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PRESS RELEASE JPPR :
57% MASYARAKAT BERPARTISIPASI DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SEMARANG
Pemilukada Kabupaten Semarang sangat kondusif, berjalan aman dan lancar. JPPR Kabupaten Semarang memantau
di 253 TPS yang tersebar di 11 kecamatan terpilih, yaitu Ambarawa, Banyubiru, Bawen, Bandungan, Bringin, Getasan,
Suruh, Tuntang, Ungaran Timur, Sumowono, dan Bergas.
Sampai saat ini 210 relawan telah melaporkan hasil
pemantauannya dan dari data tersebut 57% masyarakat berpartisipasi dalam Pemilukada Kabupaten Semarang.
Sedangkan 43% sisanya tidak terlibat, seperti di daerah Mluweh misalnya karena banyak warga yang bekerja sebagai
buruh bangunan mereka memilih pergi mengambil upah kerjanya di hari Sabtu ini ketimbang datang ke TPS.
Di Kecamatan Bawen yang merupakan daerah industri, partisipasi masyarakat mencapai 69,7%. Karena sempat
terbersit kekhawatiran banyak perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kepada buruh untuk menyampaikan
pilihannya. Masyarakat mempunyai hak untuk terlibat aktif dalam kontestasi pemilukada ini, yang menurut
pandangannya, pemilih ditantang untuk membuat pilihan terbaik melalui pilihannya. Karena itu pertaruhan pemilihan
bupati & calon bupati ini terletak pada keputusan pilihan pemilih. Di TPS 01 Desa Trayu Kecamatan Sumowono,
partisipasi perempuan sangat tinggi. Hanya 3 (tiga) orang dari 167 perempuan yang terdaftar di DPT yang tidak
melakukan pencoblosan. Kemudian dari data yang berhasil dikumpulkan, untuk sementara pasangan Mundjirin &
Warnadi memperoleh 21.205 suara, pasangan Subroto & Atika memperoleh 5.412 suara, dan pasangan Ambar Fatonah
& Wuwuh memperoleh 17.697 suara. Kami juga menemukan pelanggaran yaitu masih banyaknya poster dan spanduk
yang tertempel di pinggir jalan. Fungsi pengawasan melemah, hal ini juga terkait karena hanya ada 1 (satu) orang PPL
yang ditugaskan di wilayah desa/kelurahan. Tentu hal ini perlu dipikirkan bersama, agar pengawasan oleh Panwas dapat
melibatkan (secara terencana) tenaga pengawas yang cukup.*** Korkab: Agung Ari Mursito (Percik) 08156580997
Sekkab: Wachid Nuryadi (Percik) 0818299945 & C. Dwi Wuryaningsih (MADIA) 08156611559
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