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Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden, Joko Widodo menyampaikan
lima target kerja, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan
infrastruktur, penyederhanaan dan pemangkasan regulasi, penyederhanaan
birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Pembangunan infrastruktur akan membuka akses ekonomi dan
mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Untuk itu, pembangunan
infrastruktur harus dikembangkan menjadi koridor ekonomi. Pengembangan
koridor ekonomi di sepanjang koridor jalan tol diperlukan untuk menjaga
sekaligus mendorong roda ekonomi lokal, regional, nasional, hinggal global
agar tetap bergerak melalui investasi di daerah.
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dituntut harus semakin aktif dan
kreatif menggaet mitra strategis dalam mengembangkan koridor ekonomi
yang berkelanjutan melalui pendekatan multidimensi. Pemerintah daerah
harus segera berbenah memanfaatkan kehadiran infrastruktur. Tujuannya
agar mobilitas orang dan barang menjadi lebih mudah, cepat, efisien,
menghemat biaya logistik, dan memicu perkembangan ekonomi daerah.
Semakin baik konektivitas antarwilayah oleh infrastruktur jalan tol, bandar
udara, dan pelabuhan, akan memperkuat basis perekonomian lokal. Hal
ini mendorong titik-titik ekonomi baru sehingga pertumbuhan ekonomi di
setiap wilayah terus bergerak.
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Pemerintah daerah
dapat mengoptimalkan
tempat-tempat rehat
sebagai motor penggerak
ekonomi bagi masyarakat
sepanjang koridor jalan
tol. Tempat rehat menjadi
etalase ajang promosi
brand produk lokal,
potensi destinasi wisata,
serta informasi investasi
kegiatan pembangunan
daerah.

Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan pengembangan
kawasan industri, pelabuhan, bandar udara, properti hunian komersial,
hingga destinasi wisata agar manfaat penyatuan tol maksimal. Optimalkan
kehadiran infrastruktur jalan tol sebagai prasarana angkutan orang, barang,
dan logistik ekonomi, sehingga pergerakan barang dari sentra produksi
ke pasar menjadi lancar. Biaya logistik bisa ditekan, pemasaran produk
lokal dapat ditingkatkan, dan investor luar ditarik untuk berinvestasi di
daerah, sehingga mendorong perekonomian lokal dan memunculkan pusat
pertumbuhan ekonomi baru secara merata.
Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan tempat-tempat rehat sebagai
motor penggerak ekonomi bagi masyarakat sepanjang koridor jalan tol.
Tempat rehat menjadi etalase ajang promosi brand produk lokal, potensi
destinasi wisata, serta informasi investasi kegiatan pembangunan daerah.
Jalan tol yang melintasi kawasan hijau akan tetap mempertahankan kawasan
hijau di dalam dan luar ruang milik jalan tol. Ketersediaan infrastruktur yang
berkualitas akan membuka peluang bisnis baru dan menciptakan aktivitas
ekonomi baru. Aktivitas ekonomi dunia usaha akan berdampak pada
penciptaan lapangan kerja yang memberikan penghasilan berkelanjutan bagi
masyarakat. Infrastruktur yang berkelanjutan diyakini akan menciptakan
perekonomian yang berkelanjutan.

M. Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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19

ELEVATED (38 KM)
• Jakarta – Cikampek II (Elevated
Toll Road) – Jalan Tol Layang
Terpanjang di Indonesia

Daftar isi

•

73 RUAS CIKAMPEK-PALIMANAN

•
•
•
•
•

RUAS MERAK-TANGERANG
(72,45 KM)
Pelabuhan Merak – Awal Mula
Perjalanan Panjang
Cilegon – Mental Baja Membangun
Kota
Kawasan Industri Baja – Upaya
Baja Penunjang Infrastruktur
Dukungan Industri Semen –
Penguat Infrastruktur Tol
Serang – Pusat Peradaban Islam di
Ujung Barat
Kota Bandeng – Menikmati
Beragam Olahan Bandeng

37
•
•
•
•

RUAS TANGERANG-JAKARTA
(33 KM)
Pondok Pesantren Modern An
Nawawi – Syeh An Nawawi Al
Bantani
Tangerang Raya – Kota Kecap
Nomor 1
Jabodetabek-Punjur – Regenerasi
Besar Perkotaan
Modernisasi Pembayaran Tol –
Memudahkan Layanan Perjalanan

51 RUAS JAKARTA-CIKAMPEK

(83 KM)
• Km 0 Tol Trans Jawa – Menerawang
Titik Awal
• Budaya Mudik – Menjaga Tali
Silaturahmi
• Jakarta- Surabaya 10 Jam –
Mewujudkan Mimpi Jadi Kenyataan
• Jaringan Jalan Asian (Asian
Highway) – Menuju ke Pentas
Dunia
• Potensi Tempat Istirahat –
Peluang Etalase Daerah
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(116,75 KM)
• Pasar Tumpah – Tumpah Ruah
Kisah Pasar
• Cikampek–Palimanan –
Menjunjung Kearifan Lokal
• Jalan Akses Pelabuhan Patimban
– Menanti Jalan Tol Akses
Pelabuhan Patimban
• Pelabuhan Patimban – Pelabuhan
Terbesar dan Tercanggih
• Segitiga Rebana – CirebonPatimban-Kertajati
• Bandara Kertajati – Aeropolis
Bandara Terbesar Kedua
• Ciayumajakuning – CirebonIndramayu-Majalengka-Kuningan
• Cikopo-Palimanan – Ruas Tol
Terpanjang di Trans Jawa

99
•
•
•
•
•

RUAS PALIMANAN-KANCI
(26,30 KM)
Majalengka – Kota Mangga
Gedong Gincu
Indramayu – Semanis Mangga
yang Ayu
Pantai Karangsong – Wisata
Edukasi Hutan Mangrove
Keraton. Makam, dan Tamansari
– Jejak Panjang Peradaban
Kampung Batik Trusmi –
Memantik Ingin Terus Kemari

Trans Jawa

SEMARANG
163 RUAS
SEKSI A, B, C (24,75 KM)

117 RUAS KANCI-PEJAGAN

(35 KM)
• Rest Area KM 260B Banjaratma –
Eksotika Pabrik Gula
• Brebes Exit Toll Road –
Pembelajaran Brexit 2016
• Bawang Merah Brebes –
Komoditas Unggulan Si Merah
• Telur Asin Brebes – Buah Tangan
yang Gurih
• Kebun Teh Kaligua – Menyeduh
Khasiat Teh Hitam
PEJAGAN-PEMALANG
133 RUAS
(57,5 KM)

• Pembelajaran di Ruas PejaganPemalang – Kehati-Hatian Memilih
Teknologi
• Warung Tegal – Mencari Jejak Asal
Warteg
• Batik Pekalongan – Kota Kreatif
Dunia

145 RUAS PEMALANG-BATANG
(39,20 KM)
• Pemalang – Bersiap Menjemput
Impian
• Batang – Strategi Investasi Terpadu
RUAS BATANG-SEMARANG
(75 KM)
• Jembatan Kali Kuto – Jembatan
Merah Kaya Sejarah
• Peluang di Rest Area –
Mengangkat Produk Kopi Lokal
• Kawasan Industri Kendal –
Mengandalkan Konektivitas Trans
Jawa

153

• Kedungsepur – Magnet
Pembangunan Jawa Tengah
• Semarang – Menggairahkan Iklim
Investasi ke Jawa Tengah
• Revitalisasi Pasar Johar –
Kerinduan Berbelanja Sambil
Berwisata
• Revitalisasi Kota Lama – Wajah
Lama Warisan Dunia

MOJOKERTO
241 RUAS
SURABAYA (36,27 KM)

177 RUAS SEMARANG-SOLO

RUAS SURABAYA-GEMPOL
(48,86 KM)
• Sidoarjo – Kota Petis yang Manis
• Kawasan Industri dan Pariwisata
– Migrasi Industri dan Investasi
• Lumpur Sidoardjo – Semburan
Pembobol Jalan Tol

(72,95 KM)
• Rest Area KM 456 – Skybridge
Pertama
• Bawen-Salatiga – Pesona
Jembatan Tuntang
• Salatiga – Merawat Kebhinekaan
Kota Pendidikan
• Ambarawa – Kota Kaya Cerita

SOLO-NGAWI
195 RUAS
(90,12 KM)

• Surakarta – Keberanian untuk
Kemakmuran
• Stadion Manahan Solo –
Menyambut Pesta Bola Piala
Dunia U-20
• Museum Gula “De Tjolomadoe” –
Metamorfosa Pabrik Gula
• Benteng Van Den Bosch – Jejak
Kejayaan yang Terpendam

213 RUAS NGAWI-KERTOSONO
•
•
•
•

(87,05 KM)
Ngawi-Kertosono – Singing Road
Kertosono
Nasi Pecel Madiun – Menikmati
Kelezatan Pecel Pincuk
Madiun-Blitar – Investasi
Mengalir Berkat Tol Trans Jawa
Tahu Takwa Kediri – Mau Tahu di
Kota Tahu

229

RUAS KERTOSONOMOJOKERTO (40,23 KM)
• Makam Bung Karno –
Peristirahatan Penyambung Lidah
Rakyat
• Candi Penataran – Candi
Termegah di Jawa Timur
• Pondok Pesantren Tebuireng –
Ziarah ke Makam Gus Dur

• Situs Trowulan Mojokerto –
Napak Tilas Nagarakertagama
• Gerbangkertosusila – Pintu
Gerbang Kemakmuran
• Kota Pahlawan – Semangat
Berani Menghadapi Bahaya

253

263

RUAS GEMPOL-PASURUAN
(34,50 KM)
• Pasuruan – Kota Bandar Tanjung
Tembikar

271

RUAS PASURUANPROBOLINGGO (31,30 KM)
• Probolinggo – Mangga yang
Membuat Lupa Jiwa
• Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru – Ketika Alam dan Budaya
Berbisik

PROBOLINGGO287 RUAS
BANYUWANGI (171,516 KM)
• Probowangi – Bakal Tol Terpanjang
di Indonesia
• Kota Festival Terbaik – Semerbak
Wangi Bumi Blambangan
• Kota Seribu Kopi – Sekali Seduh
Kita Bersaudara
• Taman Nasional Baluran – Mini
Africa Van Java
• Pelabuhan Ketapang – Akhir
Perjalanan Awal Petualangan
REFERENSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Tol Trans Jawa:

Jalan Menuju
Indonesia Maju
Jalan Tol Trans-Jawa adalah sebutan untuk jaringan jalan tol dengan
panjang sekitar lebih dari 1.150 km. yang menghubungkan kotakota di pulau Jawa dari barat ke timur. Tol Trans-Jawa membentang
mulai dari kota Pelabuhan Merak di Cilegon di tepi Selat Sunda,
Provinsi Banten, hingga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi,
kabupaten di ujung paling timur Provinsi Jawa Timur yang berbatasan
dengan Selat Bali.
Peresmian Jaringan Tol Trans-Jawa oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Desember 2018
menandai tersambungnya Tol Merak hingga Grati di kota Pasuruan. Itu artinya, 933 kilometer
dari total panjang Tol Trans-Jawa 1.150 kilometer, sudah tersambung. Ruas berikutnya,
Pasuruan–Banyuwangi, saat ini sedang dalam proses pengerjaan dan ditargetkan beroperasi
pada 2021.
Progres tersebut melengkapi ruas-ruas jalan tol Trans-Jawa yang telah beroperasi pada masamasa sebelumnya. Sejak awal dibangunnya Tol Trans-Jawa tahun 1978-2004 (26 tahun)
terselesaikan 242 kilometer. Kemudian dalam kurun waktu tahun 2005-2014 (sembilan tahun)
sepanjang 75 kilometer. Pemerintahan Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla melalui Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam empat tahun (2015-2018) menuntaskannya
sepanjang 616 kilometer.
Dengan adanya Tol Trans-Jawa, masyarakat semakin mempunyai banyak pilihan dalam
melakukan perjalanan. Melalui Tol Trans-Jawa, perjalanan darat bukan hanya lebih cepat dan
nyaman, tetapi juga menghadirkan panorama keindahan alam. Distribusi logistik pun lebih
terukur sehingga akan lebih ekonomis. Luasnya relasi tol memungkinkan kesempatan untuk
mengunjungi kota-kota lain beserta objek wisata dan kuliner khas-nya pun semakin terbuka.
Hal ini juga berarti akan membantu mendongkrak perekonomian daerah. Pengguna jalan tol pun
dapat mengagumi prestasi besar anak bangsa dalam menorehkan sejarah infrastruktur.
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Trans Jawa
Pembangunan jalan tol adalah salah prirotas
pembangunan infrastruktur era Presiden
Joko Widodo. Dalam berbagai kesempatan,
Presiden kerap menyampaikan, jika semua
jalan tol sudah terbangun, seperti Trans Jawa
danTrans Sumatera, kecepatan distribusi
barang dan mobilitas orang di Indonesia bisa
bersaing dengan negara lain. Presiden meyakini
bahwa negara yang cepat bisa memenangkan
kompetisi dengan negara lain.

Berdampingan Jalan
Non Tol dan Jalan Tol,
Jembatan Kali Kuto jadi
Trade mark.

Usaha keras membangun jalan tol juga
dilatarbelakangi
keinginan
mengejar
ketertinggalan infrastruktur dari negara lain.
Presiden Joko Widodo mengilustrasikan,
pada tahun 1978, ketika Indonesia memulai
pembangunan jalan tol Jagorawi sepanjang lebih
kurang 50 kilometer, negara-negara tetangga
pun menengok untuk mempelajarainya, seperti
Malaysia, Thailand, Vietnam, Cina, dan Filipina.

Tetapi 36 tahun kemudian, sampai tahun 2014,
Indonesia hanya mampu 780 kilometer jalan tol.
RRC yang dulu belajar sekarang sudah memiliki
280.000 kilometer jalan tol. Malaysia 6.000
kilometer. Kita jauh tertinggal. Oleh karena itu
harus mengejar.

Membangun Peradaban Baru
Seiring keberhasilan Kementerian PUPR
membangun Jalan Tol, sesekali terdengar
perbincangan masyarakat membandingkan
“Jalan Daendels” dengan Jalan Tol Trans-Jawa.
Bahkan ada kelakar membandingkan Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono dengan Daendels.
Keduanya jalan itu membentang 1.000 kilometer
lebih, juga merupakan urat nadi transportasi
yang vital di Pulau Jawa, bahkan Indonesia pada
umumnya, tetapi tentu saja keduanya tidak bisa
diperbandingkan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Nama resmi yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda
adalah Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) yang membentang
di utara Jawa dari Anyer di Jawa Barat sampai ke Panarukan di
Jawa Timur sepanjang 1.000 km. Jalan ini menjadi cikal-bakal
jalan nasional yang kini disebut “pantura” yang berabad-abad
lamanya menjadi jalur transportasi terpenting di Pulau Jawa.
Herman Willem Daendels adalah pemrakarsa pembangunan
jalan Anyer-Panarukan. Atas rekomendasi Napoleon
Bonaparte, Daendels ditetapkan sebagai Gubernur
Jenderal Hindia Belanda (1808-1811) dengan tugas untuk
memperkuat pertahanan Belanda di Jawa guna menghadapi
Inggris yang berpusat di India. Jawa adalah satu-satunya
pulau besar yang belum dikuasai Inggris. Kala itu, Perancis
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Kiri, Jembatan Widang
(Pantura)
Kanan, Pembanguna
Ruas Tol, SemarangSalatiga

sedang berperang melawan Inggris, dan Belanda berada
di bawah pengaruh Perancis. Jadi, Daendels adalah wakil
kerajaan Belanda di bawah Perancis. Raja Belanda saat itu,
Lodewijk Napoleon, adalah saudara Napoleeon Bonaparte.
Tujuan pembangunan jalan Anyer-Panarukan adalah untuk

Trans Jawa

membantu pengangkutan komoditas pertanian ke gudang
pemerintah atau pelabuhan, dan untuk mobilisasi militer.
Lebar jalan pos 7,5 meter. Setiap 4,5 kilometer didirikan pos
sebagai tempat perhentian dan penghubung pengiriman
surat-surat. Gerobak kuda lalu lalang melintasinya.
Sejarah mencatat, 1.000 kilometer jalan yang dibangun
dalam tempo setahun itu (1808-1809) menumpahkan darah
pribumi. Ribuan pekerja tewas karena lelah dan malaria.
Pembangunan Jalan Raya Pos itu pun terlalu berat, karena
harus menguruk rawa, mengikis cadas, dan membuka hutan.
Walau tak ada angka resmi, diduga 12.000 masyarakat
pribumi tewas ketika membangun jalan itu. Daendels
menekan penguasa pribumi untuk memerah rakyat.

Situasi berbeda tentunya dengan pembangunan jalan Tol
Trans-Jawa. Presiden Joko Widodo justru ingin menuntaskan
cita-cita besar pembangunan infarstruktur yang sudah
dikerjakan di era-era sebelumnya untuk mengejar
ketertinggalan dari bangsa lain dan mensejahterakan rakyat.
Menuju Indonesia emas tahun 2045 infrastruktur yang
baik dan modern harus dipersiapkan, dan setelah itu adalah
pembangunan sumber daya manusia.
Selain sebagai pendukung mobilitas orang dan barang yang
efisien dan efektif, Presiden Joko Widodo berulangkali
menekankan bahwa pembangunan jalan tol juga harus
mampu mengangkat perekonomian rakyat kecil dan budaya
lokal.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Ruas
Merak - Tangerang

72,45 Km

Pelabuhan Merak :

Awal Mula Perjalanan
Panjang
Jalan Anyer-Panarukan membentang dari ujung barat sampai ujung
timur Jawa. Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal
Hindia Belanda (1808-1811), dalam waktu relatif singkat, telah
berhasil membanguna berbagai proyek besar di berbagai bidang,
baik untuk kepentingan ekonomi maupun pertahanan. Pembangunan
monumentalnya adalah pembangunan infrastruktur Jalan AnyerPanarukan atau Jalan Raya Pos sepanjang seribu kilometer.
Sastrawan Pramoedya Ananta Toer mengakui, dibandingkan pada masanya jalan AnyerPanarukan sama dengan jalan Amsterdam-Paris. Pembangunannya yang hanya setahun
(1808-1809) satu rekor dunia pada masanya.
“Sejak dapat dipergunakan pada 1809 telah menjadi infrastruktur penting, dan untuk
selamanya,” tulis Pram dalam Jalan Raya Pos, Jalan Daendels.
Pelabuhan Merak adalah pelabuhan perintis yang berdiri awal 1912 karena ada perintah dari
Pemeritah Hindia Belanda kepada perusahaan kereta api Staatpoorwegen untuk mengelola
trasnportasi di Banten. Maka dibangunlah Pelabuhan Merak, di ujung rel kereta api jalur Tanah
Abang-Merak, sehingga pengelolaan pelabuhan dibawah kendali Perusahaan Jawatan Kereta
Api (PJKA). Pelabuhan ini menunjang mobilisasi kebutuhan sandang dan pangan Ke Pulu
Sumatera, serta kegiatan ekspor impor Hindia Belanda dari Indonesia ke luar negeri.
Setelah Indonesia merdeka, 1945, Pelabuhan Merak masih melayani jasa ekspor impor. Pada
1952, Pemerintah Indonesia membuka rute baru Pelabuhan Merak-Pelabuhan Panjang di
Lampung. Pada 1959, pengelolaan pelabuhan diserahkan dari Perusahaan Jawatan Kereta Api
(PJKA) ke Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).
Pelabuhan Bakauheni mulai dibangun tahun 1970, dan ketika selesai pada 1980, Pelabuhan
Merak, Banten dan Pelabuhan Bakauheni, Lampung dijadikan sebagai pelabuhan khusus feri
(kapal penyeberangan). Setiap hari, ratusan perjalanan feri melayani arus penumpang dan
kendaraan dan logistik. Pelabuhan Merak menjadi gerbang penghubung penting bagi arus
perjalanan orang, lalu lintas kendaraan, dan jalur logistik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera
maupun sebaliknya.
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Trans Jawa

Suasana Pelabuhan
Merak, pada jam sibuk

Pelabuhan Merak berkembang menjadi salah
satu pelabuhan tersibuk di tanah air dan
mencapai puncaknya ketika arus mudik lebaran,
liburan sekolah, serta menjelang Natal dan
tahun baru. Sebagai ilustrasi, mudik lebaran
2019 sebanyak 902.678 orang menyeberang
dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni.
Setiap hari, ratusan perjalanan kapal feri 24
jam nonstop melayani arus penumpang dan

kendaraan. Rata-rata durasi penyeberangan
Merak-Bakaheuni sekitar 120 menit. Sampai
tahun 2019, jumlah kapal feri yang melayani
penyeberangan ada 73 unit. Jenis kapalnya
disebut ferry ro-ro, singkatan dari roll on and
roll off, yaitu jenis kapal yang memudahkan
kendaraan untuk masuk/keluar ke dalam lambung
kapal. Oleh karena itu, kapal ini dilengkapi dengan
pintu yang dapat dihubungkan dengan moveable
bridge atau dermaga apung ke dermaga.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Pelabuhan Merak : Awal Mula Perjalanan Panjang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor
88 tahun 2014, mulai tahun 2018 kapasitas minimum ferry
ro-ro yang diizinkan adalah 5.000 Gross Ton (GT). Salah
satu pertimbangan pengaturan kapasitas kapal ini adalah
untuk mengantisipasi peningkatan permintaan dengan
beroperasinya Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Suamtera. Kapal
terbesar berukuran 15.351 GT, sedangkan yang terkecil
5.057 GT. Kapal 15.000 GT itu mempunyai panjang 122,51
meter, lebar 21 meter, penumpang hingga 1500 orang,
dilengkapi dua deck khusus kendaraan, yaitu deck pertama
untuk kendaraan besar seperti bus dan truk hingga 40
kendaraan, dan deck kedua khusus untuk kendaraan pribadi
mampu menampung 100 kendaraan.
Untuk mendukung kelancaran pengiriman logistik orang dan
barang tersebut, Kementerian PUPR tengah menuntaskan
pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa dan Trans
Sumatera secara bersamaan. Pembangunan Jalan Tol Trans
Jawa akan menghubungkan Pelabuhan Merak di Kota Cilegon,
Banten (ujung barat) hingga Pelabuhan Ketapang di Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Barat (ujung timur).
Kehadiran Tol Trans Jawa diharapkan akan memperlancar arus
kendaraan dan logistik orang dan barang dari Pelabuhan Merak
(dari Pulau Sumatera) ke seluruh wilayah Pulau Jawa hingga ke
ujung Pelabuhan Bakauheni di Kabupaten Banyuwangi maupun
sebaliknya melalui jalan tol tersebut.

Ujung barat Tol Trans Jawa adalah Pelabuhan Merak sementara
di ujung paling timur adalah Pelabuhan Ketapang di Bayuwangi,
Jawa Timur. Pelabuhan Merak menghubungkan ke Pulau
Sumatera, sedangkan Pelabuhan Ketapang ke ke Pulau Bali.
Pelabuhan Merak menjadi awal perjalanan panjang Tol Trans
Jawa dimulai.
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Pelabuhan Merak terletak di tepi Selat Sunda dan dapat
dijangkau melalui Ruas Tol Jakarta – Merak (98 kilometer).
Ruas ini dibangun tahun 1984 setelah Jalan Tol Jagorawi yang
beroperasi tahun 1978. Kilometer 0 berada di Tomang, Jakarta
Barat, dan berakhir di kilometer 98 di Pelabuhan Merak. Jalan
Tol Jakarta – Merak terdiri atas dua bagian, yaitu ruas JakartaTangerang dan ruas Tangerang-Merak. Antara keduanya
dibatasi oleh Gerbang Tol Cikupa di KM 31.

Trans Jawa

Suasana Pelabuhan
Merak,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Cilegon :

Mental Baja
Membangun Kota
Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten. Cilegon berada
di ujung barat laut Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Pada 1651,
Cilegon merupakan kampung kecil dibawah kekuasaan Kerajaan
Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672). Cilegon
berkembagn dari tanah rawa menjadi daerah persawahan dan jalur
perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera.

Pada 1816, Kawedanan Cilegon dibentuk Hindia Belanda dibawah Karesidenan Banten di
Serang. Pada 9 Juli 1888, perlawanan rakyat Cilegon terhadap Hindia Belanda. Pada 1924,
Kawedanan Cilegon bermunculan perguruan pendidikan berbasis Islam. Paska kemerdekaan,
pada 1962, di Cilegon berdiri pabrik baja Trikora yang merupakan babak baru bagi era industri
wilayah Cilegon. Pada 31 Agustus 1970, pabrik baja Trikora menjadi pabrik baja PT Krakatau
Steel Cilegon berikut anak perusahaannya.
Kini Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja
mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 6 juta ton baja
dihasilkan setiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel Cilegon. Pembangunan dan
perkembangan pesat industri baja mempengaruhi kondisi sosial budaya dan tata guna lahan.
Daerah persawahan dan perladangan menjadi daerah industri, perdagangan, jasa, transportasi,
perumahan, dan pariwisata.
Pusat pertumbuhan Cilegon memberikan kontribusi dampak positif terhadap daerah sekitar
untuk mengoleksi hasil produksi dan mendistribusikan kebutuhan ke daerah sekitar. Dalam
perkembangannya Kota Cilegon telah memperlihatkan kemajuan di berbagai bidang baik
pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan ini tidak terlepas
dari strukutr kota sebagai pintu gerbang Jawa – Sumatera dan perkembangan industri strategis
nasional di wilayah Cilegon. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dan pengembangan
prasarana dan sarana di wilayah Cilegon.
Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara antara lain Pelabuhan Merak,
Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya,
PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, serta rencana
pembangunan Kawasan Industri Berikat Selat Sunda.
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Trans Jawa

PLTU Suralaya, Cilegon,
Banten

Beberapa objek wisata di Kota Cilegon yang
dapat dinikmati para wisatawan, seperti Gunung
Batu Lawang (pegunungan granit) di GeremMerak, Gunung Batur (agrowisata) di Kecamatan
Pulomerak, Pulau Merak Besar dan Kecil di depan
Pelabuhan Merak, Panti Kelapa Tujuh dan Pantai
Pulorida.

Jangan lupa untuk menikmati wisata kuliner
khas Cilegon seperti Ayam Bekakak Kranggot
(atam bakar dengan bumbu yang kaya rempah
khas Banten), Rabeg (semur daging dan jeroan
kambing, bumbu pedas), Sate Bandeng (ikan
bandeng ditumbuk, santan kental yang asin
manis gurih), Sate Bebek Cibeber (sate dengan
bumbu panggang warna merah namun manis).
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Kawasan Industri Baja :

Upaya Baja Penunjang
Infrastruktur
Banyak orang terperangah terkagum-kagum melihat konstruksi
jalan atau jembatan tol. Bukan hanya terlihat indah dan enak
dilihat, tetapi secara struktur juga kokoh. Misalnya, Jembatan
Merah Kalikuto yang kini menjadi tengaran (land mark) dari Jalan Tol
Batang - Semarang. Namun, mungkin masih sedikit yang memikirkan
bagaimana kecukupan baja penunjangnya.

Industri Baja berperan
penting dalam proses
pembangunan Trans
Jawa

Baja adalah salah satu elemen terpenting dalam struktur konstruksi. Sebagai contoh untuk
pembuatan girder, baja merupakan salah satu bahan yang sering dipilIh karena kuat dan bisa
diandalkan. Girder adalah suatu bagian struktur atas pada sebuah kontruksi, seperti jembatan.
Fungsinya adalah untuk menyalurkan beban yang ada di atas girder tersebut untuk menuju ke
bagian struktur bawah. Maka dari itu, fungsi girder ini sangat penting pada struktur jembatan.
Maraknya pembangunan infrastruktur di Indonesia tentunya harus didukung dengan kesediaan
rantai pasok sumber daya konstruksi yang mencukupi. Rantai pasok yang dimaksud mencakup
semua bagian usaha pemasok bahan/material, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha
pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok tenaga kerja konstruksi dalam mencapai
tujuan proyek.
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Trans Jawa
Menilik
sumber
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan
besi–baja nasional tahun 2020: 16,39 juta
ton, dan tahun 2021 naik 6,3% (+ 1,2 juta ton/
tahun) mencapai 17,29 juta ton. Presiden Joko
Widodo dalam rapat terbatas soal Ketersediaan
Bahan Baku Bagi Industri Baja dan Besi di Kantor
Presiden, tanggal 12 Februari 2020, menyoroti
komoditas baja yang kini telah masuk tiga besar
impor barang di Tanah Air. Presiden memberi
berbagai arahan yang harus dilakukan untuk
meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk
industri baja dan besi yang nantinya akan
akan digunakan mendukung pembangunan
infrastruktur.

Proses pembangunan
disalah satu ruas Tol
Trans Jawa

Menteri Perindustrian Agus G. Kartasasmita
(12/2/2020) optimis pada tahun 2020, sekitar
70 persen kebutuhan baja nasional dapat
dipasok dalam negeri dari saat ini masih sekitar

40 persen. Langkah ini sejalan dengan upaya
pemerintah menekan struktur biaya produksi
industri baja domestik.
Kementerian PUPR sebelumnya pun sudah
mengestimasi, untuk Tahun Anggaran 2018
antara lain dibutuhkan aspal minyak 921,58 ribu
ton, semen 3,90 juta ton, baja 1,57 juta ton, alat
berat 8890 unit, dan beton pracetak 4,73 juta
ton. Berbagai langkah strategis dilakukan oleh
Pemerintah dan Badan Usaha. Salah satunya
adalah menambah pabrik baja yang dibangun
di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang,
Banten pada tahun 2019 yang dilakukan oleh PT.
Waskita Karya (Persero). Pada tahap awal, pabrik
ini ditargetkan memenuhi kebutuhan baja untuk
kebutuhan proyek proyek transmisi listrik di
Sumatera dan memproduksi guard rail sebagai
variabel keselamatan proyek jalan tol.
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Dukungan Industri Semen :

Penguat Infrastruktur
Tol
Sebagian besar ruas Tol Trans Jawa menggunakan material beton.
Pengerjaan infrastruktur dengan menggunakan material beton
diyakini lebih cepat dalam pelaksanaannya dan kekuatannya pun
dapat diandalkan dalam jangka panjang.
Pemanfaatan material beton telah menempatkan industri semen dalam posisi sangat penting
untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Bagaimanapun, apapun pekerjaan kontruksi
dewasa ini tidak bisa lepas dari beton yang unsur utamanya adalah semen. Tidak hanya jalan
tol, proyek-proyek lain seperti pelabuhan, bandara, waduk, dan perumahan juga memerlukan
beton.
Sektor penjualan semen di dalam negeri per Mei 2015 mengalami penurunan 3,8 persen
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni dari 23,8 juta ton menjadi 22,9 juta ton.
Akan tetapi, titik terang mulai terlihat karena adanya kenaikan permintaan pada bulan Agustus
2015.

Proses pengecoran
salah satu ruas jalan tol
Trans Jawa
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Trans Jawa
Memang banyak faktor yang mempengaruhi
bisnis semen, misalnya fluktuasi pasar atau
pelemahan nilai tukar rupiah. Akan tetapi,
penjualan yang semula lesu dianggap mulai
menggeliat
semenjak
dicanangkannya
pembangunan infrastruktur pada 2015 oleh
Presiden Joko Widodo. Pada Agustus 2015
permintaan semen naik 14,7 persen (5,34 juta
ton) dibandingkan Agustus tahun lalu sebagai
indikasi bergeraknya pembangunan infrastruktur
dan perumahan/apartemen.

Industri semen sangat
berperan penting dalam
proses pembangunan
jalan tol

Dalam empat tahun terakhir konsumsi semen
secara nasional naik cukup prospektif. Asosiasi
Semen Indonesia (ASI) mencatat pada tahun
2019 konsumsi semen dalam negeri tumbuh
positif, sekitar 3-4 persen. Tahun sebelumnya,
yaitu 2018, konsumsi semen tumbuh 4,9 persen
atau mencapai 69,51 juta ton. Itu berarti terjadi
kenaikan konsumsi semen domestik sebesar
3,16 juta ton. Pertumbuhan permintaan tersebut
dipacu oleh kebutuhan sektor infrastruktur
dan perumahan yang juga meningkat. Kenaikan
tersebut didominasi oleh permintaan di Jawa

dan Sumatera, dengan porsi sekitar 74 persen.
Sisanya, berasal dari Sulawesi, Kalimantan, Nusa
Tenggara, dan kawasan Indonesia Timur.
Prospek industri semen semakin dipandang
optimis. Upaya untuk memenuhi kebutuhan
semen di dalam negeri, pun dilakukan,
terutama pembangunan pabrik semen baru.
Salah satu contohnya sindikasi 4 (empat)
bank mengucurkan kredit sebesar Rp 2,33
triliun kepada PT Sinar Tambang Arthalestari
(STAR) untuk membangun pabrik semen baru
di Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah. Keempat bank yang melakukan
sindikasi adalah Bank Negara Indonesia (BNI),
Bank Pan Indonesia (Panin), Bank Jawa Tengah
dan Bank Yogyakarta. Bank BNI memberikan
kredit sindikasi terbesar dengan porsi 64,4
persen dari nilai sindikasi, sedangkan ketiga
bank lainnya berkontribusi 3-21 persen terhadap
nilai kredit. Pabrik semen yang menempati area
seluas 34 hektar ini memiliki kapasitas produksi
sebesar 5.000 ton clinker per hari atau lebih dari
2 juta ton semen per tahun.
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Ruas Tol Merak Tangerang
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Serang :

Pusat Peradaban Islam
Di Ujung Barat
Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten. Kota ini berada di
bagian utara Provinsi Banten, sert dikelilingi oleh Kabupaten Serang
(sebelah selatan, barat, timur) dan Laut Jawa di sebelah utara. Kota
Serang dilintasi Jalan Tol Jakarta-Merak.
Kota Serang dan sekitar memiliki kekhasan budaya karena sebagian penduduknya menuturkan
bahasa Jawa Serang (disebut juga bahasa Jawa Banten). Kota lama Serang memiliki banyak
lokasi bersejarah yang layak untuk dikunjungi.

Komplesk Masjid Agung
Banten
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Komplesk Masjid Agung Banten terletak di Kelurahan Banten Lama, Kecamatan Kasemen,
Kota Serang, sekitar 10 kilometer sebelah utara Kota Serang. Tempat ini merupakan situs
bersejarah peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin, putera Sunan Gunung Jati, sekitar 15521570, terdapat pula kompleks makam para raja Kesultanan Banten. Kekhasan masjid ini adalah
bentuk atap bangunan utama yang bertumpuk lima, mirip pagoda, yang merupakan karya Tjek
Ban Tjut.

istimewa

Trans Jawa

Kanan, Sisa-sisa
peninggalan Keraton
Surosowan
Bawah, Nasi Sumsum

Keraton Surosowan dibangun sekitar 15221526, pada masa pemerintahan Sultan Maulana
Hasanuddin, sebagai pendiri Kesultanan Banten.
Pembangunan keraton melibatkan arsitek asal
Belanda, yaitu Hendrik Lucasz Cardeel, yang
kemudian memeluk agama Islam dan diberi gelar
Pangeran Wiraguna. Keraton Surosowan mirip
sebuah benteng Belanda yang kokoh denga
bastian (sudut benteng berbentuk intan) di
empat sudut bangunannya, sehingga pada masa
jayanya Kesultanan Banten disebut Kota Intan.
Di keraton banyak ruang di dalam keraton yang
berhubungan dengan air atau kolam mandi
(petirtaan), salah satunya bekas taman kolam
Bale Kambang Rara Denok. Ada dua
sumber air di Keraton Surosowan
yaitu sumur di dalam keraton
dan Danau Tasikardi yang
terletak
sekitar
dua
kiometer dari keraton.
Keraton
Surosowan
dohancurkan Belanda pada
1680. Kini dinding bangunan
keraton sudah tak utuh lagi,
hanya menyisakan reruntuhan
dinding dan pondasi kamar-

kamar berdenah persegi empat yang berjumlah
puluhan.
Keraton Kaibon (Kaibon = keibuan), keraton ini
dibangun untuk ibu Sultan Syafiudin, Ratu Aisyah,
kini masih menyisakan gerbang dan pintu-pintu
besar yang ada dalam kompleks istana, seperti
Pintu Paduraksa (khas bugis) dengan bagian
atas yang tersambung. Struktur bangunan
masih tegak berdiri. Deretan candi bentar khas
Banten yang merupakan gerbang bersayap.
Keraton dikeliling saluran air berukuran sedang
yang berfungsi sebagai ‘benteng pengaman’ dan
bangunan seolah-olah berdiri di atas air. Belanda
menghancurkan Keraton Kaibon pada 1832.
Jangan lupa pula untuk menikmati
kelezatan makanan khas kuliner
Serang seperti Nasi Sumsum
(nasi bakar dibumbui daun
salam, sereh, cabe, bawang,
sumsum kerbau, serta
sambal kacang), Sambel
Burog (sayur kulit melinjo/
tangkil rasa pedas asem
teman makan ketupat dan
kuah opor).
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Kota Bandeng :

Menikmati Beragam
Olahan Bandeng

istimewa

Ikan bandeng (Chanos chanos) adalah kekayaan bahari nusantara
yang kaya gizi. Budidaya berupa tambak bandeng dapat dilihat di
kejauhan melalui Tol Trans Jawa manakala menyisir tepian pantai
utara Jawa Merak dan Batang. Olahan makanan bandeng pun mudah
ditemui di kota-kota dan rest area yang dilalui Tol Trans Jawa.

Petani Bandeng dan
hasil panennya

Bandeng sebagai menu masakan pada awalnya kurang disukai karena banyak duri. Akan
tetapi kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia mampu mendorong para koki tradisional
membuat olahan bandeng tanpa duri atau duri lunak sehingga lebih nikmat untuk disantap
bahkan menjadi hidangan pilihan.
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Menu sate bandeng
yang terkenal.

Di Kota Serang, Banten, bandeng diolah menjadi
“sate bandeng” yang banyak dicari karena
kelezatan dan keunikannya. Bentuknya seperti
sate buntel pada sate kambing, yaitu seekor ikan
bandeng yang sudah dimasak ditusuk dengan
sebatang kayu dari bambu sebagai pegangan
tangan.
Cara membuat sate bandeng ternyata sudah
berabad-abad umurnya. Prosesnya diawali
dengan menghilangkan duri-durinya terlebih
dahulu. Cara ini mula-mula digunakan pada abad
ke-16 oleh juru masak Kerajaan Banten Girang
saat pertama kali membuat sate bandeng
hingga akhirnya sate bandeng menjadi menu
khas Kesultanan Banten.
Awalnya juru masak bingung ketika ingin
menyuguhkan hidangan ikan bandeng yang
nikmat dan tanpa duri. Tak habis akal, sang juru
masak memukul ikan hingga dagingnya hancur
dan terpisah dari kulitnya. Daging yang telah
hancur itu kemudian dikeluarkan dengan cara
mencabut tulang dari bagian bawah kepala.
Langkah ini dimaksudkan untuk membuang
duri-duri halus yang terkandung dalam ikan.
Daging ikan kemudian dicampur dengan santan

istimewa
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Trans Jawa

dan bumbu rempah lantas dimasukan kembali
ke dalam ikan. Kulit ikan bandeng yang keras
membuat ikan terlihat seperti utuh kembali,
setelah itu ikan dibakar. Hingga kini cara
tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat
Kota Serang.
Di daerah Semarang, Pati, Juwana, bandeng
diolah dengan cara yang lain dan dikenal sebagai
“bandeng presto”. Ikan bandeng yang sudah
dibumbui dengan bawang putih, kunyit dan
garam, dimasak pada alas daun pisang dengan
cara presto. Presto adalah cara memasak
dengan uap air yang bertekanan tinggi. Makanan
yang dimasak dengan cara ini diletakkan dalam
panci yang dapat dikunci dengan rapat. Air yang
berada di dalam panci ini kemudian dipanaskan
hingga mendidih. Uap air yang timbul akan
memasak makanan yang berada di dalam panci
ini. Dengan cara masak presto duri-duri bandeng
menjadi sangat lunak. Resep bandeng presto ini
dikenal mulai 1977.
“Sate Bandeng” dan “Bandeng Presto” kini
dikenal sebagai oleh-oleh khas nusantara. Tetapi
lebih dari itu, pada menu bandeng olahan ini juga
terkandung sejarah dan kekayaan budaya bangsa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

35

Ruas
Tangerang Jakarta

33 Km

Pondok Pesantren Modern
An Nawawi :

Syeh An Nawawi Al
Bantani

Melalui Tol Trans Jawa Jakarta-Merak masyarakat semakin mudah
mengunjungi salah satu pesantren penting di Indonesia, yaitu
Pondok Pesantren Modern An Nawawi di Desa Tanara, Kota Serang,
Banten, baik untuk belajar maupun wisata religi. Pesantren ini
didirikan oleh K.H. Prof. Dr. Ma’ruf Amin pada 2001, 18 tahun
sebelum menjadi Wakil Presiden R.I (2019).
Pesantren ini juga dimaksudkan untuk menghormati leluhur K.H. Ma’ruf Amin, yaitu
Syekh An Nawawi Al Bantani, ulama besar yang lahir di Desa Tanara, Banten (1813)
dan wafat di Mekkah (1897), serta dimakamkan di pemakaman Ma’la, Mekkah.
Beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang pernah menjadi Imam Besar
Masjdil Haram. Nama beliau merupakan gelar penghormatan sebagai pemimpin
ilmu agama (syaikh/syekh) yang kecerdasannya disetarakan dengan Imam
Nawawi (ulama Islam terkemuka dari Damaskus, 1234 – 1277 M) dan berasal
dari Banten (Al Bantani).

Syekh An Nawawi
Al Bantani

Namanya termasyhur hingga ke Mesir, Turki. Suriah, dan tentu saja di Arab Saudi.
Banyak ulama berguru karena kedalaman ilmu agama dan intelektualitasnya. Tidak
kurang 115 kitab telah ditulisnya, mencakup ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan
hadis, yang masih dipelajari sebagai pedoman di berbagai pesantren hingga kini.
Syekh An Nawawi Al Bantani adalah guru dari para ulama terkemuka, antara lain K.H Hasyim
Asyari (pendiri NU), K.H Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), Sayyid Ali bin Ali al-Habsy
(Pengajar di Masjidil Haram), K.H. Thahir Jamaluddin (Singapura), K. H. Dawud, Perak (Malaysia).
Pada usia 15 tahum Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah
ulama masyhur di Mekah saat itu. Setelah tiga tahun bermukim di Mekkah, pada 1828, Syekh
Nawawi pulang ke Banten. Di tanah air ia menyaksikan penindasan yang dilakukan pemerintah
Hindia Belanda terhadap rakyat. Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten sambil
mengobarkan perlawanan terhadap penjajah.
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Kementerian PUPR ikut membantu penyiapan
sarana dan prasarana destinasi wisata religi
di Pesantren Tanara, seperti renovasi rumah
kelahiran Syekh Nawawi, Masjid Agung Tanara,
dan plaza tempat peringatan wafat atau “haul”
Syek Nawawi yang biasanya dikunjungi ribuan
orang untuk berdoa, serta membangun rumah
susun untuk para santri, gelanggang olahraga
mini, sarana jalan, dan sanitasi.

istimewa

Pesantren Tanara

Pemerintah Belanda kemudian membatasi
gerak-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di
masjid-masjid. Ia juga sempat dituduh sebagai
pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu
sedang mengobarkan perlawanan terhadap
penjajahan Belanda (1825-1830). Kepergiannya
kembali ke Mekkah pada 1830 diduga erat
kaitannya dengan tekanan pengusiran oleh
Pemerintah Hindia Belanda. Beliau menetap di
sana sambil mengajar sampai akhir hayatnya.
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Tangerang Raya :

Kota Kecap Nomor 1

Wilayah Tangerang masuk ke dalam Tatar Pasundan Provinsi Banten.
Letaknya di sisi barat Jakarta. Ada tiga willayah administratif yang
mempunyai nama sama yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang,
dan Kota Tangerang Selatan.

Salah satu gerbang
masuk ke Tangerang,
Banten

Sebagai wilayah yang berbatasan dengan ibukota Jakarta, Tangerang mempunyai letak dan peran
penyangga yang penting. Bandara Internasional Soekarno-Hatta misalnya, secara geografis
berada di Kecamatan Benda, Kota Tangerang.
Banyak hal penting dan menarik tentang Tangerang, tapi orang sering melupakan bahwa
Tangerang identik dengan sejarah kecap. Bumbu masak ini sangat akrab dengan kesehari-harian
masyarakat Indonesia. Bahkan ada orang yang enggan makan tanpa kecap. Dari kosakatanya pun
berkembang istilah “ngecap” yang artinya mempromosikan diri sebagai yang nomor wahid karena
merk kecap selalu dipromosikan sebagai nomor satu.
Kecap merupakan penambah rasa dari bangsa Tiongkok. Kata “kecap” pun diduga diambil dari
bahasa Hokkian kôechiap atau kê-tsiap, arti awalnya adalah bumbu masak yang terbuat dari sari
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Kecap Tangerang terkenal sejak zaman Belanda.
Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Jalan
Raya Pos, Jalan Daendels (2007), menulis
tentang Tangerang sebagai berikut: “Tanah yang
datar dan subur saja menghasilkan beras, juga
berbagai palawija, terutama kedelai. Ini membikin
Tangerang jadi produsen kecap sejak jaman
Kompeni, jaman Hindia Belanda, Jepang, sampai
kemerdekaan Nasional. Kecap produksi sini
juga dikenal sebagai kecap Benteng dan selalu
dipromosikan sebagai kecap kelas satu.”

Oleh karena itu, kecapnya pun disebut “kecap
benteng”. Pabrik kecap pertama di Indonesia
didirikan tahun 1882 oleh seorang Tionghoa
Benteng bernama Teng Hay Soey. Dengan
menggunakan merk “Cap Istana”, kecap benteng
ini merupakan kecap tertua yang masih beroperasi.
Sekarang pabrik ini dijalankan oleh anak cucunya.
Kecap Benteng sudah menjadi primadona bagi
koki restoran karena lebih legit dan terasa lebih
kental. Kecap tersebut diproduksi di Tangerang
dan hanya didistribusikan di Tangerang dan
Jakarta. Setelah itu, bermunculan pabrik kecap
lainnya di Tangerang. Demikian pula di kota-kota
lain seperti Majalengka, Cirebon, dan Probolinggo.
Kecap khas suatu daerah sering dicari sebagai
“buah tangan” oleh pengguna Tol Trans Jawa
manakala singgah di kota-kota penghasil kecap.

istimewa

Salah satu produk
Kecap Benteng, dan
prosesnya

Pada masa lalu, Tangerang disebut “Benteng”.
Sampai masa kemerdekaan nasional, masih
banyak orang berkata “Mau ke Benteng” untuk
tujuan Tangerang. Perbentengan yang kuat

memang pernah didirikan oleh VOC pada abad ke17 untuk menghadapi Kesultanan Banten yang
rakyatnya selalu bergolak.
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ikan dan garam serta rempah-rempah. Pelafalan
Indonesia mengubahnya menjadi ‘kecap’. Di
Tiongkok, kecap sudah dikenal pada abad ke-3,
tetapi masih sulit dipastikan kapan tepatnya
kecap masuk ke Indonesia dari Tiongkok.
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Jabodetabek-Punjur :

Regenerasi Besar
Perkotaan
Jabodetabek adalah sebuah akronim dari Jakarta-Bogor-DepokTangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur, yaitu sebuah kawasan
metropolitan Jakarta dan sekitarnya. Wilayah Metropolitan (WM)
Jabodetabek-Punjur mencakup wilayah administrasi Provinsi DKI
Jakarta, Provinsi Jawa Barat (Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok,
Kota/Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur), dan Provinsi Banten
(Kota/Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan).
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur (JabodetabekPunjur), pemerintah ingin peran WM Jabodetabek-Punjur sebagai pusat kegiatan perekonomian
berskala regional, nasional hingga global yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan
lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan
kawasan, sehingga penataan wilayah ini menjadi lebih efektif dan terintegrasi di masa yang
akan datang.

Proses Pengerjaan
dinding pembatas
jalan tol
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Tol Dalam Kota, sudah
tidak memenuhi
kebutuhan lalu lintas

Beberapa isu strategis penataan WM
Jabodetabek-Punjur yang akan dibenahi antara
lain pengendalian banjir, penguraian kemacetan
lalu-lintas, pengelolaan sampah limbah,
penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi
yang higienis, serta pembenahan kampung
kumuh. Selain itu peraturan antarpemerintah
daerah mulai dari kawasan hulu sampai dengan
hilir harus diselaraskan sehingga tidak terjadi
saling tumpang tindih peraturan. Harmonisasi
dan sinkronisasi program, anggaran, dan
kegiatan pembangunan antara pemerintah
pusat dan daerah, pemerintah daerah dengan
pemerintah daerah tetangganya.
Pemerintah

pusat

bersama

pemerintah

daerah se-Jabodetabek tengah mematangkan
percepatan proyek mega infrastruktur dengan
proyeksi kebutuhan anggaran mencapai Rp 571
triliun untuk 10 tahun ke depan (2030).
Untuk bidang transportasi, pengintegrasian dan
perluasan operasional bus Transjabodetabek
dengan moda raya terpadu (MRT), kereta ringan
(light rail transit/LRT), kereta komuter/KRL,
kereta bandara. Pembangunan transportasi
mencakup pembangunan jaringan MRT dari 16
kilometer menjadi 223 kilometer, kereta ringan
(LRT) dari 5,8 kilometer (116 kilometer), bus
Transjabodetabek dari 431 kilometer (2.149
kilometer), dan jalur kereta dalam kota sebidang
akan dinaikkan sepanjang 27 kilometer.
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Untuk penyediaan air bersih dari cakupan saat ini 60 persen
dari total penduduk DKI Jakarta menjadi 100 persen terlayani
pada 2030. Produksi air bersih Jakarta masih bergantung
pada pasokan luar DKI dengan rincian dari Waduk Jatiluhur
(81 persen), perusahaan daerah air minum Tangerang (14
persen), dan Sungai Krukut (5 persen). Pemanfaatan air
bersih di DKI sebesar 560 juta meter kubik (2015) dan yang
tersalurkan 330 juta meter kubik (60 persen).
Pemerintah akan meningkatkan ketahanan air Jakarta, dari
angka 27,78 persen menjadi 82,34 kemampuan sumber daya
alam/air (SDA) dan 72,78 persen sumber air perpipaan (2017)
82 persen (2030). Neraca air memiliki potensi ketersediaan
sumber air 2,34 juta meter kubik dan kebutuhan 1,28 juta
meter kubik, sehingga ada cadangan 632 ribu meter kubik.
Untuk pengolahan air limbah dari cakupan layanan 14 persen
penduduk menjadi 81 persen penduduk (2030). Pemprov
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DKI menyusun rencana induk pengolahan air limbah dan
sampah terpadu. Gedung perkantoran dan kawasan industri
wajib membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan
kawasan permukiman menyediakan IPAL komunal.
Untuk pengelolaan sampah difokuskan pada pengurangan
sampah dengan menargetkan 30 persen dari timbulan sampah
(2030) melalui program pembatasan timbulan sampah,
pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
Penanganan sampah menargetkan 70 persen dari tumbulan
sampah (2030) melalui program pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
Sedangkan pembangunan perumahan ditargetkan mencapai
600 ribu unit rumah baru atau 60 ribu per tahun (2030) dengan
mengarahkan pembangunan hunian vertikal. Oleh karena itu,
pemerintah akan mendata dan mengoptimalkan aset lahan
yang terbengkalai, diduduki masyarakat, hingga yang dialihkan

Trans Jawa

Kiri, Waduk Jatilurhur, pemasuk air.
Kanan, Peninjauan Pembangunan Bendungan

ke pihak ketiga. Pemerintah selanjutnya merevitalisasi pasar,
kantor pemerintahan, stasiun, terminal, rusun lama, dan
kampung kumuh.
Pembangunan hunian vertikal (rumah susun sederhana
sewa/rusunawa) dibangun dengan tiga kategori, yakni
ketinggian rendah (4-8 lantai), sedang (10-20), tinggi (2030). Lantai dasar untuk plaza, ruang interaksi warga, kantor
pengelola. Sedangkan lantai 1-4 diprioritaskan bagi lansia
dan disabilitas. Kawasan rusunawa juga dilengkapi fasilitas
pendidikan (sekolah, pelatihan keterampilan), pasar rakyat
(pengembangan pasar dalam jaringan), perkantoran (virtual
office, co-working space), tempat ibadah, dan taman.

Pemerintah tengah menyusun rencana induk pengendalian
banjir yang mencakup penataan bantaran sungai, revitalisasi
situ/danau/embung/waduk (SDEW), rehabilitasi saluran air,
penambahan ruang terbuka hijau (RTH), dan pembuatan
sumur resapan/kolam penampung.
Revitalisasi SDEW dilakukan dengan dikeruk, diperdalam,
dan diperluas agar kapasitas daya tampung lebih besar
(meredam banjir dan cadangan air di musim kemarau), serta
ditata menjadi taman (menambah luas RTH). Potensi SDEW
di Jakarta tercatat 109, sementara untuk seluruh wilayah
Jabodetabek sebesar 178 buah. Pembenahan 13 sungai
secara menyeluruh juga mendesak dilakukan. Badan sungai
dikeruk, diperdalam, dan dilebarkan, serta kembali ke bentuk
alami. Bantaran dihijaukan, tanaman tepian air dan pohon
berakar penguat tebing, sehingga arus sungai melambat dan
air meresap ke kiri-kanan bantaran, serta mengalir mengisi
SDEW (Kementerian PUPR, 2018).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

45

Ruas Tol Tangerang Jakarta
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Modernisasi Pembayaran Tol :

Memudahkan Layanan
Perjalanan

Terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2017 pembayaran tol di
seluruh Indonesia harus menggunakan kartu e-money? Berita ini
bukan hanya disosialisasikan oleh Pemerintah melalui BPJT (Badan
Pengatur Jalan Tol) tetapi juga diinformasikan secara resmi oleh
Bank Indonesia (BI) dan diumumkan di-website resminya.
Tidak boleh lagi ada pembayaran tunai di gardu tol. Itu berarti setiap pengguna jalan tol
harus benar-benar menyiapkan saldo pada kartu e-money-nya agar cukup untuk menempuh
perjalanan.
Kartu e-money (electronic money) adalah kartu yang memiliki fungsi sebagai uang digital.
Kartu e-money ini termasuk dalam kartu prabayar yang memiliki nilai uang yang tersimpan
secara elektronik dalam media server atau chip. Saldo di kartu e-money adalah nilai dari uang
yang tersimpan. Uang di e-money bisa digunakan untuk beragam pembayaran yang menerima
pembayaran dengan e-money.
Hingga awal tahun 2020, ada beberapa kartu e-money yang berlaku untuk membayar tol, yaitu:
(1). E-Toll Card BPJT, merupakan e-money keluaran Badan Pengatur Jalan Tol/BPJT, (2). Mandiri
E-Money, e-money keluaran Bank Mandiri, (3). BRI Brizzi, merupakan e-money dari Bank BRI, (4).
BNI Tapcash, dari Bank BNI, (5). BTN Blink, dari Bank BTN, (6). BCA Flazz, dari Bank BCA, (7). Gaz
Card, e-money keluaran Bank Mandiri, (8). Indomart Card, e-money kerja sama Bank Mandiri
dengan Indomart.
Kartu e-money sebaga alat pembayaran tol mempunyai banyak keunggulan dibandingkan
pembayaran tunai, yaitu: (1). tidak perlu antre panjang di gardu tol, (2). tidak usah membawa
uang tunai berlebih, (3). proses pembayaran cepat, karena hanya perlu tapping di gardu tol
otomatis, (4), tidak repot mengurus uang kembalian, (5). bisa digunakan sebagai menggunakan
e-toll pass sehingga tidak perlu membuka kaca kendaraan.
Kartu e-money dapat dibeli di bank penerbit, kantor gerbang tol, mini market, dan secara
tertentu pada gerbang tol. Isi ulang e-money dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti
e-banking, ATM, gerbang tol tertentu.
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Gardu Pembayaran Tol
Non Tunai

Pembayaran tol berbasis elektronik di Indonesia
dimulai pada 2009 dengan diberlakukannya
penggunaan “kartu pintar nirkontak” yang
disebut e-Toll card untuk membayar tarif masuk
tol. Pengguna e-Toll hanya perlu menempelkan
kartu untuk membayar uang tol. Secara teoritis,
hanya diperlukan waktu 4 detik untuk membayar
tol dengan menggunakan e-toll card atau
e-money. Pada 2017 semua e-toll card diganti

menjadi e-money. Sebagau alat bantu, dikenal
pula “tongtol”, yaitu tongkat penjepit kartu
e-money untuk membantu pengemudi agar
tidak terlalu jauh menjulurkan tangan ketika
menempelkan kartu e-money ke mesin tapping
di gardu tol otomatis (GTO). Di masa depan,
teknologi nontunai dan nirsentuh dalam trasaksi
tol diperkirakan semakin canggih dan semakin
mudah.
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Ruas
Jakarta Cikampek

83 Km

KM 0 Tol Trans Jawa :

Menerawang Titik Awal

Setiap kali melaju di jalan Tol Trans Jawa pastilah terlihat rambu
penunjuk jarak yang sudah ditempuh. Biasanya berada di meridian
jalan, tertera angka misalnya KM 50 di Ruas Tol Jakarta-Cikampek,
KM 420 di ruas Tol Semarang-Solo, KM 715 di Ruas Tol Kertosono –
Mojokerto, dan seterusnya.
Demikian pula Rest Area ditandai dengan petunjuk jarak, misalnya Rest Area KM 57, KM 429,
KM 725, dan seterusnya. Semakin ke arah timur angkanya semakin besar. Lantas di mana titik
0 (nol) kilometernya?
Jika KM 0 (kilometer nol) Jalan Daendels Anyer – Panarukan berada di sekitar mercusuar di
Desa Cikoneng, Anyer, Banten, maka KM 0 Tol Trans Jawa berada di daerah Cawang, Jakarta
Timur. Tepatnya di Jalan Letnan Jenderal MT Haryono, RT.11/RW.11, Kelurahan Kebun Pala,
Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340.
Jika berkendara dari Jalan Tol Cikampek menuju tol dalam kota, patoknya berada di sebelah kanan,
yaitu pembatas jalan arah Tol Cikampek menuju Tol Dalam Kota, dan Tol Dalam Kota menuju Tol
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Suasana Ruas Tol
Cawang-Cikampek

Cikampek, berada di bawah lintasan jalan Tol Ir.
Wiyoto Wiyono menuju Jalan Tol Jagorawi setelah
dua tiang penyangga tol. Sayangnya, patok itu
memang tidak mudah terlihat.
Titik inilah yang menjadi awal untuk menentukan
patok penunjuk jarak kilometer Tol Jagorawi ke
arah Bogor; Tol Ir. Wiyoto Wiyono ke arah Tanjung
Priok; Tol Cikampek ke arah Cikampek dan
Bandung; serta Tol Dalam Kota ke arah Semanggi.
Di sekitar titik KM 0 itu berdiri kantor-kantor
BUMN Karya yang membangun infrastruktur,
seperti PT. Hutama Karya, PT. Wijaya Karya, PT.
Nindya Karya, PT. Pembanguan Perumahan, dan
PT. Brantas Abipraya.
Titik KM 0 Tol Trans Jawa berbeda dengan Titik
KM 0 Jakarta, karena titik kilometer 0 (nol)
kota Jakarta berada di Menara Syahbandar,
berdekatan dengan Museum Bahari, Jalan Pasar
Ikan, Jakarta Utara. Menara ini dibangun pada
zaman Belanda tahun 1839 dan berfungsi
sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang

keluar-masuk kota Batavia lewat jalur laut.
Cawang sangat populer bagi masyarakat Jakarta
dan sekitarnya karena merupakan “gerbang”
yang berbatasan dengan Bogor dan Bekasi.
Sarana transportasi umum menyebar ke
berbagai arah dari dan ke Cawang.
Nama Cawang sebenarnya sudah dikenal sejak
zaman kolonial Belanda. Penulis Zaenuddin H.M,
dalam bukunya berjudul 212 Asal-Usul Djakarta
Tempo Doeloe, menjelaskan nama Cawang
berasal dari nama seorang melayu yang menjadi
perwira Belanda, yaitu Letnan Anwar yang
tinggal di situ. Ia kerap dipanggil Ci’ Anwar yang
lama-kelamaan menjadi Ci’ Awang dan akhirnya
lidah Melayu lebih mudah melafalkannya sebagai
Cawang.
Tetapi ada juga cerita rakyat yang menuturkan
asal kata Cawang adalah “cawan” karena kontur
daerahnya berbentuk seperti mangkuk raksasa,
mulai dari Jl. MT Harjono sampai ke Jl. Dewi Sartika.
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Budaya Mudik :

Menjaga Tali
Silaturahmi
Pada masa-masa lebaran, jalur tol sangat dipadati oleh para
pemudik dari kota-kota besar ke kampung halamannya. Tidak
terkecuali jalan Tol Trans Jawa. Diperkirakan 1,7 Juta kendaraan
pemudik melewati Tol Trans Jawa selama lebaran 2019. Daerah
tujuan terbanyak adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemerintah memberi perhatian khusus pada kegiatan mudik lebaran ini. Otoritas pengatur
perhubungan dan keamanan dibantu sukarelawan sibuk membantu pemudik agar dapat tiba di
tujuan dengan selamat dan aman.
Mudik lebaran menjadi tradisi khas masyarakat Indonesia. Pada saat itu, hampir semua anggota
masyarakat ingin berhari raya Idul Fitri di kampung halaman dan segera kembali ketika jadwal
masuk kantor/sekolah segera tiba. Jadi, mereka di kampung halaman sekitar rata-rata sekitar
7-10 hari.
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Sekalipun sudah menjadi “tradisi” tetapi para
ahli belum dapat menyimpulkan sejak kapankah
tradisi mudik itu mulai ada? Sejarawan dari
UGM Djoko Suryo menyatakan fenomena
mudik selalu berkaitan dengan kondisi sosial
ekonomi dan juga infrastruktur perhubungan di
Indonesia. Catatan tentang mudik belum ada,
tetapi fenomena mudik sebagaimana dikenal
saat ini sudah mulai ada di sekitar tahun 1920an, sejak zaman kolonial. Pada masa itu, Batavia
sudah menjadi kota terbesar. Pada masa
kolonial, urbanisasi ke kota-kota sudah terjadi
dan Batavia adalah salah satu tujuan utamanya.

Suasana Ruas Tol
Semarang-Salatiga,
menjelang Lebaran

Kota yang sedang tumbuh ini membutuhkan
banyak pekerja baiki di sektor formal maupun
informal. Kebutuhan akan pekerja ini menarik
banyak orang dari daerah sekitarnya. Sejak
akhir abad ke-17, penduduk Batavia setidaknya
terdiri atas orang Belanda atau Eropa, Indo,
China, Hadramaut atau Arab, Jawa, Melayu, Bali.
Sementara orang Betawi yang disebut sebagai
orang asli Jakarta diyakini sebagai keturunan
campuran aneka suku dan bangsa. Komposisi

penduduk Batavia relatif tidak mengalami
perubahan hingga sekarang bernama Jakarta.
Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta, Silverio RLA Sampurno bahkan
memperkirakan mudik sudah ada sejak zaman
Majapahit dan Mataram Islam. Dulu, wilayah
kekuasaan Majapahit hingga ke Sri Lanka dan
Semenanjung Malaya. Pihak kerajaan Majapahit
menempatkan pejabatnya ke berbagai wilayah
untuk menjaga daerah kekuasaannya. Dalam
konteks seperti ini, para pejabat itu akan “mudik”
untuk pulang ke pusat kerajaan menghadap Raja
dan mengunjungi kampung halamannya.
Masyarakat Betawi mengartikan mudik sebagai
“kembali ke udik”. Dalam bahasa Betawi, kampung
itu berarti udik. Ketika orang Jawa hendak pulang
ke kampung halaman, orang Betawi menyebut
“mereka akan kembali ke udik”. Penyederhanaan
kata ini kemudian menjado kosakata “mudik”.
Pada orang Jawa sendiri, mudik sering dianggap
sebagai singkatan dari kata mulih dhisik, artinya
“pulang dulu”.
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Jakarta – Surabaya 10 Jam :

Mewujudkan Mimpi Jadi
Kenyataan
Tol Trans-Jawa menghubungkan dua kota terbesar di Pulau Jawa,
yaitu Jakarta dan Surabaya. Sejak diresmikan oleh Presiden Joko
Widodo akhir 2018, cukup banyak masyarakat pengguna jalan tol
berbagi cerita mampu menempuhnya dalam waktu 10-12 jam.
Dengan kecepatan rata-rata 100 km/jam, jarak 760 kilometer dapat ditempuh delapan jam,
ditambah istirahat, maka 10-12 jam cukup masuk akal. Kendaraan yang dipergunakan adalah
golongan I (sedan, jeep, pick up). Biaya tol yang dikeluarkan Rp 663.500 sekali jalan dan wajib
menggunakan e-toll. Bahan bakar sekitar 100 liter.
Beberapa pengguna jalan Tol Trans-Jawa bahkan ada yang berbagi pengalaman dapat
menempuh lebih singkat: hanya 8 (delapan) jam! Tetapi tentu saja merupakan perjalanan nonstop dan berkecepatan tinggi yang tidak disarankan, karena bagaimanapun keselamatan
harus diutamakan. Sebagai perbandingan, kereta api Jakarta–Surabaya menempuh sekitar
800 kilometer dalam waktu sekitar 9-10,5 jam.
Sebelum ada jalan tol, Jakarta–Surabaya perlu 20 jam melalui jalan nasional, seperti jalur
pantura (pantai utara Jawa) Selain lama, tentu meletihkan. Belum lagi terhambat oleh berbagai
kendala di perjalanan seperti banjir, longsor, kecelakaan lalu lintas, persimpangan, kemacetan
di dalam kota yang dilalui, transportasi lokal yang berjalan lambat (angkot, becak, dokar, cikar,
sepeda), dan terlebih-lebih oleh “Pasar Tumpah”.
Istilah Pasar Tumpah dimaksudkan sebagai pasar yang tidak teratur sehingga meluber
ke bahu jalan, baik pedagangnya, barang jualannya, maupun pembelinya. Pada saat mudik
lebaran, pasar tumpah dapat menyebabkan kemacetan berkilo-kilometer. Di sepanjang ruas
Jakarta-Cirebon saja, terdapat 25 titik pasar tumpah yang berpotensi memicu kemacetan
saat volume kendaraan semakin meningkat menjelang lebaran. Dari Jakarta menuju Cikampek
ada tiga titik pasar tumpah, yakni Pasar Johar di Karawang, Pasar Simpang Jomin, dan Pasar
Cikampek. Memasuki ruas Pamanukan-Indramayu ada delapan pasar tumpah yang masingmasing berjarak 2-8 kilometer, seperti Pasar Eretan Wetan di Kilometer 86 sebelum Cirebon,
Pasar Kandang Haur di Kilometer 83, dan Pasar Simpang Tiga Karang Sinom di Kilometer
81. Penumpukan pasar tumpah dengan jarak hanya satu kilometer terjadi ketika semakin
mendekati Cirebon. Ada Pasar Plered, Pasar Kue, dan Pasar Mundu yang masing-masing di
Kilometer 8, 7, dan 6 menjelang Cirebon.
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Ruas Tol, SragenSurabaya, Jawa Timur

Dengan Tol Trans-Jawa, waktu tempuh
perjalanaan kota-kota lain pun semakin singkat.
Contohnya, Surabaya-Sragen melalui jalan tol
bisa ditempuh 3 jam saja dari waktu normal 5-6
jam melalui jalur nasional. Solo– Surabaya hanya
4 jam dari waktu normal 6-7 jam. Berkat jalan

Tol Trans-Jawa, kini sering muncul seloroh yang
menyenangkan: sarapan di Jakarta, makan siang
sate kambing muda di Tegal, dan malam harinya
santap malam lontong balap di Surabaya. Itu pun
masih bisa mampir beli telur asin di Brebes.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

57

Jaringan Jalan Asia
(Asian Highway) :

Menuju Ke Pentas Dunia
Ruas Tol, Salatiga-Solo,
Jawa Tengah

Di samping untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi darat
domestik, Jalan Tol Trans-Jawa menjadi bagian dari Jaringan Jalan
Asia (Asian Highway Network) yang dikenal pula sebagai Great
Asian Highway. Jaringan jalan ini adalah komitmen kerjasama antara
negara-negara di Asia, Eropa dan PBB yang tergabung dalam forum
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP),
untuk memperbaiki sistem jalan raya di Asia.
Asian Highway Project dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1959,
dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh 32 negara termasuk Indonesia. Kerangka besar
proyek ini adalah pembangunan jalan tol sepanjang 140.000 kilometer (87.500 miles) yang
melintasi 32 negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan jalur perdagangan domestik
dan internasional.
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Dalam sidang ESCAP ke-48 pada tahun 1992,
disepakati pembangunan yang terdiri dari Trans
Asia Highway dan Trans Asia Railway sebagai
proyek fasilitasi transportasi perjalanan
darat yang menyatukan Benua Asia kemudian
bersambung sampai dengan Benua Eropa.
Jalan Tol Trans-Jawa termasuk jaringan jalan
tol se-Asia yang disebut Asian Highway 2
dan diberi kode AH2. Jalur ini melintasi 10
negara, yaitu: Indonesia, Singapore, Malaysia,
Thailand, Myanmar, India, Bangladesh, Nepal,
Pakistan, samapi Iran. Rutenya dari Denpasar
hingga ke Koshravi, Iran, sepanjang 13.177 km
atau 8.230 mil.
Dengan demikian, untuk Indonesia, AH 2 juga
mencakup Jalan Tol Bali Mandara kemudian Tol
Trans-Jawa, disambung jalur pendukung (yaitu:
Tol Cipularang, Padaleunyi, Cileunyi-Dawuan,
Solo-Yogyakarta, Kanci-Purwokerto-Cilacap),
juga jembatan tol, seperti Jembatan Suramadu.

Selain Tol Trans-Jawa, Jalan Raya Lintas Sumatera
juga masuk ke dalam koridor Asian Highway Network
dengan kode AH25. Jalur ini membentang dari Banda
Aceh ke Bakaheuni sejauh 1.593 mil (2.549 km).
Dengan demikian, jalan tol bukan hanya penting
artinya sebagai penjalin konektivitas antar-wilayah
di Indonesia, akan tetapi juga akan mengemban “misi
diplomasi” Indonesia dalam tata pergaulan dunia,
terutama dalam peningkatan jalur perdagangan.
Generasi muda perlu memahami hal ini.
Jalan tol terpanjang di Asia pada saat ini ada di
Negara Cina, dinamakan The Tarim Desert Highway,
membentang dari arah utara ke selatan negeri
tirai bambu sepanjang 998 km. Titik nol jalan tol ini
terletak di Kota Tarim yang kaya akan minyak. Untuk
Tol Trans-Jawa, ruas terpanjang adalah Jalanan Tol
Cipali (Cikampek-Palimanan) kurang lebih 116,75
km, melintasi daerah Cikopo, Subang, Purwakarta,
dan Palimanan di Jawa Barat.
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Rest Area, di salah satu
ruas jalan tol Trans Jawa

Potensi Tempat Istirahat :

Peluang Etalase Daerah
Untuk mendukung keselamatan, kenyamanan, dan keamanan
selama menempuh perjalanan melalui Tol Trans Jawa, diperlukan
tempat istirahat (rest area) yang baik. Rest area adalah istilah
yang dikenal publik, adapun istilah resminya adalah TI (Tempat
peristirahatan) dan TIP (Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP).
Rest area dibedakan atas dua tipe, yaitu Tipe A dan Tipe B. Perbedaan yang mencolok adalah,
Rest Area Tipe A lebih luas dan lebih lengkap dibanding Tipe B. Rest Area Tipe minimal luasnya
5 hektar, dan dilengkapi dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang beroperasi
selama 24 jam, tempat makan minum, retoran, gerai usaha menengah kecil dan mikro (UMKM)
dan gerai merek ternama, tempat ibadah, pusat anjungan tunai mandiri (ATM), tempat parkir
yang memisahkan kendaraan besar dengan kendaraan kecil, toilet dalam jumlah cukup. Pada
rest area Tipe B, selain lahannya lebih kecil yakni antara 1,5 sampai dengan 3 hektar, tidak
dilengkapi dengan SPBU.
Di luar keduanya ada “parking bay” yakni ceruk yang sengaja dibuat hanya untuk tempat istirahat
darurat dan dengan fasilitas yang darurat pula (misalnya toilet portable, penjualan BBM resmi
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Rest Area di titik-titik
tertentu di sepanjang
Tol Trans Jawa

dalam jerigen). Parking bay ini biasanya hanya
dibuat dalam situasi tertentu, misalnya saat
mudik lebaran. Letak rest area juga dibedakan
dalam huruf A dan B. Rest Area A artinya terletak
di jalur yang meninggalkan Jakarta, sedangkan
Rest Area B terletak di jalur yang menuju Jakarta.
Sepanjang jalan Tol Trans Jawa rest area
divariasikan antara Tipe A dan Tipe B. Sebagai
contoh, pada ruas jalan Cipali (Cikopo –
Palimanan) sepanjang 116 terdapat 8 (delapan)
rest area, yang dibagi sebagai berikut: Pada Jalur
A menuju Palimanan ada 4 rest area yaitu: (1)
rest area KM 86 (tipe B), rest area Km 101 (tipe
A, dengan SPBU), rest area Km 131(tipe B), dan
rest area Majalengka Km 166 (Tipe A,dilengkapi
SPBU). Sedangkan pada arah kebalikannya, yaitu
Jalur B ke arah Cikopo, juga ada 4 rest area, Km
86 (tipe B), rest area Subang Km 101 (tipe A,
dilengkapi SPBU), rest area Km 131(tipe B),
serta rest area Majalengka Km 166 (Tipe A,
dilengkapi SPBU).

Berbagai rest area berusaha “memanjakan”
pengguna jalan tol dengan pelayanan yang
baik. Rest area KM 86 Cikampek misalnya,
menyediakan kamar mandi khusus air panas
untuk para pengemudi truck. Air panas itu
itu diperoleh melalui solar cell. Rest area KM
228 Cikampek, terdapat ratusan toilet agar
penggunanya tidak antre panjang. Di rest area
Km 429 Semarang – Solo penguna jalan tol akan
menemukan beraneka kedai yang menyajkan
hidangan tradisional dengan penataan yang
bersih. Rest area ini juga mempunyai semacam
siaran radio yang yang dapat didengar di seluruh
rest area. Rest Area KM 260 di daerah Brebes
pada ruas tol ke arah Jakarta dikenal unik karena
“menyulap” bekas pabrik gula zaman Belanda
menjadi rest area. Berbagai masjid dengan
desain arsitektur yang indah dibangun di rest
area.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

63

Ruas
Jakarta - Cikampek II
Elevated

38 Km

Jakarta–Cikampek II
(Elevated Toll Road) :

Jalan Tol Layang
Terpanjang di Indonesia
Iring-iringan kendaraan yang membawa rombongan Presiden Joko
Widodo melintasi Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek usai diresmikan
di Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2019. Jakarta-Cikampek
II (Elevated Toll Roads) merupakan jalan tol layang terpanjang di
Indonesia yang terbentang dari Simpang Susun Cikunir hingga
Karawang Barat (KM 9+500 sampai dengan KM 47+500) sepanjang
36,84 kilometer (22,89 mil) dan jalan tol bertingkat (double decker
motorway) yang pertama di Indonesia karena dibangun di atas Jalan
Tol Jkarta-Cikampek.
Jalan tol layang ini dibangun di atas dan melintasi beberapa bangunan eksisting jalan layang,
jembatan penyeberangan orang, atau simpang susun yang ada di sepanjang koridor Jalan Tol
Jakarta-Cikampek I.
Pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek dimaksudkan untuk mengurangi beban
Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang sudah tidak mampu menampung arus kendaraan yang terus
meningkat, sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang dan kemacetan lalulintas yang parah yang bisa memakan waktu berjam-jam lamanya sejak tahun 2016 ketika
Tol Jakarta–Cikampek beroperasi. Hal ini seringkali terjadi terutama pada puncak arus mudik
lebaran, liburan sekolah, dan liburan Natal dan Tahun Baru.
Berbagai upaya telah dilakukan PT. Jasa Marga selaku operator Tol Jakarta-Cikampek, seperti
penerapan sistem dua arah (contra flow), sistem ganjil-genap nomor pelat kendaraan, dan
buka tutup tempat istirahat (rest area) (terutama rest area di KM 50), namun belum mampu
mengurangi kemacetan lalu-lintas secara signifikan. Peningkatan jumlah kendaraan yang
melintasi Tol Jakarta-Cikampek juga membuat kapasitas jalan tol yang ada tidak mampu
menampung lagi sehingga menimbulkan kemacetan lalu-lintas yang parah terutama pada jamjam sibuk di pagi dan sore-malam hari, serta liburan panjang warga Jakarta dan sekitar untuk
bepergian ke luar kota.
Untuk mengatasi hal itu maka direncanakan pembangunan jalan layang baru. Mengingat
keterbatasan lahan dan dana untuk pembebasan lahan baru serta waktu yang panjang, maka
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Jakarta-Cikampek II
(Elevated Toll Roads)

diputuskan untuk memanfaatkan lahan di atas Tol
Jakarta-Cikampek. Dengan demikian, pemerintah
tidak perlu membebaskan lahan baru, tetapi
mengoptimalkan lahan jalan tol yang sudah ada,
dan teknologi konstruksi yang diambil adalah jalan
(tol) layang, sehingga waktu yang dibutuhkan
untuk membangun jalan layang menjadi relatif
lebih singkat.
Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek melintasi
Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten
Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jalan tol layang ini
untuk memisahkan jalur komuter Jakarta-BekasiCikarang (lajur kolektor/ eksisting) dengan
jalur perjalanan jarak jauh Cirebon, Bandung,
Semarang, dan Surabay (lajur ekspres/layang).

Jalan tol layang dibangun 2017-2019, dirancang
untuk mengakomodir 4 lajur (2 lajur setiap arah)
dan kecepaan desain 80 kilometer per jam. Biaya
pembangunan sebesar Rp 16,23 triliun atau
sekitar Rp 355 miliar per kilometernya.
Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek dibuka untuk
mendukung arus mudik lalu lintas libur Natal
2019 dan Tahun Baru 2020, mulai Minggu, 15
Desember 2019 pukul 06.00 WIB. Akses yang
dapat digunakan untuk menuju jalan tol layang
ini ke arah Cikampek atau Bandung dapat melalui
Jalan Tol Dalam Kota dari arah Cawang dan
masuk melalui akses di KM 10 Jalan Tol JakartaCikampek. Pengguna jalan dari arah Jalan Tol
Jakarta Outer Ring Road (JORR) dari arah Jatiasih
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atau Pondok Pinang dapat masuk melalui akses KM 45 Jalan
Tol JORR. Pengguna jalan dari arah Cakung atau Rorotan bisa
masuk di akses KM 46 Jalan Tol JORR.
Pengguna jalan yang menuju arah Jakarta dapat masuk di
Karawang Barat melalui akses KM 48 Jaln Tol Jakarta-Cikampek
dan keluar di Simpang Susun Cikunir kilometer 10 Jalan Tol
Jakarta-Cikampek arah Cawang atau keluar ke Jalan Tol JORR
arah Jatiasih atau Pondok Pinang dengan membayar tarif Jalan
Tol JORR di Gerbang Tol (GT) Cikunir 6 atau keluar ke Jalan Tol
JORR arah Cakung atau Rorotan dengan membayar tarif Jalan
Tol JORR di GT Cikunir 8. Ruas KM 49 merupakan titik pertemuan
antara mobil yang turun dari Tol Layang Jakarta-Cikampek
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dengan jalur bawah Tol Jakarta arah ke Cikampek, yang rawan
kemacetan lalu-lintas.
Ketika meresmikan, Presideng Joko Widodo mengatakan
bahwa pengerjaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated
merupakan proyek rumit karena pada waktu bersamaan di
lokasi yang sama tengah dikerjakan secara sekaligus proyek
Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Kereta Light Rapid Transit
(LRT). Lebih lagi, lalu lintas tol Jakarta-Cikampek sangat padat.
Diperkirakan 200.000 kendaraan setiap hari lalu lalang di ruas
tol tersebut. Oleh sebab itu, banyak pekerjaan yang harus
disesuaikan dengan kondisi lapangan. Contoh, pemasangan
gilder yang berdurasi 3-4 jam per hari, harus dilakukan pada

Trans Jawa

malam hari, ketika lalu lintas lebih sepi. Pengerjaan di malam hari
sudah tentu memerlukan upaya yang lebih dari biasanya, baik
ketelitian, kehatian-hatian, kelengkapan, maupun keamanan.
Kerumitan semakin bertambah karena area kerja untuk
memasang konstruksi sangat terbatas, bahkan dapat dikatakan
“sempit”. Mengutip keterangan resmi BPJT, 16 Desember
2019, konstruksi Tol Layang Japek menggunakan teknologi
Sosrobahu bahkan dapat dikatakan inilah “rahasianya”.
Teknologi Sosrobahu sangat membantu untuk mengatasi
kesulitan membangun konstruksi jalan di atas jalan yang sudah
beroperasi dan padat volume kendaraan seperti halnya di Tol

Japek layang. Teknologi ini sudah digunakan pada konstruksi
jalan tol Wiyoto-Wiyono (1988).
Teknologi Sosrobahu merupakan hasil karya anak bangsa
bernama Tjokorda Raka Sukawati. Dengan Teknologi Sosrobahu
atau teknolgi landas putar, pembuatan pier head dilakukan
sejajar garis jalan sehingga tidak memerlukan ruang bebas yang
luas dan setelah selesai dilakukan pemutaran. Bila memakai
teknik konstruksi konvensional, dipastikan sebagian besar lajur
jalan akan ditutup dan membuat kemacetan jalan lebih padat.
Jalan tol elevated Japek bukan hanya mengatasi kemacetan
menahun, tetapi juga membanggakan karena menggunakan
karya teknologi anak negeri.
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Jakarta–Cikampek II
(Elevated Toll Road)

Ruas
Cikampek Palimanan

116,75 Km

Peresmian Ruas Tol
Cikopo-Palimanan, oleh
Presiden Joko Widodo

Pasar Tumpah :

Tumpah Ruah
Kisah Pasar

istimewa

Pasar tumpah adalah istilah yang populer di kalangan masyarakat
untuk menyebut pasar tradisional beserta aktivitas jual-belinya
yang meluber hingga ke bahu jalan, bahkan mengambil bagain sisi
dari jalan raya atau jalan umum.

Pada saat menjelang lebaran Idul Fitri dan musim mudik lebaran, pasar tumpah menyebabkan
kemacetan yang luar biasa terutama di jalan-jalan nasional pantura (pantai utara Jawa). Selain
meluber ke jalanan, juga semrawut. Tenda dan lapak pedagang bertebaran di pinggir jalan.
Pembeli lalu-lalang. Adanya persimpangan dan traffic light di sekitar pasar mengakibatkan
lalu lintas setempat merambat bahkan macet jika pasar sedang ramai-ramainya. Ditambah
dengan angkutan kota dan alat transportasi lainnya (becak, sepeda, ojek) yang ngetem atau
mengantar penumpang, kemacetan kian menjadi-jadi. Maka tak heran jika dikatakan bahwa
pasar tumpah biang kerok kemacetan arus mudik di pantura.
Ketika memasuki masa lebaran tahun 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sampai
menginstruksikan semua kepala daerah yang ada di bawah komandonya untuk menertibkan
pasar-pasar tumpah dan delman.
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Dengan kehadiran Tol Trans Jawa, kemacetan
lalu lintas mulai terurai karena pengguna lalu
lintas mempunyai pilihan selain jalur pantura
itu. Walau demikian, pasar tumpah tetap harus
diperhatikan terutama jika pengguna tol Trans
Jawa hendak menyinggahi atau keluar (exit toll)
dan kemudian memasuki jalan nasional pantura.
Dari Jakarta menuju Cikampek ada tiga titik pasar
tumpah, yakni Pasar Johar di Karawang, Pasar
Simpang Jomin, dan Pasar Cikampek. Memasuki
ruas Pamanukan-Indramayu ada delapan
pasar tumpah yang masing-masing berjarak
2-8 kilometer, seperti Pasar Eretan Wetan di
Kilometer 86 sebelum Cirebon, Pasar Kandang
Haur, dan Pasar Simpang Tiga Karang Sinom.

Di Cirebon, terdapat enam pasar tumpah yang
diwaspadai akan menjadi penyebab kemacetan
lalu lintas pada musim mudik Lebaran, yaitu
Pasar Sandang Tegal Gubuk, Pasar Minggu
Palimanan, Pasar Darurat Pasalara, Pasar Kue
Weru, Pasar Mundu, dan Pasar Ikan Gebang.
Memasuki Brebes Jawa Tengah, pasar tradisional
yang dapat menjadi pemicu kemacetan adalah
Pasar Losari. Lanjut ke arah timur, di Kendal
pasar tumpah terdapat di Jalan Raya Weleri
dan Jalan Raya Kaliwungu, dan Pasar Cepiring
di jalan pantura Kendal. Memasuki Kabupaten
Semarang, terdapat Pasar Suruh yang
berpotensi menyebabkan kemacetan.

istimewa

Salah Pasar Tumpah di
Pantura

Di Kabupaten Bekasi pasar tumpah terdapat di
Jalan RE Martadinata, Cikarang Utara. Bergeser
ke Karawang, terdapat tiga pasar tumpah yang

terletak di sepanjang jalur mudik, yaitu Pasar
Telagasari di Kecamatan Telagasari, Pasar
Wadas di Kecamatan Lemahabang, dan Pasar
Gempol di Banyusari.
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Cikampek – Palimanan :

Menjunjung
Kearifan Lokal

Dalam pembangunan infrastruktur banyak sekali hal yang harus
diselesaikan secara fisik dengan perhitungan matematis yang
akurat dan kalkulasi yang rasional. Bahkan sering dikatakan bahwa
kalkulasi itu harus “zero mistake”.
Akan tetapi dalam pelaksanaan ketika berhadapan dengan masyarakat, ternyata pendekatan
sosial-budaya tidak kalah pentingnya. Pendekataan ini justru menjadi sentral artinya manakala
sebuah unsur budaya yang sering disebut “kearifan lokal” perlu diperhatikan.
Pengalaman pembebasan lahan Tol Cipali misalnya, pemahaman kebudayaan masyarakat
ternyata mempermudah pembebasan lahan. Biaya pembebasan lahan tidak disebut sebagai
“uang ganti rugi”, melainkan “kadeudeuh”, kata dalam bahasa Sunda yang artinya uang kasih
sayang, karena memang tak ada yang dirugikan.
Begitu pula ketika melintasi pesantren, pihak kontraktor memilih untuk tidak menggusur
melainkan memilih rute memutar walaupun akhirnya harus memangkas sebuah bukit.

Gerbang Tol Palimanan
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Ruas Tol Cipali, Cirebon,
Jawa Barat

Di wilayah desa Walahar, Kecamatan Waringin,
Kabupaten Cirebon, penduduk setempat
bersikeras bahwa pemindahan/penghancuran
sebuah batu yang dikeramatkan dapat membawa
musibah. Untuk menghormati hal itu, batu yang
disebut batu bleong itu tetap dibiarkan berdiri
dan sekarang dapat di Jalan Tol Cipali, di Km 181182. Ruas jalan tol dibelokkan di sisinya.
Upaya menghargai kearifan lokal juga terlihat
dalam penataan ruang atau ekologi. Pada rest
area KM 456 misalnya, ditanam jenis-jenis
tanaman langka: alkesa, bisbul, gandaria, gowok,
mundu dan sirsak rowo. Dari enam jenis bibit
tersebut tiga diantaranya merupakan jenis
tanaman asli Jawa Tengah, yaitu gowok, gandaria
dan mundu.
Di sisi sejarah pun penghargaan ditunjukkan
antara lain pada terowongan di bawah

terowongan tol Singosari berupa relief candi
Singosari, Malang. Penghargaan kepada sejarah
juga ditunjukkan dengan renovasi bekas pabrik
gula menjadi rest area KM 260.
Pelestarian kearifan lokal di bidang kuliner
mungkin paling mudah dilihat dan diingat.
Berbagai kuliner lokal disajikan di setiap rest
area. Presiden Joko Widodo memang telah
meminta agar 70 persen tenant di rest area diisi
dengan UMKM dan menampilkan kuliner lokal,
seperti sega jamblang Cirebon, nasi gandul Pati,
Pecel Madiun, soto ayam Lamongan, nasi liwet
Solo, dan banyak lagi.
Kini semakin ditunggu inovasi generasi milenial
memainkan peran mereka di bidang ekonomi
kreatif yang bercirikan budaya nusantara untuk
ditampilkan di rest area jalan tol.
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Ruas Tol CikampekPalimanan
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Jalan Akses Pelabuhan
Patimban :

Menanti Jalan Tol Akses
Pelabuhan Patimban
Kementerian PUPR tengah mempersiapkan pembangunan jalan tol
akses ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Pada ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan KM 89+125 hingga ruas Pantai Utara sepanjang 37,5
kilometer, direncanakan Simpang Susun (SS) Ciendeuy, SS Pabuaran, SS Pasir Bungir (usulan
pemerintah daerah), TIP A Jalur A dan TIP A Jalur B, SS Tambak Dahan (usulan pemerintah
daerah), SS Pusakanegara, menuju ke pelabuhan.
Pemrakarsa jalan tol akses Pelabuhan Patimban adalah konsorsium PT Jasa Marga. Estimasi
nilai investasi sebesar Rp 7,5 triliun. Saat ini tengah dilakukan pembahasan hasil kajian studi
kelayakan (feasibility study/FS) yang dilakukan konsorsium. Selanjutnya akan dibahas lebih
detail mengenai teknis engineering untuk dirinci lebih mendalam dan komprehensif. Studi
kelayakan proyek secara bisnis akan terus dibahas dan dipersiapkan lebih matang. Jalan Tol
Akses Pelabuhan Patimban direncanakan konstruksi mulai Januari 2022 dan ditargetkan
beroperasi pada 2024.
Kementerian PUPR tengah membangun Jalan Akses Pelabuhan Patimban sepanjang 8,2
kilometer dan direncanakan siap dilintasi dan melayani arus logistik pada 30 Oktober 2020.
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Kiri, Rencana ruas jalan
menuju Pelabuhan
Kanan, Jalan Tol menuju
daerah sekitar

Jalan akses ini merupakan hasil kerja sama
bilateral Indonesia–Jepang dengan skema
pinjaman senilai Rp 1,2 triliun. Jalan akses
dibangun dengan tiga tipe konstruksi yakni pile
slab (5,9 kilometer), flyover (1,6 kilometer), dan
flexible pavement (0,7 kilometer). Sebagian
besar konstruksi dirancang dengan struktur
melayang (elevated) sepanjang 7,5 kilometer
di atas persawahan dengan tanah lunak dan
at grade sepanjang 0,7 kilometer. Akses jalan
non-tol itu berada di Desa Kotasari, Kecamatan
Pusakanegara, Kabupaten Subang.
Jalan Akses Pelabuhan Patimban dirancang
untuk meningkatkan aktivitas ekspor yang
bersumber dari kawasan industri di sekitar
Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek
menuju Pelabuhan Patimban. Jalan tol beserta
dukungan jalan akses Pantura akan memangkas
biaya logistik yang banyak berlokasi di utara Jawa
Barat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan
daya saing kawasan industri di Indonesia dalam
konteks regional dan internasional.

Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk
meninjau progres pembangunan Pelabuhan
Patimban dan pembangunan Jalan Akses
Pelabuhan Patimban. “Akses (ke Pelabuhan
Patimban) juga tadi saya lihat dari atas sudah
dikerjakan, hampir selesai. Selesai April,
mundur-mundur Juni lah,” kata Jokowi, Jumat
(29/11/2019). Jokowi menginginkan akses jalan
non-tol tersambung dengan jalan tol sepanjang
37 kilometer dari Tol Cipali.
Dengan kehadiran Pelabuhan Patimban
diharapkan arus distribusi barang produksi
menjadi lebih lancar sehingga dapat menekan
biaya transportasi. Pelabuhan Patimban dapat
mengurangi beban dan mengurangi kepadatan
jalur logistik dari/menuju Pelabuhan Tanjung
Priok. Produsen manufaktur/industri yang
berlokasi di timur Jakarta dapat dialihkan ke
Pelabuhan Patimban.
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Pelabuhan Patimban :

Pelabuhan Terbesar dan
Tercanggih
Presiden Joko Widodo meminta pembangunan Pelabuhan Patimban
di Subang, Jawa Barat dipercepat penyelesaiannya. Menurutnya,
Proyek Strategis Nasional (PSN) itu menjadi penting untuk
mendongkrak perekonomian nasional.
Jokowi mengatakan, total investasi yang dibutuhkan agar Pelabuhan Patimban selesai penuh
pada 2027 adalah sebesar Rp 50 triliun. Pada tahapan pertama, investasi yang diperlukan
kurang lebih sebesar Rp 29 triliun. Pelabuhan Patimban didesain di masa depan sebagai
pelabuhan terbesar dan tercanggih.

istimewa

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, status konstruksi fisik
dari proyek Pelabuhan Patimban sampai dengan minggu kedua September adalah dermaga
dan reklamasi telah selesai sebesar 81,98 persen, breakwater dan seawall (55,62 persen),
access bridge 11,95 persen, dan access road (98,27 persen). Sementara untuk pengadaan
tanah, access road telah tuntas 99 persen dan back up area (79 persen).
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Trans Jawa
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
menyebutkan bahwa Pelabuhan Patimban
dibangun lebih besar dari Pelabuhan Tanjung
Priok, Jakarta. Pembangunan Pelabuhan
Patimban merupakan salah satu upaya
Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan
konektivitas antar pulau melalui sarana
transportasi
laut.
Pelabuhan
Patimban
diproyeksikan dapat diselesaikan untuk tahap
I pada Oktober 2020, sehingga bisa dilakukan
soft opening/launching pada November 2020.

Aksesibilitas saat ini Pelabuhan Patimban hanya
terhubung ke Jalur Pantura non-tol. Untuk itu
Kementerian PUPR tengah merampungkan
Jalan Akses Pelabuhan Patimban sepanjang 8,2
kilometer dan direncanakan siap dilintasi dan
melayani arus logistik pada 30 Oktober 2020.
Sementara Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
yang terhubung dengan Jalan Tol CikampekPalimanan (Cipali) telah masuk ke tahap
penetapan trase. Trase yang sudah diputuskan
dan akan dibuat akses dari Pelabuhan Patimban
melanjutkan akses ke Tol Cipali diperkirakan
akan memakan waktu dua tahun.

Pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan
dalam tiga tahap. Tahap pertama, pelabuhan
direncanakan akan dapat melayani 3,75 juta
peti kemas (TEUs). Tahap kedua, kapasitas
pelayanan akan meningkat menjadi 5,5 juta peti
kemas dan pada tahap ketiga akan meningkat
kembali menjadi 7 juta peti kemas. Saat ini
proyek Pelabuhan Patimban sudah memasuki
proses finalisasi, seperti pemasangan ramp
on/ramp off dari jalan akses, penetapan alur
pelayaran dan perairan pandu, dan pemilihan
operator.

istimewa

Kiri, Pembangunan
Pelabuhan Patimban
Kanan, Presiden Joko
Widodo, mengamati
perkembangan
pembangunan
pelabuhan

Pelabuhan Patimban memiliki nilai investasi
sebesar Rp 43,22 triliun dan kebutuhan
lahannya seluas 369,5 hektar. Pelabuhan
Patimban ditargetkan akan melaksanakan
soft opening/launching pada kuartal IV tahun
2020, karena seluruh konstruksi hampir selesai
untuk paket pertama di bulan November 2020,
sehingga operator pelabuhan perlu ditetapkan
secepatnya. Paket kedua ditargetkan di kuartal
ke-4 tahun 2021 dan timeline akses keseluruhan
akan beroperasi di tahun 2023.
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Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Terbesar dan Tercanggih

Pelabuhan Patimban direncanakan akan dikelola swasta
Jepang-Indonesia dengan masa konsesi selama 20 tahun.
Keputusan pemerintah agar pelabuhan dioperasionalkan
pihak swasta diharapkan dapat merangsang perbaikan
pelayanan di pelabuhan lain di Indonesia, termasuk
pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya
untuk memperhatikan dengan serius dampak sosial ekonomi
Pelabuhan Patimban bagi masyarakat nelayan di wilayah
Patimban. Bahkan secara khusus presiden telah meminta
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk
mengerjakan tugas ini. Ia meminta agar mendata secara rinci
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seperti apa dampak pembangunan Pelabuhan Patimban bagi
para nelayan, serta mencari tahu kebutuhan nelayan di sekitar
Pelabuhan Patimban. Jika para nelayan memerlukan dukungan
sarana dan prasarana untuk kapal, misalnya, bagi para nelayan
yang terdampak pembangunan pelabuhan, presiden meminta
agar Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memberikan
bantuan kapal kepada para nelayan itu.
Presiden Joko Widodo menginginkan agar Pelabuhan
Patimban dijadikan sebagai hub besar atau menjadi pusat
dalam produksi otomotif. Ekspor-ekspor industri otomotif ke
Australia, New Zealand, atau negara ASEAN berlangsung dari
Pelabuhan Patimban.

istimewa

Trans Jawa

Proses Pembangunan
Pelabuhan Patimban

“Memang ke depan ini (Pelabuhan Patimban) menjadi
pelabuhan khusus untuk mobil. Meskipun yang lain juga
enggak ada masalah, tapi nanti sebagian besar yang masuk
ke sini adalah untuk ekspor mobil, sehingga daya saing kita
bisa meningkat”, kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo meyakini Pelabuhan Patimban
memiliki peran penting dan stratgis dalam pertumbuhan
dan perdagangan di wilayah Jawa Barat. Untuk itu, Presiden
Joko Widodo mengintruksikan untuk melakukan sinergi
pengembangan kawasan industri di sepanjang koridor utara
Jawa. Keberadaan Trans Jawa harus dioptimalkan sebagai
tulang punggung konektivitas kawasan industri, pelabuhan,

bandara udara, dan wilayah pusat industri lainnya di utara
Jawa.
Wilayah pusat pertumbuhan industri di Jawa ada wilayah
pusat di Banten terdiri dari Cilegon, Tangerang, dan Serang.
Kemudian di Jawa Barat bagian barat yaitu Bogor, Bekasi,
Karawang, Purwakarta, dan Subang, sedangkan Jawa Barat
bagian timur ada rencana pengembangan kawasan baru
Cirebon-Patimbang-Majalengka (Rebana). Untuk wilayah
pusat industri di Jawa Tengah, ada Batang, Kendal, Semarang,
Demak. Untuk wilayah pusat industri di Jawa Timur, ada
Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan
Bangkalan.
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Segitiga Rebana :

Cirebon-PatimbanKertajati
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil, menyatakan dukungan dengan rencana pembangunan
Pelabuhan Patimban.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan perencanaan matang, dimana
keberadaan Pelabuhan Patimbang akan didukung dengan pengembangan wilayah metropolitan
baru Cirebon-Patimban-Majalengka (Kawasan Segitiga Rebana). Untuk wilayah Cirebon
mencakup Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
Wilayah Metropolitan Rebana akan melengkapi wilayah metropolitan yang ada di Provinsi Jawa
Barat yakni Wilayah Metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, Cianjur (Bodebek-Punjur) dan
Wilayah Metropolitan Bandung Raya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempresentasikan
konsep kota metropolitan baru Kawasan Segitiga Rebana kepada Presiden Joko Widodo dalam
rapat terbatas virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa, 22 September 2020. Dalam
Kawasan Segitiga Rebana, Patimban akan menjadi pintu gerbang pengembangan wilayah.
Menurut perhitungan Ridwan Kamil dengan akan lahirnya 10 kota baru lengkap dengan sarana
dan prasarana tempat kerja, tempat tinggal, rekreasi, sekolah, dan sarana ibadah, akan
memberikan banyak manfaat. Jika lancar, proyek ini akan menyediakan lima juta lapangan
pekerjaan selama 15 tahun ke depan. Pergerakanini akan menumbuhkan tambahan dua
sampai empat persen pertumbuhan ekonomi untuk Jawa Barat, yang ujungnya akan menambah
pertumbuhan ekonomi agregatnya kepada nasional.
Menurut Ridwan Kamil, minat investor banyak sekali untuk mengembangkan 10 kota baru,
seperti Patimban City yang menempel ke Pelabuhan Patimban diminati invetor Jepang, kota
bandara (aeropolis) di daerah Bandara Kertajati diminati investor Tiongkok, kota industri baru
di daerah Indramayu diminati investor Taiwan, dan kota baru berbasis industri halal di lahan RNI
(kota Rebana Surya Cipta di KM 89) diminati investor Timur Tengah.
Ridwan Kamil menambahkan, akses menuju Pelabuhan Patimban harus dibangun tertata karena
terdapat rencana penataan kota pelabuhan baru Patimban City, dimana didalamnya memuat
kota baru dan pusat pemerintahan Subang. Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya sudah meminta
Japan International Cooperation Agency (JICA) yang merupakan perwakilan Pemerintah Jepang
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Trans Jawa

Presiden Joko Widodo,
memberi pengarahan
perkembangan
pembangunan
pelabuhan

dalam pembangunan Pelabuhan Patimban untuk
mulai merancang kota baru Patimban City pada
Januari 2020. Patimban City dirancang menjadi
kota kecil dengan poluasi sekitar satu juta
penduduk sebelum masuk ke area pelabuhan.
Tiga kota baru di kawasan metropolitan Rebana
telah siap dimulai pembangunannya. Kota baru
Patimban City di wilayah Rebana rencananya
akan dimulai pada November 2020, kemudian
groundbreaking kota baru Surya Cipta Rebana
di KM 89, serta kota baru industri halal di
kawasan RNI.
Bupati Subang Ruhimat menyambut baik rencana
pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten
Subang ke kota baru Patimban City. Menurutnya,
Pelabuhan Patimban akan membuat roda
perekonomian Kabupaten Subang berputar lebih
cepat, dengan begitu kesejahteraan masyarakat
juga dapat meningkat. Meski begitu, Ruhimat
mengatakan, lokasi pusat pemerintahan
Kabupaten Subang tidak dibuat terlalu dekat
dengan area pelabuhan,tetapi masih radius 30
kilometer dari Pelabuhan Patimban.

“Harapannya
adalah
kawasan
Wilayah
Metropolitan Rebana akan menjadi kawasan
percontohan di mana akses ekspor-impor
internasional mulai dari (Pelabuhan) Patimban,
akses bang penumpang juga internasional
dimohonkan bisa dibuka di (Bandara) Kertajati
pada saat melengkapi Patimban yang juga
berbasis internasional,” kata Ridwan Kamil.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
sangat maksimal terutama dalam keberhasilan
untuk pembebasan lahan, sehingga tersisa
lahan hanya yang sifatnya tidak terlalu berat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus untuk
mendukung pembangunan jalan tol kurang lebih
sekitar 30-an kilometer yang menghubungkan
Tol Cipali ke Pelabuhan Patimban karena jangan
sampai pelabuhan yang canggih tapi koneksi
masuk ke sananya tersendat sehingga itu
menjadi komitmen yang disepakati pemerintah
daerah dengan pemerintah pusat. Selain itu ada
1-2 zona yang bisa menjadi kawasan ekonomi
khusus sehingga memberikan insentif lebih
besar kepada minat para investor yang akan
datang ke Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
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Bandara Kertajati :

Aeropolis Bandara
Terbesar Kedua

istimewa

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang mengangkut Prsiden
Joko Widodo berhasil mendarat mulus di Bandar Udara (Bandara)
Kertajati yang menandai mulai beroperasinya bandara ini pad 24 Mei
2018. Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka,
Jawa Barat, merupakan bandara kedua terbesar setelah Bandara
Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Bandara dibangun
di atas lahan seluas 1.800 hektar.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang mengangkut Prsiden Joko Widodo berhasil mendarat
mulus di Bandar Udara (Bandara) Kertajati yang menandai mulai beroperasinya bandara ini pad
24 Mei 2018. Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, merupakan
bandara kedua terbesar setelah Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.
Bandara dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektar.
Biaya pembangunan Bandara Kertajati, yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan
dibangun oleh BUMD PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), mencapai Rp 2,6 triliun. Biaya
operasional per bulan bisa mencapai Rp 7 miliar.
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Trans Jawa

Kiri: Pesawat
Kepresidenan
memndarat di bandara
Kertajati
Kanan : Presiden
Joko Widodo,
memberi pengarahan
perkembangan
pembangunan
pelabuhan

Bandara Kertajati memiliki kapasitas lima
juta penumpang per tahun, dan kapasitasnya
akan ditingkatkan meningkat menjadi sekitar
29,3 juta penumpang setiap tahun, serta
masih dimungkinkan untuk penambahan
ruang jika diperlukan. Bandara juga dapat
mengoperasionalkan terminal kargo yang
diperkirakan mencapai 1,5 juta ton peti kemas
pada 2020.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktur
Bandar Udara, Pramintohadi Sukarno, menyebut
pertumbuhan lalu lintas udara di Jawa Barat
sudah tidak terakomodasi oleh Bandara Husein
Sastranegara (2/7/2019). Sepanjang 20162018, jumlah penumpang tumbuh 6 persen
mejadi 3,86 juta, sementara kargi tumbuh 40
persen menjadi 19,21 juta kilogram, dan lalu
lintas pesawat tumbuh 11 persen menjadi
31.865 pergerakan pesawat.

“Jadi mau tidak mau harus pindah karena Bandara
Husein sudah maksimal dikembangkan”, jelas
Pramintohadi. Bandara Kerajati resmi melayani
12 rute domestik yang dilimpahkan dari Bandara
Husein Sastranegara, Bandung, pada 1 Juli
2019. Untuk menjaring penumpang, bandara
juga dipersiapkan untuk penerbangan umrah
dan haji.
Bandara Kertajati berjarak sekitar 60 kilometer
dari timur Kota Bandung. Bandara Internasional
Jawa Barat (IJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat,
terletak relatif jauh dari pusat kota atau hampir
tiga jam perjalanan darat dengan mobil dari
Bandung, dan ini dikhawatirkan kurang menarik
minat masyarakat. Meski begitu, pengembangan
bandara ini diyakini akan berdampak positif ada
perekonomian Jawa Barat.
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Bandara Kertajati : Aeropolis Bandara Terbesar Kedua

Salah satu upaya mendukung percepatan optimalisasi
Bandara Kertajati, Kementerian PUPR akan mendukung
dengan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
(Cisumdawu) sepanjang 60,47 kilometer ditargetkan rampung
seluruhnya pada akhir 2021. Jalan tol akan terhubung dengan
Jalan Tol Akses Bandara Kertajati dan diharapkan dapat
meningkatkan konektivitas ke Bandara Kertajati yang sudah
mulai beroperasi. Tol Cisumdawu dibangun dengan skema
pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, ini jalan tol sangat
penting sekali sebab dapat mempermudah akses masyarakat
ke Bandar Udara Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Ini saya
minta segera diselesaikan, dirampungkan, semuanya.
Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga
Bandara Kertajati. Tidak ada penyelesaian secara permanen.
Penyelesaiannya secara kasus per kasus, kita buat regulasi
yang sederhana, ringkas, cepat. Sebetulnya solusinya itu”,
ucap Jokowi.
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Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi semua
pihak yang terus berkoordinasi dan berupaya keras untuk
mempercepat pembebasan lahan proyek Tol Cisumdawu.
Antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah
Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Majalengka,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan
Nasional (BPN), Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, hingga
Mahkamah Agung.
Tol Cisumdawu terbagi atas enam seksi yakni Seksi 1
Cileunyi-Rancakalong (10,57 kilometer), Seksi II RancakalongCiherang-Sumedang (17,05 kilometer), Seksi III SumedangCimalaka (4,05 kilometer), Seksi IV-VI Cimalaka-Legok-Ujung
Jaya-Dawuan sepanjang 28,60 kilometer.
Di samping itu, Kementerian PUPR mulai membangun pula
ruas tol akses Bandara Kertajati dan akan dibangun selama
12 bulan dengan nilai proyek sebesar Rp 692 miliar. Tol akses
Bandara Kertajati ditargetkan dapat tersambung untuk

istimewa

Trans Jawa

Kiri, Jalan Tol Cileunyi-SumedangDawuan (Cisumdawu) alan Tol
Cileunyi-Sumedang-Dawuan
(Cisumdawu)
Kanan, Suasana di dalam Bandara
KertaJati, Majalengka, Jawa Barat

pemberangkatan haji pada Juli 2021, bersamaan dengan
terget rampungnya pembangunan Jalan Tol Cisumdawu
pada November 2021. Pembangunan infrastruktur jalan
tol diharapkan menjadi salah satu pengungkit percepatan
pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
“Dengan rampungnya Jalan Tol Cisumdawu dan tersambung
dengan ruas Tol Akses Bandara Kertajati maka akan
mengurangi waktu tempuh dari Bandung sekitar 3 jam
menjadi 1 jam. Dengan konektivitas yang semakin meningkat
maka operasional bandara akan semakin meningkat dan

kompetitif, sehingga diharapkan bisa menggantikan Bandara
Husein Sastranegara di Bandung,” kata Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono dalam acara groundbreaking Jalan Tol Akses
Bandara Kertajati, Senin (7/9/2020).
PT Angkasa Pura II sebagai operator Bandara Kertajati juga
telah menyediakan bus Damri dan kendaraan travel untuk
memfasilitasi penumpang untuk menuju dari dan ke Bandara
Kertajati. Kendaraan itu disiapkan di Bandung, Cirebon,
Indramayu, Kuningan, dan Majalengka.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana
mengembangkan kawasan sekitar bandara menjadi kota
baru bandara (aeropolis). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
menyatakan bahwa kota bandara (aeropolis) di daerah
Bandara Kertajati telah diminati investor Tiongkok. Kota baru
ini akan dikembangkan pusat-pusat bisnis di sana. Keberadaan
bandara akan meningkatkan pereknomian di daerah sekitar
seperti di Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka.
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Ciayumajakuning :

Cirebon-IndramayuMajalengka-Kuningan
Ciayumajakuning adalah akronim dari Kota/Kabupaten Cirebon –
Kabupaten Indramayu – Kabupaten Majelengka – dan Kabupaten
Kuningan. Wilayahnya mencakup empat kabupaten dan satu kota
yang berada di sisi timur Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah
tersebut bersepakat untuk memproyeksikan Ciayumajakuning
tahun 2028 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang prestisius.
Ciayumajakuning bahkan disebut sebagai “masa depan Jawa Barat
bagian timur”.
Kawasan Ciayumajakuning juga telah mengantisipasi dan melihat berbagai peluang atas
kehadiran Tol Trans Jawa. Kawasan Ciayumajakuning ingin memanfaaatkan konektivitas Tol
Trans Jawa khususnya Ruas Tol Cipali (Cikampek – Palimanan), Tol Palikanci (Palimanan – Kanci,
di Cirebon), dan Tol Kanci – Pejagan. Ditambah dengan perlintasan bus dan kereta api yang
melintasi Cirebon, Ciayumajakuning dinilai sebagai perlintasan yang sangat strategis dan
menguntungkan.
Daerah Ciayumajakuning mempunyai potensi sumberdaya alam yang berlimpah (perikanan,
pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, minyak dan gas), posisi geografisnya strategis
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Trans Jawa
(akses ke Jakarta dan Bandung serta akses
ke Semarang dan Yogyakarta). Topografinya
kombinasi daerah perairan, pesisir, pantai,
dataran, dan pegunungan. Cirebon dan Indramayu
daerah pesisir, Majalengka dan Kuningan daerah
pegunungan.

Empal Gentong, Kuliner
Khas Cirebon, Jawa
Barat

Potensi masing-masing daerah pun dipetakan
untuk dicari sinergitasnya, antara lain di sektor
pertanian, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten
Cirebon merupakan salah satu lumbung padi
nasional dan mangga. Sektor industri jasa dan
manufaktur seperti batik, rotan, makanan olahan,
dan perdagangan, terpusat di Kota Cirebon dan
Kabupaten Cirebon. Bola yang diekspor ke Eropa
dan Afrika Selatan adalah komoditas unggulan
Kabupaten Majalengka. Kabupaten Indramayu
penghasil minyak dan gas yang dikelola PT
Pertamina. Kabupaten Kuningan yang potensi
airnya berlimpah dimanfaatkan penduduk hingga
ke Kota dan Kabupaten Cirebon.

Sektor pariwisata menjadi andalan kerjasama
lima wilayah tersebut. Kabupaten Kuningan
mengandalkan kelestarian hutan Gunung
Ciremai. Kabupaten dan Kota Cirebon
menyuguhkan wisata budaya sekaligus religi
melalui tiga keraton dan makam Sunan Gunung
Jati yang tak sepi dikunjungi.
Suatu “Simulasi Smart City Tour Ciayumajakuning”
pun digelar di Cirebon pada bulan Juli 2020
dengan memperhatikan protokol kesehatan
covid-19. Dalam kegiatan itu, sebanyak 50
orang peserta berkeliling dengan mengendarai
dua bus pariwisata, mengunjungi 10 destinasi
wisata di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon,
yaitu Balai Kota Cirebon sekaligus sebagai lokasi
pembukaan kegiatan, Hotel Grage Cirebon, Nasi
Jamblang Ibu Nur, Toko Oleh-oleh Daud Sukalila,
Keraton Kasepuhan, Empal Gentong H Apud,
Istana Kerang Multidimensi, Mantera Rattan
Tegalwangi, Batik Trusmi, dan Goa Sunyaragi.
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Cikopo-Palimanan :

Ruas Tol Terpanjang
di Trans Jawa
Tol Cipali (Cikopo – Palimanan) dengan panjang 116,79 kilometer
adalah ruas tol terpanjang dalam koridor Tol Trans Jawa dari Merak
sampai Banyuwangi (1.150 km). Tol Cipali adalah nomor dua
terpanjang di Indonesia setelah Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi
(Bakter) 140,9 kilometer yang kini menjadi tol terpanjang di
Indonesia. Secara geografis, Tol Cipali berada di lima kabupaten di
Jawa Barat, meliputi Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu,
Majalengka dan Kota/Kabupaten Cirebon.
Predikat terpanjang tentu harus menambah manfaat. Jawa Barat yang memiliki luas areal
32.222,18 kilometer persegi tentu dapat segera merasakan manfaat Tol Cipali. Mobilitas
jauh lebih cepat. Dengan dua jalur penting transportasi yang ada di wilayah Jawa Barat, yaitu
Pantura dan Tol Cipali, pergerakan antardaerah akan lebih tersinergi.
Wilayah yang dilalui Tol Cipali memiliki potensi ekonomi yang bisa diunggulkan. Purwakarta,
misalnya, memiliki sentra industri tanah liat. Subang memiliki potensi pariwisata alam dan
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pertanian. Majalengka sedang bergiat untuk
mempromosikan wilayahnya sebagai basis
daerah wisata baru dan bandara internasional
yang baru. Indramayu sudah dikenal sebagai
pemasok minyak bumi. Cirebon kaya wisata
budaya dan kuliner.
Dengan hadirnya Tol Cipali, daerah-daerah
tersebut memiliki akses jalan bebas hambatan
yang mampu memangkas jarak tempuh. Untuk
itu pun tujuh exit tol ruas Tol Cipali berada di lima
kabupaten tersebut : exit tol Cikopo (Km 76),
exit tol Kalijati (Km 98), exit tol Subang (Km 109),
exit tol Cikedung (Km 139), exit tol Kertajati,
(Km 158), exit tol Sumberjaya (Km167), dan exit
tol Palimanan (Km 188).
Selain itu, Tol Cipali terintegrasi dengan Ruas
Tol Jakarta-Cikampek yang melalui wilayah
Kabupaten Bekasi yang terkenal dengan
kawasan industri se-Asia Tenggara dan
Kabupaten Karawang yang memiliki basis
pertanian kuat. Hal itu akan Jawa Barat akan
semakin berkembang. Tol Cipali bukan hanya

diharapkan membawa manfaat tetapi juga
menjadi berkah bagi Jawa Barat.
Dana yang dibutuhkan untuk membangun
Tol Cipali Rp. 12,5 triliun, sempat menjadi
pendanaan tol terbesar di Indonesia. Sindikasi
kredit pendanaannya melibatkan 22 bank dan
institusi keuangan yang dipimpin oleh Bank BCA.
Dilihat dari material jalannya, Tol Cipali terdiri
dari 53,9 kilometer jalan berlapis aspal, dan
62,8 kilometer jalan yang terbuat dari beton.
Kapasitas untuk dilintasi kendaraan adalah 25
ribu kendaraan per hari. Rute tol yang didominasi
track lurus terkadang memancing pengemudi
untuk ngebut, padahal sudah ada rambu
kecepatan maksimal adalah 100 kilometer per
jam. Ingin cepat sampai adalah keinginan, tetapi
keselamatan dan kembali berkumpul dengan
keluarga adalah keutamaan. Displin berlalulintas adalah kewajiban. Jika lelah, sebanyak
8 tempat istirahat dapat disinggahi, masingmasing 4 tempat ke arah Palimanan, dan 4
tempat ke arah Cikopo.
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Ruas
Palimanan - Kanci

26,30 Km

Majalengka :

Kota Mangga Gedong
Gincu
Kabupaten Majalengka kini semakin dikenal berkat Bandara
Internasional Kertajati. Dulu orang-orang masih kerap keliru dengan
Majalaya atau Cicalengka. Masyarakat bahkan lebih mengenal
Jatiwangi, salah satu kecamatan di Majalengka yang terkenal
dengan produksi gentengnya.

Dalam rangkaian Tol Trans-Jawa, Majalengka berada pada Ruas Tol Cikopo – Palimanan. Pintu
keluar tol ke arah Majalengka adalah sama dengan pintu keluar menuju Bandara Kertajati, yaitu
KM 158.
Sejarah Majalengka dipercaya berawal dari masa Hindu abad ke-13, yaitu ke kerajaan bernama
Talaga Manggung. Situsnya ada Majalengka. Kerajaan ini dipercaya mempunyai hubungan
dengan kerajaan Pajajaran.
Hampir semua masyarakat Majalengka meyakini bahwa asal-usul kata Majalengka berasal dari
bahasa Cirebon: “Maja-ne langka” (artinya: buah maja-nya tidak ada). Buah maja memang sangat
sulit ditemukan di Majalengka, karena kabupaten ini lebih terkenal dengan buah mangga-nya,

100

75 ASA

Merajut Trans Jawa, Menuju Indonesia Maju

istimewa

Trans Jawa
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terutama Mangga Gedong Gincu. Mangga jenis
ini sudah banyak memikat lidah di dalam negeri
maupun mancanegara karena rasanya yang unik,
segar dengan sedikit asam. Negara lain yang
menyukainya adalah Jepang dan Korea Selatan.
Buah mangga gincu bahkan dijadikan ikon
kabupaten Majalengka. Sebuah tugu berbentuk
mangga gedong gincu diletakkan di perempatan
Cigasong, sebuah pasar kecamatan yang ramai.
Sebetulnya penghasil mangga gedong gindu
bukan hanya Kabupaten Majalengka. Buah ini
juga tumbuh di dengan baik di dua kabupaten
tetangga Majalengka, yaitu Cirebon dan
Indramayu. Hanya saja, Kabupaten Majalengka
telah memiliki sertifikat pohon indukan mangga
gedong gincu dari Kementerian Pertanian. Tetapi
tidak mengherankanjika ketiga kabupaten itu
berlomba-lomba mempromosikan mangga
gedong gincu.

Upaya mendongkrak ekspor mangga gendong
gincu pernah dilakukan dengan memanfaatkan
rest area jalan tol. Pada tanggal 26 Oktober
2019, Bupati Kabupaten Cirebon Imron Rosyadi,
melepas pengiriman ekspor mangga gedong
gincu di Rest Area KM 229 B Tol Kanci – Pejagan.
Secara simbolis pengiriman itu ditandai dengan
pemukulan kendi berisi air dan bunga persis di
depan truk yang memuat mangga gedong gincu.
Tujuan ekspor adalah Dubai dan Kuwait. Kegiatan
ini berbarengan dengan Pameran Hasil Bumi dan
Hortikultura yang diadakan di Rest Area KM
229 B Tol Kanci – Pejagan. Dalam kesempatan
itu, Bupati Cirebon mengajak masyarakat lebih
banyak mengkonsumsi buah lokal, karena bukan
hanya sehat tetapi juga menolong petani. Pada
saat yang sama dihimbaukan pula harapan agar
mangga gedong gincu lebih bisa masuk ke pasar
luar negeri, seperti Jepang dan Korea Selatan
yang terkenal ketat quality controll-nya.
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Indramayu :

Semanis Mangga
Yang Ayu
Indramayu adalah nama sebuah kota/kabupaten di Provinsi Jawa
Barat. Kata Indramayu berasal dari kecantikan putrid Raden Arya
Wiralodra, pendiri Indramayu pada 1527 Masehi dalam pengaruh
kekuasaan Islam Kesultanan Cirebon pada masa Syaikh Syarif
Hidayatullah.
Putrinya bernama Nyi Endang Darma Ayu yang disebut Dermayu, In Darmayu, kemudian menjadi
Indramayu. Kota Indramayu identik dengan pohon buah mangganya yang terkenal lezat. Tak
heran jika kemudian Kota Indramayu dijuluki Kota Mangga yang menjadi unggulannya.

istimewa

Mangga atau mempelam adalah nama sejenis buah, demikian pula nama pohonnya. Mangga
termasuk ke dalam marga Mangifera, yang terdiri dari 35-40 anggota dari suku Anacardiaceae.
Buah mangga termasuk kedalam kelompok buah batu (drupa) yang berdaging dengan memiliki
ukuran dan bentuk yang berbeda tergantung pada spesiesnya, mulai dari bulat, bulat telur,
lonjong memanjang.
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Mangga memiliki warna yang menarik, rasa
yang manis, aroma yang eksotik, kaya nutrisi,
sumber karoten yang tinggi, mengandung asam
karbonat dan senyawa fenolik. Buah mangga
merupakan sumber penting dari mikronutrien,
vitamin dan phytochemical lainnya. Kandungan
buah mangga terdiri dari beberapa jenis vitamin
dan mineral, seperti vitamin A dan vitamin C,
kalsium, fosfor, besi, kalium, dan magnesium.
Buah mangga memberikan energi, diet serat,
karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa fenolik.

Sekilas pohon mangga memiliki bentuk yang
sama. Tumbuhan berkayu dengan tinggi bang lebih
dari 5-15 meter. Sebagai tumbuhan khas tropis,
mangga tumbuh subur di Indonesia. Meski terlihat
sama, ternyata mangga mempunyai banyak jenis.
Ada ciri khasnya masing-masing, mulai dari warna,
rasa, dan cara makannya. Buah mangga sangat
menggoda dengan aroma harum dan rasa manis.
Mangga kini menjadi olahan berkelas.
Mangga gedong gincu berwarna kuning
kemerahan. Ukuran buahnya kecil dan lonjong.
Rasa buahnya manis dengan sedikit ada rasa
asam yang menggoda lidah. Mangga gedong gincu
terkenal di Indramayu, Cirebon, dan Majalengka.
Selain itu ada mangga golek dengan bentuk
lonjongnya. Mangga ini memiliki rasa manis
dengan tekstur buah tidak berserat, varietas
unggul, serta berasal dari Indramayu, Probolinggo,
dan Pasuruan.
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Mangga, Komoditas
Pertanian andalan
kabupaten Indramayu,
Jawa Barat

Nama “mangga” berasal dari bahasa Tamil,
mankay, yang berarti man “pohon mangga”
dan kay “buah”. Kata ini dibawa ke Eropa oleh
orang-orang Portugis dan diserap menjadi
manga (bahasa Portugis) dan mango (bahasa
Spanyol dan Inggris). Mangga berasal dari
daerah di sekitar perbatasan India dengan
Burma, dan mangga telah menyebar ke Asia
tenggara setidaknya sejak 1500 tahun silam.
Buah mangga (Mangifera indica) dikenal pula
dalam berbagai bahasa daerah, seperti pelem
atau poh (bahasa Jawa). Mangga sekerabat

dengan pohon buah bacang (Mangifera foetida),
kemang (Mangifera kemanga), kuweni (Mangifera
odorata), kasturi (Mangifera casturi).
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Pantai Karangsong :

Wisata Edukasi Hutan
Mangrove
Kabupaten Indramayu mempunyai panjang pantai sekitar 147
kilometer, yang terbentang dari perbatasan Kabupaten Cirebon
sampai Kabupaten Subang. Abrasi di Indramayu sudah mencapai
42,6 kilometer, ada beberapa daerah di pesisir pantai yang sudah
terkubur karena bencana abrasi sehingga menyebabkan ratusan
orang beralih tempat tinggal (Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Indramayu, 2017).
Untuk itu pemerintah daerah mulai melakukan penghijauan penanaman mangrove. Ketika
kawasan pesisir pantai mulai ditumbuhi tanaman mangrove, wilayah pesisir akan terlindungi
sehingga tidak akan terjadi bencana abrasi. Di Indramayu sudah ada beberapa kawasan pesisir
yang kembali ditanami mangrove, seperti di Pantai Karangsong, Junti, Eretan.

istimewa

Kawasan mangrove Karangsong terletak di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu,
Kabupaten Indramayu. Kawasan Pantai Karangsong mulai menjadi primadona masyarakat
untuk berwisata sejak tahun 2015. Hutan mangrove Karangsong mempunyai luas sekitar 20
hektar, disini terdapat beragam jenis pohon mangrove yang ditanam dan dikembangkan.
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Kiri, Mangrove
Karang Song
Kanan, Salah satu
sudut Pantai Karang
Song

Ketua Kelompok Pantai Lestari Karangsong, Eka
Tarika, menceritakan pada medio 80-an sampai
90-an di sekitar kawasan hutan mangrove
Karangsong sangat banyak pembudidaya udang,
masyarakat mendapatkan hasil yang melimpah.
Kemudian kawasan mangrove dibuka dan
dijadikan tambak warga, pada periode itu mereka
masih menikmati hasil tambaknya. Namun
dengan tidak adanya pohon mangrove membuat
abrasi pantai tidak terbendung, di mana sekitar
90-an tambak warga yang dahulunya menjadi
ladang ekonomi perlahan tergerus air laut. Tidak
jarang pula rumah ataupun bangunan lain juga
rusak akibat abrasi.
Kerugian pun dirasakan para petambak udang,
sampai pada akahirnya tambak udang berubah
menjadi lautan lumpur dan membuat warga
kehilangan mata pencahariannya. Kondisi
itu membuat warga yang tergabung dalam
Kelompok Pantai Lestari berinisiatif tergerak
untuk membangun penahan abrasi dengan cara
menanam kembali pohon mangrove di sepanjang

tepi pantai untuk melindungi tambak yang masih
tersisa dari terjangan abrasi pada sekitar tahun
2008.
Kawasan
ekowisata
Hutan
Mangrove
Karangsong merupakan kawasan hutan
mangrove terbesar di Jawa Barat. Sejak tahun
2015, Hutan Mangrove Karangsong bukan hanya
sebagai penahan abrasi, namun sudah menjadi
salah satu wahan wisata edukasi bagi semuanya,
baik para peneliti, mahasiswa, dan masyarakat
umum. Pemerintah Kabupaten Indramayu telah
memasukkan kurikulum pendidikan lingkungan
hidup berbasis mangrove di beberapa sekolah
dasar yang berada di kawasan pesisir Pantai
Karangsong. Sekolah mangrove ini pertama
digagas dengan menempelkan subsistem
muatan lokal pada sistem baku di Dinas
Pendidikan Kabupaten Indramayu.
Selain berwisata untuk anak-anak sekolah
baik dari tingkat TK sampai perguruan tinggi
bisa belajar mengenal berbagai jenis tanaman
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mangrove di Arboretum Mangrove. Tempat ini wahana
khusus sebagai media pembelajaran keanekaragaman hayati
tanaman mangrove. Ada ribuan pohon dari 29 jenis flora yang
ditanam di Arboretum Mangrove. Pengunjung akan diajarkan
tentang mangrove, mulai dari cara pembibitan, penyemaian,
mengenal jenis-jenisnya.
Di Arboretum Mangrove terdapat tempat penangkaran
habitat alami bagi 33 spesies burung, dimana 9 di antaranya
termasuk satwa yang dilindungi dan 1 jenis spesies terancam
punah yakni burung Kokokan laut (Butorides stariatus). Selain
itu terdapat budidaya tambak yang ramah lingkungan yakni
menggunakan sistem agrosilvofishery. Para pengunjung juga
dikenalkan dan diajarkan bagaimana budidaya menggunakan
sistem tersebut.
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Untuk menuju lokasi ini sangat mudah, Jika Anda dari Jakarta
tinggal menuju Lohbener terus menuju Bangkir sampai
di Jembatan Cimanuk dekat Masjid Agung dan Alun-alun
Indramayu, Anda belok ke kiri mengikuti Jalan Siliwangi sampai
ketemu gapura besar Karangsong kurang lebih 3 kilometer
untuk sampai ke lokasi. Sementara untuk yang dari arah
Cirebon Anda bisa mengambil jalan dari perempatan bunderan
kijang belok ke kanan menuju Jalan Pahlawan, setelah itu
ambil Jalan Tambak. Anda tinggal mengikuti jalan itu nanti
akan menjumpai pertigaan lalu belok ke kanan kurang lebih 1
kilometer Anda akan menjumpai laut.
Anda sejenak bisa melihat keindahan pemandangan Laut Jawa
yang luas dan merasakan deburan ombak dan pasir pantai.

Trans Jawa

istimewa

Kiri-Kanan, Hutan
Mangrove
Karang Song

Anda bisa menuju tempat penjualan tiket perahu di dekat
sungai menuju hutan mangrove. Penumpang perahu akan
diajak menyusuri keindahan Hutan Mangrove Karangsong,
melihat keanekaragaman hayati satwa liar yang hidup bebas di
hutan mangrove. Ribuan pohon mangrove dari beragam jenis
terus ditanam, seperti jenis Rhizophora, Avicennia, Bruguiera.
Ada menara pandang untuk dapat menikmati pemandangan
hutan mangrove dari atas. Anda akan melihat burung-burung
bebas berterbangan di alam. Anda bisa melihat langsung
tempat pembuatan kapal di sepanjang pinggir jalan menuju
Hutan Mangrove Karangsong. Selain itu pengunjung dapat
menikmati suasana masyarakat yang sedang melakukan jualbeli ikan hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan ikan.

Pengunjung juga dapat melihat hilir mudik kapal-kapal tanker
pembawa bahan bakar minyak bersandar di pelabuhan
Karangsong karena kapal-kapal itu tidak dapat bersandar ke
Pertamina Balongan. Wisatawan dapat melihat Kilang Minyak
Pertamina Balongan. Revitalisasi Hutan Mangrove merupakan
kegiatan yang didanai oleh program tanggung jawab sosial
perusahaan (corporte social responsibility/CSR) Pertamina RU
VI Balongan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Pengelolaan
ekowisata kawasan hutan mangrove ini melibatkan elemen
masyarakat Karangsong.
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Keraton, Makam, dan
Tamansari :
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Jejak Panjang Peradaban

Keraton Kasepuhan adalah keraton yang terletak di Kelurahan
Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Makna di
setiap sudut arsitektur bangunan keraton ini pun terkenal paling
bersejarah. Halaman depan keraton dikeliling tembok bata merah
dan terdapat pendopo di dalamnya. Keraton Kasepuhan adalah
bangunan yang dahulu bernama Keraton Pakungwati yang menjadi
pusat pemerintah Kasultanan Cirebon.
Di depan Keraton Kasepuhan terdapat alun-alun (disebut alun-alun Sangkala Buana) sebagai
titik pusat tata letak kompleks pemerintahan keraton. Alun-alun digunakan sebagai tempat
latihan keprajuritan setiap hari Sabtu (saptonan), pentas perayaan kesultanan, atau tempat
rakyat berdatangan untuk mengdengarkan pengumuman dari sultan. Di sebelah barat keraton
terdapat Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Di sebelah timur alun-alun adalah pasar kasepuhan
yang terkenal dengan pocinya.
Keraton Kasepuhan memiliki dua buah pintu gerbang utama yakni di pintu gerbang utara disebut
Kreteg Pangrawit (bahasa Indonesia : jembatan baik) dan pintu gerbang selatan disebut
Lawang Sanga (bahasa Indonesia : pintu sembilan). Bagian dalam keraton terdiri dari bangunan
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Kiri, Gerbang Keraton
Kasepuhan Cirebon
Kanan, Keraton
Kasepuhan Cirebon,
Jawa Barat

utama berwarna putih. Di dalamnya terdapat
ruang tamu, ruang tidur, dan singgasana raja.
Pada area utama Keraton Kasepuhan terdapat
patung harimau putih sebagai lambang keluarga
besar Pajajaran, keturunan Prabu Jaya Dewata
(Silih Wangi) di taman bundaran Dewandaru
(pohon Pinus Dewadaru).
Bangunan induk keraton memiliki ruangan
dengan fungsi berbeda dan nilai filosofi,
diantaranya Kutagara Wadasan (gapura bercat
putih), Kuncung (tempat parkir kereta sultan),
Jinem Pangrawit (tempat patih dan wakil sultan
menerima tamu), Gajah Nguling, Bangsal
Pringgandani, Bangsal Pagelaran, Bangsal
Prabayasa, Bangsal Agung Panembahan,
Pungkuran (halaman belakang), Kaputran,
Kaputren, Dapur Maulud, dan Pamburatan
(tempat membuat boreh atau bubuk). Keraton
ini memiliki museum cukup lengkap dan berisi
benda pusaka dan lukisan koleksi kerajaan.

Ada koleksi kereta Singa Barong yakni kereta
kencana Sunan Gunung Jati yang hanya
dikeluarkan setiap 1 Syawal untuk ‘dimandikan’.
Selain Keraton Kasepuhan, terdapat pula
Keraton Kanoman yang didirikan Pangeran
Kertawijaya bergelar Sultan Anom I (1678).
Penataan Keraton Kanoman masih memegang
adat-istiadat dan pepakem keraton. Kompleks
Keraton Kanoman seluas 6 hektar berada di
belakang Pasar Kanoman.
Selain itu ada Keraton Kacirebonan berada
di wilayah Kelurahan Pulasaren, Kecamatan
Pekalipan, berjarak sekitar satu kilometer
sebelah barat daya dari Keraton Kasepuhan
dan kurang lebih 500 meter sebelah selatan
Keraton Kanoman. Posisi Keraton Kacirebon
sama dengan Keraton Kasepuhan dan Keraton
Kanoman yakni memanjang dari utara ke selatan.
Keraton Kacirebonan berdiri di atas tanah seluas
46.500 meter persegi.
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Keraton Di Cirebon : Jejak Panjang Peradaban

Makam Sunan Gunung Jati adalah salah satu objek wisata
religi yang tidak pernah sepi didatangi para peziarah dari
berbagai daerah di Nusantara. Sunan Gunung Jati atau Syekh
Syarif Hidayatullah lahir tahun 1450 Masehi dan wafat pada
tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari
sembilan wali (Wali Sanga) yang menyebarkan ajaran Islam di
Jawa.
Kompleks makam Sunan Gunung Jati terletak di Desa Astana,
Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, berjarak tujuh
kilometer dari Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, maupun
Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon. Kompleks makam
berada di antara bukit Gunung Sembung dan Gunung Jati, di
atas lahan seluas lima hektar.
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Kedekatan hubungan Sunan Gunung Jati dari Keraton
Kasepuhan dengan Kerajaan Tiongkok dapat dilihat dari jejak
keramik-keramik yang banyak menghiasi bangunan di kompleks
Keraton Kasepuhan hingga kompleks pemakaman Sunan
Gunung Jati. Peziarah disuguhi keindahan perpaduan arsitektur
Jawa, Tiongkok, dan Arab pada bangunan kompleks makam.
Makam Sunan Gunung Jati berada di tingkat sembilan dengan
Sembilan pintu gerbang yang memiliki nama masing-masing
yakni Pintu Gapura, Pintu Krapyak, Pintu Pasujudan, Pintu
Ratnakomala, Pintu Jinem, Pintu Rararog, Pintu Kaca, Pintu
Bacem, dan Pintu Teratai. Para peziarah umum harus berpuas
diri dengan cukup berdoa di teras Pintu Pasujudan. Hanya
keturunan sang wali yang bisa melanjutkan perjalanan ke
teras selanjutnya hingga ke Pintu Teratai dan tungkup makam.
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Trans Jawa

Tamansari Goa Sunyaragi berlokasi di Kelurahan Sunyaragi,
Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Nama “Sunyaragi” dalam
bahasa Sansekerta berasal dari kata “sunya” yang berarti sepi
dan “ragi’ bermakna raga. Tujuan utama didirikannya goa ini
adalah sebagai tempat beristirahat dan bermeditasi, tempat
menyepi bagi para Sultan Cirebon dan keluarganya.
Menurut buku “Purwaka Caruban Nagari” yang ditulis Pangeran
Kararangen atau Pangeran Arya Carbon (1720) menyebutkan
bahwa Goa Sunyaragi didirikan tahun 1703 Masehi oleh
Pangeran Kararangen, cicit Sunan Gunung Jati. Sedangkan
menurut Caruban Kandha, Tamansari dibangun karena
Pesanggarahan Giri Nur Sapta Rengga berubah fungsi menjadi
tempat pemakaman raja-raja Cirebon (Astana Gunung Jati).

Kiri, Makam Sunan Gunung Jati, Kanan, Taman Sunyaragi

Tamansari Sunyaragi dimiliki Keraton Kasepuhan dan dikelola
Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang. Luas kawasan ini
sekitar 15 hektare. Kompleks Tamansari Sunyaragi terbagi
menjadi dua bagian yaitu pesanggrahan dan bangunan goa.
Bagian pesanggrahan dilengkapi dengan serambi, ruang
tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah, dan dikelilingi
oleh taman dan kolam air. Bangunan goa berbentuk gununggunungan dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah
dan saluran air. Bagian luar kompleks bermotif batu karang
dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan
pintu dalamnya berbentuk paduraksa.
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Kampung Batik Trusmi :

Memantik Ingin Terus
Kemari
Kampung Batik Trusmi adalah pusat industri batik di Cirebon
sekaligus sebagai tempat wisata kuliner, berada sekitar empat
kilometer di sebelah barat Kota Cirebon. Kampung batik ini
berisikan para pengrajin batik yang berasal dari Desa Trusmi, Desa
Gamel, Desa Kaliwulu, Desa Wotgali, dan Desa Kalitengah, yang
memperkerjakan lebih dari tiga ribu tenaga kerja.
Kisah membatik Desa Trusmi berawal dari peranan Ki Gede Trusmi, salah satu pengikut setia
Sunan Gunung Jati. Ki Gede Trusmi mengajarkan seni membatik kepada masyarakat sekitar
tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kampung sembari menyebarkan
ajaran Islam. Keterampilan membatik yang memiliki ciri khas tersendiri berkembang pesat dan
menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Masyarakat Desa Trusmi melakukan upacara
Ganti Welit (atap rumput) dan upacara Ganti Sirap (mengganti atap makam) setiap empat
tahun untuk menghormati Ki Gede Trusmi. Makam Ki Gede Trusmi hingga kini terawat baik di
Desa Trusmi.
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Kiri, Penjual aneka jienis
batik, di Cirebon
Kanan, Suasana
perkampungan industri
batik Trusmi, Cirebon,
Jawa Barat

Batik Trusmi merupakan corak Batik Cirebon
yang termasuk golongan batik pesisir, tetapi
juga sebagian Batik Cirebon termasuk kelompok
batik keraton (Keratonan Kasepuhan dan Keraton
Kanoman). Kedua keraton ini memiliki desain
batik Cirebonan klasik yang hingga kini masih
dikerjakan oleh pengrajin Batik Trusmi. Batik
keraton dicirikan dengan motif simbol kerajaan
berdasarkan filosofi keagamaan. Sementara
batik pesisir dikembangkan oleh komunitas
perdagangan dan nelayan yang membawa motif
dan gaya pesisir. Batik pesisir dicirikan lebih
dinamis, terbuka terhadap tren, warna terang.
Ornamen batik Cirebon bisa dikelompokkan
menjadi lima yakni Wadasan, Geometrik,
Pangkaan (Buketan), Byur, dan Semarangan.
Wadasan adalah ornamen klasik batik Cirebon
yang menonjolkan gaya batik bangsawan,
dengan motif Mega Mendung (awan), Singa
Payung (singa yang dilapisi payung), Naga Saba
(naga), Taman Arum (bermotif dipengaruhi
desain empiris Cina). Selain masih ada motif
Paksinaga Liman, Patran Keris, Patran Kangkung,

Singa Barong, Banjar Balong, Ayam Alas,
Sawat Penganten, Katewono, Gunung Giwur,
Simbar Menjangan, Simbar Kendo. Geometrik
menampilkan motif garis dan bentuk geometris,
seperti Tambal Sewu, Liris, Kawung, dan Lengkolengko. Pangkaan (Buketan) menampilkan motif
variasi bunga seperti pohon, daun, buah, atau
bunga, seperti Pring Sedapur, Kelapa Setundun,
Soko Cina, dan Kembang Terompet. Motif Byur
disorot dengan bunga dan daun kecil dengan
motif seperti Karang Jahe, Mawar Sepasang,
Dara Tarung, dan Banyak Angrum. Ornamen
Semarangan menampilkan motif berulang yang
ditempatkan pada pola tertentu, seperti Piring
Selampad, Kembang Kantil.
Di Kampung Batik Trusmi, di sepanjang jalan
utama yang berjarak 1,5 kilometer dari Desa
Trusmi hingga Panembahan, kini banyak
dijumpai puluhan toko batik berjajar memenuhi
setiap sisi kiri-kanan jalan menampilkan produk
batik terbaik mereka. Saat ini, mengikuti
perkembangan teknologi, beberapa toko sudah
mulai produk Batik Trusmi secara daring (on line).
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Ruas
Kanci - Pejagan

35 Km

Rest Area km 260B
Banjaratma :

Eksotika Pabrik Gula
Bagi pengguna Tol Trans Jawa silahkan mampir ke tempat istirahat
(rest area) KM 260B Banjaratma di Brebes yang telah beroperasi
sejak 17 Maret 2019 lalu. Inilah bekas pabrik gula yang berubah
wajah menjadi tempat istirahat kekinian. Kehadiran tempat istirahat
ini bak oase di tengah jalan tol bagi pengguna jalan tol dan pemudik.
Tempat istirahat KM 260B hadir dengan keunikan dan kelebihan
lainnya.
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Berlokasi di Tol Pejagan-Pemalang, tempat
istirahat KM 260B Banjaratma berlokasi di
Cipugur, Banjaratma, Kecamatan Bukammba,
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tempat
istirahat ini merupakan bekas pabrik gula (PG)
Banjaratma yang didirikan tahun 1908 dan mulai
beroperasi di tahun 1913 di bawah Belanda
sebelum akhirnya ditutup di tahun 1998.
Bangunan bekas pabrik gula ini telah ditetapkan
menjadi benda cagar budaya oleh Pemerintah
Kabupaten Brebes.

usaha kecil menengah yang ditata berjajar rapi.
Sisa-sisa bata merah dan besi lawas bekas alat
pemrosesan gula menyatu dengan bangku dan
meja kekinian untuk tempat makan pengunjung.
Pengunjung masih dapat menikmati suasana
pabrik gula yang memberi kesan berbeda dengan
tempat istirahat lainnya. Tampak beberapa detil
otentik dari bekas pabrik gula ini, seperti nama
pembuat tiang besi yan gnamanya terpatri di sisi
tiang hingga tegel lama yang menghiasai salah
satu sisi dinding bangunan.

Lokasi bekas pabrik gula yang cukup dekat
jalan tol membuat pihak sinergi BUMN melirik
untuk memugar dan menghidupkan kembali
bangunan itu dengan fungsi baru sebagai
tempat istirahat pengguna jalan tol. Kini bekas
pabrik gula itu mulai memperlihatkan denyut
nadi kehidupannya. Bangunan eks pabrik gula
ini begitu besar sehingga tampak jelas dari
kejauhan bagi pengguna jalan tol.

Berbagai fasilitas standar telah disediakan
pengelola yang akan membuat para pengunjung
yang mampir di tempat istirahat KM 260B
Banjaratma merasa nyaman untuk beristirahat
sejenak. Ada masjid, taman, kolam ikan, dan
tempat makan yang nyaman. Suasana bekas
pabrik gula yang eksotis akan membuat siapa
saja akan tertarik kembali datang ke sini.

Pada bagian depan bangunan bekas PG
Banjaratma masih tampak jelas sisa-sisa
kejayaan dan kemegahan gedung pabrik. Tembok
bata yang sedikit terkelupas dan menampakkan
warna merah bata menandakan lamanya usia
bangunan itu. Pada bagian dalam bangunan
direnovasi dan diisi deretan kios kuliner dan
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Kiri, Ruas Tol, Kanci Pejagaan, Jawa Tengah
Kanan, Suasana
Rest Area km 260B,
Banjaratma, Pemalang,
Jawa Barat

Pada halaman luar tempat istirahat, pengunjung
bisa melihat bekas lokomotif uap zaman dulu
yang digunakan untuk mengangkut tanaman
tebu dari perkebunan ke pabrik untuk diolah.
Kehadiran lokomotif menjadi pengingat masa
kejayaan pabrik gula sekaligus menjadi titik
menarik untuk berfoto nostalgia.
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Brebes Exit Toll Road :

Pembelajaran Brexit
2016

Istilah Brexit sejatinya merujuk pada perisitiwa keluarnya Inggris
dari Uni Eropa. Melalui referendum pada tanggal 23 Juni 2016,
52 persen warga Inggris memilih untuk mengakhiri keanggotaan
mereka di Uni Eropa. Peristiwa itu dikenal sebagai Britaian Exit,
disingkat Brexit.
Tetapi bagi masyarakat Indonesia, Brexit adalah perisiwa menyedihkan akibat kemacetan luar
biasa pada saat mudik lebaran sekitar tanggal 1-2 Juli 2016. Kemacetan itu terjadi di pintu
keluar tol Brebes Timur (Brebes Exit Toll Road) yang kemudian dinamai “Brexit”, kependekan
dari Brebes Exit.
Lalu lintas macet total. Mengular 16 kilometer di Tol Pejagan. Ribuan kendaraan bendaraan
terhenti sampai 20 jam lamanya. Banyak pemudik kelelahan, kehausan atau belasan orang
sakit. Dikabarkan 15 orang meninggal. Dalam kondisi normal, Jakarta – Brebes melalui Tol Trans
Jawa dapat ditempuh dalam 4 (empat) jam.
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Kiri, Gerbang Brexit,
Brebes, Jawa Tengah
Kanan, Ruas Tol
Pejagaan-Pekalongan

Kemacetan di Brexit pada awalnya terutama
disebabkan
oleh
lambatnya
transaksi
pembayaran di gardu tol. Pada waktu itu masih
menggunakan transaksi pembayaran tunai. Total
pembayarannya sendiri pada 2015 berjumlah Rp
146.500 untuk perjalanan dari Jakarta ke Brexit.
Banyaknya kendaraan yang kehabisan bahan
bakar di Brexit menambah kemacetan. Penjaja
bahan bakar liar masuk tol mematok harga
mulai Rp 50.000 per liter, enam kali lipat dari
harga resmi. Selain itu, adanya pasar tumpah
dan persimpangan serta lampu lalu lintas yang
berdekatan dengan pintu keluar tol menambah
parah kemacetan di Brexit.
Brexit terletak di Jawa Tengah pada kilometer
57,5 Jalan Tol Pejagan - Pemalang. Pembangunan
Jalan Tol Pejagan - Pemalang dimulai 2014, dan
sebelum 2016 untuk mudik dibuka dua bagian
pertama, Pejagan ke Brebes Barat, dan Brebes
Barat ke Brebes Timur.

Sebenarnya ada dua pintu keluar Brebes, pintu
tol Brebes Timur (Brebes Timur) di kilometer 268
(dari Jakarta), dan pintu tol Brebes Barat (Brebes
Barat) di kilometer 263. Namun, pada saat itu
Brebes Timur menjadi ujung dari jalan tol TransJawa, sehingga kendaraan para pemudik keluar
dari Brexit untuk melanjutkan perjalanan mereka
ke jalur pantura.
Akibat peristiwa Brexit, Pemerintah meminta
maaf kepada masyarakat dan mengevaluasi
berbagai penyebab. Beberapa langkah antisipatif
agar kejadian serupa tak terulang pun dilakukan,
antara lain pada 2017, Pemerintah Indonesia
berencana untuk mengganti pembayaran
tol secara tunai dengan pembayaran kartu
elektronik. Ini diharapkan akan mengurangi
waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk
melewati pintu tol. Penyelesaian ruas tol Trans
Jawa lainnya dipercepat dan persimpanganpersimpangan ditata-ulang agar tidak lagi
menjadi pusat kemacetan pada waktu mudik.
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Ruas Tol Kanci - Pejagan
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Bawang Merah Brebes :

Komoditas Unggulan
Si Merah
Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Brebes adalah bawang
merah. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi bawang
merah Brebes mencapai 290.813 ton per tahun, dengan luas tanam
sekitar 24.783 hektar. Tingginya produktivitas bawang merah
Brebes menjadikan Brebes sebagai penyangga kebutuhan nasional
yakni 30 persen untuk nasional dan 60 persen untuk Jawa Tengah.
Pada situasi normal, produktivitas bawang merah di Brebes bisa mencapai 12 ton per hektar.
Sentra produksi bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah memasuki masa panen pada
akhir Mei 2020. Luasan panen diperkirakan mencapai 1.600 hektar atau terdapat potensi
produksi bawang merah lebih dari 16 ribu ton. Namun, akibat panen yang bertepatan dengan
musim penghujan, produktivitas turun menjadi sekitar 9-10 ton per hektar.
Kenaikan harga bawang merah yang tejadi di pasar seringkali terjadi akibat hukum ekonomi di
mana produksi bawang merah tengah menurun atau terbatas. Namun dengan adanya panen
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Kiri, Petani Bawang
Merah Brebes, Jawa
Tengah
Kanan, Panen Bawang
Merah, Brebes, Jawa
Tengah

bawang merah, maka stabilitas harga bawang
merah di tingkat konsumen kembali normal.
Untuk itu produktivitas bawang merah harus
terus dijaga agar harga jual bawang merah di
pasaran dapat tetap berjalan stabil.
Dinas Pertanian Kabupaten Brebes mencatat
bahwa panen raya pertama bawang merah 2020
jatuh pada Juni-Juli. Luasan panen sebesar 2.500
hektar dengan produktivitas 11 ton per hektar
atau mencapai 28 ribu ton. Adapun secara
tahunan, prognosa luas tanam bawang merah
di Brebes sepanjang 2020 mencapai 31.834
hektar serta luas panen sebesar 31.356 hektar.
Produktitvtas rata-rata bawang merah selama
satu tahun diperkirakan sebesar 11,09 ton per
hektar atau 347,7 ribu ton.
Setiap panen raya, Pemerintah Kabupaten
Brebes melakukan persiapan khusus supaya
harga bawang merah di pasaran tidak jatuh
akibat suplai bawang merah yang berlebihan.
Untuk itu pemerintah daerah menyiapakn

gudang khusus agar bawang merah bisa
disimpan dengan baik dan menunda jual supaya
harga di pasar tidak jatuh.
Di tengah pandemi Covid-19, kegiatan
pertanaman dan panen bawang merah tetap
dilakukan dengan menerapkan protokol
kesehatan. Petani tetap melakukan kegiatan
budidaya bawang merah dengan pendampingan
dinas pertanian. Pembelian bawang merah ke
petani lebih banyak dilakukan secara langsung
oleh pedagang untuk mempercepat penyediaan
bawang merah di pasaran.
Menurut Ketua Asosiasi bawang Merah
Indonesia (ABMI), Juwari, mengatakan, harga
bawang merah dari petani Brebes untuk saat
ini cukup tinggi yakni Rp 35 ribu per kilogram
(Mei, 2020). Hal itu lantaran belum terdapat
pasokan karena masih menunggu musim panen.
Ia memastikan harga di petani akan turun ke
tingkat Rp 20 ribu – Rp 25 ribu per kilogram.
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Saat ini harga bawang merah segar relatif masin menarik, di
tingkat petani terendah mencapai Rp 21 ribu sementara yang
tertinggi dihargai Rp 45 ribu. Adapun harga seperti di Pasar
Induk Kramat Jati terpantau berada di kisaran Rp 38 ribu,
sedangkan harga eceran tertinggi mencapai Rp 53 ribu.
Di tengah pandemi Covid-19, petani bawang merah Brebes
menginovasikan bisnis bawang guna mempertahankan
sumber mata pencaharian. Sesuai arahan Menteri Pertanian,
Syahrul Yasin Limpo, petani bawang merah melakukan
inovasi teknlogi terhadap komiditas pertanian dalam upaya
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peningkatan mutu, di samping terus menggenjot peningkatan
produksi serta peningkatan ekspor komoditas pertanian.
Salah satu bentuk inovasinya adalah produk olahan pasta
bawang merah. Pasta bawang merah biasanya digunakan
sebagai salah satu bumbu makanan. Pasta hasil olahan ini
bisa bertahan hingga 6 bulan dalam suhu ruang. Sementara
jika disimpan dalam ruangan berpendingin bisa sampai
setahun. Peminat pasta bawang merah Brebes ini sampai ke
negara Timur Tengah seperti Arab Saudi. Ekspor pasta bawang

Trans Jawa

Pedagang Bawang
Merah Brebes,
Jawa Tengah

merah inipertama kalai resmi diluncurkan Desember 2019.
Selanjutnya berturut-turut hingga Maret 2020, total yang
dikirim sudah mencapai 14 ton.
Sementara permintaan dalam negeri terhadap pasta bawang
merah cukup tinggi, yakni 2-3 ton per bulan. Permintaan tetap
ada baik lewat online, pasar tradisional juga pasar ritel. Pihak
produsen tengah mengupayakan agar masyarakat bisa lebih
mengenal pasta bawang merah, karena selain lebih ekonomis
pasta ini juga bisa disimpan lebih lama sebagai bumbu dapur.

Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu
promosi usaha pengolahan bawang merah, baik produksi skala
industri dan melibatkan juru masak (chef) handal, sehingga
masyarakat bisa lebih mengenal dan lebih tertarik ke produk
olahan pasta ini.
Kehadiran Trans Jawa diharapkan dapat mendukung kecepatan
pengiriman hasil panen bawang merah dan produk olahan
ke pasar-pasar sehingga pasokan bawang merah di pasaran
dapat tetap terjaga aman dan harga jual menjadi lebih stabil,
serta produk olahan tetap memiliki daya saing tinggi.
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Telur Asin Brebes :

Buah Tangan yang Gurih
Brebes dan telur asin, dua kata yang sudah tidak dapat dipisahkan.
Siapa yang tidak kenal dengan nama telur asin, makanan khas
Brebes, yang menjadi oleh-oleh wajib dari Brebes. Pusat oleh-oleh
yang menjajakan telur asin Brebes dapat ditemui di sepanjang jalur
pantai utara Brebes, antara lain di wilayah Kecamatan Wanasari,
Jalan Pemuda, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Ahmad Yani, dan
Jalan Jederal Sudirman di Kecamatan Brebes.
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Orang yang dipercaya sebagai salah satu pionir
pembuat telur asin di Brebes, antara lain In
Tjiauw Seng dan Tan Polan Nio, serta Tjoa Kiat
Hien dan Niati. Pada awalnya tahun 1960, telur
asin mulai dibuat untuk memenuhi kebutuhan
makan keluarga. Telur bebek dipilih karena lebih
mudah diperoleh apabila dibandingkan telur
lain. Ternyata, makanan telur asin digemari
masyarakat luas shingga berkembang pesat
sebagai komoditas khas Brebes.
Telur asin memang menjadi salah satu daya tarik
masyarakat luar kota untuk singgah ke Brebes.
Komoditas ini menjadi primadona diserbu
wisatawan untuk oleh-oleh kelurga di rumah.
Selain rasanya yang sudah tidak diragukan lagi,
telur asin Brebes dihasilkan dari tiga jenis bebek
yang menjadikannya lebih istimewa, yakni telur
asin dari bebek peternak, bebek liar, dan bebek
yang khusus memakan udang.

Aneka Telur Asin,
produksi Brebes

Yang membedakan telur asin Brebes dengan
telur asin yang berasal dari daerah lain adalah
pada kuning telurnya. Telur asin Brebes tampak
lebih masir, rasa gurih, agak berminyak, tidak bau
amis yang menyengat, serta tingkat rasa asin
pun bisa dipilih mau yang sedang atau asin sekali.
Tekstur kuning telurnya padat masir dan berbulir
sementara bagian putihnya lembut. Selain telur
asin original, penjual juga menjajakan telur asin

asap dan telur asin bakar. Kedua varian baru
telur asin ini pun tak kalah diburu masyarakat
sebagai oleh-oleh. Hal ini yang membuat telur
asin Brebes menjadi kudapan sekaligus oleholeh buruan ketika orang melintas di Brebes.
Ada beberapa rahasia yang membuat telur asin
ini begitu gurih dan dan bikin nagih. Bahan baku
telur bebek yang digunakan untuk membuat telur
asin bukan sembarang telur bebek. Bebek-bebek
di Brebes diberi pakan kerang laut dan bekatul,
inilah yang membuat hasil telurnya lebih gurih.
Proses pembuatan telur asin juga dilakukan scara
tradisional dengan resep turun temurun.
Karena kebanyakan pembeli telur asin sebagai
oleh-oleh, para penjual pun menyediakan
besek (kotak anyaman dari bambu) dengan
berbagai ukuran agar lebih mudah dibawa dalam
perjalanan pulang. Ada yang berkapasitas 10
hingga 30 telur asin per besek. Berikut beberapa
tips memilih telur asin (original) yakni pilih telur
asin yang bersih dan berwarna biru cerah jangan
yang kusam atau berbintik kehitaman, memiliki
bobot yang berat, dan lihat bagian dalam dan
cicipi. Telur asin yang berkualitas memiliki bagian
putih bersih dan cerah, sementara bagian kuning
berwana oranye cerah dengan sedikit minyak,
dengan rasa asin yang gurih dan tidak terlalu
menyengat.
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Kebun Teh Kaligua :

Menyeduh Khasiat
Teh Hitam

istimewa

Kebun Teh Kaligua berada di Desa Pandansari, Kecamatan
Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kebun Teh Kaligua
berdiri pada tahun 1889 oleh Cultur Onderneming dari Belanda.
Untuk perwakilan di Hindia Belanda ditunjuk Fan Jhon Pleatau Co
dan dikelola oleh seorang pengusaha bernama Van De Joeng. Kini
kawasan wisata agro Kebun Teh Kaligua merupakan kebun pertanian
yang dimiliki PTPN IX.

130

75 ASA

Merajut Trans Jawa, Menuju Indonesia Maju

Trans Jawa

Kiri, Perkebunan Teh
Kanan, Flyover Kretek,
Jawa Tengah

Kebun teh ini merupakan kawasan berhawa sejuk
dan memiliki panorama alam indah. Kawasan
perbukitan lereng Gunung Slamet dengan
ketinggian bervariasi antara 1.500 meter
sampai 2.050 meter di atas permukaan laut.
Udara segar dan sejuk dengan suhu berkisar
4 sampai 18 derajat celcius menjadikannya
tempat yang sangat cocok untuk berliburan
bersama keluarga dan teman-teman.
Kebun teh berjarak sekitar 20 kilometer sebelah
timur kota Kecamatan Bumiayu. Untuk menuju
ke kawasan kebun teh ini dari arah utara (Tegal)
bisa melalui jalur Tegal-Purwokerto. Sesampai di
pertigaan Kaligua (dekat flyover Kretek), belok
ke kanan dengan menempuh jarak sekitar 15
kilometer untuk tiba di perkebunan teh ini.
Menikmati pemandangan kebun teh seluas
600 hektar ini bisa menggunakan mobilwisata,
sehingga kita bisa puas berkeliling menyusuri
seluruh areal perkebunan teh. Pengunjung akan
diajak ke Puncak Sakub, tempat tertinggi di
kawasan ini dengan ketinggian 2.050 meter di
atas permukaan laut. Dari puncak ini pengunjung
dapat menyaksikan keindahan pemandangan
seluruh kawasan perkebunan teh yang patut
diabadikan, termasuk menyaksikan matahari
terbit di pagi hari.

Selain itu pengunjung dapat mendatangi Goa
Jepang berupa mata air yang bening (disebut
‘tuk’). Wisatawan dapat merasakan langsung
kesegaran air alami di tengah alam yang masih
segar.
Perkebunan Teh Kaligua juga memproduksi teh
hitam yang terkenal khasiat dan rasa teh yang
nikmat. Wisatawan berkesempatan melihat
langsung dari dekat proses pembuatan teh
hitam khas kaligua. Mulai dari proses pelayuan
daun, penggilingan, sampai proses akhir. Dan
wisatawan bisa langsung menyeduh dan
menikmati teh hitam langsung dari sumbernya.
Khasiat teh hitam antara lain meningkatkan
kesehatan mulut, meningkatkan sistem
kekebalan tubuh, menyehatkan pencernaan,
melindungi jantung, menurunkan risiko diabetes,
memperkuat tulang dan gigi, dan berfungsi
sebagai zat antioksidan.
Pengelola juga menyediakan tempat penginapan
berupa vila dengan pemandangan alam yang
eksotik ke arah perkebunan teh. Ada 35 vila yang
disediakan untuk menginap para wisatawan.
Vila akan penuh pengunjung pada saat tertentu
seperti libur lebaran, liburan sekolah, dan
menjelang natal dan menyambut tahun baru.
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Ruas
Pejagan - Pemalang

57,5 Km

Peresmian Ruas Tol
Pejagan-Pemalang oleh
Presiden Joko Widodo
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Pembelajaran di Ruas PejaganPemalang :

Kehati-Hatian Memilih
Teknologi

Ruas Tol Pejagan – Pemalang sepanjang 39,2 kilometer merupakan
titik kritis untuk menghubungkan Tol Trans Jawa hingga Surabaya.
Kepadatan saat mudik acap terjadi di ruas ini. Oleh sebab itu,
pekerjaan dipercepat dengan target mudik Lebaran 2018 sudah
bisa dimanfaatkan dan tidak ada lagi tol darurat. Artinya, semua
badan jalan sudah jadi dan lebih aman dilalui.
Tak kurang dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
yang memberi perhatian khusus pada konstruksi jalan tol ini. Pasalnya, beberapa area atau
lahan pada jalan tol ini mempunyai struktur tanah lunak yang tebal dengan kandungan air yang
tinggi. Diperlukan teknik khusus untuk menanganinya.
Struktur atas tanah lunak akan menimbulkan permasalahan geoteknik, seperti daya dukung
tanah dasar yang rendah, stabilitas timbunan, dan penurunan yang besar serta berlangsung
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dalam jangka waktu yang lama. Tanah dasar yang
lunak tersebut tidak mampu untuk menahan
beban total timbunan yang direncanakan.
Oleh sebab itu, diputuskan konstruksi sebagian
jalan pada ruas Pemalang-Pejagan sepanjang
4,6 kilometer menggunakan teknologi Vacuum
Consolidation Method (VCM). Ruas sisanya
menggunakan teknik preloading.
“Kita
menggunakan
teknologi
vacuum
yang serupa dengan yang dilakukan di Tol
Palembang-Indralaya, karena terbukti lebih
cepat pengerjaannya. Juga tidak perlu material
tanah sebagai beban sementara seperti
teknik preloading, sehingga meminimalisasi
penggunaan alat berat,” demikian disampaikan
oleh Menteri Basuki tanggal 6 November 2017.

Kiri, Peresmian Ruas Tol
oleh Joko Widodo
Kanan, Gerbang Tol
Brebes Timur, Diruas Tol
Pejagan-Pemalang

Teknologi VCM bertujuan untuk mengurangi
kadar air maupun kadar udara pada butiran tanah
sehingga dapat mempercepat stabilisasi tanah.

Dengan bantuan pompa, air akan dikeluarkan
lebih cepat. Untuk itulah dalam pelaksanaan
VCM pada konstruksi Tol Pemalang-Batang telah
disiapkan mesin pompa sebanyak 230 buah.
Kelebihan lain dari VCM adalah tidak
menimbulkan gangguan pada pekerjaan lainnya.
Dengan begitu, jadwal konstruksi secara
keseluruhan dapat dipersingkat.
Teknologi ini juga ramah lingkungan karena
perbaikan tanah lunak bersifat mekanis tanpa
penggunaan bahan-bahan kimia. Penurunan
tanah juga bersifat isotropik sehingga risiko
ketidakstabilan lereng dapat dikurangi.
Menteri Basuki juga sudah memberi perintah
agar proses vacuum atau metode VCM tersebut
dimulai sejak 15 November 2017, yang artinya
dilakukan bersamaan dengan penimbunan
badan jalan, sehingga akan dapat mempercepat
penyelesaian pembangunan.
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Ruas Tol Pejagan Pemalang
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Warung Tegal :

Mencari Jejak
Asal Warteg
Secara administratif, Tegal terdiri dari dua pemerintahan, yaitu Kota
Tegal dan Kabupaten Tegal. Keduanya bertetangga. Letaknya di
pantai utara Jawa Tengah. Dalam koridor Tol Trans-Jawa, Tegal berada
di wilayah Tol Pejagan – Pemalang. Untuk keluar menuju Tegal
tersedia Simpang Susun Tegal yang mengarahkan ke exit gate tol
Tegal Timur. Melalui Tol Trans Jawa, Tegal dapat dicapai dari Jakarta
dengan waktu hanya empat jam.

Dibandingkan dengan kota-kota lain, banyak hal dari Tegal yang sudah dikenal oleh masyarakat
luas. Pertama adalah logatnya yang khas, yang sering disebut dengan logat ngapak. Berikutnya
“warteg” atau Warung Tegal. Warteg banyak dijumpai di berbagai kota besar, baik di tengah
kota maupun pinggiran. Menunya adalah menu rumahan. Entah kenapa hampir semua warung
makan sederhana (bukan restoran) disebut Warteg atau Warung Tegal. Mungkin karena banyak
orang Tegal yang membuka warung makan.
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Kiri, Gerbang Tol Tegal,
Jawa Tengah
Kanan, Sate Balibul,
Tegal, Jawa Tengah

Sebuah desa bernama Lebaksiu, di Kecamatan
Lebak Siu, Kabupaten Tegal, dikenal sebagai
Kampung Martabak. Warganya merantau ke
berbagai daerah di Indonesia untuk berjualan
martabak. Jumlah pedagang martabak asal
Lebaksiu diperkirakan mencapai 10.000 orang.
Mereka tersebar hampir di seluruh provinsi
di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Sebagai
wadah organisasi dan komunikasi pada tanggal
21 Februari 2007 mereka membentuk Asosiasi
Pedagang Martabak dan Jajanan (Almarjan).

empuk dan manis, karena berasal dari kambing
muda berusia lima bulan (sehingga disingkat
balibul) atau bawah tiga bulan (batibul). Sate
kambing lalu dinikmati dengan sambal kecap yang
dibuat dari irisan cabai rawit, bawang merah, dan
tomat yang dikucuri kecap manis. Sate disantap
dengan nasi atau lontong, dipungkaskan dengan
minuman teh panas dalam poci. Teh Tegal juga
terkenal. Perkebunan teh di Slawi, sebuah kota
administratif di Kabupaten Tegal, menghasilkan
teh yang harum dan terkenal.

Keuntungan berjualan martabak di perantauan
dipergunakan untuk membangun rumah di desa.
Bukan sekadar rumah biasa, melainkan rumah
gedongan. Maka di Lebaksiu banyak ditemukan
rumah gedongan bertingkat dua, berpagar
kokoh, semuanya milik pedagang martabak.
Harkat terangkat berkat martabak.
Melintasi tol ke arah Tegal tak lengkap tanpa
menyantap sate kambing. Sate Tegal sangat
disukai pencinta sate kambing. Dagingnya segar,

Kota Tegal mempunyai slogan pembangunan
yang disebut BAHARI, akronim dari “Bersih, Aman,
Hijau, Asri, Rapi dan Indah”. Tetapi sesungguhnya
Tegal memamg memupunyai riwayat bahari
dalam arti yang sesungguhnya, yakni pernah
menjadi galangan kapal pada masa Mataram,
pelabuhan beras, dan pada masa kemerdekaan
menjadi cikal bakal berdirinya Sekolah Angkatan
Laut, serta cikal bakal Korps Marinir, yang
didirikan di Tegal 15 November 1945.
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Batik Pekalongan :

Kota Kreatif Dunia
Kota Pekalongan merupakan salah satu kota pusat pertumbuhan
ekonomi di Jawa Tengah yang berlokasi sekitar 100 kilometer
sebelah barat Semarang. Pekalongan menjadi salah satu
sentra industri batik terbesar di Indonesia. Batik berkembang di
Pekalongan sejak tahun 1800-an, berkembang pesat pada 19501970, dan mencapai puncak kejayaan 1952-1964. Kerajinan batik
mampu memberikan kemakmuran masyarakat Pekalongan.
Perkembangan batik dimulai dari daerah pesisir, di pekalongan kota, Buarana, Pekajangan, dan
Wonopringgo. Batik khas keraton terpadu dengan budaya masyarakat pesisir yang terbuka,
bebas, dan marjinal. Masuknya budaya Tiongkok, Belanda, Arab, India, Melayu, dan Jepang
turut mempengaruhi perkembangan motif batik Pekalongan. Batik Pekalongan lebih bebas
dan dinamis iuntuk dimodifikasi. Karakteristik batik Pekalongan antara lain didominasi warnawarna cerah atau kontras, seperti merah, hijau, biru, dan kuning. Motif yang digambarkan
berupa flora fauna yang lebih hidup, dengan pemberian warna penuh, warna yang dituangkan
selalu bertabrakan dari satu motif ke motif lainnya. Motif batik Jlamprang merupakan motif
batik yang paling populer, bahkan kini dijadikan nama jalan di Pekalongan.
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Beberapa lokasi kampung batik di Pekalongan
antara lain kampung batik Kauman, kampung
batik Pesindon, kampung batik Medono,
kampung batik Kemplong Wiradesa. Kampung
Batik Kauman berada paling strategis di
Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan
Timur, sebelah barat alun-alun kota, yang telah
ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya
bersama kawasan Jetayu, Pecinan, dan Kampung
Arab (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor
14 Tahun 2015 tenang Cagar Budaya).

Logo Kota Pekalongan terlihat unik berbentuk
mirip gambar bola. Ada lima elemen yang
tergambar di logo yakni elemen manusia
yang sedang mengangkat tangan, canting,
air, ikan, dan manusia pekerja. Kelima elemen
itu merepresentasikan manusia Pekalongan
yang berdaya cipta tinggi. UNESCO
menganugerahi Kota Pekalongan
sebagai Kota Kreatif Dunia
sejak Desember 2014 silam
dalam kategori crafts and
folk art dan mengantongi
city branding World’s city of
Batik.

istimewa

Batik Pekalongan

Kota Pekalongan memiliki Museum Batik
Pekalongan di kawasan budaya Jetayu
Pekalongan. Museum seluas 2.500 meter persegi
ini menyimpan banyak koleksi batik klasik hingga
modern, baik berasal dari Pekalongan,
sentra batik lain seperti Yogyakarta,
Surakarta, Cirebon, dari beberapa
wilayah di Sumatera, Kalimantan,
Papua, serta dari mancanegara.
Museum ini menjadi pusat
pelatihan membatik dan pusat
pembelajaran tentang batik.

Siapa yang sangka, dari limbah kertas bekas
pembungkus semen dan timah ternyata
bisa diolah menjadi batik. Setidaknya itu
yang dilakukan masyarakat Pekalongan yan
gmenciptakaninovasi kreasi batik. Bungkus
bekas semen dari Singapura, Malaysia, dan
Tiongkok di tangan orang Pekalongan bisa
disulap menjadi produk batik yang bahkan
diekspor ke Malaysia.
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Ruas
Pemalang - Batang

39,20 Km

istimewa

Pemalang :

Bersiap Menjemput
Impian
Seperti hal daerah lainnya yang bergegas memanfaatkan potensi
ekonomi yang muncul dari pembangunan infrastruktur, demikian
pula dengan Pemalang. Kawasan Industri di Kabupaten Pemalang
diperluas atau ditambah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) 2018-2038. Perluasan kawasan industri itu merupakan
bagian perkembangan daerah, agar Pemalang lebih maju dan
perekonomian masyarakatnya meningkat.
RTRW 2018-2038 tersebut mengganti RTRW 2011-2031, yang dianggap perlu diubah
sebagai terobosan agar Pemalang terus bergerak di semua sektor, terutama sektor ekonomi.
Selain itu, untuk menggerakkan tata letak kota, juga untuk memperluas kawasan industri di
Pemalang.
Dalam RTRW terbaru, kawasan industri diperluas sekitar 3.400 hektare yang tersebar di
beberapa wilayah, baik sepanjang jalur pantura maupun yang ke arah selatan. Dalam RTRW
itu, penambahan difokuskan pada daerah Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami yang
berada di sepanjang Pantura. Untuk kawasan industri bagian selatan, dimulai dari Paduraksa
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Kiri, Gerbang masuk
kota Pemalang,
Jawa Tengah
Kanan, Ruas Tol
Pemalang, Jawa Tengah

Kecamatan Pemalang ke selatan hingga ke
Kecamatan Belik.

2019. Hal ini berkaitan dengan rencana mereka
melakukan relokasi industri.

Harapannya, adanya kawasan industri yang
sudah ditata sedikit banyak akan membawa
dampak yang positif bagi masyarakat dan
lingkungan. Industri yang akan berkembang
di daerah itu diimbau industri yang ramah
lingkungan.

Sejumlah investor asal Tiongkok memang sudah
menyatakan kesiapannya berekspansi ke Jawa
Tengah untuk mengembangkan kawasan industri
kerajinan kayu. Kebutuhan lahan diperkirakan
mencapai 2.000 hektare.

Langkah ekspansi pun dilakukan bukan hanya
menunggu tetapi juga menjemput bola. Salah
satunya, menawarkan sejumlah potensi
investasi dalam acara Central Java Investment
Business Forum (CJIBF) ke-15 dan Central Java
Business Expo (CJBE) 2019 pada 5 November
2019 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara,
Jakarta.
Gayung bersambut, sekitar 52 perusahaan di
sektor industri kayu dan furnitur dari Tiongkok
bersiap untuk mengecek kesiapan lahan di
Kabupaten Pemalang dan Kendal pada tahun

Pemalang menawarkan daya saing antara lain
ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan
kemampuan yang memadai, upah minimum
regional (UMR) yang kompetitif, harga lahan
murah, dan dukungan akses infrastruktur seperti
ke pelabuhan.
Terkait total kebutuhan lahan, luasannya bisa
mencapai 1.000-2.000 hektare dalam satu
kawasan. Namun, bisa jadi kawasan tersebut
terpisah masing-masing dalam luasan 150-300 ha.
Mempromosikan peluang di sektor industri
merupakan andalan Pemalang.
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Batang :

Strategi Investasi
Terpadu

Kabupaten Batang di pantai utara Jawa Tengah diapit oleh dua ruas
Tol Trans-Jawa, yaitu: Tol Pemalang-Batang (39,2 kilometer) dan Tol
Semarang–Batang (75 kilometer). Geliat ekonomi semakin terasa
setelah diresmikannya Tol Trans-Jawa 2018 oleh Presiden Joko
Widodo.
Pemerintah Kabupaten Batang memutar otak agar berbagai integrasi proyek pengembangan di
wilayah Kabupaten Batang dan kota lainnya seperti Semarang, mampu menggairahkan denyut
nadi ekonomi, termasuk juga usaha kecil dan menengah. Bupati Batang Wihaji mengungkapkan,
operasional ruas tol di Batang-Semarang dan Pemalang-Batang mampu menarik investasi
masuk. Salah satunya, Konsep rest area di Kilometer (Km) 369 yang terintegrasi dalam
satu kawasan transit oriented development (TOD) modern berbasis jalan tol nantinya bisa
menampung 70% UMKM. Kelak, berbagai fasilitas rest area, pusat UMKM, hotel, pantai dan
rekreasi air, edu-forest, lapangan golf dan akuarium besar air laut akan dibangun di kawasan
seluas 157 hektare tersebut.
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“Investasi di Batang tahun 2017 hanya Rp 6,08
triliun, lalu 2018 menjadi Rp 67,27 triliun dengan
pertumbuhan ekonomi 5,72 persen. Banyak
peluang investasi yang bisa digarap, termasuk
hotel karena di sini pasarnya ada, tapi untuk
hotel berbintang masih terbatas,” papar Wihaji
dalam Seminar Ekonomi Business Challenges
2020 bertema ‘’Tol Trans Jawa Mendorong
Investasi Jawa Tengah” Kamis (12/12/2019).

Presiden Joko Widodo
mengunjungi lokasi
untuk investasi
di Jawa Tengah

Tak hanya di Batang, Kota Semarang juga
sudah bersiap memacu infrastruktur yang bisa
mendorong konektivitas. Sekretaris Daerah
Kota Semarang, Iswar Aminudin menyebut dalam
lima tahun ke depan nilai proyek infrastruktur
sebesar Rp 52 triliun. Proyek yang akan dibangun
anatara lain adalah pembangunan jalan tol
pelabuhan dari Kendal ke Semarang yang akan
tersambung ke tol Semarang-Demak. Selain
itu, akan ada outer ringroad, lalu ada underpass
di Pedurungan yang menghubungkan kampus
Undip dan Unnes. Konektivitas ini diharapkan

bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di
sekitarnya.
Kemudahan berusaha juga diakui oleh Direktur
Operasional PT Kawasan Industri Wijayakusuma
(Persero) Ahmad Fauzie Nur yang mengakui
bahwa keberadaan jalan tol Trans Jawa turut
mendorong investasi masuk ke Jateng, selain
juga faktor lain seperti upah tenaga kerja yang
kompetitif, harga lahan yang masih terjangkau
serta berbagai kemudahan dalam berusaha.
Tidak heran, banyak pabrik dari Jabodetabek
misalnya ramai-ramai berpindah ke Jateng karena
berbagai faktor tersebut. Sebagian besar tenant
di KIW sendiri didominasi investor asal Jepang,
Thailand, Korea, Taiwan, China dan Sri Lanka.
Peningkatan investasi ini berdampak pula pada
penyerapan tenaga kerja. Per September 2019,
jumlah tenaga kerja baru mencapai 71.639 orang
terdiri dari tenaga kerja Indonesia (TKI) 71.145
orang dan tenaga kerja asing (TKA) 494 orang.

Kiri, Ruas Tol, PemalangBatang, Jawa Tengah
Kanan, Presiden Joko
Widodo mengunjungi
lokasi untuk investasi
di Jawa Tengah
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Ruas
Batang - Semarang

75 Km

Jembatan Kali Kuto :

Jembatan Merah
Kaya Sejarah
Tol Trans Jawa membujur dari Merak, Banten sampai Grati, Pasuruan
sepanjang 933 kilometer. Para pengguna jalan tol mendapatkan
manfaat dengan waktu tempuh lebih singkat, biaya operasional
kendaraan seperti bahan bakar kendaraan maupun biaya
penyusutan suku cadang kendaraan lebih hemat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan
bahwa manfaat dari terbangunnya Trans Jawa dapat menjadi jalur penghubung transportasi
antar kota, serta dapat diintegrasikan dengan kawasan industri untuk meningkatjan daya saing
produk Indonesia di pasar global.
Jembatan Kalikuto yang berada di ruas Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, merupakan salah
satu ikon (tengeran) kehadiran Tol Trans Jawa yang terbentang dari Anyer, Banten, hingga kelak
ke Banyuwangi di Jawa Timur.

154

75 ASA

Merajut Trans Jawa, Menuju Indonesia Maju

Trans Jawa

Kiri, Jembatan Kali Kuto,
Batang, Jawa Tengah
Kanan, Suasana Ruas
Rol Batang-Semarang

Jembatan Kalikuto merupakan elemen penting
dari Jalan Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah,
menghubungkan dua kabupaten yakni Batang
dan Kendal. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat merancang khusus
konstruksi jembatan ikonik dengan memenuhi
unsur kekokohan, fungsi, artistik, dan estetis.
Patut dicatat, sekitar 1300 tahun yang lalu Kali
Kuto merupakan jalur penting bagi peradaban di
Jawa. Sebuah petirtaan di tepi pantai, Gringsing,
Batang yang dinamakan Bale Kambang,
diperkirakan menjadi pintu masuk pengaruh
Hindu-Buddha ke pedalaman Jawa sekitar abad
ke-7 Masehi.
Selain itu terdapat Prasasti Bendosari bertarikh
abad ke-6, kini koleksi di Museum Ranggawarsita
Semarang. Posisi petirtaan Bale Kambang sangat
strategis karena tidak jauh dari muara Sungai Kuto,

berperan penting sebagai tempat penyediaan air
tawar bagi kapal-kapal yang berlayar melewati
pantai utara Jawa pada masa itu.
Konstruksi Jembatan Kalikuto berupa material
baja yang dirakit di tiga tempat berbeda yakni
di Serang, Tangerang, dan Pasuruan. Sebagian
material dibuat di Perancis, tetapi perakitnya
adalah orang Indonesia. Bobot jembatan seberat
2.400 ton, panjang total 160 meter.
Jembatan terdiri dari 6 jalur di mana 3 jalur
arah kiri dan 3 jalur arah kanan. Pinggir batas
jembatan diberi tali penyangga dari kawat besar.
Jembatan Kalikuto merupakan jembatan pertama
di Indonesia yang strukturnya dirakit di lokasi
pemasangan dengan tingkat kerumitan sangat
tinggi, serta perhitungannya tidak boleh meleset
(zero tolerance).
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Ruas Tol, Batang Semarang

Peluang di Rest Area :

istimewa

Mengangkat
Produk Kopi Lokal

Dalam rapat terbatas bertema Pelaksanaan Program Kredit Usaha
Rakyat Tahun 2020 di Kantor Presiden, 9 Desember 2019, Presiden
Joko Widodo mengarahkan agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam negeri diberi peluang untuk berbisnis di tempat
peristirahatan (rest area) di jalan tol, termasuk usaha warung kopi
lokal.
“UMKM ini, sudah saya ulang-ulang ke Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, untuk mengisi
sentra-sentra ekonomi di kawasan infrastruktur yang baru yang telah dibangun, misalnya rest
area jalan tol,” kata Presiden Joko Widodo.
Menurut Presiden Jokowi, komitmen bersama untuk membangun perekonomian bangsa bisa
dimulai dengan mendukung UMKM. Presiden Jokowi mengatakan kualitas produk kuliner dan
minuman UMKM dalam negeri tidak kalah dengan merek luar negeri.
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Kiri, Perkebunan Kopi
Kanan, Fasilitas di Rest
Area

Kementerian PUPR merespon permintaan
Presiden agar ruang usaha di rest area diharapkan
dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata
bagi masyarakat sekitar untuk mempromosikan
brand dan produk lokal, termasuk kuliner.
Untuk mendukung promosi produk lokal daerah
yang dilalui jalan tol, Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono telah mengeluarkan Peraturan
Menteri (Permen) PUPR No. 10/PRT/M/2018
tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada
Jalan Tol yang mengatur fasilitas yang harus
tersedia di TIP.
“Kami terus mendorong brand lokal untuk
berkontribusi di setiap rest area yang kita bangun,
contohnya di KM 360 B di Ruas Tol Batang–
Semarang ada 52 kios UMKM yang 100 persen
produk dan kuliner lokal,” kata Menteri Basuki, 15
Desemer 2019.
Optimalisasi produk lokal di rest area jalan tol
juga sudah diterapkan di 10 ruas Tol Trans Jawa

yang memiliki 46 rest area dan sudah diisi oleh
877 tenant dengan komposisi 824 tenant retail
lokal (94 persen) dan 53 tenant retail asing (6
persen). Di rest area Km 519 B di Jalan Tol Trans
Jawa Ruas Solo-Ngawi, contohnya, dari 24 tenant
seluruhnya merupakan brand dan produk lokal
untuk kategori kuliner, seperti Bakmi Soker, Ayam
Bakar Mbah Solo, dan toko oleh-oleh khas Solo.
Presiden Joko Widodo sendiri pernah menyeruput
kopi di Rest Area KM 391 Kendal pada bulan
Desember 2018. Usai meresmikan tiga ruas Tol
Trans Jawa di Kalikuto, Jawa tengah, Presiden Joko
Widodo ditemani ibu Iriana dan sejumlah menteri
dan kepala daerah duduk santai di warung tenda
rest area. Presiden mencicipi kuliner lokal kupat
glabed dan sate blengong khas Tegal, kemudian
menikmati es kopi ‘Djalimin’ rasa vanila.
“Ini kopi lokal rasanya tidak kalah dengan brand
global. Brand lokal rasa global,” sanjung Presiden
Joko Widodo.
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Kawasan Industri Kendal :

Mengandalkan
Konektivitas Trans Jawa
Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menjadikan Kendal sebagai
magnet baru bagi masyarakat setempat dan Jawa Tengah. KIK yang
dibangun PT Jababeka Tbk mampu menarik 50 investor dengan
penanaman modal sebesar Rp 6,5 triliun, serta menyerap tenaga
kerja sebanyak 5 ribu orang hingga akhir tahun 2019. Sebagai
kawasan industri terintegrasi pertama di Jawa Tengah memiliki
potensi untuk menyerap investasi hingga Rp 200 triliun dan tenaga
kerja sebanyak 500 ribu orang.
Untuk pengembangan KIK, PT Kawasan Industri Kendal merupakan perusahaan patungan antara
Graha Buana Cikarang, anak perusahaan PT Jababeka Tbk, dengan menggandeng Sembcorp
Develoment Indonesia Pte. Ltd., anak perusahaan Sembawang Development Ltd. yang berbasis
di Singapura untuk mengembangkan KIK. Di antara 50 perusahaan tersebut, tujuh sudah
beroperasi, tiga perusahaan sedang proses membangun, dan 12 perusahaan sedang mengurus
administrasi seperti perizinan dan persiapan desain bangunan.
Dari 50 perusahaan, 85 persen dari Indonesia, 7 persen Singapura, serta Korea Selatan, Jepang,
dan Malaysia masing-masing 2 persen (Kementerian Perindustrian, 15/1/2019). Beragam jenis
investasi sektor industri di sini antara sektor industri baja yang merelokasi pabriknya, industri
pengemasan yang melakukan ekspansi, industri elektronika, otomotif, dan kimia dasar. Selain
itu sudah banyak sektor industri ringan yang akan mendukung tumbuhnya industri komponen,
fashion, sepatu, dan garmen.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan KIK sebagai salah satu klaster yan
gterintegrasidapat menjadi contoh terhadap pengembangan kawasan industri lainnya di
Indonesia. Pembanganunan KIK direncanakan mencapai tiga tahap dnga total lahan seluas
2.700 hektar untuk menjadi kawasan industri terpadu yang didukung oleh pengembangan zona
industri, pelabuhan, kota baru, dan kawasan permukiman.
KIK berada di jalur lingkar Brangsong-Kaliwungu. KIK akan dikembangkan lebih besar dari Kawasan
Industri Jababeka (KIJ) di Cikarang, Bekasi, yang telah dikembangkan sejak tahun 1989 di atas
lahan seluas 5.600 hektar. Kawasan industri ini mampu berkembang pesat selama 30 tahun lebih
dengan mendatangkan 1.700 perusahaan dari 30 negara. Di KIJ, semua elemen kota terintegrasi
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sehingga bisa dikatakan Jababeka sebagai kota
mandiri, dimana semua fasilitas perkantoran,
perbankan, pendidikan, dan pusat perbelajaan
tersedia
lengkap.
Berbekal
pengalaman
keberhasilan mengembangkan KIJ, semangat ini
yang akan dikembangkan oleh Jababeka di KIK
dengan lebih besar dan lebih megah.

Kehadiran Tol Trans Jawa diharapkan dapat
mendukung penuh pengembangkan kawasan
industri, termasuk KIK, yang akan memudahkan
pengiriman logistik ke Pelabuhan Tanjung Emas,
distribusi ke berbagai kota, serta konektivitas
dengan kawasan industri lainnya.
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Ruas
Semarang
Seksi A, B, C

24,75 Km

Kedungsepur :

Magnet Pembangunan
Jawa Tengah
Kedungsepur adalah istilah umum yang merupakan singkatan dari
beberapa nama wilayah otonomo di eks-karesidenan Semarang,
yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran
(Kabupaten Semarang), Kota Salatiga, Kota Semarang, dan
Purwodadi (Kabupaten Grobogan), dengan Kota Semarang sebagai
kota inti Wilayah Metropolitan (WM) Kedungsepur.
Kota Semarang dengan jumlah penduduk 1.595.187 jiwa, disokong Kabupaten Kendal (952.966
jiwa), Kabupaten Demak (1.117.901 jiwa), Kabupaten Semarang (1.000.887 jiwa), Kota Salatiga
(183.828 jiwa), dan Kabupaten Grobogan (838.380 jiwa), sehingga WM Kedungsepur dihuni
oleh lebih dari 5.689.149 jiwa (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah/BPIW, Kementerian
PUPR, 2015). Pada 2027 diperkirakan jumlah penduduk kawasan perkotaan Kedungsepur akan
meningkat menjadi 6.812.557 jiwa dan 2.356.251 jiwa (35 persen) bermukim di Kota Semarang
(Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2020).
Luas WM Kedungsepur meliputi Kota Semarang 373,7 kilometer persegi, Kabupaten Kendal
1.002 kilometer persegi, Kabupaten Demak 897,43 kilometer persegi, Kabupaten Semarang
950,21 kilometer persegi, Kota Salatiga 56,8 kilometer persegi, dan Kabupaten Grobogan
1.018,29 kilometer persegi, sehingga luas total WM Kedungsepur 4.298,43 kilometer persegi
(BPIW, 2015).
Dasar penetapan WM Metropolitan Kedungsepur adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26
Tahun 2008 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sesuai Peraturan Presiden
(Perpres) No. 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak,
Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi, WM Kedungsepur merupakan Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) sekaligus Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Kebijakan penataan ruang WM Kedungsepur meliputi pengembangan dan pemantapan sistem
kota secara hierarkis dan terintegrasi dalam bentuk perkotaan inti dn perkotaan di sekitarnya
sesuai dengan fungsi dan perannya. Pengembangan peningkatan sistem transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu untuk
memenuhi kebutuhan pengembangan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa,
pariwisata, dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan keterkaitan antara kawasan
perkotaan inti dan sekitarnya.
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Penetapan dan peningkatan fungsi, kuantitas, dan
kualitas kawasan lindung dan ruang terbuka hijau
(RTH) dengan memperhatikan upaya pencegahan
bencana untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan. Penetapan dan pemantapan
kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya
dukung lingkungan dan kesesuaian lahan dengan
mempertimbangkan kearifan lokal.
Pengembangan ekonomi berskala internasional
dan nasional berbasis perdagangan dan jasa,
industri, termasuk industri agro dan pariwisata.
Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan
keterpaduan pembangunan melalui kerja sama
antardaerah, kemitraan pemangku kepentingan,
dan penguatan peran masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi
dan jumlah penduduk, WM Kedungsepur
cenderung terus tumbuh dan mengarah pada
penyatuan fisik dengan tingkat interaksi yang
sangat tinggi serta dalam upaya menghadapai
tantangan era globalisasi di masa depan. Untuk
itu, WM Kedungsepur diharapkan mampu
memangaatkan peluang melalui penerapan
prinsip kemandirian lokal.
Lokasi kawasan strategis di Kedungsepur
meliputi 11 lokasi, yakni Kawasan Peruntukan
Industri (KPI) Kendal, Kawasan Industri (KI) Kendal,
KI Candi, KI Wijaya Kusuma, KI Terboyo, Klaster
Industri Ungaran, KI Sayung, Export Processing
Zone (EPZ) Tanjung Emas, Kota Lama Semarang,
Masjid Agung Demak, serta Danau Rawa Pening.
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Kedungsepur : Magnet Pembangunan Jawa Tengah

Adapun perkiraan kebutuhan infrastruktur mendesak di WM
Kedungsepur antara lain pemenuhan air baku dan rusun pekerja
KI Kendal, penanganan saluran air KI Sayung, penataan kawasan
Tambak Lorok Semarang, penyediaan Tempat Pengolahan Akhir
Sampah Terpadu (TPA-ST) Regional, penanganan sedimentasi
dan pencemaran enceng gondok di Rawa Pening Ambarawa.
Wali Kota Semarang, Hendar Prihadi, telah mengundang
perwakilan empat pemerintah daerah selain Kota Semarang
yang berada di wilayah Kedungsepur, Selasa (10/4/2018).
Mereka menilai pembangunan wilayah Kedungsepur harus
terintegrasi dengan baik, megingat besarnya potensi untuk
saling menopang. Ada banyak hal yang dapat dikerjasamakan
dengan daerah-daerah di WM Kedungsepur, seperti kerja sama
di sektor pariwisata, kesehatan, dan transportasi.
Kesepakatan bersama lima pemerintah daerah itu merupakan
enegasan bahwa setiap daerah memiliki peran dan manfaatnya
masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat. Ini
momentum bagi seluruh daerah di WM Kedungsepur untuk
berkolaborasi agar memberikan manfaat yang lebih besar
kepada masyarakat. Jadi dengan adanya kolabrasi ini tentu akan
memudahkan masing-masing daerah berkembang bersama
dan maju bersama-sama.
Kementerian PUPR tengah menyiapkan produk perencanaan
untuk WM Kedungsepur yang akan memadukan seluruh
pembangunan infrastruktur yang sudah ada, termasuk
mengoptimalkan keberadaan Tol Trans Jawa, dan yang akan
dibangun ke depan untuk mempercepat pengembangan
WM Kedungsepur. Bappenas (2019) merencanakan WM
Kedungsepur akan dikembangkan dengan tema cultural and
compact.

Lahan Pertanian di
sekitar Ruas Jalan Tol
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Semarang :

Menggairahkan
Iklim Investasi
Dampak positif dari pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa sudah
dirasakan oleh Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Selain memperlancar
arus lalu lintas, tol yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada
Desember 2018 tersebut juga berdampak pada meningkatnya
jumlah investasi di Jawa Tengah. Calon investor mulai melirik aneka
industri, seperti ke Pemalang berupa pabrik sepatu, di Kawasan
Industri Demak, Semarang, Kendal, Brebes, dan Tegal.

Bagi para investor, letak jalur tol Tol Trans-Jawa sangat membantu. Jika ingin ekspor bisa lewat
Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Adanya Tol Trans-Jawa membuat akses semakin mudah dan
cepat. Tol ini memang menjadi daya tarik luar biasa untuk pertumbuhan investasi di Jateng.
Pemda Jawa Tengah sendiri memang mendorong iklim investasi yang kondusif serta
mempromosikan berbagai keunggulannya lainya. Salah satunya adalah pelayanan perizinan
satu pintu secara online yang dipercaya menjadi salah satu magnet para investor masuk ke
Jateng. Selain itu, Jateng juga memiliki tim percepatan pembangunan kawasan industri yang
diketuai wakil gubernur. Lalu ada juga Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang mengawal
perizinan serta semua yang dibutuhkan calon investor.
Selain letak yang strategis, SDM unggul, upah kerja relative terjangkau, peran Tol Trans-Jawa
dipromosikan kepada para calon investor baru agar menanamkan investasinya di Jateng. Pemda
Provinsi Jawa Tengah optimis, dengan adanya Tol Trans-Jawa dan didukung oleh kawasan industri
terpadu, maka iklim investasi di Jateng yang kondusif dipastikan akan semakin tumbuh pesat.
Tahun lalu (2019), dari target Rp 47 triliun terealisasikan Rp 59 triliun. Tahun ini (2020) targetnya
Rp 56 triliun, dan dengan banyaknya calon investor yang ingin masuk, Pemda Provinsi Jawa
Tengah meyakini target itu terpenuhi bahkan mampu melebihi target.
Sejumlah investor baru memang melirik Jawa Tengah. Di Kawasan Industri Kendal (KIK), misalnya,
hingga Februari 2019 sudah ada 51 tenant yang akan berinvestasi. Pihak KIK mengakui masuknya
investor baru tersebut tidak terlepas dari dampak positif dibangunnya Tol Trans-Jawa. Adanya Tol
Trans-Jawa membuat investor baru percaya akan kemudahan jalan logistik ke Jateng.
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Rest Area di Ruas Tol
Semarang - Salatiga

Dalam kesempatan lain, Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa
selain berbagai kemudahan dengan adanya
pembangunan
Tol
Trans-Jawa,
pihaknya
menyiapkan berbegaia “jurus” untuk menggaet
investasi, yaitu melalui “tur investasi”, yaitu
menyampaikan rencana program pembangunan.
Tahun 2020 ini jumlah proyek yang ditawarkan

ada 63 proyek, terdiri dari 36 proyek sektor
pariwisata, 8 di sektor pertanian, 4 di manufaktur,
7 di properti, dan ada 58 aset milik Pemprov
Jateng dari BUMN dan BUMD. Seluruh proyek
investasi tersebut sudah didasarkan pada Studi
Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan
Pariwisata Jateng (Krejateng).
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Revitalisasi Pasar Johar :

Berbelanja
Sambil Berwisata

Pasar Johar telah sejak lama menjadi pasar sentral dan denyut
nadi perekonomian Kota Semarang. Pasar ini dibangun pada tahun
1930an oleh seorang arsitek Belanda Herman Thomas Karsten
dan telah mengalami banyak kerusakan di beberapa bagian, apalagi
pasca kebakaran besar 9 Mei 2015. Oleh karena itu pemerintah
berniat merevitalisasi pasar ini.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan revitalisasi
Pasar Johar Semarang, Jawa Tengah. Pasar bersejarah yang juga terdaftar sebagai cagar budaya
Kota Semarang itu sudah bisa digunakan dan siap ditempati para pedagang. Revitalisasi yang
dilakukan Kementerian PUPR tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian bangunan
gedung cagar budaya.
Renovasi pasar disesuaikan dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan
lokal, mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Johar bagian tengah dan utara.
Bangunan Pasar Johar direvitalisasi mirip seperti aslinya. Pilar Cendawan sudah diperkokoh
tanpa merubah bentuk. Uniknya di setiap gedung ada 4 pilar Cendawan yang warnanya
dibiarkan seperti aslinya dan bekas terbakar.
Pekerjaan revitalisasi yang dilakukan di antaranya rehabilitasi bangunan, pekerjaan rangka atap
lengkung, mekanikal elektrikal, pemasangan paving, pemasangan tegel los penjual daging,
pengecatan rangka meja lapak dan pembuatan bak kontrol drainase. Kios-kios untuk para
pedagang terbuat dari kayu yang dipernis cokelat sehingga kesan klasik sangat terlihat. Masih
terjaga bentuk aslinya juga pada bagian toilet yang mempertahankan bentuk kloset jongkok.
Selain itu, tiang-tiang penyangga atap bangunan yang dulu terlihat lapuk, kini sudah direvitalisasi
kembali dengan sebagian tiang yang diekspos sesuai bentuk asli. Kelengkapan lain yang sudah
ditambah yaitu genset, sistem drainase, alat pemadam kebakaran ringan (APAR) dan CCTV di
setiap sudut bangunan.
Revitalisasi Pasar Johar mulai dilaksanakan sejak Agustus 2018. PT Nindya Karya menjadi pihak
yang melakukan konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp146,09 miliar. Revitalisasi pasar
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Semarang Jawa Tengah

melibatkan pemerintah daerah, baik Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota
Semarang.
Pasar yang sebelumnya dapat menampung
sebanyak 7.000 pedagang ini, kini sudah siap
dihuni oleh sekitar 4.000 pedagang. Sedianya,
dengan ukuran yang ada, idealnya Pasar Johar
hanya mampu menampung empat ribu pedagang.
Namun, karena sebelumnya tidak diatur dengan
baik, pasar tersebut diisi sampai tujuh ribu
pedagang. Pemilihan harus bisa berjalan adil
sehingga masyarakat tidak dirugikan. Terlebih,
revitalisasi ini dilakukan dengan dana APBN.
Tahap pemilihan pedagang yang akan masuk
mengisi pasar dilakukan Pemerintah Kota
Semarang. Pemerintah kota melakukan
komunikasi dan mufakat dengan para pedagang.
Pemilihan harus dilakukan lantaran kapasitas
pasar setelah rehabilitasi tidak mampu
menampung seluruh pedagang.
Presiden Joko Widodo juga menyempatkan
waktu menyambangi pasar yang masuk dalam
cagar budaya ini.

Selanjutnya setelah menyelesaikan revitalisasi
Pasar Johar bagian tengah dan utara,
Kementerian PUPR mendapat tugas tambahan
untuk merevitalisasi bagian selatan pasar
bersejarah ini. Revitalisasi bagian selatan blok
pasar yang rencananya memiliki tiga hingga
empat lantai akan dilanjutkan untuk menambah
daya tampung pedagang di pasar.
Langkah revitalisasi pasar yang dilakukan
pemerintah dinilai dapat mendorong peningkatan
retribusi pajak serta penerimaan daerah secara
keseluruhan. Peningkatan retribusi pajak dapat
terjadi karena pembenahan manajemen pasar,
peningkatan kualitas layanan, yang disertai
perbaikan kapasitas dapat menyumbang
kegiatan ekonomi lebih besar.
Dengan selesainya revitalisasi Pasar Johar
diharapkan para pedagang dapat kembali
berjualan dengan kondisi yang lebih nyaman.
Pasar Johar juga dapat menjadi objek wisata
di Semarang, terlebih lokasinya berdekatan
dengan Kawasan Kota Tua yang saat ini juga
tengah ditata oleh Kementerian PUPR.
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Revitalisasi Kota Lama :

Wajah Lama Warisan
Dunia

Konsep revitalisasi Kota Lama Semarang disesuaikan dengan fungsi
kota sebagai tujuan wisata dengan keselarasan lingkungan dan
mempertahankan kearifan lokal. Revitalisasi Kota Lama Semarang
melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota
Semarang mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan.
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Kementerian PUPR menata kawasan Kota Lama
Semarang sejak 2017 dan selesai akhir April
2019. Total anggaran yakni sebesar Rp 183 miliar.
Penataan Kota Lama dilakukan agar kawasan
kota tua Semarang ini lebih tertata, nyaman dan
bisa menjadi tujuan wisata. Selama ini, wisatawan
yang datang ke Semarang lebih banyak memilih
langsung berkunjung ke Candi Borobudur atau
Pulau Karimunjawa.
Dengan revitalisasi Kota Lama Semarang
diharapkan akan meningkatkan aktivitas
pertumbuhan ekonomi yang ada di Semarang,
salah satunya melalui kegiatan wisata sejarah
kota tua.
Kawasan Kota Lama Semarang dikenal memiliki
bangunan bersejarah dengan arsitektur bergaya
Eropa. Kawasan ini pernah menjadi pusat
kegiatan perekonomian pada masa Hindia
Belanda. Penataan kawasan ini akan dapat
menata prasarana dan sarana kawasan, seperti
utilitas saluran PDAM, kabel telepon dan listrik
agar tertata rapi melalui pemasangan box utility.
Kementerian PUPR juga memberikan fasilitas
tambahan, diantaranya tempat duduk panjang,
tempat sampah, lampu penerangan jalan utama
dan trotoar.
Kementerian PUPR melakukan perbaikan jalan,
drainase, halte, hingga dua kolam retensi Berok
dan Bubakan yang akan dipompa dan dialirkan
menuju kali Semarang. Penyelesaian pengerjaan
revitalisasi tetap memperhatikan kebersihan
kota dan berhati-hati agar tidak merusak situs
budaya yang ada di Kota Lama. Ini merupakan
pekerjaan seni, sehingga perlu diperhatikan detil
dan kerapiannya.
Sampai September 2019, tahap pertama
revitalisasi sudah dinyatakan berakhir, dan ada
sekitar 116 bangunan cagar budaya di kawasan

Kota Lama Semarang yang sudah direvitalisasi.
Pelibatan pemilik gedung, memang, menjadi
sangat penting, karena keberadaan gedunggedung itu merupakan daya tarik kawasan itu.
Pemerintah Kota Semarang menitikberatkan
kepada upaya pemugaran gedung-gedung cagar
budaya di kawasan kota tua dengan melibatkan
pemilik dan investor baru. Gedung-gedung itu
dapat disulap menjadi bernilai ekonomi, seperti
dijadikan kafe, restoran, atau galeri seni serta
ruang pameran dan kegiatan budaya.
Kota lama direvitalisasi harus dengan rohnya
juga, yakni aktivitas ekonomi dan kegiatan sosial
masyarakat yang ada di dalamnya.
Memasuki tahap kedua revitalisasi, Pemerintah
Kota Semarang berencana akan membereskan
masalah lokasi parkir bagi pengunjung kawasan
itu. Beberapa hal yang akan dikerjakan antaa
lain peningkatan infrastruktur fisik dan digital,
jaringan utilitas, media literasi museum, serta
penambahan street furniture di sejumlah titik.
Pemerintah kota berencana mengintegrasikan
Kota Lama dengan beberapa kampung budaya di
sekitarnya, seperti kawasan Pecinan, Kampung
Arab dan Kampung Melayu.
Perlahan wajah baru Kota Lama Semarang mulai
menampakan wujudnya. Transformasi kawasan
Kota Lama Semarang menjadi ikon paiwisata
Kota Lumpia. Denyut nadi kehidupan kota
tua ini kembali menggeliatkan perekonomian
masyarakat dan kota. Aplikasi ‘Kota Lama
Semarang’ dapat diunduh untuk mendapatkan
layanan informasi terkait kegiatan di Kota Lama
dan bangunan cagar budaya.
Kelak melalui revitalisasi yang berkelanjutan
kawasan Kota Lama Semarang dapat layak
menyandang predikat sebagai warisan dunia
UNESCO.
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Ruas
Semarang - Solo

72,95 Km

Kunjungan Kerja Presiden
Joko Widodo, di Ruas
Semarang - Solo
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Rest Area Km 456 :

Skybridge Pertama
Pada saat ini, Rest Area KM 456 dapat dikatakan tempat istirahat
yang termegah, terlengkap, dan indah. Rest area seluas 10 hektar
ini terletak di Ruas Tol Semarang – Solo pada kilometer 456 dan
mulai beroperasi 2020. Sebagai Tipe A, rest area ini dilengkapi
dengan obyek wisata, ruang kuliner, ruang ritel, ruang atraksi
budaya, ruang terbuka hijau, area bermain dan edukasi. Selain itu,
terdapat pula fasilitas rumah ibadah berupa masjid, toilet, tempat
parkir, SPBU yang beroperasi 24 jam, galeri seni.
Rest area dibangun berhadapan, yaitu di jalur A maupun di jalur B, dan di antara keduanya
dihubungkan dengan skybridge yang merupakan jembatan penghubung rest area pertama di
jalan tol di Indonesia. Melalui skybridge ini pengunjung dapat menyaksikan lalu lintas tol dari atas
jalan tol.
Desain arsitekturalnya dibuat ikonik terdiri dari lima bangunan utama berlanggam Joglo yang
terinspirasi lima gunung, yakni Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, dan Ungaran. Panorama
gunung-gunung ini membentang dari Semarang ke Solo. Karena berbentuk pendopo maka
disebut Resta Pendopo KM456.
Di tempat istirahat ini ditanam enam jenis tanaman buah langka sebanyak 200 pohon di area
seluas 712,5 meter persegi, yaitu alkesa, bisbul, gandaria, gowok, mundu dan sirsak rowo. Dari
enam jenis bibit tersebut tiga diantaranya merupakan jenis tanaman asli Jawa Tengah, yaitu
gowok, gandaria, dan mundu. Dengan penanaman tanaman ini pengguna jalan tol diharapkan bisa
lebih merasakan nuansa ‘blend with nature’.
Di sektor bisnis, tempat istirahat KM456 menggandeng invstor dan UMKM secara profesional.
Keberlanjutan bisnis para peritel yang akan bergabung mengisi rest area ini mendapat perhatian,
baik dalam hal pemasaran, manajemen, pengelolaan bisnis, serta bagaimana pengemasannya.
Pebisnis dan UMKM yang bergabung adalah mereka yang punya keinginan untuk maju, berdaya
saing tinggi, dan mampu membayar biaya sewa.
Prospek bisnis di rest area memang ditatap dengan optimis. Lalu lintas harian rata-rata (LHR)
Tol Semarang-Solo pada momen-momen puncak seperti mudik lebaran bisa mencapai 100
ribu kendaraan. Sementara di luar momen puncak atau hari biasa sekitar 41 ribu hingga 42 ribu
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Rest Area Km 456,
Ruas Tol Semarang Salatiga, Jawa Tengah

kendaraan yang didominasi kendaraan Golongan
I sebanyak 93 persen, sedangkan kendaraan
logistik masih 7 persen. Jumlah ini diperkirakan
melonjak signifikan setelah Tol Layang Elevated
Jakarta-Cikampek beroperasi. Pertumbuhannya
bisa sampai 30 persen.

Dengan demikian, bisa dibayangkan betapa besar
potensi perputaran uang dan perkembangan
ekonomi di Tol Semarang-Solo dan sekitarnya,
khususnya di seputar Resta Pendopo KM 456. Tol
Semarang-Solo tak hanya menghubungkan kota
Semarang dan Solo namun perannya yang sangat
strategis berada di tengah-tengah Tol Trans-Jawa.
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Rest Area, Ruas Tol
Semarang - Solo
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Bawen - Salatiga :

Pesona Jembatan
Tuntang
Jalan Tol Bawen-Salatiga merupakan bagian dari tol Kota SemarangKota Surakarta/Solo yang panjang keseluruhan mencapai 75,67
kilometer. Jaln tol ini melewati 6 kotakabupaten yakni Kota
Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Karanganyar, dan Kota Solo.
Selain bisa menghemat waktu tempuh, jalan Tol Semarang-Solo memiliki daya tarik pemandangan
alam yang indah. Jalan Tol Bawen-Salatiga terkenal akan keindahan panorama yang disajikan
sepanjang 17,6 kilometer. Ruas Bawen-Salatiga dimulai dari Simpang Susun Bawen dan berakhir
di pintu keluar daerah Tingkir, Salatiga. Ada Jembatan Tuntang yang membentang 330 meter di
seksi ini yang melintas di atas Rawa Pening dan Sungai Tuntang.
Pembangunan Jembatan Tuntang harus diakui tidaklah mudah, penuh tantangan, sarat kendala
dengan kompleksitas tinggi, selain pembebasan lahan, yakni kondisi cuaca yang kerap berubah
dan kondisi alam yang curam dan berbukit-bukit.
Tersambungnya Bawen dan Salatiga lewat tol telah memperpendek jarak tempuh Semarang ke
Salatiga dan sebaliknya. Waktu tempuh diperkirakan hanya memerlukan sekitar 30 menit yang
bila dibandingkan melewati jalur lama, paling tidak membutuhkan waktu 1,5 jam. Jalan tol dengan
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Ruas Tol Semarang Salatiga, Jawa Tengah

nilai investasi sebesar Rp 7,3 triliun ini diharapkan
mampu memperlancar jalur ekonomi di daerahdaerah yang dilaluinya, seperti di Ungaran yang
merupakan kawasan industri utama di Jawa
Tengah.
Pemandangan yang indah tersebut menampilkan
latar deretan pegunungan yang membentang
di antara hutan-hutan di bawahnya. Jika cuaca
cerah, maka panorama yang indah bisa dilihat
oleh pengguna jalan tol berupa bentangan hutan
hijau, perbukitan, dan gunung. Tol Bawen-Salatiga
dikelilingi empat gunung yang menawarkan
panorama pegunungan yang elok, yakni Gunung
Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merapi, dan
Gunung Merbabu.
Pada tikungan di Bawen, dari bawen menuju
Jembatan Tuntang dan Tingkir sangat bagus

pemandangannya. Hamparan hutan hijau di lereng
Gunung Merbabu tampak jelas. Di kiri dan kanan
jalan tol juga tersaji hutan dan tanaman pertanian
yang tampak asri.
Sungai Tuntang mengalir dari arah Banyubiru,
Rawa Pening, Ambarawa sampai ke Demak.
Dahulu sungai itu dikelilingi lereng dan hutan
dimana bila ada suara secara otomatis akan
menimbulkan bunyi pantul. Kebiasaan masyarakat
membunyikan kentongan ketika menjelang waktu
sholat tiba, berbunyi, “tung… tung… tung” yang
bergema dan menghasilkan bunyi pantul, “tang…
tang… tang…”. Kyai Putih seorang pengawal atau
pengikut Pangeran Benowo (putra Hadi Wijoyo
alias Jaka Tingkir) dan pembawa ajaran Islam di
daerah ini meninggalkan pesan, kelak apabila
daerah ini terdapat keramaian serta kemakmuran,
tempat ini akan kuberi nama, “Tuntang”.
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Salatiga :

Merawat Kebhinekaan
Kota Pendidikan
Saat keluar pintu Tol Bawen-Salatiga kita akan memasuki Kota
Salatiga. Berdasarkan prasasti di Dukuh Plumpungan (disebut
Prasasti Plumpungan), Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo,
Salatiga sudah ada sejak tahun 750 Masehi.
Prasasti Plumpungan berupa batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170 sentimeter,
lebar 160 sentimeter, dengan garis lingkar 5 meter. Prasasti ditulis dalam bahasa Jawa Kuno dan
bahasa Sanskerta. Tulisannya ditatah dalam petak persegi empat bergaris ganda yang menjorok
ke dalam dan keluar pada setiap sudutnya.
Sejarahwan yang sekaligus ahli Epigraf Dr. J.G. de Casparis mengalihkan tulisan dalam prasasti
secara lengkap yang selanjutnya disempurnakan oleh Prof. Dr. R. Ng Poerbatjaraka. Prasasti itu
menceritakan pada waktu itu Salatiga merupakan wilayah perdikan yakni suatu daerah dalam
wilayah kerajaan tertentu yang dibebaskan dari segala kewajiban pajak atau upeti karena daerah
tersebut memiliki kekhususan tertentu. Wilayah perdikan atau swantantra diberikan oleh Raja
Bhanu meliputi Salatiga dan sekitarnya. Pemberian tanah perdikan merupakan peristiwa yang
sangat istimewa dan langka, karena hanya diberikan kepada desa-desa yang benar-benar berjasa
kepada raja.
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Kiri, Alun-alun
Pancasila, Salatiga,
Jawa Tengah
Kanan,Salah satu sudut
kota Salatiga,
Jawa Tengah

Untuk mengabadikan peristiwa penting itu maka
raja menulis dalam Prasasti Plumpungan Srir
Astu Swasti Prajabhyah, yang artinya “Semoga
Bahagia, Selamatlah Rakyat Sekalian”. Ditulis
pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 750 Masehi.
Berdasarkan prasasti itu hari jadi Kota Salatiga
ditetapkan tanggal 24 Juli 750 Masehi dan telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II
Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1995 tentang Hari
Jadi Kota Salatiga.
Kota Salatiga lebih dikenal sebagai kota
pendidikan. Keberadaan Universitas Kristen Satya
Wacana (UKSW), sebagai contoh, dijuluki sebagai
“Indonesia mini” dikarenakan mahasiswanya
berasal dari berbagai suku di Indonesia dengan
beragam budaya nusantara. Salatiga mempunyai
potensi besar sebagai model penguatan
pengembangan pendidikan kebhinekaan.

Kota Salatiga menawarkan berbagai objek wisata
seperti Balai Reservoir Wisata Pengetahuan
Penyakit Duver, Museum Lukisan Kandhang
Galeri Raprika Angga, Desa Wisata Tingkir Lor,
Pemandian Kalitaman, Sumber Mata Air Senjoyo,
Selasar Kartini, Gedung Pakuwon, Istana Djoen
Eng, Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Tugu Jam
Tamansari.
Salatiga juga mempunyai beberapa makanan dan
minuman khas yang layak dicoba seperti Gecok
Kikil, Mie Salatiga, Sate Sapi Suruh, Soto Sapi
Esto, Sayur Tumpang Koyor, Gendar Pecel, Gempol
Pleret, Wedang Ronde. Jangan lupa membawa
oleh-oleh khas Salatiga seperti enting-enting
gepuk, karak dan kerupuk Gunung Payung, gethuk
kethek, duku dan salak kecandran, batik Selotigo
dan batik Plumpungan.
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Ambarawa :

Kota Kaya Cerita
Kota Ambarawa adalah sebuah kota lama yang sekarang menjadi
salah satu kecamatan di bawah wilayah Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah. Pada era Kerajaan Mataram (saat dibawah kepemimpinan
Raja Amangkurat II), kawasan ini bernama Limbarawa. Ambarawa
pernah menjadi ibu kota Kabupaten Semarang, sebelum dipindah ke
Ungaran sekarang.
Ambarawa juga disebut kota Palagan Ambarawa, tempat terjadinya pertempuran atau
peperangan (palagan) sengit antara pasukan Indonesia dengan pasukan kolonial Belanda.
Setelah Jepang menyerah dan paska Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pecah pertempuran
di daerah Ambarawa pada tanggal 20 Oktober – 15 Desember 1945 antara pasukan Inggris
yang mengevakuasi di tanah jajahan Belanda dengan pasukan Republik Indonesia. Kini di lokasi
kejadian pertempuran telah dibangun Monumen Palagan Ambarawa untuk mengenang jasa
para pahlawan yang gugur dalam pertempuran itu.

istimewa

Di Ambarawa ada Museum Kereta Api Indonesia. Museum ini adalah sebuah stasiun kereta
api bernama Stasiun Willem I yang dibangun Nedherlandsch Indische Spoorweg Maatschappij
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(NISM) dan diresmikan pada 21 Mei 1873,
disusul pembukaan lintas Kedungjati-Ambarawa
(1907). Ambarawa memiliki jalur rel bergerigi
kereta api (kondisi geografis berbukit dan
bergunung agar kereta bisa menanjak naik dan
turun dengan aman) yang menghubungkan
seluruh wilayah Jawa Tengah hingga Yogyakarta
melalui Magelang. Jalur Semarang-AmbarawaMagelang beroperasi penuh sampai 1977. Kini
setelah jalur kereta tidak aktif direvitalisasi
menjadi museum. Wisatawan dapat merasakan
sensasi petualangan naik lokomotif uap bergigi
melintasi jalur rel bergerigi di sekitar kawasan
Ambarawa-Tuntang.

Legenda Rawa Pening menceritakan asal-usul
terbentuknya Rawa Pening. Kisah panjang
berawal dari Desa Ngasem di lembah Gunung
Merbabu dan Telomoyo, sepasang suamiistri Ki Hajar dan Nyai Sekanta yang berputra
seekor naga bernama Baru Klinthing (Baru =
bra = brahmana, klinthing = lonceng) yang sakti
mandraguna dan berakhir di Desa Pathok yang
makmur namun angkuh warganya yang terpaksa
ditenggelamkan melalui sayembara mencabut
lidi sebagai pelajaran bagi kita semua untuk
selalu bersikap bijak.

istimewa

Kiri, Palagan Ambarawa,
Jawa Tengah
Kanan, Museum Kereta
Api, Ambarawa, Jawa
Tengah

Rawa Pening merupakan danau alam di
Kabupaten Semarang, dengan luas 2.670
hektar yang mencakup wilayah Kecamatan
Ambarawa, Bawen Tuntang, dan Banyubiru.
Rawa Pening terletak di cekungan terendah
lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo,
dan Gunung Ungaran. Menurut geologis J. Van
Bemellen, Rawa Pening merupakan cekungan

danau tektonik yang terjadi dari peristiwa
tektonik gravitasi pergeseran akibat gaya berat
yang mengakibatkan Gunung Telomoyo Purba
(Gunung Soropati) sobek dan menghasilkan
sesar Klegung yang sekarang sudah tidak
aktif lagi. Cekungan itu terisi air hujan dan
menghasilkan banyak mata air dari patahan
aquifer. Cekungan inilah yang dikenal sebagai
Rawa Pening dan menjadi sumber air utama
Sungai Tuntang.
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Ruas
Solo - Ngawi

90,12 Km

Peresmian Segmen
Kartosuro-Sragen oleh
Presiden Joko Widodo
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Surakarta :

Keberanian untuk
Kemakmuran

“Sala” (Solo dalam pengucapan orang Jawa) adalah satu dari
tiga dusun yang dipilih oleh Sunan Pakubuwana II ketika akan
mendirikan istana baru, setelah perang suksesi Mataram terjadi di
Kartasura. Kata Sala, nama yang dipakai untuk desa tempat istana
baru itu dibangun adalah nama pohon suci asal India, yaitu pohon
Sala (Shorea robusta). Nama Surakarta digunakan dalam situasi
formal pemerintahan, sedangkan nama Solo lebih merujuk kepada
penyebutan umum yang dilatarbelakangi oleh aspek kultural.
Kata bahasa Jawa, Sura berarti “keberanian” dan Karta berarti “makmur”, dengan harapan
bahwa Surakarta menjadi tempat dimana penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani
berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsa. Di samping itu, ada pula yang
menyebutkan bahwa nama Surakarta merupakan permainan kata dari Kartasura.
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Kota Surakarta merupakan kota terbesar
ketiga di pulau Jawa bagia selatan setelah Kota
bandung dan Malang menurut jumlah penduduk.
Sisi timur kota Solo dilewati sungai yang
terabadikan dalam salah satu lagu keroncong
yang sangat terkenal yakni Bengawan Solo karya
Gesang. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta
merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang
dipecah melalui Perjanjian Giyanti pada 1755.
Kota Surakarta sangat kaya akan destinasi
wisata mulai dari wisata pusaka, wisata budaya,
wisata kuliner. Mulai dari mengunjungi Keraton
Surakarta (1745), Pura Mangkunegara (1757),
Loji Gandrung, Taman Sriwedari, Taman Bale
Kambang, Benteng Vastenburg, Museum
Radya Pustaka (1890), Pasar Gede
Harjonagoro, Pasar Klewer, hingga
Kampung Batik Laweyan yang
wajib dikunjungi di Surakarta.

Kiri,Keraton Solo, Jawa
Tengah
Kanan, Kuliner
tengkleng, Solo, Jawa
Tengah

Setiap
tahun
pada
tanggal-tanggal
tertentu
Keraton
Surakarta
dan
Pura
Mangkunegaran
menyelenggarakan berbagai macam
perayaan berdasarkan penanggalan Jawa.

Pada malam hari menjelang menyambut Tahun
Baru Jawa 1 Sura dilakukan Kirab Pusaka Malam
1 Sura yang dibawa para abdi dalm berbusana
Jawi Jangkep, barisan paling depan sekelompok
kerbau alboni (kebo bule), sedangkan pembawa
pusaka berada di belakangnya.
Perayaan Sekaten diadakan setiap bulan Maulid
memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Pada tanggal 12 Maulid diselenggarakan Grebeg
Mulud, pesta rakyat selama dua minggu di Alunalun Utara dan diakhiri acara grebeg. Selain itu
ada perayaan Grebeg Sudira untuk memperingati
Tahun Baru Imlek, Grebeg Pasa menyambut
Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal setelah Salat Ied
dilanjutkan dengan Syawalan, Grebeg
Besar di Hari Raya Idul Adha.
Jangan lupakan makanan
khas Solo seperti nasi
liwet, timlo, gudeg ceker,
bestik Solo, selat Solo,
cabuk rambak, tengkleng,
sate buntel, sate kere, srabi
Solo, sosis Solo, serta minum
wedang asle, wedang dawet
gempol pleret, jamu beras kencur.
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Keraton Solo

Stadion Manahan Solo :

Menyambut Pesta Bola
Piala Dunia U-20
Stadion Manahan Surakarta adalah persembahan dari Yayasan Ibu
Tien Soeharto. Stadion ini mulai dibangun pada tahun 1989 dengan
menggunakan luas areal lahan sebesar 170.000 meter persegi dan
luas bangunan 33.300 meter persegi. Pembangunan stadion ini
membutuhkan waktu sembilan tahun.
Stadion Manahan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada Sabtu 21 Februari 1998. Pemerintah
kota Surakarta menyerahkan pengelolaan stadion Manahan kepada Yayasan Gelora Surakarta.
Stadion ini mempunyai fasilitas lengkap yang menjadi satu dengan bangunan stadion
Manahan seperti lintasan lari, lompat jauh, tenis meja, latihan yudo, latihan tarung drajat,
ruang kesehatan, ruang sekretariat, ruang wartawan dan ruang konferensi pers. Sementara
di dalam kompleks Gelora Manahan tersedia fasilitas olah raga berupa lapangan tenis, balap
sepeda, bola voli, basket, bulu tangkis, ruang tenis meja, ruang bilyar, tiga buah lapangan
sepak bola dan gedung olahraga (GOR).
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Kiri,Stadion Manahan
setelah direnovasi
Kanan, Lintasan
Stadion Manahan Solo,
Jawa Tengah

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2018, pada tahun 2018-2019, Stadion Manahan
direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan biaya Rp
301,33 miliar dan diselesaikan 30 September
2019. Revitalisasi meliputi pekerjaan struktur
stadion, seluruh bangunan tribun, dan perbaikan
kualitas lapangan. Pekerjaan pembangunan
dipastikan tepat waktu, tepat sasaran, tepat
administrasi, tepat mutu, dan tepat manfaat.
Kini Stadion Manahan memiliki kapasitas 20.000
penonton dan menggunakan kursi tunggal (single
seat), serta menjadi tempat pertandingan
olahraga bertaraf internasional. Tribun penonton
dihiasi motif batik kawung salah satu ciri khas
batik Solo. Lapangan rumput Stadion Manahan
ditanami rumput berjenis Zoysia japonica sama
dengan yang digunakan di Stadion Gelora Bung
Karno yang memiliki keunggulan lebih hijau dan
berakar kuat. Lintasan atletik diperbarui kembali,

lintasan diratakan dan diberi lapisan permukaan
baru.
Sarana prasarana pendukung seperti papan
skor dan lampu, ruang ganti pemain dan
kelengkapannya, serta ruang medis dan berbagai
perabotan pendukung. Stadion didukung
drainase lapangan yang baik agar meskipun hujan,
tidak terjadi genangan pada saat pertandingan.
Stadion ini juga memiliki atap yang mengelilingi
bangunan atas, yang membuat penonton
aman dari hujan maupun cuaca panas. Untuk
pencahayaan menggunakan kualitas penerangan
hingga 1.500 lux.
Tampilan stadion yang baru, megah, dan modern
membuat Stadion Manahan akan menjadi stadion
berstandar internasional dan dipilih sebagai salah
satu stadion untuk tempat penyelenggaraan
pertandingan sepak bola Piala Dunia U-20 Tahun
2021.
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Museum Gula
“De Tjolomadoe” :

Metamorfosa
Pabrik Gula

Pada masa lalu di akhir abad ke-19 Hindia Belanda pernah menjadi
eksportir gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Sistem tanam
paksa atau cultuurstelsel yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal
van den Bosch pada tahun 1830 menghasilkan keuntungan
berlimpah bagi Belanda yang defisit akibat Perang Diponegoro
(1825-1830).
Industri gula dikembangkan dan oleh karena itu tebu menjadi salah satu tanaman wajib. Hasilnya
luar biasa. Keuntungan Belanda berkisar 151 juta gulden pada tahun 1877, angka yang sangat
besar pada masa sekarang sekalipun.
Selain tanam paksa, keberhasilan gula ini didukung oleh mesin penggiling tebu dan pembangunan
infrastruktur perdagangan gula milik perusahaan dagang dari Belanda, Nederlandsche Handel
Maatchappij. Mulai 1870, industri gula boleh dijalankan oleh swasta. Pabrik gula dibangun
di mana-mana. Dua perusahaan swasta terbesar kala itu adalah Oei Tiong Ham Concern di
Semarang dan milik Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkunegara IV di Surakarta. Pada tahun 1925,
tercatat ada 205 pabrik gula beroperasi di Pulau Jawa.
Kisah manis gula masal lalu berakhir sudah. Dalam beberapa dekade terakhir, penyusutan lahan
tanaman tebu, teknologi yang menua, dan banyak hal lainnya, membuat banyak pabrik gula tutup.
Banyak pabrik gula yang terlantar hingga menjadi puing-puing yang seakan-akan tak berharga.
Di tengah persoalan itu, muncul peluang untuk menghidupkan kembali pabrik-pabrik gula ini
dalam bentuk lain, yakni sebagai obyek wisata. Sejumlah pabrik yang sudah lama tak beroperasi
direnovasi sehingga menjadi obyek wisata cagar budaya (heritage), sementara di pabrikpabrik yang masih beroperasi kini dibuka dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi
agar masyarakat bisa ikut menikmati dan melihat pabrik gula dari dekat. Pengunjung dapat
menyaksikan sisa-sisa kebesaran industri gula.
Beberapa lokasi pabrik gula yang dihidupkan kembali sebagai obyek wisata ini terletak tak jauh
dari ruas Tol Trans-Jawa. Melalui exit toll gate Kartasura Tol Semarang – Solo, pengguna jala tol
dapat mampir ke bekas pabrik gula disulap menjadi museum gula “de Tjolomadoe” yang dilengkapi
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Museum Gula “De
Tjolomadoe” , Solo,
Jawa Tengah

dengan music hall tingkat dunia. Bulan Maret
2018, komposer musik kelas dunia David Foster
mengadakan pentas di tempat ini, menggandeng
penyanyi internasional Brian McKnight dan empat
penyanyi Indonesia, yakni Anggun C Sasmi, Dira
Sugandi, Sandy Sandhoro dan Yura Yunita.

Masih di Kartasura, bangunan bekas pabrik gula
Gembongan yang berdiri tahun 1899 diubah
menjadi wahana wisata keluarga The Heritage
Palace yang tetap mempertahankan bangunan
asli namun dilengkapi dengan wahana 3D, Eye
Trick Museum, kafe, dan display mobil antik yang
sekilas mirip Museum Angkut di Kota Batu, Jawa
Timur.
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Benteng Van Den Bosch :

Jejak Kejayaan yang
Terpendam
Pada zaman dahulu, penjajah Belanda membangun bentengbenteng di Ngawi, salah satunya Benteng Van Den Bosch. Selain
menjadi tempat pertahanan, benteng-benteng itu dibangun
untuk menguasai wilayah Ngawi, karena Ngawi merupakan pusat
perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur.
Benteng Van Den Bosch atau lebih dikenal Benteng Pendem adalah sebuh benteng yang
terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Letak benteng
ini sangat strategis hanya berjarak satu kilometer ke arah timur laut dari kantor Pemerintahan
Kabupaten Ngawi, tepatnya di Jalan Untung Suropati. Keunikan Benteng Van Den Bosch ini
terlihat seperti dipendam karena sengaja dibangun lebih rendah dari tanah sekelilingnya atau
dikelilingi oleh tanah yang lebih tinggi.
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Kiri, Gerbang Benteng
Van Den Bosch, Solo,
Jawa Tengah
Kanan, Benteng Van
Den Bosch, Solo,
Jawa Tengah

Pada abad ke-19 sebelum benteng ini dibangun,
tempat ini merupakan pusat pertahanan
Belanda saat Perang Diponegoro (1825-1830)
dan menjadi pusat perdagangan di Jawa Timur.
Pada tahun 1839-1845, Benteng Van Den
Bosch didirikan dan dihuni oleh 250 orang
tentara bersenjata dan 60 orang kavaleri yang
dipimpin oleh Johannes van den Bosch. Benteng
ini memilki ukuran bangunan 165 meter x 80
meter dengan luas kawasan benteng mencapai
15 hektar. Kemudian benteng terus dibangun
secara bertahap selama 18 tahun dari 1861
hingga 1879.
Benteng Van Den Bosch memiliki banyak
ruangan seperti Koloseum di Roma. Asrama
tentara terletak di lantai dua bangunan,
sedangkan bangunan bawah tanah digunakan
sebagai penjara tahanan untuk penduduk lokal
yang melawan Belanda.

Memiliki nama lain Benteng Pendem (Bahasa
Indonesia : pendam), karena benteng ini memang
sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar
yang dikelilingi oleh tanah tinggi. Tanah tinggi itu
memiliki fungsi sebagai tanggul yang menghalau
luapan air Sungai Bengawan Solo dan Sungai
Madiun sekaligus menghalau serangan lawan.
Di dekat benteng ini dimakamkan Kyai Haji
Muhammad Nursalim, seorang utusan dan
pengikut setia Pangeran Diponegoro, yang
menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat
Ngawi dan memotivasi perlawanan terhadap
Belanda. Kyai Haji Muhammad Nusalim yang
dikenal memiliki kekuatan kebal peluru dan
senjata, membuat Belanda bersiasat dengan
menangkap dan mengubur hidup-hidup Kyai Haji
Muhammad Nursalim di dekat benteng.
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Di sebelah selatan bangunan benteng terdapat dua buah
sumur yang konon digunakan untuk membuang jenazah
korban tahanan dan para pekerja rodi sehingga menjadi
kuburan massal pada masa itu. Sumur itu memiliki kedalaman
100 sampai 200 meter.
Pada tahun 1942-1943 masa Perang Dunia II, Benteng Van
Den Bosch sempat diserang dan dibom oleh tentara Jepang
yang membuat beberapa bagian bangunan mengalami
kerusakan. Kini bagian bangunan benteng yang terkena bom
itu dibiarkan ditumbuhi semak belukar seakan menjdai bukti
kelam masa penjajahan kala itu.
Pada Jumat, 1 Februari 2019, Pukul 10.50 WIB, Presiden Joko
Widodo dan Ibu Negara Iriana mengunjungi Benteng Van Den
Bosch. Presiden beserta rombongan berjalan mengelilingi
benteng, serta menyempatkan diri untuk menikmati Kopi
Selondoh khas Ngawi di kantin yang berada di Benteng Van
Den Bosch. Presiden Jokowi menilai Benteng Pendem patut
dan layak untuk dijadikan salah satu wisata sejarah.
“Benteng Van den Bosch di Ngawi sudah lama jadi tujuan
wisata populer kabupaten di Jawa Timur itu. Karena letaknya
lebih rendah dari permukaan tanah sekitarnya, benteng ini
dikenal pula dengan nama Benteng Pendem,” ucap Jokowi
dalam postingan instagram resminya, Sabtu (2/2/2019).
“Benteng Pendem sudah berdiri hampir dua abad lamanya di
pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Seiring
dengan waktu, seperti yang saya saksikan saat berkeliling
benteng ini kemarin, banyak bagian bangunan yan grusak
dan terbengkalai. Padahal, sebagai bangunan peningggalan
bersejarah dan dikunjungi banyak wisatawan, Benteng
Pendem memerlukan perawatan lebih,” jelas Jokowi.
Untuk itu, Presiden menginstruksikan Kementerian PUPR untuk
merevitalisasi (peremajaan) benteng sekaligus melestarikan
peninggalan sejarah dan meningkatkan kunjungan wisata
daerah Ngawi. Kementerian PUPR telah menganggarkan dana
untuk restorasi benteng sebesar Rp 150 miliar. Kementerian
PUPR akan didampingi para ahli restorasi bangunan bersejarah.
Ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Tidak bisa cepat-cepat
seperti mengerjakan bangunan yang lain.
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Restorasi Benteng Pendem direncanakan selama dua tahun
ke depan. Restorasi akan dimulai dengan membuat penyangga
benteng, khususnya pada sejumlah bagian yang rawan roboh.
Langkah berikutnya adalah meremajakan bangunan fisik dari
benteng peninggalan zama kolonial Belanda tersebut.

Trans Jawa

Kini Benteng Van Den Bosch dijadikan sebagai destinasi wisata
sejarah. Jika kita berkunjung ke benteng ini, pengunjung akan
merasakan suasana kemegahan benteng yang artistik dan
kokoh menggambarkan kejayaan masa lampau. Pemerintah
Kabupaten Ngawi didukung Kementerian Pariwisata untuk

menjadikan destinasi wisata sejarah ini sebagai objek
cagar budaya. Para wisatawan yang berkunjung ke sini akan
mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan melihat dari
dekat jejak sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia.
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Ruas Tol
Solo - Ngawi
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Ruas
Ngawi - Kertosono

87,05 Km

Peresmian Ruas Tol
Ngawi - Kertosono, oleh
Presiden Joko Widodo
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Ngawi – Kertosono :

Singing Road Kertosono
Kejutan spesial akan ditemukan jika melintasi Kabupaten Madiun
melalui Tol Trans Jawa ruas Ngawi – Kertosono. Di jalur B tepatnya
di KM 664+200 sebuah lagu akan berkumandang jika kendaraan
melintasi permukaan jalan tol tersebut maka. Jalan tol yang bisa
bernyanyi atau bernada itu kini terkenal dengan sebutan “Kertosono
singing road”.
Singing road sebenarnya adalah marka jalan berupa rumble strip yang dipasang di lajur jalan
tol yang bisa menimbulkan bunyi. Bunyi tersebut akan muncul saat dilewati kendaraan dengan
kecepatan 80 kilometer per jam hingga 100 kilometer per jam. Singing road di jalan tol NgawiKertosono-Kediri dipasang pada akhir 2019 dan disebut menjadi yang pertama dan satusatunya di Indonesia.
Sebelumnya negara-negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan sudah menerapkan singing
road untuk membatasi kecepatan kendaraan. Jadi, tujuan awal singing road (jalan bernada)
merupakan inovasi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan tol.
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Saat ini baru ada enam nada singing road yang
berada di lajur cepat KM 644+200 dan bunyi
yang ditimbulkan adalah tangga nada dari
lagu Happy Birthday. Nada lagu ini sengaja
dipilih karena sudah familiar didengar di telinga
masyarakat.
Kertosono adalah sebuah kecamatan di
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kecamatan
ini terletak di persimpangan jalur utama
Surabaya-Yogyakarta dan jalur menuju Kediri
dan Tulungagung. Pusat kecamatan Kertosono
berjarak kira-kira 19 kilometer dari Jombang,
23 kilometer dari Nganjuk, dan 25 kilometer
dari Kota Kediri. Karena jauhnya akses ke kota
terdekat Kertosono sering disebut “Kota
Transit”.
Kiri, Gerbang Tol, Nagwi,
Jawa Timur
Kanan, Ruas Tol Ngawi Kertosono, Jawa Timur

Jalan Tol Ngawi–Kertosono sepanjang 87,02
kilometer menghubungkan Ngawi dengan

Kertosono, Jawa Timur. Jalan tol ini melewati
Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk,
Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Jalan
tol ini terhubung dengan Jalan Tol Solo-Ngawi di
sebelah barat dan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto
di sebelah timur. Jalan tol ini beroperasi penuh
sejak 2018.
Konstruksinya dikerjakan 2015 dan selesai
2018. Pada 29 Maret 2018, Presiden Joko
Widodo meresmikan Jalan Tol Ngawi-Kertosono
ruas Ngawi-Wilangan sepanjang 52 kilometer.
Di ruas Ngawi-Wilangan ini terdapat empat
gerbang tol (GT), yaitu GT Ngawi, GT Madiun di
Dumpil Balerejo, GT Mejayan di Caruban dan GT
Wilangan di perbatasan Kabupaten MadiunNganjuk di Desa Pajaran Kecamatan Saradan.
Sedangkan ruas Wilangan-Kertosono sepanjang
35 kilometer diresmikan pada tanggal 20
Desember 2018.
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Gerbang Tol Ngawi,
Jawa Timur
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Nasi Pecel Madiun :

Menikmati Kelezatan
Pecel Pincuk
Madiun sebuah kota kecil yang berada di dekat perbatasan Jawa
Timur dan Jawa Tengah. Madiun juga menjadi ibu kota Karesidenan
Madiun.
Nasi pecel adalah makanan yang dapat kita temui di mana-mana. Namun nasi pecel Madiun
memiliki kekhasan yang berbeda dengan pecel daerah lain, baik dari segi lauk, sambal, ataupun
cara penyajiannya. Pecel Madiun disajikan dengan daun pisang yang di-pincuk. Isi dari pincuk
berupa nasi, lalapan sayuran, dan sambal kacang yang khas. Sayuran rebus berupa kenikir,
kembang turi, kacang panjang, dan kecambah. Lauk yang disajikan juga beragam, ada tempe
atau tahu goreng, ayam goreng, jeroan ayam, rempeyek teri, dan kerupuk puli atau lempeng.
Lantas, nasi pecel ditaburi serundeng kelapa dan disiram sambal pecel yang sudah dicairkan
sebagai pelengkap penambah nikmat makan nasi pecel. Sambal pecel yang
merupakan perpaduan dari kacang yang dicampur dengan daun jeruk purut
dan gula merah menjadi pembeda kekhasan pecel Madiun.
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Kiri, Kuliner Madiun,
Pecel, Jawa Timur
Kanan, Festival Nasi
Pecel Pincuk, Madiun,
Jawa Timur

Pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Nasi
Pecel Pincuk di Alun-alun Kota Madiun, Sabtu
pagi (22/6/2019), sebagai upaya melestarikan
dan mempertegaskan posisi nasi pecel pincuk
sebagai ikon kuliner Madiun. Sebanyak 12 ribu
pincuk nasi pecel diberikan kepada warga yang
datang secara cuma-cuma. Belasan ribu nasi
pecel itu dibuat oleh 12 penjual pecel yang
masing-masing di antaranya kebagian jatah
menyediakan 100 pincuk nasi pecel.
Festival Nasi Pecel Pincuk bertujuan
meningkatkan perekonomian pelaku usaha
kuliner, memberikan kontribusi kepada warga
secara langsung untuk dapat sarapan bersama,
serta melestarikan kuliner ini sebagai ikon Kota
Madiun. Festival ini juga menyajikan minuman “es
tape kambang” teman saat menikmati makan
nasi pecel pincuk yang sudah ada sejak lama
pula. Es tape kambang merupakan perpaduan
antara tape singkong, sirup gula merah, kelapa
yang diiris kecil, dan serutan es batu yang
menyegarkan. Saat semua bahan dicampur,
irisan kelapa terapung (bahasa Jawa: ngambang,

kambang) di dalam gelas maupun mangkuk,
karena itu diberi nama es tape kambang.
Ketenaran nasi pecel Madiun juga telah
menginspirasi kreativitas ‘batik pecel’, yakni
batik dengan motif khas yang terkait dengan nasi
pecel, seperti motif nasi pecel yang di-pincuk.
Batik ini menjadi kebanggaan warga Madiun dan
digunakan sebagai seragam seluruh sekolah dari
jenjang SD, SMP, SMA, serta tak ketinggalan
seragam pegawai pemerintah Madiun.
Selain nasi pecel, Madiun juga memiliki makanan
khas yakni ‘brem’, makanan yang dibuat dari
sari ketan yang dimasak dan dikeringkan. Brem
merupakan hasil fermentasi ketan hitam yang
diambil sarinya saja kemudian diendapkan
selaam sehari semalam. Brem memiliki bentuk
persegi panjang dengan bungkus berwarna
kuning bergambar seruling. Kini brem sudah
memiliki banyak varian rasa, mulai dari rasa
original, strawberry, durian, dan coklat. Brem
menjadi oleh-oleh yang wajib dibeli saat kita
berkunjung ke Madiun.
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Madiun - Blitar :

Investasi Mengalir
Berkat Tol Trans Jawa

Pada tanggal 2 November 2018, Bank Indonesia kantor wilayah
Kediri menggelar “seminar investasi manufaktur dan pariwisata
dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi manufaktur
dan pariwisata di eks Karesidenan Madiun dan Kediri pasca
pembangunan tol Trans Jawa dan double track railway”.
Seminar yang diadakan di Sun City Madiun ini dihadiri oleh 300 orang terdiri dari stake holder
pimpinan daerah di Karesidenan Madiun (Madiun Kota dan Kabupaten, Ngawi, Magetan,
Ponorogo serta Pacitan), dan dari Karesidenan Kediri (Nganjuk, Kediri Kota dan Kabupaten,
Trenggalek serta Tulungagung dan Blitar).
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Topik penting yang dibahas adalah kesiapan
daerah-daearah tersebut mengantisipasi gairah
investasi seiring dengan beroperasinya tol
Trans Jawa. Salah satu isu yang dibahas adalah
rendahnya nilai UMK (Upah Minimum Kabupaten/
Kota) di wilayah Jawa Timur bagian barat. Sebagai
ilustrasi, UMR di Surabaya Rp 4 juta, sedangkan
Madiun Rp 2 juta, tentu investor akan lebih
memilih di Madiun. Hala ini tentu harus menjadi
perhatian baik dari segi bisnisnya, perizinannya,
maupun dampak lingkungannya.
Pembangunan infrastruktur ruas jalan Tol Trans
Jawa dan double track railway yang melewati
Madiun dianalisis akan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan Madiun
akan kebanjiran investor setelah kedua
infrastruktur akses transportasi itu beroperasi.

Budidaya porang memberi asa keuntungan
yang menjanjikan bahkan dikatakan “memanen
dollar”. Sebagai ilustrasi dari luas lahan porong
50 hektar, hasil panennya bisa 150 ton per
hektar dalam 8 bulan. Dengan harga Rp 8.000
per kilogram, maka bisa dapat Rp 1,2 miliar.
Total biaya hanya Rp 70 juta per hektar, jadi
keuntunganya sangat besar.

istimewa

Kiri, Ruas Tol, NgawiKertosono
Kanan, Komoditas
Andalan Kediri, Porang

Strategi yang ingin dikembangkan adalah
mendorong investasi industri yang bahan
bakunya bisa diambil dari Madiun. Selain
menciptakan lowongan pekerjaan juga memberi
manfaat bagi masyarakat penyedia bahan.

Salah
satu
perusahaan
yang
bakal
mengembangkan modalnya di Madiun adalah
perusahaan pengolahan porang. Porang adalah
tanaman umbi-umbian dengan nama latin
Amorphophallus muelleri. Di beberapa daerah di
Jawa, tanaman ini dikenal dengan nama iles-iles.
Porang biasanya dimanfaatkan dengan diolah
menjadi tepung yang dipakai untuk bahan baku
industri untuk kosmetik, pengental, lem, mie
ramen, dan campuran makanan.
Sentra-sentra pengolahan umbi porang menjadi
tepung saat ini tersebar di Bandung, Maros,
Wonogiri, Madiun, dan Pasuruan Porang pasar
ekspor seperti Jepang, China, Taiwan, dan Korea.
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Tahu Takwa Kediri :

Mau Tahu di Kota Tahu

istimewa

Berkunjung ke Kota Kediri tanpa membeli tahu kuning (tahu takwa)
itu artinya Anda belum ke Kota Kediri. Sejak lama Kota Kediri telah
sangat identik dengan ‘tahu takwa’ sehingga dikenal dengan
sebutan ‘Kota Tahu’. Tahu takwa Kota Kediri terkenal akan cita
rasanya yang khas dengan tekstur yang padat dan kenyal.

Pada tahun 1900 banyak warga Tiongkok masuk ke Indonesia, termasuk ke Kediri dan wilayah
Jawa Timur lainnya. Dari beberapa orang diantaranya dikenal sebagai pelopor pembuatan tahu,
yaitu Liem Ga Moy, Lauw Soen Hoek (Bah Kacung), dan Kaou Loung. Dari generasi pertama
yang masih bertahan hanya anak turun Liem Ga Moy dan Bah Kacung.
Dalam proses pembuatannya, tahu yang diklaim sebagai makanan khas bangsa Tiongkok
yang bernama ‘tofu’ tidak semudah yang dibayangkan. Jenis air dianggap sangat berpengaruh
terhadap hasil akhir produk tahu yang dihasilkan. Kondisi air di Kediri yang dianggap cukup baik,
terdapat kesamaan karakteristik air dengan yang terdapat di Tiongkok, menjadi salah satu
alasan mereka mulai membuat tahu di Kediri.
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Menurut pengakuan Liem Djang Yen, salah
seorang anak lelaki Liem Ga Moy, bangsa
Tiongkok yang masuk ke Indonesia, hanya
di Kediri yang membuat tahu. “Kalau terus
sekarang banyak bermunculan produksi tahu di
berbagai kota, itu pengembangan dari sini,” tutur
Liem.

Aneka Tahu Takwa khas
Kediri, Jawa Timur

Hingga saat ini sedikitnya ada
20 merek tahu kuning ada di
Kota Kediri, yang keseluruhannya

Tahu khas Kediri memiliki banyak manfaat
menurunkan risiko penyakit jantung (unsur
protein kedelai), menurunkan kadar kolestrol dan
mencegah penyumbatan jantung (fitosterol,
minyak tumbuhan), serta mencegah kanker
payudara dan prostat (unsur isoflavon). Sebagai
langkah pengembangan diversifikasi produk,
beberapa pemilik industri tahu dan pelaku usaha
kuliner telah mengembangkan produk turunan,
seperti stik tahu, keripik tahu. Produk turunan
ini ternyata mendapat tanggapan
positif dari masyarakat pecinta
tahu dan telah menyebar
dan mudah ditemui di kotakota lain melalui pasar
swalayan, toko penyedia
oleh-oleh, hingga dijual
secara daring.

istimewa

Lauw Soe Hoek (Bah Kacung) memulai usaha
pembuatan tahu pada tahun 1912. Sedangkan
Liem Ga Moy merintis usaha tahu pada tahun
1948, tetapi usahanya baru dikenal masyarakat
luas pada tahun 1950. Kualitas produk tahu
yang terjaga apik menjadikan tahu produksi
Liem Ga Moy semakin dikenal masyarakat luas
hingga keluar wilayah Kediri. Begitu pula dengan
usaha produksi tahu buatan Bah Kacung
dan Kaou Loung turut mendorong
dan mengangkat nama Kota Kediri
sebagai Kota Tahu.

dikelola dan dijalankan oleh anak keturunan dari
tiga tokoh pencetus industri tahu di Kota Kediri.
Jumlah produksi tahu di Kediri berkembang
semakin banyak dan terkonsentrasi di Kelurahan
Jagalan, Pocanan, Pakelan, Tinalan, dan Bawang.
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Ruas Tol
Ngawi - Kertosono
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Ruas
KertosonoMojokerto

40,23 Km

istimewa

Makam Bung Karno :

Peristirahatan
Penyambung Lidah
Rakyat
Jika melintas Kota Blitar wajib bagi siapa saja untuk menyempatkan
diri pergi berziarah ke makam bapak pendiri bangsa, presiden
pertama Republik Indonesia, Soekarno. Kompleks pemakaman
Bung Karno terletak di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit,
Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sekitar dua kilometer daro
alun-alun pusat kota.
Soekarno wafat di Jakarta pada 21 Juni 1970. Presiden Soeharto memutuskan untuk
memakamkan Presiden Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur, di samping makam ibunya Ida Ayu
Nyoman Rai. Kompleks makam Soekarno memiliki luas sebesar 1,8 hektar dan dibagi menjadi
tiga yakni halaman, teras, dan pendopo sesuai dengan kepercayaan Jawa mengenai tiga tahap
kehidupan yaitu janin, kehidupan, dan kematian.
Pada 1979 pembangunan pendopo makam setinggi sekitar 15 meter dengan atap tembaga
berlapis tiga yang dibangun dengan arsitektur Jawa. Pendopo mampu menampung ratusan
pesiarah yang ingin berdoa atau tahlil untuk Bung Karno. Makam Soekarno terletak di pendopo
yang berada tepat di tengah kompleks bangunan di samping makam orangtuanya. Batu pualam
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Kiri,Makam Bung Karno
Kanan, Bagian dalam
Makam Bung Karno

hitam yang memperingati karya Soekarno
terletak di belakang batu nisan makam yang
bertuliskan nama, tanggal wafat, dan kalimat
“Disini dimakamkan Bung Karno Proklamator
Kemerdekaan dan Presiden Pertama Republik
Indonesia. Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”.

replika tulisan Bung Karno di secarik kertas yang
berisi Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Perpustakaan menyajikan koleksi buku tentang
Bung Karno, jika beruntung dapat menyaksikan
video dokumenter Bung Karno yang diputar pada
saat tertentu.

Di samping itu terdapat sejumlah patung dan
relief yang menggambarkan jalan kehidupan
Soekarno di sekeliling kompleks tersebut.
Pada 2004, ada tambahan bangunan baru yaitu
Perpustakaan dan Museum Bung Karno yang
dirancang arsitek Pribadi Widodo dan Baskoro
Tedjo. Ada Patung Bung Karno duduk di kursi
tengah memegang buku yang berada tepat di
depan pintu masuk perpustakaan.

Makam Sang Proklamator tak pernah sepi
dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Blitar (2019) mencatat ada sekitar 1.500
pengunjung kompleks makam Bug Karno setiap
hari atau sekitar 400 hingga 500 ribu setiap
tahunnya. Setelah puas mengelilingi kompleks
pemakaman, pengunjung akan disuguhi para
pedagang oleh-oleh khusus cinderamata segala
hal tentang Soekarno ditempatkan di sepanjang
lorong jalan keluar kompleks. Sebuah perjalanan
wisata sejarah yang tak akan terlupakan bagi
siapa saja yang menghargai jasa-jasa para
pahlawan.

Museum berisikan koleksi foto aktivitas Bung
Karno mulai dari menerima kunjungan kenegaraan,
termasuk pertemuan bersejarahnya dengan
Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, hingga
jatuh sakit dan sebelum wafat, terdapat pula
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Candi Penataran :

Candi Termegah
di Jawa Timur
Kabupaten Blitar terkenal dengan destinasi wisata religinya, yakni
Candi Penataran. Kompleks Candi Penataran atau Candi Palah
adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Siwaitis
yang terletak di lereng barat daya Gunung Kelud, pada ketinggian
450 meter di atas permukaan laut, di sebelah utara Blitar, Desa
Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Para arkeolog meyakini bahwa Candi Penataran, sesuai dengan keterangan dalam Prasasti
Palah, dibangun tahun 1194 Masehi oleh Raja Syrenggra yang memerintah Kerajaan Kediri
(1190-1200 Masehi) dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja
Majaoahit tahun 1415 Masehi. Maksud pembangunan candi adalah sebagai candi gunung
untuk tempat upacara pemujaan agar dapat menangkal atau menghindar dari marabahaya
akibat Gunung Kelud yang sering meletus dan merusak kawasan permukiman dan pertanian.
Kompleks Candi Penataran adalah gugusan beberapa bangunan candi yang membujur dalam
poros barat laut ke timur dan tenggara. Di belakang candi utama di sisi timur terdapat sungai
yang berhulu di Gunung Kelud. Kompleks candi disusun dalam pola linier, beberapa candi
perwara dan balai pendopo terletak di depan candi utama. Pola susunan linier dengan pola
agak tidak beraturan pada Candi Penataran ini merupakan ciri khas langgam Jawa Timur yang
berkembang pada zaman Kerajaan Kediri hingga Kerajaan Majapahit, lalu dilanjutkan pada pola
tata letak Pura Bali. Tata letak ini berbeda dengan candi pada langgam Jawa Tengah, misalnya
Candi Sewu yang disusun dalam pola mandala konsentrik denga candi utama terleak di tengah
halaman candi dikelilingi barisan candi perwara.
Kompleks Candi Penataran menempati areal tanah seluas 12.946 meter persegi. Seluruh
kompleks percandian, kecuali yang bagian tenggara, dibagi menjadi tiga bagian, yang
dipisahkan oleh dua dinding. Sistem struktur candi dan teras berundak dari susunan blok batu
andesit yang saling mengunci. Susunan dari kompleks Candi Penataran yang sangat unik dan
tidak tersusun simetris. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan candi tidak dalam waktu
satu periode.
Halaman depan, pintu gerbang diapait dua arca Dwarapala berangka tahun 1242 Saka (1320
Masehi). Berdasarkan angka tahun itu, bangunan Candi Palah baru diresmikan menjadi Candi
Negara pada masa pemerintahan Jayanegara dari Kerajaan Majapahit. Bale Agung berukuran
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Candi Penataran, Blitar

panjang 37 meter, lebar 18,84 meter, dan
tinggi 1,44 meter, berfungsi untuk tempat
musyawarah para pendeta (pendanda). Seluruh
bangunan terbuat dari batu, dinding polos, dan
memiliki empat buah tangga, sekeliling tubuh
bangunan dililit oleh ukiran ular naga dengan
kepala ular naga tersembul di bagian kanan dan
kiri bangunan.
Pendopo teras berangka tahun 1297 Saka
(1375 Masehi) terdiri dari batu berbentuk
empat persegi panjang berukuran 29,05
meter x 9,22 meter x 1,5 meter, tempat untuk
meletakkan sesaji dalam upacara keagamaan
atau tempat peristirahatan raja dan bangsawan.
Pada dinding pendopo teras terdapat relief yang
menceritakan berbagai kisah yang belum semua

terinterpretasi dengan pasti. Candi Candra
Sengkala atau Cadi Brawijaya berangka tahun
1291 Saka (1369 Masehi) merupakan candi
paling dikenal (digunakan sebagai lambang
Kodam V Brawijaya). Candi ini juga disebut Candi
Ganesha kare di dalam bilik candi terdapat
sesosok arca Ganesha.
Halaman tengah terdapat dua arca Dwarapala
berangka tahun 1214 Saka (1319 Masehi) dalam
ukuran lebih kecil disbanding arca Dwarapala di
pintu masuk candi. Ada Candi Naga yang hanya
tersisa bagian kaki dan badan berukuran lebar
4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi
4,70 meter. Nama Candi Naga digunakan untuk
menamakan candi ini karena sekeliling tubuh
candi dililit naga dan disangga tokoh-tokoh
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berbusana raya seperti raja sebanyak sembilan buah yang
mengisyaratkan sebuah candrasengkala yang berarti angka
tahun 1208 Saka (1286 Masehi) di masa pemerintahan Raja
Kertanegara.

Candi Penataran, Blitar

Halaman belakang merupakan tempat yang paling sakral. Ada
9 buah bekas bangunan tidak beraturan, diantaranya dua buah
candi induk dan Prasasti Palah berupa linggapala. Candi induk
terdiri dari tiga teras tersusun dengan tinggi 7,19 meter,
berangka tahun 1269 Saka (1347 Masehi). Sekeliling teras
pertama terdapat relief epos Ramayana. Teras kedua dipenuhi
pahatan relief epos Kresnayana. Teras ketiga terdapat relief
naga dan singa bersayap, dengan bentuk hampir bujur sangkar.
Prasasti Palah adalah prasasti yang dibuat oleh Raja Srengga
dan ditemukan di halaman Candi Penataran, berangka tahun
1119 Saka (1197 Masehi). Prasasti menerangkan bahwa
“menandakan Kertajaya berbahagia dengan kenyataan tidak
terjadi sirnanya empat penjuru dari bencana”. Bangunan itu
dia fungsikan untuk menyembah Batara Palah.

Situs bersejarah ini ditemukan Sir Thomas Stamford Raffles
Letnan Gubernur Jenderal pada masa kolonial Inggris pada
tahun 1815 dan belum banyak dikenal sampai tahun 1850.
Jejak Raffles diikuti J. Crawfurd, Van Meeteren Brouwer (1828),
Jonathan Rigg (1848), Junghun (1884), dan N.W. Hoepermans
(1886) yang melakukan penelitian dan inventarisasi. Candi
Penataran masih berdiri kokoh hingga kini dengan segala
keasliannya yang masih sangat terjaga sebagai bukti jejak
sejarah kejayaan peradaban nenek moyang kita.
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Dalam Kitab Negarakertagama atau Desawarnana yang ditulis
Mpu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, Candi Penataran
disebut sebagai bangunan suci “Palah” yang dikunjungi Raja
Hayam Wuruk yang memerintah Kerajaan Majapahit (13501389 Masehi) untuk pemujaan kepada Hyang Acapalat,
perwujudan Dewa Siwa sebagai Girindra (Giri Indra dewa
penguasa gunung). Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih
Gajahmada menjadikan Candi Penataran tempat yang
paling disenangi. Dari beragam kisah diketahui, Mahapatih
Gajahmada mengucapkan “Sumpah Palapa” di area Candi
Penataran ini.

Trans Jawa
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Pondok Pesantren Tebuireng :

Ziarah ke Makam
Gus Dur

Pondok Pesantren Tebuireng terletak di Desa Cukir, Kecamatan
Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekitar delapan kilometer
di selatan Kota Jombang, tepat berada di jalan raya Jombang - Kediri.
Pesantren ini didirikan oleh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari pada
tahun 1899 sepulangnya dari menuntut ilmu di berbagai lembaga
pendidikan terkemuka di Mekkah, untuk mengamalkan ilmu yang
telah diperolehnya.
Pondok Pesantren Tebuireng telah banyak memberikan kontribusi penting dan sumbangan
besar kepada bangsa dan negara Indonesia. Berbagai materi pelajaran penting diajarkan
di pesantren ini mulai dari pengetahuan agama Islam, ilmu syariat dan bahasa Arab, serta
pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajarannya.
Menurut cerita masyarakat setempat, nama Tebuireng berasal dari kata “kebo ireng” (kerbau
hitam). Konon zaman dahulu ada seorang warga mempunyai kerbau ‘bule’ berkulit kuning/putih.
Pada suatu hari kerbau tersebut emnghilang dan ditemukan terperosok di raw-rawa dalam
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Kiri, Kegiatan di
Pesantren Tebu Ireng,
Jombang, Jawa Timur
Kanan, Komplek Makam
Gus Dur

keadaan memprihatinkan dengan lintah yang
memenuhi tubuhnya. Seketika itu juga sang
pemilik berteriak “Kebo ireng! Kebo ireng”. Sejak
saat itu dusun tempat ditemukannya kerbau
tersebut dikenal dengan nama Kebo Ireng.
Versi lain menuturkan bahwa nama Tebuireng
diambil dari nama punggawa Kerajaan Majapahit
yang masuk Islam dan kemudian tinggal di
sekitar Dusun Cukir. Seiring perkembangan
zaman, kondisi perkampungan berkembang,
salah satunya ialah berdirinya pabrik gula di
dusun tersebut. Masyarakat terdorong untuk
menanam tebu yang berwarna hitam (tebu
ireng) untuk bahan baku pembuatan gula. Hal
itulah yang kemudian menjadi latar belakang
penamaan Dusun Tebuireng.
Tanaman tebu kaya akan khasiat sebagai
pereda batuk dan panas badan, menstabilkan
detak jantung manusia. Sari tebu mengandung
vitaman B2 dan senyawa saccharant sebagai
antidiabetes dan aman dikonsumsi oleh
penderita diabetes.

Dalam perjalanan sejarahnya, Pondok Pesantren
Tebuireng telah mengalami tujuh kali periode
kepemimpinan (pengasuh pondok pesantren),
yakni KH. Muhammad Hasyim As’ari (18991047), KH. Abdul Wahid Hasyim (1947-1950),
KH. Abdul Karim Hasyim (1950-1951), KH.
Achmad Baidhawi (1951-1952), KH. Abdul
Kholik Hasyim (1953-1965), KH. Muhammad
Yusuf Hasyim (1965-2006), KH. Salahuddin
Wahid (2006-2020), KH. Abdul Hakim Mahfudz
(2020-……).
Makam Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau
akrab dipanggil Gus Dur berada dalam Kompleks
Pondok Pesantren Tebuireng. Sebelum masa
pandemi Covid-19, hampir setiap hari, makam
Gus Dur selalu ramai dikunjungi para peziarah
sekaligus wisata religi ke Pondok Pesantren
Tebuireng.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

237

Ruas Tol
Kertosono - Mojokerto
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Ruas
MojokertoSurabaya

36,27 Km

Situs Trowulan Mojokerto :

Napak Tilas
Nagarakertagama

Situs Trowulan merupakan kawasan kepurbakalaan peninggalan
Kerajaan Majapahit yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten
Mojokerto. Jawa Timur. Situs Trowulan dibangun pada tahun 1293
Masehi dan runtuh di tahun 1521 Masehi. Sejak tahun 2009, Situs
Trowulan telah didaftarkan oleh Pemerintah Idnonesia sebagai
Warisan Dunia UNESCO.
Nama “Trowulan” merujuk pada pada nama kecamatan dimana tempat situs bersejarah
itu berada. Menurut Henri Maclaine Pont, Trowulan dahulu bernama “Setra Wulan” atau
“Sastrawulan” merujuk pada sumber Serat Darmagandhul pupuh XX yang menjadi tempat Raja
Brawijaya dimakamkan.
Situs Trowulan adalah kawasan perkotaan yang cukup maju dari Kerajaan Majapahit yang
mulai ditempati pada masa kepemimpinan Ratu Tribhuwanatunggadewi Jayawishnuwardhani
dan Raja Hayam Wuruk. Situs ini menjadi satu-satunya situs kepurbakalaan di Indonesia yang
berbentuk kota dari masa kerajaan kuno klasik nusantara abad V-XV Masehi.
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Komplek Situs Trowulan

Situs Trowulan memiliki luas hampir 100
kilometer persegi. Beberapa situs arkeologi yang
ditemukan di Situs Trowulan antara lain Gapura
Bajang Ratu, Gapura Wringin Lawang, Candi
Tikus, Candi Brahu, Candi Menak Jingga, Candi
Gentong, Candi Kedaton, Situs Watu Umpak,
Situs Sentono Rejo, Makam Troloyo, Makam
Putri Cempa, Kolam Segaran, Alun-alun. Dari
semua situs arkeologi yang ditemukan disini,
Candi Tikus adalah yang paling terkenal. Berbeda
dengan bentuk candi pada umumnya, Candi Tikus
berupa kolam pemandian ritual (pertirtaan) yang
ditemukan pada 1914. Dinamakan demikian,
karena saat ditemukan candi ini menjadi tempat
sarang tikus. Candi Tikus dipugar secara
bertahap dengan arsitekturnya terbuat dari batu
bata merah berbentuk cekungan bujur sangkar.
Makam Troloyo dipercaya terdapat makam
Raden Wijaya, raja pertama Kerajaan Majapahit.
Makam Putri Cempa adalah peristirahatan selir
Raja Brawijaya IV yang berasal dari Kerajaan
Champa di Vietnam.

Situs Trowulan merupakan warisan budaya yang
tak ternilai bagi Bangsa Indonesia. Kawasan
di sekitar Situs Trowulan hingga kini masih
memiliki banyak situs-situs yang belum tergali
dan tidak tertutup kemungkinan di kemudian
hari akan ditemukan lagi situs-situs baru
peninggalan Kerajaan Majapahit. Terbaru situs
purbakala berupa sisa-sisa permukiman bekas
tempat tinggal kaum saudagar atau bangsawan
dari zaman Majapahit yang ditemukan warga
Mojokerto diperkirakan berdiri abad 15 Masehi
(24/6/2019). Permukiman dengan struktur
bangunan dari bata merah kuno serta banyak
fragmen dari tanah liat dan keramik ditemukan
di Dusun Pakis Kulon, Desa Pakis, Kecamatan
Trowulan, Mojokerto.
Para wisatawan tidak akan pernah bosan untuk
dapat melihat langsung dan membayangkan
jejak puncak kejayaan peradaban Kerajaan
Majapahit di Situs Trowulan ini.
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Gerbangkertosusila :

Pintu Gerbang
Kemakmuran

Percepatan Pembangunan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila
mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat berupa
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertasusila, Bromo
Tengger Semeru, Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan.
Percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan Gerbangkertasusila dan sekitarnya meliputi
Tuban, Bojonegero, dan Jombang, kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan
yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian regional dan
nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Wilayah Metropolitan (WM) Gerbangkertosusila akan dikembangkan sebagai salah satu pusat
ekonomi nasional yang berdaya saing global dan berkelanjutan. Selian itu akan didukung
pengembangan Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Madura dan Kepulauan secara terpadu,
terintegrasi, dan berkelanjutan.
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Luas kawasan WM Gerbangkertosusila sebesar
5.925,84 kilometer persegi dengan rincian
Kabupaten Gresik (1.192 kilometer persegi),
Kabupaten Bangkalan (1.144 kilometer persegi),
Kabupaten Mojokerto (835,93 kilometer
persegi), Kota Mojokerto (16,46 kilometer
persegi), Kota Surabaya (333,063 kilometer
persegi), Kabupaten Sidoarjo (591,59 kilometer
persegi), dan Kabupaten Lamongan (1.812,8
kilometer persegi) (Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR,
2015).
Jumlah penduduk WM Gerbangkertosusila
sebanyak 9.570.870 jiwa dengan rincian
Kabupaten Gresik (1.256.813 jiwa), Kabupaten
Bangkalan
(954.305
jiwa),
Kabupaten
Mojokerto (1.080.389 jiwa), Kota Mojokerto
(125.706 jiwa), Kota Surabaya (2.848.583
jiwa), Kabupaten Sidoarjo (2.117.279 jiwa),
dan Kabupaten Lamongan (1.187.795 jiwa)
(Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
Kementerian PUPR, 2015).

Ruas Tol, KertosonoSurabaya

Kebijakan
penataan
ruang
WM
Gerbangkertosusila meliputi mengembangkan
kawasan
perkotaan
Gerbangkertosusila
sebagai
pusat
pertumbuhan
nasional
dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat

dan lingkungan binaan berstandar tinggi.
Peningkatan sistem perkotaan yang menarik
dan efisien dalam keterkaitan antara daerah
perkotaan dan perdesaan. Pengembangan
sistem jaringan prasarana transportasi dan
prasarana wilayah lainnya untuk meningkatkan
keterkaitan antar wilayah.
Penciptaan wilayah yang berorientasi lingkungan.
Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budai
daya serta keseimbangan antara perkotaan dan
perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan. Peningkatan fungsi kawasan
untuk pertahanan dan keamanan negara.
Sedikitnya ada 77 progam prioritas yang disebar
di WM Gerbangkertosusila yang meliputi
Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan,
Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten
Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Bappenas
(2019) merencanakan konsep pengembangan
WM Gerbangkertosusila dengan tema green
mixed used.
Ada 15 proyek diantaranya akan dibangun
di Surabaya, dimana 12 proyek fisik, dan 3
program pengembangan sumber daya manusia.
Program pengembangan ekonomi di WM
Gerbangkertosusila itu menempatkan Kota
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Surabaya sebagai titik sentral utama. Surabaya menjadi hub
untuk wilayah-wilayah sekitarnya, dan konektivitas simpulsimpul transportasi mulai dari pelabuhan, stasiun, terminal,
hingga bandara.
Pembangunan akses transportasi dengan pengembangan
light rail transport (LRT), akses kereta menuju Bandara Juanda,
akses kereta api menuju Pelabuhan Teluk Lamong, kereta api
regional serta pembangunan double track dan autonomous
rail rapid transit (ART) (rute Stasiun Pasar Turi, Stasiun
Bangkalan, hingga Pelabuhan Kamal), serta jalan tol Juanda
menuju pelabuhan Tanjung Perak.
Dengan penguatan di wilayah masing-masing, beban Surabaya
sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur akan semakin ringan
sehingga lebih mudah ditata dan dikendalikan. Sinergi dengan
daerah-daerah lain menjadi penting agar kemajuan kota-kota
lain bisa pesat seperti Surabaya. Hal ini akan mendorong
agar penataan kawasan mendatang bisa lebih terintegrasi
sehingga imbas kemajuan kota bisa lebih terasa di kota/
kabupaten lain.
Surabaya akan mengambil peran strategis dalam
pengembangan kawasan Gerbangkertosusila dan menjadi
pendorong untuk pengembangan wilayah lain. Wali Kota
Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, mengenai koneksi,
Pemerintah Kota Surabaya telah membangun sejumlah
infrastruktur jalan middle east ring road hingga Pondok
Chandra dan frontage road, flyover Teluk Lamong ke Jalan
Lingkar Luar Barat.
Pakar tata kota dari ITS, Prof Johan Silas menuturkan, memang
dari dulu sudah ada rencana untuk membangun koneksi
Surabaya dan Kamal. “Dulu Belanda mencita-citakan koneksi
Surabaya-Kamal,” ujarnya (2/12/2019).
Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan
ekonomi di WM Gerbangkertosusila dapat bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU), dan sumber-sumber pembiayaan
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

246

75 ASA

Merajut Trans Jawa, Menuju Indonesia Maju

Trans Jawa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

247

Kota Pahlawan :

Semangat Berani
Menghadapi Bahaya
Kata Surabaya sering diartikan secara filosofis sebagai lambang
perjuangan antara darat dan air, dilatrabelakangi dengan cerita rakyat
pertempuran antara ikan sura (suro = ikan hiu) dan baya (boyo =
buaya) yang menjadi lambang Kota Surabaya. Versi lain menyebutkan,
Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup—mati di Kali
Mas di wilayah Peneleh, antara Adipati Jayengrono (yang menguasai
ilmu baya) dan Sawunggaling (yang menguasai ilmu sura) di era
Kerajaan Majapahit di bawah Raden Wijaya.
Bukti sejarah dari Prasasti Trowulan I berangka 1358 Masehi mengungkaplan bahwa Surabaya
(Churabhaya) masih berupa desa di tepi sungai Brantas dan menjadi tempat penyeberangan
penting. Surabaya jug atercantum dalam pujasastra Kakawin Nagarakertagama yang ditulis
Empu Prapanca yang bercerita tentang perjalanan Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit pada
1365 Masehi dala pupu XVII (baik ke-5, baris terakhir). Nama Surabhaya dikukuhkan secara
resmi ada abad ke-14 oleh Arya Lembu Sora.
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Salah satu aktifitas
pembangunan di kota
Surabaya

Hari jadi Kota Surabaya ditetapkan pada
31 Mei 1293. Hari kemenangan dimana
serangan pasukan Mongol yang datang dari
laut diibaratkan sebagai sura (ikan hiu/berani)
berhasil dikalahkan oleh pasukan Majapahit
yang dipimpin Raden Wijaya yang datang dari
darat diibaratkan sebagai baya (buaya/bahaya).
Jadi secara harfiah berarti berani menghadapi
bahaya yang datang mengancam.
Surabaya dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan
karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan
dalam perjuangan Arek-arek Suroboyo (pemuda
pemudi Surabaya) dalam mempertahakan
kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan
penjajah. Pada 3 februari 1942, Jepang
mengebom Surabaya dan berhasil merebut
Surabaya Maret 1942. Pada 17 Mei 1944,
Surabaya dihujnai serangan udara oleh tentara
Sekutu. Pada 25 Oktober 1945, enam ribu
tentara Sekutu mendarat di Surabaya. Pada 10
November 1945 adalah hari paling bersejarah
bagi Kota Surabaya dan Bangsa Indonesia saat
terjadi pertempuran sengit selama 10 hari

antara tentara Sekutu dan tentara Indonesia
menimbulkan korban perang besar. Peristiwa
besar itu pun dicatat dan diperingati sebagai
Hari Pahlawan sebagai penghormatan jasa bagi
para pahlawan bangsa.
Perkembangan
pesat
Kota
Surabaya
menempatkan diri sebagai kota terbesar kedua
setelah Jakarta. Perencanaan kota yang relatif
tertata baik membuat Kota Surabaya meraih
banyak penghargaan diberbagai ajang nasional,
regional, hingga internasional. Surabaya juga
menjadi tuan rumah berbagai perhelatan besar
berskala dunia, seperti Peringatan Hari Habitat
Dunia (5/10/2020) dan Piala Dunia U-20 (2021).
Keperdulian terhadap pelestarian bangunan dan
lingkungan membuat wisatawan yang datang
dapat mengunjungi Hotel Majapahit (d/h Hotel
Oranje), Jembatan Merah, Kantor Pos Surabaya,
Taman Bungkul (penghargaan taman terbaik
dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, The Asian
Townscape Award 2013).
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Ruas Tol
Mojokerto -Surabaya
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Ruas
Surabaya-Gempol

48,86 Km

Sidoarjo :

Kota Petis Yang Manis
Kabupaten penyangga utama Kota Surabaya. Sidoarjo dulu dikenal
sebagai pusat Kerajaan Jangala. Pada masa kolonialisme Hinda
Belanda, daerah Sidoarjo benama Sidokare, menjadi bagian dari
Kabupaten Surabaya. Pada 31 Januari 1859, pemerintah Hindia
Belanda memisahkan menjadi dua bagian yakni Kabupaten Surabaya
dan Kabupaten Sidokare. Nama Sidokare dianggap kurang bagus
sehingga diubah namanya menjadi Kabupaten Sidoarjo, pada 28 Mei
1859.
Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan pesat. Berbagai potensi yang ada di Sidoarjo
seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dikemas dengan
baik dan terarah. Dengan dukungan sumber daya manusiayang memadai, maka Kabupaten
Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian
regional dan nasional.
Perikanan, industri, dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura
di sebelah timur Sidoarjo merpakan daerah penghasil perikanan, diantaranya ikan, udang, dan
kepiting. Udang dan ikan bandeng merupakan komoditas perikanan yang utama bagi kota ini,
hal ini diwujudkan dalam lambang Kabupaten Sidoarjo. Tak heran jika Sidoarjo juga dikenal pula
dengan sebutan “Kota Petis”.
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Kiri, Ruas Tol
Surabaya - Gempol
Kanan, Masjid Jami’ Al
Abror Sidoarjo

Sektor industri berkembang pesat karena lokasi
yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa
Timur (Kota Surabaya), Pelabuhan Tanjung Perak,
maupun Bandara Juanda. Kondisi sosial politik
dan keamanan yang relatif stabil menarik minat
banyak investor untuk menanamkan modal di
Sidoarjo. Kehadiran Tol Trans Jawa yang semakin
mendekatkan jarak dengan Kota Surabaya dan
sekitar turut memperkuat peranan Sidoarjo
dalam menggerakkan perekonomian di Wilayah
Metropolitan Gerbangkertosusila.
Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertanian
yang subur sebagai lumbung pangan, bertekad
terus mempertahankan pertanian yang maju
agar bisa swasembada pangan dengan cara
identifikasi pertanian, menggunakan mekanisasi
teknologi tepat guna, serta melindungi daerah
pertanian.

Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa destinasi
wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti
Masjid Agung Sidoarjo, Masjid Jami’ Al Abror
Sidoarjo, Pura Jala Siddhi Amertha, Museum Mpu
Tantular, Monumen Jayandaru, Candi Dermo,
Candi Mendalem, Candi Pari, Candi Sumur, Candi
Tawangalun, kampung batik Jetis, kampung
krupuk Desa Kedungrejo-Jabon, kawasan sentra
tas dan koper Tanggulangin, kawasan sentra
industri sandal dan sepatu di Wedoro-Waru dan
Tebel-Gedangan, wisata Sungai Karanggayam,
wisata bahari Tlocor, wisata Lumpur Lapindo
Porong. Ada makanan khas Sidoarjo yang
sayang untuk dilewatkan seperti kupang
lontong, sate kerang, otak-otak bandeng, oteote khas Porong, bandeng asap, lontong balap,
petis Sidoarjo. Wisatawan juga dapat langsung
berkunjung ke kawasan sentra industri kerupuk
di Telasih-Tulangan.
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Kawasan Industri dan
Pariwisata :

Migrasi Industri dan
Investasi
Menikmati lancarnya 933 kilometer Merak – Pasuruan atau 760
kilometer Jakarta-Surabaya yang meringkaskan waktu perjalanan
menjadi 10-12 jam dari yang semula 15-18 jam, mungkin yang
dibayangkan adalah fakta-fakta tentang rangkaian pasir, semen,
dan baja yang saling terhubung yang kini menjelma menjadi Tol Trans
Jawa.
Padahal, jika mau lebih saksama memeriksa makna substantif di balik beton infrastruktur,
jalan tol adalah asa masa depan tentang konektivitas sistem logistik dan migrasi industri di
kawasan pantura; dan keduanya menjadi bagian dari peradaban baru transportasi di Pulau Jawa.
Terkait dengan konektivitas logistik, sudah puluhan tahun Indonesia dibelenggu ekonomi biaya
tinggi. Pangkal masalahnya adalah mahalnya ongkos distribusi yang memicu inefisiensi mesin
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perekonomian. Inefisiensi itu pula yang selama
ini menjadi maslaah utama ekonomi domestik.
Akibatnya, produk nasional tidak kompetitif.
Barang dan jasa produksi Indonesia seakanakan sudah tumbang sebelum bersaing di pasar
global bahkan dipermalukan di negeri sendiri.
Kehadiran jalan tol ini akan memangkas durasi
transportasi, mengoreksi biaya produksi, dan
alhasil, harga barang dan jasa akan turun.

Proses pembangunan
ruas tol

Kiri, Ruas Tol
Surabaya - Gempol
Kanan, Perbaikan
dinding Ruas Tol

Tol Trans Jawa juga akan mengantarkan
transformasi industri. Kemudahan transportasi
dan relasi jalan tol akan menggeser sektor
padat karya dan manufaktur besar dari Jawa
Barat bagian utara ke arah sepanjang Jawa
Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Karena
sektor riil menggeliat lebih dinamis, maka
perekonomian Jawa akan lekas hijrah menuju
pemerataan antarwilayah. Industri dan lapangan
kerja yang tercipta tak lagi sentralistis. Pada
gilirannya, “kue ekonomi” tak lagi hanya terasa
di ibukota (Jabodetabek). terbagi. Pembangunan
akan menjadi tersebar. Kesejahteraan akan
terdistribusi.

Dalam kaitannya dengan investasi, penanaman
modal di sektor infrastruktur akan menjadi
salah satu instrumen pemikat investasi. Lewat
guyuran modal itu, mesin pertumbuhan ekonomi
akan berputar lebih cepat dan geliat aktivitas
ekonomi akan kian mengemuka.
Berkat tol, jarak antartempat di Jawa terasa
semakin pendek. Artinya, pergerakan warga
negara semakin efisien. Dalam jangka pendek,
kemacetan saat liburan Natal, Tahun Baru,
dan mudik Lebaran diharapkan dapat terurai.
Adapun dalam jangka panjang, kelas menengah
dan warga yang menyukai pariwisata akan
lebih mudah mengakses objek pariwisata.
Implikasinya, destinasi wisata prioritas seperti
Borobudur, Bromo, Tengger, dan Semeru
berpotensi kebanjiran wisatawan di masa
depan. Peluang investasi pendukung pariwisata
pun kian lebar terbuka.
Bangsa yang cepat, itulah yang akan unggul.
Begitulah pesan Presiden Joko Widodo. Itulah
pula yang bisa dipacu lewat Tol Trans Jawa.
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Lumpur Sidoardjo :

Semburan Pembobol
Jalan Tol
Pada tanggal 29 Mei 2006 terjadi suatu peristiwa luar biasa yang
kemudian dikenal dengan nama “Lula” (Lumpur Lapindo) atau
“Lusi” (Lumpur Sidoardjo). Tak secantiknya namanya, peristiwa ini
adalah banjir lumpur panas di lokasi pengeboran minyak PT. Lapindo
Brantas, Inc., di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan
Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan
permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta melumpuhkan
aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai sekarang, masalah ini belum tuntas.
Masyarakat pun bereaksi. Salah satunya, tanggal 10 Juno 2006, ratusan warga Desa Siring,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjebol tanggul pembatas ruas jalan Tol Surabaya-Gempol
di Km 38 dengan alat berat untuk memberi jalan luapan lumpur yang terus bertambah. Warga
menganggap tanggul pembatas sepanjang satu kilometer yang dibuat PT Lapindo Brantas
justru menyebabkan lumpur tidak bisa mengalir ke tempat lain dan dikhawatirkan akan
mengubur rumah-rumah warga.
Lumpur Lapindo menyebabkan terputusnya Jalan Tol Porong-Sidoardjo KM 37 hingga KM 42.
Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di seputar Jalan Raya Porong tak terhindarkan. Catatan
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Kiri, Lumpur Lapindo,
Sidoarjo, Jawa Timur
Kanan, Ruas Tol
disekitar lumpur
Lapindo

tahun 2008, total kerugian akibat terhambatnya
distribusi barang dan jasa diperkirakan lebih
dari Rp 5,1 miliar per hari. Aktivitas armada
perusahaan otobus turun hingga 52,5 persen
atau 95 unit per hari. PT Jasa Marga sebagai
pengelola kehilangan pendapatan sebesar Rp
60 juta per hari menyusul ditutupnya ruas Tol
Porong Gempol.
Tol Porong-Gempol adalah bagian dari Ruas Tol
Surabaya-Gempol (43 km) yang mempunyai
arti penting karena terus tersambung ke
Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, PasuruanProbolinggo, dan Probolinggo-Banyuwangi.
Karena karena sebagian besar ruas jalan tol telah
terendam oleh lumpur, Pemerintah memutuskan
menutup ruas tersebut sebagai jalan tol,
sehingga panjangnya berkurang menjadi 37
kilometer. Ruas yang terendam tol tersebut
kemudian digeser sekitar 3 km ke arah barat.

Melalui kajian geologi bekerjasama dengan ITB,
diputuskan untuk merelokasi ruas tersebut
dengan memutar ke arah selatan. Total panjang
relokasi ruas jalan Tol Porong-Gempol tersebut
mencapai 10 km, dan terdiri atas dua seksi,
yaitu: Seksi Kejapanan-Gempol (3,55 km) dan
Seksi Porong-Kejapanan (6,45 km).
Seiring selesainya pembangunan relokasi
dan terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 257/
KPTS/M/2015 pada tanggal 6 Mei 2015
mengenai Penetapan Pengoperasian Jalan Tol
Ruas Relokasi Porong-Gempol Seksi KejapananGempol pada Jalan Tol Surabaya-Gempol, maka
pada tanggal 8 Mei 2015 s/d 17 Mei 2015
dilakukan uji coba atas relokasi jalan tol yang
terendam lumpur lapindo.
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Ruas Tol
Surabaya - Gempol
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Ruas
Gempol-Pasuruan

34,50 Km

Pasuruan :

Kota Bandar Tanjung
Tembikar
Pada masa kini masyarakat semakin akrab dengan singkatan
tol “Gempas” dan “Paspro”. Gempas kependekan dari GempolPasuruan, sedangkan PasPro adalah Pasuruan-Probolinggo.
Keduanya menyertakan nama Pasuruan. Kedua ruas ini merupakan
ruas-ruas akhir dari rencana besar Tol Trans Jawa.
Kota Pasuruan terletak 60 kilometer sebelah tenggara Kota Surabaya. Pada zaman Kerajaan
Airlangga, Pasuruan dikenal dengan sebutan “Paravan”. Letak geografis yang strategis di Selat
Madura, menempatkannya sebagai salah satu kota pelabuhan yang terbesar di Pantai Utara
Jawa sepanjang abad ke-19. Pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan
antarpulau dan antarnegara. Pasuruan adalah sebuah kota pelabuhan kuno yang dikenal
sebagai Tanjung Tembikar.
Daerah pedalaman (hinterland) sekitar Pasuruan, merupakan salah satu daerah pertanian yang
tersubur di Jawa. Sepanjang abad 19 dimana eksploitasi pemerintah kolonial Belanda pada
hasil perkebunan di Jawa diintensifkan melalui cara tanam paksa (Cultuurstelsel 1830-1870).
Pasuruan menjadi kota pelabuhan untuk membawa hasil perkebunan tersebut langsung ke
pelabuhan–pelabuhan di Eropa.
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Kiri, Kanan, Ruas Tol,
Gempol-Pasuruhan,
Jawa Timur

Pasuruan juga dipakai sebagai kota “collecting
center”, yang berfungsi sebagai distribusi
dan perdagangan bagi hasil bumi dari daerah
di sekitarnya. Maka tak heran jika tata ruang
dan pembangunan jalan-jalan utama di kota
ini dibuat sesuai kontrol administrasi dan
kelancaran produksi serta distribusi atas hasil
bumi di daerah hinterland. Sungai Gombong
yang membelah kota tersebut dari utara ke
selatan menjadi jalur transportasi hasil bumi
yang diangkut dengan perahu melalui sungai
tersebut; sebelum tersedianya jalur darat yang
memadai.
Kota pelabuhan yang sibuk ini membuat
banyak bangsawan dan saudagar kaya memilih
menetap di Pasuruan untuk memudahkan
mengembangkan usahanya. Hal ini membuat
kemajemukan bangsa dan suku bangsa di
Pasuruan terjalin sejak dulu dengan baik.
Pasuruan berada di jalur utama pantai utara yang
menghubungkan Jawa-Bali yang menjadikannya
sebagai kota dengan prospek ekonomi besar di
kawasan Indonesia bagian timur.

Pasuruan sudah disebut lama dalam catatan
sejarah. Prasasti Cunggrang, tertanggal 18
September 929 Masehi ditemukan di Dusun
Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol,
Pasuruan. Prasasti ditulis Mpu Sindok di era
Mataram Kuno ini menandakan bahwa dulu ada
kota tua yang disebut ‘Pasuruhan’. Sekitar abad
ke-10, wilayah Pasuruan menjadi daerah penting
bagi Kerajaan Medang atau biasa disebut juga
Mataram Dinasti Isyana yang didirikan oleh Mpu
Sendok. Dalam kitab Negarakertagama, Mpu
Tantular mencatatnya sebagai daerah yang
dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk (13501389).
Dalam Babad Pasuruan pada dasawarsa
pertama abad XVI yang menjadi raja di Pasuruan
adalah Pate Supetak yang disebut sebagai
pendiri ibu kota Pasuruan. Raja-raja Jawa Timur
yang beragama Hindu cukup lama menguasai
Pasuruan. Penaklukan Pasuruan oleh Sultan
Trenggono dari Demak (1545) awal kekuatan
Islam di ujung Timur Jawa.
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Pasuruan : Kota Bandar Tanjung Tembikar

Ruas Tol,
Gempol-Pasuruhan,
Jawa Timur

Belanda menganggap Pasuruan sebagai kota bandar yang
cukup penting sehingga menjadikannya sebagai ibu kota
karesidenan dengan wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten
Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Bangil.
Kehadiran Untung Suropati, seorang budak belian yang
berjuang melawan Belanda yang berhasil menewaskan
Kapten Tack di Mataram (Kartasura, Jawa Tengah), sebagai
raja di Pasuruan dengan gelar Raden Adipati Wironegoro
(1686-1706) memberikan catatan tersendiri dalam sejarah
kemerdekaan Bangsa Indonesia.
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Pasuruan menjadi kota kelahiran Dr. Ernest Francois Eugene
Douwes Dekker yang dikenal dengan nama Danudirja
Setiabudi yang juga memiliki nama pena Multatuli dengan
karya Max Havelaar. Douwes Dekker lahir di Pasuruan, 8
Oktober 1879 dan meninggal di Bandung, 28 Agustus 1950.
Setiabudi adalah salah satu dari “Tiga Serangkai” bersama dr.
Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar
Dewantara).
Pembangunan Jalan Raya Pos (grotepostweg), yang
menghubungkan kota-kota pantai Utara Jawa yang dibangun

Trans Jawa

pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811), juga
melewati Pasuruan. Maka tak mengherankan jika hubungan
Pasuruan dengan kota-kota lain seperti Surabaya, Probolinggo
dan Kota-Kota Ujung Timur Jatim, serta daerah pedalaman
seperti Malang menjadi sangat mudah.
Pemerintah Kota Pasuruan mencatat setidaknya ada sekitar
110 bangunan tua yang patut dijadikan cagar budaya.
Wisatawan dapat menikmati keindahan bangunan Graha
Singa Pasoeroean di Jalan Hasanudin, Rumah Darussalam dan
Gedung Wolu di Jalan Soekarno Hatta, Societeit de Harmonie

Pasoeroean di Jalan Untung Suropati, Gedung Pancasila,
Gereja Katolik Santo Antonius Padova di Jalan Balai Kota,
Klenteng Tjo Tiek Kion di Jalan Lombok. Kota Pasuruan memiliki
beragam makanan khas yang wajib dicoba yakni nasi rawon,
sate komo (berbahan dasar daging sapi), kupang kraton khas
pasuruan, bipang jangkar, roti matahari.
Kini melalui kehadiran Tol Trans Jawa, koneksi Pasuruan
akan semakin terbuka dan cepat, terutama untuk wilayah
Jawa Timur bagian timur dan selatan. Asa untuk mengulang
kejayaan Pasuruan semakin nyata di depan mata.
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Ruas Tol
Gempol-Pasuruan
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Ruas
PasuruanProbolinggo

31,30 Km

Peresmian Ruas Tol
Pasuruan - Probolinggo,
oleh prsiden Joko Widodo
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Probolinggo :

Mangga yang Membuat
Lupa Jiwa
Ketika menjelaskan beberapa manfaat ekonomi jalan Tol Trans Jawa,
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memberi ilustrasi petani mangga
Probolinggo kini dapat menghitung bisnisnya secara lebih tepat
karena waktu pengiriman dan biaya menjadi lebih efisien. Ada apa
dengan mangga Probolinggo?
Jika Majalengka di Jawa Barat terkenal dengan mangga gedong gincu, Probolinggo berpuluhpuluh tahun lamanya masyur oleh buah mangga, khususnya mangga arum manis. Provinsi Jawa
Timur merupakan pemasok mangga terbesar di Indonesia. Pada 2017 produksi mangga di
Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 898 ribu ton dan memberikan kontribusi 40,7 persen dari
total produksi mangga nasional. Volume ekspor mangga pada 2017 sebesar 790 ton dan pada
2018 meningkat menjadi 842 ton atau naik sebesar 6,58 persen (Badan Pusat Statistik, 2018).

istimewa

Probolinggo adalah salah satu kota di Jawa Timur yang berbatasan dengan Pasuruan dan
Situbondo. Daerah ini memiliki pantai serta dataran tinggi. Tanah Probolinggo yang subur dan
berangin membuat Probolinggo dikenal sebagai penghasil buah anggur dan mangga terbaik
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Kiri, Mangga
Probolinggo, Jawa TImur
Kanan, Proses
pembangunan ruas tol,
Pasuruhan-Probolinggo,
Jawa Timur

di Indonesia sejak 1970-an baru kemudian
diikuti oleh daerah sekitar seperti Pasuruan dan
Situbondo.
Mangga arum manis merupakan varietas
mangga Probolinggo yang paling terkenal di
antara mangga manalagi dan mangga golek yang
juga banyak ditanam di Probolinggo. Disebut
arum manis karena mangga ini harum dan manis.
Buah mangga arum manis umumnya berbunga
pada bulan Juli-Agustus dan dipanen mulai
September-November.
Mangga arum manis disukai banyak kalangan
karena tekstur dagingnya lembut, tahan lama,
dan manis. Buah mangga dikenal kaya serat
yang baik bagi kesehatan jantung, melancarkan
pencernaan, dan menurunkan kolesterol, serta
masih banyak lagi khasiat lainnya.
Mangga Probolinggo kini sudah menembus
pasar ekspor. Kementerian Pertanian telah
memiliki rekomendasi teknologi budidaya untuk
menghasilkan buah mangga berkualitas ekspor
termasuk teknologi menghasilkan buah di luar

musim (off season). Jika mampu menghasilkan
buah di luar musim, tentunya petani akan
memperoleh harga yang lebih baik. Perlakuan
teknologi off season ini harus diimbangi dengan
pemupukan yang tepat agar tanaman tidak
merana.
Saat ini mangga Indonesia telah diekspor ke
berbagai negara seperti Singapura, Malaysia,
Hongkong dan hampir semua negara Timur
Tengah. Bahkan saat ini mangga Probolinggo
sedang berusaha keras untuk menembus pasar
Australia, Jepang dan negara Eropa yang terkenal
memiliki persyaratan ketat.
Probolinggo juga memiliki andalan mangga
lalijiwa (Mangifera lalijiwa) Si Manis endemik
Jawa. Sesuai sebutannya, mangga lalijiwo,
kata ‘lali’ (lupa) dan ‘jiwo’ (jiwa), jika memakan
buah mangga ini, kono rasanya manis dan
lezat sehingga akan membuat siapa pun yang
memakannya akan lupa diri.
Mangga laljiwo merupakan mangga manalagi
khas Probolinggo yang mempunyai bentuk bulat
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panjang, sedikit berparuh dan berlekuk. Warna kulit hijau tua
dengan bintik kelenjar berwarna putih kehijauan dan ditutupi
lapisan lilin. Daging buahnya cukup tebal, berwarna kuning
tua, mengandung sedikit air, rasanya manis, bahkan pada
waktu masih muda rasanya tidak begitu asam dan aromanya
tidak begitu tajam.
Ukuran buahnya sedang dengan panjang kira-kira 7
sentimeter dan berat rata-rata 200 gram per buah. Batangnya
sering digunakan batang bawah dalam perbanyakan vegetatif
mangga. Saat kondisi buah mengkal, buah memilki tekstur
renyah dan manis segar. Saat masih muda, warna daging
buahnya putih kehijauan, sedangkan saat tua berwarna kuning
hingga jingga.
Mangga lalijiwo bermanfaat dapat membantu menekan risiko
terkena penyakit degenerasi manula karena adanya kandungan
zat antioksidan zeaxanthin. Buah mangga ini memiliki indeks
glikemik rendah yang baik bagi penderita diabetes. Serat,
vitamin, dan kalium pada buah mangga baik untuk mencegah
penyakit kardiovaskular. Vitamin K buah mangga lalijiwo dapat
membantu kinerja kalsium untuk menjaga dan meningkatkan
kekuatan dan kesehatan tuang. Antioksidan dalam mangga
sangat tinggi antara lain quertecin, astraglin, fiestin, dan
asam galat yang siap melindungi tubuh dari serangan kanker.
Mangga manalagi memiliki rasa perpaduan antara mangga
arumanis dan golek. Ukuran buahnya lebih kecil dari mangga
golek. Ciri khas mangga manalagi adalah dagingnya yang tebal,
padat, dan berserat. Mangga manalagi termasuk mangga
yang tahan lama paska pemetikan dari pohon.
Mutu hasil hortikultura segar seperti pada buah mangga
didefinisikan sebagai kombinasi dari karakteristik dan
sifat-sifat yang memberikan nilai komoditas sebagai bahan
makanan. Konsumen mangga menilai perfoma mutu mangga
tergantung pada parameter mutu eksternal atau penampilan
visual (bebas memear, bebas getah, bebas cedera, berat,
warna, bentuk) dan parameter mutu internal (warna daging,
kerusakan, tingkat keasaman, derajat kemanisan).
Gerbang Tol
Probolinggo, Jawa Timur
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Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru :

Ketika Alam dan
Budaya Berbisik

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) adalah taman
nasional di Jawa Timur, yang teletak di wilayah administratif
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan
Kabupaten Probolonggo. Taman yang bentangan barat-timurnya
sekitar 20-30 kilometer dan utara-selatan sekitar 40 kilometer
ini dengan luas wilayah mencapai 50.276,3 hektar. Kawasan ini
ditetapkan sebagai taman nasional dalam Kongres Taman Nasional
Sedunia di Denpasar, Bali, 14 Oktober 1982. Pada 12 November
1992, Pemerintah Indonesia meresmikan kawasan Bromo Tengger
Semeru menjadi taman nasional.
Di kawasan TN-BTS terdapat kaldera lautan pasir dengan luas 6.290 hektar. Batas kaldera
lautan pasir itu berupa dinding terjal, yang ketinggiannya antara 200-700 meter. Hamparan
pasir yang luas sehingg dijuluki “Pasir Berbisik” berpagarkan perbukitan yang tertanam kokoh
disekelilingnya melengkapi keistimewaan keindahan pemandangan alam kawasan ini.
TN-BTS dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi dan besar seperti Gunung Semeru (3.676
meter), Gunung Bromo (2.329 meter), Gunung Batok (2.470 meter), Gunung Kursi (2.581
meter), Gunung Watangan (2.601 meter), Gunung Widodaren (2.650 meter).
Taman nasional ini memiliki tipe ekosistem sub-menotana, montana dan sub-alphin dengan
pohon-pohon yang besar dan berusia ratusan tahun, seperti cemara gunung, jamuju, edelweis,
berbagai jenis anggrek dan rumput langka. Pada dinding yang mengelilingi TN-BTS terdapat
banyak rerumputan, centigi, akasia, cemara.
Satwa liar yang hidup di sini antara lain luwak (Paradoxurus hermaphroditus) rusa (Rusa
timorensis), kijang (Muntiacus muntjak), macan tutul (Panthera pardus melas), ayam hutan
merah (Gallus gallus), rangkong (Buceros rhinoceros silvestris), elang bondol (Haliastur indus),
elang-ular bido (Spilornis cheela bido).
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Kegiatan keagaman
warga Tengger Bromo

Warga Suku Tengger menggelar upacara Yadnya
Kasada di Gunung Bromo. Upacara sakral
masyarakat Tengger di kawasan Gunung Bromo
ini dilakukan setiap tahun sekali setiap bulan
Kasada hari ke-14 dalam penanggalan kalender
tradisional Hindu Tengger. Upacara sesembahan
atau sesajen ini adalah untuk Sang Hyan Widhi
dan para leluhur. Ketua Adat Suku Tengger,
Supoyo, mengisahkan cerita legenda Gunung
Bromo yang dipercaya masyarakat Tengger
bahwa Raden Kusuma, putra bungsu dari Joko
Seger dan Roro Anteng, bersedia dilempar dan
dikorbankan ke kawah Bromo.
Syaratnya, setiap malam bulan purnama
tanggal 14-15 malampurnama bulan Kasad, dia
meminta hasil bumi untuk dilempar ke kawah
Bromo. Permintaan itu disanggupi Joko Seger
dan Roro Anteng, yang kemudian dilestarikan
sampai saat ini.

Rangkaian ritual masyarakat adat Tengger
dilaksanakan di Pura Luhur Poten dan puncak
Gunung Bromo, Probolinggo. Ritual Kasada ini
telah lama menjadi daya tarik wisata di Bromo
setiap tahunnya.
Ritual upacara Yadnya Kasada diiikuti oleh warga
di empat wilayah, yakni Probolinggo, Pasuruan,
Malang, dan Lumajang. Warga melarung aneka
hasil bumi dan sesaji ke dalam kawah Gunung
Bromo. Sesaji yang dilarung merupakan hasil
kekayaan Suku Tengger setiap tahunnya, mulai
dari hasil bumi, pertanian, perkebunan, ternak
hewan. Hal itu merupakan bentuk syukur Suku
Tengger atas nikmat dan rezeki yang sudah
didapat. Tujuannya agar terhindar dari musibah
dan diberikan kemakmuran oleh leluhur.
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Jawa TImur

Sesaji yang dilarung ke Kawah Bromo diperebutkan oleh puluhan
hingga ratusan orang usai dukun, tokoh masyarakat, dan
warga Suku Tengger memanjatkan doa meminta keselamatan,
keberkahan, dan kesejahteraan. Sebelum sesaji dilempar,
jajanan dan makanan beserta lauk-pauknya diletakkan di bibir
kawah. Di atas makanan itu, dupa ditancapkan dan dinyalakan.
Saat sesaji dilemparkan ke dalam kawah, beberapa orang
turun ke lereng kawah yan glabil. Mereka bertaruh nyawa
untuk menangkap sesaji yang dilemparkan dari bibir kawah.
Mereka telah menyiapkan sejenis jaring dan membentangkan
terpal agar sesaji bisa ditangkap.
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Ritual Yadnya Kasada akan terus dilestarikan, apa pun
kondisinya. Warga percaya bahwa ritual di Gunung Bromo ini
tetap harus dilakukan meski status gunung sedang waspada,
erupsi, turun hujan deras maupun angin kencang. Bahkan
di tengah pandemi Covid-19, upacara Yadnya Kasada tetap
dilaksanakan pada 6-7 Juli 2020 di Gunung Bromo dengan
penerapan protokol kesehatan yang ketat dan hanya diikuti
sedikit masyarakat Suku Tengger secara terbatas, tanpa ada
wisatawan.

Trans Jawa

Setidaknya ada lima destinasi wisata terpopuler yang selalu
dikunjungi para wisatawan di kawasan TN-BTS. Pertama,
Pananjakan 1 Gunung Bromo yang berada di ketinggian
2.770 meter sebagai tempat terbaik menyaksikan matahari
terbit di pagi hari. Kedua, Puncak Gunung Widodaren sebagai
tempat bertapa beberapa penduduk asli Suku Tengger untuk
mencapai tingkatan kesempurnaan (muksha). Ketiga, Kawah
Utama Bromo memiliki ukuran garis tengah sepanjang 800
meter (dari utara ke selatan) dan 600 meter (dari timur ke
barat), terdapat sebuah lingkaran raksasa dengan panjang
jari-jari lingkaran sepanjang 4 kilometer dari pusat kawah
sebagi kawah utama.

Keempat, Pasir Berbisik Bromo adalah lautan hamparan pasir
yang membentang luas di kawasan wisata TN-BTS seluas
5.920 hektar, satu-satunya kawasan pegunungan satusatunya yang memiliki lautan pasir yang luas di Nusantara.
Kelima, Pura Luhur Poten adalah sebuah pura tempat
persembahyangan masyarakat Hindu Tengger yang tinggal di
kawasan Bromo Tengger, dibangun tahun 2000, terdiri atas
tiga bagian yakni Mandala Utama (tempat persembahyangan
Padma, tempat pemujaan), Mandala Madya (tempat persiapan,
pengiring upacara persembahyangan), dan Mandala Nista
(tempat peralihan dari luar ke dalam pura).
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Ruas
ProbolinggoBanyuwangi

171,52 Km

Probowangi :

Bakal Tol Terpanjang
di Indonesia
Probowangi adalah singkatan dari ruas jaln tol Probolinggo
– Banyuwangi. Singkatan ini menjadi populer seiring dengan
dibangunnya ruas tol dari Probolinggo ke Banyuwangi. Tol
Probowangi adalah penuntasan dari keseluruhan Tol Trans Jawa
yang direncanakan membentang dari Merak di Jawa Barat sampai
ke Banyuwangi di Jawa Timur. Sampai dengan akhir tahun 2018, Tol
Trans Jawa telah selesai hingga Pasuruan.
Jika Tol Merak-Banyuwangi dapat tersambung oleh Tol Trans Jawa maka aktivitas perjalanan
lebih efektif dan efisien. Tidak saja menghemat waktu, tenaga, juga ongkos perjalanan. Di
samping itu, panorama keindahan alam Indonesia akan lebih terlihat nyata. Kunjungan ke
destinasi wisata dan kota-kota semakin mudah pula.
Tol Probowangi akan menjadi tol terpanjang di Indonesia jika kelak sempurna terbangun. Jalan
bebas hambatan ini dirancang sepanjang 171,516 kilometer yang terbagi menjadi tiga seksi.
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Kiri, Kanan, Proses
Pembangunan Ruas
Tol ProbolinggoBanyuwangi, Jawa Timur

Seksi 1 Probolinggo-Besuki (29,6 kilometer),
Seksi 2 Besuki-Bajulmati (110,875 kilometer),
dan Seksi 3 Bajulmati-Ketapang (31,041
kilometer). Jalan bebas hambatan ini akan
menjadi titik akhir jaringan Jalan Tol Trans Jawa.
Konsesi untuk pembangunan jalan tol ini adalah
35 tahun dengan dana investasi mencapai Rp
23,3 triliun.
Pada saat ini Tol Probowangi sudah memulai
proses awal pengerjaan berupa pembebasan
lahan. Pembebasan lahan sampai dengan
31 Juli 2020 untuk Seksi 1 mencapai 18,76
persen dari total panjang 29,6 kilometer, dan
Seksi 3 mencapai 54,18 persen dari total
panjang 31,041 kilometer. Sementara lahan
untuk konstruksi Seksi 2 sepanjang 110,875
kilometer masih belum dibebaskan. Pekerjaan
konstruksi Jalan Tol Probowangi secara
keseluruhan direncanakan bisa selesai pada
tahun 2025 mendatang.

Tol Probowangi merupakan titik akhir dari
jaringan Tol Trans Jawa yang menghubungkan
tiga kabupaten yakni Probolinggo, Situbondo,
dan Banyuwangi. Posisinya yang berada di ujung
timur Pulau Jawa menjadi sangat strategis
sebagai gerbang distribusi logistik, barang, jasa,
dan manusia dari timur ke barat.
Jawa Timur adalah salah satu provinsi di
Indonesia yang menawarkan berbagai jenis
tempat wisata. Daerah ini menawarkan berbagai
objek wisata alam mulai dari gunung, pantai, gua,
hingga air terjun. Pada umumnya, hampir setiap
kabupaten atau kota di Jawa Timur memiliki
tujuan wisata yang unik, seperti gunung berapi
Ijen di Banyuwangi, Taman Nasional Baluran di
Situbondo, dan sebagainya.
Jawa Timur dikenal sebagai pusat industri dan
keuangan kawasan Tengah dan Timur Indonesia,
yang memiliki signifikansi perekonomian cukup
tinggi, yakni berkontribusi sekitar 15 persen
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
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Semerbak Wangi Bumi
Blambangan

Majestic Banyuwangi
Festival, Bupati
Abdullah Azwar Anas
Banyuwangi,
Jawa Timur
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Pada 2019, Kabupaten Banyuwangi meneguhkan diri sebagai Kota
Festival Terbaik di Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Sepanjang
2019, Banyuwangi menampilkan 99 acara dan Top 3 acara, yang
masuk dalam 100 Event Wonderful Indonesia, sebagai rangkaian
‘Majestic Banyuwangi Festival’. Majestic Banyuwangi Festival
ibarat rangkuman bagi segenap potensi yan gada di Kabupaten
Banyuwangi, mulai dari seni budaya, kekayaan alam, dan kreativitas
masyarakat Banyuwangi.
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Selain itu masih ada Banyuwangi Ethno Carnival,
International Tour de Banyuwangi-Ijen, dan
Festival Gandrung Sewu yang merupakan 3 top
acara andalan Banyuwangi yang sayang untuk
dilewatkan begitu saja.
Penampilan 99 kegiatan festival selama satu
tahun penuh di Banyuwangi ini antara lain 29
kompetisi olah raga, 17 festival musik, 16
festival kuliner dan inovasi, dan 30 festival
keagamaan. Selain itu masih ada 8 festival
digital dan milenial, seperti Festival Juragan
Pintar yang menghadirkan startup Warung
Pintar, di mana warung ini akan dikawinkan dengn
teknologi dalam pengelolaannya, sehingga
memberikan kemudahan bagi pemilik warung,
serta kenyamanan bagi pelanggannya. Teknologi
ini juga bisa digunakan sebagai alat promosi
pariwisata di Indonesia berbasis digital.

Festival, Bangsring Under Water Festival,
Festival Lembah Ijen 4, Banyuwangi Fishing
Week Festival Musik Anak Negeri, Festival Toilet
Bersih, Gintangan Bamboo Festival, Moslem
Fashin Week, Festival Ramadan, Festival Musik
Islami (April). Selain itu ada Festival Lembah
Ijen 5, Festival Patrol, Festival Hadrah, Barong
Ider Bumi, Diaspor Banyuwangi, Mei Seblang
Olehsari, Kopat Sewu/Puter Kayu (Mei), World
Surf League Championship Tour, Alaspurwo Food
Fetsival, Banyuwangi Agro Expo, Cattle and Pet
Festival, Agribusiness Start-up Competition,
Taman Suruh Farm Festival, Festival Arsitektur
Nusantara, Banyuwangi Agro Music Festival,
Festival Lembah Ijen 6, Chocolate Jazz Festival,
Chocolate Food festival, Mandiri Banyuwangi
Half Marathon (Juni).

Pada 2020, Majestic Banyuwangi Festival
tercatat memiliki 123 agenda festival yang
akan berlangsung di Kabupaten Banyuwangi
sepanjang tahun ini. Beberapa festival itu
antara lain Pagelaran Legenda Sang Gandrung,
Banyuwangi Culture Everyday, Festival Imlek
(Januari), Banyuwangi Sport, Festival Lembah
Ijen 2, Festival Pasar Wisata Kuliner (Februari),
Jaranan Buto Milenial, Festival Lembah Ijen 3,
Wongsorejo Corn Festival, Festival Posyandu
Kreatif (Maret).

Creative Recycled, Festival Lembah Ijen 7,
Festival Band Pelajar, Blue Fire Ijen Challenge,
Festival Pengantin Nusantara, Kalipso Horti
Carnival, Festival Film Pendek, Festival Video
Kreatif, Banyuwangi Painting and Photography
Exhibition, Festival Smart Kampung, Banyuwangi
Food Festival, Tumpeng Sewu, Banyuwangi
Ethno Carnival, Ethnic Drumband Festival (Juli),
Festival Lembah Ijen 8, Banyuwangi Ijen Green
Run, Sablang Bakungan, Mountain Bike Enduro,
Karnaval Kebangsaan, Decoration Vehicle,
Sacout Lampion, Banyuwangi Beach Jazz
Festival, Festival Selat Bali, Festival Kampung
Digital, Anak Sholeh, Festival Inovasi, Festival
Muharram, Festival Anak YAtim, Jazz Festival
(Agustus). Petik Laut Muncar, Career Expo, Petik
Laut Pancer, Festival Lembah Ijen 9, Jazz Gunung
Ijen, Banyuwangi XC Race, Festival Memengan,
Lalare Orchestra, E-Sport Competition, Muncar
Fish Market, Festival Doyan Makan Ikan
(September).

Banyuwangi Art Week, Banyuwangi Culinary
Festival,
Banyuwangi
Fashion
Festival
Banyuwangi Internaional BMX, Muncar Food

Malangsari Coffe Festival, Festival Ngopi
Sepuluh Ewu, Festival Kuntulan caruk, Festival
Lembah Ijen 10, Women Cycling Challenge,

Kementerian Periwisata memberikan apresiasi
kepada Banyuwangi yang aktif mengemas
berbagai acara pariwisata, sehingga setiap tahun
jumlah dan kualitasnya semakin meningkat.
Tahun 2012, Banyuwangi baru memiliki 12
acara, tahun 2018 melonjak 75 acara, dan 2019
menjadi 99 acara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

291

Kota Festival Terbaik : Semerbak Wangi Bumi Blambangan

Banyuwangi Writers Festival, Festival Sastra, Marina Food
festival, Festival Gandrung Sewu, Festival Pantai Mustika,
Festival Band Remaja, Milenial Food Festival, Festival Santri,
International Tour de Banyuwangi Ijen, Festival Maulud, Fishing
Festival Nusantara (Oktober), Festival Gendhing Osing, Pasar
batik Banyuwangi, Fasjion on the Bamboo Street, Banyuwangi
Batik Festival, Tradition Market Festival, Banyuwangi
International Geopark Walk, Osing Food Festival, Mandar Fish
Market Festival, Festival Musik Pesisir, Festival Ishari, Festival
Musik Jalanan, Festival Sholawat, Arabian Food Festival,
Banyuwangi Night Run, Festival Lembah Ijen 11 (November),
Festival Kita Bisa, Festival Lembah Ijen 12, Festival Kuwung,
Kuwung Culinary Festival, Banyuwangi Drag Bike, Kuwung
Food Festival, Banyuwangi Award, Malam Refleksi Akhir Tahun
(Desember).
Pertumbuhan berbagai acara festival yang sangat pesat telah
turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.
Tak hanya festival, Banyuwangi memiliki daya tarik wisata alam
kelas dunia yang banyak diminati wisatawan mancanegara,
seperti Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, dan Pantai G-Land.
Untuk mendukung pengembangan pariwisata, pemerintah
terus membangun infrastruktur dan fasilitas prasarana
dan sarana pariwisata. Pembukaan bandara bertaraf
internasional menjadi pintu gerbang penerbangan dari
berbagai mancanegara langsung mendarat di Banyuwangi.
Pengembangan rute domestik dari Jakarta dan Surabaya ke
Banyuwangi juga tersedia. Langkah ini akan meningkatkan
kedatangan wisatawan asing dan domestik ke Banyuwangi.
Kementerian PUPR juga tengah melakukan pembebasan lahan
pembangunan Tol Trans Jawa yang akan berujung di Kabupaten
Banyuwangi bertujuan memberikan kemudahan akses jalur
darat menuju Banyuwangi.
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Sendratari Meras
Gandrung, Banyuwangi,
Jawa Timur
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Kota Seribu Kopi :

Sekali Seduh Kita
Bersaudara
Kopi Banyuwangi sudah terkenal sejak zaman Belanda. Pada masa itu,
kopi Banyuwangi sangat terkenal di Belanda dan dicari di Eropa. Kini,
Banyuwangi kian menjelma menjadi “kota seribu kopi”. Industri kopi
bermunculan dengan geliat ekonomi yang kencang. Awal Desember
2019, perkebunan Selogiri Banyuwangi mengekspor kopi ke Italia dan
Inggris. Tak hanya di dalam negeri, kopi Banyuwangi merambah luar
negeri. Pada akhir Desember 2019, perkebunan Malangsari, Kalibaru,
mengekspor kopi robusta ke Italia. Selain itu, kopi itu bakal diekspor
ke Inggris, Swiss, Jerman, Australia dan Jepang.

istimewa

Bukan hanya penghasil kopi berkualitas ekspor, Banyuwangi menawarkan kopi sebagai bagian
dari budaya lokal dan destinasi wisata baru. Minum kopi bagi masyarakat Banyuwangi tak hanya
pelepas penat atau dahaga, tetapi juga bermakna filosofis. Bagi masyarakat Banyuwangi “Sak
corot dadi sedu lura”, yang berarti sekali seduh kita menjadi bersaudara; dengan minum kopi
bersama, kita bersilaturahmi.
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Aneka Kopi
Banyuwangi, Jawa Timur

Maka tak heran jika berbagai festival kopi
diadakan di Banyuwangi. Satu di antaranya
adalalah Festival Ngopi Lanang. Wisata ini
menggabungkan konsep wisata alam sekaligus
edukasi tengah perkebunan kopi Malangsari.
Gagasan Wisata Kuliner Kopi Lanang muncul
setelah acara ekspor perdana kopi robusta
Malangsari ke sejumlah negara. Perkebunan
Malangsari adalah salah satu sentra penghasil
kopi robusta terbaik di Nusantara. Produknya
sudah diekspor ke Italia, Jepang, Inggris, hingga
Swiss. Maka dalam festival ini kopi kualitas
ekspor pun dapat dinikmati di tengah sejuknya
hawa pegunungan.
Kopi yang dsajikan disebut “kopi lanang”
lantaran bentuk bijinya berbeda dari kopi lainnya.
Bentuknya tunggal dan bulat, sedangkan biji
kopi lainnya terbelah dan berbiji dua (dikotil).
Bentuk kopi lanang juga lebih kecil. Lanang
berasal dari bahasa Jawa, artinya lelaki. Di pasar
internasional ia biasa disebut peaberry coffee.

Kopi lanang terbaik muncul dari pohon kopi
robusta berumur 10 tahun ke atas. Pohon itu
harus tumbuh di tanah yang gembur, subur,
mengandung banyak humus, berjenis andosol
atau latosol, dan bertekstur baik.
Mitosnya, kopi lanang mampu meningkatkan
stamina dan semangat yang “ngelanangi” atau
meningkatkan kejantanan. Tapi ini bukan berarti
kopi lanang hanya cocok dikonsumsi lelaki.
Perempuan pun bisa mengonsumsinya untuk
menambah stamina bekerja.
Sebelumnya, kopi lanang dianggap sebagai kopi
yang gagal karena bentuknya yang berbeda
dengan kopi pada lazimnya. Dalam penyortiran,
biji kopi lanang bahkan didiskualifikasi. Akan
tetapi setelah dikumpulkan ternyata jumlahnya
cukup banyak. Lebih lanjut, setelah dicoba
ternyata rasanya pun sangat nikmat dan kini
menjadi cukup mahal karena banyak diminati.
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Taman Nasional Baluran :

Mini Africa Van Java
Melalui ujung-ujung timur Tol Trans Jawa, masyarakat semakin mudah
menuju destinasi wisata tingkat dunia berupa savana dengan
satwa-satwa liarnya, yaitu Taman Nasional Baluran. Begitu miripnya
sehingga sering disebut “Afrika kecil di timur Jawa” atau “Mini Africa
van Java”.
Secara administratif Taman Nasional Baluran termasuk wilayah Kabupaten Situbondo, namun
jaraknya lebih dekat dari Kabupaten Banyuwangi. Pintu gerbang utamanya yang terletak di
jalan Situbondo-Banyuwangi, merupakan akses utama jalan raya dari Jakarta atau Jawa Timur
menuju Bali. Pengendara dari Surabaya menuju Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi melalui
jalur pantura akan melewati taman nasional ini.

istimewa

Taman Nasional Baluran (TNB) terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten
Situbondo, mempunyai padang savana luas yang penuh satwa liar. Nama dari taman nasional
ini diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran Sejauh mata
memandang yang tampak adalah padang yang tandus, pohon-pohon yang kering dan bebatuan.
Itulah pula sebabnya dijuluki Little Africa.
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Satwa liar yang hidup di taman nasional ini adalah
rusa, kerbau, banteng, monyet ekor panjang dan
burung merak. Keberadaan ekosistem savana ini
menjadi ciri khas kawasan konservasinya.
Taman Nasional Baluran yang luasnya 25 ribu
hektar ini mempunyai beberapa jenis hutan,
satwa, dan tumbuhan. Oleh sebab itu, Baluran
disebut juga sebagai miniatur hutan Indonesia,
sebab hampir seluruh tipe hutan di Indonesia
ada di taman nasional ini. Baluran merupakan
perwakilan ekosistem hutan yang terdiri dari
tipe vegetasi savana, hutan mangrove, hutan
musim, hutan pantai, hutan pegunungan
bawah, hutan rawa dan hutan yang selalu hijau
sepanjang tahun. Sekitar 40 persen diantaranya
merupakan vegetasi savana.

tumbuhan asli yang khas dan menarik yaitu
widoro bukol, mimba, dan pilang. Di Baluran
terdapat 26 jenis mamalia, diantaranya
banteng, kerbau, ajag, kijang, rusa, macan tutul,
dan kucing bakau. Sebanyak 155 burung juga
menggantungkan hidup di hutan ini. Diantara
satwa itu, Banteng (bos Javanicus) menjadi
maskot taman nasional Baluran.
Selain hutan dan savana, Taman Nasiona Baluran
mempunyai Pantai Bama, sebuah pantai nan
indah dengan pasir putih dan air jernih. Pantai
ini tereletak 8 kilometer dari gerbang utama
TN Baluran dengan pemandangan indah Taman
Nasional Baluran yang hijau di musim hujan dan
terlihat gersang di musim kemarau. Pantai ini
juga menjadi habitat kera abu-abu ekor panjang
dan tumbuhan mangrove.

Tumbuhan yang ada di taman nasional ini
sebanyak 444 jenis, di antaranya terdapat
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Pelabuhan Ketapang :

Akhir Perjalanan Awal
Petualangan
Pelabuhan Ketapang adalah sebuah pelabuhan penyeberangan di
Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali melintasi
Selat Bali menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pelabuhan Ketapang
merupakan pilihan para wisatawan yang ingin menuju Pulau Bali
menggunakan jalur darat.
Pelabuhan Ketapang berada dalam naungan dan pengelolaan dari PT. ASDP Indonesia Ferry.
Pelabuhan ini melayani lebih dari 13 juta orang per tahun. Pada 2018, total 13,4 juta penumpang
pada jalur penyeberangan Banyuwangi-Bali. Total ada 2,5 juta kendaraan roda empat dilayani
jalur tersebut.
Setiap hari, ratusan perjalanan kapal feri melayani arus penumpang dan kendaraan dari Pelabuhan
Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk maupun sebaliknya. Pergerakan orang dan barang, terutama
wisatawan yang akan masuk ke Bali atau sebaliknya masuk ke Banyuwangi difasilitasi oleh
penyebrangan kapal feri dari Pelabuhan Ketapang. Rata-rata durasi perjalanan penyeberangan
yang diperlukan antara Ketapang – Gilimanuk atau sebaiknya berkisar satu jam.
Konektivitas tol antar pulau tidak harus disambung secara fisik berupa jembatan tol, melainkan
melalui angkutan laut yang melintasi Selat Bali dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dan
berakhir di Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Di sini keberadaan Pelabuhan Ketapang menjadi penting
sebagai penghubung dari Tol Trans Jawa menuju ke Pulau Bali. Dengan demikian, Tol Trans Jawa
akan terkoneksi dengan Pulau Bali melalui pelabuhan.
Kementerian PUPR bersama Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi bersama-sama akan mengembangkan dermaga do Pelabuhan Ketapang,
termasuk fasilitas holding area di dekat rest area dengan jarak enam kilometer sebelum pintu
keluar Tol Bulusan Banyuwangi. Pelebaran jalan di sepanjang jalan depan Pelabuhan Ketapang
dari 9 meter menjadi 14 meter, sehingga manuver kendaraan yang masuk ke pelabuhan tidak
akan terganggu.
Kapal feri diperbanyak, pelabuhan dimodernisasi, sistem pelayaran ditingkatkan, kemudian
sistem pelayanan dipermudah, digitalisasi automatic ticketing, sehingga masyarakat yang
menggunakan kendaraan maupun tidak mengalami antrean baik di Pelabuhan Ketapang maupun
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Aktifitas pelabuhan
Ketapang, Gilimanuk,
Jawa Timur

di Pelabuhan Gilimanuk. Ini yang dimaksud
Presiden Joko Widodo terkait konektivitas atau
tol laut.
Banyuwangi sendiri merupakan destinasi wisata
yang terus mengalami perkembangan dan
peningkatan, sudah banyak wisatawan yang
tertarik ke Banyuwangi. Keberadaan Pelabuhan
Ketapang dan kehadiran Tol Trans Jawa
diharapkan mampu mendukung perkembangan
pariwisata Banyuwangi.
Pengembangan Pelabuhan Ketapang juga
dimaksudkan untuk menyambut lonjakan
wisatawan yang bakal terjadi setelah Tol
Trans Jawa rampung hingga Banyuwangi.
Pelabuhan ini akan terintegrasi dengan Jalan Tol
Probolinggo-Banyuwangi yang diperkirakan akan
selesai pembangunannya pada tahun 2021.
Harapannya, Pelabuhan Ketapang akan menjadi
wajah baru Banyuwangi yang memesona
sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dari kawasan
timur Indonesia.

Pada saat ini, Pelabuhan Ketapang sedang
dikembangkan sebagai destinasi wisata baru di
Banyuwangi. Bukan sekadar tempat transit atau
bersantai belaka, melainkan menjadi daerah
tujuan wisata. Pengembangan Pelabuhan
Ketapang sebagai destinasi wisata baru tak
lepas dari geliat ekonomi Kabupaten Banyuwangi
yang terus berbenah dan maju cukup pesat.
Pada proses pengembangan tersebut akan
dilakukan penambahan infrastruktur penunjang
seperti kafe dan restoran dengan arsitektur
lokal yang unik, serta pembuatan lansekap yang
pastinya menarik bagi wisatawan.
Bangunannya akan mengadopsi kekhasan
kebudayaan lokal sesuai dengan permintaan
Bupati Banyuwangi.
”Kami menitipkan peradaban dan kebudayaan
lokal dalam derap pembangunan ekonomi yang
cukup pesat melalui arsitektur khas kebudayaan
lokal, juga agar kuliner-kuliner lokal bisa diangkat
di destinasi pelabuhan tersebut untuk semakin
menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

299

Tol Trans Jawa, Jalan Menuju Indonesia
Maju
Referensi

Nirwono Joga, Iwan Ismaun, Endra S Armawidjaja, Dhaneswara N Indrajoga, Trans Jawa:
Merajut Keberagaman Lansekap, Gramedia, Jakarta, 2019;
Nirwono Joga, Endra S Armawidjaja, Dhaneswara N Indrajoga, Trans Jawa: Menjalin
Infrastruktur Berkelanjutan, Gramedia, Jakarta, 2020.
PU.Net :
Sabtu, 02 November 2019, Jalan Tol Trans Jawa Dukung Geliat Ekonomi di Jawa Timur;
Sabtu, 04 Mei 2019, Tol Trans Jawa 965 Km dan Tol Trans Sumatera 503 Km Siap Digunakan
Mudik Lebaran 2019;
Senin, 21 Januari 2019, Tarif 6 Ruas Baru Tol Trans Jawa Mulai Diberlakukan Tanggal 21
Januari 2019;
Rabu, 02 Januari 2019, Tersambungnya Tol Trans Jawa Mendukung Ekonomi Lokal;
Kamis, 20 Desember 2018, Dalam Empat Tahun Kementerian PUPR Rampungkan 616 Km Tol
Trans Jawa;
Kamis, 06 Desember 2018, Jelang Mudik Natal 2018, Menteri Basuki Akan Cek Kesiapan Tol
Trans Jawa;
Senin, 12 November 2018, Tol Brebes Timur - Pemalang 42,7 Km Diresmikan, Tol Trans Jawa
Semakin Terhubung;
Rabu, 25 Juli 2018, Penyelesaian Tol Trans Jawa dan Penambahan Rest Area Sementara
Tingkatkan Kelancaran Mudik Lebaran 2019;
Rabu, 27 Juni 2018, 9 Ruas Tol Trans Jawa Akan Diresmikan Hingga Akhir 2018 Untuk
Kembangkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
Jumat, 05 Januari 2018, Tol Trans Jawa Beroperasi Tahun 2018 Untuk Dorong Kemajuan
Bangsa;
Senin, 23 Januari 2017, Menteri Basuki Optimis Tol Trans Jawa Tersambung Tahun 2018;
Kamis, 14 Juli 2016, Dana Talangan Diperlukan Segera Untuk Pembebasan Lahan Tol Trans
Jawa;
Senin, 11 Juli 2016, Jalan Tol Trans Jawa Ditargetkan Selesai 2018;
Jumat, 14 Agustus 2015, Menteri Basuki : 2018, Trans Jawa Bisa Nyambung;
Beritasatu.com, Presiden Teken Perpres Percepatan Pembangunan Gerbangkertosusila,
Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2019.
Bisnis.com, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dibuka Bertahap, Ini Jadwalnya, Jakarta, 6 Juni 2020.
Bisnis.com, Kehadiran Tol Japek II Elevated Berdampak Positif Bagi Kawasan Industri, Fitri
Sartina Dewi, Jakarta, 19 Januari 2020.
Bisnis.com, Tol Jakarta-Cikampek Elevated Siap Digunakan Minggu, 15 Desember 2019,
Rezha Hadyan, Jakarta, 14 Desember 2019.
bbc.com, Bandara Kertajati Terbesar Kedua di Indonesia Tapi Jauh Dari Pusat Kota: Akankah
Diminati Masyarakat?, Callistasia Wijaya, Jakarta, 2 Juli 2019.
cnnindonesia.com, Wisata Edukasi di Kawasan Mangrove Karangsong, Jakarta, Senin, 30
September 2019.

300

75 ASA

Merajut Trans Jawa, Menuju Indonesia Maju

Trans Jawa
Detik.com, Kawasan Jabodetabek hingga Cianjur Mau Dirombak, Jadi Sperti Apa?, Soraya
Novika, Jakarta, Rabu, 9 September 2020.
Detik.com, Bekas Pabrik Gula yang Jadi Rest Area Instagramable, Melly Syamsiyatus Shobah,
Selasa, 23 Juni 2020.
Detik.com, Benteng Pendem yang Cantik, Pernah Jadi tempat Ngpi Jokowi, Reza Desti Selvita,
Ngawi, Kamis, 18 Juni 2020.
Detik.com, Legenda Rawa Pening, Asal Usul Terbentuknya Danau di Semarang, Niken Widya
Yunita, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020.
Detik.com, Pesona Liburan Akhir Tahun di Kebun Teh Kaligua Nan Sejuk, Imam Suripto, Brebes,
Minggu, 15 Desember 2019.
Detik.com, Situs Permukiman Majapahit Temuan Warga di Mojokerto dari Abad 15 Masehi,
Enggran Eko Budianto, Senin, 24 Juni 2019.
Detik.com, Ada Bekas Pabrik Gula yang jadi Rest Area Kekinian di Brebes, Johanes Randy
Prakoso, Sabtu, 8 Juni 2019.
Detik.com, Jokowi: Benteng Pendem Ngawi Direstorasi dalam 2 Tahun, Ahmad Masaul Khoiri,
Ngawi, Sabtu, 2 Februari 2019.
Detik.com, Indahnya Jembatan di Tol Bawen-Salatiga yang Diresmikan Jokowi, Senin, 25
September 2017.
idntimes.com, Disebut Kota Pecel, Ini 6 Hal tentang Madiun yang jarang Diketahui, Alqis
Bahnan, 11 Maret 2020.
Jawapos.com, 15 Proyek Gerbangkertosusila di Surabaya, Surabaya, 3 Desember 2019.
Katadata.co.id, Mengenai Proyek 10 Metropolitan Baru yang Pengembangannya Dipercepat,
Sorta Tobing, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020.
Kompas.com, Kabar Terbaru Tol Akses Pelabuhan Patimban, Finalisasi Kelayakan Bisnis, Hilda
B Alexander, Kamis, 24 September 2020.
Kompas.com, Jokowi Minta Penyelesaiannya Dipercepat, Apa Kabar Pelabuhan Patimban?,
Rully R. Ramli, Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Kompas.com, Jokowi: Perhatikan Dampak Sosial Ekonomi Pelabuhan Patimban bagi Nelayan,
Ihsanuddin, Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Kompas.com, Ridwan Kamil ke Jokowi: Kawasan Segitiga Rebana Akan Jadi Kota Metropolitan
Baru, Dendi Ramdhani, Bandung, Selasa, 22 September 2020.
Kompas.com, Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini, Pelabuhan Patimban Akan Lebih Besar dati
tanjung Priok, Rully R. Ramli, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020.
Kompas.com, Tol Trans Jawa Tesambung hingga Bali Melalui Angkutan Laut, Rosiana Haryanti,
Jumat, 26 Juni 2020.
Kompas.com, Ritual Yadnya Kasada di Gunung Bromo Tetap Digelar, tertutup untuk
Wisatawan, Zumrotun Solichah, Jember, Selasa, 16 Juni 2020.
Kompas.com, Ditinjau Jokowi, Jalan Non-Tol Akses Pelabuhan Patimban akan Rampung Juni
2020, Deti Mega Purnamasari, Jakarta, Jumat, 29 November 2019.
Kompas.com, Lima Kepala Daerah Sepakat Kembangkan Kawasan Kedungsepur, Selasa, 10
April 2018.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

301

Tol Trans Jawa, Jalan Menuju Indonesia
Maju
Referensi

Kompasiana.com, 7 Keunikan Hutan Mangrove Karangsong Indramayu, 15 Juli 2016.
Kumparan.com, Sejarah di Balik Nama Besar Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, 17 April
2020.
Kumparan.com, Jadi Kota Festival Terbaik, Banyuwangi Rilis 99 Event Sepanjang 2019, 30
Januari 2019.
Liputan6.com, Masalah Lahan Selesai, Pembangunan Tol Cisumdawu Tuntas Akhir 2021,
Maulandy Rizky Bayu Kencana, Jakarta, 8 September 2020.
Liputan6.com, Daftar Lengkap Kalender Event Banyuwangi Festival 2020, Siapkan Waktu
dari Sekarang, Komarudin, Jakarta, 10 Januari 2020.
Liputan6.com, 6 Fakta Menarik Benteng Van Den Bosch, Markas Belanda di Ngawi, Dyah
Mulyaningtyas, Jakarta, 5 September 2019.
Liputan6.com, Trowulan Situs Sejarah Mojokerto yang Edukatif dan Menghibur, 3 September
2019.
Liputan6.com, Pelabuhan Merak dan Catatan Sejarah Transportasi Tanah Air, Yandhi
Deslatama, Serang, 7 Desember 2017.
National Geographic Indonesia, Asal Usul Nama Salatiga Benarkah Karena Ada Tiga
Kesalahan?, Selasa, 11 Juni 2019.
Nusadaily.com, Kediri Modern Dikenal Sebagai Kota Tahu, Inilah Orang Pertama yang
Membikinnya, Malang, 31 Januari 2020.
Republika.co.id, Akhir Mei, Brebes Bersiap Panen Bawang merah 1.600 Hektare, Dedy
Darmawan Nasution, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2020.
Tempo.co, Benteng Pendem Ngawi Direstorasi Ongkosnya Rp 150 Miliar, Jakarta, Rabu, 18
September 2019.
Timesindonesia.co.id, Kota Pasuruan: Ikon Kota Tua dan Kota Pusaka Jawa Timur, Rizal Dani,
Pasuruan, Jumat, 12 Juli 2019.
Tribunnews.com, Ridwan Kamil: Pelabuhan Patimban Pintu Gerbang Lahirnya Kawasan
Metropolitan Baru ‘Rebana’, Fransiskus Adhiyuda, Jakarta, Selasa, 22 September
2020.
Tribunnews.com, Fakta Unik Candi Panataran, Wisata Religi Termegah di Blitar Berselimut
Mitos dan Sejarah, Rabu, 25 Maret 2020.
Tribuncirebon.com, Sejarah Terbentuknya Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Karangsong
Indramayu, Dulu Sering Kena Abrasi, Handhika Rahman, Cirebon, Minggu, 17
November 2019.
Upperline.id, Ini Perkembangan Kawasan Industri Kendal yang Dibangun Jababeka, Alwan
Ridha Ramdani, 15 Januari 2019.
Wartaekonomi.co.id, Inovasikan Produk, Petani Bawang Merah Bisa Jual Pasta Bawang
Sampai ke Timur Tengah, Sabtu, 16 Mei 2020.

302

75 ASA

Merajut Trans Jawa, Menuju Indonesia Maju

Trans Jawa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

303

I
SBN 9786239475253

