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Kota Semarang tercatat sebagai kota atau kabupaten 
di Jawa Tengah, yang mencapai ranking tertinggi 
dalam pertembuhan ekonomi.Menurut  data terakhir 
Badan Pusat Statistik (BPS) yakni data 2018 yang 
dikeluarkan Agustus 2019, pertumbuhan ekonomi 
Kota Semarang mencapai 6,52 persen, sementara 
angka rata-rata Jawa 5,62 persen. 

Fokus Sektor 
Kota Semarang

PARIWISATA

bersambung .......hal 11

Hendrar Prihadi, S.E, M.M
Walikota Semarang

J
adi kalau Jawa Tengah menargetkan untuk bisa tumbuh 
sampai 7 persen, Kota Semarang yang paling dekat pada 
target tersebut. Menurut Walikota Hendrar Prihadi, S.E, 

M.M, sumbangan investasi terhadap pertumbuhan memang 
cukup signifikan. Investasi yang masuk ke Kota Semarang pada 
tiga tahun terakhir sudah menembus Rp 20 triliun sedangkan 
pada semester kedua 2019 ini sudah mencapai Rp 26 triliun. 
Diperkirakan, investasi yang masuk pada tahun 2019 tembus 
sampai Rp 30 triliun.

“Itu belum termasuk investasi jalan tol Semarang-De-
mak yang mencapai Rp 8 triliun,” katanya.Ternyata sukses 
penumbuhan ekonomi di Kota Semarang tersebut, bukan 
bertumpu pada industruk manufaktur, walaupun industr 
garment maupun furniture cukup kuat juga di kota ini..  
Kota Semarang lebih fokus mengupayakan pada pertum-
buhan ekonomi di sektor pariwisata sesuai dengan visi 
sebagai kota perdagangan dan jasa.

“Kami yakin mengambil jalan pariwisata,” katanya.
Menurut pria yang akrab disapa Hendi, 

pengerucutan ekonomi di sektor pariwisata  dampak 
pertumbuhan ekonominya akan jauh lebih merata. 
Mulai masyarakat kecil,  pengusaha rumahan,menen-
gah,  maupun besar sama-sama mendapat bagian, 
semua akan merasakan manfaatnya.  

“Selain itu pariwisata senggolannya banyak, mulai 
dari mengatasi wilayah kumuh, kemiskinan dan pen-
gangguran juga banyak berkurang,” katanya.
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Sukses Pembangunan Kota Semarang

Ditandai Revitalisasi 
Kota Lama Dan 
Normalisasi 
Banjir Kanal Timur

Kota lama Semarang 
kini memiliki tampilan 

berbeda. Wali Kota 
Semarang Hendrar 
Prihadi telah mere-

vitalisasi Kota Lama, 
dari kawasan ku-

muh menjadi cantik 
seperti sekarang 

ini.  Revitalisasi kota 
lama, merupakan 
perwujudan salah 

satu visi misinya saat 
pemilihan Wali Kota  

pada tahun 2015. 

L
angkah ini demi meningkatkan kun-
jungan wisatawan mancanegara ke 
Kota Semarang,” kata kata Hendi, 

panggilan akrab wali kota.
Dimulai dari promosi dan mengajak 

berbagai  fihak untuk ikut menangani 
kawasan kota lama, yang sangat poten-
sial untuk  destinasi wisata, sekaligus 
juga untuk penataan lingkungan di 
tengah kota Semarang tersebut.

Tahun 2013, sudah dimulai dengan 
menangani rob dan banjir yang kerap 
melanda kawasan tersebut. Mega 
proyek penanganan banjir di Kota 
Semarang senilai Rp 1,7 Triliun di-
canangkan. Dengan peningkatan sistem 
drainase perkotaan kali Semarang di 
tahun yang sama masalah tersebut 
dapat teratasi. 

Dilanjutkan dengan mendorong 
para pemilik gedung di kawasan Kota 
Lama agar mau melakukan revitalisasi 
asetnya masing-masing. Caranya me-
mancing para pemilik gedung tersebut 
dengan melakukan pembenahan fasil-
itas publik, seperti Taman Sri Gunting 

dan Taman Garuda.
Ketika Hendi kembali 

kembali menjadi Wali Kota 
Semarang, tahun 2016, 
bergegas mereformasi 
Badan Pengelola Kawasan 

Kota Lama (BPK2L) dengan 
melantik pengurus baru. 

Menilik fungsinya, 
BPK2L bertugas 

membantu Pem-
kot Semarang 

dalam 

menjalankan pola pembangunan dari 
atas ke bawah. 

Tak hanya itu, BPK2L juga menjadi 
penghubung antara Pemkot Semarang 
dengan seluruh pemilik gedung di Kota 
Lama untuk mendiskusikan rencana ter-
baik pembangunan kawasan tersebut. 

Tantangan selanjutnya yang tak 
kalah rumit adalah mensterilkan Kota 
Lama dari pedagang kaki lima (PKL), 
aktifitas judi sabung ayam, dan pros-
titusi. Tapi sekali lagi, Hendi berhasil 
melewati masalah tersebut. Kini proyek 
revitallisasi yang memakan anggaran 
sebesar Rp 160 Miliar tersebut mem-
buahkan hasil, Kota Lama Semarang su-
dah menampilkan wajah yang berbeda. 

  
Normalisasi BKT 
Walaupun tidak ditangani langsung 

oleh pemerintah kota Semarang, 
Proyek normalisasi Banjir Kanal Timur 
(BKT) merupakan bagian dari sistem 
pengendalian banjir yang ada di Kota 
Semarang. Secara keseluruhan, proyek 
BKT yang ditangani oleh pemerintah 
pusat, melalui Balai Besar Wilayah Sun-
gai (BBWS) Pemali Juwana ini,  sepan-
jang 14,6 kilometer membentang mulai 
dari hulu Bendungan Pucanggading 
hingga berakhir muara sungai di Laut 
Jawa. Untuk tahap pertama sepan-
jang 6,7 km dulu mulai dari Jembatan 
Majapahit hingga muara sungai BKT, 
dengan anggaran Rp 560 miliar dari 

APBN. 
Menurut rencana setelah dinor-

malisasi lebar sungai BKT bagian 
atas menjadi 65 meter dengan 
lebar dasar sungai 50 meter. 
Dinding penahan banjir akan 
dibangun dengan tinggi ber-

variasi, antara 40 cm-100 cm. Berbagai 
fasilitas publik telah direncanakan. 
Ada zona olahraga dengan luas 6,25 
hektare di Kecamatan Gayamsari. Zona 
rekreasi dengan luas 6,25 hektare bera-
da di Kelurahan Karangtempel. Fasilitas 
olahraga dan rekreasi juaga akan 
dibangun di Kelurahan Sawah Besar, 
Pandansari dan Mlatiharjo. Di Sambiro-
to akan dibangun taman rekreasi seluas 
3,68 hektare dan taman bermain untuk 
anak seluas luas 5,90 hektare akan 
dibangun di Rejosari.

Normalisasi BKTini dijadwalkan 
akan selesai pada tahun 2020. Setelah 
tahap pertama selesai, tahap kedua  
akan dilanjutkan mulai jembatan Ma-
japahit sampai Pucang Gading dengan 
se panjang  7,7 kilometer.

Jika proyek ini selesai diharapkan 
Sungai BKT menjadi salah satu sungai 
yang membelah Kota Semarang yang 
bisa digunakan sebagai pengendali 
banjir. Melihat letaknya yang strategis, 
yaitu berada di pusat kota, selain dapat 
digunakan sebagai pengendali banjir, 
juga bisa menjadi sarana transporta-
si, serta dapat dimanfaatkan sebagai 
destinasi wisata.  

Advertorial

Tahun 2013, sudah 
dimulai dengan 
menangani rob dan 
banjir yang kerap 
melanda kawasan 
tersebut. Mega 
proyek penanganan 
banjir di Kota Sema-
rang senilai Rp 1,7 
Triliun dicanangkan. 
Dengan peningka-
tan sistem drain-
ase perkotaan kali 
Semarang di tahun 
yang sama mas-
alah tersebut dapat 
teratasi.
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P
ada tanggal 26 Februari 2018, tim 
peneliti lintas instansi berdiskusi 
dan melakukan pertemuan di 

Gedung Oudetrap Semarang.  Mereka 
mendiskusikan peluang itu dengan 
harapan yang mendekati kenyataan. 
Apa lagi strategi pembangunan di 
Kota Lama Semarang berjalan baik 
karena memadukan strategi kebu-
dayaan dan strategi perekonomian. 
Menurut Kepala Harian Komisi Nasi-
onal Indonesia untuk UNESCO Arief 
Rahman, 

Revitalisasi Semarang tidak saja 
untuk menghidupkan roh kebudayaan 
yang hilang. Namun aktivitas pere-
konomian turut berjalan.

Pemerintah Kota Semarang me-
mang sangat berminat besar, agar 
Kota Lama Semarang dikukuhkan 
menjadi World Heritage di tahun 
2020. Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi bersama wakilnya, Hevearita 
Gunaryanti Rahayu, terlihat concern 
dengan perkembangan Kota Lama. 
Yang dulunya menjadi kota kumuh 
terbengkelai, kini telah menjadi ka-
wasan wisata yang diunggulkan.

Revitalisasi tahap pertama yang 
menggarap drainase jalan, pema-
sangan material batu andesit, hingga 
lampu, dan street furniture mulai ram-
pung.  Revitalisasi Kota Lama menjadi 
salah satu bagian dari program kerja 
Hendrar Prihadi yang diajukan saat 
mendaftar sebagai Wali Kota Sema-
rang pada tahun 2015. 

Semakin jelitalah kawasan setelah 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) memberi-
kan bantuan penataan jalan, drainase, 
dan street furniture.

Tentative List
Pada tahun 2015, kawasan ini 

menjadi tentative list Unesco. Kemu-
dian tahun 2018 harus sudah serah-
kan dossier (bahan pelengkap) dalam 
bahasa Inggris dan Perancis. Dan 
revitalisasi kota lama saat ini terus 
berjalan. Dari 116 bangunan berse-
jarah yang menjadi cagar budaya, 
sebagian gedung mulai 
ditata ulang. Salah 
satu bangunan 
yang di-

tata antara 
lain gedung 
Oudetrap, yang kini 
dikelola Pemkot Semarang 
untuk acara-acara kesenian dan kebu-
dayaan.

Tidak hanya mengincar predikat 
Worl Heritage, Semarang bertekad 
pula untuk menjadikan kawasan 
tersebut menjadi icon pariwisata 

Kota Lumpia. Apa lagi upaya mereal-
isasikan komitmen mengembangkan 
Kota Lama dimulai saat Walikota ber-
hasil terpilih pada periode 2016-2021. 
Hendi memasukkannya sebagai salah 
satu kawasan strategis bidang sosial 
budaya pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
tahun 2016-2021.

Kini sebanyak 80 persen gedung 
cagar budaya sudah mengalami 
revitalisasi.Pihak swasta dan pemilik 
gedung dapat menggunakan kembali 
bangunannya menjadi beragam kegu-
naan. Bisa untuk restoran, kafe, studio 
mainan dan toko kelontong.

Wali Kota Semarang Hen-
drar Prihadi bahkan 

berjanji revital-
isasi Kawasan 

Kota Lama 
akan diperlu-

as. Dari area Little 
Netherland, pengembanfan 

dua tahun ke depan akan menggarap 
daerah bersejarah di sekitarnya. 
Pemerintah Kota Semarang telah 
menandatangani keputusan Kota 
Lama, Pecinan, Kampung Melayu, dan 
Kampung Arab sebagai Cagar Budaya 
Nasional. Artinya pola pembangu-

nan di sekitar situ akan ditata sesuai 
perundangan cagar budaya.

Dinas Tata Ruang Kota Sema-
rang diperintahkan untuk membuat 
master plan rencana pembangunan di  
tiga kawasan yang meliputi Melayu, 
Pecinan dan Arab. Walikota berharap 
agar pembangunan Kota Lama tak 
hanya bertumpu pada pemerintah. 
Dengan  semakin hari semakin banyak 
pihak yang berminat berinvestasi, bisa 
jadi di Kota Lama kelak akan mandiri.

Sebanyak  99 persen bangunan 
di Kota Lama memang milik private, 
sehingga Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah (APBD) tidak bisa masuk. 
Jika pemilik bangunan tidak mampu 
merestorasi maka akan Business to 
Business (B2B).

Beberapa produk branded 
berskala internasional mulai melirik 
Kota Lama. Starbucks sedang mencari 
tempat, Walikota membantu men-
ghubungkan dengan yang punya 
tempat yang bisa disewa. Ada juga 
rencana sejumlah franchise besar in-
gin bertemu dengan beberapa pemilik 
gedung. 

“Pokoknya ke depan, Kota Lama 
kan jelitalah,” tambah Hendrar Pri-
hadi.

Pemkot Semarang sendiri dalam 
pengembangan Kota Lama akan fokus 
membangun fasilitas publik untuk 
menarik investor. Demikian bisnis 
berjalan lancar, kebudayaan tertata 
secara rapi. (HTM/Advertorial)

JELITA, inilah kata yang bisa mewakili keindahan Kota Lama 
Semarang saat ini. Setelah selesai dilakukan tahap pertama 
revitalisasi, Kota Lama kini menyambut harapan berpredikat 
menjadi kota pusaka dunia yang diakui UNESCO pada 2020 
nanti.

Revitalisasi Sema-
rang tidak saja untuk 
menghidupkan roh 
kebudayaan yang 

hilang. Namun akti-
vitas perekonomian 

turut berjalan.

Menyambut Pengakuan 
World Heritage 2020



Kota Tegal Andalkan 
Perdagangan dan Jasa

Dengan imbauan Gubernur 
Jateng Ganjar Pranowo, agar mas-
ing-masing daerah kabupaten/kota 
bisa menopang angka pertumbuhan 
ekonomi Jawa Tengah sebesar 7 
persen, Walikota Tegal optimistis akan 
mampu mencapainya.

“Andalan Kota Tegal adalah perda-
gangan dan jasa, bukan industri,” kata 
Walikota Dedy Yon Supriyono SH MM

 Di Kota Tegal, nyaris tidak ada lah-
an tidur, kesemuanya lahan produktif. 
Harga tanahnya sudah relatif mahal. 
Karena itu strateginya, Kota Tegal 
menjadi penyedia fasilitas perdagan-
gan dan jasa, dan Kabupaten Brebes 
yang masih banyak lahan sebagai 
kawasan investasi untuk indutri.

Misalnya dengan memperbesar 
area pelabuhan sebagai penunjang 
transpotasi  industri tersebut. Di Tegal 
juga ada stasiun kereta api besar, yang 
merupakan lintasan rut eke Jakarta, 
Semarang- Surabaya, maupun Pur-
wokerto-Yogya.

Selain perdagangan, Kota Tegal 

juga menawarkan fasilitas pariwisata 
dengan fasilitas pendukung seper-
ti hotel, kuliner, dan sebagainya. 
Beberapa lokasi wisata, terutama 
wisata pantai terus dibenahi sehingga 
menarik wisatawan. Dalam hal ini, 
hotel dengan aneka kelas pun telah 
disediakannya. Begitu pula dengan 
bisnis kuliner, digelar dibeberapa loka-
si, sehingga memudahkan masyarakat 
untuk menikmati aneka jenis makanan 
angkringan.

“Kami akan jadikan Jalan Ahmad 
Yani seperti Malioboro di Yogya,” kata 
pria yang lahir di Brebes, 14 Agustus 
1980

Nganggur Tapi Kaya 
Walaupun angka pertumbuhan 

tinggi, menurut walikota, angka pen-
gangguran masih tinggi di Kota Tegal. 
Hanya memang ada hal yang unik di 
Tegal, pengangguran bukan berartyi 
miskin, bahkan mungkin justru punya 
cukup banyak uang. Mungkin terden-
gar  aneh, pengangguran, kok punya 

uang banyak.  
Dari data yang ada di BPS, ang-

ka pengangguran di kota tersebut 
tergolong cukup tinggi. Saat disurvei 
pun, banyak yang memberi pengakuan 
bahwa dirinya sebagai pengangguran. 
Tapi saat ditanya, apakah mereka 
memiliki banyak uang.

 Setelah ditelusur lebih jauh, 
ternyata mereka bukanlah pengang-
guran murni. Masyarakat Kota Tegal 
banyak yang berprofesi sebagai 
pengusaha Warung Tegal (Warteg). 
Bahkan usaha itu mungkin tidka be-
rada di Tegal, tetapi di berbagai kota 
lain, termasuk Jakarta.  Usahanya tidak 
dikelola sendiri, melainkan ditangani 
oleh karyawan yang sudah berpen-
galaman. Sehingga tidak perlu lagi 
adanya pembinaan ataupun penga-
wasan.  Pemilik warteg tetap saja di 
rumah tanpa aktivitas.

Ada yang berprofesi sebagai 
nelayan. Mereka bekerja di kapal ikan 
tidak setiap hari. Terkadang dua bulan 
melaut tanpa pulang. Setelah itu di 
rumah selama satu atau dua bulan 
menganggur. Saat menganggur dan 
disurvei, mereka pun mengatakan 
menganggur. 

 “Karena itu tingginya angka 
pengangguran tidak berpengaruh ter-
hadap pertumbuhan ekonomi,” kata 
putera  Muhadi, pengusaha di bidang 
transportasi, hotel, rumah sakit, mall, 
dan sebagainya ini. 

Bregasmalang
Kota Tegal, kata Dedy, akan terus 

memacu petumbuhan sesuai dengan 
konsep Kawasan Bregasmalang, kon-
sep terpadu pengembangan wilayah 
yang meliputi Brebes, Tegal, Slawi dan 
Pemalang.  Di Kawasan ini Kota Tegal 
beruntung karena berada di lintasan 
strategis, dan di pusat  antara tiga 
kabupaten Besar yakni Kabupaten Bre-
bes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten 
Pemalang. 

Karena itu investasi dan pengem-
bangan industri baik  di Brebes, Kabu-
paten Tegal, maupun Pemalang pasti 
berdampak untuk Kota Tegal. Lahan 
terbatas yang ada di pinggir pantai 
misalnya, akan dimanfaatkan sebagai 
area pergudangan, karena lokasi 
berdekatan dengan pelabuhan yang 
akan dikembangkan.

 Kegiatan industri idi Bregas-
malang, juga akan menyerap banyak 
tenaga kerja, sehingga bisa menguran-
gi angka Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
yangbiasa  dikirim ke luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Te-
gal juga didukung kondisi kerukunan 
dan keguyuban masyarakat yang mul-
tietnis. Toleransi masyarakat di Kota 
Tegal sangat tinggi. 

“Di Tegal, dikenal sebagai Arwana, 
Arab, Jawa, dan Cina,” kata mantan 
anggota DPRD Jawa Tengah dan Kabu-
paten Brebes ini.

 Heru LS
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Kota Tegal, tercatat sebagai ranking ke-4 kabupaten/kota di 
Jawa Tengah yang tingkat pertumbuhan ekonominya terting-
gi selama tahun 2018, sesuai dengan angka yang dikeluar-
kan Badan Pusat Statistik (BPS). Kota Tegal tumbuh sebesar 
5,92 persen. 

Dedy Yon Supriyono, SE, MM
Walikota Tegal



PAD Kota Tegal 
30 Persen dari APBD
Kelayakan sebuah daerah untuk diberi otonomi, antara lain karena kemampuannya 
dalam menggali anggaran pendapatan asli daerah (PAD). Untuk kebupaten/kota 
rata-rata PAD-nya sekitar 15 persen, kalau ada yang bisa mencapai 20 persen itu 
sudah tergolong luar biasa. 

K
ota Tegal yang Anggaran 
Pwendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) nya sekitar 

Rp 1,2 triliun, PAD-nya mencapai 
sekitar Rp 340 milyar.

“Jadi PAD kami hampir 30 pers-
en,” kata Walikota Tegal, H.Dedy 
Yon Supriyono SE.MM.

Tingginya PAD tersebut 
merupakan salah satu capaian 
kinerja Pemkot di bawah pimpinan 
seorang walikota yang berusia 39 
tahun, yang kreatif dengan ide-ide 
segarnya. Dedy yang menjabat 
sejak Maret 2019, dikenal sebagai 
pejabat yang rajin turun, dan pan-
dai bergaul dengan masyarakat.

Konsepnya membangun se-
buah kota yang cerdas, Smart City, 
untuk mewujudkan warga kota 
yang  lebih tangguh, cerdas dan 
krearif, didukung kualitas SDM 
yang memadai. Tiga program ung-
gulan untuk merubah wajah kota, 
antara lain membenahi potensi 
wisata pantai, yang dikenal den-
gan Pantai Alam Indah (PAI), yang 
disebut dengan istilah popular dan 
milenial, yakni Song of The Sea.

Program yang lain adalah 
mengubah alun-alun Tegal, den-
gan memindahkan pusat kuliner 
ke  areal yang khusus . Sedangkan 
alun-alun akan dijadikan taman 
bunga, yang dihiasi dengan air 
mancur. Penataan kota tersebut 
selain menjadikan kota yang indah 
dipandang mata, juga sekaligus 
membangun perekonomian, dan 
mendongkrak PAD.

“Tahun 2020, Kota Tegal sudah 
akan kelihatan perubahannya, dan 
menjadi medan magnet bagi daer-
ah di sekitarnya,” kata Dedy.

Moto TBLA
Dedy memperkenalkan moto 

pembangunanya dengan TBLA , 
Tegal Bakal Luwih Apik, artinya 
membangun Tegal yang lebih 
baik. Begitu dilantik sebagai 
walikota  pada 23 Maret 2019 
lalu, langsung kelihatan hasilnya. 
Terbukti, belum lama ini Kota 
TSebelunya mengakhiri masa 
tugasnya, Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
anak, Yohana Susana Yambise 
menganugerahkan gelar bagi Kota 
Tegal sebagai Kota Layak Anak 
(KLA) kategori Madya.  

Penghargaan tersebut sema-
kin memperkuat semangat untuk 
menjadikan Tegal sebagai kota 
wisata. Karenanya, diberbagai lo-
kasi Tegal akan diupayakan untuk 
dibangun tempat-tempat yang 
nyaman sebagai arena bermain 
anak-anak. Termasuk dAlun-alun, 
akan segera diubah menjadi Ta-
man Bunga dengan air 
mancur menari.  

 “Saya berharap, 
yang suka ber-
main, bukan hanya 
anak-anak dari 
Tegal. Tetapi juga 
anak-anak dari 
luar daerah, yang 
sedang berwisata 

ke sini,” katanya.  
Konsepnya yang lain, dalam 

merubah wajah kota, dia tidak 
mau menyakit hati masyarakat.
Salah satunya pedagang kaki lima, 
yang akan dicarikan lokasi khusus, 
sehingga bisa berdagang dengan 
tenang, tempatnya bersih, sehing-
ga pengunjungan banyak.

“Kami sediakan area kuliner 
diatas lahan seluas 5.600 meter 
persegi. Selain untuik kuliner 
juga untuk dagangan lain seperti 
pakaian, serta kebutuhan rumah 
tangga yang lain,” tambahnya.

Belum sampai setahun ber-
tugas, Dedy empat penghargaan 
pada acara Bulan Bhakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) 
tingkat provinsi. Masing-masing, 
Pelaksana Terbaik  yang diraih 
Kelurahan Pesurungan Kidul, 
Kecamatan Tegal Barat, Juara Ter-
baik III Kategori  PKK yang diraih 
Kelurahan Pejambon, Kecamatan 
Tegal Timur, Terbaik III   UP2K PKK 
yang diraih Ketua TP PKK Kelu-
rahan Randugunting, Kecamatan 
Tegal Selatan, dan Terbaik III kate-
gori Tertib administrasi yang diraih 
Kelurahan Sumurpanggang, 

Kecamatan Margadana.
Heru LS/Advertorial

Kalpataru
Penghargaan untuk warga Kota 
Tegal juga berdatangan, sep-
erti yang diterima Nur Lailatul 
Aqifah, yang mendapat peng-
hargaan Kalpataru dari Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi 
Jawa tengah, sebagai perin-
tis lingkungan hidup, sebagai 
pengelola bank sampah Mawar 
Biru Kelurahan Kraton, Kota 
Tegal. 

K
ota Tegal juga meraih Juara II 
Anugerah Iptek Budhipraja 2019, 
karena berhasil menerapkan berb-

agai inovasi teknologi di bidang layanan 
masyarakat.

Walikota Tegal yang pernah men-
jadi pimpinan DPRD Kabupaten Brebes 
ini  terus bergerak.   Sampai masalah 
masalah jamban warga pun tidak luput 
dari perhatiannya. Belum lama ini, pi-
haknya mendeklarasikan 8 kelurahan di 
wilayahnya yang ODF (Open Defecation 
Free) atau buang air di jamban. Sedang 
10 kelurahan lainnya yang masih OD 

(Open Defecation) atau buang 
air sembarangan, sedang di-
upayakan pembenahannya.  

Dedy memang menjadi 
walikota niatnya untuk meng-
abdi. Dia adalah  putra dari 
Muhadi Setiabudi, pengusaha 
bus Dedy Jaya ini, sejak lahir 

memang kecukupan. Karier politiknya 
terus meningkat. Di awali dari Ketua DPC 
Demokrat Kabupaten Brebes, anggota 
DPRD Kabupaten Brebes,anggota DPRD 
Jawa tengah, hingga akhirnya terpilih 
sebagai Walikota Tegal. Pernah men-
jadi pengurus Gerakan Pemuda Ansor, 
pengurus Hipmi, KNPI, dan KONI ini, 
memang sangat santun, sederhana, dan 
penuh rasa persaudaraan.  

Walau begitu, bukan berarti dia bisa 
diajak bermain dalam hal penggarapan 
proyek-proyek milik pemerintah. Untuk 
yang terkait dengan keuangan negara, 
dia sama sekali tidak bisa diajak kompro-
mi, apapun imbalannya.

Atas sikapnya itu, sangatlah wajar. 
Apabila pada Oktober 2019 lalu, Pemkot 
Tegal meraih opini WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian) dalam penyajian dan pel-
aporan keuangan pemerintahan daerah. 

Heru LS/Advertorial

Tingginya PAD merupakan 
salah satu capaian kinerja 
Pemkot di bawah pimpinan 
seorang walikota yang be-
rusia 39 tahun, yang kreatif 
dengan ide-ide segarnya. 
Dedy yang menjabat se-
jak Maret 2019, dikenal 
sebagai pejabat yang rajin 
turun, dan pandai bergaul 
dengan masyarakat.

ADVERTORIAL
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S
ebenarnya sudah tidak ada mas-
alah. Kabupaten Pati terbuka untuk 
industri semen, termasuk di di 

kawasan yang dulu dipersoalkan 
secara hukum,” kata Bupati Pati 
Haryanto. 

Semua persoalan hukum, 
katanya sudah selesai. Bah-
kan sampai keputusan Mah-
kamah Agung, dinyatakan 
untuk pembangunan pabrik 
semen tidak melanggar 
ketentuan tentang Analis-
si Dampak Lingkungan 
(Amdal). Pemkab Pati 
sudah meminta kepada 
gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo agar 
segera memberi izin pada in-
vestor yang akan mendirikan 
pabrik semen di Pati. Lang-
kah tersebut diambil, 
karena kewenangan 
untuk mem-
berikan 
izin 

pertambangan ada di tangan gubernur.
Apalagi, menurut Haryanto pabrik 

semen ternyata bisa berdiri di Kabu-
paten Rembang dan Kabupaten 

Grobogan yang, yang tipologi 
geologi tanahnya sama 
dengan Kebupaten Pati. Di 
sisi yang lain, masyarakat 
di Kabupaten Pati sendiri 
sebenarnay sudah lama 
mengharapkan pabrik 
semen bisa segera berop-
erasi, karena dampak 
ekonomnya sangat 
tinggi. Termasuk dalam 
penyerapan tenaga 

kerja, dan meningkatnya 
daya beli masyarakat.

“Lahan yang akan 
ditambang untuk pabrik se-

men, juga tergolong tidak 
subur untuk pertanian, 

jadi manfaatnya 
untuk petani 

juga 

sangat kecil,” tambahnya.

Tambang Liar
Ironisnya, kata Haryanto, ketika 

pabrik yang resmi belum diizinkan, 
tambang liar bisa beroperasi  seenaknya. 
Pemkab tidak punya kewenangan untuk 
menghentikan. Padahal penambangan 
liar itu sangat  mergikan, selain tidak 
memberikan masukan pendapatan pada 
pemerintah, juga kerusakan lingkungan 
yang diakibatkan tidak bisa dikontrol.

Jika pabrik semen bisa berdiri, 
selain berbagai nilai tambah yang lain, 
Pemkab bisa mendapatkan tambahan 
pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 
400 milyar. Sekarang tinggal menunggu 
keputusan dari provinsi. Ada investor 
yang sudah mengajukan izin sejak 10 
tahun yang lalu. Sehingga mereka juga 
membutuhkan kepastian, bisa jalan atau 
tidak investasinya.

“Tugas kami di daerah, berusaha 
membantu memudahkan perizinan jika 
ada investasi  yang akan masuk, seperti 
yang diinstruksikan persiden,” katanya. 

Salah satu investor yang sudah men-
gajukan izin pabrik semen di Pati adalah  
PT  Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 
melalui anak usahanya, PT Sahabat Mulia 
Sakti. Menurut rencana uji coba opera-
sional pabrikdiharapkan  bisa dilakukan 

tahun 2020. Investasiuntuk  pabrik semen 
ini mencapai sekitar  Rp. 7 - 8 triliun. 

Pertanian dan Perikanan
Selain pabrik semen yang jadi hara-

pan besar untuk mendongkrak per-
tumbuha ekonomi, menurut Haryanto 
dalam beberapa tahun terakhir ini, Pati 
juga mulai dilirik para investor. Sejum-
lah investor yang masuk itu antara lain 
bergerak disektor industri pengolahan 
ikan dan alas kaki (sepatu).

Sektor perikanan memiliki andil 
sebagai penyumbang PAD (Pendapatan 
Asli Daerah) yang tergolong besar selain 
pertanian. Pati memiliki industri pengo-
lahan ikan dan pergaraman  yang berada 
di wilayah Juwana. Industri pergaraman 
Pati tercatat nomor dua se-Indonesia 
setelah Madura. Menurut Haryanto, 
setiap tahunnya  sektor perikanan 
menyumbang  pendapatan sekitar  Rp. 
6-7 M. Jumlah PAD Kab. Pati keseluruhan 
mencapai  Rp 376 M, yang disumbang  
dari sektor pajak PBB- Rp 20 M dan 
pendapatan lain-lain.  

Kebijakan di bidang investasi papar 
Haryanto Pemkab, tidak menyediakan 
lahan/ kawasan secara khusus. Hanya 
memberikan di zona industri yang sesuai 
dengan Rencana Tata Ruang Wilyah 
(RTRW). Hal ini dimaksudkan agar bila 
ada investor yang masuk bisa langsung 
berhubungan dengan masyarakat (pemi-
lik lahan), sehingga masyarakat bisa 
mendapatkan nilai kemanfaatannya dari 
kehadiran investor tersebut.  

“Pemda hanya membantu proses 
perizinan saja” jelas Haryanto. 

Kawasan yang disiapkan untuk 
menampung industri berada di sepan-
jang Margorejo hingga Batangan , Juwa-
na. Ditambahkan dalam soal investasi, 
Haryanto tidak mematok  harus yang 
berniali besar.

 “ Yang kecil, dengan investasi 100-
200 M, kami tampung. Yang penting 
rakyat bisa bekerja dan mendapat 
penghasilan.Karena dengan mendapat 
penghasilan, berarti perekonomian 
meningkat” katanya.

Menurut bupati yang menjabat 
dua periode ini, dengan bertambahnya  
industri yang beroperasi di Pati ber-
dampak pada pertumbuhan ekonomi 
daerah yang juga sekaligus membuka 
lapangan kerja. Karena ada lapangan 
kerja, berarti mengurani penganggu-
ran.  Diera kepemimpinannya, Haryanto 
mengatakan berhasil menurunkan angka 
pengangguran dari 9,8 % pada awal dia 
memimpin kini menjadi 3,4 persen. 

•Bambang Sartono
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Haryanto SH, MM, MSi, Bupati Pati

Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Jika pabrik semen bisa berdiri, selain berb-
agai nilai tambah yang lain, Pemkab bisa 
mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah 
(PAD) sekitar Rp 400 milyar. Sekarang tinggal 
menunggu keputusan dari provinsi. Ada inves-
tor yang sudah mengajukan izin sejak 10 tahun 
yang lalu. Sehingga mereka juga membutuhkan 
kepastian, bisa jalan atau tidak investasinya.

Pati Terbuka untuk 
Pabrik Semen
INVESTASI masih diharapkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. 
Memang banyak andalan pendorong pertumbuhan ekonomi di Pati. Seperti industri pengolahan 
tapioca di Pati Utara, pengolahan perikanan, dan pertanian di Pati Selatan. Di sepanjang pantai. 
Namun pertumbuhan ekonomi akan menjadi signifikan, jika industri semen sudah bisa mulai 
operasi.
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M
enurut data yang dikeluarkan 
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2018, Kabupaten Rembang 

ekonominya tumbuh dengan 5,90 pers-
en, menempati urutan keenam setelah 
Kota Semarang, Kebupaten Banyumas, 
Karanganyar, Kota Tegal, dan Kabupat-
en Grobogan. 

Bupati Rembang  H. Abdul Hafidz 
S.Pd.I menyatakan saat ini ada 13 perusa-
haan yang bergerak di industri peri-
kanan untuk ekspor. Produksi ikan yang 
bisa dihasilkan dari Kabupaten Rembang 
sendiri yang per hari antara 600-700 
ton, tidka mencukupi untuk memasuk 
13 perusahaan tersebut yang kebutu-
hannya  sekitar 1.200 ton. Sehinga ikan 
harus didatangkan dari Tuban, Kendal, 
Pekalongan, dan sebagainya.

“Minimal per hari ada perputaran 
uang Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar, da-
lam bisnis perikanan ini”, katanya. 

Dari sektor perikanan ini pemerin-
tah kabupaten Rembang mendapatkan 
tambahan pendapatan asli daerah (PAD) 
yang cukup signifikan, dari jumlah PAD 
yang mencapai seki-
tar Rp 315 miliar. 
Jumlah PAD ini 
cukup tinggi 
disbanding 
Anggaran 
Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) nya yang 
sekitar Rp 1,9 triliun.

Hambatan yang masih dihadapi un-
tuk memacu industri perikanan ini ada-
lah izin kapal ikan, yang dianggap masih 
menyulitkan bagi para pengusaha. Ada 
28 persyaratan untuk bisa mendapatkan 
izin tersebut. Itupun perizinan hanya 
untuk satu tujuan lokasi penangkapan. 
Kalau keluar dari jalur tetap di tangkap.

“Misalnya izin untuk Papua, jika 
mengambil ikan di Maluku ya ditang-
kap,”  katanya.

Begitu strategisnya sektor perikanan, 
selain mengusulkan kemudahan perizin-
an kapal, Hafidz mengusulkan agar Rem-
bang dibantu oleh pemerintah provinsi 
untuk meningkatkan sandaran penda-
ratan kapal (jetty), di beberapa Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) yang ada.

Berkah Pabrik Semen
Kabupaten Rembang juga mendapat 

berkah dari keberadaan pabrik semen 
yang dibangun 
oleh PT Se-
men Gresik, 
di Kecamatan 
Gunem. Selain 
menambah 
pendapatan 
asli daerah, 
pabrik yang 

berkapasitas 3 juta ton per tahun ini, 
juga berdampak langsung pada mas-
yarakat di sekitarnya. Pajaknya setiap 
tahun mencapai Rp 200 miliar. Hafidz 
juga menyebut dampak pada lima desa, 
yang melalui Badan Usaha Milik Desa 
(Bumdes) nya mendapat pekerjaan dari 
pabrik. 

“Lima desa tersebut sekarang asetnya 
sudah mencapai Rp 21 miliar,” katanya.

Keberadaan pabrik semen yang 
menelan investasinya  sekitar Rp 5 triliun 
tersebut,  juga ikut menggerakkan per-
ekonomian kawasan sehingga mampu 
meningkatkan kesejahteraan penduduk 
sekitarnya. Dana Company Social respon-
sibility (CSR), tiap tahunnya menurut 
bupati bisa mencapai Rp 4 miliar sampai 
Rp 5 miliar.

“Ini berbeda dengan proyek PLTU di 
Kecamatan Sluke, yang tidak mempunya 
kontribusi pada lingkungan sekitarnya.” 
Katanya.

Karena itu bupati membantah jika 
ada masyarakat yang menolak kehadiran 
pabrik semen di Rembang. Kalaupun ada 
yang demo, katanya, sebagaian besar 
bahkan bukan orang dari Rembang. 
Bahkan masyarakat juga dibantu untuk 
penyediaan air bersih dengan pemban-
gunan embung, dan membuat jaringan 
air bersih, sehingga masyarakat tidak 
perlu mengambil air beberapa kilometer 
dari desanya.

“Para pelaku UMKM juga mendapat 
bantuan permodalan, pelatihan, dan 
pemasaran,” tambahnya.

Komoditas Tembakau  
Sebagai daerah yang sering men-

galami musim kering cukup panjang, 
Rembang selain padi, juga banyak men-
gandalkan tanaman jagung dan palaw-
ija seperti kedelai, kacang tanah, dan 

sebagainya. Komoditas yang saat ini juga 
dikembangkan dna dianggap mempu-
nyai nilai ekonomis tinggi adalah tebu, 
yang lahan tanamnya mencapai 9.000 
hektar. Namun karena petani banyak 
kesulitan dengan tanaman tebu ini, ter-
utama penentuan harga dan randemen 
yang selalu dipermainkan pabrik  saat 
panen, minat petani mulai menurun.

“Tahun ini lahan tebu mungkin 
tinggal sekitar delapan ribu hektar,” 
katanya.

Hambatan lain bagi petani tebu, 
karena di Rembang belum ada pabrik, 
hingga tebunya harus dikirim ke Pati 
atau Kudus, bahkan sampai ke Jawa 
Timur. Ini menyebabkan biaya angkut 
menjadi tinggi, sehingga menyebabkan 
pendapatan petani semakin  berkurang.

Sebagai penggantinya, petani di 
Kabupaten Rembang banyak yang 
beralih ke tanaman tembakau. Bahkan 
tembakau dalam tiga tahun terakhir ini 
menjadi primadona.  Luasan lahan  yang 
ditanami tembakau telah mencapai 
5.000 hektar. Begitu maraknya komod-
itas tembakau saat ini di Rembang, tiap 
hari transaksi  tembakau ini  tak kurang 
dari  Rp. 5-7 miliar.

Bagi petani, menanam tembakau 
ini lebih menarik, selain harganya yang 
cukup bagus, pembeliannya juga tunai. 
Selain itu, untuk menjaga kualitasnya 
pabrik rokok yang membeli tembakau 
dari Rembang ini, juga melakukan pem-
binaan dan penyuluhan. Apalagi untuk 
menanam tembaka hanya butuh waktu 
100 hari di musim yang kerirng, sehing-
ga bisa dilakukan setelah musim tanam 
padi. 

Bambang Sartono

H. Abdul Hafidz, S.Pd.I 
Bupati Rembang

Industri Perikanan Pacu 
Pertumbuhan Ekonomi 
KABUPATEN REMBANG mengandalkan tiga potensi Sumber 
Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomin-
ya. Tiga potensi itu masing-masing bidang kelautan dan peri-
kanan, pertambangan, dan pertanian. Berkat sumbangan tiga 
sektor ini, termasuk industri semen yang sudah beroperasi, 
pertumbuhan ekonominya tergolong tinggi. 

Pariwisata
Sektor pariwisata juga punya mandil untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi.  

M
engandalkan perpaduan antara eksotisme alam, se-
jarah, dan budaya untuk menarik wisatawan dalam 
maupun luar negeri. Keindahan alam terutama di 

sepanjang pantai, mulai dari perbatasan dengan Kabupat-
en Pato di sebelah barat dan Kabupaten Tuban di sebelah 
timur. Salah satu yang cukup popular adalah obyek wisata  
bahari Karangjahe.

Rembang juga punya wisata sejarah, karena ke-
beradaan pahlawan emansipasi wanita R.A Kartini, yang 
pernah menjadi isteri Bupati Rembang Raden Adipati 
Joyodiningrat. Pendopo Kabupaten Rembang yang menja-
di rumah dinas Bupati, sekaligus juga diabadikan sebagai 

Museum R.A Kartini. Sementara destinasi wisata yang 
berkaitan adalah makam RA Kartini di  Desa Matingan, 
Kecamatan Bulu. Di Rembang Timur,  di Desa Bonang, 
Kecamatan Sluke, ada Pasujudan Sunan Bonang, salah satu 
Wali Sembilan,  yang berperan penting dalam penyebaran 
agama Islam. 

Kecamatan Lasem, juga terkenal dengan sebutan 
small chinatown  karena merupakan kota bersejarah yang 
banyak peninggalan berupa bangunan maupun budaya 
Tionghoa. Sampai saat ini Lasem masih menyimpan ke-
nangan-kenangan tersebut berupa benda cagar budaya 
Klenteng, maupun rumah adat Tiongkok.

Bambang Sartono
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MENGAPA Jateng Park dan Rawa Pening harus dikem-
bangkan? Pariwisata dan ekonomi kreatif akan menjadi 
andalan di masa mendatang. Posisi pariwisata untuk 
devisa sudah di nomer tiga di bawah miyak/gas bumi 
dan sawit. 

KOMIT untuk 
Jateng Park 
dan Rawa Pening

Sebuah buku yang mencatat perjalanan karir para tokoh 
kebanggaan Jawa Tengah.  Mereka adalah gur dengan 
prestasi di bidangnya masing-masing. Sumber inspirasi 
untuk mengejar masa depan.

AKAN TERBIT JANUARI 2020

Membangun SDM
dengan Teladan

B
ahkan di sektor ekonomi 
kreatif diperkirakan menduduki 
nomer emat sebagai penghasil 

devisa. Namun sayangnya, angga-
ran pemerintah terutama untuk 
ekonomi kreatif masih minim. Dr. 
AH. Mujib Rohmad anggota DPR RI 
dari daareah pemilihan Jawa Tengah 
I, bertekad memperjuangkan angga-
ran yang memadai untuk pariwisata 
dan ekonomi kreatif. 

“USIA tidak menghalangi men-
cari ilmu,” ujar A.H. Mujib Rohmat 
, anggota DPR RI dari daareah pemili-
han Jawa Tengah I, yang meliputi 
Kota Semarang, Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Semarang, dan Kota 
Salatiga. Pada akhir 2018, Mujib 
menyelesaikan studi doktoralnya di 
Universitas Sultan Agung, Semarang 
pada usia 58 tahun, dengan status 
cum laude (IPK 3,86).Disertasinya 
berjudul “Rekonstruksi Kewenangan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dalam Era Reformasi Berbasis Hukum 
Progresif”. 

“Saya pada periode ini (2019-
2024) akan memfokuskan diri pada 
isu-isu ketatanegaraan di DPR/MPR, 
sesuai dengan disertasi saya,”ujarnya 
pada Tabloid Jawa Tengah belum 

lama ini.
“Saat ini ia masih menjadi 

sekretaris Fraksi Partai Golkar di 
MPR RI. Namun Mujib juga tetap 
memperjuangkan kemajuan daerah 
pemilihannya, yaitu Semarang dan 
sekitarnya dan Jawa Tengah umum-
nya”. 

“Saya komitmen mem-back up 
pembangunan Jateng Park dan Rawa 
Pening sebagai destinasi pariwisa-
ta,”katanya. 

 Jateng Park adalah taman 
rekreasi yang diharapkan mampu 
menjadi destinasi wisata barudan 
menjadi andalan di Jawa Tengah. 
Rencananya berdiri di kawasan 
hutan Penggaron, Ungaran Kabu-
paten Semarang. Luas lahan Jateng 
Park direncanakan 370 hektar dari 
500 hektar hutan Penggaron. Biaya 
investasi diperkirakan sampai Rp 2 
triliun. “Luas tanahnya 3 kali lipat 
daripada Jatim Park,” kata nya mem-
bandingkan dengan taman rekreasi 
di Jawa Timur. 

Dia mengaku sudah bicara 
dengan Gubernur Ganjar Pranowo, 
bahwa perlu dikembangkan daerah 
wisata selain Borobudur. Karena Bo-
robudur yang selama ini menjadi an-

dalan Jawa Tengah, tidak mungkin terus 
menerus menambah pengunjung. Antara 
lain karena Borobudur adalah heritage 
dunia, maka perlu dilindungi termasuk 
membatasi jumlah pengunjung. 

“Kalau banyak orang naik Borobudur, 
bisa ambles itu. Sementara kita juga 
perlu pendapatan dari wisata,” katanya. 
Dengan nanti berdirinya Jateng Park, 
menjadi alternatif destinasi wisata dan 
mampu menampung banyak pengunjung 
yang otomatis meningkatkan pendapatan 
daerah. 

Rawa Pening
Sementara Rawa Pening juga bisa 

menjadi destinasi lain. Saat ini Kemente-
rian PUPR sudah turun untuk mengeruk 
pendangkalan danau. Kawasan Rawa 
Pening ini diharapkan menjadi tempat 
hidupnya beberapa komunitas seperti 
nelayan, pariwisata maupun pengrajin. 

“Masyarakat di lingkungan Rawa 
Pening itu ada yang memanfaatkan 
eceng gondok untuk kerajinan,” katanya. 
Maka Mujib mengusulkan ada zonasi di 
Rawa Pening. Tidak semua eceng gondok 
dibersihkan, harus tetap ada zonasi eceng 
gondok agar tetap bisa dimanfaatkan 
pengrajin. Zonasi yang lain adalah untuk 
perikanan dan pariwisata, sehingga 
semua pihak mendapat manfaat dari 
Rawa Pening.

Mengapa Jateng Park dan Rawa Pen-
ing harus dikembangkan ? Pariwisata dan 
ekonomi kreatif akan menjadi andalan di 
masa mendatang. Posisi pariwisata untuk 
devisa sudah di nomer 3 di bawah miyak/
gas bumi dan sawit. Bahkan di sektor 
ekonomi kreatif diperkirakan menduduki 
nomer 4 sebagai penghasil devisa. Namun 
sayangnya, anggaran pemerintah teruta-
ma untuk ekonomi kreatif masih minim. 
Mujib bertekad memperjuangkan angga-
ran yang memadai untuk pariwisata dan 
ekonomi kreatif. 

Harus Lebih Baik
Mujib Rohmat memiliki prinsip hidup 

bahwa hari ini harus lebih baik dari hari 
kemarin. Hal ini dia terapkan dalam studi. 

“Nilai IPK saya di S3 lebih baik dari 
S2 dan IPK S2 lebih baik dari pada saat 
S1,”ujar Mujib. Saat menempuh kuliah 
S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Quran (PTIQ) 
di Jakarta, indeks prestasinya juga selalu 
meningkat dari semester ke semester.

“Saya dulu kuliah S1 mendapat bea-
siswa terus yaitu sekolah gratis, makan 
gratis, asrama gratis dan diberi uang 
untuk cuci. Itu berkat prestasi akademik 
saya naik terus. Karena bila nilainya tidak 
naik harus keluar dari asrama. Alhamduil-
lah, saya anak orang tidak punya, mampu 
menyelesaikan S1,”cerita Mujib men-
genang masa-masa studi. 

Menjadi anggota DPR RI periode 
2019-2024 dari Jawa Tengah, bukanlah 
yang pertama kalinya bagi Mujib Rohmat. 
Pria kelahiran Semarang tahun 1960 ini, 
sudah beberapa kali menjadi anggota 
DPR sejak tahun 1997. “Ketika itu saya 
aktif di organisasi kepemudaan (PMII dan 
Ansor) dan sering ikut Pak Harmoko safari 
Ramadhan,”kata Mujib. Oleh Harmoko 
lalu Mujib didorong masuk anggota DPR 
dari Golkar. Periode singkat menjadi 
anggota DPR tahun 1997 - 1999 karena 
reformasi. 

Pendiri AMPG
Lepas reformasi, Mujib tetap bertahan 

di Golkar. Tahun 2002 ikut membidani 
lahirnya Angkatan Muda Partai Golkar 
(AMPG) dan Mujib menjadi Sekjen. Tahun 
2003 - 2004 sempat menjadi anggota DPR 
lewat peralihan antar waktu. Pada pemilu 
2004, mencalonkan diri menjadi anggota 
DPR dari dapil Pekalongan. Mujib sukses 
lolos ke Senayan untuk periode 2004-
2009. Ketika Pemilu 2009, Mujib maju lagi 
sebagai caleg Golkar, sayang kali ini tidak 
lolos. 

Tahun 2011 - 2014, Mujib Rohmat 
menjadi staf khusus Kementerian Kelau-
tan dan Perikanan, mendampingi Menteri 
Kelautan kala itu , Syarif Cicip Sutarjo. 
Pemilu tahun 2014, Mujib mencoba pe-
runtungan lagi dengan maju caleg DPR RI 
dari dapil I Jawa Tengah atau Semarang 
dan sekitarnya. 

(Bayu Wardhana)

Dr. AH. Mujib Rohmad 
Anggota DPR RI
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M
asih banyak peluangnya. In-
dustri makanan dan minuman 
yang berbasis pertanian, sep-

erti kopi, teh, coklat, dan sebagainya,” 
kata anggota Komisi IV DPR RI  yang 
membidangi pertanian, kehutanan, 
dan kelautan ini.

Juga industri kayu sangat potensi-
al, pemerintah harus menjaga dengan 
regulasi. Kasus pabrik pengolahan 
kayu lunak yang ada di Temanggu-
ng dan Wonosobo misalnya, banyak 
bangkrut karena persaingan sesa-
ma mereka sangat keras. Ini akibat 
masing-masing pemerintah daerah 
mempunya wewenang untuk mengel-
uarkan izin, tanpa melakukan koordi-
nasi antar kabupaten, sehingga harga 
jatuh. Banyak pabrik yang akhirnya 
dibeli oleh pengusaha asing.

Hal ini berdampak pada jatuhnya 
harga di tingkat petani. Kayu lunak 
seperti jenis sengon yang menjadi 
bahan baku pabrik kayu olahan ini, 
memang berasal dari tanaman rakyat. 
Petani yang sudah menunggi 5-6 ta-
hun, dan membayangkan harga yang 
baik ketika panen, ternyata karena 
persaingan yang tidak sehat ini, har-
ganya jatuh.

“Pemerintah harus mengambil 
peran. Perizinan bisa diberikan oleh 
pemerintah kabupaten, dengan 
selektif, dan memperhatikan keber-
langsuangan usahanya,” kata mantan 
Direktur Jenderal di Kementerian Per-
industrian yang lahir di Temanggung, 
19 Oktober 1958 ini.

Perhatikan Pelabuhan 
Panggah yang pernah menja-

di Direktur Jenderal Basis Industri 
Manufaktur, dan  Direktur Jenderal 
Industri Agro ini juga mengingat-
kan prasyarat untuk meningkatkan 
potensi industinya adalah penyediaan 
fasilitas pelabuhan. Bagi para pen-
gelola industry, pelabuhan sangat 

penting untuk melakukan ekspor, dan 
juga sekaligus impor bahan baku. Jika 
Jawa Tengah, pelabuhannya tidak 
memadai, terpaksa menggunakan 
pelabuhan di Surabaya atau Jakarta. 
Akhirnya akan menambah harga, dan 
tidak kompetitif.

“Karena itu pemerintah harus 
memeperhatikan hal ini. Kalau dirasa 
masih kurang, pemerintah harus mem-
fasilitasi pembangunan pelabuhan 
baru, atau meningkatkan kapasaitas 
pelabuhan yang sudah ada,” katanya.

Jawa Tengah juga bisa mengambil 
peran industri otomotif, yang selama 
ini berpusat di Jawa Barat. Kelebihan 
Jawa Tengah dengan sumber tenaga 
kerja, merupakan salah satu pili-
han. Karena yang bekerja di industri 
otomotif Jawa Barat juga banyak 
yang merupakan perantau dari Jawa 
Tengah. Di Boyolali sudah mulai ada 

industri perakitan mobil. Di Jawa Ten-
gah juga bisa dikembangkan industri 
elektronika, yang sebenarnya sudah 
mulai bermunculan di Kudus.

Khusus di industri yang berbasis 
pada pertanian rakyat, harus diper-
hatikan kesejahteraan petaninya. Ia 
memberi contoh misalnya pada para 
petani teh rakyat, yang mulai tanam 
sampai bisa dipetik dibutuhkan waktu 
sekitar 4 tahun. Baik yang tanaman 
baru maupuan penanaman ulang 
(replanting), petani memebutuhgkan 
masa tunggu panen tersebut cukup 
lama. Jika tidak ada yang memikirkan 
biaya hidup mereka selama sekitar 4 
tahun tersebut, pasti petani teh akan 
memilih peindah ke jenis tanaman 
yang lain.

“Ini yang menyebabkan perkebu-
nan the rakyat menurun terus seperti 
yang terjadi di Wonosobo,” kata lu-
lusan Teknik Kimia Institut Teknologi 
Bandung ini.

Pariwisata
Untuk  daerah yang memilih 

industri berbasis pertanian, bisa di-
padukan dengan pariwisata, khusus-
nya wisata agro yang mengandalkan 
keindahan alam. Banyak pemerintah 
daerah yang keberatan lahan per-
taniannya diubah menjadi kawsan 
industri. Pilihan itu cocok misalnya 
untuk daerah pegunungan, mulai dari 
Magelang, Temanggung, Purworejo, 

dan Wonosobo.  Dengan andalan dis-
tinasi wisata seperti Borobudur, dan 
Dieng, industri wisata dengan segala 
ikutannya, seperti kuliner, oleh-oleh, 
hotel, homestay, dan sebagainya pasti 
akan berkembang.

Pemerintah bisa memfasilita-
si dengan insfrastruktur terutama 
jalan, dan berbagai kegiatan yang 
merangsang orang untuk berkun-
jung, baik dari dalam maupun luar 
negeri. Seperti kegiatan olah raga, 
Borobudur Marathon, sepeda santai, 
atau kegiatan kesenian seperti pentas 
musik di Dieng, Jazz di Atas Awan, 
dan sebagainya.

Panggah juga mengingatkan un-
tuk menjaga kesinambungan industri 
yang mengandalkan pertanian ini, 
juga harus diperhatikan perencanaan 
jangka panjangnya. Semua harus ada 
roadmap yang jelas, supaya semua 
bisa mengikuti. Orang tidak tiba-tiba 
kaget ketiga tiba-tiba stok jagung 
kurang, atau stok kedelai tidka men-
cukupi. Harus direncanakan dengan 
baik, sehingga tidak cukup asal 
menghentikan impor. Karena kalau 
stok kurang, bukan saja berpengaruh 
pada harga, tetapi industri lain bisa 
terganggu.

“Misalnya ketika impor jagung 
distop. Industri apkan ternak kesulitan 
bahan baku, akhirnya diganti gan-
dum. Ekspor gandum ganti baik. Sama 
saja,” katanya.(*)

Pelabuhan Kunci 
Pembangunan 
Industri

Pengembangan industri masih harus dipacu di Jawa Ten-
gah, untuk menopang pertumbuhan ekonomi sampai 7 
persen. Peluang dan potensinya masih cukup besar, baik di 
industri olahan, industri berbasis pertanian, makan minu-
man dan sebagainya. Industri tekstil, menurut anggota DPR 
RI Ir. Panggah Susanto MM, merupakan industri yang pal-
ing cepat untuk meningkatkan ekspor, sekaligus menyerap 
lapangan kerja.

Ir. Panggah Susanto, MM
Anggota DPR RI
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D
esa-desa yang yang dikunjungi 
anggota Komisi C DPRD Jateng 
itu, antara lain Desa Tawangrejo 

Kec. Tunjungan, Ds Sambonganyar, 
Kec. Ngawen, DS. Tambaksari, Kec. 
Blora, Ds. Sambong, Blora dan, Ds. Ke-
dungtuban, dan Ds. Nglandeyan, Kec. 
Blora Kabupaten Blora.

Sedang untuk daerah di Kabupaten 
Grobogan yang dikunjungi  diantara-
nya Desa Penawangan Kec. Penawan-
gan, Ds. Kunden Kec. Wirosari, Grobo-
gan dan Ds. Kradenan, Grobogan.

Kegiatan reses untuk kali perta-
manya sebagai anggota dewan provinsi 
itu benar-benar dimanfaatkan oleh 
Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar 
Jateng ini untuk menyerap aspirasi 
masyarakat sebanyak-banyaknya. 

Menurut anggota dewan kelahiran 
Semarang 14 Desember 1987 ini ban-
yak hal yang disampaikan masyarakat 
saat berdilaog dengannya diantaranya 
: terkait persoalan ekonomi, infras-
truktur, pendidikan, kesehatan dan  
pertanian, termasuk dampak musim  

kemarau panjang yang sering menye-
babkan Blora dan Grobogan dilanda 
kekeringan. 

Seperti saat bertemu dengan warga 
masyarakat di Dukuh Pohgesik, Desa 
Tawangrejo, Kecamatan Tunjungan, 
anggota dewan yang merupakan putri 
politikus Kelahiran Ds. Sukorejo, Tun-
jungan Blora, Dr. H. Bambang Sadono 
SH, MH itu, dicurhati soal pembangu-
nan embung yang sudah lama ditungu 
masyarakat.   

Menurut Warsidi salah seoarang 
warga Pohgesik, usulan pembuatan 
embung itu sudah pernah diusulkan 
dan juga sudah disetujui pihak desa, 
namun sampai sekarang belum juga 
direalisasikan.

“Untuk itu saya mohon, sebagai 
anggota dewan provinsi yang mewaki-
li masyarakat Blora, Bu Padma bisa 
memperjuangkan pembangunannya  ” 
ucapnya.

Dikatakan, embung sangat berman-
faat sebagai tandon air dan membantu 
kebutuhan bagi warga untuk pen-
gairan sawah dan kebutuhan lainnya 
ketika musim kemarau.

Terhadap usulan itu ditanggapi 
serius oleh Padmasari. Menurutnya, 
usulan pembuatan embung harus 
selesai terlebih dulu di wilayah desa, 
seperti lahan yang telah disediakan 
atau disepakati bersama. Kemudian, 
mengajukan proposal untuk ditindak 
lanjuti.

“Intinya harus selesai dulu di pihak 
desa, jangan sampai anggarannya ada, 
tetapi lahannya tidak siap atau sebali-
knya,” ungkapnya.

Kunjungi SLB
Dalam kunjungan di SLB Budi 

Mulyo, satu – satunya SLB di sekitar 
Kunduran, Todanan, Padmasari tampak 
memberi perhatian khusus.

Sebagai anggota dewan yang 
bertugas  dikomisi bidang keuangan, ia 
sangat tersentuh melihat keberadaan 
sekolah yang mendidik anak-anak 
berkebutuhan khusus. 

”SLB ini sangat penting untuk siswa 
kebutuhan khusus, tempatnya juga 
strategis berada di Blora paling barat, 
ruang kelasnya kurang nanti akan saya 
bantu,” jelasnya.

Menurut keterangan Nanik Qomar-
iyah, M.Pd, juga menjelasakan Sekolah 
luar biasa itu sudah menjadi kewenan-
gannya di provinsi.

” SLB ini sekarang menjadi ke-
wenangannya di provinsi, pada kegia-
tan asesor, saya sudah menyampaikan 
Ruang kelas yang masih kurang, fasil-
itas yang sangat minim padahal anak 
– anak sangat butuh fasilitas belajar yg 
nyaman,” tambahnya

Selain melakukan dialog langsung 
dengan masyarakat,Padmajuga  mem-
beri materi reses secara tertulis kepada 
warga. (bangsar/01)

PADMASARI Kembali
Sapa Konstituennya

Akan Perjuangkan 

Air PAM Tegal Timur
Anggota DPRD Jawa 

Tengah, dari Fraksi 
Partai Gerindra, HM 
Iskhak SH.MA.MM , 

menyatakan siap un-
tuk menampung as-
pirasi konstituennya. 
Hal itu dikemukakan 

saat  menjalani reses 
di Hoatel Pesona 

Kota Tegal, Novem-
ber 2019 lalu. 

D
alam kesempatan itu ia juga mengucap-
kan terimakasih, Partai Gerindra telah 
berhasil mengantarkannya untuk kedua 

kali, mewakili daerah pemilihan Kabupaten 
Brebes, Kota tegal, dan Kabupaten Tegal.

Walaupun ia duduk di Komisi D yang 
membidangi pembangunan, ia juga menjan-
jikan untuk membantu  memperjuangkan 
aspirasi tentang air PAM daerah Tegal Timu. 
Meski tidak secara langsung berada dalam 
tugas komisinya, Iskhak akan mengkoordi-
nasikan dengan komisi lain, agar apa yang 
diinginkan masyarakat bisa terwujud.

“Aspirasi saya tampung, Insya-Alloh akan 
saya perjuangkan,” katanya.

Sebagai Ketua Partai Gerindra Kota tegal, 
ia juga merasa bersyukur dengan kenaikan 
suara pada Pemilu 2019, sehingga bisa 
mengantarkan tiga orang kadernya duduk 
sebagai anggota DPRD Kota Tegal,  yakni  

M. Saefrudin dariTegal Selatan, H.Sisdiono 
Ahmad Sip dari Tegal Timur dan Agus susanto 
SH dariTegal Barat.

“Hal tersebut tidak lepas dari perjuangan 
para awak partai yang tangguh sebagai me-
sin yang solid,kompak dan penuh semangat, 
“ katanya.

Iskhak  mengajak, agar seluruh jajaran 
partainya bekerja lebih keras. Yang menjadi 
wakil rakyat, seperti dirinya juga maksimal 
bekerja untuk menyalurkan aspirasi mas-
yarakat.  Sedangkan manajemen partai juga 
harus digerakkan lebih aktif, terutama di 
tingkat pengurus anak cabang (PAC) di keca-
matan dan tingkat ranting di kelurahan.

Pada akhirnya semua upaya tersebut akan 
bermuara pada kontestasi politik tahun 2024, 
namun persiapannya sudah harus dimulai 
sejak dini.

Dian

PADMASARI Mestikajati, SIP, MSI kembali bertemu mas-
yarakat di wilayah Kabupaten Blora dan Grobogan. Kehadiran 
Politisi Wanita Golkar ke Daerah Pemilihannya Jateng V (Blora 
dan Grobogan) berkaitan dengan kegiatan resesnya sebagai 
anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai anggota dewan 
yang bertugas  dikomi-
si bidang keuangan, ia 
sangat tersentuh melihat 
keberadaan sekolah 
yang mendidik anak-
anak berkebutuhan 
khusus. 

H.M Iskhak SH.MA.MM
Anggota DPRD Jawa Tengah
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B
orobudur bersama Danau Toba, 
Labuan Bajo, dan Mandalika, mer-
upakan destinasi wisata di Indonesia 

yang oleh pemerintah pusat akan diban-
gun secara lintas sektor dan terintegrasi 
pada tahun 2020. 

Jawa Tengah sendiri telah menja-
dikan kawasan Borobudur, bersama 
Kawasan Industri Kendal dan Kawasan 
Industri Brebes sebagai potensi unggu-
lan untuk investasi dalam menopang 
pemtumbuhan ekonomi tujuh persen. 

Menurut Kepala  Dinas Pemuda, Olah 
Raga dan Pariwisata (Dinporapar) Jawa 
Tengah Drs Sinoeng Noegroho Rach-
madi, ada beberapa strategi yang telah 
disiapkan untuk mengelola dan 
memasarkan Borobudur. 
Antara menja-

dikann Borobudur sebagai centrum 
pariwisata.

“Borobudur adalah ikon utama 
pariwisata Jawa Tengah,  ke depan kami 
akan membuat Borobudur-Borobudur 
baru yang lain, “ katanya pada Tabloid 
Jawa Tengah   di Semarang belum lama 
ini.

Kebijakan ini sejajar dengan di level 
nasional untuk menciptakan Bali-Bali 
Baru. Di Jawa Tengah juga akan dikem-
bangkan kawasan wisata lain, seperti 
Solo-Sangiran, Semarang-Karimunjawa, 
Blora-Rembang, Cialacp-Nusakamban-
gan, dan sebagainya.

Rangkaian Borobudur 
Borobudur, sebagai kawsan yang-

paling banyak mendatangkan turis baik 
nusantara maupun mancanegara, akan 
dijadikan pusat rangkaian. Bisa ditem-
patkan sebagai tujuan awal, tengah atau  
akhir dari sebuah rangkaian pariwisata. 

Wisatawan yang berkunjung ke 
Jawa Tengah, bisa diawali dari Mas-
jid Agung, Kota Lama, Sampo Kong 

(Semarang), Dieng (Wonosobo) lalu ke 
Borobudur (Magelang). Atau bisa 

juga dimulai dulu dari Boro-
budur lalu ke Solo, Dieng,  ke 
Sampo-Koong, Kota Lama, 
Masjid Agung (Semarang) 
dan seterusnya.

Strategi berikutnya 
yakni dengan menambah 

dan mengembangkan 
even, baik yang berska-
la nasional maupun in-
ternasional di kawasan 
Borobudur. Untuk skala 
internasional, kata Sino-

eng Borobudur masih 
jadi ikon, misalnya 
untuk pagelar-
an seni, budaya, 
musik, hingga 
dunia kreatif.

Berkaitan 
dengan langkah 
itu, dibutuhkan 
dukungan dari 
pemerintah pusat, 
kalangan dunia 
usaha dan komu-

nitas seperi Event 

Organizer baik secara mandiri maupun 
kolaborasi dengan Pemda untuk menye-
lenggarakan event di tempat destinasi 
tersebut. 

“Untuk menambah kunjungan  wisa-
tawan, baik nusantara maupun manca 
negara, kuncinya    harus menyelengara-
kan even di destinasi yang bersangkutan, 
” kata mantan Kepala Satpol PP Pemprov 
Jateng.

Strategi yang lain adalah melalui 
soprt tourism yakni dengan  penyelen-
garaan event melalu sportourism. Sama 
dalam hal ini yang dimaksud juga bukan 
turisme saja, tapi sebuah kolaborasi di-
mana sebuah even olah raga, yang dike-
mas sebagai tourism sehingga memiliki 
daya tarik atau orang mau menonton. 

“Seperti penyelenggaraan Tour to 
Borobudur, dan Borobudur Marathon. 
Sehingga orang yang datang ke Boro-
budur bukan hanya ikut lari, tetapi meli-
hat marathon nya,” kata mantan Kabiro 
Humas Pemprov Jateng

Tourism Halal
Selain mengeskplor potensi besar Bo-

robudur dengan berbagai even berskala 
internasional, Pemprov Jateng juga mulai 
serius menggarap potensi wisatawan dari 
negara asia dan Timur Tengah melalui 
paket tourisme halal. Salah satunya den-
gan membangun Masjid Agung kedua di 
Kawasan Borobudur.  

Menurut Sinoeng pembangunan 
Masjid Agung kedua itu akan dimulai 
tahun 2020 dan harapannya pembangu-
nan selesai dalam satu tahun.  Dengan 
adanya Masjid Agung, harapannya bisa 
membiri wacana lebih luas, bila Boro-
budur tidak hanya milik satu golongan 
saja tetapi juga milik masyarakat luas 
termasuk dalam kontek pariwisata.

Juga bisa sebagai penanda ada dis-
tinasi Islam di kawasan Borobudur, dan 
itu sebagai bentuk kolaborasi yang baik, 
ada toleransi, keharmonisan, hidup se-
cara rukun dan damai sebagai cerminan 
Indonesia yang bhineka tunggal ika.

Konsep tourism halal, tambahnya 
ini juga sejalan perkembangan tren 
wisatawan yang berkunjung ke Indoen-
sia. Selama ini wisatawan mancanegara 
yang datang ke Indonesia termasuk ke 
Jawa Tengah masih didominasi dari Asia, 
Jepang dan Eropa, sedang yang belum 
digarap adalah wisatawan dari Timur 
Tengah.

“Selama ini wisatawan dari Timur 
Tengah kunjunganya masih didomi-
nasi ke Malaysia, dan Vitnam. Padahal 
Indonesia adalah negara yang warga 
negaranya pemeluk Islam terbesar di 
dunia” katanya. 

Ini menjadi tantangan Jawa Tengah, 

dan konsep halal tourism yang ditawar-
kan adalah mouslim friendly; artinya 
keberpihakan dalam pemenuhan dan 
asksebilitas kepada para wisatawan 
muslim dimana saat melakukan kunjun-
gan wisata, bisa melakukan intensitas 
ibadahnya dengan nyaman di lokasi 
destinasi wisata, apa itu tempat wud-
lu, tempat ibadah yang terpisah sesuai 
syariah. Dan juga terjamin kehalalannya 
kulineranya.

Selama ini pintu gerbang wisatawan 
dari Timur Tengah masih  ada di Malay-
sia dan Singapura. Oleh karenanya da-
lam pameran atau travel agen, Pemprov 
Jateng mengundang travel agen dari dua 
negara tersebut, termasuk di Kalimantan 
Barat, dimana yang juga menjadi pintu 
masuk para wisatawan dan Kuching , 
Serawak, Brunai. Kongkritnya menam-
bah paket wisata.Harapannya ada ker-
jasama dalam penambahan paket wisata 
langsung Kalbar dan dan Jawa Tengah. 

“Terlebih dengan sudah adanya rute 
penerbangan langsung dari Kalbar ke 
Semarang lewat Bandara Ahmad Yani, 
akan menjadi daya tarik bagi wisatawan 
Asia atau Timur Tengah ke Jawa Ten-
gah”tambahnya.

Selain dengan mitranya di Kalbar, 
Jateng juga membangun jejaring dan 
koneksi dengan para pelaku wisata di 
Lombok untuk menawarkan paket-paket 
wisata Jawa Tengah kepada para wisa-
tawan dari Australia dan Selandia baru 
yang belakangan ini banyak berknjung 
ke sana. 

Terkait dengan kunjungan wisa-
tawan asing, menurut Kadinporapar 
Jateng yang masih menjadi tantanganya 
adalah  length of stay yang masih rendah  
tercatat baru 1, 3 hari, sedang untuk 
provinsi tetangga yaitu DIY sudah men-
capai 2-3 hari. 

Hal ini kata Sinoeng tidak membuat 
pesimis, berbagai upaya dicoba dilaku-
kan untuk bisa memparpajang Length of 
stay para wisatawan mancanegra yang 
ke Jawa Tengah, dengan cara mempar-
banyak even dan atraksi serta mer-
chandise.“Jadi kalau Length of stay nya 
belum nendang, paling tidak spend of 
money bisa nendang, lewat pembelian 
merchandise yang bisa dibawa pulang, 
misalnya seperti batik, handycraft dan 
sebagainya”.terangnya.

Sebagai catatan target Target wisa-
tawan mancanegara masuk ke Jawa 
tengah  667.000 (2018), dan target di 
2019 (RPJMD) sebanyak  700 ribu. Namun 
dengan penambahan paket-paket ditnasi 
baru diharapkan target wisatawan asing 
masuk Jawa Tengah 900- 1.000.bisa 
dicapai. 

Bambang Sartono

PARIWISATA

11TABLOID JAWA TENGAHEdisi 002 Desember 2019

Bergerak Bersama
Konsep lain dalam menggerakkan 

ekonomi di Kota Semarang, karena 
pemerintah berkomitmen mengajak 
seluruh elemen masyarakat untuk 
bergerak bersama. Apalagi masyarakat 
juga bisa merasakan dan mendapatkan 
manfaat, sehingga mereka lebih mudah 
diajak untuk mengambil peran aktif.

Fokus pariwisata, tetapi menyadari 
Semarang tidak kaya distinasi wisata 
seperti Bali, Yogya, atau Solo, maka Pem-
kot bekerja keras untuk menciptakan 
destinasi baru.  Semarang menciptakan 
destinasi yang dulu tidak ada menjadi 
ada, seperti Semarang Bridge Fountain 
di Banjir Kanal Barat, atau meningkat 
obyek wisata Kelenteng Sam Poo Kong, 
Lawang Sewu maupun Kota Lama yang 
dulu tidak terawat menjadi lebih ter-

awat. 
“Untuk menunjang pariwisata kami 

harus memperbaiki jalan, memperlu-
as trotoar, mengatasi rob dan banjir, 
membuat kota bersih, dan sebagainya,” 
katanya.

Kota Semarang, dengan fasilitas 
hotel, tempat belanja, dan sebagainya 
menyadikan jasa untuk memfasilitasi 
kegiatan industry. Walaupun sampai 
sekarang sudah ada delapan Kawasan 
industri, tidak bertekad untuk menam-
bah lagi. Kalau ada yang ingin menanam 
modal di Semarang, dipersilakan untuk 
mencari lokasi di Demak, Kendal, atau 
Kabupaten Semarang, di Kota Semarang 
harga tanah dan tenaga kerja sudah 
mahal.

“Di Semarang cukup kantor pusat-
nya saja, supaya pajak masuk di sini,” 
katanya. 

Bebas Banjir dan Rob 
Untuk fokus ke sektor pariwisata, 

Pemkot membutuhkan banyak dana 
untuk membangun infrastruktur. Kota 
Semarang yang anggaran pendapatan 
dan belaja daerahnya tahun ini Sud-
ha mencapai Rp 5,2 triliun tertinggi di 
antara kabupaten/kota di Jawa Tengah, 
banyak mendapat dukungan dari pemer-
intah pusat.  

Misalnya melalui Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kota 
Semarang bisa mempercepat proyek-
proyek infrastruktur. Beberapa di antara-
nya mengatasi rob dan banjir, selain juga 
infrastruktur jalan dan jembatan.

Mengenai persoalan rob, Hendi opti-
mis teratasi dan titik-titiknya sudah terli-
hat. Misalnya di Tanjungmas, Dadapsari, 

dan Kuningan sering terkena rob dan 
banjir tetapi kini sudah teratasi. Bersama 
warga akan memantau bagaimana jika 
nanti sudah memasuki musim penghu-
jan apakah infrastruktur yang ada bisa 
mengatasi persoalan tersebut.

“Warga tidak lagi mengeluh rob. 
Infrastruktur yang dibangun bukan 
hanya rekayasa engineering tetapi juga 
membangun kesadaran warga untuk 
merawat drainase,”katanya.

Soal banjir yang sedang diselesaikan 
mislanya di Tembalang.  Ada perumahan 
besar berada di Tembalang yang berada 
di cekungan sehingga jika hujan deras 
maka air tidak bisa dibuang. Pemkota 
mengatasinya dengan membangun pom-
pa dan membuat embung.
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Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 7 pers-
en, pemerintah provinsi terus mengeksplorasi potensi pariwisata 
daerahnya. Salah satunya adalah mengelola kawasan Boro-
budur yang sudah ditetapkan sebagai program super prioritas 
pembangunan sektor pariwisata oleh pemerintah pusat.

MENDORONG 
Borobudur-Borobudur Baru




