
BAB II 

KABUPATEN KENDAL DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2010 

 

2.1.Gambaran Umum Kabupaten Kendal 

Menurut data dari KPU Kabupaten Kendal, jumlah penduduk pada tahun 2010 

mencapai 1.050.843 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 522.087 orang laki-laki dan 

528.756 orang perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 732.017 jiwa yang memiliki 

hak pilih pada pemilukada Kendal 2010 yang terdiri dari 361.922 orang laki-laki dan  

370.095 orang perempuan. Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih 

sebesar 515.070 orang atau sebesar 70,36 %. Sementara jumlah suara sah sebesar 

479.195 suara dan suara tidak sah sebesar 35.875 suara atau sebesar  kurang lebih 7% 

dari seluruh yang digunakan. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan dan 

desa sejumlah 285 desa, terdapat 1640 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh 

Kabupaten Kendal.  

 

2.1.1. Kondisi Demografis  

Perkembangan penduduk Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Terdapat perbedaan antara data dari KPUD Kabupaten Kendal dengan data dari Dinas 

dan pencatatan sipil Kendal. data dari Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil 

Kendalsampai dengan pertengahan tahun 2009  berjumlah 1.058.493 Jiwa yang 

terdiri dari laki-laki 52.722 jiwa ( 49,81 % ) dan perempuan 531.269 jiwa ( 50,19 % ), 

dengan kepadatan rata-rata 1.056 jiwa km. Dilihat dari perkembangan sampai 

pertengahan tahun 2009 penduduk kabupaten Kendal  mengalami pertumbuhan rata–

rata 1.056 jiwa /km. Dari data yang berbeda tersebut justru terlihat penurunan jumlah 

penduduk secara signifikan dari tahun 2009 milik Dinas dan pencatatan sipil Kendal 

dengan data penduduk tahun 2010 milik KPUD Kendal yang juga dijadikan acuan 

dalam pembuatan DPT (Daftar Pemilih Tetap). 

 

 



Tabel 2.1. 

Data penduduk Kabupaten Kendal 

PENDUDUK  
TAHUN 

 2005  2006  2007  2008 2009 

 Laki - laki   447.040  453.719   462.612   520.589   527.224 

 Perempuan   458.411  464776  474.808   524.514  531.269 

 Jumlah  905.451  918.495  937.420  1.045.103  1.058.493 

 Kepadatan/Km²    903  916  935  1043  1056 

 

Dengan memperhatikan jumlah penduduk pada tabel diatas, maka dapat 

dilihat pada pertengahan tahun 2009 jumlah penduduk di Kabupaten Kendal 

mengalami peningkatan sebesar 1.29% yakni dari jumlah 1.045.103 jiwa ditahun 

2008 meningkat menjadi 1.058.493 jiwa pada tahun 2009. Dengan membandingkan 

banyaknya penduduk laki - laki dan penduduk perempuan, maka diketahui "Sex 

Ratio" penduduk Kabupaten Kendal pertengahan tahun 2009 sebesar 992 per 1000; 

ini berarti adanya kecenderungan meningkatnya angka kelahiran apabila tidak 

ditangani secara dini, karena proporsi penduduk perempuan lebih besar dibanding 

penduduk laki - laki. 

Jumlah penduduk menurut kelompok umur terbanyak berada pada strata 15 - 

64 tahun, dengan jumlah jiwa 761.959. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada 

pada strata 65 tahun keatas berjumlah 68.159 jiwa. Dilihat dari piramida penduduk 

Kabupaten Kendal maka kelompok umur usia produktif lebih besar jika dibandingkan 

dengan penduduk usia tidak produktif. 

 

2.1.2. Kondisi Geografis 

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, 

yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (perbukitan  hingga 

pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran 

rendah yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, 



Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. 

Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang 

terdiri atas tanah perbukitan hingga pegunungan meliputi Kecamatan Kaliwungu 

Selatan, Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Singorojo, Boja dan Limbangan. 

 

2.1.3.Kecamatan dan Desa 

Sebagaimana terlihat pada tabel 2.2. Wilayah Kendal terdiri dari 20 Kecamatan, 286 

Desa/Kelurahan, 1.141 dukuh, 1.471 RW dan 6.161 RT.  

Tabel 2.2 

Jumlah Desa/Kelurahan, Dukuh, RW & RT se-Kabupaten Kendal 

No Kecamatan Kelurahan/Desa Dukuh RW RT 
1 Plantungan 12 55 61 245 
2 Sukorejo 18 79 82 439 
3 Pgeruyung 14 75 75 269 
4 Patean 14 85 85 327 
5 Singorojo 13 68 87 342 
6 Limbangan 16 64 75 224 
7 Boja 18 97 112 433 
8 Kaliwungu 9 33 67 273 
9 Brangsong 12 44 76 254 
10 Pegandon 12 47 58 210 
11 Ngampel 12 44 55 219 
12 Gemuh 16 50 78 314 
13 Ringinarum 12 40 55 258 
14 Weleri 16 49 97 401 
15 Rowosari 16 70 82 331 
16 Kangkung 15 45 60 334 
17 Cepiring 15 39 52 320 
18 Patebon 18 77 83 415 
19 Kota Kendal 20 51 74 318 
20 Kaliiwungu Selatan 8 29 57 235 
Jumlah 286 1141 1471 6161 



2.1.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil 

Jaringan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam berbagai pemilukada seringkali 

dimanfaatkan untuk mendulang suara. Pada pemilukada Kendal, jaringan birokrasi 

dan PNS juga menjadi daya tarik bagi banyak calon. Terbukti dengan munculnya 

kandidat dengan latar belakang pengalaman di birokrasi seperti Indar, calon wakil 

bupati dari Siti Nurmakesi. Jumlah pegawai negeri sipil di kabupaten Kendal pada 

tahun 2009 mencapai 10.635 orang dan jumlah pegawai kontraknya mencapai 1.123 

orang. 

Tabel 2.3. 

Jumlah Pegawai Negeri SipilKabupaten Kendal Tahun 2004 - 2009 

PNS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Laki – laki 5423   5424   5394  5546 5738 5683 

Perempuan 3862 3904 3906 4001 5147 5952 

Jumlah 9285 9328 9300 9547 10885 10635 

Jumlah Pegawai Tidak Tetap  1286 1898 2295 1688 1281 1123 

  (Sumber: Pemerintah Kabupaten Kendal, 2010) 

 

2.1.6. Ketenagakerjaan 

Persoalan minimnya lapangan kerja di Kabupaten Kendal menjadi isu yang banyak 

dijadikan komoditas program kampanye oleh kandidat dalam pemilukada 2010. 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal  mencatat jumlah 

pencari kerja di Kabupaten Kendal sampai semester I tahun 2009 tercatat sebanyak 

5.166 orang sedangkan tahun 2008 sebanyak 11.2025 orang. Jika dilihat dari tingkat 

pendidikannya sebagian besar pencari kerja di Kabupaten Kendal berpendidikan 

relatif rendah.Hal itu ditandai dengan tingginya jumlah pencari kerja yang 

berpendidikan SD dan SLTP yaitu sebanyak 3.576 orang. Sementara yang 

berpendidikan perguruan tinggi hanya 262 orang saja, dan yang berpendidikan SLTA 

sebanyak 1.328 orang pencari kerja.  



Tabel 2.8. 

Jumlah Pengangguran Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2008 

TAHUN 

2005 2006 2007 2008 

48.085 46.237 30.327 34.321 

 

Persoalan pengangguran menjadi salah satu isu utama yang digunakan oleh 

kandidat pemilukada untuk menarik pemilih. Meski pada tahun 2007 jumlah 

pengangguran mengalami penurunan pesat dibandingkan tahun 2006, kenaikan angka 

pengangguran pada tahun 2008 kemudian bisa menjadi isu untuk menyerang kandidat 

petahana.  Nurmakesi sebagai bupati yang menjabat saat itu mengoptimalkan 

pengiriman TKI ke luar negeri sebagai salah satu solusi untuk mengatasi 

pengangguran. Jumlah pengiriman tenaga kerja dari Kabupaten Kendal ke luar negeri 

cukup tinggi. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada tahun 2007 

sebanyak 4.307 orang.Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 

2006 sebanyak 5.734 orang.Namun pada tahun 2008 jumlah TKI di luar negeri 

meningkat lagi menjadi 5.687 orang. Sementara data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi hingga Juni 2009 jumlah TKI telah mencapai angka 3.780 orang. 

 

2.2. Pemilukada Kendal2010 

Pemilukada Kabupaten Kendal dilaksanakan pada 6 Juni 2010 lalu dengan diikuti oleh lima 

pasangan kandidat. Dibandingkan dengan pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2009, jumlah 

pemilih yang menggunakan hak pilihnya di pemilukada Kabupaten Kendal 2010 relatif lebih sedikit. 

pada pemilu legislatif dan pemilu presiden, tingkat partisipasi mencapai 73%. Namun pada 

pemilukada 2010, tingkat partisipasi mengalami penurunan menjadi 70,36%.  

Sekretaris KPU Kendal, Muryono, mengatakan, tingkat partisipasi pemilih dalam 
Pilkada 2010 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan saat penyelenggaraan 
Pemilihan Umum dan Pemilu Presiden 2009. …..hal tersebut kemungkinan 
disebabkan banyak masyarakat yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan 
berangkat atau berada ke luar negeri saat penyelenggaraan Pilkada Kendal 



2010. Padahal, kata dia, nama-nama mereka sudah dimasukkan dalam DPT dan 
pihaknya tidak mungkin mencoretnya karena itu akan menghilangkan hak pilih, 
meski ternyata tidak hadir hingga penyelenggaraan Pilkada Kendal 2010. "Kendal 
merupakan salah satu daerah pemasok TKI dan tenaga kerja wanita (TKW) terbesar, 
dan hal tersebut memang menjadi permasalahan klasik yang dihadapi saat 
penyelenggaraan pemilihan semacam ini," katanya. Namun, katanya, partisipasi 
masyarakat dalam Pilkada Kendal tersebut sudah cukup bagus, mengingat 
banyaknya masyarakat yang menjadi TKI dan TKW sehingga tidak dapat 
menggunakan hak pilihnya (Herusansono, 2010). 

 

Secara umum penyelenggaraan pemilukada Kendal berlangsung tertib dan 

lancar. Meski demikian berbagai pelanggaran tetap ditemukan oleh panitia pengawas 

pemilu. Beberapa pelanggaran yang muncul antara lain: kampanye hitam terhadap 

kandidat tertentu, penggunaan politik uang, serta sosialisasi kandidat di hari tenang 

menjelang pencoblosan. Pelanggaran-pelanggaran pemilu bisa saja dilakukan oleh 

seluruh kandidat. Namun hanya terdapat beberapa kasus yang mengemuka di media 

massa dan dapat ditindaklanjuti secara tegas. Kesulitan untuk menindaklanjuti 

pelanggaran biasanya muncul karena ketiadaan barang bukti atau ketiadaan pihak 

yang bersedia memberikan kesaksian. Di antara kasus yang muncul dan dapat 

ditindaklanjuti adalah kasus bagi-bagi uang dari petugas pemungutan suara.  

 
Pilkada Kabupaten Kendal yang berlangsung hari ini, Minggu (6/6) diwarnai 
dengan aksi money politic. Wartawan CyberNews yang berada di Kendal 
melaporkan bahwa panwaslu mendapatkan laporan adanya indikasi money 
politic yang dilakukan oleh anggota KPPS yang berinisial "S". Laporan itu 
diterima petugas panwaslu pada Sabtu (5/6) pukul 21.00 WIB. 
Menindaklanjuti laporan tersebut KPUD langsung bertindak tegas dengan 
memberhentikan dua orang anggota KPPS yang terlibat (Wisanggeni dan 
Aztriko, 2010). 

 

Pelanggaran paling umum terjadi dan dilakukan oleh seluruh calon adalah 

tidak tertibnya penurunan atribut calon ketika hari tenang. Masa tenang yang jatuh 

pada tanggal 3-5 Juni 2010 seharusnya sudah tidak ada lagi atribut kampanye dari 

kandidat yang dipasang di ruang publik.  



Di hari pertama masa tenang, Kamis (3/6) beberapa atribut kampanye 
Pilkada Kendal 2010 masih banyak bertebaran. Padahal sesuai ketentuannya, 
semua atribut dan alat peraga kampanye para calon, di tiga hari masa tenang 
harus dibersihkan. Tapi kenyataannya, tim sukses para calon yang diminta 
untuk membersihkan secara mandiri masih belum melakukannya. Di 
beberapa titik seperti di jalur pantura dan di pohon-pohon di sekitar Kendal, 
gambar pasangan calon masih banyak ditemukan. Bahkan, di kaca mobil 
angkutan kota juga masih terpasangi gambar calon dan belum ditertibkan. 
Padahal, KPU telah menegaskan bahwa di masa tenang, seluruh atribut 
kampanye harus bersih. Baik yang ada di pinggir jalan, pohon, maupun yang 
terpasang di kaca mobil tim sukses (Anonim, 2010). 

 

Masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal berlangsung 

selama selama 14 hari, mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2010. Selain kampanye terbuka 

dan tertutup, juga dilaksanakan debat terbuka selama dua kali.Namun dalam 

prakteknya, sosialisasi dilakukan oleh para kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kendal 

jauh-jauh hari sebelum masa kampanye. Biasanya momen pengajian, pertemuan 

warga, undangan, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan interaksi publik 

dimanfaatkan untuk ajang sosialisasi di luar masa kampanye resmi yang ditetapkan 

KPUD Kendal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.13. 

Rincian Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kendal 2010 

(Sumber: KPUD Kabupaten Kendal, 2010) 

 

 

 

 

 

NO KECAMATAN  

NOMOR URUT & NAMA PASANGAN CABUP 
& CAWABUP 

SUARA 
SAH 

SUARA 
TIDAK 
SAH 

JUMLAH 
SUARA 

(1) 
YAKIN 

(2) 
GIAD 

(3) 
SINAR 

(4) 
SUNAN 

(5) 
KANGMAS 

1 
KOTA 
KENDAL 7228 2546 6614 3717 5467 25572 2506 28078 

2 PATEBON 6983 5689 4676 1284 9067 27699 2561 30260 

3 PEGANDON 9070 1568 4712 552 2612 18514 1158 19672 

4 NGAMPEL 5317 1592 2468 2318 4076 15771 1598 17369 

5 BRANGSONG 5497 3302 2408 935 11383 23525 1424 24949 

6 KALIWUNGU 13956 5305 2052 1331 7720 30364 1969 32333 

7 
KALIWUNGU 
SELATAN 7227 3921 3497 1174 5419 21238 1647 22885 

8 BOJA 24473 2602 6472 851 2905 37303 1894 39197 
9 LIMBANGAN 11048 1135 3741 241 2038 18203 1101 19304 

10 SINGOROJO 13076 2371 6763 540 2056 24806 1396 26202 

11 WELERI 17349 2852 6472 1036 3071 30780 1760 32540 

12 GEMUH 11259 2496 6268 1403 4396 25822 1390 27212 

13 RINGINANUM 9200 1776 3171 439 3676 18262 925 19187 

14 ROWOSARI 12585 2763 6291 877 2232 24748 1194 25942 

15 KANGKUNG 7048 3372 2729 558 10960 24667 1178 25845 

16 CEPIRING 8215 1808 4455 1044 10058 25580 2202 27782 

17 SUKOREJO 12851 1136 9630 1044 5209 29870 3875 33745 

18 PLANTUNGAN 7825 1092 3670 303 1525 14415 1540 15955 

19 PAGERUYUNG 9605 1012 4773 206 2069 17665 1162 18827 

20 PATEAN 7304 1701 11815 648 2923 24391 3395 27786 

  JUMLAH 207116 50039 102677 20501 98862 479195 35875 515070 

  PERSEN 43.22 10.44 21.43 4.28 20.63 100     



2.3.Profil Kandidat Pemilukada Kabupaten Kendal 2010 

2.3.1.Pasangan dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM - H.Mukh Mustamsikin, S.Ag. 

M.S.i (YaKin) 

Dr. Hj. Widya Kandi Susanti,MM lahir di Semarang 26 Mei 1964. Ia menempuh 

pendidikan tingkat SMA di SMAN 1 Semarang dan lulus pada tahun 1983. Setelah 

lulus SMA, Widya Kandi melanjutkan kuliah di Ilmu Kedokteran Unissula 

Semarang. Setelah menikah dengan Hendy Boedoro, ia memiliki empat orang anak. 

Widya Kandi menempuh pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas 

Semarang (USM). Ia mengambil pendidikan S2 bersamaan dengan sang suami yang 

waktu itu mengambil jurusan yang sama namun di Universitas Diponegoro. Awalnya 

Widya Kandi juga ingin mengambil pendidikan magister di Universitas Diponegoro, 

namun sang suami menilai lebih baik mengambil di universitas yang berbeda. Dalam 

proses pendidikan tersebut Widya Kandi menjadi lulusan terbaik USM. Ia sendiri 

terobsesi untuk menempuh pendidikan dengan cepat dan optimal karena sejak awal 

sang suami mengajak berkompetisi dalam menyelesaikan sekolah S2.  

Widya Kandi yang mengaku mencintai pendidikan kemudian melanjutkan 

sekolahnya ke jenjang S3. Hingga saat ini Widya Kandi masih tercatat sebagai 

mahasiswa program doktor di UKSW Salatiga. Karena alasan yang sama, Widya 

Kandi kemudian memberi kemudahan perijinan bagi PNS di pemkab Kendal yang 

ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

Widya Kandi yang kini telah terpilih sebagai bupati, Widya Kandi masih 

sempat melakukan hobinya di bidang seni yaitu membatik dan mendesain perhiasan. 

Karena merasa perfeksionis, Widya selalu ingin tampil terbaik, tidak terkecuali soal 

penampilan. Selama masa kampanye Widya Kandi memesan sejumlah baju baru yang 

didesainnya sendiri. Ia merasa harus selalu mengenakan baju baru saat berkampanye 

agar semangatnya turut baru. 

Keluarga besar Widya Kandi merupakan keluarga politisi. Suaminya adalah 

mantan bupati Kendal yang terpilih selama dua periode meski di periode kedua tidak 

sampai  tuntas. Adik iparnya, Murdoko, adalah ketua PDIP Jawa Tengah yang juga 



ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah. Selain itu, saudara yang lain dari Hendy Boedoro 

adalah bupati Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Tidak hanya menjadi politisi, 

keluarganya pun juga dikenal sebagai pengusaha. Dari saudara-saudara sang suami 

itulah Widya Kandi banyak mendapat dukungan dalam  proses pemilukada Kendal, 

baik secara moril maupun materil. Dana untuk kampanye pun merupakan hasil iuran 

dari keluarga besarnya yang mendukung pencalonan Widya Kandi. Namun baginya, 

motivator dan pendukung terbesarnya adalah sang suami. Baginya, Hendy Boedoro 

adalah suami, sahabat, sekaligus guru bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun. 

Karenanya dalam berbagai kesempatan sosialisasi masa kampanye, Widya Kandi 

tidak pernah lupa menyebut nama sang suami.  

Widya Kandi telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 2009-

2014. Di DPRD Kab. Kendal, Widya Kandi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD. 

Selain itu, Widya Kandi yang berusia 46 tahun merupakan ketua DPC PDIP Kendal. 

Sementara pasangannya H.Mukh Mustamsikin, S.Ag. M.S.i adalah dosen Universitas 

Wahid Hasyim Semarang. Ia menjadi ketua organisasi yang mewadahi guru TPQ 

(Taman Pendidikan Quran) se- Kabupaten Kendal. Mustamsikin yang berusia 45 

tahun dan memiliki empat orang anak merupakan warga NU yang baru memulai karir 

politiknya di pencalonan Wakil Bupati bersama Widya Kandi. Setelah terpilih 

sebagai wakil bupati, alumni S2 IAIN Walisongo Semarang ini juga kemudian 

terpilih sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Kendal.  

 

2.3.1.1. Visi dan Misi pasangan YAKIN 

Melalui tagline “Untuk Kendal Maju” (UKM), pasangan YaKin memiliki visi 

terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan 

dengan mendukung sumber daya manusia berkualitas, pelayanan prima, good 

governance, dan cleangovernment di kabupaten kendal. Visi tersebut kemudian 

dijabarkan dalam lima misi, yaitu: Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi dan karakter unggul dalam daya saing, kompetisi 

dan inovasi yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 



dengan memperluas keterjangkuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan 

dan keberagamaan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat 

dalam suasana aman dan damai melalui pemerataan pembangunan dan pembangunan 

yang seimbang antara lahir dan batin secara berkelanjutan. Ketiga, mengembangkan 

perekonomian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka 

kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang baru dengan bertumpu pada 

pengembangan potensi lokal melalui kerjasama berbagai pemangku kepentingan 

(stakeholders) atau sinergi fungsi-fungsi pertanian, pariwisata, perdagangan, dan 

industri. 

Keempat, mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa dan seluruh kekuatan 

ekonomi desa, terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta koperasi, serta 

membangun dan mengembangkan pasar bagi produk lokal. Kelima, mewujudkan 

good governance dan clean government melalui pelaksanaan sistem demokrasi, 

peningkatan transparansi dan kualitas penyelenggara pemerintahan agar lebih 

profesional, bertanggung jawab, dinamis, berih dan bebas kkn serta upaya penegakan 

supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM). 

Pengertian terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang merata 

dan berkeadilan adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin di 

seluruh wilayah Kabupaten Kendal, yang diindikasikan dengan: (1) adanya 

peningkatan dan pemerataan pendidikan, peluang kerja, dan pendapatan masyarakat; 

(2) adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian yang merata dan mampu 

membuka atau menciptakan kesempatan pertumbuhan, serta mengurangi angka 

kemiskinan; (3) adanya peningkatan kemandirian, daya saing, dan jiwa 

kewirausahaan di berbagai lapisan masyarakat; (4) adanya peningkatan perbaikan di 

bidang kesehatan masyarakat; (5) adanya peningkatan terhadap perlindungan hak 

asasi manusia; (6) adanya peningkatan kualitas keberagaman. 

Pengertian sumber daya manusia berkualitas adalah adanya kemampuan dan 

perilaku kompetitif atau berdaya saing yang mengarah pada kemandirian, terutama 

dalam menghadapi persaingan global dan percepatan teknologi informasi yang sudah 



berlangsung saat ini, di antaranya di bidang industri (termasuk industri jasa), 

pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. 

Pengertian good governance dan clean government adalah pemerintahan yang 

mempunyai kemampuan untuk bertindak melayani dan melindungi masyarakat secara 

berkualitas dan bertanggungjawab (akuntabel) serta terwujudnya pemerintahan yang 

bersih dan bebas KKN. Dalam kaitan itu, fungsi pemerintah daerah hanya sebagai 

fasilitator dan pengendali daripada sebagai pelaksana langsung urusan dan pelayanan. 

Pemerintah daerah hanya melayani masyarakat sesuai dengan keinginan publik. 

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pasangan YAKIN kemudian 

menetapkan rencana kebijakan, antara lain: (1) mengembangkan dan membina 

kehidupan masyarakat yang berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa, persatuan 

dan kesatuan, ketertiban dan  ketentraman, serta kamanan dengan terus melestarikan 

pola hidup gotong royong dan demokratis melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, 

sosial, kebudayaan, kesenian, olah raga, dan lain-lain; (2) mengembangkan dan 

melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Sendiri 

(PADS). Serta mengupayakan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kendal setiap 

tahunnya; (3) menciptakan kesempatan berusaha atau membuka lapangan kerja baru 

bagi masyarakat melalui pengembangan perekonomian yang bertumpu pada potensi 

lokal, melalui kerjasama atau sinergi sektor pertanian, pariwisata, jasa, perdagangan 

dan industri, dan sebagainya; (4) mewujudkan masyarakat sehat mandiri melalui 

peningkatan program pembangunan bidang kesehatan secara terarah dan terpadu yang 

berorientasi pada keadilan dan kepuasan semua pihak; (5) mewujudkan dan 

menciptakan budaya profesional di lingkungan penyelenggara pemerintahan, dengan 

kebijakan yang memotivasi dan mengkondisikan aparatur pemerintahan untuk 

berpijak dan mengutamakan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan; (6)mengembangkan UMKM dan 

koperasi dengan memperluas dan mempermudah akses permodalan, mekanisme 

kinerja kelembagaan UMKM, memperluas akses pasar, dan memberikan jaminan 



ketersediaan transportasi; (7) mewujudkan akutabilitas dan transparansi Pemerintah 

Daerah melalui peran aktif masyarakat, swasta, dan lembaga pendidikan dengan 

dukungan kerjasama yang harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif. 

Rencana kebijakan selanjutnya adalah: (8) mewujudkan aparatur pemerintah 

yang dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat dan 

kondisi global melalui peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan hidup 

apaartur pemerintah daerah maupun aparat di tingkat desa (perangkat desa); (9) 

mewujudkan rekonsiliasi seluruh elemen masyarakat baik dari unsur birokrasi, dunia 

pendidikan, dunia usaha, politisi, ulama dan pemuka agama, tokoh masyarakat, 

generasi muda, pemerintahan desa maupun elemen masyarakat yang lain; (10) 

mewujudkan kesetaraan gender dengan meningkatkan peran atau partisipasi bagi 

perempuan, termasuk ibu-ibu rumah tangga, melalui berbagai organisasi perempuan 

dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.  

 

2.3.1.2. Program Pasangan Widya Kandi-Mustamsikin 

Perwujudan rencana kebijakan dilakukan melalui langkah-langkah strategis 

yang juga merupakan program yang dijanjikan oleh Widya Kandi-Mustamsikin pada 

masyarakat dan disampaikan melalui debat kandidat. Langkah strategis tersebut 

antara lain adalah: pertama, mewujudkan isu-isu strategis yang selama ini belum 

dapat direalisasikan dan sebagai upaya kesinambungan dengan pelaksanaan 

pembangunan terdahulu., antara lain: (1) menyelesaikan pembangunan pelabuhan di 

Kabupaten Kendal, termasuk penyelesaian sarana dan prasarana infrastruktur atau 

penunjangnya serta mengupayakan operasionalisasi pelabuhan tersebut; (2) 

melanjutkan pembangunan infrastruktur berupa akses jalan dan lingkungan yag dapat 

mendukung kelancaran operasionalisasi Terminal Bahurekso serta mengupayakan 

operasionalisasi terminal tersebut, termasuk menghidupkan beberapa rute jalan atau 

trayek angkutan; (3) meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional, dan 

internasional melalui pembangunan stadion utama Kendal beserta pembangunan 



infrastruktur pendukung lain, serta meningkatkan atau menggairahkan kompetisi 

berbagai jenis olahraga. 

Kedua, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi mandiri melalui 

peningkatan program pembangunan bidang kesehatan secara terarah dan terpadu yang 

berorientasi pada keadilan dan kepuasan semua pihak, dengan konsentrasi pada 

pengurangan angka kematian ibu melahirkan, pengurangan angka kematian bayi, 

pengurangan jumlah penduduk kekurangan gizi sehingga meningkatkan usia harapan 

hidup. Ketiga, mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan 

mengoptimalkan fungsi pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Kendal sehingga dapat 

mempertemukan kepentingan tiga pihak sekaligus, yaitu pemerintah pusat, 

pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Kendal. Keempat, 

peningkatan kualitas kehidupan keberagamaan melalui peningkatan atau pemerataan 

bantuan sarana dan prasarana peribadatan penunjang lain. Kelima, peningkatan 

kualitas pendidikan masyarakat dan keluasan akses dalam mengikuti pendidikan di 

sekolah sehingga tingkat pendidikan masyarakat semakin layak. Keenam,  

peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah guna 

menambah kesejahteraan masyarkaat melalui peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam aspek perencanaan daerah. 

Ketujuh, mewujudkan mekanisme pemerintahan dan pembangunan yang 

berbasis pada sistem akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pelayanan 

masyarakat dan pengurangan resiko. Kedelapan, mewujudkan peningkatan dan 

pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan sistem pengawasan 

internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah. Kedelapan, mewujudkan 

aparat pemerintah daerah Kabupaten Kendal yang mempunyai jiwa kewirausahaan 

dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma dan tantangan yang ada. 

Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan komunikasi dan informasi bagi 

masyarakat luas melalui implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik 

dan pembentukan Komisi Informasi Publik. 



Kesembilan, Mewujudkan ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaaan 

pangan dan gizi, lumbung pangan, dan desa mandiri pangan dengan meningkatkan 

produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama 

terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna. Kesepuluh, 

mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 

penanggulangan kejadian luar biasa, termasuk penyakit endemis, dan bencana alam. 

Kesebelas, mengurangi angka pengangguran melalui penciptaan kesempatan 

berusaha atau pembukaan peluang kerja, menjamin kelancaran pelayanan pencari 

kerja, dan membangun kerjasama pemasaran tenaga kerja, dengan cara: (1) 

penyediaan pelatihan ketrampilan (misalnya: otomotif, komputer, batik, dll) secara 

gratis bagi lulusan SMA sederajat yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi 

serta peningkatan sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja agar 

melahirkan tenaga kerja yang terampil, kompetitif dan siap pakai sesuai standar 

kualifikasi yang dibutuhkan pasar; (2) mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus 

(KES) dengan mengoperasikan pelabuhan di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu; 

(3) merintis dan menghidupkan kembali industri-industri khas di Kabupaten Kendal 

(seperti industri batik Kaliwungunan) serta mengembangkan usaha sejenis yang 

potensial (seperti bordir, suvenir, dll); (4) menciptakan kawasan atau Pusat Industri 

Kecil (PIK) di sentra-sentra usaha kecil yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten 

Kendal; (5) mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan obyek-obyek wisata di 

beberapa lokasi tanpa menggusur warga masyarakat yang lebih dahulu 

mengembangkan usaha; (6) melaksanakan revitalisasi koperasi dan UMKM dan 

pengembangan lembaga keuangan mikro untuk mendukung UMKM. 

Keduabelas, mewujudkan kelestarian ketahanan pangan melalui sistem 

kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan. 

Mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian lewat pertanian terpadu, benih 

bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan peningkatan 

teknologi teknologi tepat guna. Ketigabelas, menarik investor, baik dari dalam 

maupun luar negeri, untuk menanamkan modal di Kabupaten Kendal sehingga dapat 



menyerap tenaga kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

memanfaatkan potensi daerah, yang salah satu solusinya adalah dengan 

mempermudah dan memastikan perjanjian yang dilakukan secara terpadu dalam satu 

atap. Keempatbelas, mewujudkan peningkatan pengembangan dan pengelolaan pasar 

bagi UMKM melalui penyediaan sarana fisik dan pengetahuan manajemen 

perdagangan ekspor/impor (tata niaga ekspor/impor). 

Kelimabelas, mewujudkan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan 

infrastruktur jalan dan jembatan antarwilayah kecamatan yang strategis dan 

antardesa, dan peningkatan layanan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, dan 

jaringan listrik di desa. Keenambelas, mewujudkan peningkatan layanan infrastruktur 

permukiman dan penyediaan fasilitas publik yang murah, aman, edukatif, dan mudah 

diakses serta peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyediaan 

infrastruktur publik. Ketujuhbelas, mewujudkan perkembangan seni dan budaya lokal 

sehingga mampu membentuk masyarakat yang berkarakter kuat, mendorong 

berkembangnya kesenian tradisional sbagai aset pariwisata, serta lestarinya seni dan 

budaya lokal sebagai ikon budaya Kabupaten Kendal. 

Keenambelas, mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan atau sekolah baik 

negeri maupun swasta, pendidikan umum, agama, maupun kejuruan, melalui 

peningkatan standar kualitas pendidik, kesejahteraan pendidik, standar kualitas 

kegiatan belajar mengajar serta sarana prasarana pendidikan, termasuk penataan 

ulang program keahlian SMK dan peningkatan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah 

(MADIN) dan Taman Pendidikan Quran (TPQ). Ketujuhbelas, mewujudkan 

peningkatan kualitas keberagaman masyarakat dengan meningkatkan fungsi elemen-

elemen strategis di bidang agama, seperti pondok pesantren dan pusat pendidikan 

agama lain, sehingga terbangun suasana yang kondusif yang mendorong masyarakat 

menjaga akhlak dan moral, dan memegang teguh norma-norma sosial 

kemasyarakatan. 

 

 



2.3.2. Pasangan Ir. Sugiyono, MT- H.M. Abdullah, SE (GiAd) 

Sugiyono bekerja sebagai PNS di Kabupaten Kendal dan berusia 46 tahun. Bersama 

dengan Abdullah, Sugiyono maju menjadi kandidat dalam pemilihan Bupati Kendal 

dengan menawarkan visi giat bekerja untuk Kendal makmur, mandiri, dan sejahtera. 

Visi tersebut dilengkapi dengan beberapa misi berikut: (1)Menciptakan lapangan 

pekerjaan dengan membuka peluang investasi; (2) Mengembangkan usaha mikro 

kecil dan menengah; (3) Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan 

produk unggulan daerah; (4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, 

berdaya saing, inovatif, iman dan taqwa; (5) Mengoptimalkan sumber daya alam yang 

berwawasan lingkungan; (6) Mewujudkan Good Gevermance dan Clean Government 

yang bebas KKN; (7) Menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 

2.3.3. Dra. Hj. Siti Nurmarkesi- H.Indar Wimbono, ST.MM (SiNar) 

Siti Nurmakesi semula adalah Wakil Bupati dari Hendy Boedoro pada periode 2005-

2010. Ia kemudian menjadi Bupati menggantikan Hendy yang terkena kasus korupsi 

pada tahun 2009. Selain menjadi Bupati, Siti Nurmakesi adalah ketua DPC Golkar 

Kabupaten Kendal. Golkar sendiri merupakan partai yang memperoleh suara 

terbanyak pada pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Kendal. Bersama dengan Indar 

Wimbono yang menjabat sebagai Kepala Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Pemkab 

Kendal, Siti Nurmakesi mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat bupati Kendal 

2010. Sebagai petahana, Siti berharap dapat melanjutkan kepemimpinannya dengan 

visi mewujudkan masyarakat kendal yang agamis sejahtera dan mandiri. Visi tersebut 

dijabarkan ke dalam misi: (1) Melestarikan nilai-nilai budaya dan aktualisasi nilai-

nilai agama dalam setiap aspek kehidupan; (2) Mengupayakan tercapainya 

masyarakat kendal yang sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar; (3) 

Membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan menumbuhkan ekonomi 

pedesaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; (4) 

Mengembangkan potensi sumber daya manusia agar dapat berdaya saingdan siap 

menyongsong persaingan global. 



2.3.4. Ir. H. Supriyono, MM- Nasikhin, Jr (SUNAN) 

Pasangan SUNAN merupakan satu-satunya calon independen dalam pemilihan 

Kepala Daerah Kendal 2010. Supriyono-Nasikhin memiliki ambisi untuk menjadikan 

Kendal sebagai pusat peradaban Jawa Tengah. Ambisi tersebut sekaligus menjadi visi 

dari pasangan SUNAN untuk pemilukada. Namun menurut Fitriyah, panelis debat 

kandidat pemilukada Kendal 2010, penampilan dari pasangan SUNAN merupakan 

penampilan debat terburuk di antara calon yang ada. Pasangan SUNAN lebih banyak 

menceritakan pengalaman pribadi dibanding menjabarkan visi, misi, dan program. 

Bahkan ketika sesi tanya jawab, Fitriyah menilai jawaban pasangan YAKIN tidak 

menjawab pertanyaan karena terlalu melebar. Misi dari pasangan SUNAN adalah: (1) 

Reformasi Birokrasi; (2) Penataan Regulasi; (3) Pengembangan Perekonomian 

Masyarakat; (4)  Pemberdayaan Masyarakat; (5) Peningkatan Kesejahteraan 

masyarakat dalam semua aspek kehidupan. 

 

2.3.5. dr. H. Nur Khadziq Sp. Jp- H.R Mastur Darori SH, M.Si (KANGMAS) 

Pasangan KANGMAS tergolong cepat meraih popularitas di Kabupaten Kendal 

meski secara suara hanya meraih posisi ketiga. Suara yang diperoleh pasangan 

KANGMAS sebanyak 20,63% hanya terpaut tipisdengan perolehan suara pasangan 

SINAR (21,43%). Perolehan tersebut dinilai bagus oleh banyak kalangan untuk 

seorang Nur Khadziq yang sudah lama tinggal di Jakarta dan bahkan tidak memiliki 

hak pilih menurut Tono, Ketua Tim kampanye Widya Kandi. Tono bahkan mengaku 

sempat was-was di H-3 pemilihan karena gencarnya kampanye dari pasangan 

KANGMAS. Pasangan KANGMAS memiliki visi “terwujudnya masyarakat 

kabupaten kendal yang sehat lahir batin, berkecakapan, berkemandirian, kompetetif, 

sejahtera serta berwawasan kebangsaan berdasarkan iman dan taqwa kepada Allah 

SWT serta berakhlak mulia”.  

Visi tersebut dijabarkan dalam misi berikut: (1) Memberikan pelayanan 

kesehatan yang murah dan profesional terutama terhadap kaum dhuafa; (2) 

Mendorong dan memfasilitasi masyarakat petani/nelayan melalui program 



pemberdayaan untuk menuju swasembada pangan di kabupaten kendal; (3) 

Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkualitas berdasarkan iman 

dan taqwa kepada Allah SWT serta Berakhlak mulia untuk menghasilkan SDM Yang 

unggul; (4) Mendorong dan memfasilitasi berkembangnya pendidikan pondok 

pesantren, dengan memberikan tambahan pedidikan ilmu pengetahuan umum dan 

ketrampilan secara berkala, dalam rangka menyiapkan alumni pondok pesantren yang 

mampu mandiri dan siap berkompetisi di era globalisasi; (5) Memberdayakan 

ekonomi rakyat dengan pembinaan berkelanjutan terhadap UKM / industri rumah 

tangga, untuk dapat menghasilkan karya-karya yang mempunyai ciri khas dan 

berdaya saing dalam kompetisi di pasar global; (6) Melakukan upaya secara 

maksimal, untuk mendorong masuknya investor ke kabupaten kendal dalam rangka 

menciptakan lapangan pekerjaan baru, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan mempermudah perizinan; (7) Melakukan pembinaan terhadap generasi muda 

khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, terutama agar memiliki rasa cinta 

tanah air yang kokoh, mencintai ilmu pengetahuan dan senantiasa berkeinginan untuk 

maju, dengan bekal kepercayaan diri yang mantap untuk menggapai masa depan yang 

lebih baik dan berakhlak mulia; (8) Menciptakan pemerintahan yang bersih, adil dan 

berwibawa.  

 

2.4. Aktivitas tim kampanye pasangan YAKIN 

Konsolidasi internal PDIP dilakukan sebelum kampanye secara resmi dimulai. 

Konsolidasi meliputi pertemuan dengan internal kader dan pengurus, antara lain:  (1) 

pertemuan/rapat DPC partai dengan struktur PAC dan ranting partai dengan 

agendasosialisasi Surat Keputusan dari DPP PDIP tentang petunjuk pelaksanaan 

pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; (2) 

sosialisasi Surat Keputusan dari DPP PDIP tentang pedoman pelaksanaan rapat PAC 

(Pengurus Anak Cabang), Konfercab, Konferda dan Kongres III PDIP (karena ada 

relevansinya dengan usulan bakal calon bupati dan wakil bupati khususnya dalam 



pelaksanaan rapat PAC dan konfercab); (3) persiapan dan sosialisasi pada PAC, 

ranting dan calon-calon saksi dari enam dapil Kendal.  

Komunikasi berikutnya dilakukan secara intensif dengan partai-partai 

pengusung yang tergabung dalam koalisi dengan tujuan: (1) menyatukan persepsi dan 

usaha-usaha perjuangan untuk mencapai kemenangan pasangan YAKIN; (2) untuk 

mempersiapkan personil masing-masing partai yang akan dimasukkan dalam tim 

kampanye dan juru kampanye pasangan YAKIN.  

Komunikasi tim kampanye juga dilakukan dengan tim relawan KPRT yang 

dikoordinir oleh tim konsultan. Komunikasi dilakukan agar tidak ada tumpang tindih 

antara tim struktur partai sehingga dapat saling melengkapi. Seluruh tim pendukung 

PDIP yang terdiri dari tim kampanye internal PDIP, tim partai koalisi pendukung, dan 

KPRT melakukan berbagai aktivitas komunikasi sebagai upaya yang mereka sebut 

pencitraan bagi Widya Kandi dan Mustamsikin. Beberapa aktivitas yang mereka 

maksudkan untuk pencitraan antara lain: (1) pemasangan baliho, banner, spanduk, 

stiker, pembuatan kaos gambar calon, pembuatan brosur, berita lewat media massa, 

dll; (2) kegiatan bakti sosial, antara lain: pengajian, pasar murah, pengobatan gratis; 

(3) kunjungan ke RT, desa, pasar, dan tempat-tempat lain agar bersinggungan dengan 

aktivitas masyarakat termasuk rajin mengikuti pengajian-pengajian; (4) mengadakan 

pertemuan dengan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi 

kepemudaan dalam rangka mempopulerkan citra pasangan YAKIN sekaligus 

sosialisasi visi dan misi pasangan YAKIN. 

Aktivitas lain yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan YAKIN adalah 

membentuk tim kampanye dan juru kampanye pasangan YAKIN untuk memenuhi 

peraturan yang mensyaratkan penyertaan daftar nama tim kampanye dan juru 

kampanyesaat menyerahkan berkas pendaftaran calon. Selain itu pembentukan tim 

kampanye dilakukan untuk mengoptimalkan penggalangan massa baik dari PDIP, 

PKB, dan partai pengusung lainnya. 

 

 



2.5. Perkembangan Hasil Survei 

Survei popularitas dan elektabilitas kandidat adalah aktivitas yang harus dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran tentang masyarakat pemilih dan posisi kandidat di 

mata pemilih. Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) melakukan survei 

perilaku pemilih dalam pemilukada Kendal. Untuk mendapat gambaran 

perkembangan peta politik pemilukada Kendal 2010, LPPD melakukan tiga kali 

survei.  

Penarikan sampel dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Menentukan 

RW dan RT yang mewakili sampel wilayah desa/kelurahan pada masing-masing 

desa/kelurahan (seluruh desa/kelurahan berjumlah 285); (2)Setiap RW/RT yang 

terpilih secara random akan ditentukan Rumah Tangga sebagai sampel dengan cara 

random sampling; (3) Dari masing-masing Rumah Tangga terpilih akan dipilih 

responden secara purposive sampling artinya peneliti dalam menentukan responden 

berdasarkan anggapan atau pendapat ilmiah (scientific judgement)  sebagai sampel, 

dalam hal ini penetapan besarnya sampel pada masing-masing daerah akan bervariasi. 

Setiap KK hanya akan diambil satu responden. 

Survei pertama dilakukan pada 16-20 Maret 2010. Survei kedua (4-8 Mei 

2010) dilakukan dengan jumlah sampel 2013 responden yang tersebar di seluruh 

kecamatan di Kendal. Survei ketiga yang dilakukan pada 1-2 Juni 2010 atau H-4 

sebelum hari pencoblosan dengan jumlah responden sebanyak 1000 orang. Jumlah 

sampel untuk masing-masing desa/kelurahan disesuaikan sesuai proporsi jumlah 

pemilih masing-masing desa. Persebaran latar belakang responden didasarkan pada 

stratifikasi sosial masyarakat, meliputi masyarakat biasa, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, birokrat atau perangkat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan sebaran 

berdasarkan kelompok umur. 

 

 

 

 



Grafik 2.1. Elektabilitas Kandidat dengan Calon Pasangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: LPPD, 2010) 

 

Dari grafik 1 belum terlihat nama-nama kandidat resmi pasangan calon 

bupati-calon wakil bupati pemilukada Kendal 2010. Sekitar tiga bulan menjelang 

pemilukada Kendal, belum ditetapkan pasangan kandidat. Namun nama-nama 

kandidat bupati sudah terlihat yaitu: Nur Khadiq, Siti Nurmakesi, Supriyono, 

Sugiono, dan Widya Kandi. Widya Kandi terlihat memiliki elektabilitas yang tinggi 

ketika dipasangkan dengan Alammudin D.R. Keduanya baru memiliki suara yang 

tinggi ketika berpasangan. Sementara ketika Widya Kandi dan Alammudin D.R. 

berpasangan dengan kandidat lain, elektabilitas masing-masing masih rendah. Pada 

survei tersebut bahkan nama Mustamsikin sama sekali tidak muncul. Alammudin 

sendiri adalah putra dari KH. Dimyati, seorang Kiai karismatik dengan ribuan 

pengikut di Kendal. Alammudin sempat tercatat sebagai mahasiswa Ilmu 



Pemerintahan FISIP UNDIP. Saat ini ia masih menjadi anggota DPR RI. Karena 

itulah sang Ayah belum memberikan ijin pada Alammudin untuk mengikuti 

pemilukada. KH. Dimyati mengharapkan sang anak untuk belajar dan menimba 

pengalaman di DPR dulu sebelum pulang dan mengabdikan diri untuk Kendal. 

Dengan tidak adanya nama Mustamsikin di bursa kandidat pada H-3 bulan 

pemilukada Kendal menunjukkan Mustamsikin baru dipilih sebagai pasangan Widya 

Kandi pada bulan-bulan terakhir.  

Grafik 2.2. Perkembangan Survei dan Perolehan Suara  

Pemilukada Kendal 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: LPPD, 2010) 

Dari grafik tersebut terlihat bahwa kemenangan Widya Kandi sudah terlihat 

sejak survei pertama. Peningkatan suara Widya Kandi-Mustamsikin dari survei kedua 

ke survei ketiga tergolong sangat tinggi dengan penambahan 12,9% hanya dalam 

waktu kurang dari satu bulan. Hal itu memperlihatkan bahwa keyakinan untuk 



memilih Widya Kandi-Mustamsikin semakin menguat menjelang pemilihan. 

Sementara itu pasangan Siti Nurmakesi-Indar Wimbono mendapatkan peningkatan 

suara yang relatif sedikit meskipun sebagai kandidat incumbent. Namun pencapaian 

paling signifikan sebenarnya diperoleh pasangan Nur Khadziq-Mastur Darori. 

Pasangan KANGMAS memperoleh suara pada pemilu sebesar 20,63% meski suara 

para survei ketiga hanya sebesar 10,6%. Hal itu menunjukkan bahwa hanya dalam 

waktu empat hari pasangan KANGMAS dapat meningkatkan suaranya sebesar 10%. 

Sementara pasangan YAKIN sebagai pemenang pemilukada hanya mampu 

meningkatkan suara sebesar 7,92% dalam empat hari.  

 

 


