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berjalan dengan sangat baik selama ini  .” Kata Pak 
Wali
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Berkenan hadir dalam kegiatan tersebut Ketua 
DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit,M.Si beserta 
pimpinan dan anggota DPRD Kota Salatiga, Pj Wali 
Kota Salatiga Drs. Sinoeng N Racmadi,MM, jajaran 
Forkompimda Kota Salatiga , Sekretaris Daerah Kota 
Salatiga serta tamu undangan lainnya baik yang 
hadir secara luring maupun daring.

apat Paripurna Istimewa DPRD Kota RSalatiga Dalam Rangka Peringatan Hari 
Jadi Ke-1272 Salatiga  di Tahun 2022 

diselenggarakan di Ruang Bhinneka Tunggal Ika 
DPRD Kota Salatiga  pada Minggu (24/07/2022).

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota Salatiga 
mengatakan bahwa 1272 tahun  adalah rentang 
waktu yang panjang, perjalanan yang penuh 
romantika, dan peringatan hari jadi dijadikan sebuah 
inspirasi dan motivasi untuk mengisi perjuangan 
kehidupan Kota Salatiga. 

Tema peringatan Hari Jadi Ke 1272 Salatiga  di 
Tahun 2022 adalah Salatiga Satu Jua (Salatiga Satu 
Dua  Tujuh Dua), dan dimeriahkan dengan 
penampilan Tari Saman dari Untag Semarang, Duet 
Adoy dan Bonita, penyanyi  Tasya dan Tari Sang 
Pemimpin dari Sanggar Bibasari.

Sedangkan dalam sambutannya Wali Kota 
Salatiga mengatakan bahwa momentum peringatan 
Hari Jadi Salatiga tahun ini  ini tidak hanya semarak 
perayaan seremonial belaka tetapi juga harus diisi 
dengan semangat pengabdian dan inspirasi untuk 
selalu mengisi perjuangan dengan kontribusi serta 
kerja nyata.

“Dari sejarah perjalanan pemerintah dan 
pembangunan Kota Salatiga selama ini kita bisa 
memetik pelajaran bahwa setiap generasi 
kepemimpinan memiliki warna dan dinamika 
tersendiri sesuai era dan jamannya.Kepada pemimpin 
pendahulu Kota Salatiga kami menyampaikan terima 
kasih yang tak terhingga atas jasa dan pengabdian 
terbaik kepada Kota Salatiga.” Kata Bung Dance.

“Sungguh merupakan sebuah kehormatan bagi 
saya  dipercaya untuk melanjutkan tongkat estafet 
kepemimpinan di bumi Hatti Beriman yang sudah 

Peringatan Hari Jadi ke 1272 Salatiga 
Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga 
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LENSALENSALENSA

1. Ary Indra – pengagas Sidul Menul-menul

3. Ana Nurul Fadhila – Founder ACOne Skin 
Care

7. Istoni Kurniawan – Founder Kopi Bintang
8. Sururi – Ketua Paguyuban Pasar Sitalang

12. Tri Mashudi – Ketua Pokdarwis Svarna Gatra 
Tingkir Lor

5. Arfian Fu’adi – Founder D’Tech Enginnering

Dalam kesempatan tersebut diserahkan 
penghargaan DPRD Award  kepada dua belas orang 
warga Kota Salatiga yang dipandang mempunyai 
andil  dan peran dalam kemajuan Kota Salatiga 
dibidang mereka masing-masing diantaranya :

2.  Hardadi – Founder Singkong keju D9

4. Bahrudin – Pendiri Qaryah Thayyibah

6. Aryanto Harry Wibowo – Founder Osaga

9. Sahonoe – Founder Jeggboy Jeggirl
10. Kampus Industri PT. SCI  
11. Adi Nugroho Irianto – Penggagas Ruang 

Kreatif Tegalrejo



Kehadiran Supeltas ini sangat-sangat 

Untuk itu kami memberikan apresiasi yang 
tinggi juga kami berikan kepada Supeltas yang 
sepanjang waktu ikut serta mengatur lalu lintas di 
Kota Salatiga. 

Simpul jalan di pertigaan Kalimangkak, 
perempatan Jetis, Jalan Osa Maliki dan Jalan 
Kartini menjadi titik jalan yang mempunyai 
intensitas lalu lintas yang padat karena menjadi 
akses menuju ke tengah kota dan terdapat 
sekolahan.

Apalagi dengan kehadiran  Supeltas 
(Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas) yang telah 
mendapat pelatihan dari Polres Salatiga dalam 
upaya membantu mengatur Lalu Lintas, ini sangat 
membantu sekali.

Kondisi lalu lintas Kota Salatiga saat ini tak 
ubahnya di kota-kota besar lainnya di Indonesia 
yakni padat di beberapa titik terutama pada saat 
jam sibuk seperti pagi dan sore hari.

Jajaran Polres Salatiga dan Dinas 
Perhubungan Kota Salatiga yang setiap hari telah 
bersiaga membantu mengatur Lalu Lintas di ruas 
jalan di Kota Salatiga pada pagi hari sehingga tidak 
terjadi kemacetan.

membantu kami sebagai pengguna jalan dan 
terutama di beberapa titik jalan di Kota Salatiga 
yang mempunyai perlintasan yang banyak orang 
atau kendaraan menyeberang.

Andi  warga Salatiga

Terima kasih telah melayani kami selamat 
bekerja dan tetap utamakan keselamatan.

Beberapa tahun yang lalu ramai disuarakan 
untuk pembangunan jalur penyelamat di lokasi 
yang merupakan turunan tajam dan panjang untuk 
mengantisipasi kendaraan yang mengalami rem 
blong, namun hingga saat ini masih belum 
terwujud.

Untuk itu mohon sekiranya pihak terkait baik  
bisa memberikan langkah yang solutif untuk 

JLS disekitaran Salip Putih dan Perempatan 
Ngemplak kini tak ubahnya menjadi “Jalur Maut” 
bagi pengguna jalan yang tidak waspada dan 
berhati-hati saat melintasinya.

Hal ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut, 
perlu adanya solusi dari segenap pemangku 
kepentingan dalam upaya meminimalisir 
kecelakaan yang terjadi di JLS.

Miris rasanya mendengar terjadi lagi 
kecelakaan di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) beberapa 
waktu yang lalu, ini merupakan kejadian kesekian 
kalinya terjadi di tahun ini.

Kondisi jalan yang berupa tanjakan , turunan  
dan tingkungan tajam serta kurangnya penerangan 
kerap menjadi penyebab pengemudi lalai dan abai 
akan keselamatan berlalu lintas.

Hastuti , warga Kecandran

mengatasi kerawanan kecelakaan di JLS mungkin 
dengan jalur penyelamat, pemberian marka kejut 
jalan atau apapun itu untuk bisa mencegah 
kecelakaan kembali terjadi.

Tolong!!!  Sering Terjadi Kecelakaan di JLS

Terima Kasih Supeltas

SURAT PEMBACA
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Pimpinan DPRD Kota Salatiga 
Menerima Kunjungan KPK RI

Pimpinan DPRD Kota Salatiga menerima 
kunjungan Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI 
pada Rabu (07/09/2022).

 Kunjungan Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI 
dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi dan 
Supervisi Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI Didik 
Agung Widjanarko dan  diterima oleh Ketua DPRD Kota 
Salatiga, Dance Ishak Palit,M.Si, Wakil Ketua DPRD 
Kota Salatiga Latif Nahari,ST dan Saiful Mashud,S.SosI 
serta didampingi oleh Inspektur Kota Salatiga Drs. R 
Prasetiyo Ichtiarto, M.Si  dan Kepala Bagian 
Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat 
DPRD Kota Salatiga Aris Diyanto,SH,MH.
 Menurut Didik Agung Widjanarko bahwa saat ini 

Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI sedang melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang 
berwenang dan melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada  Instansi yang bertugas 
melaksanakan pelayanan publik.

 Lebih lanjut Dance Ishak Palit,M.Si mengatakan bahwa DPRD Kota Salatiga selama ini telah 
melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok Fungsi) nya secara proposional, walaupun memang masih ada 
kekurangan dalam implementasi ketentuan-ketentuan mengenai sistem penyelenggaran pemerintahan 
daerah.

 Sebelum pertemuan dengan Pimpinan DPRD Kota 
Salatiga, telah dilakukan kegiatan Rapat Kordinasi antara 
Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI dengan Pj Wali Kota, 
Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta jajaran Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Salatiga.
 Dalam kesempatan tersebut  dititikberatkan pada 
Program Pencegahan Korupsi serta monitoring pencegahan 
korupsi terkait Manajemen Aset, Perizinan, Optimalisasi 
Pendapatan Daerah dan Pengadaan Barang & Jasa  di 
Korsup wilayah III KPK RI.
 Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota Salatiga 
memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada rombongan Direktorat Korsup Wilayah III 
KPK RI atas kunjungannya ke Kota Salatiga.

Jiwaraga, Edisi II Tahun 20224

: DPRD Kota Salatiga: dprdkotasalatiga: dprd-salatigakota.go.id

Pimpinan DPRD menerima kunjungan Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI 
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SALATIGA- DPRD Kota Salatiga memiliki kepekaan yang 
tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. 
Ketika pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar 
Minyak ( BBM), yang berdampak kepada sosial ekonomi 
masyarakat, DPRD pun menganggarkan  dana Rp 1,3 
miliar untuk bantuan sosial.

Wujud Kepedulian 
Kepada Masyarakat
DPRD Anggarkan untuk Bantuan Sosial

 Bantuan diberikan kepada para tukang ojek on 
line, ojek pangkalan, supir angkot, sopir angkudes, 
pengemudi dokar, pengemudi becak, juga anak-anak 
sekolah. Bentuk bantuannya juga variatif, ada yang dalam 
bentuk bantuan sembako, kupon gratis bagi anak-anak 
sekolah untuk naik angkot dan sebagainya.

 Anggaran sebesar itu digulirkan untuk 
membantu para pekerja dan anak-anak sekolah di 
Salatiga. Anggaran tersebut sudah terserap di tahun 
anggaran perubahan tahun 2022 ini.

 Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit MSi 
mengatakan, selain bantuan terkait dengan pengurangan 
subsidi BBM, melalui dana aspirasinya juga menggulirkan 
bantuan kepada para perajin tahu tempe di Salatiga. 

Bantuan dalam bentuk subsidi atas kenaikan 
harga kedelai tersebut sebanyak 100 ton.” Kita 
memberi subsidi Rp 2 ribu per kilo. Semisal  harga 
kedelai Rp 13 ribu per kilo karena ada subsidi 
maka jadi Rp 11 ribu per kilo,” ujar Dance.

 Dijelaskan Dance, pemberian subsidi 
kedelai ini, sebagai respon atas keluhan para 
perajin tahu tempe di Salatiga, setelah harga 
kedelai mengalami kenaikan. “ Saya datang 
langsung ke perajin tahu tempe di Salatiga, 
mendengar keluh kesah mereka dan ini harus  
dibantu, agar kelangsungan usaha mereka terjaga, 
karena ini merupakan UMKM, menyerap tenaga 
kerja dan produksinya juga merupakan makanan 
rakyat sehari-hari,” tandasnya. 
 Dikatakan Dance, semua bantuan yang 
diberikan itu dalam rangka pengendalian inflasi, 
akibat pengurangan subsidi BBM. “ Dan yang 
paling penting, itu sebagai bentuk kehadiran 

Ketua DPRD bersama Pj. Wali Kota dan Kapolres Salatiga 
serahkan bantuan sembako dan Kupon BBM kepada kusir dokar, pengemudi dan para siswa (28/10/2022)

MIMBAR
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pemerintah kota kepada masyarakat kecil. Dan itu 
menambah tenaga kaum Marhaen, karena program-
program yang saya lakukan itu sangat menyentuh 
masyarakat bawah,” imbuh politisi senior PDI 
Perjuangan ini.

Dance menambahkan, program yang  sudah ia gulirkan 
tersebut dilakukan dalam rangka menambah tenaga 
kaum  Marhaen. “ Itu pesan Bung Karno.  Kehadiran kita 
itu sebagai bagian untuk menambah tenaga dari kaum 
Marhaen, karena kesejahteraan bisa tercapai bila kaum 
Marhaen diberdayakan. Bukan diperdayakan,” 
tandasnya.

Tidak itu saja, bantuan juga diberikan kepada 
masyarakat petani di Salatiga. Belum lama ini Bung 
Dance bersama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota 
Salatiga juga menyerahkan bantuan 52 ekor kambing 
bentina dan 5 ekor kambing jantan. “ Kita berharap 
kehadiran pemerintah kota melalui kambing-kambing ini 
bisa menjadi bagian kesejahteraan masyarakat. Semoga 
bantuan kambing-kambing ini menjadi berkah kita 
semua,” ujarnya.

Dance berharap program-program seperti ini terus 
berlanjut, contoh untuk subsidi BBM,  kita anggarkan di 
tahun 2023, juga subsidi kedelai, sudah koordinasi 
dengan Provinsi Jawa Tengah.

Mereka yang mendapat bantuan itu, sebelumnya 
sebagai petani penggarap di lahan sawah milik 
pemkot. Namun ketika lahan tersebut digunakan 
untuk taman wisata, maka mereka sudah tidak 
menggarap lagi atau tanah garapannya berkurang 
sehingga pemerintah kota hadir dengan  
memberikan bantuan kambing  untuk 
dibudidayakan.

Agus juga mengucapkan  rasa terimakasihnya 
atas bantuan kupon gratis bensin bagi pengemudi 
angkot di Salatiga. Jatah kupon yang diberikan 
sebanyak 25 liter dalam seminggu, sangat 
membantu sekali dalam meringankan beban para 
sopir angkot.” Bantuan kupon BBM ini sangat 
membantu sekali bagi para sopir angkot dalam 
mengurangi beban ekonomi,” katanya.

Menanggapi bantuan tersebut Ketua Induk 
Paguyuban Angkota Salatiga ( Ipas) Agus Siswanto 
menyatakan rasa terimakasihnya atas perhatian 
yang diberikan DPRD Salatiga dan Pemkot 
Salatiga. “ Program  kupon gratis bagi anak 
sekolah kurang mampu untuk naik angkot ini 
sangat  bagus, ini sebagai bentuk kepedulian 
pemerintah. Semoga bisa berlanjut di tahun 
depan,” katanya.

Ketua DPRD Dance Ishak Palit, M.Si  bersama Dinas Pangan dan Pertanian 
serahkan bantuan Kambing kepada Kelompok Tani Ngudi Rejeki I Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo



Dengan perkembangan penduduk yang cukup 
pesat  menyebabkan saat  in i  bermunculan 
pembangunan perumahan-perumahan di Kota Salatiga, 
berdasarkan data hampir sekitar 140 kawasan 
perumahan yang dibangun  di Kota Salatiga, baik yang 
berskala besar maupun yang hanya membangun 
beberapa rumah dengan sistem cluster.

Lebih lanjut Pak Latif mengatakan bahwa bagi 
pengembang yang membangun perumahan yang luas 
seharusnya juga menyediakan lahan makam bagi warga 

Saat ini Kota Salatiga telah berkembang menjadi 
wilayah pemukiman favorit ini tidak terlepas dari 
letaknya yang strategis di lereng Gunung Merbabu 
dengan ketinggian antara 450-825 mdpl dan bersuhu 
23°C-28°C sehingga berhawa cukup sejuk sehingga 
menarik warga dari kota lain untuk tinggal di Kota 
Salatiga.

ota Salatiga memiliki luas wilayah 56,8 

KKM2 dengan dikelilingi oleh Kabupaten 
Semarang. Kota ini dilalui oleh jalan 

nasional dan jalan tol  yang menghubungkan Kota 
Semarang dan Kota Surakarta.

Namun sebagian developer (pengembang) 
perumahan yang telah menyelesaikan pembangunan 
proyeknya tidak segera menyerahkan Prasarana,Sarana 
dan Utilitas Umum (PSU) perumahan antara lain berupa 
jalan lingkungan, drainase,lahan makam dan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH)  kepada Pemerintah Kota (Pemkot) 
Salatiga.

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, Latif Nahari,ST 
turut mengamati permasalahan menjamurnya 
pembangunan perumahan ini terutama pada 
penyediaan infrastruktur utama dan penyediaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) yang masih kurang diperhatikan 
oleh pengembang pada perencanaan pembangunannya.

Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Salatiga 
telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 
dan termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional 
Perkotaan Kedungsepur atau akronim dari Kendal 
Demak Ungaran Salatiga Semarang dan Purwodadi 
sebuah wilayah metropolitan yang berada di eks-
keresidenan Semarang .
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penghuni perumahan mereka namun ini jarang 
diperhatikan, karena ada kasus warga 
perkampungan disekitar perumahan keberatan 
jika warga perumahan yang meninggal dunia bisa 
dimakamkan di pemakaman mereka karena 
terbatasnya lahan makam.

“Kasihan mereka sudah kesripahan namun 
ketika akan memakamkan ada kendala dan ini 
sebenarnya  menjadi  tanggung jawab 
pengembang da lam penyediaan lahan 
pemakaman untuk perlu adanya kolaborasi 
antara Pemkot Salatiga dengan pengembang, 
salah satunya dengan memberikan kontribusi 
untuk penyediaan lahan pemakaman pada lokasi 
yang ditetapkan oleh pemerintah seperti di TPU 
(Tempat Pemakaman Umum-red) misalnya.” Kata 
Ketua DPD PKS Kota Salatiga

Selain itu Pak Latif juga menyoroti tentang 
minimnya a lokas i  dana pemel iharaan 
infrastruktur utama di kawasan perumahan yang 
sudah diserahkan kepada Pemkot Salatiga 
dibandingkan dengan kawasan perkampungan 
untuk itu pihaknya akan mendukung tersedia 
alokasi dana pemeliharaan perumahan di dinas 
terkait.

Keseimbangan Keseimbangan Keseimbangan 
Pembangunan Pembangunan Pembangunan 
Wilayah Kota Salatiga

Latif Nahari, ST - Wakil Ketua DPRD Kota SalatigaLatif Nahari, ST - Wakil Ketua DPRD Kota SalatigaLatif Nahari, ST - Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga

“Biasanya perumahan itu lingkungannya 
lebih padat warganya lebih banyak tentunya 
infrastrukturnya juga lebih banyak tentunya 
akan membutuhkan dana yang lebih banyak, 
untuk itu perlu keseimbangan pembangunan 
antara di perumahan dan perkampungan 
terutama di perumahan untuk menengah ke 
bawah.” Ungkap Legislator dari Sidorejo ini.

Untuk itu Pak Latif mendorong agar pihak 
pengembang untuk segera menyerahkan PSU 
perumahan begitu masa pemeliharaan mereka 
selesai kepada Pemkot Salatiga untuk bisa 
dilakukan pemeliharaan oleh Pemkot Salatiga  
dan jika telah memenuhi persyaratan warga 
penghuni perumahan untuk segera membentuk 
RT  dan RW sendiri agar bisa mendapatkan hak 
Dana Kelurahan pada Musrenbang.

MIMBARMIMBARMIMBAR

Latif Nahari, ST - Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga 



MIMBAR

aat ini DPRD Kota Salatiga Bersama Tim 

SAsistensi Pemerintah Kota Salatiga 
sedang membahas Raperda (Rancangan 

Peraturan Daerah) tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (PKD).

Pada Raperda PKD ini nantinya juga diatur 

“Perlu adanya terobosan dari Pemkot Salatiga 
terutama oleh OPD penghasil untuk lebih 
mengoptimalkan potensi-potensi yang bisa menjadi 
PAD, atau bisa juga dengan mengoptimalkan 
pendapatan dari pembayaran PBB (Pajak Bumi dan 
Bangunan-red) dengan mengupdate data wajib pajak 
dan nilai objek pajak.” Kata Ketua DPC PKB Kota 
Salatiga ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, Saiful 
Mashud,S.SosI turut mengawal pembahasan Raperda 
PKD karena melihat adanya urgensi penyusunan 
Raperda PKD, proses bisnis dan ruang lingkup 
pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut Pak Saiful menyoroti tentang 
postur pendapatan daerah pada APBD (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ) Kota Salatiga yang 
masih mengandalkan dana dari Pusat dan rendahnya 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagaimana diketahui bahwa Raperda PKD ini 
disusun sebagai tindak lanjut PP 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan amanat 
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada PP 12 Tahun 2019 secara umum 
mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang 
meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, 
kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran 
daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 
pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang 
dikuasai oleh pemerintah daerah.

Selain ada perubahan mendasar tidak hanya 
pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga 
diikuti dengan perubahan cut off proses penyusunan 
anggaran dan penatausahaan dalam rangka 
meletakkan tanggung jawab pada masing-masing 
pelaku pengelola keuangan secara proporsional
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Saiful Mashud. S.Sos.I,Saiful Mashud. S.Sos.I,Saiful Mashud. S.Sos.I,
 Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga  Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga  Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga 

Siapkan Regulasi Siapkan Regulasi 
untuk Optiomalisasi Potensi Pendapatan untuk Optiomalisasi Potensi Pendapatan 
Siapkan Regulasi 
untuk Optiomalisasi Potensi Pendapatan 

tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD), 
sehingga Pemkot Salatiga mempunyai keleluasaan 
dalam menggali potensi pendapatan dari pajak dan 
retribusi yang selama ini belum tergarap secara 
optimal, semisal pendapatan dari  retribusi parkir, 
pajak parkir, retribusi pasar,atau dari pendapatan 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki 
Pemkot Salatiga.

Selain membahas postur pendapat dan 
belanja daerah, kedepannya pada Raperda PKD ini 
juga akan mengatur secara detail terkait proses 

Raperda kemudian akan dibahas sehingga 
tercapai kesepakatan bersama kemudian diajukan 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk 
provinsi guna dievaluasi.

Lebih lanjut Pak Saiful menjelaskan bahwa 

Saiful Mashud,S.SosI yang juga menjabat 
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD 
Kota Salatiga mengatakan bahwa sampai saat ini 
pembahasan mulai dari KUA-PPAS hingga 
Raperda APBD berjalan sesuai dengan tahapan-
tahapan yang telah ditentukan.

penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA 
dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA 
SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini 
kemudian dijadikan dasar untuk membuat 
Raperda tentang APBD yang kemudian oleh 
Walikota akan diajukan kepada DPRD.

KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara) yang merupakan 
dokumen terkait dengan proses penyusunan 
APBD yang dibahas mulai dari tingkat Komisioner 
DPRD Kota Salatiga dengan mitra OPD (Organisasi 
Perangkat Daerah) kemudian akan dibahas 
ditingkat Banggar dengan Tim Anggaran Pemkot 
Salatiga.

“Saya berharap kedepannya dalam 
pembahasan APBD ini Pemkot agar lebih terbuka , 
dan transparan dalam proses perencanaan dan 
penganggaran baik terkait pendapatan maupun 
belanjanya.” Pungkas Legislator dari Argomulyo 
ini.



PRD berharap Raperda Pengarusutamaan DGender (PUG) segera dilakukan pembahasan, 
hal tersebut disampaikan oleh 5 Fraksi DPRD 

Kota Salatiga dalam pada saat Rapat Paripurna 
DPRD. Dalam forum tersebut Penjabat Wali Kota 
Salatiga serahkan Raperda PUG Jum’at 26 Agustus 
2022 ditanggapi langsung oleh Fraksi-fraksi di DPRD. 
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5 Fraksi DPRD Kota Salatiga sepakat 5 Fraksi DPRD Kota Salatiga sepakat 5 Fraksi DPRD Kota Salatiga sepakat 
Raperda Pengarusutamaan Gender untuk segera dibahasRaperda Pengarusutamaan Gender untuk segera dibahasRaperda Pengarusutamaan Gender untuk segera dibahas

Fraksi DPRD Kota SalatigaFraksi DPRD Kota SalatigaFraksi DPRD Kota Salatiga

Dalam Rapat Paripurna tersebut Sarmin, SP.d 
sebagai juru bicara dari Anggota DPRD Fraksi PDI 
Perjuangan menyambut baik usulan Raperda PUG 
tersebut. Sarmin menginginkan adanya realisasi 
dalam keterwakilan perempuan untuk mengisi 
beberapa Instansi Pemerintah “Menjelaskan dalam 
Pembangunan Daerah, dengan harapan tidak hanya 
sebatas peraturan saja, tetapi dalam operasionalnya 
harus direalisasi secara kuantitatif, yaitu adanya 
presentase minimal perempuan dalam suatu jenis 

pekerjaan, khususnya di instansi pemerintah 
maupun BUMN” ungkap Sarmin, SPd. 

Hal senada dukungan dan dorongan agar 
terwujudnya Raperda PUG juga disampaikan dari 
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Hal tersebut 
disampaikan oleh Fatoni selaku juru bicara dari 
Fraksi PKB saat Rapat Paripurna.

Pihaknya melihat adanya ketimpangan 
dibeberapa bidang karena perkembangan 
pengetahuan masyarakat Indonesia tentang 
gender dinilai masih lambat. “Mengingat 
perempuan masih saja mengalami ketimpangan di 
bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi 
hanya karena perkembangan pengetahuan 
masyarakat Indonesia tentang gender itu sendiri 
masih sangat lambat.” ungkap Fatoni. 

Lebih lanjut ia berharap agar proses 
pembahasan Raperda tersebut betul-betul 
dimaksimalkan agar menghasilkan Perda yang 
benar-benar memenuhi keinginan masyarakat 

Sarmin, S.Pd. - Ketua Fraksi PDI Perjuangan  

Fatoni, S.Ag - Anggota Fraksi PKB

Pj Wali Kota Salatiga menyerahkan Materi Raperda Pengarusutamaan Gender kepada Pimpinan DPRD Kota Salatiga,
Pada Rapat Paripurna DPRD Jum’at 26 Agustus 2022
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Sementara itu Budi Santoso. SE., MM selaku 
Juru bicara Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna 
mendorong untuk segera dilakukan pembahasan 
terkait Raperda PUG. 

Kedepan dengan adanya aturan tersebut akan 
memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan masyarakat yang 
perspektif gender. 

Kota Salatiga. 

Pihaknya menilai “agar adanya kesamaan 
kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk 
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai 
manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi 
dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam 
menikmati hasil pembangunan.” ungkap politisi 
senior dari Fraksi PKS tersebut.

Agus Parmono,SH selaku juru bicara Fraksi 
Gerindra menyampaikan Pandangan Umum Fraksi 
Gerindra secara rigit, beliau menekankan PUG 
diterapkan disemua sektor pembangunan untuk 
dapat lebih di optimalkan utamanya pembangunan 
resposif gender. Termasuk meminimalkan 

kesenjangan gender dalam mewujudkan kesetaraan 
serta keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat dan bernegara. 

 Menurutnya Agus Pramono “Kesejahteraan 
gender pada suatu daerah akan memperkuat 
kemampuan keluar dari kemiskinan, dengan 
memberdayakan masyarakat baik laki-laki dan 
perempuan. Pada dasarnya pengarusutamaan 
gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan 
dapat berkembang secara optimal tanpa 
terkendala oleh jenis kelamin.” ungkap Ketua 
Badan Kehormatan DPRD. 

 Ia menambahkan Pengarusutamaan 
gender adalah strategi yang dilakukan secara 
rasional dan sistematis untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan dalam berkehidupan 
dalam kebijakan program pemberdayaan 
perempuan.

Pak Agus menegaskankan meskipun Perda 
PUG belum ada di Kota Salatiga tetapi dalam 
manifestasi kehidupan sudah reel terwujud 
dilaksanakan. Terbukti di Republik ini sudah 
banyak sekali wanita-wanita yang menduduki 
posisi penting dalam pemerintahan termasuk di 
Kota Salatiga bahwa anggota DPRD dan Kepala 

Hal yang tidak jauh beda disampaikan 
olehjuru bicara Fraksi Demokrat dalam forum 
Rapat Paripurna itu. Agus Joko Setiawan selaku 
juru bicara menyampaikan sikap dukungannya 
kepada Pemerintah Kota Salatiga terhadap 
pentingnya Raperda untuk memberikan menjamin 
isu perempuan dan anak tersebut.

Dinas banyak yang dijabat oleh perempuan 
termasuk jabatan SEKDA pada Pemerintahan saat 
ini. Oleh karena itu sudah tidak ada alasan lain 
tentang RAPERDA Pengarusutamaan Gender 
untuk tidak dilakukan pembahasan sampai 
dengan ditetapkan menjadi PERDA.

Dikatakan Politisi dari Partai Demokrat 
“karena kesetaraan gender akan memperkuat 
kemampuan negara untuk berkembang, 
mengurangi kemiskinan dan memerintah secara 
efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam 
proses perencanaan pembangunan, maka semakin 
besar upaya suatu negara untuk menekan angka 
kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi 
dimensi gender dalam pembangunan akan 
meningkatkan angka kemiskinan.” pungkas pak 
Wawan. 

Agus Pramono, SH - Wakil Ketua Fraksi Gerindra

Agus Joko Setiawan - Sekretaris Fraksi Demokrat

H. Budi Santoso., SE.,MM - Ketua Fraksi PKS



pertanyaan bagi warga 
yang berasal dari luar 
wilayah Sinoman. Nama 
Sinoman sendiri, berasal 
dari pohon melinjo yang 
tumbuh di daerah itu, 
tepatnya dari nama daun 
yang muda disebut sinom. 
Menurut cerita dari 
sesepuh di Sinoman yang 
saat ini berusia 71 tahun, 
bapak Karsiman, 
keberadaan petilasan dari 
Ki Singo Mangkoro sudah 
ada sejak ratusan tahun 
yang lalu. Dan Ki Singo 
Mangkoro diyakini 
sebagai salah satu tokoh 
dari pasukan Pangeran 
Diponegoro dari Kerajaan 

Mataram, Yogyakarta.  
 Sebagai tempat yang dianggap bertuah, 
banyak kepercayaan berbau mistis yang 
menyelimuti petilasan Ki Singo Mangkoro. 
Menurut cerita bapak Karsiman, dahulu petilasan 
itu sering dikunjungi oleh beberapa warga dari 
luar Sinoman baik pada saat malam jumat atau 
hari lainnya untuk berziarah. Di wilayah Sinoman 
sendiri, terdapat belik yang terletak di kali ipik. 
Belik ini dipergunakan warga untuk mandi, 
karena saat itu belum semua warga memiliki 

Tidak jauh dari Rumah Dinas 
Wakil Wali Kota Salatiga, di 
Jalan Imam Bonjol, akan kita 

jumpai sebuah gerbang masuk gang 
yang berhiaskan patung Singa Emas. 
Gang Singo Mangkoro. Kita banyak 
mengenal negara atau kerajaan yang 
memilih singa sebagai simbol. 
Demikian halnya di negeri kita pun 
banyak kerajaan-kerajaan di waktu 
silam menggunakan simbol singa 
(singo dalam bahasa jawa). 

 Gang Singo Mangkoro terletak di RW 8 
Sinoman, dimana di wilayah itu terdapat petilasan 
dari seorang yang dikenal sebagai Ki Singo Mangkoro. 
Siapa Ki Singo Mangkoro? Tentu akan terbesit 

 Singa, jenis binatang yang 
saat ini hanya bisa ditemui di benua 
Afrika dan dikenal dengan julukan si 
raja rimba. Kuat dan gigih dalam 
bertarung menaklukan lawannya. 
Bagaimana dengan Singo Mangkoro? 
Simbol Singo menunjukkan pada 
karakter berani, kuat, pantang 
menyerah. Mangkoro (dari istilah bahasa jawa) 
menunjuk pada pengertian mahkota. Secara simbolis, 
mahkota antara lain menunjuk pada sifat 
kebijaksanaan dan lambang kekuasaan. Simbolisasi 
yang disebutkan diatas tidak terlepas dan berakar 
dalam tradisi kebudayaan masyarakat di wilayah RW 
08 Sinoman, Sidorejo Lor.

12

ARTIKEL

Jiwaraga, Edisi II Tahun 2022

TUAH LEGENDA TUAH LEGENDA TUAH LEGENDA 

SINGO MANGKOROSINGO MANGKOROSINGO MANGKORO

Oleh : Bambang Sulistiyono, SH, MM. Oleh : Bambang Sulistiyono, SH, MM. Oleh : Bambang Sulistiyono, SH, MM. 
Lurah Sidorejo Lor -  Kota SalatigaLurah Sidorejo Lor -  Kota SalatigaLurah Sidorejo Lor -  Kota Salatiga



kamar mandi di tempat tinggal mereka. Saat jelang 
sore hari, kebanyakan warga yang pulang dari belik 
kali ipik itu, tidak berani melewati jalan sekitar 
petilasan, karena merasa takut dan terasa “angker”. 
 Menurut cerita bapak Karsiman, boleh 
percaya boleh tidak, ada beberapa kejadian yang aneh 
dan sulit diterima dengan akal sehat, salah satunya 
ada warga yang akan mengganti tonggak batu 
petilasan dengan yang lain,  dan beberapa waktu 
kemudian warga tersebut mengalami stress atau 
gangguan mental/psikis. Konon juga ada cerita, 
bahwa beberapa warga yang sering melakukan 
tirakat/sering melakukan puasa, akan diperlihatkan 

sosok seekor singa/macan putih yang tiba-tiba 
muncul di sekitaran mereka. Kejadian yang 
mengejutkan juga pernah dialami oleh seorang warga 
Sinoman yang berkunjung ke petilasan itu untuk 
berziarah, tiba-tiba dikejutkan bahwa warga tersebut 
sudah berada di luar halaman petilasan. Diyakini 
bahwa, warga tersebut mempunyai tujuan yang 
kurang baik dan memiliki hati yang tidak bersih. 
 Pada halaman sekitar petilasan itu, terdapat 
pohon nangka yang berukuran besar. Setiap pagi, dari 
pohon nangka tersebut terdengar suara burung 
perkutut putih yang suaranya sangat indah dan 
merdu, dan anehnya suara burung perkutut itu 
hanya dapat di dengar oleh warga yang tinggal jauh 

13Jiwaraga, Edisi II Tahun 2022

 Tetapi lain hal dengan seorang warga dari 
desa Kayu Wangi yang ingin sekali membeli dan 
memiliki pohon nangka tersebut. Pohon nangka 
itu kemudian di tebang dan dibelinya. Sejak pohon 
nangka itu ditebang dan dibeli oleh warga Kayu 
Wangi, suara burung perkutut putih itu sudah 
tidak pernah terdengar lagi. Dan menurut cerita, 
setahun setelah membeli pohon nangka itu, warga 
Kayu Wangi itu meninggal dunia.
 Berbagai cerita yang beraura mistis itu, 
mendorong warga setempat untuk memelihara 
petilasan itu dengan baik. Warga setempat 
meyakini bahwa keberadaan petilasan itu dapat 
memberikan ketentraman, hidup rukun dan 
gotong royong sehingga warga juga tumbuh 
motivasi untuk menjadi masyarakat yang maju. 
Petilasan yang ditandai dengan sebuah nisan yang 
terbuat dari batu biasa itu memiliki ukuran 
kurang lebih 3x3 meter. Saat ini terlihat semakin 
rapi dan terawat karena mendapatkan bantuan 
dari Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata dengan pembangunan 
pagar dan tembok yang mengelilingi petilasan. 
 Legenda Singo Mangkoro makin terpatri di 
sanubari warga setempat. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil karya seorang seniman warga setempat, Agus 
Widodo yang membuat patung singa berwarna 
emas sebagai identitas Jalan Singo Mangkoro. 
Begitu juga melalui kegiatan berkesenian 
Paguyuban Reog Singo Mangkoro yang didukung 
warga setempat dan dikenal sampai ke luar 
daerah. Dukungan masyarakat bersama 
Pemerintah Kota Salatiga, diharapkan terus 
berlanjut terhadap kegiatan berkesenian warga 
guna memberikan kontribusi, khususnya di 
bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi 
masyarakat.

dari petilasan tersebut. Konon, banyak warga yang 
ingin memiliki pohon nangka tersebut, dan ingin 
menebangnya. Tetapi saat menyentuh pohon 
nangka itu, warga merasa takut dan akhirnya 
mengurungkan niatnya untuk menebang dan 
memilikinya.



ebagian masyarakat mungkin belum 

Smemahami istilah yang disebut stunting. 
Stunting adalah masalah kurang gizi 

kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi 
dalam waktu yang cukup lama, sehingga 
mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak 
yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek 
(kerdil) dari standar usianya.

 Kondisi tersebut disampaikan oleh Pemerintah 
Kota Salatiga dalam Rembug stunting Kota Salatiga 
Tahun 2022. Kepala Bappeda Kota Salatiga Drs. 
Muthoin., M.Si 

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi A DPRD 
Kota Salatiga Nono Rohana, S.Ag menyampaikan 
berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3APPKB) Kota Salatiga sebagai upaya pencegahan 
dan penanganan stunting di Kota Salatiga.

Menurutnya program-program yang dilakukan 
seperti intervensi sasaran Ibu hamil “Pemberian 
makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi dan 
Protein kronis, selain itu melakukan pendampingan 

 Untuk di Kota Salatiga selama Tahun 2021 
mengalami peningkatan baik dibawah dua tahun 
stunting dari 7,07 % menjadi 8,34%. kondisi tersebut 
disebabkan bulan timbang Agustus 2021 masih pada 
kondisi pandemi. Sedangkan data balita stunting di 
Kota Salatiga berdasarkan bulan timbang Agustus 
berjumlah 856 anak atau sebesar 9,03%. 

 Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah 
pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-
anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara 
optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan 
emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, 
serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat 
global.
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LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

Upaya 
Turunkan Angka STUNTING

Komisi A melaksanakan kunjungan lapangan Komisi A melaksanakan kunjungan lapangan 
ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga 

Komisi A melaksanakan kunjungan lapangan 
ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga 

bagi ibu hamil dengan resiko tinggi oleh 
dasawisma”ungkap Nono Rohana. 

 Lebih lanjut Pak Nono berharap intervensi 
juga disasar kepada ibu menyusui dan anak usia 
0-6 bulan dengan cara mendorong inisiasi 
menyusui dini atau pemberian Asi. Serta 
mendorong pemeberian Asi Eksklusif.  

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD 
Kota Salatiga Hj Riawan Woro E, SE. MM 
berpendapat  pentingnya terkait  perbaikan gizi 
anak dilakukan sejak dini bahkan sejak dari 
kandungan. “Karena untuk mencetak generasi 
bangsa yang cerdas, pintar yang mampu bersaing 
di dunia kerja kedepan penting sekali 
memperhatikan asupan gizi sedari dini.” kata Bu 
Woro.

Ia menambahkan penyebab stunting 
tersebut kompleks beberapa terindikasi 
penyebabnya seperti sanitasi yang kurang baik, 
kurangnya kesadaran orang tua dalam 
pemantauan Berat Badan dan Tinggi Badan, 
adanya penyakit penyerta pada balita. 

Ia menambahkan Pemerintah Kota 

Nono Rohana. S.Ag -  Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga
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 Selain itu Bu Woro begitu ia kerap disapa 

diharapkan 
untuk dapat 
memberikan 
perhatian 
terhadap 
penanganan 
stunting tersebut 
secara maksimal, 
termasuk 
perhatian juga 
untuk perbaikan 
gizi bagi ibu 
hamil. “Selama 
ini memang 
sudah dilakukan 
pemberian 
biskuit dan susu 
bagi ibu hamil. 
Tetapi itu pun 
saya rasa bisa 
untuk lebih 
ditingkatkan lagi 
program-program 
penanganan stunting” ungkap Wanita yang menjabat 
sebagai Anggota DPRD selama 2 periode tersebut. 

mengatakan, Edukasi remaja sabagai calon orang tua 
di masa depan untuk membentuk perilaku hidup 
sehat sangat penting dilakukan, hal tersebut sebagai 
kegiatan preventif stunting. 

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota 
Komisi A DPRD Kota Salatiga Muh Nurhidayat saat 
ditanya upaya pencegahan stunting, menjelaskan 
pentingnya upaya pencegahan. Mencegah lebih baik 
dari pada mengobati, Pemerintah Kota diharapkan 
melakukan pendeteksian kasus stunting yang terjadi 
di Salatiga dilakukan secara serius dan mendalam. 

Ia berharap melalui studi kasus yang 
mendalam tersebut dapat dipetakan daerah-daerah 

dengan kasus 
stunting dengan 
pemetaan 
penyebabnya. 
Sehingga 
program-program 
dari Dinas terkait 
dapat tepat 
sasaran.

Lebih 
lanjut pihaknya 
mengatakan Hal-
hal penting yang 
harus 
diperhatikan 
dalam 
pencegahan 
stunting, yaitu 
perbaikan 
terhadap pola 
makan, pola 
asuh, serta 
perbaikan 

sanitasi dan akses air bersih harus masiv serta 
dilakukan berdasarkan dengan program yang 
tepat kalau perlu target.

Mas Dayat begitu ia kerap disapa 
menambahkan bahwa, Pemerintah diharapkan 

dapat mengecek beberapa daerah untuk 
memastikan akses air bersih, Akses sanitasi, 
edukasi kesehatan seksual dan reproduksi juga 
tidak kalah penting dilakukan sebagai upaya 
penurunan angka stunting di Salatiga. 

Upaya tersebut ini bertujuan agar anak-
anak di Salatiga dapat tumbuh dan berkembang 
secara optimal dan maksimal, dengan disertai 
kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap 
untuk belajar, serta mampu berinovasi dan 
berkompetisi di tingkat global nantinya. Pesan Mas 
Dayat. 

Muh Nur Hidayat - Anggota Komisi A DPRD Kota Salatiga
Hj Riawan Woro E, SE. MM - Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga



Komisi A berikan materi pendidikan demokrasi kepada SMP N 10 Salatiga 

“Diperlukan dukungan dari berbagai lintas 
sektor untuk penerapan merdeka belajar, sebagai 

Ditemua usai rapat Sekretaris komisi A DPRD 
Kota Salatiga Komisi A Sarmin, S.Pd menyatakan 
dukungan terhadap sistem Merdeka Belajar 
diterapkan “Kalau saya mendukung sekali program 
Merdeka belajar itu dilakukan, Kedepan siswa itu 
punya kemampuan yang spesifik di bidangnya. Kalau 
dahulu semua dipelajari, ngedabyah melalui metode 
pembelajaran tersebut diharapkan akan ada 
penjurusan sejak awal” Kata Sarmin 

Selain itu Sarmin berharap bahwa penerapan 
kurikulum merdeka belajar, nantinya tidak 
meninggalkan program penguatan Profil Pelajar 
Pancasila yang saat ini sudah dilaksanakan dan saling 
melengkapi. Dikarenakan program yang sudah ada 
tersebut bertujuan membentuk siswa yang memiliki 
karakter beriman, bertaqwa, berdisiplin, berinovasi, 
bertanggungjawab, mandiri, kreatif, inovatif.

Kedepan metode pembelajaran tersebut akan di 
berikan mulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah 
Atas (SMA/SMK) 

Dalam memberikan pembelajaran pun pengajar 
atau guru diberikan kebebasan untuk menerapkan 
metode pembelajaran menyesuaikan kebutuhan dari 
pembelajaran dan minat masing-masing siswa. 

erdeka belajar yakni salah satu upaya 

Mkemerdekaan dalam berpikir dan 
berekspresi, pada dasarnya program 

merdeka belajar ini memiliki tujuan untuk 
memerdekakan pengajar serta siswa. 

Melalui kurikulum merdeka belajar tersebut 
akan lebih memaksimalkan peserta didik 
mendapatkan cukup waktu untuk mendalami konsep 
dan memperkuat kemampuannya. 
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Persiapkan Implementasi Merdeka Belajar

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota 
Komis i  A  DPRD Kota  Sa lat iga  Bas i r in  
menyampaikan, “Merdeka belajar merupakan 

gambaran sebagaimana yang telah DPRD melalui 
Komisi A lakukan, yakni dengan memberikan 
pembelajaran Demokrasi kepada para siswa yang 
berkunjung ke Kantor kita. Dengan siswa datang ke 
kantor DPRD melihat secara langsung dan terlibat 
bersama kami dalam sistem pembelajaran, hal 
tersebut akan membekas sehingga mudah 
dimengerti oleh para siswa” kata Kang Sarmin begitu 
ia kerap disapa.

Persiapkan 

Sarmin, S.Pd- Sekretaris Komisi A DPRD Kota Salatiga
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Kemajuan metode pembelajaran, karena anak didik itu 
tidak dibebani dengan mata pelajaran yang memang 
kurang diminati, kalau sekarang melalui kurikulum 
merdeka belajar tersebut anak diberikan kebebasan 
untuk memilih sesuai dengan minat bakat anak itu 
sendiri” ungkap Basirin.

Jadi Merdeka Belajar bukan belajar semaunya 

Disamping itu bila pada kurikulum sebelum-
sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal 
dan menerapkan materi yang mereka baca, dalam 
konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa 
berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan 
dari materi.

 Lebih lanjut Basirin menyampaikan melalui 
metode pembelajaran merdeka belajar tersebut 
diharapkan tidak meninggalkan nilai-nilai konsep 
dasar dari pendidikan itu sendiri yakni membentuk 
karakter, Program baru tersebut merupakan sebuah 
tantangan tersendiri didunia pendidikan, sarana dan 
prasarana disekolah pun turut menjadi tantangan.  

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

sendiri, tanpa acuan, tanpa pedoman, tanpa 
kriteria, bukan itu. Tapi bagaimana sesuai dengan 
karakternya dia bisa mengikuti kegiatan belajar 
mengajar serta meningkatkan kompetensi yang 
mereka miliki. 

Selaras dengan rekan-rekannya di Komisi A 
DPRD Dwi Indah Widowati. SPd. MSi dukungan 
positif terhadap diterapkanya kurikulum merdeka 
belajar kedepan. “penyesuaian program untuk 
penyempurnaan dalam metode pembelajaran guna 
untuk mendapatkan generasi yang memiliki daya 
saing kedepan” ungkap politisi yang energik 
tersebut. 

 Selain itu Bu Dewi begitu ia kerap disapa 
mengatakan diperlukan dukungan sarana dan 
prasarana untuk para pengajar untuk mendukung 
penerapan kurikulum merdeka belajar, informasi 
tersebut ia dapatkan ketika seringnya ia berkunjung 
ke sekolah-sekolah untuk memberikan motivasi 
kepada siswa sekaligus mendengarkan cuhatan dari 
para guru. 

Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului 
oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya 
pada siswa-siswi. Merdeka Belajar diharapkan 
dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar 
dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan. 
Mulai dari aspek fisik, mental, jasmani dan rohani 
dalam dunia pendidikan. 

Basirin - Anggota Komisi A DPRD Kota Salatiga

Komisi A DPRD mengajak Salah seorang siswa SMP diajak duduk dan berperan sebagai Anggota Dewan saat pembelajaran Demokrasi 

Dwi Indah Widowati. SPd. Msi - Anggota Komisi A DPRD Kota Salatiga



adan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Bdibentuk berdasarkan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dan PP No 54 Tahun 2017 
tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BUMD adalah badan usaha yang dikelola, 
dibina, dan diawasi oleh pemerintah daerah, dimana 
sebagian besar atau keseluruhan modalnya berasal 
dari negara yang diambil dari pendapatan masing-
masing daerah.

Saat ini Pemerintah Kota Salatiga memiliki 3 
BUMD yakni Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) 
Kota Salatiga, Perumda BPR Bank Salatiga dan 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Salatiga.

Saat ini DPRD Kota Salatiga melalui Pansus 
(Panitia Khusus) II DPRD Kota Salatiga beserta Tim 
Asistensi Pemerintah Kota Salatiga sedang 
membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 
Penyertaan Modal Pada Perusahaan Air Minum 
Daerah, Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Ketua Komisi B sekaligus Ketua Pansus II 
DPRD Kota Salatiga,M, Miftah mengatakan bahwa 
kondisi dari ketiga BUMD yang dimiliki oleh 
Pemerintah Kota Salatiga sebagian masih 
memerlukan kucuran dana atau penyertaan modal 
dari APBD Kota Salatiga.

Lebih lanjut M Miftah mengatakan bahwa 
dana penyertaan modal ini bukan merupakan hibah 
namun lebih pada dana investasi sehingga masing-
masing BUMD perlu menyiapkan rencana bisnis dan 
tata kelola keuangan yang baik guna mengelola dana 
penyertaan modal dari Pemkot Salatiga.

“Karena ini adalah bisnis maka diharapkan 
BUMD ini mampu memberikan kontribusi pada PAD 
(Pendapatan Asli Daerah-red) bagi Kota Salatiga, 
selain juga mengemban amanat untuk memberikan 
pelayanan yang ditugaskan oleh Pemkot Salatiga  
bagi masyarakat” Kata Politisi PKB ini.

Selain itu M Miftah juga mengharapkan 
adanya sinergitas antar BUMD Kota Salatiga 
sehingga akan memberikan nilai lebih dalam segi 
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Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2017 pada Pasal 8 dijelaskan  
bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah 
P e r u m d a  d i p r i o r i t a s k a n  d a l a m  a n g k a  
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 
tinggi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat 
sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah 
yang bersangkutan. 

Lebih lanjut Aslinda mengatakan bahwa 
dengan adanya penyertaan modal ini BUMD yang 
telah mampu berkontribusi pada PAD akan dapat 
meningkat sedangkan bagi yang belum maka 
kedepannya dapat berkontribusi pada PAD Kota 
Salatiga

“Untuk PDAU saya menyarankan agar fokus 
dahulu kepada core business yang mengelola SPBU 
(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kawasan 
Tingkir sebelum melangkah untuk pengembangan 

bisnis maupun dalam pelayanan kepada 
masyarakat.

Sedangkan menurut Aslinda Afiyanti,SP 
Anggota Komisi B DPRD Kota Salatiga dari Dapil 
Sidorejo mengatakan bahwa saat ini memang ada 
BUMD yang telah bisa memberikan kontribusi PAD 
pada APBD Kota Salatiga walaupun masih ada yang 
masih berjuang untuk tetap bisa survive.

Komisi B  melaksanakan kunjungan lapangan ke SPBU Tingkir- SalatigaDPRD Kota Salatiga

M. Miftah - Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga
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atau diversifikasi usahanya, karena dari SPBU ini telah 
dapat menghasilkan keuntungan bagi PDAU.” Kata 
Politisi Gerindra  ini.

Lain halnya dengan Wakil Ketua Komisi B DPRD 

Kota Salatiga, Dra. Novia Praptiningsih yang menyoroti 
kondisi Perumda BPR Bank Salatiga yang dinilai saat 
ini sudah lebih baik dibandingkan dengan kondisi 

beberapa tahun yang lalu 
yang sempat mengalami 
masalah.

B u  N o v i a  
m e n g a t a k a n  b a h w a  
walaupun saat ini jajaran 
Direksi Bank Salatiga 
sudah berjalan on the 
t rack  namun per lu  
adanya kehati-hatian 
dalam mengelola Bank 
S a l a t i g a  s e h i n g g a  
pe rmasa lahan  yang  
dahulu tidak terulang 
kembali.

“ M e n g e l o l a  
Lembaga Keuangan itu 
kuncinya pada kejujuran 
dan keterbukaan, untuk 
itu kita memberikan 

kepercayaan kepada Jajaran Direksi Bank Salatiga 
apalagi saat ini masih dalam masa transisi sehingga 
kita perlu melakukan pemantauan kinerja mereka 
sesuai dengan job desc masing-masing” Kata 
Legislator dari Dapil Tingkir ini.

Sedangkan Yusup Wibisono,SH Anggota 
Komisi B DPRD Kota Salatiga dari Partai Nasdem 
mengatakan bahwa saat ini kondisi BUMD Kota 
Salatiga sudah lebih baik dibandingkan dengan 
periode yang lalu, walaupun saat ini masih ada 
BUMD yang harus menyelesaikan “warisan” 
permasalahan yang terjadi pada periode yang lalu.

“Saya berharap dimasa yang akan datang, 
saat proses fit and proper test pemilihan direksi 
BUMD agar DPRD Kota Salatiga dilibatkan sehingga 

Masih menurut Pak Yusup, karena BUMD ini 
adalah milik pemerintah daerah maka seyogianya 
Pemkot Salatiga ikut bertanggungjawab atas 
kelalaian tersebut namun hal tersebut perlu adanya 
suatu kepastian hukum yang inkrah sehingga kita 
bisa mengetahui siapa pihak yang telah melakukan 
penyelewangan tersebut.

kita bisa mengetahui kualitas dari Direksi yang akan 
kita tunjuk nanti.” Ungkap Politisi dari Dapil 
Sidorejo ini.

Aslinda Afiyanti,SP-Anggota Komisi B DPRD Kota Salatiga

Dra. Novia Praptiningsih  
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga  

Yusup Wibisono,SH- Anggota Komisi B  DPRD Kota Salatiga

Komisi B   melaksanakan kunjungan lapangan ke SPBU Tingkir- SalatigaDPRD Kota Salatiga
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operasi adalah Sokoguru dan pilar 

Kperekonomian bangsa Indonesia, dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

Pasal 33 Ayat (1)  ditegaskan bahwa perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. Ini yang menjadi semangat bagi koperasi.

Untuk Kota Salatiga saat ini Pansus II DPRD Kota 
Salatiga bersama dengan Pemerintah Kota Salatiga saat 
ini sedang menyusun sebuah Rancangan Peraturan 
Daerah  (Raperda)  Kota Salat iga tentang 
Pembentukan,Pemberdayaan dan Perlindungan 
Koperasi.

Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga, Sarwono,SE 
ditemui beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa 
dengan adanya Perda ini koperasi di Kota Salatiga akan 
mempunyai payung hukum sehingga dapat menjalani 
fungsi dan peran koperasi dalam membangun dan 
mengembangkan potensi ekonomi anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya.

KOPERASI
PILAR PEREKONOMIAN

Selanjutnya Pak Sarwono mengatakan 
bahwa dengan adanya Perda ini, Dinas Koperasi 
Usaha Kecil Menengah (DinkopUKM) Kota Salatiga 
akan lebih bisa optimal dalam memberikan 
pelayanan baik itu berupa pembinaan, 
pengawasan bagi koperasi yang ada di Kota 
Salatiga.

“Saat ini saya melihat dinas hanya membina 
koperasi-koperasi yang sudah berhasil saja bukan 
pada koperasi yang kurang berhasil, untuk 
koperasi yang kurang sehat baik itu dari segi 
manajemennya ataupun  keuangannya itu juga 
perlu dibina.” Kata Politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut Pak Sarwono mengatakan 
bahwa untuk kriteria koperasi itu sehat atau 
kurang sehat saat ini hanya dilihat dari koperasi 
itu mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
tepat waktu, padahal mungkin koperasi tersebut 
tidak bisa melaksanakan RAT karena ada 
permasalahan di koperasi tersebut.

“Untuk itu perlu adanya solusi, jika ada 
permasalah di manajemennya maka perlu adanya 
pelatihan-pelatihan, jika ada masalah di 
keuangannya mungkin bisa dicarikan solusi 
dengan pinjaman lunak sedangkan untuk 
koperasi yang ada masalah di manajemen dan 
keuangannya maka adanya pelakukan khusus 
karena Dinas tidak bisa membubarkan koperasi. “ 
Pungkas Legislator dari Argomulyo ini.   

Hal senada dilontarkan oleh anggota Pansus 
II DPRD Kota Salatiga, Agus Joko Setiawan yang 
mengatakan bahwa  Perda tentang Koperasi ini 
bisa mendorong koperasi-koperasi di Kota Salatiga 
untuk lebih menunjukan eksistensinya dan 
memberikan perlindungan bagi koperasi, anggota 
dan nasabahnya.

Masih menurut Pak Wawan, kurangnya 
perhatian dari Pemkot Salatiga terhadap koperasi 
ini membawa dampak banyak warga yang 
akhirnya terjebak pinjaman pada koperasi harian 
atau “bank plecit”, untuk itu dengan adanya Perda 

Kunjungan Komisi B  ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Aman Salatiga, 7 Oktober 2022 DPRD Kota Salatiga

Sarwono, SE - Ketua pansus II DPRD Kota Salatiga
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Agus Joko Setiawan- Anggota Pansus II  DPRD Kota Salatiga

Sekretaris  Pansus II DPRD Kota Salatiga dari 
Fraksi PDI Perjuangan, Fardhila Retno Herdini,SE 
mengatakan bahwa peran DinkopUKM Kota Salatiga 
memang masih sangat kurang apalagi saat ini kondisi 
perkoperasian di Kota Salatiga memang bisa dikatakan 

“Saya berharap dengan adanya koperasi 
dimasyarakat akan membatasi pergerakan “bank plecit” 
yang memberikan kemudahan akses pinjaman namun 
pada akhirnya akan sangat memberatkan bagi warga 
yang diberikan pinjaman.” ungkap Politisi Partai 
Demokrat dari Argomulyo ini.

ini diharapkan masyarakat bisa memberdayakan dirinya 
terkait perekonomiannya dengan bergabung dengan 
koperasi yang sudah ada.

tidak sedang baik-baik saja apalagi pada saat pandemi 
Covid19 yang lalu.

“Dinas mempunyai peran penting dalam 
pembinaan maupun pengawasan namun itu saya kira 

Menurut Bu Fardhila Retno Herdini,SE, kondisi 
koperasi seperti ini tidak hanya terjadi di Kota Salatiga 
namun di lain daerah juga sama, pemasalahan seperti 
koperasi kurang diminati, Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang kurang mampu, keterbatasan modal , persaingan, 
budaya bahkan masalah teknologi yang berkembang 
saat ini juga sangat berpengaruh, untuk itulah peran 
Dinas sangat dibutuhkan.

masih sangat kurang, mereka memperlakukan 
semua koperasi itu sama padahal masing-masing 
koperasi mempunyai permasalahan yang berbeda 
dan tentunya perlu solusi yang berbeda.” Kata Bu 
Dini panggilan akrab Fardhila Retno Herdini,SE

Di Indonesia, koperasi berkembang menjadi 
beberapa jenis seperti koperasi produksi, koperasi 
jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba 
usaha. Lembaga keuangan nonbank ini sejatinya 
adalah instrumen penting bagi pemerataan dan 
peningkatan pendapatan masyarakat.

Namun saat ini yang lebih dikenal dan 
berkembang masyarakat bahwa koperasi adalah 
sebagai tempat untuk simpan pinjam.

Perkembangan ini diamati oleh anggota 
Komisi B DPRD Kota Salatiga dari Fraksi PKS, 
Heru Prastyo,SE, yang mengatakan bahwa ini 
merupakan hal jamak yang didapati di 
masyarakat saat ini, bahkan koperasi hanya 

sebagai tempat untuk pinjam sedangkan untuk 
menyimpan uang mereka lebih mempercayakan 
ke perbankan umum, untuk itu perlu pendidikan 
perkoperasian bagi anggota koperasi yang 
ditingkatkan.

Lebih lanjut Pak Heru mengatakan bahwa 
untuk koperasi barang memang saat ini kalah 
dengan menjamurnya toko modern dan 
minimarket yang hadir sampai ke pelosok-
pelosok kampung, walaupun diakui harga yang 
mereka tawarkan lebih mahal namun 
mempunyai daya tarik tersendiri sehingga 
banyak masyarakat yang membeli disana.

“Sejatinya asas koperasi itu adalah padat 
orang bukan padat modal, kalau padat modal 
maka orang yang mempunyai modal dengan 
mudah akan mendirikan koperasi dan ini ruh 
koperasi akan hilang , koperasi itu berangkat dari  
gotong-royong, adanya kesamaan dari 
sekumpulan orang yang ingin mempunyai tujuan 
yang sama untuk mengentaskan permasalahan 
perekonomiannya. “ Pungkas Legislator dari 
Sidomukti ini.

Heru Prastyo, SE - Anggota Komisi B DPRD Kota Salatiga

Fardhila Retno Herdini,SE  - Sekretaris Pansus II DPRD Kota Salatiga



Ruas jalan tol Bawen-Salatiga mempunyai 
Gerbang Tol di ujung timur Kota Salatiga yakni di 
Kelurahan Tingkir Tengah yang berbatasan dengan Desa 
Barukan Kabupaten Semarang yang merupakan pojok 
bagian selatan Kota Salatiga.

Semenjak diresmikan telah dimuncul wacana agar 
PT. Trans Marga Jateng (TMJ) selaku operator jalan Tol 
Bawen-Salatiga untuk membuka satu lagi exit tol di 
bagian utara Kota Salatiga yakni di Kelurahan Bugel Kota 
Salatiga yang berbatasan dengan Desa Pabelan 
Kabupaten Semarang.

Beberapa waktu yang lalu Komisi C DPRD Kota 
Salatiga yang membidangi Pembangunan dan 
Kesejahteraan Rakyat melakukan Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga terkait 
rencana pembangunan exit tol di Kelurahan Bugel Kota 
Salatiga.

udah 5 tahun jalan yang melintasi Kota 

SSalatiga beroperasi semenjak diresmikan 
oleh Presiden Joko Widodo pada 25 

September 2017.
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H. M. Kemat, S.Sos.I - Ketua Komisi C DPRD Kota Salatiga

Ketua Komisi C DPRD Kota Salatiga dari Partai PDI 
Perjuangan, H.M Kemat,S,Sos.I  mengatakan bahwa exit 
merupakan harapan dari warga masyarakat Kota 
Salatiga, dan DPRD Kota Salatiga melalui Komisi C 

Lebih lanjut Pak Kemat mengatakan bahwa 
dalam komunikasi dengan instansi pusat tersebut 
t e r u n g k a p  b a h w a  u n t u k  p e n d a n a a n  
pembangunan exit tol ini perlu adanya dukungan 
dana dari Pemerintah Kota Salatiga, padahal 
kemampuan keuangan Kota Salatiga sangat 
terbatas, sehingga memerlukan komunikasi yang 
intens dengan pihak terkait sehingga akhirnya 
Pemerintah Pusat menyetujui pembangunan exit 
tol baru di Kota Salatiga.

bersama dinas terkait telah melakukan 
perjuangan dengan melakukan permohonan dan 
beraudiensi langsung ke Kementrian PUPR 
(Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ke 
Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) sejak tahun 2019 
hingga saat ini.

“Dengan disetujuinya pembangunan exit tol 
baru ini , Pemkot Salatiga perlu mempersiapkan 
infrastruktur pendukung lainnya , yakni Jalan 
Pattimura sebagai akses keluar masuk harus 
memenuhi syarat untuk dilalui kendaraan berat 
yang akan melalui Gerbang Tol yang baru ini.” 
Tutur anggota DPRD dari Dapil Argomulyo ini.

Fatoni - Anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga

Lain halnya dengan yang diungkap oleh 
Fatoni, anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga dari 
Fraksi PKB yang mengatakan bahwa untuk 
pembangunan kewajiban Pemkot Salatiga  untuk 
menyediakan lahan untuk akses masuk area exit 

Realisasi Gerbang Exit Tol Bugel

Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPRD Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga 
agenda pembahasan kelanjutan rencana pembangunan Exit Tol Bugel, Ruang Garuda Jum’at (29/07/2022)Upayakan Upayakan Upayakan 
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tol sebenarnya sudah selesai dengan dibebaskannya 
beberapa lahan milik warga Salatiga pada tahun 2022 ini.

Namun lanjut Pak Fatoni bahwa dalam 
perkembangannya pihak TMJ menghendaki akses keluar 
exit tol ini harus ada lahan untuk outer dan lahan ini 
ternyata harus mengiris wilayah Kabupaten Semarang, 
sedangkan lahan ini ternyata sedang dikerjasamakan 
dengan pihak ketiga, namun hal ini telah menemui titik 
terang dengan komunikasi antara Pemkot Salatiga 
dengan Pemkab Semarang dengan dimediasi oleh 
Gubernur dan Pemerintah Pusat.

“Harapan saya pembangunan exit tol ini bisa 
terealisasi pada tahun 2023 sehingga akan membawa 
manfaat tidak hanya bagi warga Kota Salatiga namun 
juga warga dari Kabupaten Semarang.” Kata warga 
Kecandran ini.

Ir. Hj Diah Sunarsasi - Anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga

Masih menurut Bu Diah kini saatnya Pemkot 
Salatiga bisa mengambil peluang dengan dibukanya exit 
tol ini dengan membangun pusat-pusat perekonomian 
disekitar kawasan ini, seperti yang sekarang sedang 
dibangun yakni Taman Wisata Religi (TWR), Taman Wisata 
Sejarah Salatiga (TWSS). namun semua ini harus harus 
digarap secara utuh bukan setengah-setengah.

Berbeda dengan Ir.Hj Diah Sunarsasi anggota Komisi 
C dari Dapil Sidorejo yang menepis anggapan kalau jika 
exit tol ini terealisasi akan menguntungkan warga di 
Kabupaten Semarang, karena bagaimanapun feed back 
nya pasti akan berdampak ke Kota Salatiga karena 
sebagian perekonomian di Kota Salatiga di support  dari 
warga Kabupaten Semarang.

Listiyanto - Anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga

“Namun mestinya ini harus di update 
dengan kondisi saat ini, jika kita hanya 
menyajikan hal yang klasik hanya itu-itu saja 
maka tidak butuh waktu maka tidak lama pasti 
akan ditinggalkan oleh pengunjung karena 
perkembangan pariwisata  saat ini sangat pesat.” 
Ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga 
ini.

Masih menurut Listiyanto bahwa dulu 
orang yang melintas dari Semarang ke Solo atau 
sebaliknya banyak yang mampir sekedar istirahat 
dan jajan kuliner di Kota Salatiga, namun saat ini 
kebanyakkan mereka sekarang langsung bablas 
ke kota tujuan.

Listiyanto, anggota Komisi C DPRD Kota 
Salatiga dari Partai Golkar menambahkan bahwa 
jika exit tol ini segera terwujud maka predikat 
Kota Salatiga sebagai kota transit akan kembali 
naik daun, karena diakui bahwa dengan adanya 
jalan tol ini banyak pelaku usaha kuliner di Kota 
Salatiga yang turun omzetnya.

“Saya berharap nantinya ada traffic 
management yang baik di Jalan Pattimura agar 
tidak terjadi kepadatan ketika keluar dari exit tol 
Bugel sehingga para pelancong bisa mampir ke 
Kota Salatiga yang pada akhirnya akan 
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 
warga Kota Salatiga.” Pungkas Legislator dari 
Argomulyo ini.

Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPRD Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga 
agenda pembahasan kelanjutan rencana pembangunan Exit Tol Bugel, Ruang Garuda Jum’at (29/07/2022)



alatiga yang dikenal sebagai kota dengan 

Ssegudang prestasi olahraga memang tidak 
diragukan lagi. Terlebih lagi Olahraga 

menjadi salah satu TriFungsi Kota Salatiga hati beriman 
ini. Namun upaya dalam rangka meningkatkan budaya 
olahraga dimasyarakat, meningkatkan kapasitas, 
sinergitas dan profuktivitas olahraga di ajang perlombaan 
baik itu ditingkat kota hingga internasional tidak 
salahnya ditingkatkan. terlebih di Kota Salatiga telah 
memiliki payung hukum sebuah Perda nomor 24 Tahun 
2018 Tentang  Penyelenggaraan Keolahragaan.
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Bagas Aryanto. S.P - Anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga

Anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga Bagas 
Aryanto SP saat ditemui disela-sela kesibukannya 
berpendapat “Masih banyak yang harus kita benahi 
terkait sarana dan prasarana dari masing-masing cabor, 
agar dengan sarpras yang memadai itu nanti bisa 
membantu akselerasi peningkatan olah raga” kata Bagas. 

Disamping itu pihaknya berharap kedepan 
Olahraga bisa dijadikan sebuah industri “Olahraga ini 
selain menjadi prestasi next diharapkan menjadi industri. 
Artinya bagaimana kita bersama-sama mengemas 
Salatiga sebagai Kota Olahraga, juga memberikan ruang 
kepada para stakholder yang terlibat dalam pembinaan 
olah raga ini menjadi sebuah industri” jelas pria yang 

menjabat 2 kali sebagai Anggota DPRD.

Saat ditanya kondisi keolahragaan di Kota 
Salatiga pihaknya menjawab “Kalau kita cerita 
target ideal sebenarnya masih banyak peluang 
yang bisa kita manfaatkan. diperlukan sinergitas, 
baik itu dari Pemerintah, Insan-insan olahraga dan 
masyarakat untuk pengembangan olahraga di kota 
ini.

“Jadi ketika ada event yang digelar atau 
kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan di 
Kota Salatiga itu, membawa multiplayer efect yang 
positif terhadap perekonomian di Kota Salatiga. 
dan tentunya juga itu memberikan dampak para 
pelaku Olahraga itu dibidang perekonomian dan 
kesejahteraannya” Imbuh Bagas Aryanto

Pengembangan 
Olahraga 
Kuatkan Trifungsi Kota 

Pengembangan 
Olahraga 
Kuatkan Trifungsi Kota 

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

Agus Pramono,SH - Anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga  

 Untuk kebelangsungan pengembangan 
keolahragaan di Kota Salatiga Agus Pramono, 
Selaku Anggota Komisi C menekankan kepada 
pencarian bibit-bibit atlet di Kota Salatiga   
“pembinaan atlet diawali dari pencarian bibit baik 
itu di sekolah formal maupun non formal, 
makanya kita tekankan bagaimana agar setiap 
kelurahan memiliki lapangan olah raga, lebih lagi 
disetiap kecamatan juga memiliki lapangan yang 
betul-betul representatif untuk bisa dilakukan 
pemberdayaan bagi atlet.” kata Agus Pramono.

Saat ditanya lebih dalam pembibitan atlet 

DPRD Kota Salatiga bersama Pemerintah Kota Salatiga 
mendampingi para atlet yang belaga di PON XX di Papua 
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Bonar Novi Priatmoko, SH - Anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga

H Budi Santoso, SE.,MM - Sekretaris Komisi B DPRD Kota Salatiga

Saat ditanya terkait bangunan sportcenter di Kota 
Salatiga yang pembangunanya terhenti. Agus Pramono 
berpendapat apakah masih memungkinkan bangunan 
sportcenter yang berlokasi di Kridanggo tersebut di 
lanjutkan pembangunannya kalau dilihat dari segi 
kualitas bangunannya. dikarenakan sudah terhenti lama 
pembangunannya. 

“Kondisinya bagunan sportcenter seperti itu, 
sudah terkena panas hujan dalam waktu yang lama, 
apakah bisa dilanjutkan dari sepesifikasi tekniknya” 
ungkap pak Agus. 

tersebut pak Agus menambahkan potensi olahraga 
memang diawali dari sebuah kesenangan seseorang 
tersebut terhadap olahraga yang mereka pilih. “ tetapi 
bagaimana caranya memupuk hoby tersebut menjadi 
prestasi,  kalau tidak dilakukan pemupukan itu akan 
menjadi hanya sebatas hoby saja” ungkap Politisi yang 
juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda  

Kalau tidak memungkinkan untuk dilanjutkan 
Pemerintah Kota harus memiliki rencana untuk 
pembangunan Sportcenter guna memenuhi sarana 
prasarana bagi atlet. 

Sementara itu Anggota Komisi C Bonar Novi 
Priatmoko, SH mengatakan kurangnya spot Olahraga 
indor yang digunakan oleh masyarakat “Spot-spot kita 
masih banyak yang kurang, apalagi untuk kegiatan olah 
raga yang indor seperti basket, voli, bulu tangkis. kita 
malah banyak memakai di Kelurahan dan Kecamatan.

Harapannya anak-anak muda di Kota Salatiga dapat 
berkembang tidak hanya dilingkupnya saja, tetapi juga 

Saya berharap kota harus membuat sport center, 
supaya masyarakat dapat terfasilitasi tempat olahraganya. 
Sehingga bisa melakukan kegaitan olahraga secara 
maksimal. 

berkembang di olahraganya, apalagi Salatiga 
dijuluki sebagai kota olahraga Apa lagi kita sudah 
memiliki wadah-wadah organisasi yang menaungi 
masing-masing cabor.

Lebih lanjut Pak Budi menyampaikan 
Potensi kemampuan para atlet hendaknya kita 
kembangkan “jadi kita harus biayai mereka untuk 
meningkatkan ilmu keolahragaannya agar dapat 
berkembang prestasi para atlet yang sudah 
berjuang di pehelatan di tingkat Salatiga maupun 
di Tingkat Internsional” ungkap Budi Santoso. 

Saat ditanya perhatian kita terhadap para 
pelaku atlet Budi Santoso. SE. MM Anggota Komisi 
C DPRD Kota Salatiga memberikan masukan 
Pemerintah hendaknya harus memberikan reward 
yang terbaik kepada atlet yang berprestasi, agar 
atlet terus bersemangat. “orang itu kalau sudah 
berikhtiar, berusaha lalu ada penghargaan yang 
baik dan cukup dari kita, mereka akan selalu 
bersemangat.” kata Politisi senior tersebut. 

Ia menambahkan hanya memang anggaran 
di Kota Salatiga terbatas, namun harapannya itu 
bukan menjadi sebuah hambatan tidak bisa 
menjadi berprestasi.

 Budi Santoso menilai prestasi Kota Salatiga 
dibidang Olahraga cukup bagus dan dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan, sehingga kondisi 
tersebut diharapakan dipertahankan lebih-lebih 
ditingkatkan prestasinya. 

Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPRD Kota Salatiga 
bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, Ruang Garuda (8/09/2022) 



Untuk menjamin pemenuhan hak bagi 
penyandang Disabilitas, pemerintah telah 
menerbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2016 tentang penyandang disabilitas. Selaras 
dengan pemerintah pusat, Kota Salatiga telah 
menggagas terkait dibentuknya Rancangan Perda 
Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang 
Disabilitas. Perda tersebut menjadi usulan dari 
DPRD Kota Salatiga serta telah masuk pada 
Program Pembentukan Peraturan Daerah 
(Propemperda) Kota Salatiga tahun 2022 

Menindaklanjuti Propemperda tersebut DPRD 
melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
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Focus Group Discussion 
Raperda Penyelenggaraan Pemberdayaan Disabilitas

legislasi

Untuk menjamin agar masyarakat Kota Salatiga 
mempunyai tanggung jawab juga untuk menghormati 
hak Penyandang Disabilitas DPRD Kota Salatiga 

Hak asasi manusia merupakan suatu hak dasar 
yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia dilahirkan. 
Hak tersebut berlaku kapanpun dan dimanapun. 
Penyandang disabilitas juga merupakan para 
penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama 
dengan masyarakat lain untuk dapat menikmati 
haknya. 

Sehingga diperlukan regulasi untuk menjamin 
dan melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah 
dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui 
tahapan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi 
pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas yang telah 
diamanatkan dalam Pasal 27 dan Pasal 91 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 

Namun apakah persamaan hak tersebut sudah 
betul-betul dirasakan juga oleh penyandang 
disabilitas? Mulai dari hak hidup, hak untuk 
memperoleh pendidikan dan kesehatan hingga hak 
kemudahan mengakses fasilitas umum. 

emerintah  berkewajiban untuk mengakui 

Pdan melindungi hak asasi manusia pada 
setiap manusia tanpa kecuali. Hak asasi 

manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat 
pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, 
dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan 
dan hak asasi manusia di berikan kepada setiap warga 
negara termasuk kepada kelompok rentan, khususnya 
Penyandang Disabilitas.

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan” pasal 28H ayat (2) UUD 45, kiranya demikian 
bunyi dari aturan yang dirancang oleh pemerintah 
dimaksudkan persamaan hak bagi setiap warga negara. 

FGD yang diselenggarakan di Ruang Bhineka 
Tunggal Ika tersebut dihadiri oleh Segenap Anggota 
Bapemperda Kota Salatiga, Tim Penyusun Raperda, 
dengan mengundang Beberapa OPD, serta beberapa 

(Bapemperda) mengundang seluruh elemen dan 
stakholder terkait untuk dimintai masukkan pada 
proses penyusunan Raperda melalui kegiatan Focus 
Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada 
31 Oktober 2022

Juru Bahasa Isyarat menerjemahkan narasumber saat memberikan materi di kegiatan FGD 
di Ruang Bhineka Tunggal Ika Kantor DPRD Kota Salatiga,31 Oktober 2022 
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komunitas difabel. 
Ketua Bapemperda Agus Pramono, SH saat 

memimpin pertemuan tersebut berharap untuk 
mendapatkan masukkan agar Raperda tersebut 
nantinya dapat dijalankan dengan optimal sesuai 
harapan agar dapat menjamin kaum disabilitas 
terhidar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan 

dan diskriminasi di Kota Salatiga. 
 “Sebagai pemerintah itu mempunyai kewajiban 

untuk memberdayakan untuk mendudukkan secara 
sejajar dengan saudara-saudara kita yang lain karena 
itu semangat kita bagaimana agar saudara kita 
penyandang disabilitas itu mendapatkan perhatian 
yang layak, syukur lebih” kata Agus Pramono. 

Berdasarkan pasal 10 UU Nomor 18 Tahun 2016 
disebutkan bahwa Kaum difabel juga berhak untuk 
mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di 
semua jenjang pendidikan, dari pasal tersebut 
mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan 
pendidikan inklusi. Bahkan untuk penerapan 
pendidikan inklusi tersebut pemerintah mengatur lebih 
lanjut pada aturan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. 

Selain pendidikan penyandang disabilitas juga 
memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan 
penghidupan yang layak seperti kebanyakan orang 
lainnya. Sehingga bukanlah sebuah sikap belas kasihan 
namun pengakuan dan pemenuhan atas hak yang 
seharusnya mereka dapatkan, itulah nampaknya yang 
perlu ditekankan. 

Melalui Raperda inisitif DPRD tersebut nantinya 

diharapkan, diskrimasi bagi penyandang disabilitas 
dapat dihilangkan, serta dapat memberikan payung 
hukum bagi penyandang disabilitas untuk 
mendapatkan haknya di berbagai hal. 

Sementara itu Bambang Joyo Sumpeno SH., 
M.Hum selaku tim Penyusun Raperda Tersebut 
dalam menyampaikan bahwa pelaksanaan 
pemenuhan hak penyandang disabilitas tujuan 
untuk mewujudkan dan menjamin serta 
m e m b e r i k a n  p e n g h o r m a t a n  p e m a j u a n  
perlindungan dan pemenuhan hak asasi 
penyandang disabilitas. Mewujudkan taraf 
kehidupan penyandang disabilitas penyandang 
disabilitas segala tindakan diskriminatif dan 
pelanggaran HAM.

Dalam pertemuan tersebut  beberapa Peserta 
memberikan usulan terkait Raperda Neneng 
Haryati dari komunitas Kelompok Difabel Harapan 
Mandiri di Kecamatan Tingkir berharap kepada 
pemerintah untuk memberikan fasilitas terapis bagi 

penyandang disabilitas.
Basirin yang juga Badan Pembentukan 

Peraturan Daerah Anggota DPRD Kota Salatiga 
dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa 
a l a s a n  m e n g u s u l k a n  a g a r  R a p e r d a  
Penyelenggaraan Pemberdayaan Disabilitas 
tersebut di buat tidak lain karena pihaknya 
seringkali melihat hak-hak para penyandang 
disabilitas belum maksimal dilaksanakan di Kota 
Salatiga, sehingga DPRD melalui Komisi A 
mendesak agar raperda tersebut segera rampung 
dan dapat diterapkan. 

Kegiatan Focus Group Discusion Raperda Penyelenggaraan Pemberdayaan Disabilitas 
di Ruang Bhineka Tunggal Ika Kantor DPRD Kota Salatiga,31 Oktober 2022  

Agus Pramono, SH - Ketua Bapemperda DPRD Kota Salatiga 

Basirin - Anggota Bapemperda DPRD Kota Salatiga 



WARTA

 Usai upacara Bung Dance melihat lukisan 
mural bertema pahlawan yang dibuat oleh warga 
ditembok kampung Pancuran Salatiga sembari 
bergurau ringan

masyarakat merayakan hari Kemerdekaan RI 
dengan penuh keterbatasan, berbeda kali ini 
masyarakat bisa lebih mengekspresikan melalui 
beberapa kegiatan kemasyarakatan secara 
bersama-sama dan meriah. 

pel Gelar Pasukan Operasi Zebra Candi 

ATahun 2022 Polres Salatiga digelar di 
Lapangan Bhayangkara Mapolres Kota 

Salatiga pada Senin (03/10/2022).

 Apel Gelar PasukanOperasi Zebra Candi 
Tahun 2022 yang mengambil tema “Tertib Berlalu 
Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcarlantas 
Yang Presisi “ ini  akan dilaksanakan selama 14 

 Berkenan hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil 
Ketua DPRD Kota Salatiga Latif Nahari,ST, 
Forkompimda Kota Salatiga, Kepala Dinas 
Perhubungan Kota Salatiga, Kepala Satpol PP Kota 
Salatiga dengan peserta apel dari unsurTNI, Polri, 
Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Salatiga.

 Dalam kesempatan tersebut dalam rangka 
mensosialisasikan  Operasi Zebra Candi 2022  ini, 
Polres Salatiga mengundang komunitas Ojek 
Online dan Paguyuban Angkota Salatiga serta 
membagikan kurang lebih 300 paket sembako

 Lebih lanjut disampaikan bahwa pada 
pelaksanaan Operasi Zebra yang mengedepankan 
kegiatan edukatif, persuasif, humanis ini akan 
didukung dengan teguran yang bersifat simpatik. 

hari dari tanggal 3-17 Oktober 2022 dan 
melibatkan 67 personel.
 Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana, 
SH.SIK,M.Si selaku pembina apel yang 
membacakan sambutan Kapolda Jawa Tengah 
mengatakan mengatakan, pada pelaksanaan 
Operasi Zebra Candi tahun 2022 ini, tidak 
berorientasi pada penegakan hukum (Gakkum) 
lalu lintas semata, akan tetapi mengedepankan 
kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis.

 “Kita akan tetap melakukan Gakkum namun 
dengan cara yang humanis, kami juga 
menggunakan e-TLE (electronic traffic law 
enforcement) yang akan langsung terkoneksi 
petugas dengan server dan nanti yang 
bersangkutan akan menerima surat Penilangan.” 
ungkap Kapolres Salatiga.

Apel Gelar Pasukan Zebra Candi Polres Salatiga Tahun 2022

K
etua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak 
Palit, MSi melaksanakan upacara 
peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI 

bersama warga Kampung Pancuran Salatiga Rabu 
pagi(17/08/2022).

 Warga yang biasanya melaksanakan 
aktivitas paginya dengan kesibukannya masing-
masing, kali ini datang berbaris rapi antusias 
mengikuti upacara yang dilaksanakan di jalan 
belakang Bangunan Pasar Raya II Salatiga.

 Bertindak selaku inspektur upacara Ketua 
DPRD memberikan semangat serta mengingatkan 
pentingnya peringatan hari kemerdekaan bagi 
seluruh bangsa Indonesia. 

 Dikatakan oleh Politisi PDI P ini bahwa 
antusias masyarakat Kota Salatiga bisa ia 
rasakan, sebelumnya pandemi melanda 

 Bung Dance begitu ia kerap disapa merasa 
senang melaksanakan perayaan hari 
kemerdekaan bersama-sama masyarakat. 
“Peringatan Hari kemerdekaan ini memang 
perayaan bagi seluruh lapisan masyarakat, saya 
senang masyarakat bisa merayakan hari 
kemerdekaan bersama mereka” ucap Ketua 
DPRD.

Peringatan HUT Ke  77 Kemerdekaan RI bersama Warga Pancuran
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Ketua DPRD kota Salatiga Dance Ishak Palit. M.Si melaksanakan Upacara Ketua DPRD kota Salatiga Dance Ishak Palit. M.Si melaksanakan Upacara 
Peringatan HUT RI Ke 77 Kemerdekaan RI Bersama Warga Pancucan Salatiga Peringatan HUT RI Ke 77 Kemerdekaan RI Bersama Warga Pancucan Salatiga 

Ketua DPRD kota Salatiga Dance Ishak Palit. M.Si melaksanakan Upacara 
Peringatan HUT RI Ke 77 Kemerdekaan RI Bersama Warga Pancucan Salatiga 

Wakil Ketua DPRD Latif Nahari, ST bersama Forkopimda menyerahkan paketWakil Ketua DPRD Latif Nahari, ST bersama Forkopimda menyerahkan paket
sembako kepada pengendara ojek online.sembako kepada pengendara ojek online.

Wakil Ketua DPRD Latif Nahari, ST bersama Forkopimda menyerahkan paket
sembako kepada pengendara ojek online.



Dalam sambutanya Kapolres Salatiga 
menyampaikan bahwa curah hujan di Kota 
Salatiga yang sudah cukup tinggi dan sedang 
memasuki musim pancaroba, oleh sebab itu apel 
siaga ini dilangsungkan untuk membangun 
kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana yang 
bisa terjadi kapan saja.

Pihaknya juga mengingatkan kepada personil 
untuk senantiasa waspada dan menghibau warga 
untuk tertib membuang sampah “kondisi pohon 
manakala sudah tua dan lapuk yang disinyalir 
membahayakan warga hendaknya bisa dipotong” 
kata Indra Mardiana saat memberikan sambutan.

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Saiful 
Mashud mengapresiasi kegiatan yang di 
selenggarakan Polres Salatiga dalam rangka 
melihat kesiapan personil dan sarana dan 
prasarana dari masing-masing stakeholder dalam 
rangka penganggulangan bencana di Kota Salatiga 
untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat 
dimasa cuaca yang kurang bersahabat akhir-akhir 
ini. 

Setelah apel siaga berlangsung, Wakil Ketua 
II DPRD turut mendampingi Kapolres Salatiga 
untuk mengecek sarana prasarana yang digunakan 
untuk mengantisipasi terjadinya bencana.

akil Ketua II DPRD Kota Salatiga Saiful 

WMashud, S.Sos.I., menghadiri Apel Siaga 
Tanggap Bencana dan Penggelaran 

Sarana prasarana guna mengecek kesiapsiagaan 
dan tanggap darurat bencana serta 
mengantisipasi terjadinya bencana alam di Kota 
Salatiga, Senin (17/04/2022).

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan 
Bhayangkara Polres Salatiga dipimpin langsung 
oleh Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana, 
S.H., S.I.K., M.Si yang turut dihadiri instansi TNI, 
Dishub, BPBD, Satpol PP, PMI, Tagana (Taruna 
Tanggap Bencana) dan personil Polres Salatiga.

WARTA

APEL SIAGA TANGGAP BENCANA

“Kita juga melaksanakan program bina 
keluarga lansia seperti pencanangan sekolah lansia 
yang berlokasi di jalan Purbaya Karangalit  
Sidomukti Salatiga yang berlokasi di balai RW 
kelurahan” kata bu Yuni. 

Sementara itu Sekretaris Komisi A Sarmin, 
S.Pd  berpendapat dalam rangka upaya penurunan 
angka stunting, DP3APPKB dapat berkoordinasi 
dengan Bappeda sercara mendalam sehingga dapat 
diprioritaskan pada rencana pembangunan 
kedepan. Terlebih lagi penanganan tersebut dapat 
diprioritaskan dibeberapa OPD. 

Kunjungan dilaksanakan oleh Ketua dan 
Segenap Anggota Komisi A DPRD Kota Salatiga yang 
diterima langsung oleh Kepala DP3APPKB Yuni 
Ambarwati, SH berserta jajarannya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga Nono 
Rohana, S.Ag dalam pertemuan tersebut 
mempertanyakan perihal beberapa kegiatan yang 
dilaksanakan oleh DP3APPKB termasuk 
penanganan penurunan angka stunting yang saat 
ini menjadi program nasional.

omisi A DPRD Kota Salatiga bidang Hukum 

Kdan Pemer intahan me laksanakan 
kunjungan lapangan ke Kantor Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3APPKB) Kota Salatiga untuk memonitoring 
pelaksanaan kegiatan serta mendengarkan 
rencanan Program di perubahan Tahun Anggaran 
berjalan Rabu(6/07/2022).

Yuni Ambarwati dalam pertemuan tersebut 
menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan 
oleh DP3APPKB sebagai upaya peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat yakni upaya 
peningkatan status Kota Layak Anak menjadi 
Program Prioritas di tahun ini. 

Kunjungan Lapangan Komisi A ke DP3APPKB

Wakil Ketua II DPRD Kota Salatiga Saiful Mashud. S.Sos. I menyaksikan Wakil Ketua II DPRD Kota Salatiga Saiful Mashud. S.Sos. I menyaksikan 
petugas mengecek kesiapan peralatan untuk antisipasi bencanapetugas mengecek kesiapan peralatan untuk antisipasi bencana

Wakil Ketua II DPRD Kota Salatiga Saiful Mashud. S.Sos. I menyaksikan 
petugas mengecek kesiapan peralatan untuk antisipasi bencana

Komisi A DPRD melaksanakan Kunjungan Lapangan ke DP3APPKBKomisi A DPRD melaksanakan Kunjungan Lapangan ke DP3APPKBKomisi A DPRD melaksanakan Kunjungan Lapangan ke DP3APPKB

Jiwaraga, Edisi II Tahun 2022 29



WARTA

Komisi C DPRD Kota Salatiga melakukan 
kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan 
trotoar dan saluran gorong-gorong di Jl. Soekarno 
Hatta Kota Salatiga , Senin (15/08/2022).

Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua 
Komisi C DPRD Kota Salatiga, H.M. Kemat,S.SosI 
diikuti oleh segenap anggota Komisi C DPRD Kota 
Salatiga , rombongan  diterima oleh Sekretaris 
Dinas DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang) Kota Salatiga Syahdhani Onang 
Prastowo,ST,MT  beserta jajarannya.

 Kunjungan lapangan Komisi C DPRD Kota 
Salatiga ini dimaksudkan untuk mengetahui secara 
langsung progress pembangunan trotoar dan 
saluran gorong-gorong di Jl. Soekarno Hatta 
Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga ini

HM. Kemat,S.SosI mengatakan bahwa 
Komisi C DPRD Kota Salatiga ingin memastikan 
hasil pengerjaan proyek ini bisa maksimal dan 
selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan. 

“Kita berharap rekanan dan konsultan 
diminta untuk komitmen, agar tidak terulang 

Komisi B DPRD Kota Salatiga melakukan 
kunjungan lapangan ke Kantor Metrologi Legal 
Dinas Perdagangan Kota Salatiga, Senin 
(05/09/2022).

Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua 
Komisi B DPRD Kota Salatiga, M. Miftah diikuti oleh 
segenap anggota Komisi B DPRD Kota Salatiga , 
rombongan  diterima oleh Kepala Dinas 
Perdagangan (Disdag) Kota Salatiga Kusomo Aji, 
S.H., beserta jajarannya.

Lebih lanjut M Miftah mengatakan bahwa 
untuk Tera dan Tera Ulang ini terdapat potensi 
pendapatan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan 
Asli Daerah) untuk itu Disdag Kota Salatiga untuk 
segera melakukan pendataan dan klasifikasi 
terhadap UTTP yang ada di Kota Salatiga sehingga 
bisa diketahui potensi pendapatan PAD.

Saat ini Disdag Kota Salatiga sedang 
mengajukan mobil khusus untuk pelayanan Tera 
dan Tera Ulang agar bisa memberikan pelayanan 
jemput bola kepada masyarakat  secara berkala ke 
wilayah-wilayah di Kota Salatiga.

M.Miftah mengatakan bahwa kunjungan 
lapangan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh 
mana Disdag Kota Salatiga melakukan Tera dan 
Tera Ulang pada alat Ukur, Takar, Timbang, dan 
Perlengkapannya (UTTP), untuk menjamin 
kebenaran pengukuran sehingga tidak ada pihak 
yang dirugikan baik pedagang mapun pelanggan

Menurut Kusomo Aji dalam penjelasannya 
mengatakan bahwa validasi pendataan dan kajian 
sudah dilakukan walaupun masih terbatas 
pedagang yang ada di pasar, sedang pelayanan bisa 
dilakukan di kantor Metrologi Legal dan secara 
berkala dan terbatas dipasar-pasar.

Komisi B Mendorong 
Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kota Salatiga

Kunjungan lapangan Komisi B DPRD ke Kantor Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kunjungan lapangan Komisi B DPRD ke Kantor Metrologi Legal Dinas Perdagangan 
di  Jl. Argoboga No 35d, Agromulyo - Salatiga  di  Jl. Argoboga No 35d, Agromulyo - Salatiga  

Kunjungan lapangan Komisi B DPRD ke Kantor Metrologi Legal Dinas Perdagangan 
di  Jl. Argoboga No 35d, Agromulyo - Salatiga  
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Komisi C DPRD Kota Salatiga 
Memantau Pembangunan Saluran

temuan negara seperti tahun sebelumnya, seperti 
yang terjadi di TWSS dan Taman Cerdas Salatiga, 
sedangkan untuk bangunan warga yang terkena 
dampak pembangunan, untuk bisa dikembalikan 
seperti semula, agar warga tidak merasa dirugikan. 
“ Kata Pak Kemat

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa 
waktu pengerjaan proyek ini sempat dikeluhkan 
oleh masyarakat pengguna jalan karena 
menyebabkan kemacetan yang melintasi ruas jalan 
ini karena diberlakukan sistem buka tutup jalan.

Komisi C DPRD Kota Salatiga Kunjungan lapangan pembangunan trotoar Komisi C DPRD Kota Salatiga Kunjungan lapangan pembangunan trotoar 
dan gorong-gorong di jalan Soekarno-Hatta Kota Salatigadan gorong-gorong di jalan Soekarno-Hatta Kota Salatiga

Komisi C DPRD Kota Salatiga Kunjungan lapangan pembangunan trotoar 
dan gorong-gorong di jalan Soekarno-Hatta Kota Salatiga



Rapat Badan Kehormatan DPRD melaksanakan Rapat InternalRapat Badan Kehormatan DPRD melaksanakan Rapat InternalRapat Badan Kehormatan DPRD melaksanakan Rapat Internal

menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan 
Kredibilitas DPRD sebagai lembaga representasi 
masyarakat Kota Salatiga. 

Tujuan acara guna merumuskan paradigma, 
mekanisme dan strategi kerja penegakan etika di 
lembaga parlemen, "Kami menyadari kinerja 
penegakan etika kelembagaan parlemen yang 
dilakukan oleh Badan Kehormatan tidaklah 
mudah," kata Bagas. 

Diperlukan dukungan kelembagaan, baik itu 
lembaga DPRD maupun dari seluruh Anggota 
DPRD dukungan tersebut meliputi cara pandang, 
persepsi dan misi yang sama tentang urgensi 
keberadaan Badan Kehormatan DPRD sebagai 
instrumen penegak etika di institusi yang salah 
satu fungsinya bidang legislasi

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-
Undang, kata Yusuf Wibisono, penegakan etika 
kelembagaan adalah sebentuk tugas diiringi 
dengan upaya-upaya yang berkelanjutan. "Bukan 
kinerja jangka pendek, parsial, pragmatis ataupun 
sekedar memuaskan kelompok atau pihak tertentu. 
Penegakan etika harus bermuara pada tegaknya 
citra, wibawa dan martabat kelembagaan DPRD," 
uraiannya.  

alam rangka mengoptimalkan kinerja, 

DBadan kehormatan DPRD Kota Salatiga 
melakukan Rapat Internal di Kantor DPRD 

Kota Salatiga, Jum’at (2/09/2022)
Rapat dipimpin Langsung oleh Ketua Badan 

Kehormatan DPRD Kota Salatiga Bagas Aryanto, SP 
dan dihadiri oleh segenap Anggota Badan 
Kehormatan Yusuf Wibisono, SH dari Fraksi PKB 
dan Muh Nurhidayat serta dari unsur sekretariat 
DPRD Kota Salatiga. 

Rapat dilaksanakan dalam rangka untuk 

WARTA

Optimalkan Kinerja Badan Kehormatan DPRD

langsung dari Sekda selaku ketua Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertugas 
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala 
daerah dalam rangka penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

 Sementara itu Ir. Wuri Pujiastuti MM selaku 
ketua TAPD memberikan penjelasan secara umum 
terkait proyeksi rencana pendapatan dan Belanja 
Daerah kota Salatiga di Tahun 2023.

Rapat berlangsung hikmat disertai tanya 
jawab antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD.

 Lebih lanjut Bung Dance Dalam hal ini 
DPRD ingin mendapatkan masukan dan penjelasan 

 Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD 
Kota Salatiga yang sekaligus menjabat sebagai 
Ketua Badan Anggaran DPRD Dance Ishak Palit. 
M.Si diawal sambutannya menyampaikan kegiatan 
rapat pada kesempatan tersebut merupakan tindak 
lanjut dari tahapan proses pembahasan APBD. 
Sebagai mana proses awal sudah dilakukan 
kegiatan penyampaian oleh Penjabat walikota 
dalam Rapat paripurna 25 Juli 2022 yang lalu. 

adan Anggaran DPRD Kota Salatiga undang 

BTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 
Kota Salatiga untuk  dengan agenda 

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 
2023 di ruang Bhineka Tunggal Ika Gedung DPRD 
Kota Salatiga Senin(08/08/2022).

 Rapat dihadiri oleh Ketua Banggar beserta 
segenap Anggota Badan Anggaran DPRD dari 
masing-masing Fraksi di DPRD Kota Salatiga. 
Sekda selaku Ketua TAPD beserta segenap Anggota 
TAPD dan beberapa kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD). Rapat Badan Anggaran Bersama TAPD agenda Pembahasan Kebijakan Umum Rapat Badan Anggaran Bersama TAPD agenda Pembahasan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023
Rapat Badan Anggaran Bersama TAPD agenda Pembahasan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023
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Rapat Badan Anggaran bersama 
TAPD bahas KUA & PPAS 2023
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 Bertempat di Ruang Garuda Gedung DPRD 
Kota Salatiga Rapat Banmus dipimpin oleh Latif 
Nahari, ST selaku Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga 
yang sekaligus Wakil Ketua Banmus. Turut hadir 
dalam rapat Wakil Ketua DPRD Saiful Mashud, 
beberapa Anggota Banmus serta unsur Sekretariat 
DPRD Kota Salatiga.

 Pada hasil pembahasan terdapat beberapa 
keg iatan yang d i fokuskan d iantaranya 
pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan 
Prioritas plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 
2023 di Badan Anggaran di dahului pembahasan 
ditingkat komisi. Lebih lanjut beberapa Anggota 

 Saat memimpin Rapat Latif Nahari 
berharap melalui pembahasan di Rapat Internal 
Banmus kali ini kegiatan seluruh alat kelengkapan 
DPRD dapat dioptimalkan tanpa mengurangi esensi 
efektifitas pembahasan di 3 Fungsi DPRD yakni 
Fungsi Pengawasan, Legislasi dan Anggaran. 

D
alam rangka mengoptimalkan kinerja dari 
masing-masing Alat kelengkapan DPRD 
Badan Musyawarah DPRD Kota Salatiga 

melaksanakan Rapat Internal Badan Musyawarah 
(Banmus) DPRD Kamis,(1/09/2022)

Banmus bersepakat untuk di bulan September ini 
b isa  d i lakukan Penandatanganan Nota 
Kesepatakan terhadap KUA PPAS 2023. 

Menutup rapat Badan Musyawarah Latif 
Nahari menyampaikan “Jadwal  yang telah kita 
susun akan menjadi Agenda Kerja Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sampai 
dengan akhir bulan September 2022. namun jadwal 
tersebut sewaktu-waktu masih dapat berubah 
sesuai dengan situasi dan kondisi serta usulan 
Pimpinan maupun Anggota DPRD ”

B
adan Pembentukan Peratuan Daerah 
(Bapemperda) dalam rangka penyusunan 
daftar Raperda yang akan ditetapkan dalam 

Program Pembentukan Peraturan Daerah 
(Propemperda). Hal tersebut dilakukan saat Rapat 
bersama antara Bapemperda dengan Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga di Ruang 
Garuda, Kamis (15/09/2022).

Rapat pimpin langsung oleh Ketua 
Bapemperda Agus Pramono, SH dan di Hadiri oleh 

Usai pencermatan dari beberapa Raperda, 
Dalam pertemuan tersebut Bapemperda dan 
Bagian Hukum Setda telah bersepakat akan segera 
menindaklajuti proses tahapan pembentukan 
Peraturan Daerah tersebut. Serta disepakati pula 
akan segera melaksanakan proses penyusunan 
Propemperda 2023. 

beberapa Anggota Bapemperda diantaranya Budi 
Santoso,SE MM dan Basirin. Sementara itu dari 
Eksekutif hadir Kepala Bagian Hukum Setda 
Adriani, SH beserta jajarannya.  

Ketua Bapemperda Agus Pramono,SH 
mengatakan para pertemuan kali ini merupakan 
tahapan inventarisasi sekaligus mencermati 
perkembangan proses rancangan Perda pada tahun 
2022. selanjutnya hasil pencermatan Raperda 
tersebut selanjutnya akan dilakukan penyusunan 
Propemperda ditahun 2023.

Dari hasil pencermatan terdapat beberapa 
Raperda yang tahapannya masih dalam 
pembahasan ditingkat Pansus selain itu terdapat 
beberapa Raperda yang sudah pada tahapan 
pengajuan fasilitasi Gubernur dan 2 Raperda yang 
telah dilaksanakan Pembicaraan Tingkat II.

Bapemperda Cermati 
Progres Raperda Kota Salatiga 

Rapat Koordinasi Bapemperda bersama Bagian Hukum Setda Kota SalatigaRapat Koordinasi Bapemperda bersama Bagian Hukum Setda Kota SalatigaRapat Koordinasi Bapemperda bersama Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
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Badan Musyawarah Susun Jadwal Kegiatan 
Demi Optimalisasi Alat Kelengkapan DPRD 

Rapat Badan Musyawarah menyusun Jadwal kegiatan DPRD di Bulan September 2022Rapat Badan Musyawarah menyusun Jadwal kegiatan DPRD di Bulan September 2022Rapat Badan Musyawarah menyusun Jadwal kegiatan DPRD di Bulan September 2022
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BAHRUDIN

arfian fu’adi

Ari indra

pt sci Selalu Cinta indonesia

sahonoe

Ana nurul fardhilahPenghargaan “DPRD Award” 
diberikan Oleh DPRD Kota 
Salatiga kepada 12 tokoh 
berprestasi pada saat 
pelaksanaan Rapat Paripurna 
Istimewa DPRD Kota Salatiga 
dalam Rangka Peringatan Hari 
Jadi ke-1272 Salatiga di Ruang 
Bhineka Tunggal Ika Gedung 
DPRD Kota Salatiga, 
Minggu(24/07/2022)

Penghargaan 
KE 1272

12 Tokoh Berprestasi
DPRD AWARD 

Inovator Sumber Daya Manusia 
 D’tech Engineering 

Inisiator kelompok Belajar
Qaryah Thayyibah 

Arsitek Sidul menul-menul

Perusahaan yang memberikan 
kesempatan pada karyawannya

 untuk berinovasi
Green and Campus Factory

Penggiat Ekonomi Kreatif 
JeggBoy  JeggGirl

Industri Kreatif
AcOne
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Adi Nugroho irianto

sururi

tri mashudi

istoni kurniawan

SINGKONG KEJU d9 

aryanto harry wibowo

Penghargaan 
KE 1272

12 Tokoh Berprestasi
DPRD AWARD 

Pemberdayaan Masyarakat
Ruang Kreatif Tegalrejo

Pelaku UMKM Sidorejo
Gemandul (Gemblong Kauman Kidul)

Ketua Pokdarwis Svarna Gatra
Kelurahan Tingkir Lor

Perkebunan dan Pertanian 
Kopi Bintang Robusta Salatiga

Ekonomi Kreatif 
Singkong Keju D9

Industri Kreatif
OSAGA (Ojek Salatiga)
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 Lebih lanjut saat memimpin Rapat Ketua 
DPRD mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa 
beliau “Untuk Pak Maman (Faturahman) kami 
semua mengucapkan terima kasih dan kami sudah 
lama berinteraksi dengan beliau."
 Sementara, Pj Wali Kota Salatiga, Sinoeng N. 
Rachmadi menyambut baik PAW yang sudah melalui 
tahapan-tahapan sesuai regulasi yang berlaku. Hal 
ini menunjukkan proses demokrasi di Salatiga 
sudah berjalan baik. “Kepada Heru Prasetyo, kami 
berharap dapat semakin memperkuat hubungan 
yang harmonis." Kata Sinoeng.
 Selain Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga 

 Heru Prastyo dilantik oleh Ketua DPRD kota 
Salatiga menggantikan Anggota DPRD sebelumnya 
yaitu H.M Fathur Rahman dari Fraksi PKS yang 
mengundurkan diri. 

alatiga, – DPRD Kota Salatiga mengadakan 

Srapat paripurna dengan agenda peresmian dan 
pengucapan sumpah janji Penggantian Antar 

Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga sisa masa 
jabatan periode 2019-2024. 

 Dari SK Gubernur Jawa Tengah tersebut, 
DPRD Kota Salatiga mengagendakan rapat paripurna 
pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD 
Salatiga .

 Bahwa DPRD PAW sebelum melaksanakan 
jabatannya diharuskan melaksanakan sumpah dan 
janjinya yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam 
rapat paripurna

 Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit. 
M.Si saat mengatakan bahwa Proses PAW dilakukan 
melalui proses mengirimkan surat ke KPU Salatiga 
dan selajutnya mengusulkan kepada Gubernur Jawa 
Tengah melalui Wali Kota sebagai perwakilan 
Pemerintah Pusat untuk mengusulkan PAW DPRD 
Kota Salatiga Masa Keanggotaan 2019-2024.
 Berdasarkan surat permohonan tersebut, 
Gubernur Jawa Tengah memberikan Surat 
Keputusan Nomor 170/75/tahun 2022 per 25 
Agustus 2022 tentang  peresmian pemberhentian dan 
peresmian pengangkatan masa jabatan DPRD 
Salatiga masa keanggotaan 2019-2024.

 Dijelaskan Dance, pelantikan tersebut 
mengacu Pasal 108 ayat 1 Peraturan DPRD Kota 
Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib 
DPRD Salatiga.

Ketua DPRD Kota Salatiga memandu Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024Ketua DPRD Kota Salatiga memandu Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024Ketua DPRD Kota Salatiga memandu Pengambilan Sumpah Janji Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024

Wajah Baru Semangat BaruWajah Baru Semangat BaruWajah Baru Semangat Baru
Heru Prastyo gantikan Fathurrahman Sebagai Anggota DPRDHeru Prastyo gantikan Fathurrahman Sebagai Anggota DPRDHeru Prastyo gantikan Fathurrahman Sebagai Anggota DPRD

LENSALENSALENSA

dengan agenda pelantikan anggota DPRD Pergantian 
Antar Waktu, juga diagendakan rapat paripurna 
penetapan tiga Raperda. Rapat paripurna ini dihadiri 
seluruh anggota dewan, Forkopimda, Kepala OPD, 
Camat, dan Lurah

Ketua DPRD Kota Serahkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Serahkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Serahkan Surat Keputusan 



Forkopimda Kota Salatiga Forkopimda Kota Salatiga Forkopimda Kota Salatiga 

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