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Assalamu’alaikum Wr.Wb

Majalah KREATIF kembali menyapa para 
pembaca dan pecinta buku. Untuk Edisi ketiga 
tahun 2015 ini redaksi ingin selalu memberi 
sajian kepada pembaca ke arah yang lebih baik 
lagi. 

Edisi kali ini seperti edisi sebelumnya bisa 
dibaca juga melalui internet dalam bentuk 
E-Magazine di halaman website http://
majalahkreatif.wordpress.com. Sajian 
yang kami hadirkan dalam edisi ketiga ini 
menyajikan tentang  kegiatan  di Perpustakaan 
Kota Semarang seperti Pelatihan Otomasi 
Perpustakaan (Inlis Lite) dari Perpusnas RI, 
Deklarasi Kepala Badan/Kantor Perpustakaan 
& Arsip Kab/Kota Se-Provinsi Jateng, Praktek 
Kerja Perpustakaan, Lomba Perpustakaan 
SD & SMP se-eks karisidenan Semarang 
dilanjut dengan Semarang sepenggal sejarah 
menampilkan Pasar Johar dalam kenangan serta 
artikel-artikel menarik lainnya. 
Selain itu, ada wawancara dengan Asisten 
Administrasi Umum Sekda Kota Semarang, 
ibu Agustin Lusin Dwimawati, SH, MM  dan 
Lurah Pandean Lamper ibu Sri Indrayati,SH 
yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk 
dibaca.

Wassalamu’alaikum Wr Wb
Redaksi

Redaksi menerima kiriman naskah/tulisan yang isinya sesuai visi dan misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang berupa 
artikel,cerpen,puisi,karikatur,foto kegiatan dll. Redaksi berhak merevisi tulisan tanpa mengurangi arti dan untuk tulisan/karya 
yang dimuat akan mendapat imbalan. Sedangkan tulisan/karya yang tidak dimuat akan kami kembalikan bila disertai perangko 
secukupnya.

Susunan Redaksi
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TUGU MUDA SEMARANG

Monumen Tugu Muda mulai dibangun pada bulan Mei 1952 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 
tanggal 20 Mei 1953. Tugu ini dibuat untuk menunjukkan kobaran semangat rakyat Semarang yang gigih 

melawan tentara Jepang pada “Pertempuran Lima Hari di Semarang”. Pada tanggal 14 - 19 Oktober 
1945. Didesain berbentuk lilin dengan penampang segi lima yang berarti Pancasila, dengan bentuk api 

di atasnya. Lilin merupakan lambang api perjuangan yang terus menyala. Sedang relief  pada kaki tugu 
menggambarkan heroiknya perjuangan warga Semarang dalam perang melawan tentara Jepang. Di 

sekeliling terdapat kolam air mancur, taman dan dihiasi lampu warna-warni.

difoto pada tahun 1953
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Dalam upaya meningkatkan pengelolaan 
Perpustakaan manual ke Perpustakaan 
terautomasi dan perpustakaan digital, 

pada tanggal 15 - 16 September 2015 Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang 
telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi 
Software Aplikasi Perpustakaan (Inlis Lite) dari 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
dalam bentuk Bimbingan Teknis dan Pelatihan 
Otomasi Perpustakaan (Inlis Lite) untuk 
Pengelola Perpustakaan di Kota Semarang.

Peserta pelatihan berjumlah 40 orang terdiri 
dari para pengelola Perpustakaan Sekolah 
dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) 
yang meraih juara dalam Lomba Perpustakaan 
Sekolah Se-Kota Semarang, Pengelola 
Perpustakaan DPRD Kota Semarang dan 
Pengelola Perpustakaan Kota Semarang.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Arsip 
ini dibuka oleh Pj. Walikota Semarang dalam 
sambutannya yang dibacakan oleh Asisten 
Administrasi Umum, menyampaikan bahwa 
Pj. Walikota Semarang menyambut baik dan 

mendukung penyelenggaraan Bimtek ini karena 
kegiatan ini bertujuan menyediakan sebuah 
sistem otomasi perpustakaan untuk seluruh 
perpustakaan di Indonesia yang berstandar 
internasional sehingga tercipta keseragaman 
sistem dan semua database bisa terintegrasi. 
Hal ini sangat penting, mengingat di era 
teknologi digital dewasa ini, pemanfaatan 
teknologi menjadi suatu hal yang bisa 
dibilang wajib hukumnya, termasuk di bidang 
perpustakaan dan kearsipan. Melalui program 
otomasi perpustakaan (Inlis lite) ini, setidaknya 
ada dua manfaat strategis yang diperoleh :

1.    Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 
kualitas pelayanan perpustakaan kepada 
masyarakat yang membutuhkan (pemustaka);

2.    Memudahkan dan meringankan kerja para 
pustakawan/pengelola perpustakaan;

Tugas, fungsi serta tanggungjawab pustakawan/
pengelola perpustakaan bisa dibilang sangat 
penting. Baik buruk tanggapan masyarakat 
terhadap pelayanan di bidang perpustakaan 
sangat tergantung dari kinerja para pengelola/

petugas pelayanan. Yang dibutuhkan 
masyarakat saat ini adalah proses pekerjaan 
yang cepat, efektif dan efisien.

Oleh karena itu Bimtek kali ini menjadi sangat 
penting dalam rangka menciptakan kesamaan 
pemahaman dan ketrampilan di antara para 
pengelola, sehingga dalam pelaksanaan 
tugas di lapangan dapat berjalan dengan 
baik dan lancar. Ini semua tidak lain adalah 
untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi 
masyarakat.

Pj. Walikota Semarang dalam terakhir 
sambutannya mengharapkan kepada semua 
peserta untuk mengikuti bimtek ini dengan baik 
agar berbagai materi yang diajarkan oleh para 
Narasumber jangan hanya diserap dan dipahami 
saja, namun nantinya dapat diimplementasikan 
dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya didalam 
mengelola Perpustakaan.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang 
mengadakan kegiatan ini mempunyai tujuan 
agar Perpustakaan-perpustakaan yang ada di 
Kota Semarang nantinya pengelolaannya tidak 
lagi secara manual namun akan beralih ke 
otomasi/digital. Otomasi diperlukan karena 
tuntutan masyarakat akan layanan yang 
cepat, tepat, akurat dan bervariasi mengingat 
perkembangan teknologi informasi/komunikasi 
yang semakin pesat saat ini. Disamping itu 

Otomasi Perpustakaan

Laporan Utama

Bimbingan Teknis Dan Pelatihan

dengan pengelolaan yang terautomasi akan 
memudahkan petugas Perpustakaan dalam 
pelaksanaan layanan sirkulasi (peminjaman, 
pengembalian, perpanjangan) dan penelusuran 
data serta pembuatan database.

Menghadirkan Pengajar dari Badan Arsip dan 
Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah dan Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang dalam 
bentuk teori dan praktek dengan materi 
meliputi : Dasar Komputer, Jaringan Komputer, 
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Dalam rangka meningkatkan dan 
mengembangkan bidang Perpustakaan 
dan Kearsipan di seluruh Kabupaten/

Kota se-Jawa Tengah, serta sebagai forum 
silaturahmi/komunikasi antar Lembaga 
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten/Kota se-
Jawa Tengah telah dibentuk Forum Komunikasi 
Kepala Perpustakaan dan Arsip Kabupaten/Kota 
se-Jawa Tengah (FKPA). 

FKPA adalah wadah kemitraan antar Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani 
bidang Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten/
Kota se – Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan FKPA 
kali ini yang dilaksanakan di Kota Salatiga pada 
tanggal 20-21 Agustus 2014 adalah memilih 
pengurus baru periode 2014-2017 untuk 
menggantikan pengurus lama periode 2011-2014 
yang telah habis masa baktinya. Pengurus baru 
menurut rencana akan dilantik di Kabupaten 
Cilacap pada pertemuan yang akan datang.

Walikota Salatiga, Bp. Yulianto dalam 
sambutannya antara lain mengatakan bahwa 
eksistensi perpustakaan dan kearsipan sungguh 
sangat penting untuk mencerdaskan bangsa dan 
sebagai sumber informasi yang actual dan dapat 

server, bahasa program, database, php, mysql, 
otomasi perpustakaan, instalasi Inlis lite 
(Integrated library sistem) dan trial Inlis lite.

Sebagai rangkaian dari Bimtek ini Peserta 
juga melakukan In House Training/ Pelatihan 
INLIS Lite di Perpusnas RI Jakarta dari tanggal 
17 – 19 September 2015. Di Perpustakaan 
Nasional RI Jakarta, peserta diajarkan tentang 
pengoperasian aplikasi Inlis Lite dimana sistem 
ini sudah digunakan oleh Perpusnas RI  dan 
nantinya sistem ini akan digunakan oleh 
Perpustakaan se-Indonesia.

Apakah itu INLIS Lite ? 
INLIS Lite (Integrated Library Sistem Lite) 
merupakan perangkat lunak (software) aplikasi 
otomasi perpustakaan yang dibangun dan 
dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia (Perpusnas) sejak tahun 2011 
dalam rangka penyediaan sarana pendukung 
untuk :

1.    Membantu pengembangan otomasi 
perpustakaan di seluruh Indonesia.

Laporan Utama

Forum Komunikasi  
Kepala Perpustakaan Dan Arsip (FKPA) 
Provinsi Jawa Tengah

dipercaya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah 
Kota Salatiga selalu mendukung pengembangan 
perpustakaan dan kearsipan terbukti dengan 
dibangunnya Gedung Perpustakaan Umum Kota 
Salatiga berikut sarana prasarana lainnya yang 
cukup representative.

Kegiatan Rakor FKPA di Kota Salatiga selain 
membahas masalah penguatan kelembagaan 
dan organisasi perpustakaan/kearsipan juga 
dibahas program dan kegiatan unggulan dari 
masing-masing Kabupaten/Kota se Jawa 
Tengah.

 Sebagai tindak lanjut hasil kegiatan tersebut 
pada tanggal 3-5 November 2014, FKPA 
menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan 
Pelantikan Pengurus FKPA Kabupaten/Kota 
Se-Jawa Tengah di Badan Diklat Arsip dan 
Perpustakaan Kabupaten Cilacap.  Acara ini 
dihadiri oleh para Kepala Kantor Perpustakaan/
Arsip Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sejumlah 
35 Kabupaten/Kota.

Dari Kota Semarang turut hadir Kepala Kantor 
Perpustakaan dan Arsip Bambang Kunhantiyo, 
SH, MM didampingi Kepala Seksi Perpustakaan 

2.    Membantu dalam pembentukan katalog 
elektronis berbasis MARC untuk Indonesia 
(INDOMARC)

3.    Melaksanakan program nasional yang 
diamanatkan kepada Perpusnas untuk 
menghimpun data koleksi nasional.

Karakteristik INLIS Lite 
  Berbasis web 
  Dapat digunakan oleh banyak user/computer 
secara bersamaan 
  Menggunakan standar metadata MARC 
(Machine Readable Catalouging) 
  Modular 
  Sebagai  tools perpustakaan digital untuk 
mengelola koleksi full text dan multimedia 
  Mendukung teknologi barcode dan sistem 
RFID (Radio Frequency Identification) 
  Freeware (bebas pakai/gratis)

Sumber : ESR

Foto Deklarasi Semarang.
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Dalam usaha untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa, pendidikan merupakan 
faktor yang paling penting, baik melalui 

pendidikan formal maupun  non formal. Sekolah 
merupakan salah satu lembaga pendidikan 
formal yang mempunyai tujuan meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan siswa. 
Perpustakaan sudah selayaknya menjadi pusat 
sumber belajar. Sebagai pusat sumber belajar 
perpustakaan perlu memfasilitasi lingkungan 
sekolah dengan berbagai sumber belajar yang 
universal seperti media cetak, dan media 
elektronik, pengelola yang profesional dan 
terampil dan lingkungan yang nyaman, bersih, 
rapi dan indah.

Amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menetapkan bahwa pendidikan nasional 
berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
dan bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam rangka perwujudan hal tersebut, 
setiap satuan pendidikan dituntut mampu 
mengoptimalkan perpustakaan sebagai sumber 
belajar bagi peserta didik maupun pendidik. 
Artinya pengelolaan perpustakaan tidak hanya 
berfungsi sebagai penyedia bacaan, melainkan 
perlu pengembangan yang mengikuti irama 
kebutuhan sumber belajar para penggunanya.

Mengingat peran penting perpustakaan sebagai 
bagian integral sarana pembelajaran, Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memandang 
perlu melaksnakan kegiatan  demi peningkatkan 
dan pengembangan Perpustakaan Sekolah. 
Salah satu upaya tersebut adalah memotivasi 
Perpustakaan Sekolah agar dapat berkembang 
dan berkompetisi secara sehat dalam 

mewujudkan penyediaan sumber belajar bagi 
warga sekolah. Hal ini erat kaitannya  dalam 
rangka peningkatan mutu pendidikan yang 
lebih baik maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Tengah melaksanakan Lomba Perpustakaan SD 
dan SMP Se - Jawa Tengah

Lomba Perpustakaan Sekolah ini melalui 
beberapa tahapan yang dimulai dari Seleksi 
di masing-masing Tingkat Kabupaten/Kota, 
kemudian ke Tingkat Eks Karesidenan, dan yang 
terakhir di Tingkat Provinsi.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Lomba 
Perpustakaan Tingkat Eks Karisidenan Semarang 
ini adalah :

1.  Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 
8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah 
menjadi Undang Undang.

Supriyadi, SH, MM, dan Sumino, S.Sos ( Sub 
Bag Tata Usaha ).  Kegiatan diawali dengan 
pelantikan pengurus oleh Sekretaris Badan 
Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 
dan pembukaan oleh Bupati Cilacap H. Tato 
Suwarto Pamuji. Dalam sambutannya bupati 
mengucapkan selamat datang dan selamat atas 
dilantiknya pengurus baru periode tahun 2014-
2017 dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua   : Drs. H. Edi Winarno, M.Pd., 
M.Hum                      
(Kepala Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Daerah Kab. 
Rembang )

- Wakil Ketua     :  Drs. H. Agus Warnadi, SE, 
MSi 
( Kepala Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Kota Salatiga ) 

- Sekretaris        : Bambang Kunhantiyo, SH, MM 
( Kepala Kantor  Perpus-
takaan  dan Arsip Kota 
Semarang )

- Wakil Sekretaris : Mutrikah, SH 
( Kasie Kearsipan Kantor 
Perpustakaan dan Arsip 
Daerah  Kab. Kudus )

- Bendahara       : Hj. Maryati, SH, M.Si 
( Kepala Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Kota Pekalongan )

- Wakil Bendahara :Drs. H. Waudin,MSi 
 (Kepala Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Daerah Kab. Tegal )

Ketua Forum terpilih Bpk. Drs. H. Edi Winarno, 
M.Pd, M.Hum, Kepala Kantor Perpustakaan 
dan Arsip Daerah Kabupaten Rembang dalam 

sambutannya mengucapkan terimakasih kepada 
anggota yang telah memberikan kepercayaan, 
dan terimakasih kepada Bupati Cilacap beserta 
jajarannya yang telah bersedia sebagai tuan 
rumah pelaksanaan kegiatan.

Agenda kegiatan selanjutnya adalah 
pembahasan Anggaran dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga serta Program Kerja FKPA.

Pada tanggal 6 Agustus 2015 bertempat di 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang 
FKPA telah mengadakan Rako sekaligus Halal 
Bihalal Keluarga besar FKPA Propinsi Jawa 
Tengah yang dihadiri anggota FKPA Se-Jawa 
Tengah, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan 
Propinsi Jawa Tengah dan Asisten Administrasi, 
Informasi dan Kerjasama Sekda Kota Semarang 
mewakili Walikota Semarang.

Dalam Rako kali ini FKPA telah menyusun dan 
menyepakati beberapa hal yang dinyatakan 
dalam bentuk Deklarasi bersama sebagai 
berikut :

“DEKLARASI SEMARANG” 
Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa, Kami 
Kepala Badan/Kantor Perpustakaan dan Arsip 
se- Jawa Tengah menyepakati :

1. Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan 
Wajib Arsip merupakan unsur yang sangat 
strategis dalam mendukung pelaksanaan 
kepemerintahan.

2. Mendorong semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholder) untuk mendukung perpustakaan 
dan arsip agar dapat terus berkembang 
kearah yang lebih baik dan maju.

3. Mengembangkan jejaring perpustakaan dan 
arsip ( Library and archives networks ) antar 
daerah yang akan memperkuat kerjasama 
dalam pertukaran informasi dan dokumen.

4. Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan 
arsip secara berkelanjutan ( continuous 
improvement ) demi pelayanan public prima.

5. Mengembangkan perpustakaan dan arsip 
yang berbasis Teknologi Informasi dan 
Internet yang akan menjangkau pelayanan ke 
seluruh lapisan masyarakat.                                                                

Sumber : ESR

Liputan Khusus

Tingkat Eks Karisidenan Semarang  
Tahun 2015

Lomba Perpustakaan

SD Dan SMP
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3.  Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2007 Ten-
tang Perpustakaan.

4.    Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat 
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah 
Otonomi.

5.    Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan.

6.    Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang 
Standar Sarana dan Prasarana  Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah 
Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/
Madrasah Aliyah(SMA/MA).

C.   MAKSUD DAN TUJUAN 
1.    Maksud 
Maksud Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan 
SD dan SMP Tingkat Eks Karesidenan 
Tahun 2015 adalah meningkatkan kualitas 
pengelolaan dan pemanfataan perpustakaan 
SDdan SMP. Perpustakaan sebagai pusat sumber 
belajar akan lebih bermakna bagi peserta didik 
dan pendidik bila dikelola dengan baik dalam 
rangka peningkatan mutu pendidikandewasa ini.

2.    Tujuan 
a.    Mengukur dan menilai kualitas manajemen 
pengelolaan perpustakaan secara menyeluruh; 
b.    Membina   dan   mengembangkan 
kebermaknaan dan    pemanfaatan 
perpustakaan bagi perkembangan 
proses  pembelajaran seluruh warga sekolah 
dan lingkungan sekolah ; 
c.    Membina dan mengembangkan layanan 
kepustakaan.

 D.  WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 
Jadwal Waktu Pelaksanaan Lomba Perpustakaan 
SD dan SMP Tingkat Eks Karesidenan Tahun 
2015  sebagai berikut :

JADWAL PENILAIAN KELOMPOK SD

No HARI /  
TANGGAL KELOMPOK SD KOTA / KAB

1.
Selasa,  
1/9/2015

SD Islam Al Azhar 22 Kota Salatiga

  SD Sumogawe 3 Kec. Getasan Kab. Semarang

2.
Rabu,  
2/9/2015

SDN 1 Guntur Kec. Guntur Kab. Demak

  SDN 2 Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan

3.
Kamis,  
3/9/2015

SDK Sang Timur Kota Semarang

  SDN 1 Kalibuntu Kab. Kendal

 JADWAL PENILAIAN KELOMPOK SMP

No
HARI /  
TANGGAL

KELOMPOK SMP KOTA / KAB

1.
Selasa,  
1/9/2015

SMP N 2 Bawen Kab. Semarang

 SMP N 3 Salatiga Kota Salatiga

2.
Rabu, 
 2/9/2015

SMP N 2 Demak Kab. Demak

 SMP N 1 Purwodadi Kab. Grobogan

3.
Kamis,  
3/9/2015

SMP N 21 semarang Kota Semarang

 SMP N 1 Kendal Kab. Kendal

 

2.    Tempat  
Lomba Perpustakaan SD dan SMP Tingkat Eks 
Karesidenan Tahun 2015 bertempat di SD dan 
SMP yang merupakan perpustakaan terbaik di 
masing-masing di masing-masing Tingkat 
Kabupaten/KotaEks Karesidenan Semarang 
meliputi wilayah Kota Salatiga, Kabupaten 
Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan.

E.   KRITERIA DAN PERSYARATAN 
1. Kriteria 
1.1.   SD dan SMP yang belum pernah menjadi 
Juara I, II dan III Lomba Perpustakaan baik di 
Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional 5 
(lima) tahun terakhir

1.2.   Ditetapkan sebagai Juara I Lomba 
Perpustakaan SD dan SMP Tingkat di masing-
masing di masing-masing Tingkat Kabupaten/
Kota Eks Karesidenan Semarang.

1.3.   Juara I Lomba Perpustakaan SD dan 
SMP Tingkat Eks Karesidenan berhak mewakili 
Lomba Perpustakaan SD dan SMP di Tingkat 
Provinsi Jawa Tengah.

2. Persyaratan 
2.1.   Mengumpulkan Dokumen :Fotocopy 
piagam Juara I Lomba Perpustakaan Tingkat 
Kabupaten/Kota  (yang mengesahkan Dinas 
Kab/Kota).

2.2.   Profil perpustakaan yang berisi tentang 
Foto-foto kegiatan layanan perpustakaan di SD 
atau SMP (dalam bentuk CD pada saat lomba).

2.3.   Laporan Tahunan Perpustakaan Sekolah 
minimal 2 (dua) tahun terakhir yang berisi :

-    Program Perpustakaan; 
-    Pembiayaan; 

-    Pelaksanaan Layanan; 
-    Data-data Pendukung lainnya; 
-    Kesimpulan Saran;

 F.    SISTEM PENILAIAN

 1.  Ruang Lingkup Penilaian

1.1.   Ruang Lingkup Penilaian mencakup 
masukan (input), kegiatan (proses) dan keluaran 
(output) dan seluruh aspek yang terkait turut 
dinilai.

1.2.   Penilaian lebih banyak terhadap aspek 
kegiatan (proses) bila dibandingkan dengan 
penilaian aspek masukan (input) dan keluaran 
(output) hal ini dilakukan mengingat :

a.      Mengukur dan menilai kualitas 
manajemen pengelolaan perpustakaan secara 
menyeluruh;

b.      Membina   dan   mengembangkan 
kebermaknaan dan pemanfaatan perpustakaan 
bagi perkembangan proses  pembelajaran 
seluruh warga sekolah dan lingkungan sekolah ;

c.      Membina dan mengembangkan layanan 
kepustakaan.

2.    Skala Penilaian

1. Organisasi perpustakaan 50

2. Gedung Ruang Perpustakaan 90

3. Sarana dan Prasarana 150

4. Anggaran Perpustakaan 70

5. Tenaga Pengelola Perpustakaan 90

6. Koleksi Perpustakaan 130

7. Sumberdaya Elektronik 
Perpustakaan 60

8. Pengolahan bahan pustaka 80

9. Layanan Perpustakaan dan 
program Perpustakaan 120

10 Promosi 40

11. Kerjasama Perpustakaan 60

12. Data pendukung 60

 Total skor 1000

2.1. Item penilaian untuk Sekolah :

Seluruh item penilaian adalah merupakan 
penjabaran dari 12 (dua belas) kelompok 
unsur yang perlu dinilai sesuai tujuan Lomba 
Perpustakaan SD dan SMP, yaitu :
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 2.2. Prinsip-prinsip Penilaian Juri

2.2.1.    Penilaian dilakukan secara obyektif 
terhadap semua sekolah peserta lomba;

2.2.2.    Penilaian lomba perpustakaan 
diupayakan tidak mengganggu pembelajaran di 
sekolah;

2.2.3.    Seleksi Lomba Perpustakaan SD dan 
SMP di Tingkat Eks Karesidenan dilakukan oleh 
Tim Juri Karesidenan;

2.2.4.    Tim Penilaian Tingkat Eks Karesidenan 
dikoordinir oleh salah satu kabupaten/kota.

 3.     Juri Lomba

3.1.   Juri Lomba Perpustakaan SD dan SMP 
Tingkat Eks Karesidenan terdiri dari :

 

Juri Tingkat SD

Metode Penilaian 
Penilaian Lomba Perpustakaan SD dan SMP 
Tingkat eks Karesidenan terlebih dahulu 
dilakukan penilaian administrasi dan penilaian 
langsung ke lokasi pada pemenang Juara I 
Tingkat Kabupaten/Kota. Penilaian secara 
administrasi terhadap berkas pendaftaran 
yang memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk 
menetapkan Juara I, II dan III. Selanjutnya 
Juara I Tingkat Eks Karesidenan mewakili Eks 
Karesidenan masing-masing untuk mengikuti 
Lomba Perpustakaan SD dan SMP Tingkat 
Provinsi.

Pemenang 
Hasil dari lomba perpustakaan SMP Tingkat Eks 
Karisidenan Semarang akan ditetapkan Juara 
I dan akan memperoleh piagam penghargaan 
dan di ajukan dalam Lomba Perpustakaan SD 
dan SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2015.

 

Penutup. 
Kegiatan Lomba Perpustakaaan 
Sekolah Tingkat SD dan 
SMP Tingkat Eks Semarang tahun 
2015 adalah sebagai upaya dalam 
meningkatkan Kualitas, Mutu 
di Perpustakaan Sekolah. Kegiatan 
ini dapat terlaksana dengan baik 
berkat adanya kerjasama antara Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 
Koordinator Lomba, Dinas Pendidikan 
di Seluruh Eks Karesidenan Semarang, 
serta dengan Kantor Perpustakaan 
di wilayah Eks Karisideana Semarang 
(Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, 
Kota Semarang, Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Demak, Kabupaten 
Grobogan). - WRD

.

No NAMA JABATAN INSTANSI

1. Drs. Kusmanto, M.Pd Juri SD Disdikbud Kab. Semarang

2. Sujatmiko, M.Pd Juri SD Disdikpora Kota Salatiga

3. Martoyo, M.Pd Juri SD Disdikpora Kab. Demak

4. Sarana Widodo, S.Pd Juri SD Disdik Kab. Grobogan

5. Suwardi Kurniawan A.Md Juri SD Perpustakaan Kota Semarang

6. Djoko Witono, M.Pd Juri SD Disdik Kab. Kendal

No NAMA JABATAN INSTANSI

1. Waluyo Sution, S.Pd, M.Pd Juri SMP Disdikbud Kab. Semarang

2. Niken Widagdarini, S.Pd Juri SMP Disdikpora Kota Salatiga

3. Drs. H Sudarwanto, M.Pd Juri SMP Disdikpora Kab. Demak

4. Dra. Maria Goreti Sutriasih, M.Pd Juri SMP Disdik Kab. Grobogan

5. Drs. Djoko Suprayitno, M.Pd Juri SMP Disdik Kota Semarang

6. Indrianto Juri SMP Perpustakaan Kab. Kendal

Juri Tingkat SMP

 

NAMA SEKOLAH LOKASI KETERANGAN

SD NEGERI 1 Guntur Kec. Guntur Demak Kabupaten Demak Juara I

SD Islam Al Ahar 22 Salatiga Kota Salatiga Juara II

SD Sumogawe 3 Kec. Getasan Kabupaten Semarang Juara III

NAMA SEKOLAH LOKASI KETERANGAN

SMP NEGERI 3 Salatiga Kota Salatiga Juara I

SMP NEGERI 21  Semarang Kota Semarang Juara II

SMP NEGERI 2 Demak Kabupaten Demak Juara III

Hasil Kejuaraan  Lomba Perpustakaan Eks 
Karisidenan Tingkat SD

Hasil Kejuaraan  Lomba Perpustakaan Eks 
Karisidenan Tingkat SMP
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Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah 
suatu bentuk pendidikan dengan cara 
memberikan pengalaman belajar bagi 

mahasiswa untuk berpartisipasi dengan 
tugas langsung di Lembaga BUMN, BUMD, 
Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan 
setempat. Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh 
di kampus. Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
merupakan wujud relevansi antara teori yang 
didapat selama di perkuliahan dengan praktek 
yang ditemui baik dalam dunia usaha swasta 
maupun pemerintah.

Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga 
pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa 
untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada 
disiplin ilmu yang telah dipelajari selama 
mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan 
hubungan antara teori dan praktek merupakan 
hal penting untuk membandingkan serta 
membuktikan sesuatu yang telah dipelajari 

dalam teori dengan keadaan sebenarnya 
dilapangan.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan 
oleh mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan 
dinamakan Praktek Kerja Perpustakaan (PKP). 
Biasanya PKP ini diikuti oleh mahasiswa yang 
telah mengambil seluruh mata kuliah yang 
diwajibkan.

Praktek kerja merupakan salah satu kegiatan 
belajar melalui praktek, dan mendapatkan 
pengalaman kerja praktis serta mencari 
alternatif pemecahan masalah yang 
ditemukan pada waktu praktek.  Praktek 
kerja ini bertujuan untuk memantapkan 
penguasaan materi suatu pelajaran atau 
pengetahuan. Dalam hal ini mahasiswa jurusan 
Ilmu Perpustakaan diharapkan terjun langsung 
ke lapangan yaitu pada tempat kegiatan praktek 
kerja perpustakaan yang telah ditetapkan atau 
dipilih. Mahasiswa dihadapkan pada kegiatan 
yang sebenarnya yaitu kegiatan sehari-hari 

Liputan Khusus

PRAKTEK KERJA 
PERPUSTAKAAN

dalam dunia kerja perpustakaan.

Di lokasi praktek, mahasiswa akan mengenal 
sarana dan prasarana yang sudah baku dan 
tersedia di perpustakaan dan kemudian 
memakainya dalam praktek. Demikian juga 
mahasiswa akan secara langsung mengetahui 
prosedur-prosedur bagaimana cara seleksi 
bahan pustaka, pengadaan, pengolahan, sampai 
pelayanan kepada pengguna perpustakaan yang 
bersangkutan.

 Peserta PKP di Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kota Semarang biasanya ditempatkan pada 
Seksi Informasi dan Pelayanan Perpustakaan 
karena Layanan perpustakaan merupakan 
tugas yang amat penting dan juga merupakan 
muara dari semua kegiatan di perpustakaan, 
sebab semua yang dilakukan oleh perpustakaan 
tujuannya adalah agar supaya pengguna 
perpustakaan mendapatkan  kepuasan dari 
layanan pemakai.

Perpustakaan merupakan tempat yang dapat 
memberikan informasi kepada masyarakat yang 
membutuhkannya. Informasi dapat diperoleh 
dari berbagai jenis bacaan yang tersedia di 
perpustakaan. Hal tersebut sesuai dengan 
fungsi perpustakaan yang koleksinya dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan Pendidikan dan 
Pengajaran, Penelitian ataupun sebagaipusat 
rekreasi/hiburan.

a.       Bidang Pendidikan dan Pengajaran 
Perpustakaan merupakan tempat 
mengumpulkan, melestarikan, mengolah, 
menyediakan, dan memperluas informasi sesuai 
dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat 
sehingga tercipta sistem pendidikan yang  baik. 
Fungsi pendidikan artinya perpustakaan 
merupakan tempat belajar seumur hidup, 
terutama bagi mereka yang telah meninggalkan 
bangku sekolah.

b.      Bidang Penelitian 
Perpustakaan sebagai sarana penunjang yang 
menyediakan fasilitas informasi dan literature 
yang memberikan dukungan kepada masyarkat 
yang akan melakukan penelitian berupa 
penyediaan atau pemberian informasi tentang 
data atau juga berupa pengarahan-pengarahan 
yang diperkirakan dapat membantu kelancaran, 
kelangsungan, dan keberhasilan kegiatan 
penelitian tersebut.

c.       Bidang Rekreasi 

Selain sebagai pusat pendidikan, informasi dan 
penelitian, perpustakaan juga berfungsi sebagai 
pusat rekreasi atau sebagai pusat hiburan. 
Fungsi rekreasi di sini, adalah perpustakaan 
berusaha menyajikan bahan-bahan pustaka yang 
dapat memberikan kesegaran para pemakai 
perpustakaan. Koleksi yang bernilai rekreatif 
selain majalah dan Koran, juga buku bacaan 
berupa karya seni dan kesusatraan serta buku-
buku cerita baik yang fiksi maupun non fiksi.

 Tugas perpustakaan merupakan sarana 
penunjang kegiatan belajar bagi seluruh 
lapisan masyarakat mulai dari kalangan pelajar, 
mahasiswa, guru, dosen dan masyarakat umum 
lainnya yang membutuhkan informasi. Dan 
tak luput pula Perpustakaan di era saat ini 
harus melakukan perubahan dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat penggunanya. 
Hal tersebut berkaitan dengan berkembangnya 
ilmu pengetahuan yang begitu cepat berlimpah 
dan menyeluruh. Keadaan ini yang mendorong 

Agar informasi yang 
ada di perpustakaan 
dapat berfungsi 
secara maksimal 
maka diperlukan 
tenaga pengelola 
profesional yang 
memiliki ilmu 
pengetahuan 
di bidang 
perpustakaan.
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Peringatan HUT RSUP Dr. Kariadi ke 90 
tahun ini, dilakukan dengan menggandeng 
Pemkot Semarang. Dengan bentuk 

pemberian “kado” pelestarian lingkungan 
wilayah pesisir Kota Semarang berupa 
pemberian bantuan berupa 10.000 bibit 
mangrove dan 100 tong sampah kepada warga 
Kelurahan Tanjung Mas Bertempat di Kelurahan 
Tanjung Mas.

Peringatan tersebut dilaksanakan di Kantor 
Kelurahan Tanjung Mas, Jumat (4/9) di terima 
langsung oleh Pj. Walikota Semarang Tavip 
Supriyanto di dampingi Camat Semarang 

para pustakawan, serta pelaku pemanfaat 
informasi atau pengguna perpustakaan 
berusaha keras agar mendapat perkembangan 
dan kecepatan kehadiran informasi yang 
mutakhir yang dibutuhkan.

Layanan informasi merupakan salah satu 
jasa perpustakaan yang disediakan bagi 
pengguna untuk menemukan informasi 
yang dibutuhkannya. Ciri utama kegiatan 
tersebut yaitu layanan yang dilakukan 
dengan memanfaatkan seperangkat sumber 
referens  atau bahan rujukan seperti: kamus, 
ensiklopedi, direktori, statistic bibliografi dan 
lain sebagainya.

Agar informasi yang ada di perpustakaan dapat 
berfungsi secara maksimal maka diperlukan 
tenaga pengelola profesional yang memiliki 
ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan. 
Ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan 
dapat diperoleh melalui kuliah di jurusan Ilmu 
Perpustakaan. Praktek Kerja Perpustakaan 
merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar 
melalui praktek yang dibimbing langsung oleh 
Dosen Pembimbing Lapangan.

Di Perpustakaan Kota Semarang tempat 
pelaksanaan Praktek Kerja Perpustakaan, 
mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan 
ilmu yang diperoleh secara teoritis dan 
dipadukan dengan ilmu praktis yang ada di 
lapangan. Dengan demikian  mahasiswa Praktek 
Kerja Perpustakaan dapat merasakan dan 
menguasai ilmu Perpustakaan.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Praktek 
Kerja Perpustakaan (PKP) adalah sebagai 
berikut:

a.    Mengetahui strategi peningkatan 
pelayanan dalam mengelola perpustakaan 
di  Perpustakaan peserta Praktek Kerja 
Perpustakaan bertugas.

b.   Menganalisis faktor-faktor yang menjadi 
kelebihan dan kekurangan dalam melayani 
pengguna perpustakaan dan mengelola 
perpustakaan

c.    Mengetahui kepuasan pengguna 
perpustakaan terhadap pelayanan yang ada di 
Perpustakaan tempat PKP.

Praktek Kerja Perpustakaan diharapkan dapat 
berguna baik secara praktis maupun teoritis, 
yakni:

a.    Secara akademik Praktek Kerja 
Perpustakaan diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam meningkatkan pelayanan dan 
pengelolaan perpustakaan terutama dapat 
menerapkan di perpustakaan peserta Praktek 
Kerja Perpustakaan bertugas.

b.   Secara praktis Praktek Kerja Perpustakaan 
dapat berguna untuk dijadikan bahan 
pertimbangan bagi peserta Praktek Kerja 
Perpustakaan  dalam mengetahui kelebihan dan 
kelemahan dalam mengelola perpustakaan

c.    Secara teori peserta Praktek Kerja 
Perpustakaan dapat melihat kepuasan pengguna 
perpustakaan terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh petugas perpustakaan di tempat 
Praktek Kerja Perpustakaan

Dalam melaksanakan Praktek Kerja 
Perpustakaan ini pada dasarnya bukan 
merupakan pekerjaan mudah untuk menjadi 
seorang pustakawan. Ia tidak hanya 
memperluas pengetahuan dan keterampilan, 
namun juga mengharapkan adanya perubahan 
tingkah laku yang sesuai dengan norma 
yang dianut oleh masyarakat. Dari mulai 
observasi hingga selanjutnya tugas praktek 
perpustakaan, banyak sekali pengalaman 
serta ilmu pengetahuan yang didapatkan 
dibawah bimbingan para staf/pustakawan, 
Peserta PKP lebih banyak lagi mengenal dunia 
perpustakaan yang sebenarnya. Bagaimana 
melayani, mengolah dan mendata, serta dapat 
memahami dunia masyarakat/orang yang 
tentunya penting dilakukan oleh kita sebagai 
orang yang berkepentingan langsung dengan 
dunia pendidikan.

Hal lain yang di dapat adalah kenyataan bahwa 
pengelolaan perpustakaan juga merupakan 
hal yang tidak mudah pula. Di sisi lain peserta 
PKP  juga mempelajari bagaimana pengelolaan 
sebuah institusi mulai dari pengelolaan fisik 
hingga sistem yang berlaku. Bahwa pada 
dasarnya teori dan ilmu pengetahuan yang 
didapat di bangku kuliah tidaklah cukup, dengan 
mengadakan praktek perpustakaan mahasiswa 
dapat mengetahui relevansi apa yang didapat di 
bangku kuliah dengan dunia pendidikan. Selain 
itu, Praktek Kerja Perpustakaan  merupakan 
pengalaman yang sangat berharga bagi peserta 
Praktek Kerja Perspustakaan.  

 -ESR-

Info Balaikota

Mangrove untuk Semarang
dan juga memperbaiki pelayanan kesehatan 
pada masyarakat” urai Tavip.

Lanjut Tavip kegiatan ini tidak berhenti hanya 
di sini, namun bisa menjadi agenda rutin di 
masa-masa yang akan datang, sehingga semakin 
banyak pohon mangrove yang ditanam, semakin 
memberi manfaat positif bagi masyarakat dan 
kota semarang.

Tavip berharap agar nantinya pengelolaan 
Mangrove bukan hanya tanggung jawab 
pemerintah saja namun warga sekitar juga 
harus merawatnya demi kelestarian lingkungan, 

Utara dan Lurah Tanjung Mas, yang kemudian 
dilanjutkan penanaman secara simbolis oleh 
Pj. Walikota bersama Dirut RSUP Kariadi dr. 
Bambang Wibowo, SpOG (K), MARS besera 
jajaran RSUP dr. Kariadi, di kawasan Tambak 
Lorok.

Pj. Walikota dalam sambutannya 
menyampaikan ucapan terima kasih atas 
gagasan yang dilakukan RSUP dr Kariadi 
tersebut. “Selamat  Kami dan Pemkot 
Semarang menghaturkan terima kasih atas 
kontribusinya  dalam rangka menangani 
lingkungan, khususnya abrasi laut di Kota 
Semarang. Semoga di usia yang hampir seabad 
ini kontribusi terhadap masyarakat Jateng 
khususnya Kota Semarang semakin meningkat 

paparnya.

Sementara Dirut dr. Kariadi, SpOG , Bambang 
Wibowo disela-sela usai acara menyampaikan 
bahwa RSUP dr. kariadi merupakan bagian 
Kota Semarang yang tak dapat dipisahkan. 
Maka sudah sepantasnya membantu persoalan-
persoalan di Kota dan Provinsi Jateng. “Kami 
adalah bagian dari warga kota yang ingin 
bersama-sama membantu persoalan-persoalan 
di Kota Semarang dan Prov Jateng. Dimulai 
dengan menyelesaikan kesehatan dan kemudian 
bidang-bidang lainnya” urainya. Di hari jadi 
RSUP Kariadi tahun ini membawa 2 fokus 
yaitu pemberdayaan masyarakat dalam bidang 
kesehatan dan lingkungan hidup.
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Sebagai wujud pengimplementasian UU RI 
Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan 
dan Peraturan Pemerintah (PP) RI 

Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan 
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta 
penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, 
Pemkot Semarang melalui Dinas Sosial Pemuda 
dan Olahraga (Dinsospora) membentuk rintisan 
Kampoeng Pemuda Kota Semarang.

Launching rintisan tersebut diadakan di Taman 
Wonderia, Sabtu (29/8) oleh Pj. Walikota 
Semarang Tavip Supriyanto disaksikan oleh 
organisasi kepemudaan, HIPMI, KNPI, serta 
perwakilan pelajar dan mahasiswa se-Kota 
Semarang.

Pj. Walikota dalam sambutannya ketika 
membuka acara tersebut sangat mengapresiasi 
acara ini diselenggarakan di Kota Semarang 
untuk menyatukan generasi muda dari 
berbagai elemen. Serta dapat memberi ruang 
kepada anak-anak muda Kota Semarang untuk 
berkreasi, berekspresi dan menggali potensi 
yang dimilikinya.

Lanjut Tavip generasi muda merupakan 
potensi yang tak ternilai harganya dan wajib 
diarahkan kepada hal-hal positif demi masa 

Info Balaikota

sebagai Ajang Ekspresi Kreatifitas, Inovasi Pemuda

depannya dan juga 
perkembangan bangsa 
dan negara dimasa yang 
akan datang. “Generasi 
muda memiliki potensi 
besar untuk dapat 
digerakkan demi 
kamajuan bangsa dan 
mempunyai keunikan 
tersendiri seperti 
agresif, semangat dan 
tidak pernah takut pada 
tantangan. Untuk itu 
tugas Pemerintah Pusat 
/ daerah memfasilitasi 
prasarana dan sarana 
daripada pembinaan 
pemuda”, urainya.

Kedepannya rintisan ini

Adapun fasilitasi kepemudaan yang ditampilkan 
Pemkot pada event ini ada 8 kegiatan yang 
berbeda-beda. Yaitu penyuluhan narkoba dari 
BNN Prov Jateng, penyuluhan dan visit layanan 
kesehatan tentang HIV-AIDS dan distruktif 
dari DKK Semarang, pelatihan pembinaan 
paskibraka, dan dialog keagamaan.

Selain itu Gelar Karya Kewirausahaan 
yang menampilkan pameran hasil-hasil 
kewirausahaan para generasi muda Kota 
Semarang. Misalnya desain grafis, kuliner, 
distro, fotografet, budidaya hultikultura.

Dalam kesempatan tersebut pula di 
perlombakan pertunjukan seni dan budaya yang 
pesertanya para pelajar yang tersebar di Kota 
Semarang. Anara lain lomba modern dance, 
standup comedy, pengembangan diri pemuda 
berupa penulisan karya ilmiah pemuda.

Sebagai penutup Pj. Walikota Semarang 
mengajak kepada para generasi muda 
khususnya di Kota Semarang untuk berperan 
dalam pembangunan di Kota Semarang. 
“Mari tunjukkan selalu yang terbaik buat 
Kota Semarang sesuai bakat dan potensi yang 
dimilikinya” tutup Tavip.

Kampoeng Pemuda 

Sistem perlindungan kebakaran dalam 
bangunan sudah merupakan suatu 
keharusan, mengingat dampak yang 

ditimbulkan dapan sangat merugikan berupa 
korban jiwa, harta benda seerta dampak sosial, 
ekonomi dan psikologis tidak langsung yang 
juga tidak sedikit. Kasus kebakaran pasar Johar 
tahun 2015 merupakan contoh kebakaran yang 
membawa dampak sosial ekonomi yang cukup 
besar yang dapat diambil pelajaran tentang 
pentingnya aspek perlindungan kebakaran. 

Material yang mudah terbakar di dalamnya 
menyumbangkan intensitas kebakaran yang 
cukup dahsyat. Pembangunan kembali Pasar 
Johar diharapkan lebih memperhatikan aspek 
perlindungan kebakaran, misalnya memasang 
fire roller shutter untuk membatasi penyebaran 
dan asap saat kebakaran.

Sebagai langkah preventif untuk 
menekan kebakaran di pasar 
tradisional, Dinas Pasar Kota 
Semarang mengusulkan anggaran 
rencana antisipasi kebakaran di 
pasar ke Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Semarang 
lewat APBD Perubahan 2015.

Kepala Dinas Pasar Trijoto 
Sardjoko menyatakan fokus 
dalam upaya mengantisipasi 
terjadinya kebakaran di pasar akibat hal teknis 
seperti konsleting listrik. “Prioritas ini seperti 
pelatihan penanggulangan kebakaran bagi para 
pedagang dan PKL, pembenahan instalasi listrik 
dan perbaikan Hydrant di pasar tradisional,” 
ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD kota 
Semarang, Hanik Khoiru Sholikah menyatakan 
sangat mendukung dengan rencana komisi 
B selaku patner Dinas Pasar, dalam sisi 
penganggaran. “Dari 44 pasar, hanya sebagian 
kecil pasar tradisional yang telah direvitalisasi, 
sebagian besar lainnya masih belum tersentuh, 
padahal instalasi listrik yang ada rentan terjadi 
konsleting,” ungkap Poltisi PDI Perjuangan ini.

Hanik juga menyayangkan sikap para pedagang 
yang minim akan kesadaran bahaya instalasi 
listrik, karena dapat memicu kebakaran yang 
dampaknya merugikan pedagang.

Pencegahan Kebakaran Pasar  
Secara lebih khusus, implementasi sistem 
keamanan antara lain terdiri atas jumlah dan 
pola penempatan petugas jaga, kualifikasi 
petugas jaga, sistem komunikasi antar petugas, 
sistem ronda malam oleh petugas di tiap-tiap 
blok, pola pengamanan akses masuk ke dalam 
pasar, ketersediaan kamera pengawas yang 
berfungsi secara baik, sistem pengamanan data 
hasil rekaman kamera pengawas, serta prosedur 
pengamanan dalam situasi gawat darurat.

Ahli dan akademisi di bidang keilmuan terkait 
dapat dilibatkan di dalam pelaksanaan, baik 
dalam tahap pengumpulan data, analisis data, 

penyusunan rekomendasi, maupun tahap 
monitoring tindak lanjut rekomendasi. 
Dengan demikian audit diharapkan dapat 
terlaksana secara objektif, transparan, 
dan ilmiah.

Keterlibatan secara aktif pedagang 
pasar juga memegang peran penting. 
Kesadaran dan kedisiplinan pedagang 
terhadap aspek keamanan dan 
keselamatan harus dibangun. Merujuk 
kepada latar belakang dan tujuan yang 

hendak dicapai, secara proaktif pedagang pasar 
dapat mengajukan saran kepada Pemda agar 
dilaksanakan audit keamanan dan keselamatan 
pasar.

Dengan dilandasi semangat bahwa keamanan 
dan keselamatan pasar sebagai tanggung jawab 
bersama, maka seluruh pihak terkait harus 
terlibat secara aktif dalam upaya ini. Audit 
keamanan dan keselamatan terhadap pasar 
yang dilaksanakan secara menyeluruh, lintas 
sektoral, terpadu, dan berkesinambungan, 
diharapkan dapat menjadi langkah awal 
meniadakan potensi dan mencegah terjadinya 
kebakaran pasar, demikian penjelasan 
Nurcholis, ST – warga kota Semarang sekaligus 
pengamat konstruksi pasar.

Fenomena Kebakaran Pasar
Dinas Pasar Prioritaskan Antisipasi Kebakaran 
Pasar Tradisional di Perubahan Anggaran 2015

Hanik Khoiru Sholikah

Suara Dewan
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Pagi yang indah – seindah suasana hati. 
Hangat mentari pagi turut menyapa. 
Aktivitas rutin di pagi hari dimulai dari 

sholat subuh, membangunkan suami dan si 
bungsu, menyiapkan sarapan. Beliau harus 
bergegas pagi dari Perum Puri Asri Perdana 
– Banyumanik menuju ke Balai Kota Semarang. 
Maklum harus berangkat gasik menghindari 
kemacetan di simpul Jatingaleh dan 
persimpangan Tugu Muda.

Memasuki Gedung Moh Ichsan Balai Kota 
Semarang, ibu paruh baya yang masih terlihat 
cantik, anggun dan mempesona itu menuju 
ke ruang Asisten Administrasi Umum. Rasanya 
ingin mengenalnya lebih dekat, lebih dari 
sekedar basa basi, berharap bisa bercakap-
cakap sejenak di ruang kerja yang ditata rapi, 
nyaman dan mampu meningkatkan mood dan 
motivasi bekerja.

Gerak geriknya yang gesit terlihat beliau sangat 
terbiasa bekerja keras, semacam pembawaan 
yang muncul di permukaan dan keadaan yang 
terindra. Ramah berkoordinasi dengan bawahan 
di kantor dengan bahasa yang mudah dipahami. 
Kegairahan dalam berkomunikasi ini mampu 
diukur dari prestasinya. Berawal dari tahun 
1981 memulai karirnya di fungsional umum 
bagian keuangan – dari mulai staf, Kasubag, 
Kabag sampai Kepala Dinas Pendapatan 

yang menarik wisatawan.

Banyak sekali destinasi wisata di Kota Semarang 
yang bisa digarap, dipasarkan dengan optimal. 
Bak mutiara terpendam, lihat Kota Semarang 
yang mendapatkan julukan Little Netherland, 
Gereja Blendhuk, Stasiun dan polder Tawang, 
dan banyak bangunan bersejarah lainnya 
seperti Sam Po Kong dan Lawang Sewu. Belum 
lagi wisata budaya, wisata reliji, alam, rekreasi, 
olah raga, dan wisata kuliner.

Sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah, 
Semarang sangat mudah diakses dari darat, 
laut dan udara. Memiliki infrastruktur yang 
sangat memadai dan posisinya yang berada 
di perlintasan Jogja dan Solo (Kawasan 
Joglosemar) adalah segitiga emas simpul-simpul 
pertumbuhan ekonomi. Sambil membenahi 
sarana fisik dan terus memasarkan Semarang 
untuk destinasi utama wisata berharap kota ini 

Keuangan Kota Semarang. Kemudian dalam jeda 
waktu 2007 – 2010 beliau dipercaya memimpin 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, 
sebuah tantangan kontradiksi dari mengatur 
keuangan daerah menjadi menata sumber daya 
manusia.

Amanah, ikhlas dan nyaman melayani 
masyarakat – motto itu yang beliau pegang 
dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hingga 
pada tahun 2010 sampai setahun kemudian 
beliau sangat menikmati tugas di Dinas 
Koperasi, baru pada tahun 2011 beliau diangkat 
menjadi Asisten Adminstrasi Umum Pemerintah 
Kota Semarang. Membaca di perpustakaan 
adalah sarana mencapai ketenangan di sela 
kepenatan menjalankan tugas. Di hari yang 
rileks beliau bersepeda santai bersama suami 
tercinta.

Jika memiliki waktu luang yang agak panjang, 
beliau memilih berwisata bersama keluarga. 
Ketika ditanya tempat mana yang favorit? 
Indonesia, ujarnya. Mengapa banyak orang 
berlibur sampai ke luar negeri jika di negeri 
kita memiliki tempat-tempat yang indah, 
Raja Ampat misalnya, Bali, Pulau Komodo, 
Bromo, Kelimutu – NTT, Bunaken, dan lain-lain. 
Bagaimana dengan Semarang? Beliau menjawab, 
akhir-akhir ini telah ada event-event bagus 
seperti Festival Lampion, Sendratari Goa Kreo 

AGUSTIN LUSIN DWIMAWATI, SH, MM
MERAIH PRESTASI DENGAN GEMAR MEMBACA

Cover Story

menemukan icon yang paling sesuai. “Semarang 
telah masuk ke Buletin Garuda,” jelasnya.

Wanita lulusan Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro Semarang ini senang membaca 
novel, buku-buku kesehatan, ensiklopedia, 
dan tentunya sains bidang hukum. “Sayangnya 
tempat parkir di Perpustakaan Kota Semarang 
sangat terbatas, padahal koleksi bukunya sangat 
lengkap,” begitu kesan beliau ketika ditanya 
tentang fasilitas perpustakaan kota. 

“Empat tahun lagi saya akan pensiun,” 
katanya. Apa yang akan dilakukan setelah 
pensiun? Beliau akan kembali menjadi anggota 
masyarakat dan akan mengabdikan diri pada 
kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk 
masyarakat Semarang.

Ditulis oleh : Wahyudi, CHA
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Untuk itu Kantor Perpustakaan Kota 
Semarang sangat mengharapkan agar 
Sekolah-sekolah / Guru-guru dapat 

memberikan tugas bacaan dengan halaman 
/ bab / buku tertentu yang tersedia di 
perpustakaan, kemudian meminta siswa/siswi 
untuk meringkas dan mempresentasikan hasil 
bacaan. Dengan cara ini akan menumbuhkan 
minat baca anak (siswa) dan alasan mengapa 
harus menumbuhkan minat baca pada anak, 
yaitu :

1. anak-anak harus gemar membaca agar dapat 
membaca dengan baik, 
2. anak yang gemar membaca akan mempunyai 
rasa kebahasaan yang lebih tinggi, 
3. membaca akan memberikan wawasan yang 
lebih beragam sehingga belajar apa pun terasa 
lebih mudah,  
4. anak-anak yang gemar membaca biasanya 
yang unggul dalam berbagai pelajaran dan 
ujian, 
5. kemampuan membaca dapat mengatasi 
rasa tidak percaya diri anak terhadap 
kemampuan akademiknya karena akan mampu 
menyelesaikan tugas hanya dengan sedikit 
waktu, 
6. minat membaca akan memberikan beragam 
perspektif pada anak melalui beragam 
pandangan dari para penulis sehingga anak 
terbiasa memandang suatu masalah dari 
berbagai sisi, 
7. membaca membantu anak memiliki rasa 
kasih sayang karena anak akan menemukan 
beragam pola kehidupan dan cara 
menyelesaikan masalah tersebut secara wajar, 
8. anak yang gemar  membaca dihadapkan pada 
dunia yang penuh dengan kemungkinan dan 
kesempatan, 

9. anak yang gemar membaca akan mampu 
mengembangkan pola berpikir kreatif dalam 
diri mereka, 
10. kecintaan membaca adalah salah satu 
kebahagiaan utama dalam hidup karena 
membaca merupakan rekreasi jiwa.

Inilah beberapa alasan mengapa pentingnya 
membaca perlu ditumbuhkan sejak dini. Dengan 
membiasakan dan mengajarkan anak membaca 
sejak dini, maka secara tak langsung akan 
diperoleh banyak manfaat dari membaca

Guru memegang peranan yang sangat penting 
dalam memberikan motivasi atau semangat 
pada siswa atau anak didik untuk membaca. 
Guru diharapkan bisa merancang sebuah 
proses kegiatan pembelajaran yang mendorong 
siswa untuk datang ke perpustakaan, karena 
perpustakaan merupakan sarana yang tepat 
untuk meningkatkan pengalaman membaca bagi 
siswa.

Perpustakaan Kota Semarang sangat 
mengapresiasi Sekolah-sekolah/Guru-guru yang 
peduli terhadap peningkatan Minat Baca siswa-
siswi nya dengan cara mengajak siswa-siswinya 
mengadakan kunjungan ke Perpustakaan 

membimbing siswa untuk mencintai buku sejak 
awal. Karena itu upaya pengembangan atau 
peningkatan minat dan kebiasaan membaca 
juga harus diadakan di sekolah-sekolah.

Adapun kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan 
minat dan kebiasaan membaca siswa antara 
lain:

• penyelenggaraan jam-jam cerita di 
perpustakaan sekolah, 
• pemberian tugas membaca, 
• mengajak siswa belajar ke perpustakaan, 
• penyelenggaraan lomba membaca, 
• memilih siswa teladan yang telah membaca 
buku terbanyak, 
• pemotivasian penerbitan majalah sekolah, 
• penyelenggaraan pameran buku, 
• penugasan siswa membantu pustakawan di 
perpustakaan sekolah 
• penyelenggaraan program membaca, dan 
• memotivasi siswa agar banyak membaca pada 
waktu luang, dan 
• pemberian bimbingan teknis membaca. Selain 
itu, ada beberapa cara yang bisa digunakan 
oleh guru dalam usaha menumbuhkan minat 
baca siswa, salah satunya ialah melalui proses 
bimbingan.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa penanaman 
kebiasaan membaca harus dimulai sejak usia 
dini dan tidak dapat disangsikan pula bahwa 
sekolah merupakan tempat yang sangat tepat 
untuk memupuk minat dan kebiasaan membaca 
bagi anak-anak. Peran Guru dan peran 
perpustakaan sangat sentral dalam membina 
dan menumbuhkan kesadaran membaca. ESR

Celoteh Si Booky

MENUMBUHKAN MINAT BACA ANAK  
MELALUI PERPUSTAKAAN

Budaya membaca anak 
di perpustakaan saat ini 
umumnya masih rendah.  

Anak lebih suka main game 
atau nonton TV daripada 

membaca buku. Ini normal 
menimbang begitu banyak 

hiburan lain yang lebih 
menarik minatnya. Akan 

tetapi menumbuhkan minat 
baca anak sangatlah penting 
karena membaca merupakan 

salah satu hal pokok yang 
bertujuan agar si anak 

mendapat pengetahuan yang 
banyak dan bermanfaat.

Kota Semarang selain untuk mengenalkan 
Perpustakaan, siswa juga diajak untuk mengenal 
Sejarah Kota Semarang melalui penayangan 
film (Audio Visual) tentang Semarang Tempoe 
doeloe, Sejarah Lawangsewu, Pertempuran 
5 hari di Semarang dll. Selain menambah 
wawasan siswa sekaligus mengajarkan anak 
untuk mencintai perpustakaan sehingga anak 
akan gemar membaca dan gemar berkunjung ke 
Perpustakaan.

Disamping itu Guru juga harus memotivasi dan 
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Pasar Johar Semarang, Jawa Tengah 
terbakar pada hari Sabtu (09/05/2015) 
sekitar pukul 20.00 WIB. Pasar seluas 

4,4 hektar dengan jumlah pedagang sekitar 7 
ribu orang itu terbakar ludes. Kerugian akibat 
kebakaran tersebut diperkirakan mencapai Rp. 
376 miliar. Musibah ini menyesakkan dada warga 
Semarang. Mengingat pasar terbesar ini sudah 
menjadi ikon perekonomian kota Semarang 
sejak dulu.

Sejarah Pasar Johar diawali pada 1860. Saat 
itu banyak orang berdagang di depan penjara 
di sebelah timur alun-alun Semarang. Para 
pedagang tersebut melayani para keluarga 
tahanan yang menunggu jam besuk di bawah 
deretan pohon Johar.

Konon ceritanya pohon Johar tersebut 
merupakan hadiah dari Ki Ageng Pandanaran 
yang tak ingin kawasan tersebut kumuh oleh 
tenda-tenda pedagang. Beliau kemudian 

memerintahkan menanami pohon Johar untuk 
berteduh. 

Sampai pada tahun 1933 Pemerintah Kota 
Praja memanggil Ir. Herman Thomas Karsten 
(1884 – 1945) lulusan fakultas Bouwkunde dari 
Technische Universiteit Delft Belanda– untuk 
mendesain sebuah pasar sentral yang 
menggabungkan Pasar Pedamaran, Johar, 
Beteng, Jurnatan, dan Pekojan. Lokasinya 
sangat strategis sehingga diputuskan untuk 
merobohkan bangunan penjara dan menebang 
pohon-pohon Johar.

Oleh Karsten, Pasar Johar asli dirancang terdiri 
atas tiga blok; Pasar Johar Utara, Pasar Johar 
Tengah, dan Pasar Johar Selatan. Memiliki 
fasad pada sisi Utara dan sisi Barat. Merupakan 
bangunan dua lantai pada bagian tepinya dan 
memiliki ciri arsitektur yang khas berupa kolom 
cendawan dan lantern yang merupakan salah 
satu bentuk perencanaan Karsten yang sangat 

adaptif terhadap faktor lokal, 
khususnya iklim Semarang yang 
panas. Desainnya memungkinkan 
cahaya matahari bisa masuk ke 
seluruh penjuru pasar tanpa ada 
efek panas. Udara pun bisa masuk 
dengan sirkulasi yang baik.

Pasar Johar merupakan salah 
satu fasilitas ekonomi yang 
berdiri setelah stasiun Kota 
Semarang seiring berubahnya 
status Semarang dari Distrik 
menjadi Gemeente. Pasar Johar 
merupakan warisan budaya 
yang memiliki nilai penting bagi sejarah 
(perkembangan perekonomian kota), ilmu 
pengetahuan (maha karya arsitektur sebagai 
inspirasi perencanaan yang seimbang antara 
teknologi tinggi dan kultur budaya lokal), dan 
kebudayaan (mewadahi kearifan lokal dalam 
mengampu fungsinya sebagai Pasar tradisional 
hingga sekarang).

Dengan arsitektur dan manajemen yang bagus, 
bahkan pada 1955, Pasar Johar disebut-sebut 
sebagai pasar terbesar dan terbaik di Asia 
Tenggara.

Dalam perkembangannya, pasar Johar semakin 
membesar. Para pedagang bukan hanya warga 
asli Semarang tetapi banyak ditemui juga 
etnik Arab, India, Madura, Minang, Batak, 
dan masih banyak lagi. Uniknya karakteristik 
pedagang menjadi sangat berwarna sesuai 
etnis dan tradisi mereka. Spiritnya adalah 
tawar menawar, hingga tempat ini selalu ramai 
dan tak kalah oleh pasar modern. Harga yang 
terjangkau dan budaya tawar menawar yang 
paling memicu adrenalin dan disukai pembeli. 

Pasar Johar tidak hanya mengubah 

Semarang Sepanjang Sejarah

PASAR JOHAR DALAM KENANGAN

Pasar Johar, 1970 

Pasar Johar, 1938

Pasar Johar, 1940
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perekonomian masyarakat tetapi juga 
mengubah gaya hidup sosio kultural masyarakat 
menjadi cenderung lebih konsumtif.

Dalam setiap karya arsitekturnya Karsten 
selalu cermat mengkalkulasi sirkulasi udara 
dan pencahayaan alam. Ia juga diakui 
mampu dengan apik memadukan unsur-unsur 
Indonesia dan Barat secara harmonis dalam 
rancangannya. Misalnya Gedung Sobokartti 
di Jalan Dr Cipto 31 – 33 Semarang, Karsten 
berhasil memadukan konsep pertunjukan Jawa 
yang biasa digelar di pendopo dengan konsep 
gedung teater Barat. 

Karsten meyakini kebudayaan Barat membawa 
kemajuan, tapi dalam pandangannya 

kebudayaan Barat sedang merosot. Kebudayan 
Timur, dan khususnya Indonesia, dengan 
spiritualisme dan ikatan sosialnya bisa 
menyelamatkan Barat dari kemerosotannya 
itu. Menurutnya, unsur-unsur terbaik Timur dan 
Barat bisa digabungkan untuk menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik lagi serta membawa 
kemajuan bagi keduanya. Karsten mempunyai 
visi tentang Indonesia pasca penjajahan, suatu 
Indonesia di mana Timur dan Barat hidup 
bersama dan sederajat dalam masyarakat yang 
harmonis.

Selain Pasar Johar dan Gedung Kesenian (volks-
theater) Sobokartti, karya Ir. Thomas Karsten 
di Semarang lainnya adalah Pasar Jatingaleh, 
Pasar Randusari, Kantor Jakarta Lloyd, RS 
Elizabeth, Kantor Asuransi Jiwasraya, Kantor 
PT Kereta Api Daop IV, Taman Srigunting, 
Taman Diponegoro dan rancangan permukiman 
Candi Baru, Pekunden, Peterongan, Sompok, 
Semarang Timur, Kampung Senjoyo, Progo, dan 
Mlatiharjo.

Kini karya monumental Karsten ini telah tinggal 
puing-puing yang menyedihkan, masyarakat 
Semarang berharap pembangunan ulang tidak 
akan merubah bentuk aselinya. Menurut Ketua 
Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Semarang, 
Widya Wijayanti, desain rencana pembangunan 
(Detailed Engineering Design) Pasar Johar harus 
berdasar kajian itu.

Sementara salah seorang kepala bidang di 
Dinas Pasar yang juga hadir pada pertemuan 
kemarin, Nurcholis, mengungkapkan, tahun 
ini (2015) setidaknya ada tiga kegiatan yang 
akan dilakukan. Ketiganya yakni pengamanan, 
pendokumentasian, dan uji fisik.

Kabid Kesejarahan dan Kepurbakalaan, Dinas 
Kebudayaan dan Parisiwata Jateng, Djoko 

Witjaksono, mengatakan, pihaknya berinisiatif 
menggelar pertemuan tentang Pasar Johar 
guna menyelamatkan bangunan bersejarah itu. 
Pihaknya mengundang beberapa pihak yang 
terkait pada pertemuan kemarin, seperti TACB 
Jateng dan Kota, perwakilan dinas, dan juga 
akademisi.

Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Jawa 
Tengah, Satrio Nugroho mengatakan, pelibatan 
pihak ketiga (investor) bisa saja terjadi 
tetapi harus didahului dengan kajian secara 
menyeluruh dan mendalam untuk dijadikan 
dasar revitalisasi Pasar Johar. ”Kajian sosial, 
ekonomi, fisik dan regulasi diperlukan untuk 

menjadi dasar bagi revitalisasi Pasar Johar. 
Bangunan cagar budaya sudah semestinya 
dilindungi. Ikon dan bagian dari kota tetap 

dijaga melalui aturan yang sudah ada,” 
ujarnya.

Investor, katanya, memiliki cara agar dapat 
menghasilkan keuntungan tanpa menggusur 
ikon kota. Dalam upaya jangka pendek 
penanganan pasca kebakaran, perlu segera 
mengkaji konstruksi secara menyeluruh agar 
dapat diketahui bagian-bagian yang perlu adan 
tidak direvitalisasi.

Arsitek Dr. Bambang Supriyadi mengestimasi, 
biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan pasar 
bagi pedagang saja yang jumlahnya sekitar 
7.000 orang, dibutuhkan biaya sebesar Rp. 

120 miliar. Bambang yang 
juga memenangi sayembara 
desain arsitektur Pasar 
Johar beberapa tahun lalu 
mendapatkan informasi 
bahwa estimasi biaya untuk 
revitalisasi mencapai Rp 600 
miliar.

Dosen Teknik Sipil 
Univesitas Diponegoro, 
Dr. Nuroji mengatakan, 
biaya Rp. 600 miliar 
rasional apabila revitalisasi 
memperkuat bangunan, 
tidak membongkar. 
”Kalau mempertahankan 
memang mahal. Tapi kalau 
membangun lebih murah. 

Meski dipertahankan, kekuatannya sudah tidak 
seperti semula,” ungkapnya. 

Disusun dari berbagai sumber oleh : Wasono

Pasar Johar, 1942

Pasar Johar, 1960

Puing-puing yang tersisa dalam pasar Johar 
pasca kebakaran (12/05/2015)

Pasar Johar terbakar pada tengah malam - 
 09 Mei 2015
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Dakon atau Congklak adalah permainan 
sederhana yang mengasah daya nalar 
anak. Uniknya game ini melatih jiwa 

dagang anak, dan ketajaman berpikir buat 
ngambil keuntungan. Pada umumnya papan 
Dakon terbuat dari kayu dan plastik dan sejenis 
cangkang kerang yang digunakan sebagai biji 
Dakon dan jika tidak ada, kadangkala juga 
digunakan kecik (biji-bijian dari buah sawo atau 
sirsak).

Permainan Dakon ini menggunakan papan 
permainan yang memiliki 14 lubang dan 2 lubang 
besar yang berada di ujung kiri dan kanan. 
Setiap 7 lobang kecil di sisi pemain dan lobang 
besar di sisi kananya dianggap sebagai milik sang 
pemain. Permainan ini hanya bisa dimainkan 
oleh 2 orang.

Cara Bermain 
Cara bermain Dakon awalnya setiap lubang 
kecil diisi dengan tujuh buah biji. Salah 
seorang yang memulai (biasanya melakukan 
suite untuk menentukan siapa yang lebih dulu) 
dapat memilih lobang yang akan diambil dan 
meletakkan satu ke tiap-tiap lubang di sebelah 
kanannya dan seterusnya. Bila biji habis di 
lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat 
mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan 
mengisi, bila habis di lubang besar miliknya 
maka ia mendapatkan kesempatan khusus 
dengan memilih lobang kecil di sisinya. Bila 
ternyata habis di lubang kecil di sisinya maka 
ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi 

Smart Info

MARI 
BERMAIN 

DAKON 

yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang 
kosong di sisi lawan maka ia berhenti dan tidak 
mendapatkan apa-apa.

Permainan dianggap selesai apabila salah satu 
pemain sudah tidak ada biji lagi yang dapat 
diambil (seluruh biji ada di lobang besar disisi 
kanan dan kiri pemain). Pemenang ditentukan 
dengan yang mendapatkan biji terbanyak.

Makna Filosofis 
Dibalik permainan ini ternyata mengadung 
filosofi yang indah dari nilai kebudayaan bangsa 
Indonesia. Biji congklak yang dikumpulkan dari 
lubang-lubang kecil ke lubang yang paling besar 
adalah simbolisasi dari padi atau hasil tanam 
penduduk desa. Kemudian dipanen dan disimpan 
ke dalam lumbung untuk persediaan bahan 
pangan penduduk.

Masih ingat berapa jumlah lubang kecil di 
masing-masing sisi?

Ada 7 lubang dan masing-masing berisi 7 biji. 7 
adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah 
biji yang ada pada lubang kecilpun sama. 
Artinya, tiap orang mempunyai jatah waktu 
yang sama dalam seminggu, yaitu 7 hari.

Ketika biji diambil dari satu lubang, ia mengisi 
lubang yang lain, termasuk lubang induknya. 
Pelajaran dari fase ini adalah, tiap hari yang 
kita jalani, akan mempengaruhi hari-hari kita 
selanjutnya, dan juga hari-hari orang lain. Apa 

yang kita lakukan hari ini menentukan apa yang 
akan terjadi pada masa depan kita. Apa yang 
kita lakukan hari ini bisa jadi sangat bermakna 
pula bagi orang lain.

Biji diambil, kemudian diambil lagi, juga berarti 
bahwa hidup itu harus memberi dan menerima. 
Tidak bisa mengambil terus, kalau tidak 
memberi.

Biji diambil satu 
persatu, tidak boleh 
semua sekaligus. 
Maksudnya, kita 
harus jujur untuk 
mengisi lubang kita. 
Kita harus jujur 
mengisi hidup kita. 
Satu persatu, sedikit 
demi sedikit, asalkan jujur dan baik, lebih baik 
daripada banyak namun tidak jujur. Satu persatu 
biji yang diisi juga bermakna bahwa kita harus 
menabung tiap hari untuk hari-hari berikutnya. 
Kita juga harus mempunyai “simpanan/
tabungan”, yaitu biji yang berada di lubang 
induk.

Strategi diperlukan dalam 
permainan ini agar biji kita 
tidak habis diambil lawan. 
Hikmahnya adalah, hidup ini 

adalah persaingan, namun bukan 
berarti kita harus bermusuhan. 
Karena tiap orang juga punya 

kepentingan dan tujuan yang 
(mungkin) sama dengan tujuan kita, maka kita 
harus cerdik dan strategis.

Pemenang adalah yang jumlah bijinya di 
lubang induk paling banyak, maksudnya adalah 
mereka yang menjadi pemenang/ mereka yang 
sukses adalah mereka yang paling banyak amal 
kebaikannya. Mereka yang banyak tabungan 
kebaikannya, mereka yang menabung lebih 
banyak, dan mereka yang tahu strategi untuk 
mengumpulkan rezeki.

Sedangakan dari pendidikan bagi anak, 

permainan coklak dapat dijadikan media 
pendidikan Matematika kelas I yang masih 
transisi dari TK ke SD. Karena dapat 
memperkenalkan metode berhitung dengan 
memakai media permainan ini.

Selain juga dapat memberikan pendidikan saling 
menghargai sesama teman karena bergantian 
mengisi lubang congklak. Mereka juga dilatih 
sabar mengisikan congklak dengan hati-hati, 
satu per satu.

Dari berbagam makna filosfi yang ada pada seni 
permainan tradional ini Anda akan diajak untuk 
memahami bersabar, berpikir, dan ulet dalam 
proses hidup dan kehidupan dalam mencapai 
puncak akhir kehidupan yang di simbolkan 
dengan terpenuhinya lubang besar atas biji-biji 
congklaknya. 

Disusun dari berbagai sumber oleh : Wasono

Dua perempuan bermain dakon, foto 1910

Diagram Dakon

Papan main dakon

Anak-anak belajar main dakon di Jambore Air di 
Surabaya, 2013.
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Membangun keyakinan diri pada pribadi 
anak menjadi prioritas utama dalam 
rangka membagun fondasi pendidikan 

anak. Kita wajib mempersiapkan anak sejak dini 
untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, 
kualifikasi dan jenjang karir terbaiknya di masa 
mendatang.

Selalu memotivasi anak untuk bersosialisasi, 
menggambar, mengenal warna, bentuk, angka 
dan huruf. Yang tak kalah penting untuk 
fondasi belajar anak adalah mempelajari 
bunyi dan bahasa. Orang dewasa selayaknya 
mendukung pembelajaran anak dengan metode 
menyenangkan sambil bermain.

Latar belakang kebutuhan meletakkan fondasi 
awal pendidikan anak inilah yang menjadi 
fokus perhatian Lusy Sutedjo untuk mendirikan 
lembaga kursus bahasa Inggris untuk anak. 
Cukup lama ia merancang sebuah lembaga 
belajar yang mampu membangun minat anak 
difasilitasi oleh guru-guru berpengalaman 
mengajar dalam lingkungan yang aman dan 
nyaman.

“Kami berupaya memotivasi siswa untuk 
speaking up, bermain dan berinteraksi satu 
sama lain secara natural dan fun. Selain latihan 
berbicara, anak-anak juga listening, reading 
dan writing tanpa membuat mereka menyadari 
bahwa mereka sedang diajar,” paparnya ketika 
ditanya tentang metode belajar English for 
Children. 

Membuka bisnis kursus bahasa Inggris bukan 
menjadi keputusan yang sia-sia karena memang 
pasarnya bagus. Baik anak kecil sampai orang 
dewasa membutuhkan lembaga kursus bahasa 
Inggris. Bagi pelajar, kemungkinan waktu 
belajar bahasa Inggris di sekolah sangat kurang 
sehingga butuh lembaga kursus bahasa Inggris. 
 
Namun, wanita cantik lulusan Universitas 
Kristen Satya Wacana jurusan FKIP Bahasa 

Gerai Semarangan

Kid’s Home for Speaking English

Inggris tahun 1995 ini, menginginkan sistem 
dan metode belajar yang berbeda dari kursus 
biasa. Ia ingin membantu anak-anak meraih 
masa depan gemilang dengan keterampilan 
berbahasa Inggris yang excellent.

Tahun 2000 Lusy Sutedjo mendirikan lembaga 
pendidikan think-e yang berfokus pada 
kemampuan anak-anak untuk berbicara dalam 
bahasa Inggris (conversation). Ia mencita-
citakan  think-e menjadi rumah belajar bagi 
orang tua, anak-anak dan guru. Dan selalu 
bekerja dengan cermat untuk menjadi lembaga 
pendidikan bahasa Inggris terbaik bagi anak-
anak Indonesia.

Jika kita perhatikan saat ini sekolah-sekolah 
internasional mulai marak berdiri di Kota 

MINDSET SUKSES 
LUSY SUTEDJO, S.PD

Lusy Sutedjo, S.Pd

Semarang, interaksi sehari-hari guru dan siswa 
selalu memakai bahasa Inggris – dari pre-school 
sampai tingkat lanjut. Sedangkan di sekolah 
nasional, bahasa Inggris baru mulai diajarkan 
dari SMP dan mendapat waktu tidak maksimal. 
Kesenjangan dua jenis sekolah ini makin lebar, 
terutama dalam kemampuan berbahasa Inggris. 
Siswa-siswi sekolah internasional berkomunikasi 
dengan bahasa Inggris, dalam keseharian 
mereka bahkan diluar sekolah, sedangkan siswa 
sekolah nasional di sekolah pun tidak terbiasa 
untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Parenting, think-e memiliki visi agar orang tua 
juga terus bertumbuh menjadi orang tua yang 
pembelajar.

Untuk guru, think-e memiliki visi membentuk 
guru yang memiliki nilai lebih. Guru yang tidak 
sekedar mampu menyampaikan materi, namun 
mampu membuat para siswanya mengeksplorasi 
potensi dalam diri masing-masing. Guru yang 
punya potensi untuk menjadi pemimpin juga 
guru yang punya kemampuan untuk menjadi 
penulis.

Nilai-nilai yang selalu dipegang teguh oleh para 
pengajar think-e adalah Fun (pembelajaran 
menyenangkan), Dynamic (selalu up-date 
dengan media ajar), Friendly (guru yang 
bersahabat), Neat & Clean (rapih dan bersih). 
Saat ini rumah belajar think-e berada di 2 
tempat: pertama di Jl. Erlangga Tengah III/47 
Telp. 024-8311089 dan kedua di Jl. Ganesha 
Mukti 345 Telp. 024-6720106 Kota Semarang.

Ditulis oleh : Wahyudi, CHA

“think-e hadir dengan tujuan untuk 
menjadi jembatan bagi anak-anak dari  ke-
2 jenis sekolah ini,” jelas wanita yang 
tinggal di perumahan Gardenia Plamongan 
Indah Semarang ini. Orang tua tidak perlu 
mengeluarkan biaya mahal hanya untuk 
membuat anak-anaknya mampu bersaing dalam 
kompetensi bahasa Inggris.

Sekarang ini, kesempatan untuk melanjutkan 
sekolah keluar negeri juga semakin terbuka 
lebar, namun banyak anak dari sekolah nasional 
gagal pada uji interview dan presentasi. Dengan 
mengajarkan keterampilan presentasi di depan 

kelas dalam bahasa Inggris sejak level dasar, 
diharapkan anak-anak yang belajar di think-
e memiliki kesempatan yang lebih besar untuk 
lolos dalam tes beasiswa.

Idealisme Lusy Sutedjo dalam memberi warna 
yang berbeda dari lembaga pendidikan lainnya 
adalah keyakinan tentang kekuatan sebuah 
bangsa berasal dari dalam tiap keluarga. 
Oleh karenanya think-e memiliki visi untuk 
membangun keluarga-keluarga yang lebih 
peduli dan lebih memahami parenting. Untuk 
para orang tua, melalui komunitas School of 

para guru think-e

Proses pembelajaran intertaktif.

Siswa difasilitasi guru yang dinamis.
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Ada ikatan istimewa antara seorang 
ayah dengan putrinya yang sangat 
berbeda dibandingkan dengan ikatan 

lainnya. Ayah adalah sosok pria terpenting 
dalam kehidupannya. Di mata seorang anak 
perempuan, dia belajar seorang pria seharusnya 
menjadi seperti apa, apa yang dapat dia 
harapkan dari seorang pria, bagaimana dia 
hendaknya diperlakukan oleh seorang pria, dan 
bagaimana seorang pria hendaknya melihatnya. 
Adalah melalui ayah dia mendapatkan 
keabsahan utama dari kewanitaannya. Sebagai 
seorang anak perempuan, dia belajar bahwa 
dia adalah “putri kesayangan ayah” melalui 
sinar di mata ayah, cara ayah menggendong dan 
memeluknya, cara ayah memperhatikannya, 
dan cara ayah memberitahu betapa cantiknya 
dia dan betapa dia berkembang menjadi 
seorang gadis muda yang cantik. Selama masa 
ini dia mempelajari berbagai kekuatan yang 
ayah miliki dan dia mengembangkan perasaan 
aman ketika berada dekat ayah, tahu bahwa 
ayah akan melindunginya.

Mereka juga memiliki misteri yang justru kita 
sendiri sering mengabaikannya. Mereka juga 
memiliki keajaiban yang bisa membuat kita 
tercengang tidak percaya. Ayah adalah sosok 
yang dipilih Allah SWT sebagai pemimpin 
dalam keluarga. Dari merekalah, kita bisa 
berkaca tentang sosok kepahlawanan, rasa 
tanggung jawab, dan ketegasan. Di balik 
kerasnya seorang ayah, di dalamnya tersimpan 
kelembutan. Di balik acuhnya seorang ayah, 
di dalamnya terdapat kepedulian yang besar. 
Di balik egonya seorang ayah, di dalamnya 
mengalir hikmah besar sehingga kita mengerti 
arti kemandirian, ketegaran, dan kedisiplinan.

Setiap anak memiliki cerita yang berbeda 
tentang sosok ayahnya. Ada yang merasa sosok 
ayahnya tidak pernah menghargainya. Ada 
yang menganggap ayahnya terlalu keras dalam 
mendidik. Namun, tidak demikian dengan Hj. 
Sri Indrayati, SH yang merasakan kebanggaan 
luar biasa melihat sosok ayahnya yang 
pengertian, penuh dedikasi, berwawasan luas, 
selalu mengerjakan laku prihatin sepanjang 
hidupnya dan memiliki peran besar di luar 
rumahnya. Rangkaian kisah ini pada dasarnya 
bermuara pada satu hal, yaitu berharap agar 

Sosok

HJ. SRI INDRAYATI, SH
MEMENUHI JANJI SANG AYAH TERCINTA

anak-anaknya mencapai cita-citanya di masa 
depan. 

Sri Indrayati dilahirkan di wilayah Wedung 
Kabupaten Demak pada tanggal 29 September 
1958. Ia anak nomor 5 dari 8 bersaudara, 
ayahnya seorang Carik yang bertugas selama 
40 tahun. Kepribadiannya teguh, tenang, 
sopan, ramah, murah senyum dengan sorot 
mata memancarkan kasih sayang. Tidak 
percuma ia mengikuti Jambore Nasional 
pertama di Cibubur, mewakili SMP Kanisius 
Raden Patah Semarang pada tahun 1973. Jiwa 
kepanduan seorang Penggalang Pramuka telah 
menempanya menjadi seorang yang kokoh dan 
memiliki leadership yang tinggi. 

Tahun 1986, Sri Indrayati mengawali karirnya 
sebagai birokrat di Pemerintah Kota Semarang 
mulai dari golongan 1 B. Bekerja dengan tulus, 
ikhlas, dan penuh kerendahan hati adalah etos 
kerjanya. Ia menapaki jalan lurus dengan peluh 
keringat sampai akhirnya bisa menyelesaikan 
studinya di Fakultas Hukum Universitas 17 
Agustus 1945 Semarang. Hingga akhirnya ia 
berkesempatan mengikuti tes kepemimpinan 
yang diikuti oleh 80 orang sekretaris lurah, 
dan Sri Indrayati adalah satu-satunya peserta 
perempuan yang masih menjadi staf biasa di 
saat itu. Di awal-awal periode kepemimpinan 
walikota Sukawi Sutarip, ia telah menduduki 
sebuah jabatan yang telah dicita-citakan oleh 
ayahanda tercintanya – menjadi seorang lurah.

Menjadi pimpinan kantor kelurahan – unit 
terdepan pemerintahan dalam melayani 
warga masyarakatnya  – Sri Indrayati tidak 
mengenal waktu bekerja. Pagi sampai sore 
ia menata wilayah kerjanya dan ketika senja 
luruh tak jarang ia berkeliling kampung untuk 
sekedar menyapa dan berdiskusi dengan warga 
masyarakat. Sebagai warga yang tinggal di 
kampung Tambakrejo RT. 03 RW. 01 Kelurahan 
Kaligawe Kecamatan Gayamsari, ia tetap 
menjalankan peran ibu rumah tangga yang 
mengurus suami dan lima putrinya dengan 
penuh kasih. 

Dalam konsep batin orang jawa, Sri Indrayati 
memegang teguh dua prinsip penting, yakni 
tatakrama hormat dan kerukunan. Pada sikap 
hormat, merupakan unsur psikologis dalam 
menciptakan unggah-ungguh sosial. Wedi, isin 
dan sungkan, prinsip itulah yang ia tanamkan 
kepada putri-putrinya dari anak hingga menuju 
dewasa. Selain hal tersebut diperoleh dari 
lingkungan keluarga, pun dalam masyarakat. 
Anak akan terbiasa bagaimana ia harus belajar 
menempatkan diri sebagai seorang Jawa, yang 
memahami dan mengerti akan toto kromo.

Menurutnya, tiga konsep tersebut sangat 
lumrah ditemui dalam kehidupan. Wedi 
diartikan sebagai takut karena hormat. Isin 
berarti malu, misalnya sudah dewasa, sudah 

mahasiswa, tapi masih bersikap seperti anak 
kecil, maka timbullah konsep malu (isin) ini. 
Sungkan itu seperti malu untuk ke dalam diri 
kita sendiri. Sebagai misal kita pernah merasa 
sungkan terhadap orang yang lebih tua, lebih 
senior berada di luar lingkungan keluarga kita 
sebagai bentuk hormat. Begitulah Sri Indrayati 
mempertahankan budaya Jawa di dalam 
pendidikan keluarganya.

Ia mengawali karirnya yang cemerlang dari 
Lurah Terboyo Kulon Kecamatan Genuk, 
kemudian pindah ke Muktiharjo Lor Kecamatan 
Genuk, Gemah Kecamatan Pedurungan, 
Kramas Kec. Tembalang, dan terakhir adalah 
Lurah di Pandeanlamper Kec. Gayamsari Kota 
Semarang. Hampir 16 tahun menjadi lurah 
yang selalu mengukir prestasi di setiap kantor 
kelurahan yang ia pimpin. Pada tahun 2015 ini 
kembali mengharumkan Kota Semarang dengan 
membawa Pandeanlamper menjadi Kelurahan 
Terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah dan 
membawanya ke Istana Bogor untuk menerima 
penghargaan dari Direktorat Jenderal Bina 
Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri RI.

Belum selesai orang-orang membicarakan 
prestasi kepemimpinan Sri Indrayati, 
pada tanggal 11 Oktober 2015 Museum 
Rekor Indonesia menganugerahi Kelurahan 
Pandeanlamper sebagai “Kampung yang 
Membudayakan Keamanan dan Keselamatan 
dalam Berkendara (Kampung Safety 
Riding) Pertama di Indonesia”. Sekali lagi 
ia mengundang decak kagum berbagai 
pihak untuk etos kerja yang tanpa lelah. 
Atas dukungan suami tercinta, Sri Widodo, 
S.Sos, setiap harinya selama 5 tahun lebih ia 
mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat 
Kelurahan Pandeanlamper yang dihuni oleh 
14.950 penduduk di atas wilayah seluas 98,25 
hektar ini. Dilengkapi berbagai fasilitas unggulan 
seperti rumah baca dan rumah buku untuk 
pengguna segala usia mulai tingkat SD hingga 
perguruan tinggi. Fasilitas untuk panyandang 
tuna netra pun tersedia, seperti Perpustakaan 
Digital Pertuni yang bisa diakses secara cuma-
cuma. Dicanangkan juga jam 18.30 – 20.30 WIB 
sebagai jam belajar masyarakat dalam rangka 
mendukung pendidikan kedisiplinan keluarga.
Ditulis oleh : Wahyudi, CHA

Lurah Pandeanlamper menerima 
panghargaan MURI, 2015.

RALAT 
Pada Edisi 2 th 2 Juni 2015  terjadi salah penempatan 
foto. Hal 13 adalah foto ibu lurah Gayamsari juara I 
Lomba Rumah Pintar yang seharusnya ditempatkan 
pada hal 4.
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Sosok

Udara panas di musim kemarau panjang 
yang melintas di Kota Semarang tidak 
membuat Bapak dari 4 anak ini surut 

melakukan kegiatan diluar kantor. Karena 
memang beliau ini lebih banyak kegiatan 
koordinator diluar kantor untuk berbagai 
macam pembinaan tentang perpustakaan 
sama seperti ketika siang itu beliau ditemui 
sehabis Pembinaan Perpustakaan dan 
Rumah Pintar. Dikalangan Rumah Pintar dan 
Perpustakaan di Kota Semarang siapa yang 
tidak mengenal Bapak Supriyadi,SH seorang 
sosok yang low profile namun penuh dengan 
inisiatif dan kreatifitas. Suami dari Ibu Tri 
Rahayu,SH SIP  salah  satu dari pegawai Dinas 
Pariwisata  Kota Semarang ini telah lama meniti 
karier dilingkungan Pemerintah Kota Semarang 
utamanya di Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Kota Semarang sejak tahun 2001. Perjalanan 
karier yang cukup lama diawali dari tahun 
1983 – 1985 beliau adalah Juru Penerangan 
di Kecamatan Mijen, 1985-1989 menjadi 
staf seksi Bina Penerangan Kecamatan pada 
Kantor Departemen Penerangan Kotamadya 
Semarang dilanjutkan tahun 1989 s/d 1999 
menjadi Juru Penerangan Kecamata Tugu dan 
di tahun 1999 inilah menjadi Kasubsi Monitoring 
dan Perpustakaan pada Kantor Departemen 
Penerangan Kotamadya Semarang. Setelah 
Departemen Penerangan bubar tahun 2001 
sampai dengan 2008 beliau di mutasi menjadi 
Kasi Perpustakaan dan Referensi pada Kantor 
Perpustakaan Umum dan Daerah Kota Semarang 
hingga sekarang menjadi Kasi Perpustakaan 
pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota 
Semarang.

Pada masa pemerintahan Orde Baru oleh Kepala 
BP7 Kotamadya Semarang juga dipercaya 

menjadi penatar P4 untuk materi UUD 1945 dari 
tahun 1991 sampai dengan BP7 di likuidasi.

Walaupun sudah tidak muda lagi , namun 
diusianya yang lebih dari 50 tahun bapak 
kelahiran asli Semarang  pada 11 Mei 1960 
ini  masih menyempatkan diri mengikuti Study 
Lanjut di Pasca Sarjana Universitas Semarang 
pada tahun 2013 di jurusan Magister Manajemen 
dan telah lulus tahun 2014 dengan hasil cukup 
baik. Ini membuktikan bahwa belajar tidak 
mengenal batas usia akan tetapi sepanjang 
hayat (Long Life Education) dan berharap agar 
kedepan anak-anaknya dapat terpacu untuk 
belajar yang lebih tinggi lagi demikian kata 
Bapak yang saat ini tinggal di Parang Klitik I/4 
Tlogosari Kulon Semarang.

Yang menarik dari sosok kita kali ini adalah 

SUPRIYADI, SH, MM
Konseptor Gerakan Gemar Membaca Kota Semarang

bahwa beliau merupakan konseptor kegiatan 
Gerakan Gemar Membaca yang telah 
dicanangkan oleh Walikota Semarang pada 
tahun 2006. Gerakan Gemar Membaca menjadi 
sangat penting karena dengan  kegiatan 
membaca diharapkan akan bisa lebih 
menumbuhkembangkan kwalitas anak bangsa 
sejak usia dini. Gerakan Gemar Membaca 
tersebut kemudian  ditindak lanjuti dengan 
Road Show Budaya Baca dimana beliau 
merupakan salah satu pelaksana untuk tingkat 
kota Semarang yang bekerjasama dengan PNRI 
Jakarta.

Dengan segudang prestasi beliau yang 
pernah menjadi Juara I Lomba Pidato Juru 
Penerang Kecamatan Tingkat Jawa Tengah 
tahun 1996, Juru Penerang Teladan Tingkat 
Propinsi Jawa Tengah 1996 dan Juru Penerang 
Tingkat Nasional tahun 1996 serta penerima 
Penghargaan Penerima Satya Lencana Karya 
Satya 20 tahun dari Presiden Megawati tahun 
1993 ini sekarang juga sebagai Anggota Tim 
Penilai Lomba  Perpustakaan Sekolah TK,SD,SMP 

dan SMA Kota Semarang selain juga menjadi 
Ketua Tim Penilai Evaluasi Rumah Pintar Kota 
Semarang mulai tahun 2007 sampai sekarang.

Menutup acara wawancara ini Bp Supriyadi 
SH yang mempunyai motto “HIDUP HARUS 
BERMAKNA” artinya manusia adalah disamping 
mempunyai fungsi individu akan tetapi juga 
mempunyai fungsi sosial, maka manusia hidup 
itu harus juga berguna bagi manuasia lainnya 
sekecil apapun. Selain itu juga harapan Bapak 
dari Kurniawan Haryo Yudanto,Amd karyawan 
BUMN, Wahyu Kusuma Wardani,Amd mahasiswi 
FE USM Semarang, Shadiqi Hutomo mahasiwa 
FH Unika Soegiyapranoto dan Lutfan Taruna 
siswa SMA Islam Sultan Agung ini adalah agar 
masyarakat benar benar dapat memanfaatkan 
berbagai pelayanan perpustakaan yang 
disediakan untuk mencerdaskan bangsa, 
sesuai  hobbi beliau yaitu membaca semua 
harian/koran utamanya Suara Merdeka dan 
Jawa Pos, Buku buku agama Islam dan buku 
sejarah serta biografi orang terkenal. -Pdm-
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Pengunaan teknologi di lembaga penyedia 
informasi dalam hal ini perpustakaan,  
saat in sudah menjadi suatu keharusan 

yang harus di penuhi hal ini sesuai dengan 
amanat Undang-Undang No.  43 Tahun 2007 
tentang Perpustakaan, BAB V Pasal 14 ayat 
3 menyatakan bahwa “Setiap perpustakaan 
mengembangkan layanan perpustakaan sesuai 
dengan kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi”, selain amanat undang - undang 
pendorong perlunya Pengunaan teknologi di 
lembaga penyedia informasi dalam hal ini 
perpustakaan antara lain: 

 Adanya Produk Teknologi Informasi semakin 
mudah didapat dan terjangkau harganya,  
 Dukungan perkembangan teknologi 
komunikasi,  
 Tawaran banyaknya aplikasi untuk automasi 
perpustakaan (bisa gratis) dan  
 Tuntutan masyarakat akan layanan yang 
cepat, tepat, akurat dan bervariasi

Dengan adanya pengunaan teknologi di lembaga 
penyedia informasi dalam hal ini perpustakaan 
beserta aplikasinya untuk melaksanakan 
kegiatan rutin perpustakaan, yang eksesnya 
langsung dapat dimanfaatkan oleh pemustaka, 
yaitu: 

 manajemen pengadaan bahan pustaka 
(aquisition management),  

 manajemen informasi (information 
management), atau pengolahan bahan pustaka, 
atau katalogisasi  

 layanan informasi (information services), atau 
layanan sirkulasi,  

 temu balik informasi (information retrieval), 
atau OPAC (Online Public Access Catalog),  

 manajemen serial (serials management 

Teknologi

dengan INLIS 2.1.2
Otomasi Perpustakaan 

Salah satu Software Aplikasi Perpustakaan 
yang saat ini sedang berkembang dan 
dilingkungan pengerak di bidang informasi 
dan dokumentasi adalah Software Aplikasi 
Perpustakaan yang Bernama Inlis. Inlislite ialah 
Software Bebas pakai / gratis (freeware) yang 
dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) 
sejak tahun 2011, Penamaan INLIS diambil 
dari kata Integrated Library System, nama 
dari perangkat lunak manajemen informasi 
perpustakaan terintegrasi yang dibangun 
sejak tahun 2003 untuk keperluan kegiatan 
rutin pengelolaan informasi perpustakaan 
di internal Perpusnas, Seiring dengan 
perkembangan dunia perpustakaan, khususnya 
di Indonesia, Perpusnas memandang perlu 
untuk memfasilitasi semangat pengelola 
perpustakaan di seluruh daerah untuk memulai 
menerapkan otomasi perpustakaan menuju 
terwujudnya perpustakaan digital, maka 
Perpusnas berinisiatif untuk mendistribusikan 
perangkat lunak ini dengan syarat ketentuan 
sebagi berikut 

• Seluruh perpustakaan lembaga maupun 
perorangan yang membutuhkan dipersilahkan 
untuk menyalin, menginstalasi, dan 
memanfaatkan perangkat lunak aplikasi INLIS 
Lite. 
• Seluruh perpustakaan lembaga maupun 
perorangan yang membutuhkan dipersilahkan 
untuk menyalin dan menginstalasi komponen 
perbaikan program (patch) dan komponen 
pemutakhir program (update) apabila tersedia. 
• Dilarang memperjualbelikan paket instalasi, 
komponen perbaikan (patch), maupun 
komponen pemutakhir (update) prgram aplikasi 
INLIS Lite. 
• Dukungan teknis (technical support) akan 
diberikan oleh Perpusnas kepada pengguna 
perangkat lunak INLISLite selama mematuhi 
syarat dan ketentuan yang berlaku. Informasi 
terkait syarat dan ketentuan dukungan teknis 
INLIS Lite dapat dilihat pada laman http://
inlislite.perpusnas.go.id 
• Bimbingan teknis akan diberikan oleh 
Perpusnas selama mematuhi syarat dan 
ketentuan yang berlaku. Informasi terkait syarat 

dan ketentuan bimbingan teknis INLIS Lite dapat 
dilihat pada laman http://inlislite.perpusnas.
go.id 
Software  Aplikasi Perpustakaan inlis 
mempunyai karakteristik sebagai berikut :

• Perangkat lunak berbasis web (web 
application software). Dalam pengoperasiannya 
menggunakan aplikasi browser internet yang 
umum digunakan untuk menjelajahi informasi di 
internet. 
• Instalasi perangkat lunak INLIS Lite cukup 
dilakukan pada satu komputer yang difungsikan 
sebagai pangkalan data. Komputer operator 
cukup mengkoneksikan dirinya melalui 
perangkat jaringan, baik secara lokal (LAN), 
WAN, maupun Internet. 
• Dapat dioperasikan secara bersamaan dalam 
satu waktu secara simultan (multi user ready) 
• Menggunakan metadata MARC (MAchine 
Readable Cataloguing) dalam pembentukan 
katalog digitalnya 
Fitur - Fitur Pada Inlis  Lite 212

 Pengelolaan Data Koleksi  
 Data pengadaan, jenis media, jenis akses, 
lokasi 
 Stok opname 
 Laporan statistik data koleksi 
 Pengolahan Data Bibliografi 
 Pembuatan katalog elektronik, salin katalog 
 Cetak kartu katalog, cetak label nomor 
panggil dan nomor barkod, cetak label 
berwarna 
 Penyertaan gambar cover dan konten digital 
(ebook) 
 Laporan statistik data katalog 
 Online Public Access Catalogue 
 Penelusuran sederhana 
 Penelusuran kombinasi kriteria 

foto digital 
 Cetak kartu anggota 
 Penentuan lokasi pinjam dan kategori 
koleksi yang boleh dipinjam 
 Histori transaksi sirkulasi dan pelanggaran 
 Transaksi Sirkulasi  
 Pengaturan peminjaman dan pengembalian 
 Kemudahan proses peminjaman 
 Kemudahan proses pengembalian 

Tampilan Wajah INLISLite Edit Katalog

 Pencatatan data pelanggaran 
 Informasi daftar koleksi dipinjam 
 Laporan statistik transaksi sirkulasi 
 Laporan-laporan statistik data anggota 
 Buku tamu elektronik 
 Memudahkan pencatatan pengunjung yang 
datang ke perpustakaan 
 Pengunjung yang sudah menjadi anggota  
dengan barcode system 
 Tersedia buku tamu pengunjung non anggota 
 Versi selanjutnya  buku tamu pengunjung 
rombongan 
 Pengaturan hak akses petugas operator 
 Pengelolaan data user / petugas operator 
 Pengaturan grup hak akses sesuai kebutuhan 

 Penelusuran berbasis MARC 
 Informasi koleksi sering dipinjam 
 Informasi koleksi terbaru 
 Penampung data sementara 
 Pengelolaan data anggota 
 Registrasi anggota mandiri 
 Pengambilan foto secara langsung / upload 

Untuk technical support terdekat bisa 
menghubungi di: 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang, 
Jl. Pemuda 175 Gedung Pandanaran Lt.2. 
Telp. (024) 3584074 email: perpustakaan@
semarangkota.go.id situs web: www.
perpustakaandanarsip.semarangkota.go.id dan 
Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa 
Tengah UPT Perpustakaan Jl. Sriwijaya No.29 
Semarang. 
 
Sumber: 
Manual Inlislite 2.1.2  Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
http://inlislite.perpusnas.go.id  
(edit oleh :suwardi20151410)
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Cemas melihat sebagian putra-putri 
menolak makan sayur? atau sering 
jajan cemilan yang tidak baik untuk 

kebutuhan tumbuh kembang anak? Komunitas 
Parenting Orangtualogy memberi solusi dengan 
mengangkat tema “Veggie Fun” Cara Kreatif 
Membuat Cemilan Sehat Berbahan Sayur di 
event Orangtualogy Class, Sabtu (12/9) kemarin 
di Bebibyur Spa, Message, and Salon Ruko 
Ngaliyan Square No 66 ngaliyan Semarang.

Acara yang didukung oleh Bebibyur Spa, 
Message, and Salon, QitaKita Kangen Water, 
Corner Green Mommy Shop, dan Happy Organic 
ini diselenggarakan guna mengatasi  kebiasaan 
anak-anak yang lebih memilih mengonsumsi 
jajanan yang dijual di sekolah, fast food dan 
makanan instant.

Salah satu panitia Arum Sukma Kinasih, M.Psi, 
Psikolog menyebutkan bahwa kelas ini digelar 
karena pihaknya mendengar curhatan sebagian 
ibu-ibu yang anaknya susah makan sayur. Para 
orangtua tersebut nampak membutuhkan usaha 
ekstra keras untuk melatih kebiasaan makan 
sayur.

“Kebetulan salah satu dari pendiri Orangtualogy 
ada seorang Dosen Bio Kimia Universitas 
Islam Negeri Walisongo, Ratih Rizqi Nirwana, 
S.Si, M.Pd  yang concern membuat cemilan 
sehat dari olahan sayur jadi kami menawarkan 
solusi bagi orangtua yang mengalami kendala 
tersebut,” tuturnya.

Dalam kelas Orangtualogy, Kiki sapaan 
akrabnya, menyebutkan kebutuhan sayur 

Tips Sehat

Bikin Cemilan Sehat Tanpa 
Emulsi

Orangtualogy Class:

Fasilitator Ratih Risqi Nirwana sedang 
mendemokan salah satu resep cemilan sehat 
mengunakan sawi hijau dan labu kuning

sebagai penunjang nutrisi 
keluarga khususnya pada 
anak-anak sangat menunjang 
tumbuh kembangnya. Di 
tahapan usia 2-5 tahun 
anak-anak mengalami 
pertumbuhan yang sangat 
pesat secara fisik, intelektual, 
psikologis dan sosial. “Namun 
yang banyak dialami adalah 
orangtua gak mau repot membuat 
makanan sehat, sehingga anak dari kecil 
terbiasa dengan makanan-makanan tersebut,” 
terangnya.

Lebih lanjut Kiki menjelaskan bahwa penyebab 
anak sulit makan sayur salah satunya karena 
ada faktor genetis yaitu lebih peka terhadap 
rasa pahit yang ada pada sayuran. “Meskipun 
begitu orang tua tidak boleh menyerah. Orang 
tua harus kreatif mengolah sayur sehingga 
rasa pahitnya tersembunyi diantara kelezatan 
bahan-bahan lain,” pungkasnya.

Kiki juga menjelaskan mengenai Mengenal 
bahan-bahan makanan yang aman dan tidak 
aman untuk anak,Apa saja hal yang membuat 
anak tidak doyan sayur, Melatih anak 
membiasakan makan sehat terutama sayur dan 
mengatasi tantangan yang dihadapi Kreatif 
bereksperimen mengolah menu cemilan sehat.

Yang membuat peserta tertarik kelas tersebut 
juga menyuguhkan 2 demo resep andalannya 
cemilan sehat berbahan sayur yang kerap 
menjadi serbuan putra putrinya yaitu Green 
Forest Cupcake dari labu kuning dan sawi hijau 
serta Carrowroot Biscuit dari tepung garut 

dan wortel. “Selain 
berbahan sayur, 
cemilan tersebut 
tanpa emulsifier 
sintentis, disini kami 
menggunakan bahan-

bahan alami sebagai 
emulsifier jadi selain 

sehat namun rasa tetap 
enak,” tambahnya.

Kelas kecil ini meski diselenggarakan 
secara sederhana namun peserta yang datang 
selain dari Kota Semarang juga dari kota 
lain seperti Solo, Purwodadi, Demak, bahkan 
kota Tegal. Salah satu peserta  Dyas Fatimah 
Sepkisari menyebutkan bahwa acara semacam 
ini sangat bermanfaat karena memperluas 
wawasan sebagai orangtua dari 2 balita.

“Kuenya enak banget! Kedepan saya berharap 
acara Orangtualogy Class ini bisa sering 
diselenggarakan dengan tema-tema edukatif 
lainnya sehingga dapat mengajak para orangtua 
untuk mendidik putra-putrinya lebih baik,” 
tandasnya. Acara tersebut dimeriahkan dengan 
pembagian voucher dari pendukung acara 
bagi yang memberikan pertanyaan, sharing 
pengalaman, penjawab pertanyaan, serta 
peserta dari kota terjauh.

Orangtualogy Class:
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Pagi yang cerah di halaman sekolah. 
Kicauan burung yang merdu indah bersaut-
sautan, dengan hembusan angin sejuk di 

pagi hari membuat suasana kian menyenangkan 
untuk belajar.  Ada hal yang berbeda hari ini, 
aku merasakan semangat yang luar biasa karena 
jam pertama ini nanti Bu Endang mengajar 
Bahasa Indonesia. Aku sangat menyukai beliau 
karena selain pintar Bu Endang juga baik hati 
dan asyik untuk diajak berdiskusi.

Dari Bu Endang aku banyak mendapatkan 
pengalaman berharga. Di tengah arus globalisasi 
yang menghancurkan moralitas bangsa, Bu 
Endang selalu mengingatkan kepada murid-
muridnya untuk tetap menjaga mental 
sebagai bangsa timur dengan menghindari 
sikap individualistis. Generasi saat ini mulai 
meninggalkan prinsip gotong royong dan tolong 
menolong. Dari situ aku mempunyai penilaian 
jika Bu Endang memiliki wawasan kebangsaan 
yang luas dan menginginkan murid-muridnya 
tetap menjadi generasi yang bisa menjaga adat 
ketimuran

Suasana pagi ini sangat senyap, suara Bu Endang 
memecahkan kesunyian.

“Anak anak hari ini kita akan membahas 
tentang cita-cita.” Ucap Bu Endang.

“Tuliskan apa yang kalian cita-citakan beserta  
alasan mengapa kalian ingin menjadi seperti 
itu. Apakah dimengerti?”

Kami semua mengangguk. Aku mengambil 
selembar kertas dan menuliskan cita-citaku dan 
alasanku. Aku ingin menjadi seorang hakim di 
pengadilan. Alasanku menjadi seorang hakim; 
pertama, hakim adalah seorang penegak 
hukum. Kedua, Tuhan memberikan pahala 

yang besar bagi hakim-hakim yang adil dan 
bijaksana. Ketiga, hakim mendapat kehormatan 
yang tinggi di masyarakat. Kendala menjadi 
hakim di Indonesia pasti tidak ringan, tapi aku 
tidak peduli bagaimana komentar orang tentang 
situasi keadilan di negeri ini, aku akan terus 
berjuang menjadi hakim yang adil.

Cukup sudah aku menulis. Aku membaca 
lagi tulisanku di secarik kertas putih ini dan 
tersenyum puas. Insya Allah suatu saat nanti, 
keinginanku menjadi hakim akan terwujud. 
Selesai, aku segera mengumpulkan kertas itu 
pada Bu Endang.

Dua hari berikutnya, bu Endang memasuki 
kelasku pada jam pelajaran Bahasa Indonesia, 
beliau membagikan lembaran-lembaran kertas 
yang berisi cita-cita itu pada kami. 
“Astuti.” panggil bu Endang.

Dengan senyum yang lebar, aku berjalan 
mantap ke arah beliau, dan mengambil secarik 
kertas milikku. Tapi, betapa terkejutnya aku 
saat melihat sebuah goresan tinta merah di 
bawahnya. 
“Cita-citamu terlalu tinggi, Astuti. Jangan kamu 
lupa, kamu anak seorang pemulung, menjadi 
seorang hakim? Mana mungkin?” aku menelan 
ludahku sendiri. Wajah guru itu kutatap tajam, 
guru yang sangat aku hormati. Sebegitunya 
beliau? Layakkah Pantaskah seorang pendidik 
merendahkan impian muridnya? Tidak layakkah 
seorang anak miskin, anak pemulung seperti 
aku bercita-cita sebagai seorang hakim? 
“Pola pikirmu harus dirubah, Astuti! Kamu 
tumbuh di kampung kumuh di antara orang-

Oleh : Adies Caesarian*

Cerita Pilihan

SI MISKIN MENGGAPAI  
CITA – CITA

orang miskin. Sekolah saja tanpa biaya, mana 
bisa membayar mahal untuk kuliah hukum?” 
hardik Bu Endang, sekali lagi ia merendahkanku.

Sontak aku menendang meja di depanku, keras 
sekali, aku lari menghambur keluar kelas. Aku 
tidak butuh guru macam itu!

“Suatu hari nanti, lihat saja, aku akan buktikan 
kalau aku bisa menjadi seorang hakim! Dengan 
izin Allah, orang miskin seperti aku akan 
mampu menjadi hakim!”

Memang, aku terlahir di sebuah rumah reyot di 
tengah-tengah lingkungan kumuh, aku terlahir 
di antara puluhan puluhan tetangga yang 
lusuh, bahkan ratusan manusia yang kurang 
beruntung. Inilah nasib kaum marjinal. Tidak 
banyak orang peduli dan hanya melihatku 
dengan sebelah mata. 

Pelecehan yang dilakukan orang semacam bu 
Endang sebetulnya sudah sering kuhadapi, 
kekecewaan yang menjadi kemarahan di kelas 
tadi karena aku malu dan kecewa. Kalimat yang 
menyakitkan keluar dari mulut seseorang yang 
aku kagumi – ternyata aku salah menilainya.

Ayahku sering berpesan padaku 5 hal untuk 
mengejar cita-citaku; pertama, lakukan yang 
terbaik yang aku bisa saat ini dan tidak boleh 
menunda pekerjaan yang mampu dilakukan; 
kedua, aku harus sabar karena kesuksesan perlu 
proses karena tidak ada yang instan di dunia ini; 
ketiga, percayalah pada kemampuan diri sendiri 
dan jangan membandingkan apa yang sudah 
dimiliki orang lain; keempat, jangan berpikir 
negatif; dan yang kelima, harus selalu fokus 
pada pada tujuan dan cita cita kita.

Perjalanan manusia tidak pernah sama – aku 
selalu sadar. Inilah hidupku yang senyatanya 
kuhadapi sehari-hari. Sepulang sekolah 
membantu di lapak ayah dan bergelut dengan 
barang-barang rongsok, sore hari membantu 
ibu mengerjakan pekerjaan rumah dan malam 
membantu adik-adik belajar. 

Mereka bukan aku, aku tidak seperti mereka. 
Aku tidak bisa dengan seenaknya minta uang 
ayah untuk membeli barang-barang yang tidak 
diperlukan, jalan-jalan ke mal belanja ini dan 
itu. Kedua orangtuaku hidup dengan segala 
keterbatasan ekonomi, mengirim anak-anaknya 
sekolah dengan perjuangan berkeringat dan 
mengalir air mata. Tapi aku tetap bersyukur 
memiliki orangtua yang bijaksana dan penuh 

cinta kasih.

Komentar bu Endang tentang cita-citaku 
tadi, aku berjanji akan membayarnya lunas 
dengan kerja kerasku yang akan menjadikan 
aku seorang hakim! Tidak ada yang 
boleh mengejekku! Tidak ada yang boleh 
merendahkan impianku! Akan aku buat semua 
orang yang meremehkanku menyesal telah 
melakukan itu padaku! Aku berjanji!

------- **** ------

Sore ini langit sangat biru cerah mengiring 
tenggelam mentari yang hangat dan penuh 
kelembutan. Tetangga sebelahku sedang 
menerima kunjungan seorang dokter karena 
ia sakit keras. Aku menjenguknya mewakili 
ayahku yang sibuk di lapaknya. Ia seorang 
kakek tua yang baik hati, dalam keterbatasan 
fisiknya terpancar jiwa yang penuh kedamaian. 
Namanya Mbah Ridwan, ia dulu sangat kuat dan 
sering membagi-bagikan makanan pada para 
tetangga termasuk keluargaku. Kami sangat 
akrab dengannya.

Mbah Ridwan memiliki 3 orang anak, khabarnya 
anak-anaknya sangat sukses kehidupannya. Yang 
pertama laki-laki sekarang menjadi seorang 
perwira polisi di Jakarta, yang kedua putri 
menjadi pengajar universitas negeri di Bandung 
dan yang terakhir menjadi dokter yang praktek 
di beberapa rumah sakit di kota ini. Aku masih 
ingat betul dokter yang sedang memeriksa 
Mbah Ridwan adalah putranya sendiri, kalau 
tidak salah namanya Oom Ahmad.

Setelah selesai memeriksa Mbah Ridwan, dokter 
Ahmad duduk di ruang tamu tepat berada di 
depanku. Beliau tersenyum padaku, “Astuti kan? 
Kamu sekarang sudah besar ya” begitu sapanya 
ramah. “Iya Oom Ahmad” jawabku dan balik 
bertanya, “Apa khabar Oom? Koq jarang nengok 
Mbak Ridwan?”

“Iya, aku baru saja pulang dari pengabdian 
di luar pulau. Aku baru saja kembali setelah 
mengajukan surat pindah, Alhamdulillah sejak 
minggu ini aku bisa nunggu bapak yang sedang 
sakit,” tutur Oom Ahmad.

Aku penasaran dengan putra putri Mbah 
Ridwan yang sangat sukses kehidupannya, aku 
mencoba bertanya pada Oom Ahmad. Beliau 
memandangku dengan mata yang berkaca dan 
menceritakan masa kecilnya padaku.
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“Kamu pasti ingat, Astuti, kami dulu hidup 
melarat. Ibu kami meninggal saat kami bertiga 
masih kecil, Mbah Ridwan adalah tulang 
punggung keluarga. Beliau pegawai rendahan 
di kantor pos dan sepulang sekolah kami 
bertiga berjualan.” ceritanya. “Kedua kakakku 
berjualan gorengan di depan rumah ini, 
Alhamdulillah laris sekali. Dan aku membantu 
Pak Haji depan kampung itu mengantar minyak 
tanah pesanan para pelanggannya. Kami 
menabung semua penghasilan untuk biaya 
sekolah, sedang gaji bapak untuk biaya makan 
sehari-hari,” tutur Oom Ahmad termangu-
mangu memandang foto-foto keluarga yang 
terpampang di dinding rumahnya.

“Bagaimana Oom Ahmad dan kedua kakaknya 
sampai bisa sukses seperti sekarang ini?” 
tanyaku. “Bapak mengajari kami untuk selalu 
gigih mengejar cita-cita, tidak boleh cengeng 
dan putus asa. Kami belajar di malam dan pagi 
hari dan selalu berdoa. Sampai pada saatnya 
kami menyelesaikan studi dan sekarang kami 
bisa membantu bapak,” jelasnya bersungguh-
sungguh. Kupikir ini kesempatan yang baik 
untuk bertanya pada orang sukses seperti 
Oom Ahmad, “Oom Ahmad, apa pada saat 
berjuang mengejar cita-citanya ada pihak-pihak 
yang melecehkan atau meremehkan?” Beliau 
memandang mataku dengan tajam, “Astuti..., 
tidak ada hal yang mudah di dunia ini. Saat 
kami masih sekolah dan kekurangan biaya, 
banyak dari keluarga bapak dan ibu tidak mau 
membantu malah melecehkan,” ungkap Oom 
Ahmad sambil menghela napas dalam-dalam. 
“Tapi yakinlah Tuhan selalu bersama orang-
orang tabah yang senang bekerja!” lanjut 
beliau.

Jika saja aku tidak malu, pasti aku akan 
menangis terharu mendengar penuturan Oom 
Ahmad. Dokter muda yang mengawali semuanya 
dari bawah – minus bahkan. Aku malu terhadap 
diriku sendiri, mengapa aku harus marah ketika 
Bu Endang menghinaku di depan kelas. Aku 
tidak akan sekali-kali marah atau mengeluh jika 
ada orang yang melecehkan, karena aku punya 
martabat dan yakin Tuhan akan menolongku.

Insya Allah aku tetap mengejar cita-citaku 
menjadi hakim penegak keadilan di negeri ini, 
dan kelak jika berhasil aku akan mencontoh 
kesederhanaan Mbah Ridwan. Dengan uang 
kiriman dari putra putrinya, Mbah Ridwan tetap 
hidup sangat sederhana sampai menolak ajakan 
putra putrinya untuk pindah ke perumahan real 
estat mewah. Beliau tetap nyaman hidup di 
kampung kumuh bersama-sama kami.

Azan maghrib telah berkumandang, tidak terasa 
obrolanku dengan Oom Ahmad sudah lebih dari 
1 jam. Hari mulai gelap, aku pun pamit dan 
mencium tangan beliau. Aku berjalan menuju 
rumah dengan banyak hal di benakku, Oom 
Ahmad membuat aku termotivasi. Sesampai di 
rumah, aku melihat ayahku duduk bersantai 
bersama ibu di ruang tamu kecil. Mereka 
menemani adik-adikku belajar. 

Sholat maghrib telah usai kutunaikan, segera 
aku duduk bersama adik-adikku dan ikut belajar 
bersama mereka. Dengan senyum penuh kasih, 
ayah dan ibu menepuk bahuku seraya berkata, 
“Selamat belajar, Nak!”

------- **** ------

*penulis : Siswa SMAN 3 Semarang – Kelas XI IIS 1

Jembatan di jalan Kalisari, difoto 1919. 

Sebuah mobil melintasi de brug op de Kalisariweg (Jembatan di jalan Kalisari) 
yang dibangun pada tahun 1917. Sekarang menjadi Jalan dr. Sutomo Semarang, 
jika terus menuju RSUP dr. Karyadi dan setelah jembatan belok ke kanan ke RSIA 
Anugrah.

Jembatan Berok dan Heerenstraat. Difoto tahun 1930.

Jembatan Berok dibangun pada tahun 1705, dahulu bernama Gouvernementbrug 
kemudian diganti Sociteisbrug. Jembatan ini melintasi kali Semarang dan 
menghubungkan antara Oudstad (kota lama), jalan Mpu Tantular dengan Jalan Pemuda 
(wilayah pengembangan) sampai pada Tugu Muda pada saat itu. Dinamai “Berok” 
karena orang pribumi kesulitan melafalkan “Brug” yang artinya jembatan dalam 
bahasa Belanda.
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Gereja Gerevormeerd Semarang, difoto pada 1940.

Pasar Pedamaran Johar Semarang, difoto pada tahun 1910

Situasi Pasar Pedamaran sebelum dibangun Pasar Johar pada tahun 1931. Pasar ini 
memilki 240 dasaran sehingga pemerintah pada saat itu meminta Herman Thomas 
Karsten mendirikan pasar Gede Semarang yang menggabungkan Pasar Pedamaran, 
Johar, Beteng, Jurnatan, dan Pekojan.

Gereja ini terletak di Jalan dr. Sutomo no 24 kota Semarang. Gereja 
Gerevormeerd berdiri pada tanggal 27 Oktober 1918, pemerintah Hindia 
Belanda memberi pengakuan dan badan hukum pada tanggal 18 Maret 1928.


