehingga Kota Salatiga tak 
ubahnya seperti miniatur Indonesia atau Indonesia 
mini.

Salah satu Tri Fungsi Kota Salatiga 
adalah sebagai Kota Pendidikan, 
beberapa Perguruan Tinggi baik negeri 

maupun swasta ada di kota ini, semisal  Universitas 
Kristen Satya Wacana (UKSW ), Universitas Islam 
Negeri  (UIN) Salatiga, STIE Akademi  Manajemen 
Akutansi (AMA) dan beberapa lembaga pendidikan 
yang lain.

Mahasiswa yang menempuh pendidikan dari 
luar Kota Salatiga tentunya membutuhkan tempat 
tinggal sementara disini,fenomena ini membuka 
sebuah lahan bisnis yang sangat menjanjikan, bisnis 
rumah kos.

Rumah kos/kontrakan merupakan salah satu 
tempat penyedia jasa penginapan atau tempat 
tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar 
dan setiap kamar memiliki beberapa fasilitas yang 

“Untuk itu mengantisipasi munculnya 
permasalahan dimasa yang akan datang, maka 
DPRD Kota Salatiga memandang perlu adanya 
sebuah Peraturan Daerah yang akan melindungi 
pemilik kos maupun penghuni kos. “ Kata Politisi 
dari Gerindra ini.

Menjamurnya rumah kos di Kota Salatiga 
mendapat perhatian khusus dari jajaran DPRD Kota 
Salatiga dengan menginisiasi Rancangan Peraturan 
Daerah (Raperda) Penyelenggaran Rumah Kos.

Sedang Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga, 
Ir. Hj. Diah Sunarsasi mengatakan bahwa saat ini 
Pansus III sedang mengkaji terkait cantolan 
peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang 
Rumah Kos namun pihaknya akan tetap 
berkomitmen untuk tetap mewujudkan Raperda 

Lebih lanjut Pak Agus mengatakan bahwa 
perkembangan rumah kos di Salatiga sangat luar 
biasa, dengan adanya perusahaan besar yang 
berdiri seperti PT. SCI, Formulatrix dengan jumlah 
karyawannya yang besar dan beralihnya STAIN 
Salatiga menjadi UIN Salatiga yang akan 
menampung jumlah mahasiswa yang lebih besar 
pula maka kebutuhan akan rumah kos tentu juga 
akan meningkat,

“Karena kita berharap keberadaan Rumah 
Kos ini bisa memberikan kontribusi kepada PAD 
(Pendapatan Asli Daerah-red) .” ungkap Pak Agus 
yang merupakan anggota Komisi C DPRD Kota 
Salatiga ini.

ditawarkan atau disediakan dan juga memiliki 
harga yang telah ditentukan oleh pemilik 
kos/kontrakan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
(Bapemperda) DPRD Kota Salatiga, Agus Pramono, 
SH ditemui beberapa waktu yang lalu mengatakan 
bahwa  Raperda Penyelenggaraan Rumah Kos 
masuk pada Program Pembentukan Peraturan 
Daerah (Propemperda) tahun 2022 dan saat ini telah 
dilakukan pembahasan antara Pansus III DPRD 
Kota Salatiga dengan pihak terkait.
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Penyelenggaraan Rumah Kos walaupun nantinya 
akan ada penyesuaian.

“Kita harus tahu kriteria rumah kos seperti 
apa, standarisasinya dan klasifikasinya seperti apa 
sehingga harus ada perlakuan yang beda antara 
pemilik kos yang memiliki sedikit kamar dengan 
pengelola kos yang profesional banyak kamar, 
untuk perlu adanya peraturan yang mengatur itu.” 
ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Salatiga 
ini.

“Sehingga harapannya dengan adanya 
peraturan ini akan memberikan kenyamanan bagi 
penghuni kos, memberikan dampak positif bagi 
masyarakat dan bisa memberikan kontribusi 

penghasilan bagi PAD bagi Kota Salatiga.” Kata 
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga ini.

Masih menurut Bu Diah bahwa di Kota 
Salatiga terdapat banyak rumah kos baik yang 
dikelola secara profesional dengan banyak kamar 
maupun rumah kos rumahan yang dikelola secara 
pribadi untuk itu perlu sebuah peraturan daerah 
dibuat untuk mengatur itu.

Lain halnya dengan Bagas Aryanto,SP anggota 

Komisi C DPRD Kota Salatiga yang menyoroti betapa 
perlunya  Perda yang mengatur tentang rumah kos 
karena dengan banyaknya usaha kos-kosan suatu 
saat pasti akan ada masalah ditimbulkan dan untuk 
itu harus diantisipasi dari sekarang.

“Usaha kos-kosan ini berkembang sangat 
pesat terutama didaerah sekitaran Blotongan 
dimana UKSW dan UIN Salatiga yang membuka 
kampus disana dan menambah daya tampung 
mahasiswa yang diterima.” Kata Politisi PDI 
Perjuangan ini.

Hal senada dilontarkan oleh Bonar Novi 
Priatmoko,SH anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga 
yang mengatakan bahwa potensi PAD dari usaha 
Rumah Kos sangat potensial, mengingat banyaknya 
usaha tersebut yang ada di Kota Salatiga.

“Nantinya perlu ada standarisasi dan 
klasifikasi yang jelas terkait Rumah Kos yang akan 
dikenai pajak, dan pajak yang akan dibayar ini akan 
dibebankan kepada pemilik kos bukan pada 
penghuni kos.” Kata Legislator dari Sidorejo ini.

Lebih lanjut Mas Bonar mengatakan bahwa 
selain berdampak pada PAD Kota Salatiga, usaha 
kos-kosan ini juga akan berimbas mengeliatnya 
ekonomi kerakyatan dilingkungan sekitar Rumah 
Kos seperti usaha laundy,usaha kuliner dan lain 
sebagainya.

Masih menurut Pak Bagas, di beberapa kota 
besar masalah penyalahgunaan rumah kos sering 
terjadi, seperti sebagai tempat peyalahgunaan 
narkoba atau miras bahkan sebagai ajang prostitusi 
untuk itu untuk mengantisipasinya perlu adanya 
sebuah peraturan yang mengatur tentang Rumah 
Kos. 

“Sehingga nantinya akan jelas apa yang 
menjadi tanggung jawab dari pengelola rumah kos 
maupun para penghuni kos.” kata Politisi PDI 
Perjuangan ini.

Ir. Hj Diah Sunarsasi - Ketua Pansus III

Bonar Novi P. SH - Anggota Komisi C DPRD

Bagas Aryanto, SP - Anggota komisi C DPRDBagas Aryanto, SP - Anggota komisi C DPRDBagas Aryanto, SP - Anggota komisi C DPRD



Kemat,S.SosI mengatakan bahwa DPRD Kota 
Salatiga saat ini sedang mengajukan Raperda 
Inisiatif DPRD tentang Penyerahan Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Perumahan.

“Kedepannya Raperda ini saya berharap bisa 
mengcover berbagai kepentingan dan bisa 
mengakomodir kearifan lokal yang berkembang di 
masyarakat Kota Salatiga.” Kata Politisi PDI 
Perjuangan ini. 

Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga yang 

Lebih lanjut Pak Kemat menjelaskan bahwa 
Raperda ini akan mengatur dan memberikan 
jaminan ketersediaan PSU perumahan sekaligus 
untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman dan Permendagri No 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah.

Karena saat ini di Kota Salatiga tidak hanya 
perumahan-perumahan yang berkembang namun 
saat ini muncul kawasan permukiman-permukiman 
seiring  dengan kebutuhan akan hunian bagi warga 
Kota Salatiga.

Merujuk dari UU No 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, disana 
dijelaskan bahwa kawasan permukiman adalah 
daerah yang digunakan sebagai tempat bermukim 
masyarakat suatu negara. Kawasan tersebut 
merupakan sebuah lingkungan hidup yang dapat 
berupa pedesaan atau perkotaan sekaligus.

Dalam sebuah kawasan permukiman bisa 
terdiri dari beberapa perumahan karena 
permukiman adalah lingkungan tempat hunian dan 
kegiatan yang mendukung kehidupan serta 
penghidupan dan pemerintah wajib  membangun 
permukiman yang baik adalah untuk menyediakan 
sarana prasarana serta utilitas umum dalam 
menunjang kegiatan masyarakat.

Pertambahan penduduk Kota Salatiga saat 
ini telah berkembang begitu signifikan, 
menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 

2020 mencatat penduduk Kota Salatiga pada bulan 
September 2020 sebanyak 196.086 jiwa. Dibandingkan 
dengan hasil sensus sebelumnya tahun 2010 hingga 
2020,.jumlah penduduk Kota Salatiga mengalami 
penambahan sekitar 21.990 jiwa atau rata-rata.2.000 
setiap tahun.

Ketua Komisi C DPRD Kota Salatiga, H.M 

Peningkatan jumlah penduduk ini berimbas pada 
kebutuhan rumah tinggal bagi penduduk Kota Salatiga, 
penyediaan rumah tinggal sebagian dilakukan secara 
personal maupun oleh para pengembang perumahan.

Banyaknya pengembang perumahan ini 
menyisakan permasalahan baru, yakni terkait 
penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas (PSU) dilingkungan perumahan. PSU meliputi 
jalan, jaringan listrik, jaringan air minum, tempat 
ibadah, sanitasi dan ruang terbuka hijau.

Pengaturan Penyediaan dan penyerahan Prasarana, Pengaturan Penyediaan dan penyerahan Prasarana, 
Sarana dan Utilitas (PSU) Dilingkungan perumahanSarana dan Utilitas (PSU) Dilingkungan perumahan
Pengaturan Penyediaan dan penyerahan Prasarana, 
Sarana dan Utilitas (PSU) Dilingkungan perumahan
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membahas Raperda Penyerahan PSU Perumahan, Fatoni 
S.Ag mengatakan bahwa untuk penyediaan PSU di 
tingkat perumahan yang besar sebenarnya sudah tidak 
ada masalah karena dalam aturannya sudah jelas yakni 
pengembang wajib menyediakan 40% lahan yang 
dikelolanya menjadi PSU.

Lebih lanjut Pak Fatoni,mengatakan bahwa yang 
menjadi masalah adalah para pengembang kecil atau 
masyarakat yang menjual tanahnya secara kavlingan 
dengan lahan yang kecil yang ingin menyediakan rumah 
huni kepada masyarakat tentunya akan sangat 
kesulitan untuk memenuhi syarat tersebut. 

“Untuk itu dalam Raperda yang sedang kita bahas 
ini  kita akan mengakomodir masalah ini, karena selama 
ini aturan yang diterapkan dalam mengurus perijinan 
masih sama seperti perijian perumahan dan ini sangat 
memberatkan bagi para pengembang kecil.” Kata 
Legisaltor dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

“Karena berdasarkan peraturan yang ada untuk 
kawasan permukiman menjadi ranah kewenangan 
Provinsi untuk itu kita akan melakukan konsultasi ke 
Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dalam waktu 
dekat ini. “ Pungkas Anggota DPRD Kota Salatiga dari 
Dapil Sidomukti ini.
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“Jika memang belum diserahkan kepada 
Pemkot namun Fasum tersebut terbengkalai dan 
membuat lingkungan kumuh seyogyakan 
Pemerintah Kota bisa mengambil alih PSU 
tersebut.” Kata Pak Lis.

Hal senada dilontarkan oleh anggota Pansus 
III dari Partai Golongan Karya, Listiyanto yang 
mengatakan bahwa DPRD Kota Salatiga ingin 
memfasilitasi dan memberikan jaminan kepastian 
hukum bagi para pelaku pengembang kecil yang 
ingin ikut andil dalam pemenuhan hunian bagi 
masyarakat.

“Disisi lain sebenarnya negara lah yang harus 
bertanggung jawab akan penyediaan lahan 
perumahan atau hunian untuk masyarat, kalau 

kemampuan pengembangnya  hanya untuk lahan 
kecil namun diberlakukan sama seperti 
perumahan besar juga sangat tidak mungkin.” Kata 
Legislator dari Argomulyo ini.

Terkait PSU perumahan yang , Pak Lis 
mengatakan bahwa jika memang PSU tersebut 
sudah diserahkan ke Pemerintah Kota maka 
Pemkot Salatiga wajib untuk melakukan 
pemeliharaan karena PSU itu sudah menjadi aset 
dari Pemerintah Kota

Fatoni - Anggota Pansus III DPRD

Listiyanto - Anggota Pansus III DPRDListiyanto - Anggota Pansus III DPRDListiyanto - Anggota Pansus III DPRD
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Se j a l a n  
d e n g a n  
perkemba

ngan dun ia  a tau  
perkembangan zaman, 
p e n d i d i k a n  
d ihadapkan  pada  
tantangan yang berat. 
Kemerdekaan berfikir 

harus didahulukan oleh para guru sebelum mereka 
mengajarkan kepada siswa-siswi. Dalam kompetensi 
guru dalam level apapun, tanpa ada proses 
penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum 
yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran 
yang terjadi. Kemdikbud melakukan sejumlah 
terobosan guna meningkatkan mutu pendidikan 
agar mampu menghasilkan sumber daya manusia 
yang siap dalam menghadapi resiko yang akan 
muncul dimasa yang akan datang. Salah satu 
terobosan awal tersebut adalah dengan membuat 
program kebijakan baru. Dengan kata lain, program 
kebijakan tersebut ditujukan untuk menjawab 
tantangan zaman yang semakin berkembang 
sehingga sumber daya manusia siap untuk 
menghadapi berubahan tersebut. Program kebijakan 
baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia (Kemdikbud RI) yang 
dirancangkan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI kabinet Indonesia Maju, Nadiem 
Anwar Makarim yaitu, Merdeka Belajar. Gebrakan 
Merdeka Belajar yaitu, akan menghapus sistem UN 
dan diganti dengan sistem baru, yaitu Asesmen 
Kompetensi Minimum dan Survei Karakter dan Ujian 
Sekolah yang dikembalikan ke pihak sekolah.

Merdeka belajar dalam pembelajaran 
pendidikan jasmani , olahraga, dan kesehatan 
(PJOK), salah satunya adalah membiarkan siswa 
bergerak sesuai dengan kesenangan mereka 
menggunakan fasilitas yang disiapkan dan sengaja 
dirancang oleh guru untuk membentuk sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan siswa. Memang 

Pembelajaran pendidikan jasmani , olahraga, 
dan kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan 
berbagai pendekatan, model, strategi, metode, gaya, 
dan teknik sesuai dengan karakteristik tugas gerak, 
peserta didik, dan lingkungan belajar. Pembelajaran 
diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
perkembangan seluruh ranah (psikomotor, kognitif, 
dan afektif) setiap peserta didik dengan 
menekankan pada kualitas kebugaran jasmani dan 
perbendaharaan gerak.

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 
dilaksanakan di sekolah secara terencana, 
bertahap, dan berkelanjutan agar dapat 
mengembangkan sikap positif peserta didik yang 
dapat menghargai manfaat aktivitas jasmani untuk 
meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. 
Berbagai penjelasan ini menyiratkan bahwa 
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 
bukan semata-mata  berurusan dengan 
pembentukan raga, tetapi melibatkan seluruh 
aspek perkembangan manusia sesuai dengan cita-
cita terbentuknya  Profil Pelajar Pancasila  yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha 
Esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, 
bernalar kritis, dan mandiri.

Berikut Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
(PJOK) Setiap Fase dalam kurikulum merdeka 
belajar:

1.Fase A (Umumnya Kelas I dan II SD/MI/Program 
Paket A) 

Pada akhir fase A, peserta didik dapat 

akan terkesan terjadi pembiaran dalam aktivitas 
belajar, seakan-akan siswa dibebaskan melakukan 
berbagai aktivitas belajar dengan sendirinya. Untuk 
mengontrol hal tersebut, peran guru harus semakin 
kuat pada sisi monitoring dengan menggunakan 
berbagai strategi yang sesuai agar aktivitas siswa 
sesuai alur untuk dapat mencapai tujuan belajar 
yang telah dirumuskan. 
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menunjukkan berbagai aktivitas pola gerak dasar 
dan keterampilan gerak sebagai hasilpeniruan dari 
berbagai sumber, memahami konsep dan prinsip 
gerak yang benar, memahami dan mempraktikkan 
aktivitas jasmani untuk pengembangan kebugaran 
dan pola perilaku hidup sehat, menunjukkan 
perilaku awal tanggung jawab personal dan sosial, 
serta menerima nilai-nilai aktivitas jasmani.

3.Fase C (Umumnya Kelas V dan VI SD/MI/Program 
Paket A)

 Pada akhir fase C, peserta didik dapat 
menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan 
modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan 
keterampilan gerak, dilandasi dengan penerapan 
konsep dan prinsip gerak yang benar, menerapkan 
konsep dan prinsip aktivitas untuk pengembangan 
kebugaran jasmani, serta pola perilaku hidup sehat, 
menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan 
social dalam jangka waktu yang lebih lama secara 
konsisten, serta meyakini nilai-nilai aktivitas 
jasmani.

Pada akhir fase B, peserta didik dapat 
menunjukkan kemampuan dalam memvariasikan 
dan mengombinasikan berbagai aktivitas pola gerak 
dasar dan keterampilan gerak secara mandiri (tanpa 
meniru contoh) dilandasi dengan penerapan 
prosedur gerak yang benar, menerapkan prosedur 
aktivitas jasmani untuk pengembangan kebugaran 
dan pola perilaku hidup sehat, menunjukkan 
perilaku tanggung jawab personal dan sosial dalam 
jangka waktu tertentu secara konsisten, serta 
mendukung nilai-nilai aktivitas jasmani.

2.Fase B (Umumnya Kelas III dan IV SD/MI/Program 
Paket A)

4.Fase D (Umumnya Kelas VII, VIII, dan IX SMP/MTs 
/Program Paket B) 

5.Fase E (Umumnya Kelas X SMA/MA/SMK/MAK/ 
Program Paket C) 

Pada akhir fase E, peserta didik dapat 
menunjukkan kemampuan berbagai penerapan 
keterampilan gerak pada permainan, aktivitas 
jasmani lainnya, dan kehidupan nyata sehari-hari 

Pada akhir fase D, peserta didik dapat 
menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan 
keterampilan gerak spesifik sebagai hasil analisis 
pengetahuan yang benar, melakukan latihan 
aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan 
sesuai dengan prinsip latihan, menunjukkan 
perilaku tanggung jawab personal dan sosial serta 
memonitornya secara mandiri, selain itu juga dapat 
mempertahankan nilai-nilai aktivitas jasmani.

6.Fase F (Umumnya Kelas XI dan XII SMA/MA 
/SMK/MAK/Program Paket C )

Kondisi yang sering terjadi dalam realitanya, 
yaitu : yang terpenting dalam pembelajaran adalah 
guru masuk kelas, mengajar, melakukan evaluasi 
yang monoton, berorientasi pada nilai akhir, 
melaksanakan waktu penilaian sesuai keinginan 
dan senyamannya, terlepas dari konsep dasar 
rancangan pembelajaran untuk tren merdeka 
belajar. Paradigma lama yang telah terjadi perlu 
dihilangkan dan sebenarnya langkah awal dalam 
pembelajaran adalah membuat perencanaan yang 
baik. Jika perencanaan telah tersusun dengan baik, 
maka arah dan tujuan pembelajaran dapat 
dilakukan dan dikontrol dengan baik. Kemudian 
ujung dari pembelajaran adalah pelaksanaan 
evaluasi yang bermakna. Dalam merdeka belajar, 
perencanaan tidak lagi kaku seperti era di masa 
lalu, namun lebih fleksibel, dimana peserta didik 
dapat mengekplorasi penuh dalam mencari ilmu 
pengetahuan yang mereka sukai. Kemudian guru 
tidak terbebani dengan pembuatan administrasi 
pembelajaran yang banyak dan hanya formalitas 
saja. Dengan memberikan kemudahan akses 
pembelajaran tersebut diharapkan tujuan dalam 
mencapai kompetensi dapat dicapai salah satunya 
dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan

sebagai hasil evaluasi pengetahuan yang benar, 
mengevaluasi dan mempraktikkan latihan 
pengembangan kebugaran jasmani terkait 
kesehatan (physicsl fittness related health) dan 
kebugaran jasmani terkait keterampilan (physical 
fittness related skills), pola perilaku hidup sehat, 
s e r t a  m e n u n j u k k a n  p e r i l a k u  d a l a m  
menumbuhkembangkan nilai-nilai aktivitas 
jasmani.

 Pada akhir fase F, peserta didik dapat 
menunjukkan kemampuan merancang dengan 
mengikuti  beragam pola yang ada dan 
mempraktikkan berbagai aktivitas penerapan 
keterampilan gerak (motor skills) dilandasi dengan 
pengetahuan yang benar, merancang dengan 
mengikuti  beragam pola yang ada dan 
mempraktikkan program latihan pengembangan 
kebugaran jasmani terkait kesehatan (physicsl 
fittness related health) dan kebugaran jasmani 
terkait keterampilan (physicsl fittness related skills) 
dan pengukurannya, pola perilaku hidup sehat, 
serta menunjukkan perilaku mengambil peran 
sebagai pemimpin kelompok kecil dengan 
menjunjung tinggi moral dan etika dalam 
menerapkan nilai-nilai aktivitas jasmani.
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Para tenaga kesehatan dengan sabar melayani para 
siswa-siswi berkebutuhan khusus diawali dengan 
screening atau deteksi dini sebelum dilakukan 
injeksi vaksin covid. 

Sedangkan sebagai persiapan terhadap anak 
sebelum vaksinasi, tenaga medis mengajurkan 
orang tua memberikan pemahaman kepada anak 
pentingnya vaksinasi dan pelaksanaannya. 
Pastikan anak sudah sarapan sebelum vaksinasi, 
kenakan baju yang nyaman dan longgar untuk 
mempermudah proses penyuntikan.

Pansus Rancangan Peraturan Daerah 
Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) Kota 
Salatiga Tahun 2021-2041 dibentuk guna 
menindaklanjuti dan membahas Raperda Inisiatif 
Wali Kota Salatiga yang telah diserahkan pada 
Rapat Paripurna DPRD pada 06 Desember 2021 
yang lalu.

akil Ketua DPRD Kota Salatiga 

WSaiful Mashud,S.SosI dan anggota 
Pansus Raperda RTRW Kota 

Salatiga melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dan 
kunjungan lapangan ke wilayah Jalan Lingkar 
Selatan Kota Salatiga pada Jumat  (14/01/2022).

Perda RTRW Kota Salatiga memang perlu 
segera ditinjau kembali, salah satunya untuk 
mempermudah investasi masuk ke Salatiga, Perda 
RTRW yang baru ini akan diatur perubahan dan 
penyederhanaan aturan untuk mempermudah 
investasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Saiful 
Mashud,S.SosI mengatakan bahwa perlu adanya 
penyempurnaan dari Perda RTRW Kota Salatiga 
Tahun 2010-2030 guna mengantis ipasi  
perkembangan wilayah dan perubahan peraturan 
yang terbaru. 

Raperda RTRW Kota Salatiga Tahun 2021-
2041 disusun untuk menggantikan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota 
Salatiga 2010-2030. 

Dalam kunjungan lapangan ini Pansus 
RTRW DPRD Kota Salatiga didampingi oleh jajaran 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
(DPUPR) Kota Salatiga.

“Kita perlu melihat secara langsung 
dilapangan karena telah banyak perubahan dari 
alih fungsi zona yang tertera di Perda RTRW Tahun 
2010-2030 dengan kondisi sekarang yang 
dilapangan.” Kata Saiful.

Rapat Dengar Pendapat dan 
Kunjungan Lapangan Pansus RTRW

Komisi A DPRD menilai secara keseluruhan 
pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di SLB N 
Salatiga telah dilakukan sesuai prosedur dengan 
baik oleh tenaga kesehatan serta pihak sekolah. 

Komisi A DPRD jalankan Fungsi Pengawasan 
dengan melaksanakan monitoring pelaksanaan 
Vaksinasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) N Salatiga, 
Jum'at (07 01/2022)

Kunjungan lapangan dipimpin langsung oleh 
Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga Nono Rohana. 
S.Ag bersama Anggota Komisi A Basirin diterima 
langsung oleh Kepala sekolah SLB N Salatiga 
Muhlisun beserta beberapa pengajar di sekolah 
yang berlokasi di Jl. Hasanudin mangunsari 
Salatiga. 

Kunjungan lapangan tersebut dilaksanakan 
dalam rangka melihat secara langusung dilapangan 
pelaksanaan Vaksinasi di sekolah yang 
diperuntukkan bagi siswa yang berkebutuhan 
khusus.

Menurut informasi yang didapat sebelum divaksin 
para siswa dilakukan penjaringan kondisi 
kesehatan serta screening untuk memastikan 
kondisi para siswa sebelum di lakukan vaksinasi 
covid 19. 

Vaksin Merdeka Bagi Siswa SLB

Jiwaraga, Edisi I Tahun 202228
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Wakil Ketua DPRD Saiful Mashud bersama pansus Raperda RTRW Wakil Ketua DPRD Saiful Mashud bersama pansus Raperda RTRW 
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melakukan tinjauan lapangan



M Miftah Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga 
mengatakan bahwa kunjungan lapangan ke Pasar 
Rejosari ini guna melihat secara langsung hasil dari 
pengerjaan pembangunan oleh pihak pengembang 
dan melihat kesiapan  Pasar Rejosari untuk 
kembali menampung pedagang.

Maret 2022 ini.

“Masih ada beberapa hal yang masih perlu 
diperbaiki dari fasilitas yang ada di Pasar ini, 
namun kami melihat sudah cukup memungkinkan 
pedagang untuk berjualan di Pasar Rejosari, karena 
moment Lebaran yang sebentar lagi tentunya 
pedagang ingin segera bisa berdagang disini.” Kata 
M Miftah

Komisi B meminta Dinas Perdagangan selaku 
pengelola dari Pasar Rejosari bisa segera 
berkomunikasi dengan pihak pengembang untuk 
segera melakukan perbaikan-perbaikan yang 
dirasa diperlukan guna menambah kenyamanan 
bagi warga pasar baik itu penjual maupun pembeli.

Fasilitas di Pasar Rejosari terbilang lengkap, 
tersedia lahan parkir yang luas, fasilitas MCK di 
beberapa titik, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), 
mushola dan kedepannya akan ada lokasi buat 
foodcourt bagi pelaku usaha kuliner di Salatiga.

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi B M 
Miftah dan diikuti oleh Anggota Komisi B dan 
didampingi oleh Sekretaris Dinas Perdagangan 
(Disdag)  Kota Salatiga Yunus Juniadi dan 
jajarannya.

Ketua dan anggota Komisi B DPRD Kota 
Salatiga Melakukan Peninjauan Pasar Rejosari  
pada Jumat  11 Maret 2022

Sebagaimana diketahui bahwa Pasar Rejosari 
telah rampung dibangun pada akhir Desember 
tahun 2021 yang lalu, dan rencananya akan 
diresmikan dan mulai digunakan pada tanggal 22 
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Tinjau Pasar Rejosari Komisi B Minta Penyempurnaan Fasilitas

prestasi. Pakem drum band sekarang sudah 
mengarah kepada Marching Band. jika Kota 
Salatiga ingin menjadikan drum band ini sebagai 
bagian dari keunggulan kompetitifnya, harus 
mencari pelatih yang mampu meng-kolaborasi dari 
drum band menjadi marching band. Saya berharap 
drum band ini bisa menjadi suatu olahraga unggul 
di Kota Salatiga dengan melakukan kolaborasi-
kolaborasi. Sehingga kegiatan-kegiatan dari drum 
band ini mulai berkembang ke arah kontemporer. “ 
Kata Bung Dance.

Ketua DPRD Kota Salatiga menghadiri acara 
Pelantikan Pengurus Persatuan Drum Band 
I n d o n e s i a ( P D B I )  K o t a  S a l a t i g a  y a n g  
diselenggarakan di Ruang Bhinneka Tunggal Ika 
DPRD Kota Salatiga pada Sabtu (22/01/2022).

Berkenan hadir dalam kegiatan tersebut 
PDBI Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Salatiga yang 
diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan, Ketua 
DPRD Kota Salatiga, Dinas Pemuda dan Olahraga, 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, KONI, serta 
Ketua PDBI Kota Salatiga terpilih beserta 
anggotanya.

Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, 
M.Si dalam sambutannya, menyampaikan atas 
nama DPRD Kota Salatiga mengucapkan selamat 
kepada Bonar Novi Priatmoko, S.H sebagai Ketua 
Pengurus PDBI Se-Kota Salatiga dan selamat juga 
kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menjadi 
pengurus.

“ Memang di Kota Salatiga drum band bukan 
hanya dipakai untuk lomba, tapi juga dipakai 
untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat 
massal. Drum band adalah olahraga masyarakat, 
branding kota, dan yang berhubungan dengan 

Ketua DPRD hadiri Pelantikan 
Pengurus Persatuan Drum Band Kota Salatiga

Komisi B DPRD tinjau Pasar Rejosari sebelum ditempati para pedagangKomisi B DPRD tinjau Pasar Rejosari sebelum ditempati para pedagangKomisi B DPRD tinjau Pasar Rejosari sebelum ditempati para pedagang

Ketua DPRD berfoto bersama Pengurus PDBI kota SalatigaKetua DPRD berfoto bersama Pengurus PDBI kota SalatigaKetua DPRD berfoto bersama Pengurus PDBI kota Salatiga
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Pansus III DPRD Kota Salatiga melaksanakan 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Asistensi 
dan OPD terkait Raperda tentang Pengembangan 
Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda di Ruang 
Garuda Gedung DPRD Kota Salatiga pada Kamis 
(17/02/2022).

R a p e r d a  t e n t a n g  P e n g e m b a n g a n  
Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda 
merupakan Program Pembentukan Peraturan 
Daerah (Prompemperda) Inisiatif DPRD Kota 
Salatiga Tahun 2020.

Sarmin,S.Pd  dalam sambutan pengantarnya 
mengatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat kali ini 
dalam rangka harmonisasi lebih dalam tentang 
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan 
Pemuda di Kota Salatiga.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus III DPRD 
Kota Salatiga, Sarmin,S.Pd dan diikuti oleh  
Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga serta  
jajaran  Tim Asistensi Pemerintah Kota Salatiga, 
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Salatiga,Dinas Koperasi 
dan UKM (Dinkop UKM) Kota Salatiga, Dinas 
Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Salatiga.

Masih menurut Sarmin Raperda ini 
bertujuan untuk mengatur tersebut kedepan 
mengatur tentang Pengembangan kepemudaan 
sebagaimana dimaksud berfungsi melaksanakan 
penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan 
potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta 
kepeloporan pemuda dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.(wj)

Pemkot Salatiga menggelar Apel Luar Biasa 
dalam rangka Penyerahan Piagam Penghargaan 
dari Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jawa 
Tengah dan Walikota Salatiga  Dalam Upaya 
Penanganan Covid19 di Wilayah Kota Salatiga di 
halaman Kantor Pemerintah Kota Salatiga Senin 
(21/02/2022).

Bertindak selaku Pembina Apel Walikota 
Salatiga H. Yuliyanto,SE,MM dengan peserta apel 
dari unsur TNI , Polri dan pegawai dilingkungan 

pemkot dan dihadiri oleh jajaran Forkompimda 
Kota Salatiga.

Dalam sambutannya Wali Kota Salatiga 
mengatakan bahwa Pandemi Covid19 telah 
memasuki tahun ketiga tuntutan akan penguatan 
peran dan sinergi dari berbagai pihak masih perlu 
untuk dioptimalkan. Terlebih waktu–waktu 
terakhir ini, dimana kasus positif COVID-19 
kembali mengalami peningkatan.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan 
piagam pengharghaan kepada Tenaga kesehatan 
(Nakes), anggota Babinsa Kodim 0714/Salatiga dan 
Anggota Polres Salatiga yang tergabung dalam 
satgas penanganan Covid-19 di wilayah kota 
Salatiga.(wj)

“Apresiasi sekaligus ucapan terima kasih 
yang tulus saya berikan kepada Wakil Wali Kota, 
Ketua DPRD, jajaran Forkompimda  juga kepada 
TNI, Polri, tenaga kesehatan, jajaran Perangkat 
Daerah serta seluruh elemen masyarakat yang 
telah memberikan kontribusi terbaik dalam 
penanganan Covid19  di Kota Salatiga.” ungkap Pak 
Yuli.

Ketua DPRD Kota Salatiga 
Menerima Penghargaan Penanganan Covid19

Ketua DPRD terima Penghargaan penanganan covid saat pelaksanaan ApelKetua DPRD terima Penghargaan penanganan covid saat pelaksanaan ApelKetua DPRD terima Penghargaan penanganan covid saat pelaksanaan Apel

Pansus III DPRD saat melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Pansus III DPRD saat melaksanakan rapat dengar pendapat dengan 
Tim Asistensi Pemerintah Kota Salatiga Tim Asistensi Pemerintah Kota Salatiga 
Pansus III DPRD saat melaksanakan rapat dengar pendapat dengan 
Tim Asistensi Pemerintah Kota Salatiga 
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Komisi B DPRD saat rapat dengar pendapat dengan Disbudpar Kota SalatigaKomisi B DPRD saat rapat dengar pendapat dengan Disbudpar Kota SalatigaKomisi B DPRD saat rapat dengar pendapat dengan Disbudpar Kota Salatiga

Lain halnya dengan Sarwono,SE anggota 
Komisi B yang lain mengatakan bahwa perlu 
adanya penyiapan bidang infarstruktur guna 
mendukung perkembangan Desa Wisata dan 
penggunaan sebagian Dana Kelurahan untuk 
membangun fasilitas pendukung Desa Wisata.(wj)

Kepala Disbudpar Kota Salatiga Drs. VT 
Haribowo mengatakan bahwa Kota minim akan 
destinasi  alam  yakni  hanya  Pemandian 
Kalitaman saja, sedangkan saat ini Pemkot Salatiga 
Bersama  pihak lain  untuk membuat  destinasi 
buatan  seperti Pembangunan Taman Wisata 
Sejarah Salatiga (Wisesa) dan beberapa lokasi yang 
lain.                                                            

M Miftah  dalam sambutan pengantarnya 
mengatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
kali ini guna menggali lebih dalam tentang 
pengembangan pariwisata di Kota Salatiga terlebih 
berkaitan dengan Desa Wisata. 

Anggota Komisi B, Aslinda Afianti,SP dalam 
RDP tersebut menyampaikan bahwa perlu adanya 
dukungan baik dana maupun support lainnya dari 
instansi terkait dalam pengembangan Desa Wisata 
di Kota Salatiga. 

Komisi B DPRD Kota Salatiga melaksanakan 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota 
Salatiga di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Gedung 
DPRD Kota Salatiga pada Senin (17/01/2022).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD 
Kota Salatiga, M Miftah  dan diikuti oleh  Anggota 
Komisi B DPRD Kota Salatiga serta  jajaran  Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga serta 
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan 
Tingkir Lor dan Kelurahan Kauman Kidul.
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Komisi B Mendorong Perkembangan 
Desa Wisata di Kota Salatiga

informasi yang didapat Kesbangpol juga 
melayani tes narkoba untuk anggota TNI, POLRI, 
maupun masyarakat sipil.

kota Salatiga masih dalam status aman dalam hal 
persentase pengedar maupun pengguna narkoba 
tetapi ini adalah suatu pecutan untuk kita 
kepolisian di kota Salatiga khususnya agar selalu 
memberikan pengetahuan dampak negative dari 
penggunaan narkoba mulai sejak dini.

Kasat narkoba Polres Salatiga IPTU Wikan Sri 
Kadoyono, S.H., M.H. juga menambahkan untuk di 

Pada acara tersebut juga di hadiri oleh kasat 
narkoba Polres Salatiga IPTU Wikan Sri Kadoyono, 
S.H., M.H. beserta Kabid Kesbangpol Kota salatiga 
Edhi Suyatno, S.H. 

Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak palit, 
M.Si menghadiri acara Seminar Pencegahan Napza 
“Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif” di Aula 
Gedung Kelurahan Sarirejo Kota Salatiga pada 
tanggal 24 maret 2022 pukul 13.00 WIB.

 Saat diminta sambutan Ketua DPRD Kota 
Salatiga Dance ishak Palit menghimbau sekaligus 
mengapresiasi kepada pemuda yang ada di komplek 
Sarirejo supaya tidak terjerat narkoba. “ Beruntung 
kita hidup di kota Salatiga karena disini sedikit 
yang terjerat narkoba, tidak seperti kota-kota lain 
apalagi Kota besar. Meskipun demikian kita tetap 
harus menjaga supaya warga kota Salatiga tidak 
menggunakan narkoba, apalagi di komplek ini yang 
sangat riskan terkena penyebaran narkoba, karena 
ada 47 cafe yang masih aktif dengan kegiatan 
seminar ini semoga lebih menjaga para LC dari 
narkoba. “ kata Bung Dance.

Ketua DPRD saat memberikan sambutan dalam acara seminar pencegahan Ketua DPRD saat memberikan sambutan dalam acara seminar pencegahan 
penyalahgunaan Narkobapenyalahgunaan Narkoba
Ketua DPRD saat memberikan sambutan dalam acara seminar pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba
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Seminar Pencegahan Napza Narkoba, 
Psikotropika Dan Zat Adiktif



WARTA

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Latif Nahari, 
ST hadiri Pembukaan Salatiga Nasional Hybird 
Expo 2022 di Taman Wisata Seajarah Salatiga 
(TWSS)  Jum’at(20/05/2022).

Pameran di tingkat nasional tersebut akan 
berlangsung selama 3 hari 20 - 22 Mei 2022, yang 
menampilkan beragam kerajinan dan makanan 
usaha mikro kecil menengah berbagai daerah, 
pariwisata, pendidikan, teknologi, dan alat utama 
sistem persenjataan (alutsista).

Wali Kota Salatiga Yuliyanto, SE., MM dalam 
sambutannya menyampaikan dengan adanya expo 
te rsebut  dapat  menumbuhkembangkan 
perekonomian khususnya di Kota Salatiga. Ucapan 
terima kasih juga disampaikan oleh wali kota 
salatiga kepada pihak Kementerian Pertahanan 
yang telah ikut membantu dalam rangka 
pengembangan pariwisata di Salatiga “Saya 
mengapresiasi Kementerian Pertahanan yang 
selama ini telah mendukung terwujudnya 
Pembangunan Pariwisata di Kota Salatiga, 
khususnya Taman Wisata Sejarah,” tambahnya

Sementara itu wakil Ketua DPRD Kota 
Salatiga Latif Nahari ST, menyambut baik serta 
mengapresiasi penyelenggaraan Salatiga Nasional 

Hybird Expo 2022, dengan harapan melalui 
kegiatan-kegiatan semacam ini semakin 
mengenalkan potensi pariwisata di Salatiga 
sehingga akan mengeliatkan perekonomian 
masyarakat Salatiga.

Selain beberapa rangkaian pameran, Salatiga 
Nasional Hybrid Expo ini menggelar berbagai 
macam kegiatan seperti lomba-lomba, penanaman 
seribu pohon dan lainnya.

Komisi A DPRD Kota Salatiga melaksanakan 
kunjungan lapangan ke Dinas Pendidikan Kota 
Salatiga untuk melihat perkembangan sejauh mana 
pemberlakuan sistem pembelajaran tatap muka 
100% di Kota Salatiga di Ruang Kerja Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Salatiga, Selasa(04/01/2022).

Kunjungan Komisi yang membidangi Hukum 
dan Pemerintahan tersebut bermaksud ingin 
mendengarkan secara langsung dari Dinas untuk 

Saat kunjungan tersebut Nono Rohana, S.Ag 
menanyakan perihal penerapan pembelajaran "kita 
ingin tau bagaimana penerapan tatap muka 100% 
pembelajarannya, baik di perkotaan dan perdesaan 
bagaimana kendalannya." 

melihat sejauh mana model pembelajaran yang 
diterapkan  dimana memperbolehkan siswanya 
untuk hadir ke sekolah secara penuh.

Rombongan yang dipimpin oleh Nono 
Rohana, SAg selaku Ketua Komisi A, turut hadir 
beberapa Anggota Komisi diantaranya Dwi Indah 
Widowati, SPd., M.Si, Bonar Novi P, SH, dan 
Fardhila Retno Herdhini, SE. Rombongan diterima 
langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Yuni 
Ambarwati, SH didampingi sekretaris dan para 
Kepala bidang di Dinas tersebut. 

Yuni Ambarwati, SH menjelaskan Salatiga 
sudah di level 1 pandemi covid pihaknya 
menerapkan pembelajaran 1 minggu penuh 
"melihat kondisi, untuk itu kita berani 1 minggu 
penuh untuk satu harinya dengan durasi 
pembelajaran selama 3 jam namun tetap 
menerapkan protokol kesehatan serta jaga jarak" 
jelas bu yuni.(sy)

Komisi A monotoring pelaksanaan 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Salatiga

Komisi A DPRD Kota Salatiga melaksanakan kunjungan Komisi A DPRD Kota Salatiga melaksanakan kunjungan 
lapangan ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga. lapangan ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga. 
Komisi A DPRD Kota Salatiga melaksanakan kunjungan 
lapangan ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga. 
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Salatiga Nasional  Hybird Expo 2022

Wakil Ketua DPRD latif Nahari, ST bersama Anggota DPRD saat menghadiri Wakil Ketua DPRD latif Nahari, ST bersama Anggota DPRD saat menghadiri 
Pembukaan Salatiga Nasionl Hybrid Expo 2022Pembukaan Salatiga Nasionl Hybrid Expo 2022
Wakil Ketua DPRD latif Nahari, ST bersama Anggota DPRD saat menghadiri 
Pembukaan Salatiga Nasionl Hybrid Expo 2022
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Drs. Sinoeng 
Noegroho Rachmadi, 
M.M., resmi menjadi 
Penjabat (Pj) Wali 
Kota Salatiga. Ia 
dilantik oleh Presiden 
RI melalui Gubernur 
Jawa Tengah pada 22 
Mei 2022 lalu setelah 
pada hari yang sama, 
Yuliyanto dan Muh Haris 
mengakhiri masa baktinya 
sebagai Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Salatiga 
periode 2017-2022. Ia pun 
bertekad akan membawa Kota 
Salatiga menjadi Kota Kreatif, 
disamping predikat-predikat 
yang di raih Kota Salatiga 
sebelumnya, seperti Kota Toleran, 
Kota Pendidikan, Kota Harmoni, dan lain-
lain. Siapakah Sinoeng ?

Ayah Sinoeng adalah Mantan Kepala 
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 
(Disporapar) Provinsi Jawa Tengah, Tugijo Prodjo 
Martono dan ibunya adalah seorang guru berdarah 
biru dari Kadaton Surakarta Hadiningrat, R.Ay. Sri 
Suharni. Sebagai Pj. Wali Kota, Nama Sinoeng 
sangat cepat dikenal oleh berbagai kalangan 
masyarakat Kota Salatiga. Diantaranya, ia selalu 
menunjukkan ciri khasnya dengan “Kata Pak 
Sinoeng” dalam setiap kegiatan yang 
dihadirinya. Wajar, jika Sinoeng selalu 
menunjukkan jiwa yang romantis, 
sebagaimana pernah dikatakannya 
pada acara rakornas Primkopti di Aula Bung Karno 
Mei lalu, Kota Salatiga akan menjadi Salatiga of The 
Romantic City. Pasalnya, pemegang teguh meja 
bersih ini dikenal sangat dekat dengan kalangan 
anak muda dan sering disebut sebagai motivator 
cinta.

Julukan sebagai motivator cinta ini barawal 
dari kesempatan yang pernah diberikan oleh 
perguruan tinggi swasta di Semarang pada saat 
penerimaan mahasiswa baru. Kedekatan dan rasa 
cinta kepada mahasiswa ditunjukkan dengan 
selalu memberi inspirasi kepada anak muda 
bagaimana cara menghormati dan berbakti kepada 
orang tua, khususnya ibu sebagaimana 
kehidupannya yang selalu takdzim kepada ibunya. 
Hal itu pula yang dia tunjukkan pada saat 
pelantikannya sebagai Pj. Wali Kota Salatiga. Dari 
empat Penjabat Bupati/Wali Kota yang dilantik 
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Gedung 
Gradhika Bhakti Praja Semarang, hanya dia yang 
mengajak serta ibundanya yang sudah berusia 79 
tahun. 

Ia sadar akan kekuatan doa dan nasihat 
ibunya. Ia yang bengal dan nilai sekolahnya sejak 
SMP selalu jeblok karena tak pernah lebih tinggi 
dari teman-temannya, namun menjelang lulusan 
SMA ia telah diterima masuk ke Fisipol UGM 
Yogyakarta melalui program Penulusuran Minat 
Dan Kemampuan (PMDK). Tentu, dengan 
diterimanya Sinoeng di UGM Yogyakarta membuat 
ibunya sangat khawatir. Sebab, kala dekat dengan 
orang tuanya di Semarang saja, Sinoeng yang 
disapa Mamok saat kecil ini sangat bengal, apalagi 
jauh dari orang tua. 

Tapi di Yogyakarta, Sinoeng yang indekos di 
kawasan Baciro, orang-orang di lingkungannya 
sangat taat agama, selalu sholat berjamaah di 
masjid dan rutin mengikuti pengajian. Dari 
lingkungan yang agamis itulah yang kemudian bisa 
atau tidak bisa telah membawa Sinoeng yang 
bengal itu berubah. 

“Dari situ saya mendapat kesimpulan, bahwa 

SOSOK

Sang Motivator Cinta Sang Motivator Cinta Sang Motivator Cinta 
Inginkan Salatiga Jadi Kota KreatifInginkan Salatiga Jadi Kota KreatifInginkan Salatiga Jadi Kota Kreatif

Pimpinan DPRD dengan Wali kota Salatiga saat Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama Pimpinan DPRD dengan Wali kota Salatiga saat Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama 
terhadap 3 Raperdaterhadap 3 Raperda
Pimpinan DPRD dengan Wali kota Salatiga saat Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama 
terhadap 3 Raperda

Penjabat Wali Kota Salatiga  Drs. Sinoeng Noegroho Rachmadi, MMPenjabat Wali Kota Salatiga  Drs. Sinoeng Noegroho Rachmadi, MMPenjabat Wali Kota Salatiga  Drs. Sinoeng Noegroho Rachmadi, MM
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sejatinya tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak 
yang salah memilih kawan. Sebab, pengaruh kawan 
dalam psikologi sangat besar. Ngendikane Sunan 
Kalijogo, kumpulono wong kang soleh, maka kita juga 
akan menjadi orang yang baik,” tutur Sinoeng.

Selesai kuliah di Fisipol UGM pada tahun 1992, 
Sinoeng langsung bekerja di waralaba terkenal di 
Indonesia dengan gaji yang cukup besar. Jika 
akhirnya ia menjadi ASN di jajaran Pemprov Jateng, 
semata karena rasa takut dan patuhnya terhadap ibu 
yang menasehatinya supaya mengikuti tes masuk 
CPNS dan dilakoninya dengan setengah hati.

Sinoeng yang setengah hati mengerjakan tes 
seleksi CPNS kala itu, dinyatakan lolos dan berkarya 
di BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah. Dalam perjalanan 
karir, ia dipertemukan dengan Ir. Denok Respati 
Ratih, seorang anak pejabat Kementerian Keuangan 
Direktorat Pajak. Kemudian mereka menikah pada 
November 1997 dan dikaruniai anak laki-laki, Akbar 
Rizki Adi Nugroho yang saat ini sedang menempuh 
smester akhir Fakultas Psikologi Universitas 
Diponegoro (UNDIP).

Sepanjang perjalanan karirnya di Pemprov 
Jateng, ia mengaku tak pernah menolak tugas dari 
pimpinan, meskipun tugas tersebut bertolak 
belakang dengan bidangnya. Semua tugas dia 
lakukan atas dasar kepercayaan. Pengagum tokoh 
wayang Sri Kresna ini memiliki prinsip tidak ada 
utusan salah. Apabila ada kesalahan, maka yang 
salah adalah orang yang mengutus. 

Jenjang karirnya di jajaran Provinsi Jawa 
Tengah ia mulai dari BAPPEDA, selanjutnya menjadi 
Kasi Biro Pembangunan, Kabag Pengelolaan 
Informasi Biro Humas, kemudian menjadi finalis pada 

“Meluo tes dadi PNS yo ngger. Sing penting kowe 
wis melu tes, dene ora ketompo yo ora popo. Ibu wis 
ayem. Dene ketompo, gaweanmu sin saiki culno,” 
terang Sinoeng mengingat pesan ibunya.

sosoksosoksosok

lelang jabatan sebagai Kepala Dinas Pendapatan. 
Finalis di lelang jabatan itulah yang kemudian 
mengantarnya menjadi Kepala Biro Humas (Eselon 
II) mulai dari 2015 sampai tahun 2017. Tahun 
berikutnya ia ditunjuk sebagai Kasatpol PP Provinsi 
Jawa Tengah sampai dengan tahun 2019, dan di 
tengah-tengah itu ia ditunjuk oleh Gubernur Jawa 
Tengah menjadi Pj. Bupati Tegal selama 4,5 bulan. 

“Tahu tidak, setelah 29 tahun, saya 
menduduki kursi yang pernah diduduki oleh 
almarhum ayah saya. Tahun 1990 ayah saya 
menjadi Kepala Disporapar. Tahun 2019, saya yang 
menjadi Kepala Disporapar. Yang lebih 
mengejutkan, saat pertama kali saya masuk kantor, 
saya mencium bau asap rokok mendiang ayah saya 
dan hari berikutnya saya mendengar suara dehem 
ayah saya yang saya hafal betul dan langsung saya 
sapa, assalamu’alaikum, Bapak,” kenang Sinoeng.

Diakuinya, sejak kecil hingga sekarang, 
Sinoeng merupakan anak yang sangat patuh pada 
orang tua dan tak pernah berkata tidak. Jika ibunya 
bilang hitam, walaupun orang lain mengatakan 
putih maka ia akan bilang hitam. Sebaliknya, jika 
ibunya bilang putih, walau orang lain bilang hitam 
maka ia akan bilang putih. Itu semua dilakukan 
karena ia sangat takut dengan ibunya, sehingga 
banyak teman sebanyanya yang memanggil Sinoeng 
anak mami. 

Setelah masa baktinya sebagai Pj. Bupati 
Tegal berakhir pada tahun 2019, ia mendapat 
kepercayaan menjadi Kepala Dinas Pemuda, Olah 
Raga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa 
Tengah.

“Banyak teman-teman sebaya pada waktu itu 
menjuluki saya sebagai anak mami, karena ketika 
saya sedang berkumpul atau nongkrong dengan 
mereka, ketika dapat panggilan dari ibu, saya 
langsung pamit pulang,” tandasnya.

Kini, sang motivator cinta itu telah menjadi Pj. 
Wali Kota Salatiga dan siap untuk membawa Kota 
Salatiga menjadi Kota Kreatif.

Penjabat Wali Kota Salatiga Drs. Sinoeng Noegroho Rachmadi, MM bersama Penjabat Wali Kota Salatiga Drs. Sinoeng Noegroho Rachmadi, MM bersama 
Ketua DPRD kota Salatiga Dance Ishak Palit. M.SiKetua DPRD kota Salatiga Dance Ishak Palit. M.Si
Penjabat Wali Kota Salatiga Drs. Sinoeng Noegroho Rachmadi, MM bersama 
Ketua DPRD kota Salatiga Dance Ishak Palit. M.Si
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LENSALENSALENSA

Wali Kota Salatiga Yuliyanto, SE MM saat menyerahkan 2 Raperda Inisiatif Wali Kota kepada Pimpinan DPRD Kota Salatiga Wali Kota Salatiga Yuliyanto, SE MM saat menyerahkan 2 Raperda Inisiatif Wali Kota kepada Pimpinan DPRD Kota Salatiga Wali Kota Salatiga Yuliyanto, SE MM saat menyerahkan 2 Raperda Inisiatif Wali Kota kepada Pimpinan DPRD Kota Salatiga 

Kejar target DPRD Kota Salatiga Kejar target DPRD Kota Salatiga 
segera bahas 6 Raperda sekaligussegera bahas 6 Raperda sekaligus
Kejar target DPRD Kota Salatiga 
segera bahas 6 Raperda sekaligus

P e n j e l a s a n  m e n g e n a i  R a p e r d a  
Penyelenggaraan Rumah Kos juga disampaikan 
oleh Politisi yang menjabat 2 periode sebagai 
Anggota DPRD Kota Salatiga. Agus menjelaskan 
diperlukan pengaturan terkait penyelenggaraan 
rumah kos guna memberikan hak kepada 
masyarakat terhadap tempat tinggal yang baik, 
sehat, aman dan layak. 

“Perumuhan rumah kos  swadaya  
masyarakat yang cukup pesat, akan berdampak 
pada  kepast ian  hukum,  konf ik  antar  
penyelenggara rumah kos, konlifk antas penghuni 
rumah kos, teganggunya ketertiban dan keamanan 
masyarakat, serta teganggunya keseimbangan 
lingkungan hidup” jelas agus pramono perihal yang 
mendasari urgensi raperda tersebut di susun. 

Raperda ekonomi kreatif pihaknya memandang 
penting untuk memberikan payung hukum dalam 
menciptakan dan mengembangkan ekosistem 
ekonomi kreatif di kota Salatiga, “diharapkan 
dengan diundangkannya peraturan daerah ini, 
akan mampu memberikan dukungan sekaligus 
kepastian hkukum dalam pengembangan ekonomi 
kreatif di kota Salatiga sehingga mampu 
meningkatkan daya saing global guna mencapai 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Sementara itu perihal Raperda pendidikan 
karakter pak agus begitu ia kerap disapa 
menyampaikan upaya dalam penguatan 
pendidikan karakter bagi masyarakat. “DPRD 
mengambil inisiatif dalam memberikan upaya 
internalisasi 5 nilai utama penyelenggaran 
pendidikan karakter sesuai dengan nilai budaya 
daerah“ ujarnya 

Untuk Raperda tentang Penyerahan 
prasarana dan, Sarana dan Utilitas Perumahan 
ketua Bapemperda menjelaskan secara detail 
tentang pentingnya raperda tersebut sebagaimana 
diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011 
tentang perumahan dan kawasan permukiman. 
Dalam rangka meberikan kepastian hukum 
mengenai penyelenggaraan ketersediaan sarpras 
tersebut  

DPRD kota Salatiga dalam mejalankan Fungsi 
legislasi belum lama ini mengelar Rapat Paripurna 
yang mana salah satu agenda pentingya yakni 
Penyampaian 4 Raperda inisiatif DPRD serta pada 
kesempatan yang sama pula dari pihak Eksekutif 
menyampaikan pula 2 Raperda Inisiatif Wali kota. 

Sebagaimana informasi yang didapat 4 
Raperda inisiatif DPRD diantarannya :
1)Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif 
Kota Salatiga;
2)Raperda tentang Pendidikan Karakter
3)Raperda tentang Penyerahan prasarana dan, 
Sarana dan Utilitas Perumahan dan
4)Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos 

Sementara 2 Raperda inisiatif Wali Kota  :

2)Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam Rapat paripurna tersebut Ketua DPRD Kota 
Salatiga Dance Ishak Palit Msi selaku Pimpinan 
Rapat menyampaikan bahwa sebelum Raperda 
ditetapkan menjadi perda baik Perda yang berasal 
dari Kepala daerah maupun DPRD akan dilakukan 
pembahasa melalui pembicaraan tingkat 1 dan 2 
terlebih dahulu, hal tersebut diatur dalam PP Nomor 
12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata 
Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota. 

Masih dikesempatan yang sama Dance saat 
memimpin rapat meminta Ketua Bapemperda untuk 
menyampaikan penjelasan dari Raperda Inisiatif 
DPRD yang diajukan sebelum dilakukan 
pembahasan. 

Lebih lanjut agus pramono saat memberikan 
penjelasan pada saat jalannya sidang perihal 

1)Raperda tentang Penyertaan Modal pada Badan 
usaha Milik Daerah

Sementara itu Ketua Bapemperda Agus 
Pramono, SH saat memberikan penjelasan dari 4 
Raperda inisiatif DPRD tersebut menyampaikan 
“telah dilaksanakan pembahasan raperda berupa 
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan 
konsepsi Bapemperda terhadap 4 Raperda Inisiatif 
DPRD pada propemperda tahun 2021” jelas agus 
pramono. 



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

Jendela Informasi Wakil Rakyat SalatigaJendela Informasi Wakil Rakyat SalatigaJendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga
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