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Wakil Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Rejosari saat bertemu Ketua DPRD, M. Teddy Sulistio, SE. 

aguyuban Pedagang Pasar Rejosari P(P3R) yang dipimpin Rukimin, 
mengadakan audiensi dengan DPRD 

Kota Salatiga terkait kelanjutan pembangunan 
pasar. Senin, 02/10- 2017.

Rukimin, Wakil Ketua P3R dan rombongan 
diterima oleh Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE 
beserta anggota DPRD lainnya.

Para pedagang mengaku resah karena 
pembangunan Pasar Rejosari yang sampai 
sekarang masih terkatung-katung, dan kondisinya 
benar-benar sangar memprihatinkan.

"Kita mendesak pemerintah agar segera 
dibangun. Kami juga telah meminta langsung 
kepada Bapak Presiden saat mengadakan 
kunjungan kerja ke Salatiga beberapa waktu lalu," 
kata Rukiman

Menanggapi keluhan pedagang, Bung Teddy 
berinisiatif untuk memfasilitasi perwakilan 
pedagang untuk bertemu langsung dengan 
Walikota Salatiga Yulianto, SE., MM guna 
menyampaikan uneg-uneg  (keluh kesah) mereka.

“Terkatung-katungnya rencana pembangu-
nan Pasar Rejosari atau Pasar Sapi harus segera 
usai. Pemerintah pusat sudah menyetujui rencana 
pembangunan pasar itu dengan menggunakan 
dana APBN” terang Bung Teddy.

Artinya, pembangunan melalui dana APBN 
akan menjadikan pedagang mendapatkan kios 
dengan harga ringan dan bisa kembali melakukan 
aktivitas ekonominya.

Perlu diketahui bahwa pada Kamis, 15 Mei 
2014, Joko Widodo datang ke Kota Salatiga, dalam 
rangka kampanye Pemilihan Presiden RI. Pada saat 
beliau berkampanye di Gedung Pertemuan Daerah, 
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Rejosari (P3R) 
Kota Salatiga saat itu menemui beliau

Dalam dialog singkatnya, ketua paguyuban 
selain menyerahkan surat pengaduan, juga 
meminta agar pasar yang terbakar pada 2008 itu 
bisa dibangun lewat dana APBD/APBN.

Bapak mantan Wali Kota Surakarta tersebut  
menjawab, "Bila saya terpilih sebagai Presiden RI, 
maka pasar tradisional pertama yang akan saya 
bangun dengan APBD/APBN adalah Pasar 
Rejosari. Untuk itu, tolong nanti saya diingatkan." 
ucap Bapak Presiden saat itu.

Menurut Bung Teddy, Pasar Rejosari akan 
segera dibangun menggunakan dana APBN dan 
utusan dari pusat segera turun untuk 
menindaklanjuti. 

"Ini tak lepas dari komitmen Presiden Jokowi 
dengan janjinya ketika kampanye di Salatiga." Kata 
Bung Teddy(dev/ss) 

Audiensi Ketua DPRDAudiensi Ketua DPRDAudiensi Ketua DPRD

dan Pedagang Pasar Rejosaridan Pedagang Pasar Rejosaridan Pedagang Pasar Rejosari

Foto: AndyFoto: AndyFoto: Andy
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erbang tol Tingkir menjadi viral di 

Gberbagai media sosial. Seakan 
seluruh mata dunia menyorot ke 

Salatiga karena keindahan gerbang tol Tingkir 
yang konon katanya tidak kalah menariknya 
dengan gerbang tol di Swiss.

Banyak warga luar daerah yang 
menanyakan kebenaran tentang keindahan 
gerbang tol tersebut dan berkeinginan untuk 
melintasi bahkan singgah ke Salatiga. Ini 
terbukti dengan membludaknya pengendara 
untuk bisa melewati gerbang tol Tingkir.

Euforia ini harus segera kita tangkap agar 
bisa meningkatkan taraf kesejahteraan warga. 
Momen ini bisa sebagai sarana promosi agar 
Salatiga lebih dikenal.

Pemkot harus bisa menyediakan sarana 
prasarana yang lebih mumpuni agar kita bisa 
bersaing dengan daerah lain yang juga sedang 
memoles diri guna menarik para pelancong dan 
investor untuk menanamkan modalnya.

Pelebaran akses jalan, pembangunan 
destinasi wisata baru, penyediaan lahan untuk 
pembangunan pabrik dan mempermudah 
perijinan wajib dilakukan oleh dinas terkait.

Semoga warga Salatiga lebih sejahtera 

dengan adanya jalan tol ini.(ss)

Setyanto 

warga Blotongan

salamualaikum Wr.Wb. Saya 

Atertarik untuk mengomentari 
tulisan karikatur karya Gatot R, 

mengenai bahasa Jawa dan konsistensinya.
Pada Majalah Jiwaraga Edisi II tahun 2017 

ada beberapa tulisan ojo nyingkur, seharusnya 
aja nyingkur, bener dewe seharusnya bener 
dhewe. Untuk membedakan d, (dalam wedi yang 
artinya takut, dan wedhi yang artinya pasir).

Kanti nyata nolak pluralisme. Kanti 
seharusnya ditulis kanthi. Untuk membedakan ta 
(dalam bata dengan tha (dalam kutha, payung 
motha, bathang, dan lain sebagainya.

Selain itu agomo seharusnya ditulis 
agama. Ini sekedar tanggapan dari saya yang 
memang senang belajar bahasa Jawa, karena 
dulu sering menerjemahkan buku buku 
berbahasa Jawa ke bahasa Indonesia.

Sekian dulu. Saya juga siap "ngangsu 
k a w r u h "  d e n g a n  s i a p a p u n  d a l a m
rangka “nguri-uri ba sa jawi” agar tidak punah 
ditelan jaman.

Wassalamualaikum .Wr.Wb.(ss) 

Rahayu Ismunandar 

Warga Blotongan, Salatiga.

HP 085640564692

Komentar 
untuk Karikatur Jiwaraga 

Gerbang TOL Tingkir
Bisa dijadikan Sarana Promosi

SURAT PEMBACA

Karikatur
plus-minus jalan tol dagelan PUNOKAWAN

Oleh : Gatot R
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Hindari Ancaman Hindari Ancaman 
“Kematian Kota" Pasca Tol Beroperasi“Kematian Kota" Pasca Tol Beroperasi

Hindari Ancaman 
“Kematian Kota" Pasca Tol Beroperasi

uas Tol Bawen-Salatiga telah berfungsi, kota Salatiga yang dilintasi Seksi III Jalan Tol 

RSemarang-Solo dibayangi ketakukan akan menjadi kota mati, apalagi jika keseluruhan 

akses tol tersambung. Konon Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga telah mengusulkan kepada 

Pemerintah Pusat untuk penambahan pintu tol di tengah kota, agar Salatiga tidak menjadi kota mati, 

namun sampai tol beroperasi hal tersebut tidak bisa terealisasi.

Sekarang pintu tol Salatiga yang terletak di Keluharan Tingkir dinyatakakan oleh para warganet 

sebagai GT terindah di Indonesia. 

Ketua DPRD Kota Salatiga M Teddy Sulistio pun memberikan tanggapan mengenai fenomena Gardu 

Tol (GT) Salatiga tersebut. Menurut beliau, fenomena GT Salatiga yang panoramik ini tidak ada artinya 

lantaran Pemkot Salatiga sejauh ini tidak mempunyai konsep yang jelas tentang cara "menyelamatkan" 

kota dari ancaman “kematian” setelah berfungsinya jalan Tol Semarang-Solo.

Ketua DPRD meminta kepada warga Salatiga agar segera berbenah, menampilkan ide, gagasan 

serta konsep apapun yang menarik tanpa menunggu konsep Pemkot, karena jika Salatiga mempunyai 

daya tarik yang lebih, akan banyak wisatawan maupun pebisnis yang berkunjung. Jadi, tidak perlu ada 

lagi kekhawatiran bahwa Salatiga akan mati.

Redaksi
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dampak langsung terhadap penurunan pendapatan 
masyarakat. Setiap aktivitas pembangunan pasti 
menimbulkan dampak positif maupun negatif, 
bahkan pembangunan tol tidak hanya menyebabkan 
penurunan pendapatan pedagang, namun juga telah 
mengkonversi ribuan hektar sawah dan penurunan 
produksi beras dan pangan, serta memotong 
hubungan sosial ekonomi masyarakat yang 
dipisahkan jalan tol. Perubahan alur jalan dari jalan 
arteri dan kolektor ke jalan tol juga mengakibatkan 
menurunnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat di 
sekitar jalan.

Begitulah sisi pembangunan, selalu 
menimbulkan pro-kontra dan diuntungkan-
dirugikan. Ada perspektif tujuan pembangunan yang 
harus dimengerti oleh semua pihak, yaitu hirarki 
cara pandang dan tujuan pembangunan. Dalam 
kasus pembangunan jalan tol, terdapat perbedaan 
perspektif nasional, trans nasional dengan perspektif 
lokal (Lutfi Muta'ali, 2017). Dalam pandangan 
nasional, pembangunan jalan tol akan memberikan 
dampak makro dan efisiensi tinggi serta 
pertumbuhan ekonomi dan perekonomian 
masyarakat yang cepat. Namun, dalam pandangan 
lokal, berdampak langsung pada penurunan 
pendapatan masyarakat dan disintegrasi sosial, 
serta “matinya” kota. Oleh karena itu, sangat penting 
untuk menegosiasikan dan mengkompromikan dua 
pandangan yang berbeda, sehingga dapat diperoleh 
hasil yang membahagiakan masyarakat.

Perlu diketahui tentang sistem klasifikasi jalan 
di Indonesia, diantaranya berdasarkan aspek 
fungsional, ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal 
dan jalan lingkungan. Sebagai contoh, jalan Pantura 
merupakan jalan arteri dengan ciri utama jalan 
untuk perjalanan jarak jauh (antar provinsi), dengan 
seting kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan 
masuk (akses) dibatasi. Jalan arteri umumnya 
adalah jalan nasional yang menghubungkan antar 
ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta 
jalan tol. Terkait dengan geometri dan beban jalan, 
jalan arteri juga masuk kelas I dan II, yang memang 
diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan besar 
baik bentuk maupun tonasenya.

Pada wilayah yang dilalui jalan arteri, 
sebenarnya di kanan-kiri jalan tidak diperuntukkan 
untuk kegiatan sosial ekonomi yang berskala kecil, 
karena akan mengganggu sistem perjalanan (macet), 
seperti banyaknya pasar-pasar tradisional yang 
berada disekitar jalan yang menyebabkan 
penyempitan jalan dan kemacetan. Terlebih jalan tol, 
yang memang diseting khusus untuk kendaraan 

Ma s i h  
terekam 
d a l a m  

ingatan kita menjelang arus 
mudik lebaran tahun 2017 
yang lalu, dimana pintu tol 
Salatiga menjadi viral di 
media sosial dan dunia 
maya sebagai Pintu Tol 
terindah. 

Berbagai respon 
muncul terkiat dengan 
fenomena tersebut, mulai 

dari respon yang optimis dengan adanya jalan tol 
akan semakin membawa iklim positif bagi tata kelola 
Kota Salatiga, maupun respon yang bernada 
khawatir bahwa dengan adanya jalan tol akan 
berimplikasi “mematikan” Kota Salatiga. 

Pembangunan Wilayah dan Transportasi
Salah satu tesis umum dalam perkembangan 

wilayah adalah hubungan antara transportasi dan 
perkembangan wilayah, dimana semakin baik 
kondisi transportasi wilayah akan mempercepat 
tingkat interaksi dan kemajuan wilayah. Essensi 
transportasi adalah keterhubungan, akses, dan 
konektivitas antar wilayah. Dalam pembangunan 
suatu wilayah terdapat salah satu kata kunci yang 
menjadi  daya ungkit  bagi  tumbuh dan 
berkembangnya suatu wilayah, yaitu “inter-region” 
atau tingkat keterhubungan/keterkaitan wilayah 
dengan wilayah lain, dimana salah satu instrumen 
pentingnya adalah ketersediaan akses jalan 
(transportasi darat). 

Tesis ini yang memberikan energi luar biasa 
bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk 
meningkatkan program pembangunan infrastruktur 
transportasi (darat, laut, udara) dengan sungguh-
sungguh dan besar-besaran, termasuk target 
penyelesaiaan Tol Trans Jawa, yang diantaranya 
melewati Kota Salatiga.

Tapi mengapa muncul kekhawatiran bahwa 
dengan keberadaan tol tersebut akan mematikan 
Kota Salatiga? Sekali lagi merujuk pada awal tulisan 
ini, semua respon berkaitan dengan keberadaan 
jalan tol Salatiga pada hakekatnya merupakan 
bentuk kepedulian terhadap pembangunan Kota 
Salatiga, termasuk bagi sebagian pihak yang 
mengkhawatirkan dengan adanya tol, tersebut, akan 
mematikan Kota Salatiga. Kekhawatiran tersebut 
sebenarnya tidak sepenuhnya benar, meskipun 
secara riil pembangunan tol tersebut mempunyai 

(Salatiga tidak akan “mati” karena Jalan tol)(Salatiga tidak akan “mati” karena Jalan tol)(Salatiga tidak akan “mati” karena Jalan tol)
*)Oleh: Suryo Sakti Hadiwijoyo

Membangun Citra Positif KotaMembangun Citra Positif KotaMembangun Citra Positif Kota



Foto: Andy

bersumbu lebih dari dua (mobil, bus, truk) dan 
bertujuan untuk mepersingkat jarak dan waktu 
tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Dengan 
demikian, disekitar jalan tol harus bebas dari 
aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan sangat 
dibatasi pintu masuk tol (akses), termasuk 
kendaraan roda dua dilarang masuk. Tidak hanya 
kesesuaian jalan dan kendaraan, tapi idealnya juga 
ada kesesuaian tipe jalan dan aktivitas sosial 
ekonomi masyarakat. Jika terjadi ketidaksesuaian, 
maka risikonya adalah kemacetan dan keselamatan 
jiwa pemakai jalan.

Sudah menjadi pemahaman umum di 
masyarakat, untuk melakukan aktivitas sosial 
ekonomi di pinggir jalan. Tepi jalan adalah area 
paling menarik sekaligus mahal, baik untuk 
perumahan, perdagangan, perkantoran dan lain 
sebagainya. Namun, berdasarkan penjelasan di atas, 
setiap tipe pembangunan jalan (berdasarkan 
klasifikasinya) akan memberikan dampak 
l i ngkungan  masya raka t  yang  be rbeda .  
Pembangunan jalan arteri termasuk jalan tol 
memang tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan 
kegiatan sosial ekonomi ditingkat usaha rumah 
tangga. Sebaliknya pembangunan jalan lokal dan 
jalan lingkungan dapat digunakan untuk 
menimbulkan kegiatan ekonomi lokal. Resiko 
dampak pembangunan jalan tol trans Jawa 
seharusnya sudah terprediksikan lebih awal 
(sebagaimana tercantum dalam AMDAL), namun 
banyak pemerintah daerah yang terlambat 
mengantisipasinya, termasuk pengelola jalan tol 
yang ter l ihat  sepert i  t idak pedul i  dan 
menyerahkannya pada pemerintah daerah dan 
masyarakat (Lutfi Muta'ali, 2017).

Kejadian ini menjadi pembelajaran yang baik 
bagi masyarakat dan pemerintah daerah serta 
pemerintah pusat. Bagi masyarakat, pendidikan 
keruangan (lokasi geografis) dan prediksi dampak 
lingkungan penting untuk dimengerti sehingga 
mampu mengantisipasi dan mengambil keputusan 
tepat bagi keberlangsungan bisnis dan hidupnya, 
serta meminimalkan kerugian atau sebaliknya 
mampu mengambil sisi positifnya. Bagi pemerintah 
daerah, seharusnya telah mampu mengantisipasi 
peluang positif maupun dampak negatifnya, 
sehingga tidak “linglung” saat masyarakat telah 
bereaksi. Bagi pemerintah pusat termasuk pengelola 
jalan tol, harus mampu merumuskan langkah-
langkah antisipatif sehingga dapat diperoleh “win-
win solution”, karena ujung proses pembangunan 
adalah kesejahteraan masyarakat. 

Inovasi menciptakan daya tarik kota.
Merujuk pada hal tersebut, sejatinya 

perkembangan sebuah kota sangat tergantung pada 
peran berbagai pihak, tidak hanya pemerintah 
(termasuk pemerintah daerah) akan tetapi juga 
melibatan peran private sector maupun civil society 

(dengan berbagai bentuk dan komunitas yang ada di 
dalamnya). Kekhawatiran terhadap “mati”-nya Kota 
Salatiga dengan adanya jalan tol dapat diantisipasi 
dengan mengembangkan inovasi.

Manajemen perkotaan bersifat sangat 
dinamis. Hal tersebut mengingat kompleknya 
permasalahan dalam pembangunan perkotaan. 
Terkait dengan manajemen perkotaan, maka diskusi 
tentang manajemen perubahan dan inovasi menjadi 
sangat relevan untuk dikaji dan dianalisis. 
Pengertian inovasi dalam sektor publik dan birokrasi 
adalah mengadakan perubahan atau redefinisi tugas 
pokok (core task) dan perubahan budaya kerja pada 
birokrasi pemerintahan, sedang inovasi organisasi 
publik sebagai bagian dari inovasi manajemen sektor 
publik yang dapat didefinisikan sebagai 
pengembangan desain kebijakan dan Standart 
Operational Procedure baru oleh pemerintah kota 
untuk mengatasi berbagai persoalan berkaitan 
dengan implementasi kebijakan publik. 

Inovasi dalam tata kelola pembangunan kota 
antara lain dilakukan dengan menciptakan daya 
tarik kota melalui penataan wajah kota yang 
komprehensif dengan memanfaatkan karaketristik 
atau keunikan kota. Penataan wajah kota dilakukan 
dengan mempertimbangkan pada identitas kota atau 
keunikan/karakteristik kota. Kota sebagai suatu 
lingkungan fisik memiliki berbagai aspek yang dapat 
mengangkat, mengembangkan dan mencirikan kota 
itu sendiri, seperti nilai historis dan aspek-aspek 
yang bersifat faktual lainnya yang membuahkan 
suatu identitas bagi kota. Identitas kota memang 
harus merupakan sesuatu yang spesifik, yang dapat 
membedakan satu kota dengan kota lainnya. Dalam 
hal ini masing-masing lingkungan (kota) tentu 
memiliki identitas, sesuatu yang melahirkan 
karakter (ciri khas) yang membedakan dengan kota 
lainnya. Suatu kota seharusnya memiliki sesuatu 
yang khas dan orisinil yang nantinya akan 
membentuk identitas kotanya. 

Dari definisi ini, dapat dikatakan bahwa 
identitas adalah suatu kondisi saat seseorang 
mampu mengenali atau memanggil kembali (ingatan) 
suatu tempat yang memiliki perbedaan dengan 
tempat yang lain karena memiliki karakter dan 
keunikan. Identitas adalah hal mendasar yang 
sangat penting. Hal ini dikarenakan identitas adalah 
sesuatu yang digunakan untuk mengenali, 
membedakan suatu tempat dengan tempat lainnya. 

Identitas kota dapat berbentuk fisik dan non 
fisik (Suwarno, 1989). Kemampuan menangkap 
identitas kota sangat subyektif, tergantung si 
pengamat, yang menarik secara visual/ imageable 
(jelas, terbaca, atau terlihat) dan mudah diingat serta 
memiliki keunikan untuk dijadikan sebagai identitas 
kawasan. Identitas kota yang berwujud fisik adalah 
segala sesuatu yang bersifat fisik yang bisa dijadikan 
pengidentifikasi kawasan tersebut. Identitas fisik 
yang mudah ditangkap oleh pengamat adalah suatu 
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objek yang dijadikan acuan (point of reference) 
terhadap kawasannya. Bangunan yang bersifat 
besar, mudah dilihat dan monumental biasanya 
dijadikan pengamat sebagai acuan (landmark). 

Secara tidak langsung hal ini menjadikannya 
obyek yang mudah diingat yang mencirikan 
kawasannya, dengan kata lain bangunan tersebut 
menjadi identitas kawasannya. Tidak hanya itu, hal 
lain yang bersifat fisik lainnya seperti halte, jalan, 
furnitur kota, trotoar, jembatan dan banyak hal 
lainnya juga bisa menjadi identitas kota secara fisik. 
Sedangkan identitas kota yang bersifat non-fisik 
merupakan identitas kota yang dibuat olehperilaku 
warga kotanya.

Membangun citra positif, Salatiga tidak 

akan “mati”
Membangun masa depan kota tidak hanya 

berkaitan dengan membangun keramaian pusat 
pusat perbelanjaan  dan kepadatan serta hilir mudik 
manusia, namun juga membangun manusia, 
mentalitas dan kepribadiannya sehingga kota tidak 
diisi oleh orang-orang yang justru ter-alienasi dari 
lingkungannya.

Dalam konteks Kota Salatiga, terutama 
menyikapi adanya jalan tol, maka inovasi yang 
berbasis pada keunikan Kota Salatiga menjadi salah 
satu kunci. Terdapat langkah strategis yang dapat 
dilakukan antara lain dengan memperkuat keunikan 
dan membangun branding kota. 

Mengembangkan Salatiga sebagai Kota Wisata 
adalah salah satu diantaranya, mengapa? Salatiga 
mempunyai potensi wisata, terutama berkaitan 
dengan wisata kuliner dan budaya yang terintegrasi. 
Langkah nyata yang dilakukan dengan promosi 
Salatiga Event Agenda Tahunan melalui berbagai 
media. Salatiga Event Agenda tersebut memuat 
agenda tahunan yang rutin dilakukan oleh Kota 
Salatiga dan komunitas yang ada di dalamnya, 
seperti tradisi sadranan, festival budaya/karnaval 
budaya di UKSW, maupun aktifitas komunitas 
budaya/komunitas lokal di Salatiga.  Hal ini sejalan 
pula dengan salah satu identitas Kota Salatiga 
sebagai Kota Toleran pada tahun 2015 (Setara 
Institute, 2015). Melalui event agenda tersebut, 
dapat dilakukan pula promosi yang menguatkan 
keberadaan UKM dan Pelaku Usaha Ekonomi Lokal 
yang menjadi karakteristik di Salatiga.

Selain itu, Pembentukan Kampung Tematik di 
masing-masing kelurahan yang disesuaikan dengan 
keunikan yang ada, misalnya Kampung Ramah 
Anak, Kampung Ramah Lansia, Kampung 
Hidroponik, Kampung Pro Klim/Kampung Hijau, 
Kampung Bersahabat dengan Sampah dan lain 
sebagainya. Munculnya kampung tematik yang juga 
harus didukung dengan media promosi yang akan 
menjadi daya tarik wisata.

Dalam aspek perekonomian, sejatinya 
pembuatan jalan tol dapat merubah dinamika 

perekonomian regional suatu wilayah, baik investor 
besar, investor sedang atau bahkan UKM, karena 
perilaku pengguna jalan yang berpindah mencari 
jalan alternatif bebas hambatan. Terkait dengan hal 
tersebut, maka pembangunan rest area yang 
dilengkapi dengan pusat UKM dan informasi tentang 
keunikan Salatiga merupakan salah satu alternatif 
mendorong pelintas jalan untuk sejenak menengok 
ke dalam Kota Salatiga.

Selanjutnya dalam membangun citra positif 
Kota Salatiga tidak hanya berkaitan dengan aspek 
lingkungan, ekonomi, dan sosial, akan tetapi 
sebagaimana 4 Pilar SDGs, maka upaya membangun 
citra positif seyogyanya juga memperhatikan pula 
aspek governance (tata kelola birokrasi). Hal tersebut 
akan tercermin dalam kemudahan penyelenggaraan 
pelayanan publik serta pelayanan publik yang 
berkualitas. Terkait dengan hal tersebut maka aspek 
mental dan integritas aparatur serta inovasi aparatur 
yang menjadi prioritas pembenahan dan 
peningkatan, sehingga akan berdampak pula pada 
meningkatnya integritas dan inovasi Kota Salatiga, 
dan diharapkan pula akan dapat mendorong daya 
saing daerah. 

Variabel terakhir yang seringkali terlupakan 
dalam membangun citra positif kota adalah 
hubungan masyarakat (humas). Sebuah kota bisa 
jadi memiliki kualitas yang ideal. Tetapi, tanpa 
adanya aktivitas kehumasan, kualitas tersebut tidak 
akan diketahui khalayak sehingga tidak akan 
bermanfaat secara optimal. Oleh karena itu, seiring 
dengan penataan wajah/citra kota serta 
membangun ident i tasnya,  humas harus 
menjalankan perannya dengan sangat baik. Humas 
harus mampu mengembangkan komunikasi dengan 
lingkungan internal maupun eksternal. Humas juga 
harus memperkuat dan memadukan komunikasi 
antar satuan kerja sehingga pelaksanaan program 
pembangunan dapat terintegrasi. Peran humas yang 
optimal akan membangun citra positif kota.  

Pemer in tah  Kota  Sa la t i ga  memang 
bertanggung jawab, tapi bukan satu-satunya pihak 
yang bertanggung jawab dalam membangun citra 
positif kota. Membangun citra positif kota tidak 
dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah 
karena merupakan tanggung jawab bersama antara 
pemerintah kota, civil society, sektor swasta, serta 
seluruh komponen yang ada. Kepedulian seluruh 
pihak terhadap kemajuan Kota Salatiga dapat 
diwujudkan dalam banyak aksi, termasuk di 
dalamnya adalah kritik. Namun, perlu diingat bahwa 
kritik saja tidak cukup, harus ada solusi yang 
bersifat membangun. Jadi, sudahkah kita peduli 
terhadap wajah dan citra positif Kota Salatiga 

tercinta ini?(ss)

*) Penulis adalah Pegawai 

ASN di Pemerintah Kota Salatiga.
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khirnya Pasar Sapi Rejosari akan Adibangun dengan dana APBN. Dalam 
waktu dekat, utusan dari pemerintah 

pusat akan segera turun untuk menindak-lanjuti 
pembangunan Pasar Rejosari yang telah bertahun-
tahun tidak kunjung dibangun.

Pasar Rejosari yang pada tahun 2008 dilalap 
api, rencananya akan direvitalisasi oleh Pemkot 
Salatiga dengan menggandeng PT. Patra Berkah 
Itqoni (PBI) dari Malang, Jawa Timur. 

Menurut Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE 
kepastian pembangunan Pasar Sapi Rejosari yang 
terkatung-katung sejak kebakaran 2008 silam 
tersebut, telah diputuskan dalam pertemuan Pemkot 
Salatiga, DPRD, dan Paguyuban Pedagang Pasar 
Rejosari (P3R).

Ketua DPRD mengungkapkan, bahwa sesuai 
harapan sejumlah pihak, dengan pembangunan 
pasar melalui dana pemerintah maka dipastikan los 
dan kios Pasar Sapi akan lebih murah. Harga lebih 
terjangkau karena tidak ada biaya dari pedagang 
untuk mengembalikan uang (investasi), kepada 
investor (pembangun pasar).

"Bila pasar dibangun dengan dana APBN, 
maka los dan kios akan lebih murah. Dan 
pembangunan ini akan segera terealisasi, karena 
dalam waktu dekat utusan pemerintah pusat akan 
segera mengunjungi Pasar Rejosari untuk menindak 
lanjuti”, ungkap Teddy. 

Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban 
Pedagang Pasar Rejosari (P3R), Rukimin selain  
mendesak Pemkot Salatiga dan DPRD Kota Salatiga 
agar pasar segera dibangun, Rukimin juga telah 
bertemu langsung dengan Presiden RI saat 
berkunjung ke Salatiga.

"Saya sudah sampaikan kepada Bapak 
Presiden bahwa tanggal 15 Mei 2014, ketika beliau 
kampanye Pilpres di Kota Salatiga, kepada pengurus 
P3R Kota Salatiga yang bernama Kartam, Pak Jokowi 
berjanji bila terpilih sebagai Presiden RI, maka Pasar 
Rejosari akan menjadi pasar pertama yang akan 
dibangunnya," kata Rukimin.

Salatiga perlu Bermimpi
Perlu diketahui bahwa kunjungan kerja 

Presiden Jokowi ke Salatiga memiliki agenda 
silaturahmi dengan Serikat Paguyuban Petani 
Qaryah Thayyibah (SPPQT) di Kalibening, 
penyerahan Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 3, 
penyerahan sertifikat tanah massal di lapangan 
Pulutan serta peresmian Jalan Tol Semarang - Solo 
Seksi III (Bawen- Salatiga).

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio sempat 
dipanggil langsung oleh Bapak Presiden di Rumah 
Makan Bale Raos. Usai berdialog dengan Presiden RI, 
Ketua DPRD memiliki keyakinan bahwa Pasar 
Rejosari akan dibangun dengan dana APBN.

Kemudian untuk perkembangan Salatiga 
kedepan, menurut Ketua DPRD menjadi tanggung 
jawab bersama. 

“Semua bisa dilakukan jika didasari dengan 
komitmen bersama. Pembangunan akan berjalan 
baik jika tidak mengandalkan superman yang one 
man show, melainkan super team, yang bisa bekerja 
sama satu dengan yang lainnya” kata Bung Teddy.

Beliau juga menjelaskan bahwa pembangunan 
yang baik membutuhkan pemimpin yang memiliki 
orientasi kepada kepentingan rakyat, dan tidak 
hanya berdiri diatas kepentingan satu kelompok 
atau golongan tertentu saja.

Pasar RejosariPasar RejosariPasar Rejosari
Dibangun dengan APBNDibangun dengan APBNDibangun dengan APBN

Ketua DPRD Salatiga bersama Presiden Republik Indonesia di Salatiga.Ketua DPRD Salatiga bersama Presiden Republik Indonesia di Salatiga.Qaryah ThayyibahKetua DPRD Salatiga bersama Presiden Republik Indonesia di Salatiga.Qaryah Thayyibah



Menurut beliau, Salatiga sangat mampu untuk 
melakukan perubahan dan perkembangan, hanya 
m u n g k i n  b e l u m  b e r m i m p i  u n t u k  b i s a  
melakukannya. Salatiga banyak potensi yang bisa 
dikerjakan agar mimpi tersebut bisa terealisasi, 
apalagi adanya masyarakat yang toleran dan letak 
geografis yang mendukung.

Ketua DPRD meminta kepada warga Salatiga 
agar segera berbenah, menampilkan ide, gagasan 
serta konsep apapun yang menarik tanpa menunggu 
konsep pemerintah, karena jika Salatiga mempunyai 
daya tarik yang lebih, akan banyak wisatawan 
maupun pebisnis yang berkunjung. 

Dicontohkan beliau bahwa di Salatiga terdapat 
sebuah pasar loak, yang biasanya oleh para warga 
sekitar pasar tersebut dikenal dengan nama pasar 
shopping. Di sinilah tempatnya berbagai jenis 
barang, baik baru maupun bekas yang memiliki 
besaran harga cukup miring. Pasar shopping ini 
tidak pernah sepi dari para pembeli. Dengan 
mengusung nama yang keren, Taman Sari Shopping 
Centre (TMSC), maka kawasan jalan Jendral 
Sudirman menjadi ramai. Tempat ini bisa menjadi 
pusat perbelanjaan yang hebat, meskipun hampir 99 
persen dagangan yang dijual adalah barang bekas. 
Ini merupakan salah satu ide brilian warga Salatiga, 
sehingga bisa menggeliatkan pasar menjadi surga 
belanja bagi masyarakat Salatiga dan sekitarnya.

Para pedagang di TMSC menjajakan beragam 
barang mulai peniti, elektronik, buku hingga sepeda 
motor bekas. Dalam sehari, uang yang berputar 
mungkin bisa mencapai milyaran rupiah.

Selain itu, adanya pasar pagi yang unik 
menjadikan daya tarik tersendiri bagi Kota Salatiga. 
Sesuai namanya, Pasar Pagi Kota Salatiga, maka 

kegiatan ini mulai buka sebelum matahari terbit dan 
bubar di pagi hari. Uniknya, pasar ini tak seperti 
lzimnya sebuah pasar. Tidak ada kios, los, pintu 
gerbang mau pun atap. Semuanya serba darurat 
namun usianya telah puluhan tahun.

Pk 03.00 ratusan pedagang yang berdatangan 
dari Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang mulai 
berbenah untuk menyiapkan berbagai dagangannya. 
Di areal depan Pasar Raya I Kota Salatiga yang 
luasnya sekitar 2000 meter persegi, mereka 
memasang meja lipat ukuran 1 X 1,5 meter atau 
sekedar terpal plastik. Selanjutnya, barang 
dagangan diletakkan di atasnya. Mayoritas pedagang 
adalah perempuan

Ada sedikit keanehan saat ratusan pedagang 
mulai menyiapkan lapaknya, sebab kapling “milik” 
mereka sebenarnya tak ada tanda khusus. Karena 
lokasinya mereka kesehariannya merupakan areal 
parkir. Kendati begitu, para pedagang sepertinya 
telah hafal tempatnya berdagang. Sehingga, tanpa 
ragu, satu persatu lapak bayangan tersebut 
ditempati “pemiliknya”.

Selayaknya sebuah pasar, maka beragam 
dagangan digelar di sini. Aneka jenis sayuran yang 
berasal dari wilayah Kecamatan Getasan, Kabupaten 
Semarang lebih mendominasi. Karena merupakan 
pasar tradisional, otomatis transaksi juga melalui 
proses tawar menawar kecuali dagangan berupa 
makanan matang. Selebihnya, tinggal pintar- 
pintarnya pembeli dalam menawar. Kalau piawai, 
berbekal uang Rp 30 ribu sudah dapat berbagai 
sayuran segar.

“Semoga dengan segera dibangunnya Pasar 
Rejosari, nantinya akan menjadi daya tarik tersendiri 
bagi Salatiga”, tambah Ketua DPRD.(ss/ss).
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embangunan proyek jalan tol Salatiga-

PBawen merupakan bagian dari proyek 
nasional yang kenyataannya harus 

dihadapi, dimana seiring kemajuan jaman Salatiga 
harus siap menerima perubahan dan mendukung 
penuh demi kepentingan yang lebih luas. 

Memang pembangunan selalu membawa 
dampak dan konsekuensi, demikian pula proyek 
jalan tol Salatiga-Bawen. Akankah keberadaannya 
akan menjadikan peluang atau sebaliknya, momok 
menakutkan bahwa Salatiga akan sepi dan laju 
pertumbuhan ekonomi yang lambat. 

Realita ini memang tidak dapat diabaikan, 
bagaimana tidak, karena sebelum ada jalan tol, 
Salatiga merupakan jalur perlintasan strategis yang 
dilalui untuk menuju kota-kota besar seperti 
Semarang, Solo, Yogyakarta dan sekitarnya, 
sehingga lalu lintas ramai dan perekonomian di 
sepanjang jalan bisa dinamis berjalan, masyarakat 
yang bepergian ke arah Solo atau dari Jakarta 
menuju Solo dan daerah sekitar serta arah 
sebaliknya menjadikan Kota Salatiga sebagai tempat 
singgah walaupun hanya sekedar beristirahat, 
berbelanja oleh-oleh dan menikmati makanan khas 
kuliner Salatiga seperti nasi tumpang, ronde, kripik 
paru, enting-enting gepuk, gethuk, ampyang/gulo 
kacang, bakso, soto dan sebagainya. 

Keistimewaan makan dan mampir di Salatiga 
adalah, udaranya yang masih sejuk dan jalanan yang 
relatif tidak macet, kearah  mana-mana terjangkau 
mudah dan penduduk masyarakatnyapun ramah. 
Nilai lebih Salatiga ini yang menjadi daya tarik kota 
kecil di lereng Gunung Merbabu ini. 

Lalu akankah pembangunan jalan tol ini akan 
mempengaruhi ritme pergerakan ekonomi Salatiga 
yang sudah dinamis ini ? 

Menurut M. Fathur Rahman, SE. MM, Wakil 
Ketua DPRD Kota Salatiga, pembangunan jalan tol 
tersebut sebuah keniscayaan yang tidak bisa 
dicegah. 

“ K i t a  h a r u s  m e n d u k u n g  p r o g r a m  
pembangunan infrastruktur nasional untuk 
kelancaran transportasi dan distribusi nasional. 
Dengan transportasi yang lancar, otomatis beberapa 
daerah akan mendapat distribusi pembangunan 
secara merata”, demikian penjelasannya. 

Menurut beliau, pembangunan tol Salatiga ini 
bisa dipandang  menjadi peluang, atau sebaliknya, 
akan menjadi hambatan apabila kita pesimis, semua 
tergantung dari sudut pandang kita dalam 
menyikapinya. 

Salah satu hal yang menjadi realita bahwa 
pembangunan adalah bagian dari kehidupan kita 
pergerakan kemajuan teknologi dan transportasi 
yang semakin modern, serta didukung dengan  
infrastruktur yang memadai  salah satunya adalah 
pembangunan jalan tol tersebut. Kemudahan dan 
manfaat yang dapat dirasakan apabila jalan tol 
Salatiga telah dibuka adalah jarak tempuh ke 
Semarang dan Solo akan semakin efisien waktu, 
efektif tenaga dan hemat bahan bakar. 

Misalnya  jarak tempuh Salatiga ke Semarang  
dapat ditempuh hanya dengan memerlukan waktu 
sekitar 30 menit. Padahal, bila melewati jalur lama, 
paling tidak membutuhkan waktu 1,5 jam karena 
arus lalu lintas selalu tersendat oleh banyaknya 
pabrik- pabrik di wilayah Kabupaten Semarang yang 
kadang macet dan lalu lintas padat.

Tidak dipungkiri bahwa akan ada dampak 
yang tidak menguntungkan sebagai konsekwensi 
dari pembangunan jalan tol tersebut contohnya 
adalah dahulu sebelum dibangunnya jalan tol 
pengendara yang menuju Semarang Solo pasti akan 
melewati kota, namun setelah dibangunnya tol, jalur 
pusat Kota Salatiga mungkin tidak  dilalui  oleh 
pengendara yang menuju luar kota karena mereka 
nyaman menggunakan jalur tol.  

Lalu akankah kekhawatiran itu menjadi nyata, 
bahwa Salatiga akan menjadi kota mati sepi dampak 
dari arus lalu lintas yang dialihkan tersebut ? ini 
menjadi agenda dan pekerjaan rumah yang 
memerlukan pemikiran dan peran serta semua pihak 
untuk turut mendukung mencarikan solusi terbaik 
agar Salatiga tetap eksis, dan menjadi kota rujukan 

untuk tetap berkunjung ke Salatiga.(in/ss)

Foto: AndyFoto: AndyFoto: Andy
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domestik maupun mancanegara yang berkunjung di 
Kota Salatiga. Selain itu juga akan meningkatkan 
pendapatan warga di sekitar lokasi tersebut” tutur 
Wakil Ketua DPRD Salatiga.

Sebenarnya keberadaan jalan tol Salatiga-
Bawen sangat menguntungkan namun juga memiliki 
ancaman dan tantangan. Maka kita harus segera 
mengubah strategi. Wisata edukasi/pendidikan 
merupakan salah satu alternatif untuk menarik 
wisatawan. Wisata ini merupakan kombinasi antara 
dua kategori dari wisata minat khusus, yaitu unsur 
learning dan enriching. 

Keduanya adalah unsur yang paling mendasar 
yang selalu ada pada setiap kegiatan wisata dan 
sebuah peluang wisatawan untuk menambah 
pengetahuan baru tentang lingkungan dan 
kemasyarakatan. Wisata minat khusus adalah 
kegiatan wisata yang melibatkan wisatawan 
individual, wisatawan kelompok kecil dan kelompok 
besar yang bertujuan untuk berwisata, belajar dan 
mendapatkan pengalaman tentang suatu hal yang 
ada pada daerah yang dikunjungi. 

Pemberdayaan Pedagang
Kawasan perdagangan di Salatiga perlu lebih 

diberdayakan dan dikembangkan. Baik pedagang 
yang berjualan siang maupun malam hari. 
Perkembangan para pedagang jelas dapat 
meningkatkan kemakmuran para pedagang itu 
sendiri, dan juga dapat menimbulkan efek samping 
bagi Kota Salatiga yang maju dan berkembang.

“Konsep-konsep pembangunan, makna dan 
tujuan pembangunan harus segera kita laksanakan,  
karena konsep tersebut memposisikan kekuatan 
masyarakat lokal, dan memberi hak kepada 
k e l ompok -ke l ompok  masya raka t  da l am  
meningkatkan taraf hidupnya”. tutur Ibu Diah 
Sunarsasi.

Salah satu strategi untuk mendongkrak nilai 
jual produk perdagangan kita, dapat dengan cara 
menjadikan produk kita sebagai bagian dari produk 
wisata daerah. 

“Melalui strategi tersebut, akan banyak tenaga 
kerja lokal yang bisa diberdayakan. Selain itu juga 
bisa menumbuhkan kecintaan terhadap produk  
sendiri. Ini akan meningkatkan citra Salatiga, dan 
yang pasti, berbagai strategi pengembangan Salatiga 
harus di gunakan. Namun strategi-strategi 
pengembangan pembangunan tersebut harus tetap 

pro kepada rakyat”. Tutup Ibu Diah.(ss/ss).

akil Ketua DPRD Salatiga, Ir. Hj. 

WD i a h  S u n a r s a s i  m e n g a j a k  
pemerintah kota untuk segera 

mengembangkan wisata, perdagangan serta wisata 
pendidikan di  Salat iga.  Menurut bel iau 
pengembangan tersebut bisa melibatkan Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Ketua 
Kamar Dagang Indonesa (Kadin), dan para Rektor 
serta Kepala Sekolah yang ada di Kota Salatiga dan 
para stakeholder.

Hal ini dimaksud agar Kota Salatiga memiliki 
daya saing daerah yang tinggi setelah beroperasinya 
jalan tol Bawen-Salatiga. Selain itu sekaligus juga 
untuk menumbuh kembangkan inovasi masyarakat 
berkenaan dengan perdagangan, pariwisata serta 
wisata pendidikan.

“Jika Salatiga memiliki daya tarik tersendiri, 
maka masyarakat luar Salatiga atau warga yang 
melintasi Salatiga akan singgah di kota ini. Saya 
optimis bahwa Salatiga mampu meningkatkan daya 
tarik bagi warga lain” tutur Ibu Diah Sunarsasi.

Salatiga memiliki berbagai obyek wisata yang 
tersebar luas di beberapa tempat. Keberadaan obyek-
obyek wisatanya yang berada jauh dari pusat kota 
dan jalan-jalan utama, memiliki daya tarik tersendiri 
serta bisa mengurai keramaian kota. 

“Jika tempat-tempat wisata yang ada selama 
ini bisa kita kembangkan secara maksimal, jelas 
akan menarik para  wisatawan baik wisatawan 

Foto: dibyoFoto: dibyoFoto: dibyo
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Legenda Joko Tingkir cukup terkenal di masyarakat Jawa. Bahkan suatu daerah mengklaim 

bahwa legenda itu berasal dari daerahnya 

(terutama di Tingkir Salatiga dan Kabupaten Sukoharjo, Surakarta). 

Itu merupakan satu pertanda bahwa Joko Tingkir karakter dan perbuatannya adalah 

sebuah tauladan bagi masyarakat yang menokohkannya dan nilai-nilai yang terkandung 

sebagai panutan dalam kehidupan.

Legenda Joko Tingkir alur ceritanya, ia berangkat dari desa tempat tinggalnya 

menuju kerajaan Demak, 

untuk melamar sebagai prajurit kerajaan  agar  dapat  bersatu  dengan  rajanya  

(latar belakang legenda itu pada masa kerajaan Demak ketika diperintah 

oleh Sultan Trenggono, 1521-1546 M)

pandangan filsafat jawapandangan filsafat jawapandangan filsafat jawa
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erjalanan Joko Tingkir dalam legenda 

Pitu banyak terdapat simbol-simbol 
filosofis Jawa (yang dipercayai saat itu; 

bahkan sampai sekarang).
Joko Tingkir melewati sungai/bengawan (air 

mengalir) adalah niat luhur mengawali jejibahan 
hidup untuk mencapai keluhuran, merupakan 
manifestasi dari nafsu Mutmainah (bersifat air, 
berwarna putih). Niat harus didukung dengan 
keinginan dan usaha maka Joko Tingkir menaiki 
rakit ( Jawa; gethek) sebagai sarana perjalanannya 
yang penuh dengan resiko. Dalam hal itu Joko 
Tingkir melaksanakan nafsu Supiyah (bersifat angin; 
berwarna kuning).

Proses perjalanan Joko Tingkir menjumpai 
beberapa rintangan. Dalam perjalanan menyusuri 
aliran sungai Joko Tingkir di atas rakit dihadang oleh 
sekelompok buaya yang berjumlah empat puluh, 
sehingga laju rakit terhalang. Joko Tingkir dapat 
mengalahkan empat puluh buaya yang menghalangi, 
kemudian empat puluh buaya itu membantu laju 
jalannya rakit Joko Tingkir, memperlancar 
perjalanan.

Dalam pemahaman Jawa, (buaya; Jawa : baya 
– bebaya) bahwa, apabila seseorang mempunyai niat 
atau kehendak harus melaksanakan prihatin, 
berpuasa selama empat puluh hari, dan apabila 
berhasil melampui keprihatian, berpuasa (bebaya) 
akan mendapatkan berkah dari Gusti Allah.

Setelah dapat menaklukkan empat puluh 
buaya perjalanan Joko Tingkir berjalan dengan 
lancar sehingga berhasil melewati kedhung 
srengenge (kedhung; area dari sungai yang airnya 
dalam, srengenge : matahari). Perjalanan Joko 
Tingkir semakin lancar karena diterangi oleh sinar 
matahari, sinar kehidupan.

Setelah menyelesaikan perjalanan lewat 
sungai, sampailah Joko Tingkir di wilayah kerajaan 

Demak. Sesampainya di pintu gerbang kerajaan, 
Joko Tingkir dihadang dan dilarang memasuki 
kerajaan oleh salah satu pejabat kerajaan, 
Dhadhung Hawuk, yang berbadan tinggi besar dan 
berkulit hitam legam. (dhadhung : tali yang dipilin, 
hawuk : kejam, keras)

Kemudian terjadi perkelahian antara Joko 
Tingkir dan Dhadhung Hawuk. Dhadhung Hawuk 
kalah dan tewas dengan sadak suruh (sadak : tusuk, 
suruh : sirih)

Dalam hal ini Joko Tingkir telah mampu 
mengendalikan nafsu Aluamah (bersifat tanah, 
berwarna hitam) adalah kesombongan dan 
kekejaman.

Menurut pemahaman Jawa, suruh/daun 
sirih, lumah kurepe beda nanging yen ginigit padha 
rasane (daun sirih dua permukaannya berbeda tapi 
kalau dikunyah rasanya sama)

Manusia kalau lahir dan batinnya sama, 
harmoni, akan mempunyai kekuatan yang luar 
biasa.

Atas keberhasilannya itu Joko Tingkir diterima 
sebagai komandan prajurit (lurah tamtama) di 
kerajaan Demak.

Joko Tingkir sudah mencapai sebagian besar 
keinginannya tapi belum sempurna. 

Ketika berhasil menduduki satu jabatan Joko 
Tingkir masih tergoda oleh keadaan. Kesombongan 
atas kedudukannya ia merasa segala sesuatu akan 
dapat diraihnya. Joko Tingkir tergoda oleh 
kecantikan seorang wanita, putri dari rajanya, 
gemerlapnya duniawi. Kemudian Joko Tingkir 
menjalin hubungan cinta dengan putri rajanya. Atas 
perbuatannya itu ia mendapatkan hukuman sebagai 
konsekuensinya. Joko Tingkir diusir pergi dari 
kerajaan Demak.

Hukuman itu tidak membuat Joko Tingkir 
sedih dan putus asa. Kesadaran spiritualnya 

*)Oleh: djisnozero45

JOKO TINGKIRJOKO TINGKIRJOKO TINGKIRLegenda Legenda Legenda 
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Dalam hal ini Joko Tingkir telah mampu 
membunuh nafsu Amarah (bersifat api, berwarna 
merah). Ia telah berhasil mengendalikan kemarahan, 
keserakahan dan kesombongan diri.

Oleh keberhasilannya itu Joko Tingkir 
diterima kembali sebagai salah satu pejabat di 
kerajaan Demak. Bahkan diangkat sebagai pejabat 
tinggi sehingga berhasil bertemu dan bersatu dengan 
rajanya.

Joko Tingkir (kawula) pada hakekatnya, 
dengan segala perjuangaannya menjalankan tugas 
suci sebagai umat, berbekal ketulusan, kepasrahan, 
tata krama lingkungan, dengan proses yang terukur 
sesuai dengan keyakinannya, serta berbekal 
sarengat, akhirnya berhasil bersatu dengan rajanya 
(Gusti).

Dengan tarekat ketika meninggalkan kerajaan 
menuju Banyubiru dalam proses introspeksi ia 
melakukan takhanus (semadi) sebagai simbolisasi 
keilahian. Joko Tingkir telah mencapai spiritual 
steretion (pengalaman spiritual yang tinggi). Dan 
kesempurnaan atas pencapaian tataran makrifat, 
kemudian berhasil menyatu dengan gustinya, tujuan 

akhir dari perjalanan spiritualnya.perjalanan.(lin)

*)Penulis adalah budayawan 

tinggal di Salatiga

menyadarkan dirinya sebagai manusia titahe Gusti, 
masih belum mampu lepas dari kesalahan. Ia lalu 
pergi ke suatu tempat , berguru kepada seorang yang 
sudah limpad ing reh kabatinan (seorang yang 
sempurna dalam spiritual) di Banyubiru (hamparan 
air yang luas dan sangat dalam apabila dilihat 
dengan cermat akan berwarna kebiruan = 
kedalaman spiritual)

Ia lebih meningkatkan kepasrahan dan 
pendalaman spiritual untuk mencapai sejati diri dan 
tujuan diri.  Setelah dapat menyelesaikan proses 
peningkatan spiritualnya di Banyubiru, Joko Tingkir 
kembali ke kerajaan Demak untuk melamar sebagai 
prajurit lagi. Kebetulan di kerajaan Demak sedang 
terjadi keributan yang dilakukan oleh seekor kerbau 
yang matanya merah menyala dan kedua telinganya 
disumpal oleh tanah liat. 

Kerbau itu mengamuk, merusak segala 
bangunan di kerajaan sehingga keadaan kerajaan 
sangat kacau. Kemudian dengan ketenangan dan 
kesempurnaannya Joko Tingkir dapat menaklukkan 
dan membunuh kerbau itu dengan hantaman 
telapak tangan kanannya.

Manus ia  yang  t i dak  mau  me l iha t  
keadaan/lingkungan dan tidak mau mendengar 
nasihat serta pelajaran luhur, cenderung berbuat 
sesuka dirinya, akhirnya akan hancur oleh 
perbuatan dan tingkah lakunya sendiri.

Foto: http://www.akcayatour.comFoto: http://www.akcayatour.comFoto: http://www.akcayatour.com

Mas Karebet atau Joko Tingkir pernah bertapa kungkum di Senjoyo, dan di kemudian hari, Joko Tingkir menjadi penguasa Mas Karebet atau Joko Tingkir pernah bertapa kungkum di Senjoyo, dan di kemudian hari, Joko Tingkir menjadi penguasa 
Kesultanan Pajang dengan gelar Sultan HadiwijoyoKesultanan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo
Mas Karebet atau Joko Tingkir pernah bertapa kungkum di Senjoyo, dan di kemudian hari, Joko Tingkir menjadi penguasa 
Kesultanan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo



LAPORAN UTAMA

14 Jiwaraga, Edisi III Tahun 2017

ua  kemungk inan  yang  b i sa  

Ddidapatkan terkait pembangunan 
jalan tol Semarang-Solo bagi Salatiga, 

apakah akan mejadi berkah atau musibah.  
Keberadaan gerbang tol di Kota Salatiga sebagai 
akses keluar dari jalur tol untuk menuju Kota 
Salatiga ataupun ke jalur alternatif menuju 
Kabupaten Sragen akan menjadi berkah apabila 
Pemerintah Kota Salatiga dapat menggunakan 
peluang yang ada tersebut. 

Begitupun sebaliknya, apabila peluang 
tersebut tidak di tangkap oleh Kota Salatiga, maka 
Salatiga hanya akan menjadi kota yang terlewati 
begitu saja bagi para pengguna jalan tol tersebut. 

Bagi masyarakat pada umumnya tentunya 
menyikapi kemudahan akan dirasakan ketika 
masyarakat bepergian ke Solo atau Semarang jarak 
tempuh akan menjadi lebih singkat. Komisi A DPRD 
Kota Salatiga yang membidangi Hukum dan 

Pemerintahan menyikapi dengan adanya tol Solo-
Semarang yang melewati Salatiga tersebut dilihat 
dari segi dampak pada bidang pendidikan, karena 
bidang pendidikan adalah salah satu dari sekian 
urusan yang di tangani di Komisi A. 

Bambang Riantoko selaku Wakil Ketua Komisi 
A DPRD Kota Salatiga berpendapat bahwa dengan 
adanya tol Semarang-Solo yang melewati Salatiga 
akan lebih memudahkan akses transportasi bagi 
para pelajar yang berasal dari luar sekitar Salatiga 
untuk menempuh pendidikan di Kota Salatiga.

“Tentu sebuah investasi yang besar didunia 
pendidikan dengan adanya tol tersebut serta melihat 
kondisi dan potensi yang ada di Kota Salatiga dengan 
keberadaan universitas di Salatiga tentu akan 
berdampak yang sangat besar bagi perekonomian di 
Kota Salatiga”, tambah Bambang Riantoko. 

Selanjutnya dijelaskan oleh Bambang 
Riantoko bahwa dengan adanya para mahasiswa 

Pembangunan konstruksi jembatan jalan tol Bawen-Salatiga yang melintasi perbukitan dan Sungai.Pembangunan konstruksi jembatan jalan tol Bawen-Salatiga yang melintasi perbukitan dan Sungai.Pembangunan konstruksi jembatan jalan tol Bawen-Salatiga yang melintasi perbukitan dan Sungai.

Investasi Besar Dunia PendidikanInvestasi Besar Dunia PendidikanInvestasi Besar Dunia Pendidikan

Akses TransportasiAkses TransportasiAkses Transportasi

Foto: andyFoto: andyFoto: andy
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0714, Yonif 411 serta unsur pendukung keamanan 
lain sehingga membuat kota ini akan menjadi lebih 
nyaman untuk ditinggali. 

“Pemerintah Kota Salatiga harus menyiapkan 
menata lahan pemukiman serta ruang terbuka hijau 
agar Salatiga menjadi magnet bagi masyarakat yang 
ingin tinggal maupun yang singgah sejenak 
menikmati kota ini sebelum mereka melanjutkan 
perjalanan  ke kota tujuan” jelas Pak Nono.

Sementara itu Adriana Susi Yudhawati yang 
tergabung sebagai anggota Komisi A DPRD Kota 
Salatiga mengungkapkan bahwa dengan adanya exit 
tol Salatiga tersebut, maka Salatiga harus segera 
berbenah dalam arti untuk meningkatkan 
pelayanan. 

“Dari segi kemitraan kami adalah bidang 
pendidikan dan kesehatan artinya pelayanan 
kesehatan di Kota Salatiga harus dibenahi dan 
ditingkatkan supaya masyarakat luar Kota Salatiga 
akan semakin banyak yang ingin berobat ke Rumah 
Sakit di Kota Salatiga bukan dari Kota Salatiga malah 
keluar”, ujar Adriana Susi Yudhawati saat ditemui 
diruang kerjanya. 

Sudiyono dari Fraksi Golkar menyikapi 
dengan adanya exit tol di Salatiga, tepatnya di 
kecamatan tingkir tersebut, akan menambah 
pendapatan Salatiga di bidang jasa dan pariwisata.

“Mestinya dengan adanya exit tol tersebut 
akan lebih menguntungkan Kota Salatiga karena 
akan memperlancar penambahan jasa dan 
pariwisaata yang selama ini mengandalkan jalur 
utama untuk akses transportasinya. Kita optimis 
dan meyakini dengan adanya exit tol sangat penting 
sekali yang akan membuat Salatiga bangun”, Ujar 

Pak Sudiono.(an/ss).

yang tinggal di Kota Salatiga maka tingkat 
kependudukan akan meningkat. Ribuan mahasiswa 
datang di Kota Salatiga dan ¾ dari total mahasiswa 
tersebut berasal dari luar Kota Salatiga. 

Selain itu dengan adanya tol Semarang – Solo 
tentunya para pekerja yang bekerja di luar Kota 
Salatiga misalnya bekerja di Semarang dengan 
adanya tol akan memperpendek jarak tempuh, tidak 
menutup kemungkinan para pekerja tersebut akan 
mencari hunian di Kota Salatiga dengan kondisi 
iklim hunian di Salatiga yang sangat nyaman. Itu 
artinya tingkat kebutuhan hunian akan semakin 
tinggi, konsumsi, dan perdagangan juga akan 
berkembang. 

Untuk itu Pemerintah Kota Salatiga harus 
menangkap potensi yang ada dan selanjutnya 
mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan baik dari 
segi hunian, infrastruktur jalan serta untuk 
mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat 
tandas politisi yang tergabung dalam Fraksi 
Kebangkitan Nasional tersebut.

Hal senada di sampaikan oleh Nono Rohana 
selaku anggota Komisi A yang menyikapi adanya 
pintu tol Semarang – Solo di Kota Salatiga akan 
menjadikan Kota Salatiga menjadi nyaman 
dibandingkan dengan kota-kota sekitarnya. 

“Dengan adanya tol tersebut akan menjadikan 
jarak tempuh ke Kota Semarang dan ke Kota Solo 
mejadi relatif cepat” kata Pak Nono Rochana.

Dijelaskan bahwa kenyamanan tersebut 
ditambah lagi dengan kondisi stabilitas keamanan di 
Kota Salatiga yang sangat kondusif dengan 
keberadaan instansi- instansi  pendukung 
kemananan dimana di Kota Salatiga kota kecil 
namun dengan keberadaan Polres, Korem, Kodim 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  dan Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE usai meresmikan Festival Jalan TolGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  dan Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE usai meresmikan Festival Jalan Tol
di Ruas Bawen-Salatiga. di Ruas Bawen-Salatiga. 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  dan Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE usai meresmikan Festival Jalan Tol
di Ruas Bawen-Salatiga. 

Foto: andyFoto: andyFoto: andy
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alan tol Trans-Jawa menghubungkan 

JMerak di bagian barat Jawa dan 
Pasuruan dibagian timur Jawa, untuk 

kota Salatiga menjadi salah satu wilayah yang 
dilewati ruas jalan tol tersebut. Jalan tol tersebut 
melintasi wilayah Salatiga sepanjang 17,6 kilometer.

Ruas jalan tersebut biasa dinamakan tol 
Bawen-Salatiga yang merupakan seksi 3 dari ruas 
jalan tol Semarang-Solo dengan panjang 72,64 
kilometer. 

Seiring dibuka ruas jalan tol seksi Bawen-
Salatiga ini, muncul rasa optimisme dan pesimisme 
di kalangan masyarakat Salatiga. 

Ada kekhawatiran, jika nanti jalan tol dibuka 
Salatiga akan menjadi sepi karena para pelintas akan 
langsung ke kota tujuan tanpa mampir dulu ke 
Salatiga. Disisi lain sebagian masyarakat melihat ini 
merupakan peluang bagi Salatiga untuk 
berkembang karena selama ini tidak ada perubahan.

Hal ini terlihat saat dibuka secara fungsional 
pada musim mudik dan balik tahun ini untuk 
membantu mengatasi kemacetan di jalur tengah, 
banyak pelaku usaha yang menjerit karena omset 
mereka tak seperti tahun-tahun yang lalu.

Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan 
DPRD Kota Salatiga menangkap aspirasi yang 

Foto: boedysFoto: boedysFoto: boedys

Jalan tol menuju Salatiga, Tingkir dan Suruh Kabupaten Semarang.Jalan tol menuju Salatiga, Tingkir dan Suruh Kabupaten Semarang.Jalan tol menuju Salatiga, Tingkir dan Suruh Kabupaten Semarang.

Peluang bagi Salatiga untuk BerkembangPeluang bagi Salatiga untuk BerkembangPeluang bagi Salatiga untuk Berkembang
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Menurut Hj. Riawan Woro E, SE, anggota 
Komisi B DPRD Kota Salatiga asal Dapil Tingkir hal 
tersebut merupakan berkah yang harus segera 
dimanfaatkan demi meningkatkan taraf ekonomi 
masyarakat. Pemerintah Kota Salatiga harus bisa 
memanfaatkan ajang promosi gratis ini dengan 
sebaik-baiknya.

“Daerah Tingkir adalah kawasan UMKM 
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terutama di 
bidang konveksi. Dengan adanya gerbang tol ini bisa 
memudahkan para pelaku usaha untuk 
berhubungan dengan supplier bahan baku maupun 
dengan konsumen produk mereka karena semakin 
lancarnya arus distribusi  karena jalan tol ini.” 
Ungkap Politisi Gerindra ini.

Masih menurut Bu Riawan Woro, perlu peran 
dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait 
untuk bisa memberikan pembinaan guna 
men ingkatkan  kua l i tas  dan  menambah 
keanekaragaman produk yang di produksi UMKM 
lokal Salatiga. Karena selama ini mereka masih 
memproduksi produk yang itu-itu saja hampir 
dikatakan minim inovasi. 

“Bantuan berupa permodalan dan pemasaran 
mutlak diperlukan agar pelaku usaha bisa 
berkembang dan mempunyai daya saing” tandas ibu 
Riawan Woro.

“Pola pikir seperti ini saja sudah laku ngapain 
bikin yang lain-lain yang belum tentu laku harus kita 
rubah, karena kedepannya tingkat persaingan akan 
semakin ketat, perlu diversifikasi produk yang 
dihasilkan agar konsumen memiliki banyak pilihan 
selain tetap mempertahankan kualitas.” lanjut ibu 
yang juga memiliki usaha konveksi ini.

Sebagaimana diketahui Tingkir memang 
terkenal dengan produk berupa sprei,sarung bantal 
guling, celana kolor, serbet, keset dan lain lain. 
Daerah pemasarannya meliputi kota di Jawa Tengah 
dan DIY bahkan telah mencapai ke luar Jawa. Dan 
saat ini juga telah berkembang usaha kuliner 
semacam bakpia, makanan olahan dari bahan baku 
singkong.

Gubernur Ganjar Pranowo di beberapa 
kesempatan menegaskan bahwa daerah harus bisa 
mengambil manfaat sebesar-besarnya dari 
pembangunan jalan tol ini, karena diakui 
keberadaan jalan tol ini telah membuat lesu pelaku 
usaha makanan dan cinderamata di beberapa titik di 
Jawa Tengah.

"Saya usul agar pengelola jalan tol 
mengakomodasi pelaku UMKM agar bisa menjajakan 
produknya di rest area, tentunya dengan harga sewa 
yang tidak terlalu mahal sehingga omzet mereka bisa 
naik" ucap Politisi PDIP ini.

Karena dalam kenyataannya di sepanjang 
jalan tol, keberadaan rest area hanya diisi oleh para 
pengusaha yang besar yang mengusung brand 
waralaba terkenal bukan diperuntukan bagi para 

UMKM lokal.(an/ss)

berkembang di masyarakat. M. Miftah anggota 
Komisi B ikut menanggapi masalah ini, ditemui di 
Kantor DPRD beberapa waktu yang lalu menyatakan 
rasa optimis dengan adanya jalan tol tersebut dan 
akan menggeliatkan perekonomian Salatiga.

“Akan ada peningkatan mobilitas orang dari 
dan ke Salatiga, banyak yang akan singgah yang 
secara tidak langsung akan ada capital inflow bagi 
warga Salatiga, namun tantangannya apakah 
Salatiga mempunyai daya tarik bagi orang untuk 
singgah”, papar politisi PKB (Partai Kebangkitan 
Bangsa) ini.

Lebih lanjut Pak Miftah mengatakan bahwa 
Salatiga mempunyai modal udara yang sejuk, 
kondisi kota yang kondusif, sarana infrastruktur 
yang memadai, sehingga orang akan lebih senang 
untuk berkunjung dan singgah ataupun 
menanamkan investasinya di kota ini.

“Yang menarik untuk Kota Salatiga adalah  
bermunculannya hotel bintang 4, ini bisa menjadi 
indikasi bahwa Salatiga mempunyai sesuatu yang 
bisa dijual. Karena logikanya investor tidak akan 
menanamkan modalnya jika memang tidak ada 
potensi. Tinggal kini perlu kebijakan yang terintegral 
antar instansi terkait, jangan ada ego sektoral yang 
hanya akan menjadikan kita jauh dari tujuan.” 
tandas Legislator Daerah Pilihan (Dapil) Tingkir ini.

Masih menurut Pak Miftah, perlu adanya Basic 
Economic Development (Pengembangan Ekonomi 
Dasar) yang berkelanjutan dengan melibatkan 
potensi daerah, sumber daya manusia dan policy dari 
para stakeholder. 

Pembangunan infrastruktur yang gencar 
dilakukan pemerintah pusat harus bisa ditangkap 
Pemkot Salatiga untuk bisa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

Makin lancarnya arus manusia, barang dan 
jasa maka akan mempermudah pelaku usaha di 
Salatiga memperoleh bahan baku maupun untuk 
memasarkan produk mereka. 

“Jika momentum ini lepas maka peluang ini 
akan diambil daerah lain, karena saya yakin daerah 
lain akan langkah yang sama untuk menarik investor 
berinvestasi di daerah mereka.” tutup Sekretaris 
Faksi Kebangkitan Nasional ini.

Menjadi Trending Topic
Pembangunan jalan tol Trans-Jawa ini 

memang bertujuan untuk memperlancar distribusi 
dan transportasi, barang dan jasa di pulau Jawa, hal 
ini diharapkan bisa menekan biaya dan 
mempercepat waktu tempuh sehingga dapat 
terpenuhi kebutuhan di daerah-daerah.

Gerbang tol Salatiga yang terletak di daerah 
Tingkir, sempat menjadi trending topic karena 
keindahannya. Berbagai media sosial banyak yang 
mengulasnya. Foto dan berita yang menghiasi lini 
masa merupakan sarana promosi gratis bagi Tingkir 
khususnya dan Salatiga pada umumnya.



Catatan Sejarah Pembangunan TransportasiCatatan Sejarah Pembangunan TransportasiCatatan Sejarah Pembangunan Transportasi

Foto: Andy
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eberadaan jalan tol Semarang-Solo 

Kyang melintasi Kota Salatiga tentu 
m e n j a d i k a n  c a t a t a n  s e j a r a h  

pembangunan Kota Salatiga. Sebagai kota yang 
terletak di lintasan kota-kota besar seperti Solo 
Semarang  Yogyakarta menjadikan kota ini memiliki 
daya tarik dan ciri kas tersendiri.

 “Kita harus tetap optimis dengan adanya 
perubahan jaman”, ungkap KH Muh Syafi'i selaku 
anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga. 

Menurut Pak Syafi’i yang menjad anggota 
DPRD Salatiga dari Partai Kebangkitan Bangsa, 
pembangunan jalan tol merupakan salah satu 
konsekwensi kemajuan jaman.  

“Kita tidak dapat mengelak dan menghindar 
dari kenyataan pembangunan tol Salatiga-Solo, hal 
ini merupakan bagian dari proyek nasional yang 
harus kita dukung”, tambah Pak Syafi’i.

Dengan adanya pembangunan tol, Salatiga 
sebagai kota kecil yang berada diperlintasan kota-
kota besar jelas mendapat dampak yang cukup 
signifikan. Banyak prediksi dengan keberadaan tol 
ini, dari yang optimis sampai yang pesimis. 

“Akankah Salatiga menjadi lebih sejahtera 
dengan dilaluinya jalan tol Bawen-Salatiga ini? 
Demikian yang menjadi agenda dan Pekerjaan 
Rumah besar untuk kota ini dalam mengelola 
tantangan jaman” ungkap Pak Syafi’i.

Kajian Pemerintah
Pemerintah Kota Salatiga sebelumnya telah 

melakukan kajian dan konsultasi dengan 
pemerintah pusat mengenai dampak pembangunan 
jalan tol Semarang-Solo yang sebagian melewati 
wilayah Salatiga,  dengan pintu keluar (inter-change) 
di Kecamatan Tingkir.  

Keberadaan tol ini tentu membawa harapan 
besar bagi kemajuan kota, masyarakat harus 
menangkap ini sebagai peluang. Hal ini bisa 
digunakan sebagai ajang promosi kota, apalagi 
gerbang masuk ke tol Tingkir disebut-sebut sebagai 
hamparan alam yang cantik, gunung yang anggun 
dan megah, dan udara sejuk. 

Hal ini telah terpublikasi di media sosial, dan 
mendapat respon positif. Banyak masyarakat yang 
penasaran dan datang untuk melintas di pintu tol 

Foto: iinFoto: iinFoto: iin
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Ruas jalan tol Bawen Salatiga efektif 
dioperasikan mulai tanggal 28 Agustus, 
keberadaannya memang membawa dampak baik 
secara ekonomi maupun sosial.  

Dengan dibangunnya jalan tol, tanah di 
wilayah tersebut langsung bernilai ekonomi cukup 
tinggi, dan warga yang tanahnya terkena imbas jalan 
tol mendapat kompensasi yang layak dan bisa untuk 
berbagai keperluan seperti membeli lahan kembali di 
tempat lain, atau untuk modal usaha.

“Pembangunan jalan tol melalui berbagai 
tahapan seperti presentasi proyek sampai sosialisasi 
kepada masyarakat. Di Salatiga pembangunan 
berjalan cukup lancar dan kondusif, masyarakat 
bersikap realistis dalam menyingkapi imbas proyek 
jalan tol ini” ungkap KH. Muh Syafi'i,  yang turut 
serta dalam mengawal pembangunan jalan tol Bawen 
Salatiga dari awal. 

Istimewanya, jika melintasi jalan tol Bawen- 
Salatiga, maka jarak tempuh Salatiga ke Semarang 
hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit. Hal ini 
lebih efisien dibanding dengan melewati jalur lama 
yang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. 

“Keberadaan jalan tol sebagai fasilitas 
penunjang kelancaran infrastuktur memang sangat 
banyak membantu mobilitas masyarakat modern 
saat ini yang sangat mengharapkan efisiensi waktu 
dan biaya tanpa kendala kemancetan” tutur anggota 
DPRD dari Dapil (daerah pemilihan) Sidorejo 

Salatiga.(ind/ss).

Tingkir Salatiga untuk menyaksikan pemandangan 
indah dengan latar belakang pegunungan, bahkan 
ada yang menyebut keindahan nya seperti di negara 
Swiss namun dengan nuansa Indonesia. 

Wajah etalase kota ini dapat diambil nilainya 
sebagai potensi yang dijadikan peluang untuk 
meningkatkan daya tarik di berbagai sektor 
pariwisata.

Masih menurut KH Muh Syafi'i, Salatiga sudah 
memiliki konsep pengembangan kota sebagai 
destinasi wisata, dengan rencana dibangunnya zona-
zona pariwisata di berbagai  titik wilayah Salatiga, 
sehingga akan menambah daya tarik untuk 
berkunjung selain berkuliner dan beristirahat di 
Salatiga yang nyaman dan memiliki karunia alam 
dengan hawa sejuk dari pegunungan sekitar.

Akses Pintu Tol Kedua
Sebelumnya Salatiga sudah berupaya 

mengusulkan pintu tol yang keluar ke arah Salatiga, 
namun setelah uji kelayakan secara fisik di 
lapangan, masih banyak kendala, seperti tidak 
adanya lahan untuk lajur jalan keluar karena padat 
penduduk sehingga kesulitan untuk pembebasan 
tanahnya. 

Namun demikian Salatiga tetap berharap 
masih ada alternatif untuk bisa akses mudah keluar 
Salatiga, sehingga jalur Kota Salatiga  masih bisa 
dilalui sehingga geliat perekonomian dan wisata 
Salatiga masih ramai dan terus maju.

Proses panjang, pembahasan pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga di ruang Nusantara DPRD Salatiga.Proses panjang, pembahasan pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga di ruang Nusantara DPRD Salatiga.Proses panjang, pembahasan pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga di ruang Nusantara DPRD Salatiga.
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Se j a k  
Gerbang 
Tol (GT) 

Salat iga se lesai  
dibangun dan mulai 
dibuka sementara, 
lokasi ini menjadi 
booming di dunia 
maya. Keindahan 
panorama yang  
m e n j a d i  l a t a r  
p e m a n d a n g a n  
memanjakan mata 
para pengguna tol. 

Bahkan saat 
dibuka sementara banyak warga yang sengaja 
datang hanya untuk ber-selfie ria, juga banyak pula 
yang dari luar kota hanya menyempatkan diri 
mengabadikan gambar. Mereka beralasan mumpung 
tol belum dioperasikan, jika sudah dioperasikan 
tidak akan diperbolehkan kembali mengambil 
gambar dari ruas jalan tol.

Menyahuti fenomena tersebut, Pemkot 
Salatiga menyatakan tidak akan 'mengotori' 
keindahan pintu tol Tingkir Salatiga yang konon 
terindah di Indonesia dengan latar belakang Gunung 
Merbabu ini. Pintu gerbang tol Semarang-Solo di 
Tingkir Salatiga harus dipertahankan dan tidak ada 
reklame apapun demi menjaga keindahannya, 
termasuk bangunan tinggi yang menghalangi 
pemandangan.

Hal ini ditegaskan Wakil Walikota Salatiga 
Muh Haris saat meninjau kondisi jalan tol sepanjang 
perbatasan wilayah Kabupaten Semarang sampai di 
pintu tol Tingkir, Rabu (7/6/2017).

GT Salatiga yang viral karena dianggap 
panoramik ini, Manajer Proyek PT Trans Marga 
Jateng (TMJ), Indroyono mengakui bahwa fenomena 
tersebut merupakan kebetulan saja. Beliau 
menyebutkan, keindahan pemandangan di GT 
Salatiga ini adalah ketidaksengajaan desain. Sebab, 
saat menempatkan GT di Tingkir ini, pihaknya hanya 
fokus bagaimana GT ini memudahkan akses keluar 
masuk kendaraan.

"Jadi kebetulan saja, penempatan ini dilihat 
dari sistem jaringan jalan saja. Kalau yang mau ke 
Boyolali terus ke sana, yang mau ke Salatiga 
dikeluarkan di sini," komentar Indroyono sehari 
setelah pernyataan Wakil Walikota, Kamis 
(8/6/2017) siang. Pemerintah Kota Salatiga pun 
segera tanggap melihat fenomena viral GT Salatiga 

ini. Wakil Wali Kota Salatiga, Muh Haris, yang kedua 
kalinya datang GT Salatiga ini, Kamis (8/6/2017) 
pagi, mengatakan, kehadiran GT Salatiga ini 
merupakan landmark baru bagi daerahnya.

Muh Haris dalam kesempatan sebelumnya 
mengatakan, pihaknya ingin melindungi lanskap 
indah GT Salatiga ini dari bangunan-bangunan, 
papan reklame maupun sampah visual lainnya yang 
dapat menggangu estetika panoramik pintu tol ini.

Wawali mendapatkan saran dari rekan-rekan 
agar pemandangan pintu tol Salatiga yang sedang 
viral ini tetap terjaga keindahannya. Caranya jangan 
sampai ada baliho atau bangunan tinggi yang 
menghalangi pemandangan dengan latar Gunung 
Merbabu tersebut.

Rencananya, di lokasi yang strategis, Pemkot 
Salatiga hendak membangun tempat singgah yang 
dilengkapi gardu pandang, sehingga view GT Salatiga 
bisa dinikmati oleh masyarakat luas, tidak hanya 
oleh pengguna jalan tol saja.

Sementara itu Walikota juga berniat 
menyambut fenomena tersebut dengan rencana 
membangun tempat singgah, maka masyarakat non-
pengendara tol bisa melihat secara langsung gerbang 
tol di Salatiga. Selain itu, dengan banyaknya 
pengunjung ke tempat singgah tersebut akan 
menggerakkan ekonomi rakyat.

Harapan dengan dibangunnya rest area,  nanti 
mobil masuk, ada parkir. Pengunjung yang datang 
perlu makan, nanti di sana ada warung soto, wedang 
ronde dan lain-lain. Itu semua berkorelasi terhadap 
kesejahteraan masyarakat.

Usai mendapat kabar dari media cetak dan 
media sosial terkait komitmen wakil walikota yang 
ingin menjaga area exit tol Tigkir, dari Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu langsung menghadap walikota. Dipimpin oleh 
Henni Mulyani, Kepala Bidang Perizinan, 
mendiskusikan perihal tersebut terkait reklame. 
Walikota juga senada dengan wakil walikota ingin 
pemandangan tetap terjaga dari bangunan dan 
reklame yang dapat menghalangi.

Hari berikutnya, Henni Mulyani bersama staf 
langsung menggandeng dinas dan instansi lain yang 
terkait guna meninjau potensi peruntukan kawasan 
tersebut. Maka dihitunglah zona yang harus dijaga 
untuk dibebaskan dari pendirian reklame. Memang 
belum ada aturan yang melarang bahwa kawasan 
tersebut harus bebas dari reklame, namun menurut 
Henni Mulyani, pemandangan indah exit tol 
merupakan aset tersendiri yang harus dijaga.

Perda ReklamePerda ReklamePerda ReklamePerlu PercepatanPerlu PercepatanPerlu Percepatan

Henni MulyaniHenni MulyaniHenni Mulyani
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pornografi dan Suku, Agama, Ras dan Antar 
Golongan (SARA). 

Dan ketiga, zona umum adalah merupakan 
kawasan perdagangan-jasa yang memungkinkan 
penempatan reklame dalam jumlah banyak dan 
kawasan yang diperbolehkan dipasang reklame yang 
terdiri dari kawasan perumahan atau hunian 
dimana pemasangan reklame di kawasan tersebut 
diperbolehkan namun bersyarat  dengan 
memperhatikan lingkungan sekitar.

Dalam kaitan dengan zona reklame Henni 
berharap DPRD Kota Salatiga bisa membantu proses  
percepatan pembuatan Perda Reklame, hal tersebut 
dimaksudkan untuk terwujudnya kepastian hukum 
penyelenggara reklame. “Selain itu juga menjaga 
ketertiban dan keindahan kota. Jika sudah ada 
Perda maka semua berkomitmen untuk menjaga 
kota kita dari sampah reklame yang tentunya 
merugikan pemerintah dan masayarakat,” harap 
Henni.

Henni mencontohkan kawasan yang utama 
harus dijaga dari reklame. “Misalnya saja beberapa 
ruas jalan yang harus dimasukkan dalam zona putih 
reklame atau kawasan yang dilarang melakukan 
peletakan reklame bersifat komersial meliputi: Jalan 
Diponegoro (Simpang Kauman - Bundaran); Jalan 
Letjen Sukowati (Simpang Semeru - Lapangan 
Pancasila); Lingkar Pancasila; Jalan Brigjend 
Sudiarto, dan mungkin ada ruas lainnya,” lontar 
Henni.

Dengan adanya Perda, Henni menganggap 
akan menjadi pedoman bagi pemerintah dan 
pemohon reklame agar keduanya tidak bisa 
seenaknya. “Pemerintah tidak bisa menerbitkan izin 
jika menyalahi aturan yang ada, dan pihak pemohon 
juga mengerti rambu-rambu dan persyaratan 

diperbolehkannya reklame berdiri,” tuturnya.(lf/ss).

Selanjutnya dinas Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga 
berkomitmen untuk tidak menerbitkan izin yang 
diajukan masyarakat, swasta bahkan pemerintah 
yang nantinya akan didirikan di kawasan GT 
Salatiga. 

Untuk diketahui bahwa semua rekalame yang 
ada di Salatiga harus memiliki izin resmi. Henni 
menjelaskan bahwa, Kota Salatiga sudah menjadi 
rujukan daerah lain dalam hal penempatan reklame. 
“Meski kota kecil namun menurut mereka yang 
berkunjung ke Salatiga memuji karena trotoar sudah 
bebas dari tiang reklame. Ini sudah menjadi tugas 
dinas kita bahwa trotoar harus bebas reklame. 
Bahkan reklame milik pemerintah yang dahulunya 
menempati atau mengganggu area pejalan kaki di 
trotoar telah dipotong semua,” papar Henni.

“Izin reklame menjadi penting karena memang 
hal tersebut menjadi kewajiban pemasang reklame. 
Pemerintah berkepentingan atas keselamatan warga 
terkait berdirinya suatu reklame. Kita semua tidak 
berharap akan terjadi musibah robohnya reklame 
jika terjadi kondisi alam yang ekstrim. Oleh 
karenanya dalam proses perizinan, pemerintah 
mensyaratkan konstruksi yang benar dan kokoh, 
letak yang tidak mengganggu, sesuai dengan zona 
yang ditentukan, serta adanya pengawasan berkala 
terkait konstruksi. Hal tersebut penting untuk 
keselamatan bersama,” imbuh Henni.

Zonasi reklame di Kota Salatiga adalah 
didasarkan pada kawasan (zoning), terdiri atas: 
Pertama, zona putih adalah kawasan yang dilarang 
melakukan peletakan reklame (bersifat komersial). 
Kedua, zona terbatas adalah kawasan tertentu yang 
hanya boleh dipasang reklame dengan pengaturan 
yang lebih spesifik lagi termasuk kawasan yang tidak 
diperbolehkan adanya unsur materi rokok, 
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ekhawatiran beberapa pihak tentang 

KSalatiga akan menjadi “Kota Mati” 
harus segera diatasi oleh semua pihak 

yang berkompeten. Keresahan warga ini terkait 
dengan kelangsungan usaha mereka, terutama 
usaha kuliner.

Kekhawatiran adanya jalan tol dimana para 
pelintas jalan akan langsung menuju ke kota tujuan 
tanpa singgah ke Salatiga menjadi momok para 
pengusaha, apalagi gerbang keluar tol Salatiga 
hanya berada di Tingkir yang merupakan perbatasan 
antara Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.

Saat arus mudik dan arus balik lebaran tahun 
ini, yang merupakan puncak pergerakan manusia 
terbesar di dunia. Diakui beberapa warga Salatiga 
bahwa Salatiga biasanya ramai, namun saat itu 
menjadi lengang. Meskipun ada juga pihak yang 
membantah, namun kenyataan berkata lain.

“Kita tentu tidak ingin Salatiga hanya 
mendapatkan debu pembangunan dan tidak 
merasakan madunya kemajuan. Perlu tindakan dari 
para pemangku kebijakan di Salatiga untuk 
mengatasi masalah yang timbul. Seyogyanya ada 
antisipasi sebelum terjadi”, kata seorang warga yang 

tidak ingin disebut namanya.
Diketahui bahwa tol Bawen-Salatiga telah 

dibuka secara fungsional untuk arus mudik dan 
balik lebaran 2017. Ruas tol yang merupakan bagian 
dari proyek tol Trans Jawa yang membentang 
sepanjang 17,6 km ini melewati 5 wilayah kelurahan 
di Salatiga yakni Bugel, Kauman Kidul, 
Kutowinangun Lor, Sidorejo Kidul dan Tingkir 
Tengah. 

Dengan difungsikannya ruas tol saat itu 
praktis para pemudik jarang yang melewati Kota 
Salatiga kecuali yang menggunakan kendaraan roda 
dua. Bagi pemudik yang keluar lewat gerbang tol 
Bawen lebih memilih melewati Jalan Lingkar Salatiga 
(JLS) langsung tembus ke Tingkir. Sedangkan yang 
melewati gerbang Tol Tingkir memilih untuk lewat 
Suruh atau lewat Tingkir untuk kemudian 
meneruskan perjalanan.

Praktis kondisi jalanan Kota Salatiga untuk 
arus mudik dan balik tahun ini relatif lengang. Ini 
diungkapkan oleh Setyanto, warga Blotongan yang 
mengatakan jika sekarang cenderung lebih tenang 
tidak bising, namun rasanya aneh juga masak 
lebaran kok sepi jalannya.

Foto: andyFoto: andyFoto: andy
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Fenomena kemacetan selepas gerbang tol 
seakan menjadi masalah akut dalam tata kelola jalan 
tol.Dahulu sebelum beroperasinya jalan tol Cipali 
titik macet ada di gerbang tol Cikampek.Tahun 2016 
terjadi kemacetan parah di gerbang tol Brexit (Brebes 
Exit) dan kemacetan yang mengular antara Bawen 
hingga batas Kota Salatiga. 

Tahun ini untuk Kota Salatiga macet terjadi 
selepas keluar dari gerbang tol Tingkir, sehingga 
jalan-jalan kampung tak luput dari kemacetan dari 
membludaknya kendaraan para pemudik. 
Walaupun aparat kepolisian telah memberlakukan 
rekayasa lalu lintas di gerbang tol Bawen dan Tingkir 
dengan sistem buka tutup serta pengalihan arus.

Dengan berpindahnya titik keramaian dan 
kemacetan maka berpindah pula kegiatan 
perekonomian. Tengah kota yang biasanya ramai 
sebagai tempat rehat sekarang berpindah ke 
pinggiran kota. Para  pemilik modal pun berlomba 
untuk memindahkan usaha membuka cabang di 
daerah yang lebih ramai.

Wawan, pemilik gerai minimarket waralaba ini 
melihat kondisi dan membuka cabang di daerah 
Tengaran sebelum musin mudik tahun ini .

“Kalau kita tidak pandai melihat peluang, kita 
tidak bisa berkembang, dan Alhamdulillah omset 
tahun ini cukup baik.” Kata pengusaha muda ini.

Lain lagi dengan Kabe, pedagang warung di 
JLS (Jalan Lingkar Selatan) Salatiga yang melihat 
peluang saat arus mudik tahun ini. Dia berjualan 
mie cup dan kopi langsung seduh di warung 
sederhananya yang memiliki lahan parkir yang 
lumayan luas.

“Para pemudik ini pengen yang praktis, dan 
ternyata hasilnya pun cukup baik. Hasil satu hari 
berjualan sama dengan kalau saya berjualan satu 

minggu.” Ucapnya sumringgah.(an/ss).

“Dahulu saat arus mudik lebaran dari dalam 
rumah terdengar deru mesin dan klakson kendaraan 
para pemudik, namun sekarang cenderung lebih 
sepi.” Kata pemilik bengkel mobil ini

Kondisi lalu lintas yang sepi dari para pemudik 
ternyata berimbas bagi para pelaku bisnis dan 
pedagang di tengah Kota Salatiga. Momentum 
lebaran yang biasanya dijadikan ajang mremo 
(berjualan pada event tertentu) ternyata jauh dari 
harapan. Biasanya para pemudik menyempatkan 
waktu beristirahat untuk sekedar menikmati kuliner 
khas kota dingin ini.

Rohana, pedagang wedang ronde di kawasan 
Jendsud mengatakan bahwa omset dagangannya 
selama arus mudik sama seperti hari biasa tidak ada 
peningkatan yang berarti. Memang Jendsud terlihat 
lebih padat namun tidak sampai macet parah. 
Kendaraan berplat luar kota, nampak parkir di pusat 
kuliner namun tak sebanyak tahun kemarin.

“Sami mawon bakdha kalihan dinten biasa 
mas, mboten kados bakdha taun wingi, (mungkin) 
amargi ingkang mudik langsung ting Tingkir mboten 
lewat kota.” Kata ibu 3 orang anak ini.

J ika  tahun  la lu  pusa t  kemace tan  
terkonsentrasi di gerbang tol Bawen, dan mereka 
memilih untuk rehat di Salatiga sebelum melanjutan 
perjalanan. Namun untuk tahun ini pemudik bisa 
memilih langsung lewat gerbang Tingkir maka titik 
istirahat ada di kawasan selepas Tingkir .

Peluang ini ditangkap oleh Nugroho, pedagang 
soto di kawasan Sayangan Salatiga. Dia berinovasi 
dengan menjual dagangannya dengan cara 
mengemas soto dalam kemasan cup plastik. Dia 
melayani para pemudik yang terjebak kemacetan 
selepas gerbang tol Tingkir.

“Lumayan pak, kalo ga gini ga nutup buat 
bayar setoran bank.” Ucap bapak muda ini.

Aktifitas perdagangan di salah satu pasar tradisional Salatiga.Aktifitas perdagangan di salah satu pasar tradisional Salatiga.Aktifitas perdagangan di salah satu pasar tradisional Salatiga.
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i tengah uforia indahnya gerbang tol 

DKota  Sa la t iga ,  ada  sebag ian  
masyarakat yang beranggapan kota di 

lereng Gunung Merbabu ini akan menjadi sepi 
pengunjung, bahkan ada yang mengingatkan 
Salatiga akan menjadi kota mati. Anggapan tersebut 
wajar dan harus ada sebagai pengingat seluruh 
elemen masyarakat, terlebih pemerintah agar 
mengantisipasi hal buruk yang menjadi kecemasan 
tersebut.

Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia 
(PHRI) Kota Salatiga Arso Adji Sadjiarto pun 
berpendapat bahwa kekhawatiran akan Kota 
Salatiga menjadi kota mati bisa terjadi, namun itu 
sangat kecil. 

“Kota Salatiga ini memiliki keunikan 
dankeistimewaan dari daerah lain yang selama ini 
bernasib menjadi daerah sepi setelah dilalui jalan tol. 
Bahkan sejak awal dioperasikannya jalan tol 
Semarang-Bawen, saya sudah memprediksi ini akan 
menjadi jalur permercepat orang-orang yang akan 
berkunjung ke Kota Salatiga. Bahkan nanti jika 
sudah dioperasikan jalan tol Semarang-Salatiga ini 
akan menambah singkatnya waktu tempuh dari 

Semarang hingga Salatiga bisa ditempuh dalam 
waktu 40 menit,” tukas Arso.

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel Restoran 
Indonesia Kota Salatiga ini, anggapan bahwa Kota 
Salatiga akan menjadi daerah sepi juga sudah 
muncul waktu itu. Namun kenyataannya berbicara 
lain, sesuai dengan prediksi yang Pak Arso  
sampaikan waktu itu, Salatiga akan tetap ramai 
dengan kekhasan dan daya tariknya. Dalam kurun 
waktu 1,5 tahun terakhir ini dampak positif 
dirasakan oleh warga Kota Salatiga dan daerah 
penyangga sekitarnya. Setelah adanya jalan tol 
banyak hunian dibangun, utamanya perumahan. Ini 
artinya banyak warga yang memilih untuk menetap 
di Salatiga. Harga tanah dan properti melonjak jika 
dibandingkan dengan sebelum adanya tol.

“Dengan demikian jumlah penduduk Kota 
Salatiga akan bertambah banyak, ini artinya akan 
mendorong pergerakan roda perekonomian. Bahkan 
kami dari PHRI mengamati tidak hanya harga tanah 
dan properti yang naik, tapi harga jajanan, makanan, 
bahkan omset para pelaku usaha tersebut 
meningkat. Kenaikan harga tersebut disebabkan 
oleh banyaknya permintaan yang berasal dari 

Bundaran Taman Sari beberapa tahun yang lalu yang merupakan titik nol kilometer Salatiga Bundaran Taman Sari beberapa tahun yang lalu yang merupakan titik nol kilometer Salatiga Bundaran Taman Sari beberapa tahun yang lalu yang merupakan titik nol kilometer Salatiga 



Foto: Andy

25Jiwaraga, Edisi III Tahun 2017

khasan kulinernya, bahkan kulinernya ada yang 
terkenal baik di tingkat regional Jawa Tengah dan 
nasional. Jika orang akan menikmati berbagai 
kuliner tersedia di Kota Salatiga, mau  sate sapi, sate 
kambing (dan kambing muda), sop iga, wedang 
ronde, singkong keju, enting-enting gepuk dan 
berbagai kuliner menarik lainnya," jelas Arso.

PHRI mendorong pemerintah untuk 
menciptakan iklim kemudahan dalam setiap usaha 
kuliner di Kota Salatiga. “PHRI siap mengorganisir 
para pelaku usaha kuliner, memberikan motivasi 
dari bimbingan agar usaha tersebut bisa tumbuh 
baik. Tidak lupa peran pemerintah juga sangat 
dibutuhkan dalam hal ini. Dinas Pariwisata dalam 
hal ini harus rajin membuat event yang menarik agar 
para pengunjung semakin bertambah ke kota ini. 
Kalender kegiatan tentu juga diperlukan agar orang 
bisa menjadwalkan dirinya hadir dan menikmati 
event yang ada. Kota Salatiga harus menarik dan 
dinamis, itu kuncinya agar Kota Salatiga tetap 
menjadi pilihan kunjungan orang,” harapnya. 

“Peran pemerintah dalam menciptakan 
kenyamanan juga harus terus ditingkatkan. 
Perbaikan sarana trotoar yang indah, jalan yang 
baik, penerangan jalan beserta lampu taman yang 
baik, dan pembangunan sarana umum yang sedang 
dikebut pemerintah harus menjadi daya tarik juga. 
Selain itu fasilitas air bersih, tempat sampah yang 
memadahi juga harus menjadi perhatian,” tuturnya.

“Bukti yang tidak bisa dibantah jika Kota 
Salatiga semakin ramai adalah PAD dari hasil hotel 
dan restoran menigkat tajam. Di tahun 2016 saja 
retribusi sektor ini menyumbang 7,5 miliar, dan kita 
yakin di tahun 2017 ini retribusi akan meningkat 
kembali. Ini seiring dengan peningkatan fasilitas dan 
perbaikan pelayanan bagi wisatawan yang hadir di 

Kota Salatiga,” tekan Arso.(lf/ss)

pengunjung kota atau pun dari penduduk yang juga 
bertambah,” imbuhnya.

“PHRI sebagai induk organisasi hotel dan 
restoran menilai peluang bisnis dan kuliner di 
Salatiga tumbuh pesat, baik jumlahnya, fasilitas, 
dan pelayanan yang diberikan. Sekarang ini jumlah 
hotel, baik yang berbintang maupun hotel melati 
jumlahnya lebih dari 20 hotel. Dari laporan rekan-
rekan jumlah hunian usaha mereka juga baik. 
Artinya Kota Salatiga lebih banyak pengunjung, 
indikatornya meski jumlah hotel meningkat tapi 
huniannya tetap bagus,” terang Arso.

Arso mengingatkan, meski kenyataannya 
Salatiga tetap ramai, masyarakat juga harus kreatif 
dalam membangun citra Kota Salatiga agar tetap 
baik dan menarik, agar membuat orang ketagihan 
untuk datang ke Salatiga. 

“Yang menggembirakan adalah banyak 
tumbuh usaha kuliner di Salatiga. Banyak anak 
muda membuka usaha kuliner, jenisnya unik dan 
kreatif yang belum ada sebelumnya. Ini 
membuktikan bahwa Kota Salatiga semakin hidup. 
Saya mengamati, di sekitar usaha rumah makan 
saya saja banyak usaha kuliner tumbuh. Di 
sepanjang jalan Imam Bojol baik di sisi kanan dan 
kiri hampir ditemui usaha kuliner. Memang ada juga 
yang berdiri satu tahun terus tutup, tapi menurut 
saya itu terkait dengan manajemen mereka yang 
belum tepat. Dan meski ada usaha yang tutup akan 
disusul kembali dengan dibukanya usaha kuliner 
jenis berbeda,” Arso mencontohkan.

“Sungguh membanggakan, bahwa dengan 
dibukanya akses jalan tol tersebut menambah 
motivasi orang untuk datang dan berunjung ke Kota 
Salatiga. Keunikan Kota Salatiga adalah, udaranya 
lebih sejuk dan nyaman meski daerah lain pun ada 
yang berhawa sama. Salatiga terkenal dengan ke-



Saya yakin kita semua memiliki data penting di 
komputer kita, yang jika data tersebut hilang atau 
rusak, maka kita akan merasa sangat frustasi dan 
kehilangan. Dokumen, data project, data tugas, data 
foto, video, dan data-data penting lainnya wajib kita 
backup agar jika suatu saat terjadi sesuatu dengan 
sistem operasi atau komputer kita, kita tidak 
kehilangan data tersebut.

Jika hal ini terjadi pada instansi baik 
pemerintah maupun swasta, maka instansi tersebut 
akan kehilangan data yang menyangkut dokumen-
dokumen masa lalu. Kita akan kehilangan sejarah. 
Selama ini, setiap tahun instansi sering mengajukan 
pengadaan unit komputer baru. Yang menjadi 
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ile dalam suatu unit komputer di suatu 

Finstansi baik pemerintah maupun 
swasta sangat penting, tapi kadang-

kadang hal ini luput dari perhatian kita. Bila kita 
lupa melakukan backup data maka data penting kita 
yang hilang tidak dapat dikembalikan, apalagi jika 
komputer kita sudah diganti dengan unit komputer 
baru dan kita lupa membackupnya. 

Oleh karena itu ada baiknya kita melakukan 
backup data secara berkala dan secara otomatis. 
Dengan begitu kita tidak perlu mengingat lagi kapan 
kita perlu melakukan backup data yang kita miliki. 
Kita cukup cek, data yang di backup sudah ada atau 
belun terbackup. 

Sistem Backup, Sistem Backup, 
Server dan Jaringan menjadi PentingServer dan Jaringan menjadi Penting

Sistem Backup, 
Server dan Jaringan menjadi Penting

*)Oleh: Lintang Ayu Dian Pangarsi

Seiring perkembangan komputer dan ekspansi volume data, backup data 
menjadi hal yang sangat penting dilakukan. 

Backup data adalah kegiatan menyalin file atau database, 
sehingga salinan tersebut dapat digunakan jika data asli rusak 

karena berbagai sebab. 
Pertumbuhan data yang tersimpan pada hard disk sebagai data off line 

berbanding lurus dengan pertambahan informasi yang ada,
maka dibutuhkan antisipasi bilamana terjadi kerusakan data akibat ketidak 
sengaja terhapusnya data, kegagalan sistem, virus, atau bencana lainnya.

DataDataDataMenyelamatkan Menyelamatkan Menyelamatkan 

Foto: komputerupdate.comFoto: komputerupdate.comFoto: komputerupdate.com
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khusus yang berkemampuan lebih untuk dapat 
menampung semua data tiap komputer di suatu 
instansi. Namun bila salah satu komputer 
mengalami gangguan, maka data yang ada tidak 
akan hilang, karena telah di backup didalam server 
tersebut. Dan yang penting dalam operasionalnya 
semua jaringan tidak akan bergantung pada server 
dimana jaringan tersebut di share. Karena server 
disini hanya bertugas untuk menerima backup data 
dari tiap komputer yang ada. 

Saat ini ada banyak software yang bisa kita 
gunakan untuk membackup data apapun yang kita 
inginkan secara otomatis. Dan software tersebut bisa 
kita dapatkan secara gratis dalam waktu yang 
terbatas sebagai giveaway ataupun software yang 
berbayar.

Kita harus memiliki software data backup 
untuk windows yang bisa kita gunakan untuk 
membackup secara otomatis data apapun yang anda 
pilih. Data dan folder yang telah kita pilih akan 
dibackup, dilindungi password, dan dicompress 
untuk menjaga ukuran backupannya tetap kecil.

Selain itu, sofware yang kita pilih alangkah 
baiknya adalah software yang mudah digunakan, 
sehingga kita bisa membackup data yang kita 
inginkan, menjadwalkan waktu backupnya, 
memproteksinya dengan password serta berjalan 

secara otomatis.(ss)

*) Penulis adalah Pegawai 

ASN di Pemerintah Kota Salatiga.

pertanyaan kita, bagaimana data-data komputer 
yang ada pada komputer lama yang akan diganti 
dengan komputer baru ?. 

Kemungkinan untuk membackup data dari 
komputer lama ke unit komputer baru sangat kecil, 
karena menyita waktu dan menjadi pekerjaan yang 
menjenuhkan. Hal ini menjadi ancaman tersendiri 
bagi sebuah instansi karena akan kehilangan 
dokumen-dokumen masa lalu.

Alternatif yang bisa kita gunakan untuk 
mengatasi masalah ini diantaranya adalah sistem 
backup data, adanya server dan jaringan. Idealnya 
dalam suatu instansi harus memiliki sebuah server 
yang terkoneksi jaringan dan server tersebut mampu 
menampung data dari semua unit komputer yang 
ada, karena pada dasarnya setiap jaringan komputer 
ada yang berfungsi sebagai client dan juga server. 

Tetapi harus ada jaringan yang memiliki 
komputer khusus yang didedikasikan sebagai server 
sedangkan lainnya sebagai client. Selama ini rata-
rata tiap instansi hanya memiliki jaringan komputer 
yang berfungsi sebagai client saja, tetapi tidak 
memiliki komputer yang khusus berfungsi sebagai 
backup data.

Server disini merupakan komputer yang 
menyediakan fasilitas untuk membackup data bagi 
komputer-komputer lain didalam sebuah jaringan, 
sedang client disini merupakan komputer-komputer 
yang menerima atau menggunakan fasilitas backup 
dari server. 

Memang biaya pengadaannya relatif lebih 
mahal, karena diperlukan adanya satu komputer 

Pemilihan PNS Berprestasi Pemerintah Kota Salatiga dengan sistem komputer.
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apat Kerja Wilayah (Rakerwil) 

RPengurus Koordinator Cabang 
Pergerakan Mahasiswa Is lam 

Indonesia (PKC PMII) sekaligus audiensi dengan 
Pimpinan DPRD Salatiga, Sabtu 22 Juli 2017 
dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Salatiga 
M. Teddy Sulistio, SE. 

Acara yang bertempat di Ruang Bhinneka 
Tunggal Ika DPRD ini dihadiri Ketua Cabang PMII 
Salatiga M Arfan Affandy, Ketua PKC PMII Jawa 
Tengah Arif Hidayat, Rois Syuriah PC NU Salatiga 
KH. Sumyani Aziz serta para kader PKC PMII se-
Jawa Tegah.

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE 
mengucapkan selamat datang kepada para peserta 
Rakerwil se-Jawa Tengah di Kota Salatiga, dan 
mengharap para peserta untuk singgah sejenak 
menikmati kota yang dikenal sebagai Kota 
Bhinneka Tunggal Ika. 

“Kota Salatiga masyarakatnya terdiri dari 
berbagai suku dan budaya, namun toleransi dan 
sikap saling menghargainya selalu terjaga. Tidak 

heran jika kota ini dikenal sebagai Kota Toleran” 
jelas Ketua DPRD yang biasa disapa Bung Teddy.

Bung Teddy juga mempersilahkan Gedung 
DPRD sebagai Rumah Rakyat untuk digunakan 
membantu kegiatan-kegiatan dari PMII dan elemen 

masyarakat lainnya.(sd/ss)

Audiensi dan Rakerwil
PMII Cabang Salatiga di Kantor DPRD

impinan   dan   anggota   DPRD   Kota 

PSalatiga mengikuti Upacara Peringatan 
hari Kesaktian Pancasila tingkat Kota 

Salatiga di Halaman Pemerintah Kota Salatiga pada 
2 Oktober 2017.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD 
M.Teddy Sulistio.SE, Wakil Ketua M. Fathur 
Rahman,SE.MM dan Hj. Ir. Diah Sunarsasi, serta 
anggota DPRD Kota Salatiga. Hadir juga Wakil 
Walikota, Kasdim 0714 Mayor(Kav) Burhanudin, 
Kabag Ops Polres Kompol Sairi, Plt Sekretaris 

Daerah Drs. Susanto beserta Kepala OPD 
(Organisasi Pemerintah Daerah) Kota Salatiga.

Adapun pembina upacara Walikota Salatiga 
Yulianto, SE,. MM, pemimpin upacara Agung 
Pitoyo, AP dan peserta upacara dari Kodim 
0714/Salatiga, Polres Salatiga, Satpol dan Linmas 
serta ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota 
Salatiga dan pelajar sekolah menengah.

Acara dilanjutkan dengan coffee morning 
yang dihadiri oleh seluruh jajaran Forkompinda 
yang difasilitasi oleh Plt. Sekretaris Daerah, Drs. 
Susanto. Menurut Plt. Sekretaris Daerah, acara 
tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan 
kualitas komunikasi antar pengemban amanah di 
Pemerintah Kota Salatiga.

Da lam sambutannya  Bung  Teddy  
mengatakan bahwa saat ini adalah moment yang 
tepat bagi pimpinan Salatiga untuk membangun 
komunikasi sehingga dengan komunikasi yang 
telah terbangun ini tidak ada alasan bagi Salatiga 
untuk tidak maju.

“Kelak di kemudian hari saat kita tidak 
menjadi apa-apa, ada yang ditinggalkan untuk 

anak cucu kita." tandas Bung Teddy.(lin/ss)

DPRD Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasiia 
Tingkat Kota Salatiga

Sambutan Ketua DPRD saat coffe morningSambutan Ketua DPRD saat coffe morningSambutan Ketua DPRD saat coffe morning

Foto: intanFoto: intanFoto: intan

Ketua DPRD berdiskusi dengan PKC PMII Jawa Tengah.

Foto: dibyoFoto: dibyoFoto: dibyo
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Hadir dalam rapat pimpinan dan anggota 
DPRD, Walikota, Kepala OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, 
lurah camat dan tamu undangan lainnya.

Walikota Salatiga dalam sambutan 
penyampaian Raperda RPJMD Kota Salatiga 
mengatakan sangat berharap supaya Raperda ini 
bisa segera dibahas di DPRD Kota Salatiga dan 
dapat dilakukan persetujuan bersama.

Selanjutnya draft Raperda RPJMD Kota 
Salatiga 2017-2022 diserahkan secara simbolis 
oleh Walikota Salatiga Yulianto, SE. MM kepada 
Ketua DPRD Kota Salatiga M. Teddy Sulistio, SE.

Dalam penyampaian Pandangan Umum 
Fraksi terhadap 16 Raperda  atas inisiatif Walikota 
Tahun 2017 kali ini dibacakan perwakilan dari 
masing-masing fraksi. Untuk Fraksi Kebangkitan 
Nasional dibacakan oleh KH. Muh Syafi'i. 

Untuk Fraksi Karya Pembangunan dibacakan 
oleh Mahmudah,SH, Fraksi Partai Demokrat oleh 
Sri Setyo Pamilih Karni, Fraksi Partai Gerindra oleh 
Hj. Riawan Woro E,SE, Fraksi Partai Kesejahteraan 
Rakyat Nono Rohana,S.Ag, Fraksi PDI Perjuangan 

dibacakan oleh H. Suniprat.(an/ss)

ewan Perwakilan Rakyat Daerah 

D(DPRD) Kota Salatiga mengadakan 
Rapat Paripurna DPRD dalam rangka 

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022 
dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi 
terhadap 16 Raperda  atas inisiatif Walikota tahun 
2017, 09 Oktober 2017.

WARTA

DPRD Gelar Paripurna
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah

kepada masyarakat di Jerman.” ungkapnya.
Febriana Ploss, salah seorang guru 

pembimbing dari Gymnasium Ohlstedt Jerman 
merasa sangat terkesan dengan sambutan yang 
diberikan oleh masyarakat Salatiga. 

“Kami berharap para siswa kami nantinya 
bisa bertukar wawasan dan budaya antar negara,” 

kata Febriana Ploss.(an/ss)  

ewan Perwakilan Rakyat Daerah 

D(DPRD) Salatiga mengadakan 
audiensi dengan peserta student 

exchange (pertukaran pelajar) dari Gymnasium 
Ohlstredt Hamburg Jerman pada Kamis 05 Oktober 
2017 di Ruang Bhinneka Tunggal Ika.

Sebanyak 16 orang pelajar dan 2 orang guru 
dari Jerman tersebut di terima oleh Komisi A yang 
membidangi Hukum dan Pemerintahan. 

Tampak mendampingi dalam audiensi 
tersebut Wakil Kepala Sekolah SMA N 3 Salatiga 
Supriyadi, M.Pd, siswa dan orang tua peserta 
student exchange dari SMA 3 Salatiga dan Dyah 
Volliyati selaku mentor .

Sekretaris Komisi A, dr. Suryaningsih, M.Kes 
memberikan apresiasi yang tinggi untuk Program 
Student Exchange, baik itu guru, mentor, team 
leader terutama bagi para siswa yang diharapkan 
menjadi duta bangsa

“Saya berharap selama di Salatiga para 
pelajar dari Hambrug Jerman ini bisa enjoy dan 
sepulang dari Salatiga bisa menceritakan tentang 
keindahan, budaya maupun masyarakat di Salatiga 

Audiensi DPRD
Bersama Pertukaran Pelajar dari Jerman

Walikota dan Ketua DPRD berjabat tangan Walikota dan Ketua DPRD berjabat tangan 
usai menerima draf Raperda RPJMDusai menerima draf Raperda RPJMD
Walikota dan Ketua DPRD berjabat tangan 
usai menerima draf Raperda RPJMD

Anggota DPRD serta Sekretariat foto bersama siswaAnggota DPRD serta Sekretariat foto bersama siswa
Jerman di Salatiga.Jerman di Salatiga.
Anggota DPRD serta Sekretariat foto bersama siswa
Jerman di Salatiga.

Foto: dibyoFoto: dibyoFoto: dibyo
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arnaval warga RW 02 Karangduwet 

KKutowinangun Lor, Tingkir unjuk gigi 
menampilkan potensi yang ada  

didepan panggung kehormatan dan dilanjutkan 
berjalan berkeliling disepanjang jalan Karang 
Duwet menuju ke Pasar Blauran, Jalan Pahlawan 
dan akhirnya kembali ke lapangan. Ada 14 
kelompok yang mewakili potensi dari masing-
masing RT di RW 02 Karangduwet. 

Hadir pada upacara karnval Camat Tingkir 
ibu Nunuk Dartini. S.Pd, M.Si dan Drs. Dahlan 
Lurah Kutowinangun Lor. Dalam sambutanya 
Nunuk Dartini menyampaikan apresiasi atas 
terselenggaranya kegiatan karnaval tersebut.

Ucapan terima disampaikan Bu Nunuk 
kepada semua pihak yang telah ikut membantu 
terselenggaranya kegiatan karnaval tersebut.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kota 
Salatiga Bp. H. Suniprat yang juga menjadi peserta 
karnaval berpendapat bahwa kegiatan tersebut  
d ise lenggarakan sebagai  sarana untuk 
melestarikan budaya.

“Kegiatan yang diselenggarakan oleh warga 
RW 02 Karangduwet dalam memperingati Hari 
Kemerdekaan ini merupakan bukti bahwa 
masyarakat  bawahpun bisa merasakan 

kemerdekaan” tutur H. Suniprat.(sd/ss).

Karnaval Warga Karang Duwet
Bukti Masyarakat Ikut Serta  Melestarikan Kebudayaan 

embukaan Pesta Paduan Suara Gereja 

P(Pesparawi) XII Tingkat Jawa Tengah 
tahun 2017 dilaksanakan di Lapangan 

Pancasila pada 09 Oktober 2017.
Acara pembukaan ini dilakukan secara resmi 

oleh Drs. Achmad Rofa'i, M.Si Kepala Kesbangpol 
Linmas Provinsi Jawa Tengah mewakili Gubernur 
dan dihadiri oleh Walikota Salatiga, jajaran 
Forkompinda Kota Salatiga, tamu undangan dan 
peserta Pesparawi.

Pembukaan Pesparawi di awali dengan defile 
peserta dari Gedung GPD menuju ke Lapangan 
Pancasila dan dimeriahkan oleh Tarian Massal SD 
Kanisius Gendongan, Paduan Suara Massal PPA 
Salatiga, Barongsai dari SMP Stella Matutina dan 
lain-lain.

Ketua Panitia Pdt Yohan Kisnanto 
memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang 
membantu terselenggaranya Pesparawi XII Jateng 
ini terutama dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) 
dan Banser NU Kota Salatiga yang ikut 
mengamankan jalannya acara ini.

Kota Salatiga mendapat kehormatan untuk 
menjadi tuan rumah Pesparawi tahun 2017 yang 
diikuti oleh 1.235 peserta, 78 tim dari 15 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Salatiga menjadi juara umum tingkat Jawa 
Tengah dengan meraih 5 medali emas dan 6 perak. 
Lima emas berasal dari kategori Solo Remaja Putri, 
Solo Remaja Putra, Vocal Group, Paduan Suara 
Remaja, dan Paduan Suara Wanita.

Perak dari kategori Solo Anak Usia 6-8 
Tahun, Solo Anak Usia 9-12 Tahun, Musik Pop 
Gereja, Paduan Suara Anak, Paduan Suara Pria, 

dan Paduan Suara Dewasa Campuran.(an/ss)

Pesta Paduan Suara Gereja
Salatiga Sebagai Juara Umum Tingkat Jateng

Padua suara anak-anak ikut memeriahkan pembukaanPadua suara anak-anak ikut memeriahkan pembukaan
Pesta Paduan Suara Gereja.Pesta Paduan Suara Gereja.
Padua suara anak-anak ikut memeriahkan pembukaan
Pesta Paduan Suara Gereja.

Warga Karang Duwet ikut melestarikan kebudayaanWarga Karang Duwet ikut melestarikan kebudayaan  
dengan menyelenggarakan karnaval. dengan menyelenggarakan karnaval. 
Warga Karang Duwet ikut melestarikan kebudayaan 
dengan menyelenggarakan karnaval. 

Foto: DibyoFoto: DibyoFoto: Dibyo

Foto: AndyFoto: AndyFoto: Andy



Kegiatan Imunisasi campakKegiatan Imunisasi campakKegiatan Imunisasi campak

Foto: Andy

31Jiwaraga, Edisi III Tahun 2017

T e r k a i t  p r o g r a m  
imunisasi rubella, puskesmas 
akan memberikan imunisasi 
kepada anak dari usia 9 bulan 
sampai 15 tahun. Mengingat 
virus tersebut sangat menular 
dan kebanyakan menyerang 
anak diusia itu. 

U p a y a  p e n c e g a h a n  
rube l la  yang  d i lakukan 
P u s k e s m a s  C e b o n g a n  
disambut positif oleh wali 
murid SD N Cebongan 3 
Salatiga. Pihak wali murid tidak 
khawatir akan kehalalan 
vaksin tersebut. Mengingat 
MUI  t e l ah  membe r i kan  
pernyataan mubah terkait 
vaksin rubella. Sedangkan para 
siswa yang telah di imunisasi 
p a d a  h a r i  t e r s e b u t ,  

mengatakan mereka tidak takut di suntik namun 
ada beberapa siswa yang ketakutan hingga 

menangis. (is/ss)

Program Imunisasi 
C a m p a k  d a n  
R u b e l l a  d a r i  

pemer in tah  pusat  mula i  
dilaksanakan serentak di 
seluruh Puskesmas.

Demi  menggerakkan 
program tersebut, seluruh 
p u s k e s m a s  d i  S a l a t i g a  
mengunjungi SD, SMP, TK dan 
PAUD di wilayah sekitar untuk 
memberikan imunisasi Rubella 
kepada seluruh siswa. Satu di 
antaranya adalah Puskesmas 
Cebongan. 

Salah satu  upayanya 
terlihat ketika salah satu bidan 
dari Puskesmas Cebongan 
memberikan imunisasi rubella 
di SD Negeri Cebongan 3 
Salatiga.

Program tersebut bertujuan untuk 
memutuskan mata rantai virus Rubella yang jarang 
diketahui oleh masyarakat. 

WARTA

SD N 3 Cebongan
Diberikan Imunisasi Campak dan Rubella

Kepala Dinas Perdagangan Muthoin 
menjelaskan, terkait rencana pembangunan Pasar 
Blauran bahwa adanya perubahan Struktur 
Organisasi Perangkat Daerah baru, proses 
pembangunan pasar tidak lagi pada Dinas 
Perdagangan melainkan melalui Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.(sd/ss).

ekretaris Komisi B DPRD Kota Salatiga 

SB. Supriyono mempertanyakan 
sejumlah rencana pembangunan 

sejumlah pasar di Salatiga. Beliau mengingatkan 
Dinas Perdagangan untuk selalu komunikasi jika 
ada rencana realisasi pembangunan pasar. 

“Jangan sampai Komisi B yang membidangi 
Bidang Ekonomi dan Keuangan tidak mengetahui 
rencana pembangunan pasar yang ada di Kota 
Salatiga, seperti Pasar Blauran, Pasar Andong serta 
Pasar Sapi” tandas Bernadus Supriyono. 

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Budi 
Santoso, SE. MM mempertanyakan hal yang sama 
terkait perbaikan pasar-pasar di Salatiga. 

“Supaya ekonomi kerakyatan ini berjalan 
dengan baik pasar tradisional harus segera kita 
perbaiki. Apalagi dengan adanya jalan tol di Kota 
Salatiga, jangan sampai dengan terhambatnya 
sejumlah pembangunan pasar, perkembangan 
ekonomi menjadi kurang baik, kita harus bisa 
bersinergi agar pembangunan di Kota Salatiga 
terlaksana dengan baik” ujar Budi Santoso.

Pembangunan Pasar 
Perlu Dikomunikasikan dengan Komisi DPRD 

Dengar pendapat Komisi B dengan Dinas Perdagangan.Dengar pendapat Komisi B dengan Dinas Perdagangan.Dengar pendapat Komisi B dengan Dinas Perdagangan.

Foto: @rudin_choirudinFoto: @rudin_choirudinFoto: @rudin_choirudin
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a g u y u b a n  P a s a r  M a r g o r e j o  

Pmengadakan pengajian di Lapangan 
Jambesari  Kelurahan Pulutan 

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga baru-baru ini. 
Hadir pada acara tersebut anggota DRPD Kota 
Salatiga Dapil Sidorejo, Lurah Pulutan, Camat 
Sidorejo, jajaran Polsek Sidorejo dan sekitar 1000 
orang baik dari pedagang, pengunjung bahkan 
masyarakat sekitar Pulutan. 

Puncak acara diisi dengan tausiyah dari KH. 
Abdul Khodir atau yang lebih dikenal dengan Kyai 
Gali dari Semarang.

Menurut penasehat Paguyuban Pasar 
Margorejo KH. Muh. Syafi'i, kegiatan tersebut 
adalah murni swadaya dari para anggota dan telah 
berjalan untuk pelaksanaan tahun kedua.

Menurut beliau para pedagang tersebut  
mengumpulkan iuran sukarela dan dikelola oleh 
mereka sendiri. Selain pengajian, kegiatan tersebut  
juga sebagai sarana silaturahmi bagi para pelaku 
usaha di pasar tumpah, baik itu relawan parkir, 
pedagang maupun para pengunjung.

“Kedepannya saya menghimbau agar para 
pedagang lebih mentaati aturan yang telah 
disepakati bersama, seperti tidak berjualan 
dibadan jalan. Untuk para relawan parkir saya juga 
berharap ikut mengatur para pengunjung demi 

keamanan bersama.” Kata Pak Syafi’i.(an/ss)

Pengajian Jadikan
Sarana Silaturahmi Warga Pasar Margorejo

ugas TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah) 

Tadalah membantu kelancaran ibadah 
para jamaah haji dalam melaksanakan 

ibadah haji, mulai dari berangkat ke tanah suci 
hingga pulang kembali ke tanah air. Selain itu juga 
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 
menyangkut kelancaran dan kesuksesan 
pelaksanaan ibadah haji dan melaporkan hasilnya 
kepada Walikota Salatiga.

Bambang Riantoko sendiri menyatakan 
kesiapannya dalam menjalankan amanah untuk 
melayani para calhaj (calon haji) Kota Salatiga 
selama pelaksanaan ibadah haji 2017 siap selama 
24 jam penuh.

“Ini bukan ambisi pribadi saya untuk menjadi 
TPHD, namun adanya desakan dari jamaah agar 
saya mendampinginya.” Kata pengasuh KBIH At 
Thohiriyah Salatiga ini.

Tahun ini sebanyak 213 orang jamaah calon 
haji Kota Salatiga yang terdiri dari 2 kloter 
(kelompok terbang) yakni kloter SOC 74 sebanyak 
93 jamaah Calhaj dan Kloter SOC 75 sebanyak 120 
jamaah calhaj. 

Dari 213 jamaah haji Kota Salatiga pada 
tahun 1438 H/2017 ini, satu orang meninggal di 
Tanah Suci dan satu orang dipulangkan terlebih 
dahulu ke tanah air karena sakit. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi 
Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor 
Kementerian Agama (Kemenag) Kota Salatiga, M. 
Soleh Mubin saat menjemput jamaah haji asal Kota 
Salatiga di Embarkasi Haji Donohudan, Sabtu pagi 

30/09 tahun 2017.(an/ss)

Bambang Riantoko
Tim Pemandu Haji Daerah Salatiga

Anggota DPRD Bambang Riantoko saat mengukuti upa-Anggota DPRD Bambang Riantoko saat mengukuti upa-
cara pemberangkatan calon jamaah haji Salatiga.cara pemberangkatan calon jamaah haji Salatiga.
Anggota DPRD Bambang Riantoko saat mengukuti upa-
cara pemberangkatan calon jamaah haji Salatiga.

Pengajian warga Pasar Margorejo SalatigaPengajian warga Pasar Margorejo SalatigaPengajian warga Pasar Margorejo Salatiga
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Usai menyalami orang nomor satu di republik 
ini, ia segera menyampaikan maksudnya dan 
tujuannya melakukan aksi nekad tersebut. Saat  
berdialog dengan Jokowi, ia secara singkat  
menjelaskan perihal janji mantan Walikota 
Surakarta tersebut yang diutarakan di GPD (Gedung 
Pertemuan Daerah) Kota Salatiga. Saat itu, selain 
disaksikan ribuan orang, Pak Rukimin juga 
mendapatkan video rekamannya.

"Dalam surat pengaduan yang saya berikan 
kepada Bapak Presiden, sengaja saya lampirkan 
rekaman visualnya," ungkap Rukimin.

Sebenarnya, Pak Rukimin sudah merasa 
kehabisan akal, ia sudah pasrah, karena untuk 
menagih janji Presiden, pihaknya telah berulangkali 
mengirim surat tapi diabaikan. Namun begitu 
mendengar Bapak Presiden akan melakukan 
kunjungan kerja ke Salatiga, Wakil Pengurus P3R 
tersebut langsung menyiapkan segala sesuatunya.

Rukimin yang didampingi pengurus 
paguyuban lainnya, tetap berharap agar Pasar 
Rejosari dibangun melalui APBD atau APBN. Sebab, 
bila dipaksakan dibangun investor, para pedagang 
yang tersisa tak bakal mampu membayar harga kios 
mau pun los yang mencapai Rp 6.000.000 permeter 
persegi (kios) serta Rp 4.000.000 permeter persegi 
(los). 

"Sekarang saja, untuk modal berdagang 
teman-teman banyak yang harus berhutang," kata 
Wakil Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Rejosari 

(P3R) Kota Salatiga tersebut.(ss/ss)

Ru k i m i n ,  
Wakil Ketua 
Paguyuban 

Pedagang Pasar Rejosari 
(P3R) Kota Salatiga yang 
berusia 57 tahun ini 
memiliki kemauan yang 

kuat dalam memperjuangkan anggotanya agar 
supaya bisa tetap berdagang di Pasar Rejosari yang 
biasa diebut dengan Pasar Sapi. 

Pak Rukimin melakukan aksi nekat pada hari 
Senin (25/9) siang. Ia menerobos ketatnya penjagaan 
Paspampres untuk menyampaikan surat yang berisi 
penagihan janji kepada Presiden RI Ir. H. Joko 
Widodo yang tengah menggelar kunjungan kerja di 
Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga.

"Saya menyampaikan surat ini kepada Bapak 
Presiden karena pada tanggal 15 Mei 2014, ketika 
beliau kampanye Pilpres (Pemilihan Presiden) di Kota 
Salatiga, kepada pengurus P3R (Paguyuban 
Pedagang Pasar Rejosari) Kota Salatiga yang 
bernama Kartam. Saat itu Pak Jokowi berjanji bila 
terpilih sebagai Presiden RI, maka Pasar Rejosari 
akan menjadi pasar pertama yang akan 
dibangunnya," kata Rukimin usai menyerahkan 
surat pengaduan.

Ulah Pak Rukimin tersebut sempat membuat 
kewalahan personil Paspampres. Beruntung Bapak 
Presiden yang biasa disapa dengan sebutan Jokowi 
melihatnya, sehingga Pak Rukimin dipanggil 
mendekat. 

SOSOK

Demi Surat PengaduanDemi Surat Pengaduan

Rukimin TerobosRukimin Terobos  PASPAMPRESPASPAMPRES
Demi Surat Pengaduan

Rukimin Terobos PASPAMPRES

Wakil Pedagang Pasar Rejosari

Foto: Dok.Humas DPRDFoto: Dok.Humas DPRDFoto: Dok.Humas DPRD
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1. Esti Khomah

 Canden RT.09 RW.03 Tingkir Salatiga 

(085640648441)

2. Sugiyanti

 Jl. Sawo RT.05 RW.04 Tegalrejo – 

Argomulyo Salatiga.

3. Hery Setyawan

 Dsn. Rowosari RT.02 / I Kec. Tuntang 

Kab. Semarang 

4. Jefry Pitra Maradhika

 Perum Ngemplak Asri A.4 RT.03 RW.09 

Kumpulrejo Argomulyo Salatiga.

5. Hartutik

 MAN Salatiga
Drs. S A R M I N

KETENTUAN MENEBAK :

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

2. Sebutkan identitas namanya.
3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 

yang telah disediakan.
4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi 

Majalah Jiwaraga, dengan alamat 
Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jl. 
Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga.

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

6. Jawaban diterima Redaksi Majalah 
Jiwaraga paling lambat tanggal 10 
November 2017.

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

8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah 
Jiwaraga Edisi IV Tahun 2017.

9. Pemenang dapat mengambil hadiah di 
Kantor Redaksi Majalah Jiwaraga dengan 
menyertai fotocopy identitas diri.(ss)
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Segenap Pengurus dan Dewan Juri Kejurprov Tarung Derajat tingkat Jawa Tengah menghadiri pertemuan dengan
anggota DPRD Kota Salatiga. 

ewan Pengurus Tarung Derajat DPusat dan Dewan Juri Kejuaraan 
Provinsi (KEJURPROV) Tarung 

Derajat Jawa Tengah mengadakan audensi 
dengan DPRD Salatiga yang diwakili oleh M. 
Fathur Rahman, SE, MM selaku Wakil Ketua 
DPRD Kota Salatiga pada hari Sabtu, 15 Juli 
2017 di Tumah Makan Joglo Rini.

Seperti kita ketahui tahun ini Kota 
Salatiga ditunjuk untuk menjadi tuan rumah 
KEJURPROV Tarung Derajat Jawa Tengah 
2017 dan sekaligus menjadi ajang kualifikasi 
PORPROV ( Pekan Olahraga Provinsi) 2018 dan 
POPNAS (Pekan Olahraga Pemuda Nasional) 
yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 16 Juli 
2017 di GOR sepak takraw PPLP Ngebul Kota 
Salatiga.

Wakil Ketua DPRD M. Fathur Rahman 
merasa bangga karena Kota Salatiga menjadi 
tuan rumah ajang olahraga Tarung Derajad. 
Menurut beliau DPRD sangat mendukung dan 
mensupport penuh kegiatan tersebut.

“Jangan hanya sukses menjadi 
penyelenggara namun juga sukses secara 
prestasi bagi atlet Tarung Derajat Kota 
Salatiga”, ungkap Pak Maman.

Ketua Harian Tarung Derajat, Supriyadi 
merasa senang diterima DPRD. Beliau 
mengucapkan banyak terima kasih atas 
dukungan DPRD selama ini. Beliau juga 
berharap DPRD Salatiga tetap selalu 
mensupport kegiatan Tarung Derajat.(pr/ss)

Foto: dibyoFoto: dibyoFoto: dibyo

Wakil Ketua DPRD  M. Fathur Rahman memberi ucapan sela-
mat datang kepada Dewan Pengurus dan Dewan Juri Tarung.

Foto: dibyoFoto: dibyoFoto: dibyo

Sukses PrestasiSukses PrestasiSukses Prestasi
Diharapkan bagi Atlet Tarung DerajatDiharapkan bagi Atlet Tarung DerajatDiharapkan bagi Atlet Tarung Derajat
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Kota Salatiga menjadi Juara Umum Pesparawi
Tingkat Jawa Tengah Tahun 2017


