
YW* LAYANAN KLIPING
rNT'ORMASI DAN DOKT MENTASI (IIyDOIC)

MEDIA INDONESIA

KOMPAS
d
n
I]
tr
tr
tr

E Januari E iuli
D Februari fl Agustus

I Maret I September

[ffApril I Oktober

I Mei I November

flJuni I Desember

t234567
891011L213L4
15 16 L7 18 19 2A 2t
22 23 24 25 26 27 28

u6 zo 31

6 Minggu
g3enin
I Selasa

I Rabu

flKamis
fl Jum'at
flsabtu

Jangan tidak Memilih
saat Pemilihan Umum

pemilihan gubernur.
"Akan tetapi, warga harrus

memilih calon yangl cerdas,
muda, tidakkorupsi, dan tidak
ngapusi. Profil itu ada pada
diri Ganjar Pranowo," cetus
Rojikin.

Kaum

perempuan terutama

darikalangan NU

masih sangat lugu

dalam pemahaman

dunia politik.

terutama dari kalangan NU
masih sangat lugu dalam pe-
mahaman dunia politik.

"Semoga ke depan akan ada
perubahan cara pandang se-
hingga perempuan bisa majir
dalam berpolitik," kata Nur-
wastuti.

Dia mengatakan kuota 30o/o

calon anggota legislatif (ca-
leg) perempuan pada Pemilu
20L4 membuka peluang kaum
perempuan untuk berkiprah
dalam panggung politik.

"Ini menjadi momentum un-
tuk menunjukkan peran serta
perempuan dalam memper-
juangkan aspiras.! masyarakat,
khususnya kaum perempuan,"
ujar Nurwastuti.

Bahkan, tambah dia, kaum
perempuan harus berani untuk
mewakili perempuan di parle-
men. Selama ini kaum perem-
puan sangat minim kiprahnya
dalam panggung politik. HaI itu
disebabkan tiga faktor, yakni
sosial politik, sosial budaya, dan
sosial ekonomi, 0I/Ant/P4)

CAION Gu_bernur |awa Tengah
Ganjar Pranowo mengajak ma-
syarakat menggunakan hak
pilih atau tidak golput pada pe-
laksanaan pemilihan Gubernur
Jawa Tengah, Mei 2013.

"Membangun |awa Tengah
ti(ak akan sukses jika tidak
bergotong royong. Oleh karena
itu, mari bersama-sama mem-
bangun menuju fawa Tengah
yang sejahtera," kata Ganjar
saat mengikuti acara jalan se-
hat bersama warga di Tegal,
kemarin.

Sosialisasi agar warga tidak
golput pada ajang pemilu kada
dan Pemilu 2014 juga dilakukan
anggota DPR RI Dewi Aryani
dan tim pemenangan Ganjar-
Heru ke beberapa wilayah
kecamatan yang ada di Kabupa-
ten Tegal.

Hal yang sama juga dilaku-
kan Ketua Dewan Pimpinan
Cabang PDI Perjuangan Kabu-
paten Tegal Rojikin. Dia meng-
ajak kepada masyarakat untuk
menggunakan hak pilih pada

Pada kesempatan terpisah,
aktivis Fdtayat Nahdlahrl Ulama
Nurwastuti mengimbau kaum
perempuan agar berkiprah
secara aktif dalam politik khu-
susnya menjadi pemilih dalam
pemilu dan pemilu kada. Dia
mengakui kaum perempuan


