
PADA tanggal 3 Juni 2010 akan diadakan pemilihan Bupati di Blora.
Pemilihan bupati ini merupakan kesempatan yang sangat penting
bagi masyarakat untuk memilih siapa yang akan memimpin Blora
5 tahun mendatang. Meski demikian, terkadang sulit bagi
masyarakat seperti Anda untuk menyampaikan pada calon bupati
apa yang Anda harapkan untuk dilakukannya jika nanti ia terpilih.
Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan harapan
dan kebutuhan anda secara langsung kepada para calon bupati, organisasi non-partai
PATTIRO dan LPAW baru-baru ini mengadakan kampanye kesadaran publik “Suara
Anda, Kesempatan Anda” di desa-desa di kabupaten Blora. Lebih dari 1860 orang
di 93 desa di Kabupaten Blora telah berpartisipasi dalam kampanye ini selama Maret
– Mei 2010. Setiap orang diberi kesempatan untuk mengembalikan kartupos yang
menyatakan perubahan yang mereka harapkan untuk mewujudkan pemerintah Blora
yang lebih baik. Tingkat pengembalian yang mengesankan dimana 80% masyarakat
yang dilibatkan dalam kegiatan kampanye mengembalikan kartupos mereka. Yang
lebih penting, masyarakat yang berpartisipasi telah dipilih secara acak dan pendapat
mereka benar-benar merupakan perwakilan dari SEMUA masyarakat usia pemilih
di Blora.
Berikut ini kami sampaikan suara dari masyarakat dan tanggapan dari para calon
Bupati. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan memutuskan untuk
memberikan suara Anda pada saat pilkada, seperti kepribadian calon, partai politiknya,
atau bahkan yang memberikan uang paling banyak. Perlu diingat bahwa hal yang
sesungguhnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan Anda dalam lima tahun ke
depan adalah memilih calon bupati terbaik. Pergunakan informasi berikut ini untuk
mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depan Anda pada saat pilkada!

SUARA ANDA, KESEMPATAN ANDA

LEMBAGA Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) adalah organisasi nirlaba yang tidak memihak kepada partai politik manapun. LPAW
mengembangkan program untuk perbaikan tata kelola pemerintahan melalui transparansi, partisipasi, pendidikan politik masyarakat dan
kampanye.Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi: Yudha Suprianto; Alamat: Jl. Mr. Iskandar XII Gg. D No. 1 Blora; Telp.(0296) 533143;
e-mail: lpaw_blora@yahoo.co.id; Website: www.lpaw-blora.com

PATTIRO adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk mendorong mewujudkan good governance,  yang didasari partisipasi publik
yang kuat, khususnya pada level pemerintahan daerah. Saat ini PATTIRO aktif  di lebih dari 20 daerah.  Di Kabupaten Blora dan Bojonegoro,
PATTIRO bersama unsur pemerintah pusat, komunitas bisnis dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang mensejahterakan dan
berkelanjutan.

SOROTAN KHUSUS

BANJAREJO: Bacem, Banjarejo, Kebonrejo, Kembang,
Mojo Wetan, Sambongin. BLORA: Andongrejo, Bangkle,
Jepangrejo, Kauman, Pelem, Sendangharjo, Sonorejo,
Tambahrejo, Tempurejo. BOGOREJO: Bogorejo, Gayam,
Jurangjero, Tempurejo. CEPU: Mernung, Nglanjuk,
Ngloram, Ngroto, Tambakromo. JAPAH: Beganjing,
Bogem, Krocok, Padaan, Pengkolrejo, Sumberejo. JATI:
Bangkleyan, Jegong, Kepoh, Tobo. JEPON: Bangsri, Gersi,
Jepon, Kawengan, Puledagel, Semampir, Seso,
Tempelemahbang. JIKEN: Bleboh, Cabak, Jiworejo. KEDUNGTUBAN: Bajo, Kalen, Ngraho,
Tanjung, Wado. KRADENAN: Mendenrejo, Mojorembun, Ngrawoh. KUNDURAN: Gagaan, Jetak,
Klokah, Kunduran, Ngilen, Plosorejo, Sambiroto, Sempu, Sono Kidul. NGAWEN: Bandungrojo,
Bergolo, Gondang, Karangtengah, Punggursugih, Sambongganyar, Sambongrejo, Semawur,
Wantilgung. RANDUBLATUNG: Bodeh, Gembuyungan, Kalisari, Pilang, Sumberejo, Wulung.
SAMBONG: Giyanti, Sambong, Sambongrejo. TODANAN: Bicak, Kacangan, Kedungbacin, Ladok,
Pelemsengir, Tinapan, Todanan, Wukirsari. TUNJUNGAN: Kedungrejo, Sitirejo, Tambahrejo,
Tawangrejo, Tutup

DESA SASARAN KAMPANYE
“SUARA ANDA, KESEMPATAN ANDA”

PERBAIKAN paling utama yang akan kami lakukan
adalah peningkatan pelayanan pemerintah berkualitas
kepada masyarakat di segala bidang. Pelayanan
berkualitas akan menjamin peningkatan SDM dan
percepatan pengembangan ekonomi. Dan tujuan
akhirnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dalam 5 tahun pemerintahan yang telah dilaksanakan
Kabupaten Blora berhasil meraih prestasi
membanggakan. 1) Angka kemiskinan yang menurun
drastis, dari peringkat 35 (termiskin), menjadi
peringkat 26 se-Jateng. 2) Peningkatan produksi
pangan 29,47%, sebagai produksi pangan terbaik
Jateng. 3) Hutan rakyat terbaik. 4) Kereta api Blora
Jaya Express, sarana transportasi menyambut
beroperasinya Blok Cepu. 5) Pembangunan TK-SD
bertaraf Internasional, merupakan pilot project yang
hanya ada di tiga kabupaten/kota di Indonesia. 6)
Satu-satunya kabupaten di Jateng yang terbebas dari
flu burung. 7) Juara 1 Nasional lomba kesenian. 8)
Program KB terbaik se Jateng.
Prestasi tersebut sebagai indikator keberhasilan
pelayanan pemerintah Kabupaten Blora kepada
masyarakat. Program 4 W (Wareg, Waras, Wasis dan
Wilujeng) akan dilanjutkan dengan bertumpu sektor
Migas yang...

KOLBU berkomitmen untuk melakukan perubahan
kearah yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Blora.
Sesuai visi misi KOLBU, melalui reformasi birokrasi
akan mewujud-kan pemerintahan yang berdaya dan
berhasilguna di semua tingkatan pemerintah sehingga
akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat
menjadi lebih baik.
Prioritas utama program KOLBU adalah pemanfaatan
sumber daya dan PAD Blora yang besar dari minyak dan
gas, untuk pembangunan infrastruktur sampai tingkat
pedesaan guna mendorong peningkatan produktifitas
pertanian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan
ekonomi masyarakat. Selain itu KOLBU berupaya
mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan
gratis sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah
terhadap kesejahteraan rakyatnya.
KOLBU akan memperhatikan UU nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik antara lain akan
menginventarisasi problematika masyarakat dengan
mendengaar keluhan dan masukan masyarakat untuk
memperoleh solusi yang berpihak pada kepentingan
masyarakat. Hal ini merupakan upaya KOLBU membuka
akses komunikasi dengan masyarakat guna melibatkan
masyarakat dalam penyusunan kebijakan pemerintah
daerah sehingga pelaksanaan program...

WALI sangat apreciate suara rakyat dalam penelitian
ini. Visi dan Misi Wali adalah membuat perubahan
pada pemerintahan Kabupaten Blora, antara lain APBD
Pro Rakyat, yang artinya, pembiayaan dan belanja
daerah diperbanyak menyentuh masyarakat pedesaan
dan kecamatan. Sumbatan Komunikasi akan di buka
seluas seluasnya agar pendopo kabupaten terbuka
untuk kegiatan masyarakat menjauhi kesan angker.
Begitupun Bupati, akan mendorong agar jaring asmara
benar-benar di realisasikan, tidak di edit pada level
kabupaten. Intinya, jauhkan pendopo dari makelar
rakyat. Rakyat bisa bertemu bupati secara langsung.
Terima kasih.

BAGAIMANA TANGGAPAN CALON BUPATI??
Penyelenggara kampanye informasi ini berjanji untuk
menyajikan informasi ini kepada SELURUH calon bupati
sebelum pilkada. Seluruh calon bupati akan diberi kesempatan
yang sama dan adil untuk memberikan tanggapan. Berikut
adalah tanggapan mereka kepada anda, para PEMILIH.

Aturan-aturan kepada para Calon:
Setiap calon akan diberikan hasil kampanye pada tanggal 10 Mei 2010. Tanggapan

dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan sebelum pukul 18:00 pada tanggal 13
Mei jika ingin tanggapan mereka dipublikasikan. Setiap calon diberi kesempatan untuk
memberikan tanggapan sebanyak maksimal 150 kata (150 kata pertama yang mereka

sampaikan). Calon yang memilih untuk tidak berpartisipasi atau terlambat
memberikan tanggapan maka akan dicantumkan pernyataan: “Tidak Ada

Tanggapan” di ruang yang sudah disediakan untuk mereka.

APAKAH ANDA TAHU???
Blora kaya minyak dan gas, tetapi masih juga menjadi
kabupaten miskin?
Bupati adalah pihak yang bertanggungjawab untuk
mengusulkan bagaimana membelanjakan uang publik,
termasuk berapa banyak untuk dibelanjakan pada hal-hal
yang penting bagi KEHIDUPAN SEHARI-HARI Anda, seperti
pendidikan, kesehatan, jalan dan pertanian.
Sekitar 30% dari total anggaran daerah (APBD) biasanya
dibelanjakan untuk program langsung bagi masyarakat, dan
sekitar 70% digunakan untuk membayar biaya administrasi
pemerintahan serta gaji PNS dan pegawai daerah.
Sekitar 2% dari total keseluruhan anggaran biasanya
dibelanjakan untuk mendukung bidang pertanian melalui
Dinas Pertanian.

SEBARKAN informasi ini sebanyak mungkin kepada
teman, keluarga dan tetangga anda sebelum pilkada
untuk membantu setiap orang mengambil keputus-
annya berdasarkan informasi sebanyak-banyak-nya
pada saat memilih!

Dan juga, beritahu kami jika menurut anda
informasi ini berguna! Cukup kirimkan sms kepada
kami (satu sms per orang) ke nomer: 0812 2900
2503 sampai dengan 3 Juni 2010. Anda dapat
menyampaikan apa yang ingin anda sampaikan
(identitas anda akan kami rahasiakan). Beritahu kami
lokasi anda – dusun, desa dan kecamatan dimana
anda tinggal – sehingga kami dapat mendapatkan
gambaran berapa banyak orang yang dapat kami
jangkau di berbagai wilayah yang ada di kabupaten
Blora. Terimakasih atas bantuan anda kepada KAMI
dalam merancang program yang lebih baik bagi
ANDA.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MEMBANTU!


