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4.1 Gambaran Umum kampung Balong 

Sudiroprajan adalah sebuah kampung yang meleburkan dua budaya dari 

dua etnis yang berbeda menjadi satu dengan harmonisnya. Kampung yang dikenal 

dengan sebutan kampung Balong ini termasuk kawasan pusat perdagangan tetapi 

bila dilihat dari perkembanganya sampai sekarang kampung Balong tetap menjadi 

Kampung Pecinan yang hanya di tempati orang-orang Tionghoa yang 

ekonominya menengah kebawah, mungkin dengan tingkat ekonomi menengah 

kebawah inilah yang menjadikan komunikasi sosial dengan masyarakat pribumi di 

sekitarya berlangsung sangat akrab, dan banyak sekali perkawinan campur yang 

terjadi antar etnis Pribumi dan etnis Tionghoa (Rustopo: 2007, 94).  

Menurut Om Bing Kie, acara Grebeg Sudiro adalah sebuah acara yang 

diadakan dengan tujuan untuk memperekat bangsa, maksudnya adalah untuk 

mempererat persaudaraan masyarakat Kampung Balong dan masyarakat Solo, 

serta untuk melestarikan percampuran budaya di Kampung Balong pada 

masyarakat luas. Sebenarnya acara Grebeg Sudiro berbeda dengan acara Imlek 

tetapi kebanyakan orang mengira acara Grebeg Sudiro adalah acara yang 

memperingati Hari Raya Imlek. Acara Grebeg Sudiro sendiri memang secara 

tidak sengaja diadakan pada waktu mendekati acara Imlek pada bulan Febuari. 

Acara Grebeg Sudiro sendiri sebenarnya berbeda dengan acara Imlek, perbedaan 

dari kedua acara tersebut terlihat dari tujuan acara sampai panitia penyelenggara 

acaranyapun juga sudah berbeda.    

Acara Grebeg Sudiro ini sudah terlaksana secara rutin sejak tahun 2008. 

Dan dengan diadakannya acara Grebeg Sudiro ini menjadi bukti sebuah 

kerukunan yang terjalin di kampung Balong yang sudah terjadi sejak dulu hingga 

sekarang. Acara Grebeg Sudiro inipun dijadikan sebagai acara tahunan di Kota 

Solo, hal ini terjadi atas usulan Dinas Pariwisata Kota Solo. 



4.2 Profil Koran Solopos 

 Solopos adalah surat kabar harian pagi yang terbit di Kota Surakarta, Jawa 

Tengah. Harian ini terbit pertama kali pada September 1997. Penerbitnya adalah 

PT Aksara Solopos yang juga menguasai saham Percetakan PT Solo Grafika 

Utama, Radio Solopos FM, dan tabloid olah raga Arena. Sejak bulan Mei/Juni, 

tabloid olahraga Arena tidak diterbitkan lagi. Koran terbesar di eks-Karesidenan 

Surakarta ini didirikan oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika (penerbit harian Bisnis 

Indonesia) yang kini menguasai 80% saham. Selebihnya dimiliki oleh karyawan 

PT Aksara Solopos. 

4.3 Profil Koran Joglosemar 

   Tanggal 29 Oktober 2007, Harian JOGLOSEMAR secara resmi hadir di tengah-

tengah masyarakat, ikut berkiprah dan meramaikan jagat persuratkabaran di 

wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejak awal, 

Harian JOGLOSEMAR berupaya menjadi media pencerahan, kontrol sosial, 

motor penggerak sekaligus menjadi agen perubahan (agent of change) bagi 

masyarakat ke arah kemajuan.  

     Untuk memainkan peran-peran di atas dibutuhkan ketajaman pena dan daya 

kritis yang kuat. Hanya saja Harian JOGLOSEMAR memiliki cara khas untuk 

menyampaikan kritik yang efektif tetapi tetap menjaga kesantunan. Kami 

berusaha menyajikan informasi positif dan berusaha mengesampingkan informasi 

yang justru memperkeruh situasi politik di Tanah Air. Kami justru menjunjung 

tinggi kejernihan sebuah informasi. Kejernihan ini bermakna tidak bermuatan 

kepentingan pihak tertentu, tetapi mengedepankan kepentingan rakyat. Harian 

JOGLOSEMAR memberikan solusi atas sebuah problem. Begitupun kami ingin 

memberikan nilai tambah kepada masyarakat setelah membaca informasi 

sehingga Harian JOGLOSEMAR menjadi "lebih dari sekedar inspirasi". Hal itu 

semua disimbolisasikan dalam tagline "Jernih-Bernilai". 

     Selaras dengan namanya, Harian JOGLOSEMAR direncanakan mampu 

menjangkau kawasan Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar). Tiga titik inilah yang 



dinilai punya potensi perekonomian yang tinggi dengan masyarakat yang dinamis 

sehingga menjadi pasar yang potensial bagi media. Tiga kota (Jogja-Solo-

Semarang) juga merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 

dan DIY. 

     Sebagai pendatang baru, Harian JOGLOSEMAR yang bernaung di bawah PT 

Joglosemar Prima Media hadir dengan harga bersahabat, namun tanpa 

mengabaikan kualitas berita. Pada awalnya, Harian JOGLOSEMAR menjumpai 

pembaca di wilayah Surakarta, Yogyakarta dan sekitarnya. Kota Solo tetap 

menjadi sentrum distribusi koran, dengan porsi 50 persen, wilayah eks 

Karesidenan Surakarta 30 persen, dan 20 persen sisanya di Yogyakarta. 

 

 




