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Suara Merdeka 20 April 2016 halaman 17  

Tarif Keamanan Dikeluhkan Pedagang 

● Relokasi Sementara Pasar Johar Banyak Masalah 
SEMARANG-Tarif uang keamanan dikeluhkan para pedagang yang berjualan di 

Relokasi Sementara Pasar Johar Masjid Agung Jawa Tengah. 

 

JALAN HANCUR : Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi bersama Ketua Komisi B 

DPRD Mualim meninjau jalan paving di Blok E Relokasi Sementara Pasar Johar Masjid 

Agung Jawa Tengah (MAJT) yang hancur karena dilewati truk bermuatan buah setiap 

hari.(91) 
Sebab, tarif yang dipatok terlalu tinggi yakni Rp 

10.000 rupiah per satu stiker atau satu lapak setiap 

bulan. Suryani salah pedagang mengaku dirinya 

keberatan dengan tarif uang keamanan sebesar Rp 

10.000 per lapak setiap bulan. Padahal ketika berada 

di Pasar Johar yang lama para pedagang hanya 

dikenakan tarifRp 1.500 per bulan. 

Dalam surat itu, disebutkan setiap stikernya 

menandai 1 x 2 meter ukuran dihitung  Rp10 ribu 

dan berlaku kelipatannya sampai empat stiker, 

selebihnya pedagang dikenai 50 persennya,yakni Rp 

5.000. 

 ‗‘Hari ini sudah ada edaran dari PAM Swakarsa 

atau pihak yang mengelola keamanan. Kalau saya 

punya lima lapak jadi setiap bulan harus keluar uang 

lagi Rp. 50.000 ya keberatan. Sebenarnya pedagang 

tidak keberatan kalau tarif keamanan tidak 

membengkak sebesar itu,‘‘ keluhnya di hadapan 

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi bersama 

Ketua Komisi B DPRD Mualim ketika meninjau 

Relokasi Sementara Pasar Johar Masjid Agung Jawa 

Tengah (MAJT), Selasa (19/4). 

Anik Sulfani pedagang lainnya juga 

mengeluhkan tingginya tarif uang keamanan 

tersebut. Padahal para pedagang bersedia dikenakan 

tarif keamanan namun angkanya tidak sebesar itu. 

Selain itu, sebelum edaran disebar para pedagang 

tidak diajak rembukan. Sehingga, ketika mendapat 

edaran mereka sedikit kaget.  

‗‘Ini uang keamanan tarifnya cukup mahal harus 

dikaji ulang. Satu stiker itu untuk ukuran 1x2 meter 

Saya punya enam stiker. Jadi, bayarnya Rp 40.000 

ditambah Rp 5.000 dikali dua, yakni Rp 

60.000,‘‘ujarnya. 

Dia menerangkan, belum ada kesepakatan dari 

pedagang mengenai tarif tersebut. Pedagang merasa 

terbebani karenana nantinya setiap bulan mereka 

akan keluar biaya seperti tarif kebersihan, listrik, dan 

retribusi jika telah diberlakukan. 

Jalan Hancur 

Pantauan Suara Merdeka, Selasa (19/4) jalan 

paving di Blok E Relokasi Sementara Pasar Johar  

 

Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) hancur karena 

dilewati truk.Hal itu menyebabkan akses jalan di 

jalur tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. 

Suwardi pedagang buah mengeluhkan kondisi 

tersebut. Padahal dirinya baru menempati area 

tersebut sebulan lebih. Akses jalan tersebut hancur 

karena setiap hari dilewati truk untuk bongkar muat 

buah. Ketika hujan jalan tersebut berubah menjadi 

kubangan lumpur dan tidak bisa dilewati kendaraan 

pribadi. 

‖Saya berharap dinas pasar segera 

memperbaiki.‘‘ 

 Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi 

menyatakan uang keamanan yang ditarik oleh Pam 

Swakarsa PPJP itu meresahkan pedagang. Sebab 

belum ada kesepakatan dan bisa dikatakan sebagai 

pungli. 

Politikus PDI Perjuangan itu secara tegas 

meminta PPJP menghentikan dulu penarikan uang 

keamanan di Lapak Sementara Pasar Johar sampai 

ada kejelasan dan kesepakatan dengan para 

pedagang 

.‗‘Kami minta penarikan uang keamanan 

dihentikan dulu. Meski PPJP sudah mengeluarkan 

surat edaran (SE), ditarik dulu.‖ 

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Kota 

Semarang, Mualim menegaskan dinas pasar harus 

segera membenahi berbagai masalah yang ada di 

relokasi. Menurutnya saat ini relokasi sementara 

Pasar Johar masih banyak yang harus dibenahi. 

‗‘Jalan ini merupakan akses penting harus 

dibenahi dulu, karena banyak paving yang amblas 

kalau musim hujan jadi banyak genangan. Dari dinas 

pasar tadi saya hubungi berjanji sebelum tanggal 21 

April jalan akan diperbaiki, ya akan saya pantau 

terus jika tidak dibenahi akan saya panggil,‘‘ 

tandasnya. (fri, H71-91). 
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Suara Merdeka 21 april 2016 halaman 17 

Permintaan Uang Parkir Dihentikan 
SEMARANG - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta agar uang 

keamanan dan parkir bagi pedagang korban  kebakaran di tempat relokasi 

sementara Pasar Johar, dihentikan 

 
AKTIVITAS BELUM NORMAL: Aktivitas perdagangan di area relokasi sementara 

Pasar Johar Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) belum normal karena masih sepi 

pembeli. (74) 
 

Wali Kota juga menginginkan selain 

biaya parkir dan keamanan, biaya lain seperti 

kebersihandiminta untuk sementara ini 

ditiadakan.  

Semua pihak juga diminta mengerti 

bahwa aktivitas para pedagang di relokasi 

masih belum normal. ‖Saya menegaskan, 

untuk sementara ini semua biaya, baik tarif 

parkir, keamanan, dan kebersihan untuk 

sementara dihentikan dulu. Padahal ini sudah 

saya sampaikan kepada Asisten II  untuk 

berkoordinasi dengan Dishubkominfo, Dinas 

Pasar, dan Satpol agar selama pedagang yang 

berjualan belum normal, jangan ditarik tarif 

apapun yang membebani mereka,‖ tandas 

Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, Rabu 

(20/4). 

Pihaknya akan merapatkan lagi dengan 

pihak terkait untuk membahas permasalahan 

tersebut. Instruksi tersebut harus segera 

dilakukan untuk membebaskan pedagang dari 

segala iuran, hingga aktivitas pedagang di 

tempat relokasi ramai dan pedagangberjualan 

dengan normal. 

 

Perbaikan Jalan 

Mengenai jalan paving yang hancur di 

Blok E, ia meminta agar dinas pasar segera 

memanggil kontraktor untuk memperbaiki jalan 

tersebut. ‖Kontraktornya beralasan spesifikasi 

jalan sudah sesuai standar yang ditentukan. Tapi 

faktanya kondisi jalannya rusak ya harus segera 

diperbaiki. Jangan kaku-kakuan,‖ tandas dia. 

Hendi meminta agar segala kekurangan 

yang berada di relokasi sementara Pasar Johar 

Masjid Agung Semarang (MAJT) harus 

secepatnya dibenahi. 

‖Saya tegaskan lagi untuk semua tarif 

baik parkir, keamanan, dan kebersihan harus 

dihentikan. Jika tidak bisa menghentikan segala 

tarif tersebut bagi pedagang, saya akan cari orang 

lain yang bisa berkomitmen yang sejalan dengan 

program pemerintah.‖  

Terpisah, Ketua Pam Swakarsa M 

Rozikin mengaku, belum menentukan nominal 

tarif keamanan. Pihaknya sejak awal 

pembangunan relokasi fokus untuk 

mengamankan area tersebut. (fri, H71-74 
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28 april 2016 halaman 17  

PKL di Gerbang agar Ditertibkan 

● Relokasi Sementara Pasar Johar MAJT 

 
SEMARANG - Para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekitar gerbang 

masuk relokasi sementara Pasar Johar diminta ditertibkan 

 

Jika dibiarkan, jumlah para PKL tersebut 

akan semakin bertambah. Selain itu, 

keberadaan mereka juga dikhawatirkan akan 

membuat bagian dalam tempat relokasi itu 

sepi pembeli. 

‖Keberadaan PKL di sekitar gerbang 

masuk relokasi sementara Pasar Johar harus 

segera ditertibkan. Jangan dibiarkan, karena 

seperti yang sudah-sudah pasti jumlah 

(PKL) akan bertambah,‖ tandas Ketua 

DPRD Kota Semarang, Supriyadi, kemarin. 

Dia meminta aparat Satpol PP bisa 

menertibkan para PKL tersebut agar tidak 

menjamur dan muncul bedeng-bedengbaru. 

Selain itu, Satpol PP harus melakukan 

operasi setiap hari. ‖Jika dibiarkan, maka 

pembeli yang datang ke relokasi sementara 

akan lebih memilih membeli barang di 

PKLtersebut dan tidak mau masuk ke 

relokasi sementara Pasar Johar, sehingga 

akan membuat relokasisementara sepi dan 

para pedagang di dalam akan merugi,‖ 

imbuhnya. 

Zainal Arifin, salah satu pedagang Pasar 

Johar mengaku resah dengan keberadaan 

pedagang kaki lima yang berada tepat di 

gerbang masuk relokasi. Menurutnya, 

keberadaan PKL di luar area relokasi bisa 

memengaruhi pendapatan pedagang dan 

mengganggu arus lalu-lintas. ‖ 

Kalau digunakan berjualan pedagang 

liar, kasihan para pedagang korban 

kebakaran Pasar Johar yang nantinya akan 

pindah di relokasi sekitar Masjid Agung 

Jawa Tengah (MAJT). Pembeli akan lebih 

memilih membeli pinggir jalan tanpa harus 

masuk area MAJT.‖ 

Cek Lapangan 

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, 

Mualim menambahkan, saat ini banyak kios 

semi permanen yang dibangun di sekitar 

gerbang masuk. Dia mempertanyakan siapa 

yang mengizinkan pembangunan tersebut 

karena dinilai berdiri di area terlarang. ‖ 

PKL-PKL yang mulai tumbuh di Jalan 

Arteri Soekarno-Hatta sekitar gerbang masuk 

relokasi harus segera ditertibkan karena berdiri 

di area trotoar dan bantaran sungai. Keberadaan 

mereka mulai merebak. Harus segera ditindak, 

jika tidak akan membuat pembeli enggan masuk 

ke relokasi dan bisa membuat kotor sungai,‖ 

ujarnya. 

Ia mengemukakan, dalam waktu dekat 

pihaknya akan memantau jalan di sekitar Blok E 

yang rusak. Sebab, beberapa pekan lalu 

pihaknya mendapati jalan tersebut rusak parah. 

‖Akan saya cek silang dalam beberapa hari ini 

apakah sudah dibereskan atau belum, janjinya 

sudah dibereskan tapi akan kami cek lapangan. 

Karena masih dalam perawatan ya harus segera 

diperbaiki. Dalam waktu dekat saya juga akan 

memanggil Dinas Pasar.‖ 

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi 

mengatakan, kerusakan di area relokasi 

sementara diakibatkan karena jalan tersebut 

tidak untuk dilintasi truk. Di sisi lain, truk 

bermuatan berat yang masuk ke relokasi 

memilih jalur itu karena dinilai jaraknya lebih 

dekat dan praktis. ‖Soal penambahan lahan di 

relokasi sementara Pasar Johar MAJT belum 
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kami pikirkan karena saat ini dinilai sudah 

cukup. Sekarang kami fokus untuk 

menyelesaikan DED Pasar Johar,‖ paparnya. 

(fri, H71-74) 

 

Suara Merdeka,  17 Juni 2016 halaman 18 

Revitalisasi Johar Telan Rp 700 Miliar 

 Susun DED Libatkan Pakar 

BERI SAMBUTAN : Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu ketika 

memberikan sambutan dalam acara Kick Off DED Pasar Johar di ruang Loka 

Krida, 

Lantai 8 Gedung Moch Ihsan, kemarin.(91) 

SEMARANG - Pemkot Semarang 

memulai kick off meeting detail engineering 

design (DED) revitalisasi Pasar Johar di 

ruang Loka Krida, Lantai 8 Gedung 

Moch.Ihsan, Kamis (16/6). Acara yang 

dibuka oleh Wakil Wali Kota Semarang 

Hevearita itu dihadiri sejumlah pakar, 

akademisi, dan ahlli bangunan. 

Heverarita G. Rahayu mengaku kick off 

DED revitalisasi Pasar Johar merupakan 

langkah yang maju. Sebab, terbakarnya Pasar 

Johar diakui mengganggu perekonomian 

daerah, karena sekitar 8.000 pedagang 

kehilangan tempat berjualan.  

Dia menginginkan agar pembuatan DED 

dan revitalisasi Pasar Johar bisa selesai. 

Pemkot akan terus mengawal revitalisasi 

Pasar Johar dengan melibatkan para 

stakeholder terkait. 

‖Pasar Johar bukan merupakan pasar 

biasa karena masuk dalam cagar budaya. 

Tentunya revitalisasi harus dilakukan berhati-

hati dan melibatkan banyak pihak baik para 

ahli, pakar, akademisi, pengamat, pedagang, 

dan masyarakat,‖ tuturnya. 

Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan, 

Agus Riyanto, DED meliputi seluruh 

kawasan Pasar Johar. Sehingga Pasar Johar 

nantinya diharapkan bisa menjadi ikon Kota 

Semarang.  

‖Kami undang para pakar dan ahli untuk 

memberi masukan dalam acara Kick Off 

DED Revitalisasi Pasar Johar. Hal itu 

merupakan elemen untuk kembali revitalisasi 

Pasar Johar karena menyangkut ribuan 

pedagang,‖ ujarnya. 

Estimasi Biaya Agus menerangkan, 

revitalisasi Pasar Johar akan dimulai pada 

2017. Karena anggaran besar melibatkan 

pemerintah kota provinsi, dan pusat. 

Sebelum DED jadi pihaknya belum bisa 

menentukan anggaran. Namun, sesuai 

perhitungan sebelumnya yang pernah dikaji, 

revitalisasi Pasar Johar estimasinya sekitar Rp 

600 - Rp 700 miliar untuk seluruh kawasan 

tersebut. 

‖Konsentrasi pekerjaan akan dilakukan di 

Pasar Johar dan kawasan sekitarnya. Untuk 

kajian amdal dan lalu-lintas ditargetkan juga 

selesai tahun ini. Diskusi ini akan berlangsung 

beberapa kali, dan akan dilakukan seminar,‖ 

jelasnya.  

Ketua Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar 

(PPJP) Kota Semarang, Suwanto menginginkan 

agar bangunan pengganti Pasar Yaik di kawasan 

Johar nanti tidak lebih dari dua lantai. Sebab, 

seperti pengalaman revitalisasi pasar sebelumnya 

yang dibangun dengan tiga sampai empat lantai 

malah ditinggalkan pedagang. 

''Jadi harus dibangun maksimal dua lantai 

saja. Karena lantai tiga dan empat nanti sepi 

sama seperti pasar-pasar yang telah 

direvitalisasi,'' kata dia. 

Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian 

Cagar Budaya Jawa Tengah, Drs Tri Hartono 

menegaskan sesuai undang-undang Pasar Johar 

merupakan bangunan cagar budaya. Adapun 

ketika melakukan revitalisasi meliputi tiga poin 

yakni, perlindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan. 

‖Revitalisasi dilakukan untuk 

menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya yang 

prinsipnya tidak boleh bertetangan dengan 

masyarakat. Tujuan cagar budaya adalah untuk 

kesejahteraan terhadap masyarakat. Sejarah kota 

ada di Pasar Johar karena dekat dengan Kota 
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Lama, Masjid Kauman, pasar, dan alun-alun,‖ tandasnya.(fri,H71-9)

 

Suara Merdeka, 6 Agustus 2016 halaman 18 

 

Listrik Pasar Johar Sementara Padam 
 

SEMARANG-Pedagang Pasar Johar yang menempati kompleks Masjid Agung 

Jawa Tengah (MAJT) terpaksa berjualan tanpa penerangan karena listrik padam 

sejak beberapa hari terakhir ini. 

 

Salah satu pedagang, Heldi  

mengungkapkan, listrik padam sejak Senin 

(1/8) dan hingga kemarin belum hidup. Hal 

itu sangat mengganggu transaksi jual beli dan 

pada malam gelap gulita. ‘‘Padahal beberapa 

pedagang membutuhkan listrik untuk 

berjualan. Ada beberapa pedagang yang 

menggunakan genset, tetapi jumlahnya 

sedikit. Kamiberharap hal ini segera diatasi 

dinas terkait,‘‘ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pasar Kota 

Semarang, Trijoko Sardjoko menuturkan, 

awalnya, pasar sementara itu dialiri 55 ribu 

watt dan los setrum dari PLN. Namun, saat 

ini tidak mampu mengaliri seluruh pedagang, 

karena beban terus bertambah. 

Diputus 

Untuk sementara, PLN terpaksa memutus 

aliran listrik karena khawatir transformator 

(trafo) meledak. Kini, pihaknya mengusulkan 

dana untuk penambahan daya dalam 

anggaran perubahan. Dia mengatakan, karena 

hal itu harus melalui proses, pihaknya 

meminta kepada pedagang untuk bersabar. 

‘‘Sebenarnya di kompleks MAJT ini 

konsepnya sementara. Listrik yang disediakan 

juga sementara. Namun, ada beberapa pedagang 

yang menggunakan listrik berlebihan, sehingga 

bebannya terlalu berat. Kami sedang 

mengusulkan dalam anggaran perubahan untuk 

menambah daya listrik,‘‘ sambung Trijoto. 

Untuk penanganan jangka pendek, 

pihaknya berencana menggilir listrik di tiap blok. 

Sebab, kapasitas listrik tidak mencukupi. Dinas 

Pasar akan mendata kebutuhan listrik masing-

masing blok, agar teraliri listrik dengan baik, 

meski secara bergiliran. 

Sekitar 8.000 pedagang Pasar Johar mulai 

menempati areal MAJT pada awal April lalu. 

Sejak April hingga Juli, mereka mendapatkan 

fasilitas listrik. Namun, mulai awal Agustus ini, 

listrik dari PLN diputus. (K18, fri-71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

 

Suara Merdeka,  23 agustus 2016 halaman 17 

 

Pemkot Didesak Bentuk Satgas Khusus 

■ Pedagang Johar Pindah ke Jl Agus Salim 

 
SEMARANG-DPRD meminta Pemkot segera membentuk satgas khusus untuk 

menangani berbagai permasalahan Pedagang Pasar Johar di tempat relokasi di 

wilayah Masjid Agung JawaTengah (MAJT). 

 

Satgas khusus ini harus  melibatkan lintas 

sektor, tidak hanya Dinas Pasar. Wakil Ketua 

DPRD Kota Semarang, Agung Budi 

Margono, Senin (22/8) mengatakan, 

permasalahan pedagang Pasar Johar di tempat 

rekolasi itu terus muncul, mulai dari 

pemadaman listrik, parkir, hingga sepinya 

pembeli. Kini, sebagian pedagang memilih 

pindah ketempat lain. Beberapa diantaranya 

kembali ke Jalan Agus Salim. 

‘‘Sejauh ini progresnya belum 

menggembirakan, keluhan para pedagang 

masih terjadi. Saya sarankan membentuk 

satgas khusus yang melibatkan beberapa 

pihak. Misalnya, untuk menyelesaikan 

masalah fasilitas dan mengembalikan 

perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini 

menyangkut banyak orang,‘‘ujar Agung. Dia 

menambahkan, hal ini sangat penting, apalagi 

Dinas Pasar akan dilikuidasi. Dinas Pasar 

akan masuk dalam rumpun perdagangan. 

Penggabungan untuk mengikuti struktur 

organisasi di pemerintah pusat. Hal itu sesuai 

amanah Undang-Undang (UU) Nomor 

23/2014 mengenai Pemerintah Daerah. 

Presiden Joko Widodo juga telah 

menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah 

pada 15 Juni lalu. 

Menurutnya, pasar tradisional harus tetap 

menjadi prioritas penanganan. Sejauh ini, 

penanganan belum optimal, bukan hanya 

persoalan Pasar Johar, namun juga 

Pasar.Bulu dan Peterongan. Jangan sampai, 

imbuhnya, ada urusan yang tidak ditangani 

pemerintah. 

 ‘‘Prinsipnya, kami mendukung langkah 

pemerintah untuk perbaikan di beberapa aspek. 

Apalagi serapan anggaran saat ini masih minim. 

Dari APBD 2016 sebesar Rp 3,6 triliun, baru 

diserap Rp 29,97 miliar. Pembangunan 

infratruktur menjadi penyerap terkecil, hanya 

tujuh persen,‘‘ungkapnya. 

Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang 

Syahrul Qirom menuturkan, parkir juga menjadi 

masalah di Pasar Johar sementara. Tingginya 

tarif parkir menyebabkan pembeli enggan 

datang. Dampaknya, transaksi terus menurun tiap 

harinya. Untuk motor ditarik Rp 2.000 dan mobil 

Rp 5.000. ‘‘Sebenarnya, Dishub sudah 

memperingatkan, tetapi masih ada yang bermain. 

Masalah ini juga harus disikapi dengan 

serius,‘‘ujar Syahrul Qirom. 

Listrik Padam 

Terpisah, Wali Kota Semarang Hendrar 

Prihadi mengatakan, pihaknya melalui Dinas 

Pasar tengah menyusun anggaran untuk 

menaikkan daya di lokasi relokasi Pasar Johar 

yang akan diajukan dalam anggaran perubahan. 

Rencananya daya yang ada saat ini 53.000 watt 

akan dinaikkan menjadi 147.000 watt. 

Sebelumnya, pedagang resah berjualan di 

lapak sementara di kawasan MAJT. Selain 

karena kondisi pasar di area relokasi itu tak 

kunjung ramai, pasokan listrik di pasar juga 

terus-terusan byar pet. Hal ini menggangu 

aktivitas jual beli pada malam hari. 

(K23,fri,K18-71) 
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Suara Merdeka, 27 Agustus 2016 halaman 18 

Negara Harus Hadir di Relokasi Johar 

 

SEMARANG TENGAH Negara diminta hadir di tempat relokasi pedagang 

Pasar Johar di kompleks MAJT. Sebab, selama ini sejumlah persoalan yang 

mendera pedagang terkesan dibiarkan. 

 
Mulai dari pengelolaan parkir yang 

amburadul, penyediaan lapak dan publikasi 

untuk meramaikan pasar. Hal itu muncul 

dalam dialog antara Persatuan Insan 

Pedagang Johar Semarang (Pijar) dengan 

Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota 

(DP- 2K) Semarang, di Menara Suara 

Merdeka Lantai 17, Jalan Pandanaran, Kamis 

(25/8) petang. 

Ketua Pijar, Azim Wasyik mengatakan, 

peristiwa kebakaran Pasar Johar sempat 

membuat pedagang sepatu ini putus asa. 

Pembelinya berkurang, karena minim 

informasi yang menunjukkan kiosnya saat 

ini. Pembeli lama, katanya, lebih memilih 

belanja di Pasar Yaik Baru. ‖Jaringan 

pembeli kami hilang. Kita jualan tidak bisa 

seperti dulu. Mungkin berkurang sampai 

40%. Sulit untuk bangkit, apalagi kondisi 

ekonomi seperti sekarang ini 

Kami berharap bisa segera kembali ke 

Pasar Johar tanpa tarikan biaya dan seperti 

dulu lagi. Jangan sampai nanti kami kembali 

ke Pasar Johar jadi orang asing,‖ ujarnya. 

Hasyim menambahkan, pemkot belum 

merelisasikan janjinya untuk 

mempublikasikan Pasar Johar di MAJT 

berskala besar, sehingga masyarakat semakin 

tahu dan datang. Perlu juga dipublikasikan 

denah pasar baru agar masyarakat tahu lokasi 

pedagang yang dicari. 

‖Dulu dijanjikan pemkot dan pemprov 

menyediakan hadiah mobil yang diundi untuk 

pembeli yang belanja di tempat relokasi. 

Sampai sekarang tak jelas. Negara kok 

sepertinya tidak hadir,‖ katanya. 

‖Satu petak di sini ukurannya 1 x 2 meter. 

Jadi jumlah petaknya bisa melebihi jumlah 

pedagang yang direlokasi. Pedagang itu yang 

direlokasi ada 3.700 orang, tapi petaknya bisa 

untuk 7.000 orang. Ini kan rawan digunakan 

oleh orang baru yang bukan untuk relokasi,‖ 

ungkapnya.  

Ruli, pedagang sepatu mengatakan, 

pengelolaan parkir tidak konsisten. Parkir Rp 

1.000, tapi ditarik Rp 2.000. Parkir mobil Rp 

2.000, ditarik Rp 5.000. ‖Di sana ada dua tiket 

parkir, jadi kalau tidak diberikan, dipakai 

oknumnya lagi,‖ katanya. 

Ajak Rembugan 

Ruli menambahkan, organisasi pedagang 

pasar tersebut akan dilegalkan dengan 

mendaftarkan ke notaris dan Kementrian Hukum 

dan HAM.  

Dalam waktu dekat, syarat-syarat akan 

dikumpulkan, sehingga memiliki legalitas 

memperjuangkan aspirasi pedagang pasar yang 

kini menempati lahan milik MAJT. ‖Kami 

meminta juga penambahan transportrasi umum 

seperti BRTdan membuka jalan masuk dari Jalan 

Kartini dekat Jembatan Jolotundo biar banyak 

akses ke pasar,‖ ungkapnya.  

Anggota DP2K Semarang Bidang 

Lingkungan Perkotaan, Sudanti Budihardjo 

mengatakan, di pasar relokasi belum tersedia 

sarana air dan penanganan sampah yang 

memadai. Di sisi lain, lingkungan juga belum 

dijaga banyak petugas keamanan. ‖Koordinasi 

antarinstansi tidak jalan. Air dan sampah belum 

jelas penanganannya,‖ katanya. 

Ketua DP2K Semarang, Budi Santoso 

mengatakan, pemkot harus mengajak pedagang 

untuk rembukan terkait persoalan di tempat 

relokasi. Selama menunggu pembangunan Pasar 

Johar, pedagang juga harus diikutkan dalam 

penyusunan DED. 

‖Jangan sampai setelah pasar dibangun 

jadi sepi pedagang dan pembeli. Pedagang harus 

dilibatkan. Konsekuensinya, nanti pedagang 

harus menempati. Keinginan-keinginan 

pedagang diakomodir,‖ jelasnya. (H74-91) 
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Tribun Jateng, Jumat 1 April 2016 

Ninik Senang Lebih Dekat ke Pedagang Langganan 

 Pedagang Pasar Johar Pindah ke Pasar Sementara Dekat 

MAJT 

SEMARANG, TRIBUN – Ninik, warga 

Jalan Gajah tampak riwa-riwi di sekitar Blok 

F6 Pasar Johar Sementara yang berada di 

kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), 

Kamis (31/3). Sesekali ia melongok ke kanan 

dan ke kiri lapak. 

Raut wajah Nanik tampak menunjukkan 

kebingungan. Ia lantas menghampiri adiknya 

yang sedang menunggu di seberang jalan. 

―Kok ngga ada ya. Katanya pidah ke Blok 

F6,‖ kata Ninik ke adiknya. 

Ninik pun mencoba menelepon pedagang 

suvenir tempat langganannya memesan 

barang. ―Aduh kok ngga aktif.‖  Kata Ninik. 

Ninik mengatakan, dia telah memesan 

suvenir di pedagang Pasar Johar, dua bulan 

lalu. Lantaran pedagang tersebut pindah ke 

Pasar Johar Sementara,dia khawatir, suvenir 

pesanannya untuk acara, Jumat (8/4) 

mendatang, tidak selesai. ―Saya mau ngecek 

sudah jadi belum suvenirnya. Padahal sudah 

mendekati acara tanggal 8 April. Katanya di 

Blok F6 tapi ngga ada. Bingung juga, saya 

baru ke sini,‖ ujarnya. 

Ponsel Ninik berdering. Pedagang yang ia 

cari pun memberi tahu jika ia pindah di Blok 

F16 Pasar Johar Sementara. ―Oh ya sudah saya 

ke sana,‖ jawab Ninik. 

Meski sempat bingung, Ninik merasa 

senang lantaran Pasar Johar kini dekat dengan 

rumahnya. ― Malah senang saya pindah ke ini 

karena dekat rumah. Kalau di tempat lama 

lumayan jauh. Saya tetap cari di sini karena 

barangnya lumayan murah disbanding toko-

toko lain,‖ ujarnya. 

Kamis kemarin merupakan menjadi batas 

waktu pedagang Pasar Johar pindah dari lapak 

darurat di Jalan Agus Salim ke Pasar Johar  

Sementara. Pantauan Tribun Jateng, sudah 80 

persen pedagang menempati lapak sesuai 

undian. Kebanyakan pedagang menggunakan 

lapak tertutup demi keamanan barang 

dagangannya. 

Seorang pedagang, Ny. Safei mengatakan, 

dia langsung memindahkan barang 

dagangannya lantaran tidak punya tempat 

untuk menyimpan barang dagangan. ―Batas 

waktu pindah kan hari ini (kemarin—Red). 

Oleh karena lapaknya sudah siap jya saya 

langsung pindah ke sini. Saya ngga punya 

tempat penyimpanan di Semarang,‖ ujarnya 

pedagang pecah belah. 

Dia optimis, pasar akan tetap ramai meski 

pidah ke kawasan MAJT. ―Yakin pasti ramai, 

Rezeki sudah ada yang ngatur. Percayakan 

saja sama Yang Mahakuasa,‖ ujarnya.  

Tutup seng 
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas 

Pasar Kota Semarang, Trijoto Sardjoko 

mengatakan, pihaknnya sudah melakukan 

penutupan dengan seng di beberapa titik di 

antaranya sekitar Kanjengan dan gedung 

parkir Pasar Johar. Penutupan seng dilakukan 

agar di sekitar Pasar Johar tidak ada lagi 

pedagang  yang berjualan. ―Nanti secara 

bertahap akan kami tutup semua. Penutupan 

ini diharapkan proses pembangunan kembali 

Pasar Johar tidak terkendala denganpedagang 

yang masih jualan di sekitar pasar.,‖ ujar 

Trijoto kepada Tribun Jateng, Kamis (31/3). 

Saat ni masi terdapat sisa-sisa material 

lapak darurat di Jalan Agus Salim. Nantinya 

fungsi jalan tersebut akan dikembalikan seperti 

semula. ―Butuh beberapa hari ke depan untuk 

membuka Jalan Agus Salim sebelumnya. 

Sekarang masih banyak material berserakan,‖ 

ujarnya. (gpe/aqy) 
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Tribun Jateng, Jumat 1 April 2016 

Pedagang Bongkar Lapak Darurat 

PANTAUANTribun Jateng di Jalan Agus 

Salim, Kamis (31/3), beberapa pedagang 

sedang sibuk membongkar lapak  

daruratnya. Tak hanya di Jalan Agus 

Salim, pedagang di sisi selatan pasar pun 

juga telah membongkar lapak daruratnya. 

Pedagang bumbon, Kastun tampak 

sibuk memilah bahan material bekas lapak 

darurat di Jalan Agus Salim. Meski telah 

di bongkar, ia masih akan memakai 

beberapa bahan material untuk lapak di 

Pasar Johar Sementara. ―Saya dapat 

sekitar 1 meter persegi. Lapak disana 

sudah saya bangun, habis sekitar Rp 2 

jutaan,‖ ujarnya.  

Lantaran pedagang kompak pindah, 

Kastun yakin, Pasar Johar Sementara akan 

ramai ―Saya yakin bakal ramai dan 

tambah laris,‖ ujarnya. 

Keyakinan yang sama juga 

disampaikan pedagang pigura, 

Muhammad Sholeh. Pria asal Jepara 

tersebut meyakini jika rezeki sudah diatur 

oleh Allah SWT. ―Sekarang tinggal kita 

berusaha agar rezeki yang sudah diatur 

oleh Allah akhirnya kita terima,‖ ujar 

Sholeh yang mengaku tekor Rp 400 juta 

lantaran kebakaran Pasar Johar. 

Sholeh berharap, Pemkot segera 

memperbaiki dan mengevaluasi fasilitas di 

Pasar Johar Sementara ―Beberapa lapak 

belum dialiri listrik. Saya harap segera ada 

listrik. Juga beberapa jalan paving rusak 

segera diperbaiki agar pembeli nyaman,‖ 

ujarnya. (gpe/aqy). 
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Tribun Jateng, Sabtu 2 April 2016 

 

Tini Ingin Jalan Pasar Relokasi Bagus Lagi
 Pasar Johar Sementara di Dekat MAJT Mulai Menggeliat 

Semarang, Tribun Pasar Johar sementara di 

kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) 

mulai menggeliat. Hampir semua pedagang 

Pasar Hohar sudah pindah ketempat relokasi 

pedagang korban kebakaran tersebut, Jumat 

(1/4). Pembeli juga sudah mulai hilir mudi 

masuk ke dalam pasar. 

Kendati telah mulai beraktivitas, para 

pedagang masih mengeluhkan fasilitas di pasar 

sementara. Dua blok jalan berpaving dalam 

kondisi rusak, bahkan berlumpur. Kerusakan 

jalan akibat lalu lalang truk penganut buah. 

Pedagang buah, Tini Anggraini 

mengatakan truk-truk tersebut datang 

menyuplai buah dagangannya. Setiap datang 

truk tersebut membawa buah dengan berat 10 

ton hingga 20 ton. ―Itu belum yang datang truk 

tronton, bisa rusak lebih parah lagi. Dari 

sebelum masuk sini sudah rusak, setelah 

banyak yang masuk tambah rusak, pemerintah 

belum memperbaiki: ujarnya 

Pedagang harus memakai angkutan kapasistas 

besar untuk menghemat biaya transportasi. 

―Kalau pakai truk tronton bisa muat banyak 

dan harga jadi lebih murah. Biar bisa bersaing 

dengan pasar-pasar lain. Seperti Pasar Buah 

Pati dan Gamping. Truk masuk ke dekat pasar 

supaya kami tidak keluar uang lebih lagi untuk 

jasa angkut masuk ke dalam pasar‖ kata Tini. 

Tini berharap, pemerintah segera memperbaiki 

bahkan meningkatkan kualitas jalan khususnya 

di sekitar pedagang buah. ―Kalau bisa malah 

dibeton supaya kuat. Kalau pakai paving lagi 

bisa bisa ambles. Kami ingin jalan segera 

diperbaiki agar jualan kami lancar dan 

pengunjung nyaman,‖ ujarnya. 

Bukan hanya itu, Tini berharap 

pemerintah juga memberikan tambahan 

fasilitas sambungan listrik ke setiap lapak. 

―Sekarang listriknya belum masuk tiap-tiap 

lapak. Cuma satu lampu yang menyala. Kami 

butuh pencahayaan yang terang karena 

aktivitas kami juga 24 jam,‖ ujarnya. 

Untuk meramaikan pasar, Tini juga 

meminta pemerintah juga ikut mempromosikan 

keberadaaan Pasar Johar sementara agar 

semakin ramai. ―Pak Gubernur Ganjar pernah 

janji mempromosikan dengan kasih hadiah 

mobil bagi pengunjung Pasar Johar. Juga Pak 

Hendi (Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi—

Red) mau mempromosikan lewat media 

massa,‖ kata Tini yang juga bendahara 

Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar(PPJP) 

Kota Semarang. 

Segera Pulih 

Hal sama disampaikan pedagang bumbon, 

Yani, yang ingin pemerrintah gencar 

mempromosikan pasar Johar sementara. ―Sudah 

ramai, tapi masih jauh dari kondisi di Pasar 

Johar. Semoga bisa kembali pulih seperti dulu,‖ 

ujarnya. 

Seorang pembeli, Muniroh merasa senang 

dengan kepindahan pedagang Pasa Johar ke 

Kawasan MAJT ;antaran lebih dekat dengan 

rumahnya di Mranggen. ―Saya sudah punya 

pedagang langganan di sini. Jadi, tetap cari di 

Pasar Johar. Pindah ke sini malah lebih dekat,‖ 

ujar pedagang bubur kacang hijau tersebut. 

Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan dan 

pembangunan Dinas Pasar Kota Semarang, 

Nurcholis mengatakan, mengakomodasi 

keluhan pedagang mengenai kerusakan dan 

kekurangan fasilitas di Pasar Johar sementara di 

dekat MAJT. 

―Kami memikirkan jalan keluar untuk 

mengatasi problem tersebut. Kerusakan jalan itu 

karena pedagang memasukan muatan material 

yang tidak sesuai dengan daya tampung jalan,‖ 

ujarnya. (gpe/aqy) 

. 
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Tribun Jateng, Rabu13 April 2016 

Pedagang Johar Keberatan Pungutan Uang Keamanan 

SEMARANG, TRIBUN-Pedagang 

korban kebakaran Pasar Johar telah pindah ke 

pasar sementara di kawasan Masjid Agung 

Jawa Tengah (MAJT). Namun, proses 

kepindahan pedagang yang relative mulus, 

ternoda oleh muncelnya isu pemungutan uang 

keamanan sebesar RP 200 juta untuk seluruh 

pedagang. 

Seorang pedagang yang enggan 

disebutkan identitasnya mengatakan, rencana 

penarikan uang keamanan sebesar Rp 200 

juta perbulan itu dinilai memberatkan 

lantaran kondisi pasar sementara yang belum 

pulih benar. ―Kalau Rp 200 juta dibagi sekitar 

7 ribu pedagang, kenanya cukup besar (per 

pedagang),‖ ujarnya, Selasa (12/4). 

Kondisi banyaknya pedagang, kata dia, 

saat ini sedang memulihkan kembali omzet 

dagangan. ―Kami kemarin habis-habisan. 

Sekarang lagi cari pelanggan setelah pindah 

ke pasar sementara. Saya harap jangan (ada 

pungutan) sebesar itu, dibatalkan saja,‖ 

ujarnya. 

Setelah itu, dia mengatakan keluhan 

pedagang juga terkait belum cairnya bantuan 

Bank Jateng. Ia berharap pemerintah bisa 

mengupayakan pencairan dana bantuan 

tersebut. ―Kalau bantuan bisa cair sangat 

membantu pedagang,‖ ujarnya. 

Bendahara Paguyuban Pedagang dan Jasa 

Pasar (PPJP) Kota Semarang, Tini Anggraini 

mengatakan, rencana penarikan uang 

keamanan Rp 200 juta dibatalkan lantaran 

banyak pedagang yang protes. ―Saya juga 

keberatan kalau segitu,‖ ujar Tini, yang juga 

pedagang buah di Pasar Johar Sementara. 

Dia mengatakan, besaran uang keamanan 

sesuai hasil rapat yakni Rp 10 ribu perlapak 

per bulan. Namun, jika pedagang yang 

memiliki lebih dari empat lapak maka 

dikenakan Rp 5 ribu per lapak per bulan. 

―Saat ini belum ada penarikan. Penarikan 

lewat PPJP Kota Semarang. Satu stiker atau 

satu lapak seluas satu meter persegi,‖ ujar 

Tini. 

Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait 

penarikan uang keamanan, Kepala Dinas Pasar 

Kota Semarang, Trijoto  Sardjoko, tidak 

mengangkat telponnya meski nada suara 

ponsel aktif. (gpe).
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Tribun Jateng, Senin 25 april 2016 

Hendi Tunggu Konsdisi Kembali Normal 
 Wali Kota Tegaskan Belum Ada Pungutan di Pasar Johar Sementara 

Semarang, Tribun- Walikota Semarang 

Hendrar Prihadi, menegaskan untuk 

sementara tidak ada pungutan, baik 

keamanan maupun parkir, kepada para 

pedagang Pasar Johar yang kini berjualan di 

Pasar Sementara. Hendi, sapaan akrab 

Hendrar Prihdi, sudah meminta kepada 

jajarannya untuk berkordinasi dengan Dinas 

Psar dan Satpol PP terkait hal tersebut 

 ―Perlu ada perhatian lebih bagi para 

pedagang korban kebakaran di Pasar Johar. 

Biarkan mereka terlebih dahulu beradaptasi 

dan berkembang. Ketika dagangan lalu dan 

omzet membaik kami baru akan bicara soal 

pungutan parkir, keamanan, maupun 

retribusi,‖ terangnya, Minggu (24/4) 

 Terkait waktu pembebasan pungutan, , 

ia menyebut, tergantung kondisi pedagang. 

―Bisa tiga bulan, enam bulan bahkan 

setahun. Khusus retribusi kami memang 

sudah membebaskan selama setahun,‖ 

imbuhnya. 

 Langkah Hendi disambut baik oleh 

seorang pedagang Pasar Johar Utara, Muh 

Anang. Menurutnya, kebijakan pungutan 

parkir dan keamanan selayaknya ditinjau 

ulang. Sebab, para pedagang harus merintis 

usaha dari nol lagi. 

 ―Uang keamanan Rp10.000 perlapak 

cukup memberatkan. Kami adalah korban 

kebakaran. Biarkan kami bernafas lega,‖ 

pintanya. 

 Anang tidak keberatan dengan uang 

pungutan asalkan kondisi sudah kembali 

normal. ―Saat ini, modal kami untuk 

berjualan hanyalah semangat,‖ katanya. 

 Ia meminta pula supaya pengelolaan 

parkir dan keamanan bisa satu atap. 

Manajemennya pun harus profesional. 

―Sekarang, kan, yang memungut parkir dan 

keamanan beda beda,‖ ujarnya. 

 Dimintai konfirmasi, Kepala Dinas 

Pasar Kota Semarang, Trijoto Sardjoko, 

enggan berkomentar terkait masalah ini. ― 

Nanti saja. Saya tanyakan dulu ke Pak 

Walikota. Jangan sampai salah tafsir,‖ 

tuturnya. 

 Sebelumnya, pedagang  pasar Johar di 

kawasan Masjid Agung Jawa Tengah mengeluh 

kerap dipungut uang keaman maupun parkir. 

Bahkan, jumlahnya melebihi ketentuan. 

Keluhan pedagang disampaikan kepada DPRD 

Kota Semarang. 

 Para pedagang masuk menggunakan mobil 

pikap namun ditarik parkir untuk truk. 

Sementara untuk sepeda motor penarikan parkir 

bisa mencapai Rp 3.000. 

Rombak pejabat dinas 

 Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, 

meminta kepada Hendi segera merombak 

pejabat Dinas Pasar. Sebab, mereka tidak 

mampu menyelesaikan permasalahan terkait 

pasar Johar Sementara. 

‖Perbaikan jalan di Pasar Johar Sementara 

tak juga selesai. Dinas pasar malah memaksa 

supaya jalan rusak diperbaiki oleh para 

pedagang, bukan kontraktor. Kesannya, ada 

unsur pembiaran dari dinas itu. Sudah hampir 

satu bulan jalan masih dalam kondisi buruk,‖ 

tegasnya. 

Pedagang, lanjut Supriyadi, sejatinya tidak 

keberatan apabila swadaya memperbaikinya. 

―Tapi, persoalan ini jadi tanggung jawab 

kontraktor karena masih dalam masa 

pemeliharaan selama enam bulan. Sekali lagi 

yang perlu disayangkan, Dinas Pasar malah 

melakukan pembiaran. Mereka tidak responsif,‖ 

cetusnya. 

Supriyadi menganggap, tak hanya 

pembangunan Pasar Johar Sementara yang tidak 

profesional. Banyak proyek pasar lain yang 

tidak beres digarap oleh Dinas Psar. Ia 

mencontohkan Pasar Jrakah, Pasar Bulu, Psar 

Rasamala, Psar Klitikan, Pasar Higenis 

Rejomulyo, dan Pasar Penggaron. 

―Saya usul diberlakukan mutasi di Dinas 

Pasar. Wali kota jangan ragu memperbaiki 

struktur di dinas tersebut supaya kejadian serupa 

tak terjadi lagi pada masa mendatang,‖ 

tandasnya. (gpe) 
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Tribun Jateng, Senin, 23 mei 2016 

Laras Harap Pengunjung MAJT Bisa Mampir 

 Pedagang Johar Sementara Keluhkan Sepi Pembeli 

SEMENTARA-TRIBUN- Kondisi omzet 

pedagang korban kebakaran Pasar Johar yang 

berjualan di Passar Johar Sementara yang 

berada di seitar Masjid Agung Jawa Tengah 

(MAJT) hingga kini belum sepenuhnya 

kembali normal. Mereka berharap, Pemkot 

Semarang berkoordinasi dengan Dewan 

Pelaksnaan Pengelola MAJT bisa membuka 

gerbang utara yang mengarah ke pasar 

sementara itu.  

Seorang pedagang, Laras mengatakan, 

lokasi pasar yang bersebelahan dengan 

MAJT cara untuk meningkatkan kunjungan 

pembeli yakni dengan cara membuka akses 

pintu gerbang sebelah utara dari masjid 

agung ke Pasar Johar Sementara. ―Kalau 

dibuka para wisatawan yang berkunjung ke 

MAJT dapat berbelanja oleh-oleh ke Pasar 

Johar Sementara. Saya kira Pemerintah, 

Dewan Pelaksana Pengelola MAJT atau 

siapapun yang mempunyai kewenangan akan 

mempunyai peranan besar untuk membantu 

kami meningkatkan omzet,‖ ujar Laras 

kepada Tribun Jateng, Minggu (22/5). 

Sejak pindah ke Pasar Johar Sementara, 

kata Laras, omzetnya mengalami penurunan 

karena berbagai hal. Ia sudah melakukan 

berbagai cara untuk meningkatkan omzet 

namun hingga kini belum kembali normal. 

―Beberapa cara sudah kami ambil untuk 

meningkatkan omzet saah satunya dengan 

menggunakan SMS broadcast. Tapi hasilnya 

tidak begitu signifikan,‖ ujarnya. 

Terkait kebersihan, kata Laras, dapat 

diberlakukan dengan aturan tertentu sehingga 

wisatawan dapat berbelanja ke Pasar Johar 

Sementara tanpa menimbulkan permasalahan 

keamanan, kebersihan, dan mengganggu 

kekhusyukan ibadah di MAJT. 

Harapan serupa disampaikan pedagang 

lain, Baeri. Ia mengatakan, sudah hampir 

semua pedagang menempati lapak, namun, 

mereka merasa penjualan belum seramai saat 

di Pasar Johar. Selain pembukaan gerbang, ia 

berharap jalan tembus dari Jalan Jolotundo 

diperlukan sehingga pasar akan ramai 

pengunjung,‖ ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pasar Kota 

Semarang, Trijoto Sardjoko mengatakan, 

pembukaan gerbang utara MAJT dan  jalan 

tembus Pasar Johar Sementara harus 

dikomunikasikan dahulu dengan pengurus 

MAJT. ―Pembukaan gerbang dengan Jalan 

tembus akan kami komunikasikan dengan 

pengurus MAJT. Itu adalah tanah MAJT jadi 

itu kewenangan mereka,‖ ujarnya.(gpe) 
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Tribun Jateng, 22 agustus 2016 

Arifin Minta Tambah Daya untuk Pasar Johar 

Listrik Pasar Johar Sementara di Kompleks MAJT Sering Padam 

 

SEMARANG, TRIBUN – sudah hampir dua 

minggu terakhir, Listrik Pasar Johar 

Sementara di kompleks Masjid Agung Jawa 

Tengah (MAJT), Kota Semarang, bergiliran 

padam. Kondisi ini akibat penggunaan listrik 

overload atau melebihi batas. 

Ketua Paguyuban Pedagang Johar Utara, 

Arifin mengatakan, setiap los atau kios 

memiliki daya sekitar 100 watt. Overload 

daya listrik lantaran pedagang memakai 

kipas angin atau lemari es.  

―Kondisi pasar panas, apalagi yang punya 

kios di dalam, sehingga banyak yang 

membawa kipas angin. Pada saat yang sama, 

ada juga yang membawa freezer, mereka 

menambah jualan seperti jualan es karena 

jualan utamanya sepi,‖ ujar Arifin, Minggu 

(21/8). 

Kebutuhan listrik, kata Arifin, sangat 

dibutuhkan pedagang. Pemadaman listrik 

secara bergiliran akan mengganggu aktivitas 

jual mereka. ―Apalagi pedagang yang 

aktivitasnya malam hari kalau tidak ada 

listrik untuk lampu jadi gelap. Jadi sekarang 

kadang nyala kadang mati,‖ ujarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Arifin mengatakan sudah ada 

pertemuan antara pedagang, Dinas Pasar, dan 

PLN untuk mencari solusi atas permasalah 

tersebut. Anggaran naik daya sekitar Rp 80 

juta sampai Rp 90 juta. ―Pedagang kalau 

disuruh iuran menaikkan daya tentu 

keberatan. Sementara itu, pemerintah baru 

bisa menganggarkan naik daya di APBD 

Perubahan 2016. Ada upaya dana talangan 

dulu dari pemerintah, kami setuju saja 

dengan itu,‖ ujarnya.  

Namun Arifin berharap, dana talangan itu 

segera cair agar permasalahan listrik di Pasar 

Johar Sementara dapat selesai. ―Jangan 

mundur-mundur terlalu lama karena kami 

sangat butuh listrik,‖ ujarnya. 

Terpisah, Wali Kota Semarang Hendrar 

Prihadi telah mendengar masalah overload 

daya listrik di Pasar Johar Sementara. 

Menurutnya kapasitas listrik saat ini di 

desain untuk pemakaian lapak sederhana. 

―Saat ini pedagang memakai listrik di atas 

kapasitas sehingga listrik sering padam. Saya 

harap pedagang bersabar. Segera kami 

tuntasan,‖ ujarnya. 
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CURRICULUM VITAE NARA SUMBER TRIBUN JATENG 

IDENTITAS DIRI 

Nama Tri Mulyono 

Kelamin Pria 

Usia 42 

Tempat, Tanggal Lahir Tuban, 10 Juli 1975 

Agama  Islam 

Alamat Asal Perum Berlian Kencanasari Blok U 10 Panjunan Sidoarjo, Jatim 

Alamat Semarang Jalan Menteri Supeno 30 

Nomor HP 0817390459 

Email onosurya@gmail.com 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL 

Pendidikan Tahun  

SD SD   SDN Cangkring Plumpang Tuban 1983 

SMP SMPN Plumpang Tuban 1989 

SMA  SMAN Rengel Tuban 1993 

S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya 1998 

S2   

   

 

RIWAYAT ORGANISASI 

Nama Organisasi Jabatan Tahun 

PMII Kepala Seksi 1992 

   

 

RIWAYAT PEKERJAAN 

Aktivitas Jabatan Tahun 

Harian Surya Reporter 2002 

Harian Surya Asisten Redaktur 2006 

Kompas.com News Editor 2009 

Harian Surya Redaktur Halaman  1 2011 

Tribun Jateng News  Manager 2013 

Harian Surya Vice Editor in Chief 2017 
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CURICULUM VITAE NARASUMBER SUARA MERDEKA 

IDENTITAS DIRI 

Nama Fahmi Zularnain Mardyansyah 

Kelamin Pria 

Usia 42 tahun 

Tempat, Tanggal Lahir Semarang,31 Januari 1975 

Agama  Islam 

Alamat Asal Jl. Galungan I/33, Krapyak, Semarang 

Alamat Semarang Jl. Galungan I/33, Krapyak, Semarang 

Nomor HP 081326988990 

Email cahayazulkarnain@gmail.com 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL 

Pendidikan Tahun  

SD SD   SDN 3 Perumnas Krapyak 1983-1989 

SMP SMPN 1 Semarang 1989-1991 

SMA  SMAN 7 Semarang 1991-1994 

S1 Fakultas Sastra Undip 1994-2001 

S2   

   

 

RIWAYAT ORGANISASI 

Nama Organisasi Jabatan Tahun 

Teater EMKA UNDIP Ketua 1998 

KMSI UNDIP Sekretaris 1996 

Wartawan Unit Polwiltabes SMG Ketua 2009 

Wartawan Mancing Mania Ketua 2012 

 

RIWAYAT PEKERJAAN 

Aktivitas Jabatan Tahun 

PT. Suara Merdeka PRES Wakil Kepala Biro 2016 

PT. INDOPROM Kepala Perwakilan Semarang 2002 
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