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2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

letaknya cukup strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa, diapit oleh 

Jawa Barat dan Jawa Timur, serta satu Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.544,12 Hektar (Ha), terdiri 

dari 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan 565 Kecamatan serta 8.568 desa/kelurahan. 

Daerah yang terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.13.851 Ha atau 

sekitar 6,57 persen dari luas total Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kota 

Magelang merupakan daerah yang memiliki wilayah paling kecil yaitu seluas 

1.812 Ha. 

Topografi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari wilayah daratan sebagai 

berikut: 

1. Ketinggian antara 0 – 100 m dari permukaan laut yang memanjang di 

sepanjang pantai utara dan selatan seluas 53,3 %, 

2. Ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian 

tengah pulau seluas 27,4%, 

3. Ketinggian 500 – 1.000 m dari permukaan laut seluas 14,7 %, 

4. Ketinggian di atas 1.000 m dari permukaan laut seluas 4,6 %. 

 



 

2.1.1 Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 32.380.687 jiwa terdiri atas 

16.081.140 laki-laki dan 16.299.547 perempuan. Kabupaten/ Kota dengan jumlah 

penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (1,732 juta jiwa), Kabupaten 

Cilacap (1,644 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,553 juta jiwa). 

Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik 

kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di 

daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten 

Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, 

Bringin, Kopeng, Tengaran dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah 

Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi. 

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. 

Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5% per tahun), 

sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah 

penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian 

paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti 

dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada 2011 sebesar 72,94, 

atau tidak mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. 

Tidak beranjak dari posisi menengah. Tahun 2010, IPM Jateng sebesar 72,49, 

sedangkan tahun 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar 72,10; 71,60 dan 

70,82. Jika dibandingkan propinsi lain, IPM Jateng tahun 2011 masih lebih rendah 

dari pada Yogyakarta (76,32), Kepulauan Riau (75,78), Bangka Belitung (73,37), 
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Sumatera Utara (74,65), dan Kalimantan Tengah (75,06). Tahun 2010, angka 

harapan hidup mencapai 71.40, angka melek huruf 89,95, rata-rata lama sekolah 

7,24, pengeluaran riil per kapita disesuaikan Rp. 637,270. 

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada 2012 masih tergolong 

tertinggi kedua di pulau Jawa yakni sebanyak 4.863.000 atau mencapai 14,9%. 

Jumlah ini di atas rata-rata nasional sebesar 11,66%. Jumlah penduduk miskin 

masih banyak terkonsentrasi di desa, yakni 2.976.250 juta jiwa, atau 60,46%. 

Sedangkan income perkapitanya sebesar Rp 233.769 per kapita per bulan, masih 

dibawah rata-rata nasional Rp 259.520 per kapita per bulan. Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) 2,39%, atau di atas rata-rata nasional 1,90%. Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) 0,57% atau di atas rata-rata nasional 0,49%. Jawa Tengah 

bersama dengan Jawa Timur dan Papua termasuk dalam tiga daerah yang 

memiliki APBD di atas rata-rata, namun jumlah penduduk miskinnya di atas rata-

rata nasional. 

2.1.2 Pemerintahan 

Provinsi Jawa Tengah, terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 Kota. Wilayah 

tersebut terdiri dari 573 kecamatan dan 8.574 desa/kelurahan. Sebelum 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota 

Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya 

otonomi daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi 

bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 3 (tiga) kabupaten 

memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten 
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Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal 

ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen). 

Tabel 2.1 
Wilayah Kabupaten/Kota dan Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah 

 
No. Kab./Kota Pria % Wanita % Jumlah % 
1 CILACAP 916.226 50.95% 882.073 49,05% 1.798.299 5,19% 
2 BANYUMAS 866.811 50.89% 836.639 49,11% 1.703.450 4,91% 
3 PURBALINGGA 469.922 50.85% 454.180 49,15% 924.102 2,67% 
4 BANJARNEGARA 503.131 51.27% 478.231 48,73% 981.362 2,83% 
5 KEBUMEN 691.456 51.23% 658.179 48,77% 1.349.635 3,89% 
6 PURWOREJO 373.519 50.33% 368.630 49,67% 742.149 2,14% 
7 WONOSOBO 434.884 51.52% 409.286 48,48% 844.170 2,43% 
8 MAGELANG 645.138 51.03% 619.127 48,97% 1.264.265 3,65% 
9 BOYOLALI 495.234 50.93% 477.053 49,07% 972.287 2,80% 
10 KLATEN 633.314 50.01% 633.110 49,99% 1.266.424 3,65% 
11 SUKOHARJO 436.251 50.44% 428.609 49,56% 864.860 2,49% 
12 WONOGIRI 495.994 50.17% 492.709 49,83% 988.703 2,85% 
13 KARANGANYAR 404.228 49.32% 415.361 50,68% 819.589 2,36% 
14 SRAGEN 466.671 50.26% 461.919 49,74% 928.590 2,68% 
15 GROBOGAN 684.586 50.28% 677.094 49,72% 1.361.680 3,93% 
16 BLORA 438.493 50.17% 435.578 49,83% 874.071 2,52% 
17 REMBANG 310.004 50.67% 301.747 49,33% 611.751 1,76% 
18 PATI 611.687 49.90% 614.204 50,10% 1.225.891 3,54% 
19 KUDUS 397.170 49.76% 401.014 50,24% 798.184 2,30% 
20 JEPARA 602.662 50.55% 589.546 49,45% 1.192.208 3,44% 
21 DEMAK 554.864 50.47% 544.513 49,53% 1.099.377 3,17% 
22 SEMARANG 496.989 50.56% 485.954 49,44% 982.943 2,83% 
23 TEMANGGUNG 383.158 50.87% 370.125 49,13% 753.283 2,17% 
24 KENDAL 474.684 50.50% 465.355 49,50% 940.039 2,71% 
25 BATANG 384.063 50.62% 374.672 49,38% 758.735 2,19% 
26 PEKALONGAN 453.084 49.73% 458.012 50,27% 911.096 2,63% 
27 PEMALANG 742.947 51.15% 709.627 48,85% 1.452.574 4,19% 
28 TEGAL 709.563 51.35% 672.304 48,65% 1.381.867 3,99% 
29 BREBES 949.966 51.23% 904.355 48,77% 1.854.321 5,35% 
30 KOTA MAGELANG 60.159 48.89% 62.902 51,11% 123.061 0,35% 
31 KOTA SURAKARTA 271.667 49.53% 276.810 50,47% 548.477 1,58% 
32 KOTA SALATIGA 85.420 49.41% 87.443 50,59% 172.863 0,50% 
33 KOTA SEMARANG 805.910 49.97% 806.893 50,03% 1.612.803 4,65% 
34 KOTA PEKALONGAN 150.692 50.53% 147.553 49,47% 298.245 0,86% 
35 KOTA TEGAL 138.671 50.70% 134.845 49,30% 273.516 0,79% 

Jumlah Penduduk 17.539.218 50,58% 17.135.652 49,42% 34.674.870 0 
Sumber: Disnakertranduk Provinsi Jawa Tengah, 2013. 
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Gubernur Jawa Tengah saat ini adalah Ganjar Pranowo. Struktur 

Pemerintahan Daerah Jawa Tengah terdiri atas Sekretariat Daerah (yang meliputi 

3 asisten dan membawahi 9 biro), 19 dinas, 6 kantor, 15 badan, serta 7 badan 

rumah sakit daerah. Jawa Tengah mengirim 77 wakil dari sepuluh daerah 

pemilihan ke DPRRI dan empat wakil ke DPD. DPRD Jawa Tengah 

hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari sepuluh partai, dengan 

perincian sebagai berikut :  

Tabel 2.2 
Perolehan Kursi Parpol pada Pemilu Legislatif 2009 

 
Partai Kursi 

PDI-P 23 
Partai Demokrat 16 
Partai Golkar 11 
PKS 10 
PAN 10 
PKB 9 
Partai Gerindra 9 
PPP 7 
Partai Hanura 4 
PKNU 1 

Total 100 
 
 
2.1.3 Kepegawaian 

Pada tahun 2011 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Provinsi 

Jawa Tengah sebanyak 17,73 ribu orang. Jumlah pegawai menurut pendidikan 

yang ditamatkan berturut-turutadalah tamat/tidak tamat SD (4,81 persen), SLTP 

(5,64 persen), SMU (32,07 persen), Diploma/Sarmud (15,32 persen) dan Sarjana 

(42,16 persen). Sedangkan jumlah PNS seluruhnya menurut Kantor BKD Provinsi 
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Jawa Tengah berdasarkan golongan I, II, III dan IV pada tahun 2011, berturut-

turut sebesar 3,36 persen, 28,98 persen, 59,48 persen dan 7,91 persen. 

2.1.4 Catatan Sipil 

Jumlah akte kelahiran dan kematian yang dihimpun oleh kantor Catatan 

Sipil kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 1.390,2 ribu serta 

7,4 ribu buah. Untuk jumlah akte kelahiran turun sebesar 2,29 persen dan jumlah 

akte kematian turun sebesar 26,85 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara 

itu untuk surat akte perkawinan dan perceraian pada keadaan yang sama tercatat 

sebesar 7.873 buah dan 815 buah. Kantor Catatan Sipil pada tahun 2008 berhasil 

mengangkatdan mengesahkan sebanyak 746 anak. 

2.1.5 Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan untuk memilih anggota 

legislatif pada bulan April 2009 di Jawa Tengah terdapat 26,19 juta pemilih yang 

tersebar di 88,88 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Perolehan suara yang sah 

tercatat di Komisi Pemilihan UmumProvinsi Jawa Tengah untuk DPR dan DPRD 

I dalam pemilu bulan April 2009 di Jawa Tengah menghasilkan suara sebesar 

15.072.888 suara untuk DPR dan 14.962.060 suara untuk DPRD I. 

2.1.6 Komunikasi dan Media Massa 

Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal merupakan kota-kota yang 

memiliki stasiun relay televisi swasta nasional. Beberapa stasiun televisi lokal di 

Jawa Tengah adalah TV Borobudur, Pro-TV,Cakra Semarang TV dan TVKU (di 

Semarang); Simpang 5 TV (di Pati); TATV (di Surakarta); Solo TV (di Surakarta) 

dan (di Salatiga); Salatiga TV (di Salatiga); Tegal TV (di Tegal); Ratih TV (di 

Kebumen); Batik TV (di Pekalongan); dan Banyumas TV (di Banyumas). 
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Suara Merdeka, harian yang terbit dari Semarang, adalah surat kabar 

dengan sirkulasi tertinggi di Jawa Tengah; harian ini juga memiliki edisi lokal 

Suara Pantura dan Suara Solo. Di samping itu terdapat koran jaringan Jawa Pos 

Group, baik yang terbit bersama induknya Jawa Pos (Radar Solo, Radar Jogja, 

Radar Semarang, dan Radar Kudus) maupun yang terbit sendiri (Meteor, Solo 

Pos, Radar Tegal, Radar Banyumas, Joglosemar). Selain itu terdapat juga 

jaringan baru surat kabar yaitu Tribun Jateng (Kompas Group), Radar Pos di 

kotaSalatiga, dan beberapa biro di kota Semarang dan kota Solo disamping dahulu 

terdapat Salatiga Pos, Solopos Salatiga Raya, Gerbang Metro Salatiga (Suara 

Merdeka) dan Hati Beriman Majalah milik Pemkot Salatiga.  

2.1.7 Permasalahan di Jawa Tengah 

Problem utama kemiskinan di Jawa Tengah, berhubungan erat dengan 

masalah ketenaga kerjaan, kesejahteraan para petani dan nelayan. Jawa Tengah 

yang memiliki 8.740 desa, mempunyai angka pengangguran yang cukup tinggi. 

Pada tahun 2012, masih menyisakan 1.806.000 orang untuk angka pengangguran 

terbuka dan setengah pengangguran. Selain daripada itu, sektor industri jawa 

tengah yang menjadi penyumbang utama pada Pendapat Daerah Regional Bruto 

(PDRB) sebesar 33%, namun tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga buruh 

masih jauh dari memadai. 

Salah satu problem utama petani Jawa Tengah yakni tingginya biaya 

produksi, tetapi pendapatan tidak pasti. Seperti, penyediaan stok pupuk yang tidak 

merata pada musim tanam, dimana harga beli pupuk di atas Harga Eceran 

Tertinggi (HET), dan ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Tengah juga 
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menurun. Misalnya, Jenis pupuk Urea menurun dari 970.000 ton tahun di 2012 

menjadi 794.000 ton tahun di 2013 dan pupuk NPK turun dari 413.000 ton tahun 

di 2012 menjadi 400.000 ton tahun 2013. Sedangkan disektor perikanan, para 

nelayan menghadapi dua kendala utama, yakni cari solar sulit, berjualan ikan 

dipersulit. Pertama, kesulitan solar tersebut terkait dengan ketidak mampuan kapal 

nelayan untuk membeli solar non-subsidi. Kedua hasil retribusi yang dibayar 

nelayan ke tempat pelelangan ikan tidak sebanding dengan fasilitas yang 

diberikan tempat pelelangan ikan kepada nelayan. 

Di bidang kesehatan, angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Jawa Tengah 

sepanjang tahun 2012 masih tinggi. Sampai akhir tahun diperkirakan ada 650 

kasus kematian ibu. AKI 2011 tercatat 668 kasus (116 per 100.000 kelahiran 

hidup). AKI 2012 sedikit meningkat sebesar 116,34 per 100.000 kelahiran hidup 

dibandingkan tahun 2011 sebesar 116,01 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab 

utamanya karena kegagalan persalinan dan faktor non-kebidanan. Angka kematian 

bayi (AKB) juga masih tinggi, 5.112 kasus selama Januari-November 2012. Tahun 

2011, kematian bayi 4.282 kasus. Padahal pada 2012, total anggaran kesehatan 

sebesar Rp. 681 miliar atau 9% dari total APBD Jawa Tengah. 

Dalam bidang pendidikan, perkembangannya lamban. Jumlah penduduk 

yang buta aksara masih tinggi, yakni 986.179 jiwa. Dengan jumlah itu, Jawa 

Tengah menduduki urutan kedua provinsi dengan jumlah penduduk buta aksara 

dewasa terbanyak setelah Jawa Timur. Kabupaten Brebes masuk dalam sepuluh 

besar daerah dengan jumlah penduduk buta aksara di atas 50.000 jiwa yakni 

mencapai 96.081 jiwa. Adapun penduduk yang bersekolah selama periode tahun 



 

pelajaran 2010/2011-2011/2012 menurut data dari Dinas Pendidikan Nasional 

Jawa Tengah, terjadi penurunan jumlah murid SD sebesar 2,31%, sedangkan 

SLTP meningkat sebesar 0,25% dan tingkat SLTA juga meningkat 4,04%. 

Dari sisi sarana dan prasarana pendidikan juga masih ada masalah. 

Sebanyak 23.068 gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menegah pertama 

(SMP) di Jawa Tengah rusak. Dari jumlah yang rusak tersebut, masing-masing 

20.368 gedung SD dan 2.700 gedung SMP.  

Dari sisi lingkungan, hutan banyak gundul. Saat ini luas hutan di Jawa 

Tengah tinggal 636 ribu hektar atau 19,55 persen dari total luas Jateng. Sedangkan 

luas lahan kritis di luar kawasan hutan sebanyak 2.757.785 hektar, yang 

diantaranya masuk dalam katagori lahan sangat kritis  sebanyak 7.328 hektar dan 

lahan kritis 122.091 hektar. Lahan kritis terparah terdapat di Wonogiri dengan luas 

lebih dari 22.000 hektar, disusul Wonosobo lebih dari 15.000 hektar, Banjarnegara 

lebih dari 13.000 hektar dan Magelang 10.000 hektar.Selain hutan, kondisi daerah 

aliran sungai (DAS) banyak yang rusak sehingga sungai-sungai mengalami 

pendangkalan seperti yang terjadi di sungai Serayu, Bengawan Solo dan lain-lain. 

Kondisi infrastruktur di Jawa Tengah juga masih banyak yang rusak. Salah 

satunya di sepanjang 527 Km jalan di wilayah UPT Balai Bina Marga Provinsi 

Jawa Tengah wilayah Cilacap. Kerusakan jalan di antaranya disebabkan oleh 

muatan berlebihan dan faktor alam. Dari jumlah itu sepanjang 179 Km adalah 

jalan provinsi, sisanya 348 Km jalan nasional. Kondisi tersebut terdapat di daerah 

Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga (TribunNews). Begitu pula, 

terdapat kerusakan jembatan dan irigasi.  



 

Kondisi transportasi Jawa Tengah masih cukup memprihatinkan, masalah 

transportasi publik kurang representative dan belum memaksimalkan mass rapid 

transportation system serta sistem transportasi kawasan perdesaan di Jawa 

Tengah. Salah satunya, kurang maksimalnya sistem transportasi kereta api lintas 

kabupaten/kota di Jawa Tengah. Menurut PT. KAI dan Dinas Perhubungan 60% 

jalur perkereta-apian di jawa tengah tidak berfungsi, seperti jalur perkereta-apian 

Semarang-Solo, Semarang- Rembang, Purbalingga-Wonosobo serta pengerjaan 

double track di Jalur Selatan Jawa Tengah yang saat ini masih terbengkalai.  

Tingkat korupsi di Jawa Tengah tergolong tinggi. Sepanjang 2012, 

sedikitnya ada 26 pejabat Pemda telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus 

korupsi. Tahun 2011, Polda Jateng mencatat ada 78 kasus korupsi dengan 86 

tersangka, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 34,6 mililar. Versi Indonesian 

Coruption Watch (ICW), Jateng masuk dalam peringkat lima besar provinsi 

terkorup di Indonesia. Jateng juga menduduki peringkat pertama korupsi dana 

bantuan sosial (Bansos). Penyelewengan Bansos di Jateng pada 2012 mencapai 

Rp. 65 miliar. Tahun 2011, penelusuran Kejati Jateng pada pencairan Bansos ada 

kerugian negara sebesar Rp. 26,89 miliar. (Sumber : ICW dan Merdeka.com). 

Proses perubahan di Jawa Tengah dimulai pertama adalah mengatasi 

kemiskinan dengan program-program ekonomi kerakyatan, memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat dengan akses pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas, 

serta membenahi birokrasi agar lebih melayani masyarakat. Sesuai Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 

anggaran kesehatan Jateng harus segera ditingkatkan minimal 10% dari APBD di 



 

luar gaji, sedangkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD termasuk gaji. 

Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi berdikari (berdiri di atas kaki 

sendiri), yang tegas, profesional dan tidak koruptif. 

Kedua, adalah membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat 

dan pemerintah kabupaten/ kota sehingga bisa berkoordinasi dan bersinergi untuk 

membangun daerah. Fungsi koordinatif sebagai seorang gubernur harus bisa 

berjalan secara optimal. Setelah menyadari prioritas tersebut, baru seorang 

Gubernur bisa masuk ke dalam urusan yang lebih teknis seperti menata 

pemukiman dan tata ruang, membenahi pelayanan publik, infrastruktur, 

transportasi, dan sebagainya. 

2.2 Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah 

Di Indonesia, saat ini pemilihan umum dilakukan secara langsung 

oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan 

kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup: 

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi 

2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten 

3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. 

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah 

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada 

bulan Juni2005. 
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Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, 

sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang 

diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 

2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam 

undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Wali Kota. 

Pilkada diselenggarakan olehKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan 

KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh, 

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan 

diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah 

pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 

Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang 

menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon 

perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindak 

lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal 

menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Khusus di Aceh, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal 
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Pemilihan gubernur di Jawa Tengah setelah era reformasi, berlangsung pada 

tahun 2003. Mardiyanto yang menjabat sebagai Gubernur Jateng setelah pemilu 

era Orde Baru yang terakhir (1997), yang kemudian karena tumbangnya rezim 

Soeharto, dilakukan Pemilu kembali pada tahun 1999. Pemilu 1999 di Jawa 

Tengah ini kemudian tetap mengukuhkan Mardiyanto sebagai gubernur, karena 

baru beberapa tahun menjabat. 

Menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada periode 1998-2003, 

Mardiyanto kemudian terpilih lagi untuk periode 2003-2008. Pada tanggal 28 

Agustus 2007, Mardiyanto ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono sebagai Menteri Dalam Negeri, menggantikan Mohammad Ma'ruf. 

Jabatannya digantikan oleh Ali Mufiz. 

Pemilihan langsung gubernur di Jawa Tengah berlangsung pada tahun 2008, 

Bibit Waluyo juga dikenal sebagai tokoh TNI yang pernah menduduki jabatan 

sebagai Pangkostrad dan Pangdam Jaya terpilih sebagai Gubernur Jateng dengan 

wakilnya, Rustriningsih yang didukung oleh PDIP. 
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Tabel 2.3 
Gubernur Jawa Tengah Dari Masa ke Masa 

 

No Foto Nama Mulai Jabatan Akhir 
Jabatan Keterangan 

1. 

 

Panji Suroso 1945 1945   

2. 

 

K.R.T. Mr. 
Wongsonegoro 1945 1949   

3.  R. Boedijono 1949 1954 periode pertama 

4.  R. Boedijono 1954 1958 periode kedua 

5.  
R. M. T. Soekardji 
Mangoen 
Koesoemo 

1958 1960   

6.  
R. M. 
Hadisoebeno 
Sosrowerdojo 

1960     

7.  Mochtar 1960 1966   

8.  Moenadi 1966 1974   

9. 

 

Soepardjo 
Rustam 1974 1982   

10.  Muhammad 
Ismail 1983 1993   

11. 

 

Soewardi 1993 1998   
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No Foto Nama Mulai Jabatan Akhir 
Jabatan Keterangan 

12. 

 

Mardiyanto 24 Agustus1998 2007 
berhenti setelah 
diangkat 
menjadi Mendagri 

13. 

 

Ali Mufiz 28 
September2007 2008 

Sebelumnya 
menjabat Wakil 
Gubernur 

14. 

 

Bibit Waluyo 23 Agustus2008 2013  

15. 

 

Ganjar Pranowo 23 Agustus2013 sedang 
menjabat  

 

2.2.1 Pemilihan Gubernur Jateng 2013 

Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2013 dilaksanakan pada tanggal 

26 Mei 2013 untuk memilih Gubernur Jawa Tengah periode 2013–2018. Terdapat 

tiga pasang kandidat yang bersaing dalam pemilihan umum ini, yaitu Bibit 

Waluyo/ Sudijono yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai 

Amanat Nasional (PAN). Hadi Prabowo/Don Murdono yang diusung oleh Partai 
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Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai 

Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Ganjar Pranowo/Heru Sudjatmoko yang 

diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah ditutup Selasa 

(5/3/13) pukul 24.00 WIB.  

Gambar 2.1 
Maskot dan Surat Suara Pilgub Jateng 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan tokoh pewayangan Gatotkaca 

menjadi maskot Pilgub 2013 karena tokoh ini merupakan sosok berani, gagah dan 

perkasa. Karakter Gatotkaca merupakan gambaran masyarakat Jawa Tengah yang 

kuat. 

2.2.2 Kandidat Cagub Jateng 2013 

Pemilihan umum ini diikuti oleh tiga calon pasangan gubernur dan wakil 

gubernur. Bibit Waluyo maju didampingi Sudijono, Rektor Universitas Negeri 

Semarang. PDIP mengusung Ganjar Pranowo yang merupakan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat bersama dengan Heru Sudjatmoko yang juga, 
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Bupati Purbalingga. Sedangkan Hadi Prabowo, Sekretaris Daerah Jawa 

Tengah yang maju bersama Bupati Sumedang, Don Murdono.  

Gambar 2.2 
Kandidat Calon Gubernur Jateng 2013 

 
Nomor 

urut Kandidat gubernur Kandidat wakil gubernur Partai politik 

1 

 

Hadi Prabowo 

 

Don Murdono 

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
2. Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) 
3. Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB)  
4. Partai Persatuan 

Pembangunan (PP)  
5. Partai Hati Nurani 

Rakyat (Hanura) 
6. Partai Kebangkitan Nasional 

Ulama(PKNU) 

2 

 

Bibit Waluyo 

 

Sudijono Sastroatmodjo 

1. Partai Demokrat  
2. Partai Golongan Karya (Golkar)  
3. Partai Amanat Nasional (PAN) 

3 

 

Ganjar Pranowo 

 

Heru Sudjatmoko 

1. Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) 
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2.2.2.1 Pasangan HP-Don (Hadi Prabowo-Don Murdono) 

Gambar 2.4  
Pasangan HP-Don 

 

 
 

2.2.2.1.1 Profil Hadi Prabowo 

Hadi Prabowo, pria kelahiran Klaten, 3 April 1960 ini merupakan lulusan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang 1985. 

Menghabiskan seluruh kariernya di Pemprov Jateng sejak 1988 mulai dari posisi 

Kasubag Sosial Budaya Biro Bangda Sekretariat Daerah. Karier Hadi terus 

meningkat seperti menjadi Kasubag Perkotaan Biro Penyusunan Program. 

Kemudian dia promosi menjadi Kabag Anggaran pada 1996-2000. Setelah itu 

dipercaya menempati posisi Kepala Biro Keuangan Setda Jateng dari 2000-2005, 

kemudian menanjak menjadi Asisten IV Sekda hingga 2008. Hadi dilantik sebagai 

Sekretaris Daerah Jateng sejak 2008.  

2.2.2.1.2 Profil Don Murdono 

Don Murdono, pria kelahiran Kendal 15 Oktober 1958 ini lahir dari 

keluarga aktivis Partai Nasional Indonesia Sugito Wiryohamidjoyo dan 

Rustiawati. Don Murdono adalah anak ke-9 dari 11 bersaudara. Menghabiskan 

masa kecil dan sekolah di Semarang hingga menamatkan Fakultas Hukum 



 

Universitas Diponegoro pada 1986. Semasa kuliah, Don mengikuti berbagai 

organisasi kemahasiswaan seperti Ketua Senat Mahasiswa UNDIP 1984-1985 dan 

Komandan Resimen Mahasiswa UNDIP 1983-1985. Don pernah menjabat 

sebagai wakil ketua DPD PDIP Jateng hingga 2000. Pria kalm ini pernah 

menjabat sebagai anggota DPR pada 1999-2004. Pada 2003 dia mencalonkan 

sebagai Bupati Sumedang dan berhasil memenangkan pemilihan. Pada 2008, Don 

kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Sumedang dan berhasil memenangkan 

pemilihan untuk kedua kalinya. Jabatan Don sebagai Bupati Sumedang selesai 

tahun ini, bersamaan dengan langkahnya maju sebagai Wakil Gubernur Jateng 

2013-2018. 

2.2.2.1.3 Visi dan Misi 

Dalam Pilgub Jateng 2013 pasangan ini membawa visi “Jateng Maju dan 

Makmur”. Adapun misinya adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatkan sinergitas dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah 

serta keseimbangan pembangunan antar wilayah. 

2. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan Akuntabel. 

3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan 

berbasi pada potensi unggulan didukung inovasi teknologi dan pengembangan 

kemitraan global. 

4. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan 

dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keimanaan, ketaqwaan dan kearifan 

lokal. 



 

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mewujudkan 

kemajuan dan daya Saing daerah dengan memperhatikan keseimbangan dan 

kelestarian lingkungan. 

6. Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah dengan 

mengedepankan partisipasi masyarakat. 

2.2.2.2 Pasangan Bisa (Bibit Waluyo-Sudijono) 

Gambar 2.5  
Pasangan Bisa 

 

 

2.2.2.2.1 Profil Bibit Waluyo 

Bibit Waluyo, pria kelahiran Klaten pada 5 Agustus 1949 ini merupakan 

lulusan Akabari pada 1972. Karier militer Bibit cukup cemerlang dengan 

menduduki sejumlah jabatan strategis seperti Panglima Kodam Jaya pada 2001. 

Jabatan terakhir Bibit adalah Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal 

TNI AD. Jabatan ini diembannya sejak 2002 hingga memasuki purnawirawan 

pada 28 September 2004. Tahun 2008, Bibit mencalonkan diri menjadi Gubernur 

Jateng berpasangan dengan Rustriningsih. Saat itu, pasangan yang diusung oleh 

PDI Perjuangan ini memenangkan Pemilihan Kepala Daerah langsung dengan 

perolehan suara 44,42%. 

http://2.bp.blogspot.com/-2nQ_Btuan1M/UXztsP2pD0I/AAAAAAAAAVU/YjLMLoU0LWo/s1600/03.JPG


 

2.2.2.2.2 Profil Sudijono Sastroatmodjo 

Sudijono Sastroatmodjo, pria kelahiran Pacitan 15 Agustus 1952 ini dikenal 

sebagai akademisi. Pada level Strata I dia mengambil Pendidikan di IKIP 

Semarang pada 1971. Kemudian pada Strata II dia mengambil magister Studi 

pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kemudian pada 

gelar Doktor dia mengambil Hukum Agraria dari Universitas Diponegoro. 

Profesor Ilmu Hukum ini banyak menghabiskan karier formal di Universitas 

Negeri Semarang (Unnes) dahulu IKIP Semarang berawal sebagai dosen. Dia 

pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial IKIP pada 1996-2001. 

Kemudian Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Unnes 2001-2006. Dia 

masih saat ini masih menjabat sebagai Rektor Unnes, jabatan yang diemban sejak 

2006 lalu. 

2.2.2.2.3 Visi dan Misi 

Dalam Pilgub Jateng 2013, Pasangan Bisa mengusung visi, “Masyarakat 

Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, berkarakter, mandiri, berkemampuan, dan 

berdaya saing tinggi”. Adapun misinya adalah : 

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif 

aparatur, 

2. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan intensifikasi dan modernisasi 

pertanian dalam arti luas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 

industri padat karya, 

3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasiskan kearifan lokal, 



 

4. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara 

berkelanjutan, 

5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur, 

6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. 

2.2.2.3 Pasangan Gagah (Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko) 

Gambar 2.6 
Pasangan Gagah 

 

 
 

2.2.2.3.1 Profil Ganjar Pranowo 

Ganjar Pranowo, pria kelahiran Karanganyar 28 Oktober 1968 ini salah satu 

kader muda PDIP yang memiliki karier cukup melejit. Ganjar banyak 

menghabiskan masa kecil di Kutoarjo. Di tempat yang sama saat menyelesaikan 

pendidikan SD dan SMP.Kemudian dia menghabiskan masa SMA dan kuliah di 

Yogyakarta. Dia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM). 

Semasa kuliah Ganjar dikenal aktif beroganisasi seperti pencinta alam dan pers 

mahasiswa.Ganjar pertama kali maju dalam Pemilu Legislatif pada 2004 lalu dari 

Daerah Pemilihan 7 Jateng, namun kalah suara. Dia kemudian menjadi anggota 

DPR periode 2004-2009 melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). 

Pada 2009, Ganjar terpilih kembali sebagai anggota DPR untuk jabatan hingga 

2014. 



 

Tabel 2.4 
Pengalaman Organisasi 

 
Organisasi / Kedudukan Waktu 

a. Mapala Majestik FH dan MAPAGAMA UGM 1991 
b. Gerakan Demokrat Kampus (GEDEK) 1992 -  1995 
c. Ketua Departemen Pemerintahan Nasional DPP PDI Perjuangan 2010 – sekarang 
d. Wakil Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPP 

PDI Perjuangan   
2005 – 2010 

e. Anggota Bidang Penggalangan Panitia Pemenangan Pemilu 
(PAPPU) Pusat PDI Perjuangan   

2003 – 2005 

f. Deputi I Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat 
(BADIKLATPUS) PDI Perjuangan 

2002 – 2005 

 
1. Pengalaman kerja 

a. Konsultan HRD  di PT Prakarsa (1995 – 1999) 

2. Pengalaman lembaga negara 

a. Anggota MPR/DPR RI (2004-2009, 2009-2014) 

Tabel 2.5 
Pengalaman Pada Lembaga Kenegaraan 

 

Kedudukan Waktu 

a. Anggota Komisi IV DPR RI (Membidangi Pertanian, 
Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan) 

2004 – 2009 

b. Wakil Ketua Komisi II DPR RI (Membidangi Pemerintahan 
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma 
Agraria) 

2009 – sekarang 

c. Anggota Pansus Angket Bank Century di DPR RI 2009 – 2010 
d. Anggota Timwas Century di DPR RI     2010 – sekarang 
e. Ketua Panitia Khusus RUU tentang Partai Politik di DPR RI 2007 – 2009 
f. Katua Panitia Khusus RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 

di DPR RI 
2007 – 2009 

g. Anggota Badan Legislasi DPR RI 2004 – 2009 
h. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI 2009 – 2010 
i. Sekretaris I Fraksi PDI Perjuangan DPR RI 2007 – 2009 
j. Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI 2010 – sekarang 
 
 
 
 



 

2.2.2.3.2 Profil Heru Sudjatmoko 

Heru Sudjatmoko, pria kelahiran Purbalingga 13 Juni 1951 merupakan 

lulusan Akademin Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Semarang 1974. Dia 

menghabiskan masa kecil dan menamatkan sekolah dari SD-SMA di Purbalingga. 

Setelah lulus dari APDN, Heru melanjutkan sekolah ke Institut Ilmu 

Pemerintahan (IIP) Depdagri di Jakarta Lulus1981. Kemudian Magister 

Manajemen Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang pada 2003. 

Karier Heru banyak dihabiskan sebagai Pegawai Negersi Sipil (PNS), mulai 

dari jabatan staf bagian pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Adapun puncak 

karir sebagai PNS adalah Sekretaris Daerah Kudus periode 1998-2005.Setelah itu, 

Heru mencalonkan diri dalam Pilkada Purbalingga dan berhasil menduduki 

jabatan Wakil Bupati periode 2005-2010. Kemudian dia kembali mengikuti 

Pilkada Purbalingga selanjutnya dengan mengincar jabatan Gubernur. Heru 

kembali memenangkan jabatan Pilkada Purbalingga dan menduduki jabatan 

Bupati 2010-2015. 

1. Pengalaman lembaga negara 

a. Staf Bagian Pemerintahan Pemda Kab. Purbalingga (1974 – 1976) 

b. Mantri Polisi Kecamatan Kejobong Kab. Purbalingga (1976 – 1978) 

c. Tugas Belajar IIP ( Intitut Ilmu Pemerintahan ) di Jakarta (1978 – 1981) 

d. Pejabat Kabag Kesra Setda Kab. Purbalingga (1981 – 1982) 

e. Camat Bobotsari, Kab. Purbalingga (1982 – 1987) 

f. Camat Purbalingga, Kab. Purbalingga (1987 – 1988) 

g. Kepala Bagian Kesra Pemda Purbalingga (1988 – 1991) 



 

h. Kepala BP-7 Kab. Purbalingga (1991 – 1998) 

i. Pj. Kepala BAPEDDA Kab. Purbalingga (1998) 

j. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus (1998 – 2005) 

k. Wakil Bupati Purbalingga (2005 – 2010) 

l. Bupati Purbalingga (2010 – 2015) 

Catatan : 
Pensiun sebagai PNS  pada 1 Juli 2007 dengan pangkat terakhir Pembina 
Utama (IV/e) 

 
2.2.2.3.3 Pencalonan Pasangan Gagah 

Pasangan Gagah resmi diusung PDI Perjuangan menjadi calon Gubernur 

Jawa Tengah periode 2013-2018. Pasangan ini resmi mendaftar ke KPU Jawa 

Tengah, Selasa (5/3/2013), hanya selang empat jam sebelum pendaftaran cagub 

dan cawagub ditutup pada pukul 24.00 WIB. Pasangan Cagub-Cawagub Jateng ini 

diantar oleh ratusan pendukung dan simpatisan mengenakan kostum wayang serta 

iringan barongsai menuju KPUD di Jalan Veteran, Semarang.  

Ganjar Pranowo (Anggota DPR RI) dan Heru Sudjatmoko (Bupati 

Purbalingga) diusung oleh PDI Perjuangan yang memiliki 23 kursi di DPRD 

Provinsi Jawa Tengah, sehingga KPUD Jawa Tengah menyatakan memenuhi 

syarat. Proses penentuan pasangan Cagub-Cawagub PDI Perjuangan ini terbilang 

ketat. Sebelumnya, beberapa kader partai ini bersaing untuk mendapatkan 

rekomendasi dari DPP. Nama Rustriningsih (Wakil Gubernur Jateng) sebelumnya 

diunggulkan. Namun, pada detik akhir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDI-P) akhirnya secara resmi mengusung Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko 

sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah 2013-2018. 



 

Penetapan pasangan ini diawali dari 23 calon, kemudian menjadi 8 calon melalui 

penyaringan yang sangat ketat. Sampai lahirnya rekomendasi ditandatangani tepat 

pukul 12.00 WIB Selasa 5 Maret 2013 oleh Megawati Soekarnoputri di DPP PDI 

Perjuangan. Kemudian, Selasa (5/3/2013) malam, acara deklarasi (pembacaan 

rekomendasi DPP) dilakukan di Panti Marhen Jawa Tengah, Jalan Brigjend 

Katamso, Semarang. Sekretaris DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo 

menegaskan, penetapan ini diharapkan bisa ditaati oleh seluruh kader PDI 

Perjuangan. Jika tidak, akan ada sanksi tersendiri. 

PDI-P mengharapkan pemimpin yang terbaik. Ganjar Pranowo dinilai 

seorang kader PDI Perjuangan terbaik yang merupakan putera asli Jawa Tengah 

kelahiran Karanganyar, 28 Oktober 1968. Ganjar dinilai memiliki kriteria 

pemimpin seperti apa yang diinginkan dan telah lolos dalam setiap penilaian yang 

dilakukan partai. Tjahjo Kumolo menjelaskan proses yang cukup lama untuk 

menentukan pasangan Cagub-Cawagub tersebut sebab PDI-P mengharapkan 

pemimpin yang terbaik. Ganjar Pranowo dinilai seorang kader PDI Perjuangan 

terbaik yang merupakan putera asli Jawa Tengah kelahiran Karanganyar, 28 

Oktober 1968. Ganjar dinilai memiliki kriteria pemimpin seperti apa yang 

diinginkan dan telah lolos dalam setiap penilaian yang dilakukan partai. 

Kemudian digelar Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD PDIP 

Jateng di Solo, Sabtu (9/3/2013), dipimpin Ketua DPP PDIP Puan Maharani. 

Dalam raker ini seluruh DPC PDIP Jateng berkomitmen akan terus bergerak di 

daerahnya masing-masing untuk dapat memenangkan pemilihan gubernur 

(pilgub) tersebut. Di luar, berkembang isu bahwa loyalis Rustriningsih (yang 



 

gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP) akan melakukan golput dalam 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Jateng. Menanggapi hal ini, Ganjar Pranowo 

menjadwalkan bertemu Rustriningsih. 

2.2.2.3.4 Visi dan Misi 

Dalam Pilgub Jateng 2013, pasangan ini membawa Visi “Menuju Jawa 

Tengah Sejahtera dan Berdikari”. Penjelasan visi : 

Memiliki pemimpin yang mampu menggali semua potensi yang dimiliki 

kabupaten/ kota serta mengelolanya dengan baik sehingga bisa memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakatnya secara mandiri. Yang pada hakekatnya 

merupakan peneguhan diri dan tekad untuk mewujudkan Jawa Tengah yang 

berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian 

dalam bidang kebudayaan. Jangkar ideologi tersebut pada mulanya digagas Bung 

Karno dikenal sebagai ajaran Tri Sakti. Posisi geopolitik dan geografis Jawa 

Tengah yang sangat strategis menuntutnya untuk berkoordinasi dan bersinergi 

dengan wilayah sekitarnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI 

Jakarta dan Kalimantan Tengah sebagai pusatnya Jawa (center of Java). 

Sangat relevan konsep ekonomi kerakyatan yang telah digagas oleh Bung 

Karno tersebut. Suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi yang 

ada pada diri rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi atau usaha 

yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, secara swadaya masyarakat mengelola 

segala sumber daya yang ada untuk dapat dimanfaatkan dan dikuasainya menjadi 

suatu materi yang berharga. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi 



 

nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, 

dan menunjukkan kesungguhan membela ekonomi rakyat. 

Adapun misinya adalah :  

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno - berdaulat di bidang 

politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang 

kebudayaan; 

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi 

kemiskinan dan pengangguran; 

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang 

bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”; 

4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan 

dan kesatuan; 

5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses 

pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak; 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat; 

7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah 

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Program Unggulan: 

1. Meningkatkan dan memperluas pendidikan politik masyarakat untuk 

mewujudkan demokrasi yang berkualitas 

 

 



 

2. Melaksanakan reformasi birokrasi berbasis kompetensi 

a. Menerapkan transparansi penerimaan dan pengeluaran anggaran berbasis 

on-line 

b. Menerapkan sistem remunerasi kepegawaian  

c. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan Provinsi /Kabupaten/Kota dan 

penegakkan hukumnnya 

3. Memperkuat sistem pelayanan publik secara transparan dan terintegrasi 

a. Mengedepankan keterbukaan sekaligus membanguna komunikasi dua 

arah, secara rutin menggelar dialog dengan masyarakat 

4. Mewujudkan Desa Mandiri 

a. Menggali dan mengembangkan sumber daya potensial kawasan perdesaan 

b. Menyediakan Modal Usaha Rakyat 

c. Penyediaan modal kerja, pembimbingan untuk usaha mikro, kecil dan 

menengah melalui kredit perbankan dengan pola dana penjaminan 

5. Kartu Petani  

a. Menerbitkan “kartu Petani” untuk menjamin ketersediaan dan distribusi 

pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak 

6. Kartu Nelayan  

a. Menerbitkan “Kartu Nelayan” untuk menjamin ketersediaan dan distribusi 

solar bersubsidi agar benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak 

7. Peningkatan Kesejahteraan Buruh  

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Pekerja 

b. Meningkatkan upah minimum buruh 

c. Memfasilitasi hunian yang layak untuk buruh  



 

8. Rakyat Sehat 

a. Memberikan jaminan pelayanan dasar kesehatan dengan mengutamakan 

masyarakat berpenghasilan rendah, lansia dan berkebutuhan khusus 

9. Optimalisasi fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah 

a. Meningkatkan dan memperluas jangkauan tunjangan untuk siswa 

berprestasi yang kurang mampu 

b. Meningkatkan tunjangan guru honorer dan tenaga kependidikan tidak tetap 

c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan  

d. Meningkatkan penyelenggaraan/kualitas mata ajaran muatan lokal 

terutama budi pekerti 

10.  Meningkatkan keadilan Gender 

a. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari 

ketidakadilan Gender diberbagai bidang kehidupan 

b. Memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak berkebutuhan 

khusus 

11. Infrastruktur dan Sarana Transportasi 

a. Membangun infrastruktur yang sesuai dan berdaya guna serta melakukan 

modernisasi sistem dan sarana transportasi untuk meningkatkan 

aksestabilitas dan mobilitas 

12. Ijo Royo-royo 

a. Meningkatkan program penghijauan secara massive di lahan-lahan kritis  

b. Konservasi lingkungan dan penghijauan untuk menjamin kesinambungan 

lingkungan hidup serta meminimalisir bencara alam  



 

c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan 

d. Konservasi ekosistem pesisir dan laut 

e. Menegakkan regulasi rencana umum tata ruang wilayaah (RURTW) 

Provinsi 

13. Meningkatkan fungsi dan peran Seni Budaya Jawa 

a. Meningkatkan fungsi dan peran bahasa Jawa 

b. Mengembangkan dan melestarikan kesenian Jawa 

c. Meningkatkan fungsi dan peran budi pekerti dalam kehidupan 

d. Meningkatkan penyelenggaraan/kualitas mata ajaran muatan lokal 

terutama budi pekerti 

2.2.2.3.5 Program Aksi 

1. Paket Sejahtera 

“Mengatasi Kemiskinan dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan” 

a. Memudahkan akses modal kerja perbankan untuk rakyat melalui pola 

penjaminan dana APBD. 

b. Tanah Negara yang menjadi objek land reform untuk rakyat dengan 

sertifikasi hak kelola tanah. 

c. Meningkatkan penghasilan pekerja melalui peningkatan produktivitas 

kerja dengan upah sesuai standar kebutuhan hidup layak.  

d. Memperkuat pasar tradisional dengan membatasi ekspansi retail modern. 

e. Memperkuat industri padat karya menengah ke bawah dengan pola 

kemitraan. 



 

2. Paket Mandiri 

“Mendorong penguatan ekonomi kawasan perdesaan untuk mewujudkan 

kemandirian petani dan nelayan” 

a. Membangun korporasi ekonomi rakyat disektor pertanian untuk 

memakmurkan kawasan perdesaan. 

b. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, sistem 

distribusi dan jaminan keamanan pangan. 

c. Menaikkan anggaran subsidi pertanian, khususnya untuk memastikan 

ketersediaan pupuk bersubsidi, serta meningkatkan daya beli petani.  

d. Memperbaiki pengelolaan retribusi penjualan di tempat pelelangan ikan 

yang lebih menguntungkan nelayan. 

e. Berperan aktif untuk memastikan ketersediaan solar bersubsidi khusus 

untuk nelayan.  

f. Penguatan petani, nelayan dan pengrajin melalui pendampingan, pelatihan 

dan penyuluhan. 

g. Mendirikan sentra informasi agrobisnis yang bisa diakses secara mudah 

oleh petani, peternak dan nelayan. 

h. Mengembangkan usaha pertanian skala industri untuk meningkatkan 

penghasilan petani. 

3. Paket Sehat 

“Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan berpihak pada 

publik” 

a. Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang 

memadai, khususnya penambahan kamar kelas III dan puskesmas rawat 

inap 



 

b. Melakukan pemetaan kesehatan warga sekaligus mengembangkan sistem 

informasi layanan kesehatan on line. 

c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan 

(preventif) dengan mensosialisasikan budaya hidup bersih, berolah raga, 

dan mewujudkan rumah sehat. 

d. Memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,dengan 

mengutamakan pelayanan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 

lanjut usia dan berkebutuhan khusus 

e. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak dengan 

memberdayakan Posyandu yang  terintegrasi dengan pelayanan sosial. 

4. Paket Pintar 

“Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan ditingkat dasar dan 

menengah” 

a. Menyeimbangkan antara kebijakan pendidikan 12 tahun bebas biaya 

sejalan dengan peningkatan kualitas lulusan pendidikan. 

b. Mengembangkan sekolahkejuruan menjadi SMK-Plus dan pendidikan 

vokasionaluntuk penyediaan tenaga kerja terampil yang berjiwa 

wirausaha berbasis kelangsungan produk dan jasa potensi daerah.  

c. Mengembangkan program wajib kemitraan antara dunia pendidikan 

khususnya pendidikan kejuruan bersinergi dengan dunia usaha. 

d. Memaksimalkan peran dunia usaha kepada sektor pendidikan dalam hal 

pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility/CSR), minimal 25% dari dana total CSR di Jawa Tengah. 



 

e. Meningkatkan standar yang setara (equal) sarana dan prasarana 

pendidikan antara desa dan kota. 

f. Pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidikan di daerah-daerah yang 

membutuhkan. 

5. Paket Sarana 

“Mempercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi” 

a. Akselerasi perbaikan jalan dan jembatan provinsi untuk mendorong laju 

investasi dengan memperhatikan pengembangan potensi lokal. 

b. Menghidupkan sistem transportasi perkereta-apian yang lama tidak 

berfungsi, khususnya untuk  sistem transportasi publik dan pengangkutan 

hasil bumi. 

c. Peningkatan infrastruktur menuju jalur-jalur pariwisata untuk 

mewujudkan Jawa Tengah sebagai daya tarik utama tujuan pariwisata. 

d. Mempercepat realisasi modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas untuk 

peningkatan hubungan antar pulau. 

e. Revitalisasi sejumlah waduk yang mengalami kerusakan dan sedimentasi 

irigasi. 

f. Peningkatan infrastruktur perdesaan berbasis agropolitan. 

6. Paket Lingkungan 

“Melestarikan lingkungan hidup dan mengembangkan energi ramah 

lingkungan berbasis komunal” 

a. Menyeimbangkan antara daya dukung lahan dan tekanan penduduk 

(perluasan pertanian, pemukiman, dan industri) melalui pengelolaan 



 

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dengan mensinergisitaskan 

program-program sektoral pusat di daerah dibawah koordinasi Gubernur. 

b. Pengelolaan sampah dan limbah makhluk hidup dari masalah menjadi 

peluang dan solusi produktif masyarakat, seperti pupuk dan energi. 

c. Revitalisasi lahan-lahan kritis/tidur sebagai lahan produktif. 

d. Gerakan “ijo royo-royo” pada setiap jalan, lahan rumah tangga, dan lahan 

publik di Jawa Tengah. 

e. Mengembangkan standarisasi perumahan dan industri sesuai rencana tata 

ruang wilayah. 

f. Gerakan membatasi penggunaan zat-zat kimia dalam usaha pertanian 

melalui pemanfaatan pupuk organik. 

g. Memberi penghargaan pelestarian lingkungan dan sumber mata air. 

7. Paket Bersih 

“Melaksanakan reformasi birokrasi sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan 

bertanggung-jawab kepada rakyat” 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan 

pembangunan dengan membudayakan kembali rembug (selapanan) 

warga, mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, Desa, kecamatan, 

kabupaten/kota, dan provinsi. 

b. Melayani rakyat dengan membangun komunikasi efektif berbasis 

kebutuhan masyarakat. 



 

c. Menjadikan tata kelola birokrasi dengan jiwa kepamongan yang tinggi 

berbasis kompetensi, profesionalisme, dan pembinaan karier berdasar 

prestasi dan integrasi diri pegawai. 

d. Pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, serta bisa diakses 

publik 

e. Meningkatkan pembagian pendapatan pajak kendaraan bermotor kepada 

pemerintah kabupaten/ kota. 

f. Memperbaiki pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) untuk 

meningkatkan pendapatan daerah dengan sistem on line. 

g. Memperbaiki pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah dengan 

sistem online untuk mencegah kebocoran anggaran. 

8. Paket Kabudayan 

“Melakukan revitalisasi seni, budaya dan wisata” 

a. Mendorong pembangunan sarana ibadah sesuai budaya daerah untuk 

membangkitkan kebanggaan daerah, bekerjasama dengan masing-masing 

kabupaten/kota. 

b. Melindungi dan mengembangkan kearifan lokal dengan memperkuat 

identitas dan kekhasan masing-masing daerah. 

c. Memfasilitasi ruang ekspresi para seniman dan budayawan daerah dengan 

membangungardu/taman seni budaya rakyat, jambore seni tradisional dan 

seni klasik sesuai kalender Jawa sebagai ikon Jawa Tengah. 

d. Mengembangkan potensi pariwisata daerah dengan mengintegrasikan 

potensi pariwisata di daerah lain. 



 

e. Menghidupkan dan mengembangkan kearifan lokal dengan penggalian 

nilai-nilai budaya ramah lingkungan, dan penulisan kembali legenda serta 

dongeng ramah alam. 

2.2.2.4 Metode dan Materi Sosialisasi Pemilihan Gubernur 2013 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi  Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara 

bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur 

dan Wakil  Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 kepada masyarakat. Pelaksanaan 

sosialisasi tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 

Tahun 2013 berpedoman pada azas : a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Kepastian 

hukum; e. Tertib Penyelenggara; f. Kepentingan Umum; g. Keterbukaan; h. 

Proporsional;Profesionalitas; j. Akuntabilitas; k. Efisiensi; dan l. Efektivitas. 

Dalam kampanye untuk Pilgub Jateng 2013, pasangan Gagah mengambil 

napas jiwa muda, terbuka tidak 'ngongso' namun 'sak madyo'. Dengan bekal ini 

maka Ganjar ingin membuat suasana kampanye lebih nyaman, tidak panas-

panasan dan garang, namun bisa mengambil simpati masyarakat. Ganjar Pranowo 

berusaha memahami budaya dan kearifan lokal di Jawa Tengah dari ujung ke 

ujung.  

Metode Sosialisasi yang digunakan pasangan Gagah dalam Pilgub Jateng 

2013 : 

1. Komunikasi melalui Tatap Muka 

a. Kamis (23/05/2013), blusukan ke dalam gang-gang kampung 

membersihkan atribut kampanye berupa stiker dan spanduk. 



 

b. Ganjar melanjutkan pembersihan dengan berkenalan, bercengkerama, dan 

mendengarkan keluhan beberapa warga di Kampung Prembaen Selatan, 

Kembangsari, Semarang Tengah  

c. Mengajak Puluhan mahasiswa-mahasiswi sejumlah PT di Solo mengikuti 

kampanye simpatik untuk mendukung pasangan cagub-cawagub Ganjar-

Heru. Selasa (21/5/2013) para relawan melakukan aksi-aksi simpatik 

sosialisasi di kawasan Simpanglima, Kota Semarang, Jateng, pada 28 

April 2013. 

d. Puluhan wanita  (cantik) membagi-bagikan stiker pasangan calon nomor 3 

bergambar Ganjar-Heru bertuliskan tage line; 'mboten korupsi mboten 

ngapusi. 

e. Ganjar Beranjangsana di Angkringan di Semarang, bertemu dan berdialog 

tanpa sekat. 

f. Bersama Heru blusukan di pasar dan desa seputaran Tegal dan Brebes 

g. Menandatangani  kontrak politik dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) 

di Bandungan. 

h. Menemui buruh di kawasan Industri Candi, Semarang (setelah menemui 

petani bawang di Brebes. 

i. Ganjar menangkap tikus bersama sedulur Sikep Pati 

j. Ganjar menawarkan kartu tani, berdialog dengan para petani Karangwuni, 

kecamatan Polokarto, kabupaten Sukoharjo. 

 



 

k. Ganjar Blusukan dimulai dari tingkat PAUD, Pabrik, Pasar hingga 

bertemu dengan guru-guru honorer di Banjarnegara. 

l. Ganjar menghadiri acara jalan sehat yang diselenggarakan Dinas 

Pendidikan Klaten untuk memperingati Hardiknas. 

m. Ganjar sowan ke beberapa kiai diantaranya dengan para ulama antara 

lain: Habib Lutfi (Pekalongan), KH Maemun Zubair Sarang (Rembang), 

KH Syaironi Ahmadi (Kudus), KH Mustofa Bisri (Rembang), KH Munif 

Zuhri Girikusumo (Demak), KH Ali Qoishor bin KH Ahmad Abdul Haq 

(Watucongol Magelang), Abah Syarif (Sragen), KH Ali Mufiz (mantan 

Gubernur Jateng) 

2. Komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik  

a. Iklan di media televisi 

Iklan televisi (TVC) Ganjar Heru terdiri dari lima versi. Di antara 

kelima TVC Ganjar-Heru, versi kelima adalah yang paling berbeda 

lantaran durasinya 30 detik. Adegan pertama diawali dengan perkataan 

“program kartu petani yang memberikan subsidi pupuk dan program kartu 

nelayan yang memberikan subsidi solar sangat bagus untuk rakyat Jateng. 

Mas Ganjar dan Mas Heru adalah figur yang pas untuk memimpin 

Jateng”, oleh Jokowi. Dilanjutkan dengan pernyataan Mega dan Puan, 

“saya yakin untuk Jawa Tengah baru yang lebih baik, yang bisa 

mensejahterahkan rakyat Jawa Tengah,ojo lali pilih nomer Telu!”.TVC 

berakhir dengan foto kedua wajah Cagub dan Cawagub 



 

dipadu background merah yang bertuliskan jargon andalan mboten 

korupsi mboten ngapusi. 

b. Liputan dan berita di media cetak dan elektronik,  lokal dan nasional 

3. Komunikasi melalui mobilisasi massa;  

Kampanye terbuka dilakukan secara merata di wilayah Jawa Tengah, 

mulai dari Kudus, Jepara, Kendal, Blora, Rembang, Sukaharjo, Semarang, 

Temanggung, Banyumas, hingga Cilacap. Dalam catatanTempo,pasangan 

Ganjar-Heru merupakan satu-satunya calon gubernur yang mampu melakukan 

kampanye terbuka terbanyak. Kampanye akbar digelar di beberapa titik yang 

dihadiri secara langsung oleh jajaran DPP PDIP, mulai dari Megawati, Puan, 

serta Sekjen Thahjo Kumolo.11 

4. Komunikasi melalui media sosial 

Pasangan Gagah menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, 

dan blog. Hasil survei Politicalwave.com menyebut posisi Ganjar mantab 

dengan 72,5 persen dalam tiga minggu terakhir sebelum Polgun. Para 

pengguna Twitter dan Facebook lebih banyak memposting kata kunci Ganjar 

Pranowo, dibanding dua kandidat yang lain.  

5. Komunikasi melalui media luar ruang dan bahan cetak 

Poster, spanduk, billboard dan baliho 

2.3 Perkembangan Hasil Survei 

Survei popularitas dan elektabilitasPilgub Jateng 2013 yang diselenggarakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan 

11 Tempo, 27 Mei 2013 
                                                           



 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Elektabilitas 

kandidat adalah aktivitas yang harus dilakukan  untuk mendapatkan gambaran 

tentang masyarakat pemilih dan posisi kandidat di mata pemilih. 

Gambar 2.7 
Ketiga Pasangan Cagub-Cawagub Jateng 2013-2018

 
   Sumber: KPU Jateng, 2013 

 
Gambar 2.8 

Fenomena Social Media Mapping 
 

 
Sumber : Laporan Tim Pemenangan Gagah, 2013 
 
Keterangan : Policawave, Ganjar terpopuler dan banyak diliput media online, 

meskipun dari brand awareness kalah dengan Bibit Waluyo. (30/4)  



 

Gambar 2.9 

Trend of Awareness dan Candidate Electability 

 

 
Sumber: Laporan Tim Pemenangan Gagah, 2013 
 
Keterangan : HP-Don berhasil unggul di semua kategori penilaian, baik share of 

awareness, share of citizen, trend of awareness, media trend, dan 
candidat electability (10/5) 

 
 
2.4 Aktivitas Tim Kampanye Gagah 

Konsolidasi internal PDIP dilakukan sebelum kampanye secara resmi 

dimulai. Konsolidasi meliputi pertemuan dengan internal kader dan pengurus lain: 

(1) pertemuan rapat DPC partai dengan struktur (Pengurus Anak Cabang) PAC 

dan ranting partai dengan agenda sosialisasi Surat Keputusan dari DPP PDIP 

tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur; (2) 

sosialisasi Surat Keputusan dari DPP PDIP tentang pedoman pelaksanaan rapat 

PAC, Konfercab, Konferda dan Kongres III PDIP (karena ada relevasinya dengan 

usulan bakal calon gubernur dan wakil gubernur khususnya dalam pelaksanaan 

rapat PAC dan konfercab; (3) persiapan dan sosialisasi pada PAC ranting dan 

calon-calon saksi. 



 

Komunikasi berikutnya dilakukan secara intensif dengan partai-partai 

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

persepsi dan usaha-usaha perjuangan untuk mencapai kemenangan pasangan 

Gagah; (2) untuk mempersiapkan personel masing-masing partai yang akan 

dimasukkan dalam tim kampanye dan juru kampanye pasangan Gagah. 

Komunikasi tim kampanye juga dilakukan dengan tim relawan yang dikoordinir 

oleh tim konsultan.  

Komunikasi 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 melakukan berbagai 

aktivitas komunikasi : (1) pemasangan baliho, banner, spanduk, stiker, kalender, 

pembuatan kaos gambar calon, pembuatan brosur, berita lewat media massa; (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; (4) Mengadakan pertemuan dengan organisasi masyarakat, 

organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan dalam rangka mempopulerkan 

citra pasangan Gagah sekaligus sosialisasi visi dan misi pasangan Gagah. 

Aktivitas lain yang dilakukan tim kampanye pasangan Gagah adalah 

membentuk tim kampanye dan juru kampanye pasangan Gagah untuk memenuhi 

peraturan yang mensyaratkan penyertaan daftar nama tim kampanye dan juru 

kampanye saat menyerahkan berkas pendaftaran calon. Selain itu pembentukan 

tim kampanye dilakukan untuk mengoptimalkan penggalangan massa baik dari 

PDIP dan partai pengusung lainnya. 
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