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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. Korpus Data 

 

TELAAH REALISASI DAYA PRAGMATIK TINDAK UJAR PADA  

WACANA ROSI DI KOMPAS TV  

BERDASARKAN PEMARKAH LINGUAL (EKSPLIKATUR), PENANDA LINGUAL, DAN IMPLIKATUR 

  

No. 

EKSPLIKATUR 

PERWUJUDAN 

DAYA PRAGMATIK 

TUWR 

PENANDA 

IMPLIKATUR 

MAKSUD DAYA 

PRAGMATIK 

TUWR 

SUB 

DAYA 

PRAG-

MATIK 

KET PEMARKAH 

LINGUAL 

PENANDA 

NONLINGUAL 

(Siapa Pn dan Mt, Hub 

Pn-Mt, Topik, Situasi) 

1. Episode Rosi dan Kandidat Pemimpin Jawa Timur 

1. 1.Saya mulai memanggil 

mereka, Indonesia 

khususnya warga Jawa 

Timur. Inilah calon 

pemimpin Anda, 

Saifullah Yusuf dan Puti 

Guntur Soekarno 

Pemarkah:  

Memanggil  

a. Suasana sedang ramai 

dengan gemuruh 

penonton  

b. Pn adalah seorang 

pemandu acara di Rosi 

c. Mt adalah kandidat 

gubernur dan wakil 

gubernur Jatim nomor 

urut 2  

d. Pn telah berdiri di 

tengah panggung dan 

membuka acara  

e. Pn meminta Mt masuk 

a. Pn memanggil Mt 

memasuki studio 

siaran Kompas TV 

b. Mt memasuki 

studio siaran 

Kompas TV  

Meminta Mt Minta  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an.Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an  
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ke studio dan berdiri di 

samping Pn 

2. 2.Berikutnya Saya 

panggilkan Khofifah 

Indar Parawansa dan 

Emil Dardak 

Pemarkah:  

Panggilkan 

a. Suasana sedang ramai 

dengan gemuruh 

penonton  

b. Pn berdiri di tengah 

panggung 

c. Pn adalah seorang 

pemandu acara di Rosi 

d. Mt adalah kandidat 

gubernur dan wakil 

gubernur Jatim nomor 

urut 1 

e. Penutur meminta Mt 

masuk ke studio siaran 

kompas TV dan berdiri 

di samping penutur 

a. Pn memanggil Mt 

untuk memasuki 

studio siaran 

Kompas TV 

b. Mt memasuki 

studio siaran 

Kompas TV 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

3. 4.Tapi selama pilkada ini 

kok kayaknya serius 

banget gitu. Apa memang 

stres? 

Pemarkah: 

Intonasi 

pertanyaan  

a. Suasana ramai karena 

seluruh studio baru saja 

tertawa 

b. Pn menginformasikan 

bahwa Mt tidak lagi 

banyak berguyon dan 

ramah 

c. Pertanyaan ditujukan 

kepada calon gubernur 

Jatim nomor urut 2 

d. Pn meminta penjelasan 

kepada Mt apa yang 

terjadi. 

a. Penutur bertanya 

kepada Mt apakah 

Mt stres karena 

pilkada Jatim 

b. Mt akan menjawab 

pertanyaan Pn 

Meminta agar Mt 

menjelaskan  

minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an dan 

Mt laki-

laki 

4. 5.Kita memberikan Pemarkah:  a. Topik pembicaraan a. Penutur ingin Mengajak Mt  Ajak Orang 
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kesempatan juga untuk 

kaum perempuan 

Kesempatan  tentang persamaan hak. 

b. Penutur yaitu Saifullah 

sebagai calon gubernur 

nomor urut 2 

c. Pn menjelaskan 

persamaan hak antara 

perempuan dan 

perempuan 

d. Mt adalah perempuan  

e. Pn mengajak Mt yang 

masih memiliki harapan 

f. Pn mengajak Mt untuk 

dapat mewujudkan 

haknya di segala bidang 

kehidupan atau biasa 

disebut adanya 

kesetaraan gender  

memberikan 

persamaan hak 

antara laki-laki dan 

perempuan dengan 

mengizinkan kaum 

perempuan ikut di 

berbagai bidang 

salah satunya ranah 

politik 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

5. 6.Kalau Saya melihat 

gimana ya,  Bu Khofifah 

itu kurang merakyat, 

menurut saya  

 

Pemarkah:  

Kurang 

merakyat 

a. Topik pembicaraan 

mengenai tanggapan 

warga Jatim (Pn) 

tentang yang tidak baik 

dari Khofifah (Mt) 

b. Pn adalah Seorang Ibu 

yang ditanya oleh 

wartawan kompas TV 

di luar studio siaran 

Kompas TV  

c. Wawancara tersebut 

ditampilkan di layar 

belakang panggung 

studio siaran Kompas 

a. Penutur 

mendeskripsikan 

Khofifah yang 

kurang hadir di 

warga Jatim.  

Meminta Mt  Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an dan 

Mt 

perempu

an 
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TV  

d. Pn menyuruh Mt untuk 

lebih merakyat  

6. 7.Saya rasa setiap 

kehidupan harus 

berpengharapan ada 

motivasi, ada semangat, 

ada dorongan, supaya kita 

bergerak dan terus 

bergerak melakukan 

kebaikan dengan 

kebaikan. Rasanya kalau 

seseorang tidak punya 

harapan, tidak punya 

obsesi pada saat yang 

sama kemungkinan dia 

akan kandas dengan cita-

cita yang mungkin akan 

membawa kebaikan di 

kehidupan mereka. 

Pemarkah:  

Pengharapan 

a. Penutur adalah 

Khofifah sebagai calon 

gubernur Jatim nomor 

urut 1 

b. Topik pembicaraan 

tentang obsesi 

c. Penutur menanggapi 

penyataan dari warga 

Jatim yang mengatakan 

bahwa penutur terlalu 

terobsesi 

d. Pn mengajak Mt untuk 

memiliki harapan dan 

obsesi untuk meraih 

cita-cita yang akan 

membawa kebaikan 

a. Penutur 

mengharapkan agar 

Mt harus memiliki 

harapan dan 

berobsesi untuk 

mengejar apa yang 

diinginkan 

Mengajak Mt Ajak Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an.Mt 

perempu

an dan 

laki-laki  

7. 8.Bagaimana 

sesungguhnya janji 

perubahan dan kebaikan 

untuk masayarakat Jawa 

Timur yang ditawarkan 

oleh kedua pasang calon 

gubernur dan wakil 

gubernur ini? 

 

Pemarkah: 

Intonasi 

pertanyaan 

a. Pn adalah host 

b. Penutur mengajukan 

pertanyaan kepada Mt 

bagaimana janji 

perubahan untuk 

masyarakat Jatim.  

c. Mt adalah kedua pasang 

calon gubernur dan 

wakil gubernur Jatim  

d. Pn menantang Mt 

perubahan kebaikan apa 

a. Pn bertanya kepada 

Mt tentang janji 

perubahan  

b. Pertanyaan Pn 

bukan saja tentang 

bagaimana janji 

perubahan yang 

ditawarkan, tetapi 

juga janji tersebut 

dapat terealisasi 

selama menjadi 

Menantang Mt Tantangan  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an.Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 
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yang akan diberikan 

untuk masyarakat Jatim 

gubernur dan wakil 

gubernur Jatim 

nanti.  

8. 9.Yang pertama, bahwa 

ada prestasi-prestasi saya 

selama mendampingi Pak 

Gubernur 10 tahun 

terakhir ini. 

Pemarkah:  

Prestasi  

a. Pn adalah Saifullah 

calon gubernur Jatim no 

urut 2 

b. Pn seorang petahana 

wakil gubernur Jatim 10 

tahun terakhir 

c. Topik pembicaraan 

tentang pemerintahan 

harus dilanjutkan 

karena Pn telah menjadi 

wakil gubernur Jatim 

selama 2 periode  

d. Pn mengajak Mt untuk 

memilih Pn nomor urut 

2 pada pemilihan 

gubernur dan wakil 

gubernur Jatim pada 

pilkada nanti. 

a. Pemerintahan 

nomor urut 2 harus 

dilanjutkan karena 

telah banyak 

perubahan  baik 

yang signifikan.   

b. Pn menyampaikan 

bahwa dirinya 

telah memiliki 

banyak prestasi 

selama menjadi 

wakil gubernur  

Meminta Minta Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki  

9. 10.Jadi mestinya ketika 

melihat kemiskinan di 

kota 7,8% dan 

kemiskinan di desa 

15,58%. Menurut saya, 

pembangunan ini tidak 

bisa simetris, harus 

asimetris, harus ada 

special treatment, 

Pemarkah:  

Harus asimetris  

a. Pn adalah calon 

gubernur Jatim nomor 

urut 1  

b. Mt adalah calon 

petahana dari wakil 

gubernur jika terpilih 

akan menjadi gubernur 

Jatim 

c. Topik pembicaraannya 

tentang ketimpangan di 

a. Pn menekankan 

untuk melakukan 

pembangunan yang 

asimetris antara  

desa dan kota  

Menyindir Mt  Sindiran Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt  

laki-laki 
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kota dan di desa  

d. Pn menyindir Mt yang 

merasa bahwa selama 

ini pembangunan Jatim 

lebih berfokus di kota 

daripada di desa  

e. Pn akan lebih berfokus 

pada pembangunan 

yang ada di desa 

10. 11.Program itu tidak 

salah, PKH (Program 

Keluarga Harapan) tidak 

salah itu benar dalam 

rangka untuk mengurangi 

beban keluarga miskin, 

itu penting sekali. Tapi, 

ini harus ditopang dengan 

program-program 

pemberdayaan 

Pemarkah:  

Program 

pemberdayaan 

a. Pn adalah calon 

gubernur nomor urut 2 

b. Mt adalah calon 

gubernur nomor urut 1 

c. Aktivitas tanya-jawab 

yang dilakukan host 

dengan narasumber (Pn) 

d. Host menyatakan 

bahwa Pn telah 

mengkritik program 

PKH milik Khofifah  

e. Pn memerintah kepada 

Mt untuk menambahkan 

program pemberdayaan 

lain disamping program 

PKH  (yang didukung 

verba harus) 

a. Pn menegaskan 

bahwa PKH bukan 

program yang 

salah untuk 

mengurangi 

kemiskinan 

Perintah kepada Mt 

agar programnya 

ditopang dengan 

program 

pemberdayaan 

Perintah Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

perempu

an. 

11. 12.Saya ingin 

menyampaikan kepada 

Gus Ipul apa itu PKH 

mungkin tidak terlalu 

memahami PKH apa itu. 

Pemarkah: 

Menyampaikan 

a. Pn adalah calon 

gubernur nomor urut 1 

b. Mt adalah calon 

gubernur nomor urut 2 

c. Pn memberitahukan 

a. Pn merasa ada 

yang janggal 

dengan 

pemahaman PKH 

yang dimiliki Mt 

Menyindir Mt Sindir  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an dan 
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bahwa PKH sudah 

dirancang sangat 

matang  

d. Pn menyindir Mt tidak 

memahami sepenuhnya 

PKH itu  

 Mt laki-

laki 

12. 13.KPK menyatakan atau 

yang diucapkan oleh 

ketua KPK bahwa akan 

ada kepala calon-calon 

kepala daerah yang 

menjadi tersangka dalam 

kasus korupsi, salah 

satunya dari daerah Jawa. 

Pemarkah: 

Diucapkan oleh 

KPK  

a. Suasana studio sedikit 

tegang ketika host 

menyatakan hal tersebut 

b. Pn adalah host acara 

Rosi 

c. Mt adalah kandidat 

gubernur dan wakil 

gubernur Jatim 

d. Pn memberi peringatan 

kepada Mt agar tidak 

terjebak pada korupsi  

e. Pn memerintahkan Mt 

agar menambah suatu 

program yang 

menjauhkan dari 

korupsi 

a. Pn menyampaikan 

bahwa ada calon 

kepala daerah di 

Jawa yang akan 

ditangkap KPK 

b. Pn mengimbau 

kepala daerah 

untuk tidak rakus 

mengambil uang 

yang bukan haknya  

 

Memerintahkan Mt Perintah  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

13. 14.Area-area sensitif kita 

harus pastikan bahwa di 

situ semuanya tidak ada 

yang ditransaksikan, 

mereka nya taat pada 

jabatan sesuai dengan 

fungsinya 

Pemarkah:  

Area-area 

sensitif 

a. Pn merupakan 

Khofifah, calon 

gubernur Jatim no urut 

1 

b. Topik yang dibicarakan 

tentang kecenderungan 

pejabat daerah yang 

melakukan korupsi 

c. Penutur ingin 

a. Penutur meminta  

semua pihak untuk 

lebih peka terhadap 

area-area sensitif 

b. Penutur 

menyampaikan 

pengalamannya 

selama di 

Kementerian Sosial 

Mengajak Ajak  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 
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memastikan tidak ada 

yang melakukan tindak 

korupsi   

d. Pn mengajak semua 

pihak untuk lebih 

megenali area-area 

sensitif yang 

menimbulkan korupsi 

 

14. 15.Kementerian Sosial 

satu dari tiga kementerian 

yang mendapatkan 

apresiasi dari KPK 

menteri yang WBK, 

Wilayah Bebas Korupsi, 

ini  dari menteri 

Pemarkah:  

Implisit. 

Mendapatkan 

apresiasi  

a. Pn menjadi menteri di 

kementerian sosial pada 

pemerintahan Jokowi 

dan sekarang 

mencalonkan diri 

sebagai gubernur Jatim 

nomor urut 1  

b. Mt adalah masyarakat 

Jawa Timur  

c. Pn meyakinkan Mt 

bahwa dirinya tidak 

akan melakukan korupsi 

jika terpilih menjadi 

gubernur yang 

dibuktikan dengan 

Kementerian Sosial 

mendapat WBK 

a. Pn menyampaikan 

bahwa dirinya 

pernah 

mendapatkan 

penghargaan dari 

KPK berupa WBK 

 

Meyakinkan Mt Yakin Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

15. 16.Faktanya Gus Ipul 

ketika OTT KPK 

dilakukan di Jawa Timur 

atau kepala daerah di 

Jawa Timur termasuk 

paling banyak dicomot 

Pemarkah:  

Intonasi 

pertanyaan 

 

a. Aktivitas tanya jawab 

antara host dan tamu 

b. Pn adalah host acara 

Rosi 

c. Mt adalah wakil 

gubernur Jatim dan 

a. Pn menanyakan 

kepada Mt tentang 

OTT KPK di Jatim 

b. Pn meminta Mt 

menjawab 

pertanyaan yang 

Menyindir  Sindir Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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KPK. Apa yang terjadi, 

apakah memang kepala-

kepala daerah di Jawa 

Timur kurang integritas? 

calon gubernur Jatim 

nomor urut 2  

d. Pn menyindir Mt ketika 

banyak kepala daerah 

Jatim yang terkena OTT 

KPK  

e. Pn menyindir kepala 

daerah di Jatim 

memiliki integritas 

rendah 

diberikan 

c. Pn meminta Mt 

menjelaskan apa 

yang terjadi 

16. 17.Pimpinan harus tegas. Pemarkah: 

Tegas 

a. Pn adalah Bupati 

Trenggalek yang 

mencalonkan diri 

sebagai wakil gubernur 

nomor urut 1 

b. Topik pembicaraan 

mengenai integritas 

pemimpin 

c. Pn menyuruh kepada 

semua kepala daerah 

agar tidak menjadi 

pemimpin yang lemah 

a. Pn menegaskan 

jika menjadi 

pemimpin harus 

tegas  

Menyuruh  

 
Suruh  Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 

17. 18.KPK dianggap hanya 

mengejar Operasi 

Tangkap Tangan, 

dramatisasi kasus 

korupsi, dan tidak 

berhasil dalam hal 

pencegahan. Apa 

tanggapan Anda? 

Pemarkah: 

Intonasi 

pertanyaan 

a. Pn adalah host di acara 

Rosi 

b. Mt adalah calon 

gubernur Jatim nomor 

urut 2  

c. Pn menginginkan KPK 

memiliki progam yang 

lebih dahsyat yang bisa 

mencegah adanya 

a. Pn bertanya kepada 

Mt mengenai KPK 

yang tidak berhasil 

mencegah korupsi 

b. Pn meminta Mt 

untuk menanggapi 

hal tersebut 

Kritikan Kritik  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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korupsi 

d. Pn mengkritik KPK 

yang tidak berhasil 

mencegah adanya 

korupsi di Indonesia 

dan hanya OTT saja. 

18. 19.Ah haha, saya rasa 

terakhir Kementerian 

Sosial dapat WBK, 

Wilayah Bebas Korupsi 

dari KPK kemudian kita 

juga dapat WTP (Wajar 

Tanpa Pengecualian) dari 

BPK (Badan Pemeriksa 

Keuangan). Insya Allah 

semuanya berjalan 

amanah 

Pemarkah: 

Berjalan amanah 

 

a. Pn pernah menjadi 

menteri di kementerian 

sosial pada 

pemerintahan Jokowi 

dan sekarang 

mencalonkan diri 

sebagai calon gubernur 

Jatim nomor urut 1 

b. Mt adalah masyarakat 

Jawa Timur  

c. Topik pembicaraan 

tentang kecemasan 

terhadap pernyataan 

KPK yang mengatakan 

akan ada Kepala Daerah 

di Jawa yang akan 

menjadi tersangka 

korupsi  

d. Pn meyakinkan kepada 

Mt bahwa Pn akan 

amanah menjalankan 

tugasnya dan tidak akan 

korupsi jika ia terpilih 

menjadi gubernur Jatim  

a. Pn menyampaikan 

bahwa selama Pn 

menjadi menteri 

sosial tidak ada 

yang menjadi 

tersangka korupsi 

b. Pn menyampaikan 

bahwa Pn 

mendapatkan 

penghargaan 

berupa WBK dan 

WTP selama 

menjadi menteri 

sosial 

Meyakinkan Mt 

bahwa Pn tidak akan 

melakukan korupsi 

Yakin  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 

19. 20.Anda bisa jelaskan Pemarkah: a. Penutur merupakan a. Pn meminta Mt Menyuruh  Suruh  Orang 
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nanti, Bu Khofifah masih 

ada, akan ada kesempatan 

lagi. Saya kasih giliran 

untuk Gus Ipul.  

Intonasi perintah Rosi Silalahi sebagai 

host  

b. Aktivitas tanya jawab 

antara host dan bintang 

tamu 

c. Pn menginginkan Mt 

calon gubernur nomor 

urut 2 yang berbicara 

d. Mt tidak berhenti 

berbicara tentang 

permasalahan korupsi  

untuk berhenti 

berbicara  

b. Mt terus berbicara 

tanpa henti  

 dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 

20.  21.Apa yang salah 

dengan silsilah bibit-

bobot-bebet dan apakah 

Anda ini sedang merujuk 

dan menyindir Puti 

Guntur Soekarno Putri? 

Pemarkah: 

Intonasi 

pertanyaan dan 

menyindir  

a. Pn merupakan host di 

acara Rosi  

b. Mt adalah calon wakil 

gubernur Jatim nomor 

urut 1 

c. Pn menyinggung poster 

pencalonan Mt sebagai 

wakil gubernur yang 

bertuliskan Emil 

eksekutif muda, bupati 

termuda, dipercaya 

karena kemampuannya, 

jangan katanya dikit-

dikit ngandelin mbah, 

dikit-dikit ngandelin 

kakek buyut  

d. Pn menyindir Mt yang 

tidak bijak membuat 

poster kampanye.  

a. Pn bertanya kepada 

Mt tentang apa 

yang salah dengan 

bibit-bobot-bebet 

b. Pn meminta 

penjelasan terkait 

hal tersebut  

Menyindir  Sindir  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

dan 

laki-laki 

21. 22.Kadang-kadang Pemarkah: a. Pn adalah calon wakil a. Pn merasa tidak Meminta Mt agar Minta Orang 
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relawan terlalu 

bersemangat ya, tidak 

usahlah bikin cara seperti 

itu ke depannya hehe, 

tapi intinya saya juga 

sangat respek kepada 

Mba Puti dan kita respek 

kepada Bung Karno  

Terlalu 

bersemangat 

gubernur nomor urut 1  

b. Mt merupakan relawan 

pilkada Jatim dari tim 

nomor urut 1  

c. Pn meminta agar Mt 

dalam membuat poster 

tidak perlu menjelek-

jelekkan satu sama lain 

d. Tujuannya agar Mt 

membuat poster yang 

kreatif tetapi juga 

edukatif dan tidak 

menjatuhkan pihak lain 

nyaman dengan 

adanya poster 

tentang dirinya 

yang menjelek-

jelekkan orang lain 

melakukan hal yang 

sewajarnya saja 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 

22.  23.Jadi kalau ada 

pandangan bahwa 

kemudian pemimpin 

perempuan atau seorang 

perempuan tidak boleh 

menjadi pemimpin. Itu 

menurut saya itu juga 

tidak benar 

Pemarkah: 

Implisit. 

Pemimpin 

perempuan tidak 

boleh  

a. Pn adalah calon wakil 

gubernur Jatim nomor 

urut 2 

b. Pn adalah seorang 

perempuan yang 

menjadi calon wakil 

gubernur Jatim jika 

terpilih 

c. Mt adalah perempuan 

d. Topik pembicaraan 

tentang boleh tidaknya 

perempuan menjadi 

pemimpin 

e. Pn mendorong para 

perempuan dapat 

menempatkan diri di 

bidang apa pun 

termasuk dalam 

b. Pn membolehkan 

perempuan 

memimpin  

c. Pn tidak setuju jika 

perempuan tidak 

boleh memimpin 

Mengajak  Ajak Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 
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memimpin suatu daerah 

23. 24.Anda baru menjabat 

seorang bupati itu kalau 

di level provinsi itu 

levelnya tuh masih kepala 

dinas. 

Pemarkah: 

Levelnya tuh 

masih kepala 

dinas 

a. Pn adalah host dalam 

acara Rosi 

b. Mt merupakan seorang 

bupati Trenggalek yang 

mencalonkan sebagai 

wakil gubernur Jatim 

nomor urut 1 

c. Pn mengejek Mt karena 

baru menjadi bupati, 

tetapi berani untuk 

menghadapi 

kompleksitas birokrasi 

di level provinsi 

a. Pn menyindir Mt 

sebagai bupati 

yang masih level 

rendah  selevel 

kepala dinas 

Mengejek Mt yang 

menjadi bupati setara 

dengan kepala dinas 

Ejek Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

24. 25.Apakah Anda bisa 

menjamin bahwa di era 

digital ini tidak ada 

pengurangan tenaga kerja 

khususnya di era yang 

sekarang ini semua 

pekerjaannya digunakan 

atau dilakukan dengan 

digital?  

 

Pemarkah: 

Intonasi 

pertanyaan 

a. Penutur merupakan 

mahasiswa Universitas 

Brawijaya 

b. Penutur bertanya 

kepada Mt 

c. Mt adalah kedua pasang 

calon gubernur dan 

wakil gubernur Jatim 

d.  Pertanyaan tersebut 

disampaikan di luar 

studio Kompas TV dan 

diputarkan melalui 

video rekaman yang 

berada di layar belakang 

panggung  

e. Penutur meminta 

jawaban yang 

a. Pn mengharapkan 

agar tidak ada 

pengurangan 

tenaga kerja di era 

sekarang (era 

digital). 

 

Meminta Mt minta Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 
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menyakinkan tentang 

jaminan era digital tidak 

ada pengurangan tenaga 

kerja. 

f. Pn meminta agar 

lapangan pekerjaan 

tetap terbuka lebar di 

era digital.  

25. 26.Ya jadi kita punya 

millennial job center di 

mana anak-anak muda 

bukan lagi mencari 

pekerjaan bawa map ke 

kantor-kantor tapi dia 

akan membangun 

freelance mencari klien 

membangun credibility. 

Itulah job center. 

Pemarkah:  

 Punya 

millennial job 

center  

a. Aktivitas sedang tanya 

jawab antara host 

dengan bintang tamu.  

b. Pn adalah Emil, calon 

wakil gubernur Jatim 

nomor urut 1.  

c. Mt adalah anak-anak 

muda di Jawa Timur  

d. Topik pembicaraan 

tentang tantangan 

pengurangan 

ketenagakerjaan.  

e. Mt hanya perlu 

memperbaiki kualitas 

diri dengan 

mengembangkan 

keahlian agar dapat 

membangun freelance 

f. Pn mengajak Mt untuk 

membangun freelance, 

membangun kompetisi 

yang sehat 

a. Mt tidak perlu lagi 

datang ke kantor-

kantor untuk 

mencari pekerjaan 

karena Pn 

mempunyai 

millennial job 

center   

 

Mengajak Mt  Ajakan Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 

26. 27.Banyak sekali Pemarkah: a. Pn adalah calon a. Pn meminta Mt Mendorong Mt Dorong Orang 
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pengusaha muda yang 

sekarang sukses bahkan 

mereka menciptakan 

pekerjaan, menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

Implisit. 

Menciptakan 

pekerjaan 

gubernur Jatim nomor 

urut 2  

b. Mt adalah generasi 

millennial  

c. Pn mendorong Mt untuk 

menjadi pengusaha 

dengan menciptakan 

lapangan pekerjaan 

sendiri 

agar jangan hanya 

menginginkan 

mencari pekerjaan 

tetapi harus 

menciptakan 

pekerjaan 

menciptakan 

lapangan pekerjaan 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 

27. 29.Syukur saingan 

berkurang satu. 

Pemarkah: 

sindiran 

a. Suasana ramai karena 

Pn sedang bercanda 

b. Pn adalah seorang host 

pada acara Rosi 

c. Mt adalah calon 

gubernur Jatim nomor 

urut 1 

d. Topik pembicaraan 

mengenai Mt yang tidak 

menjadi presenter saat 

ini 

e. Pn menyindir Mt yang 

merasa saingan menjadi 

presenter berkurang 

satu karena Mt sekarang 

tidak menjadi presenter 

a. Pn merasa 

bersyukur Mt tidak 

jadi presenter  

Menyindir Mt yang 

tidak jadi presenter 

Sindir  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

perempu

an 

28. 30.Mau di DPR, mau di 

stasiun TV, kursi itu agak 

mahal jadi jangan direbut. 

Pemarkah: 

Jangan direbut 

a. Pn adalah seorang host 

pada acara Rosi 

b. Suasana ramai karena 

Pn sedang bercanda 

c. Mt adalah calon 

gubernur Jatim nomor 

a. Kursi host acara 

Rosi jangan 

diambil  

b. Pn melarang Mt 

mengambil alih 

perannya sebagai 

Meminta Mt  Minta  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

perempu
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urut 1 

d. Pn meminta kepada Mt 

untuk tidak mengambil 

jatahnya menjadi 

presenter di acara Rosi  

presenter an 

29. 31.Saya sampai di 

podium, belum 

Assalamu’alaikum gitar 

dianterin. 

Pemarkah: 

Gitar dianterin 

a. Pn adalah seorang calon 

wakil gubernur nomor 

urut 1 

b. Pn dulunya seorang 

pemain band  

c. Mt adalah anggota 

partai golkar 

d. Topik pembicaraannya 

mengenai Pn disuruh 

bermain musik dan 

bernyanyi di pertemuan 

partai golkar 

e. Pn akan berpidato tetapi 

sebuah gitar diantarkan 

di atas podium 

f. Mt meminta Pn untuk 

bermain gitar dan 

bernyanyi 

a. Mt mengantarkan 

gitar ke Pn  

b. Mt ingin 

mendengar suara 

merdunya Pn 

c. Mt menyuruh Pn 

bermain musik 

Meminta Pn 

bernyanyi 

Minta Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 

30. 32.Apa itu Gus? ya 

ampun 

Pemarkah: 

Intonasi 

bertanya 

a. Pn adalah calon wakil 

gubernur Jatim nomor 

urut 2 

b. Topik: semua paslon 

membuka kotak 

dihadapannya masing-

masing 

c. Pn meminta Mt 

a. Pn bertanya kepada 

Mt apa yang 

dipegangnya  

b. Pn meminta 

jawaban dari Mt  

Meminta Mt 

penjelasan 

Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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menjawab dan 

menjelaskan apa isi di 

dalam kotak tersebut  

d. Mt mengeluarkan isi di 

dalam kotak berupa wig 

panjang   

31. 33.Rambut perempuan 

siapa ini Gus? 

Pemarkah: 

Intonasi 

pertanyaan 

a. Pn adalah seorang host 

acara Rosi 

b. Mt adalah calon 

gubernur Jatim nomor 

urut 2 

c. Pn bukan saja bertanya 

siapa pemilik rambut 

tersebut tetapi meminta 

penjelasan mengapa 

rambut panjang tersebut 

berkaitan dengan Mt  

d. Topik: Mt dulunya 

pernah memiliki rambut 

gondrong 

a. Pn menyelidiki 

siapa pemilik 

rambut perempuan 

tersebut 

b. Pn ingin 

mengetahui apa 

yang terjadi dibalik 

rambut panjang 

perempuan 

tersebut. 

Meminta Mt 

menjelaskan kenapa 

rambut berkaitan 

dengan Mt  

Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

32. 34.Siapa pun yang 

menang, kebaikan untuk 

masyarakat Jawa Timur 

Pemarkah: 

Kebaikan 

a. Pn adalah seorang host 

acara Rosi  

b. Mt adalah dua pasang 

calon gubernur dan 

wakil gubernur Jawa 

Timur  

c. Topik: kemenangan di 

pilgub Jatim  

d. Pn meminta Mt 

memberikan semua 

yang terbaik untuk 

a. Pn mengharapkan 

Mt bekerja dengan 

baik siapa pun 

yang menang 

dalam pilgub nanti 

Meminta Mt  Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 
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masyarakat Jawa Timur 

e. Pn meminta Mt bekerja 

dengan baik untuk 

masyarakat Jawa Timur  

33. 35.Ramai-ramai Anda 

datang ke TPS untuk 

memilih gubernur dan 

wakil gubernur yang 

terbaik untuk masyarakat 

Jawa Timur. 

Pemarkah:  

Memilih 

gubernur dan 

wakil gubernur 

a. Pn adalah seorang host 

acara Rosi  

b. Mt adalah masyarakat 

Jawa Timur yang telah 

memiliki hak suara 

c. Pn meminta Mt agar 

datang ke TPS untuk 

memberikan suara, dan 

memilih pemimpinnya, 

serta tidak golput  

a. Pn meminta Mt 

memberikan 

suaranya untuk 

pilkada nanti  

Meminta Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

 83.Hari ini kita akan 

melihat bagaimana 

penampilan mereka. 

Banyak ternyata bakat-

bakat terpendam dari 

yang ada di sebelah kiri 

dan kanan saya. Sampai 

ketemu minggu depan, 

inilah tampilan dari 

mereka, Ibu Khofifah 

Indar Parawansa, Emil 

Dardak, Gus Ipul, dan 

Puti Guntur Soekarno.  

Pemarkah:  

Bakat 

terpendam 

a. Sesi terakhir acara Rosi  

b. Pn adalah host di acara 

Rosi  

c. Mt adalah 2 pasang 

calon gubernur dan 

wakil gubernur Jatim 

d. Mt memiliki kreativitas 

yang tinggi  

e. Pn meminta Mt untuk 

menampilkan bakat-

bakat seni mereka  

a. Mt memiliki bakat 

terpendam  

b. Mt menunjukkan 

kemampuannya  

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an.Mt 

laki-laki  

2. Episode Rosi dan Kandidat Pemimpin Jawa Barat 

34. 36.Saya langsung mulai 

memanggil yang pertama 

yaitu pasangan calon 

Pemarkah: 

Memanggil 

a. Suasana sedang ramai 

dengan gemuruh 

penonton 

a. Pn memanggil Mt 

memasuki studio 

siaran Kompas TV 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 
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gubernur dan wakil 

gubernur Ridwan Kamil 

dan Uu Ruzhanul Ulum   

b. Pn adalah seorang 

pemandu acara di Rosi 

c. Mt adalah kandidat 

gubernur dan wakil 

gubernur Jabar nomor 

urut 1 

d. Pn telah berdiri di 

tengah panggung dan 

membuka acara 

e. Pn meminta Mt masuk 

ke studio siaran 

Kompas TV 

b. Mt memasuki 

studio siaran 

Kompas TV  

perempu

an. Mt 

laki-laki  

35. 37.Malam hari ini saya 

sudah bicara e.. ngobrol 

dengan para kandidat, 

saya bilang hari ini kita 

santai saja ya. Setuju? 

Pemarkah:  

Santai  

a. Suasana di studio yang 

ramai  

b. Pn adalah host di acara 

Rosi 

c. Mt adalah semua 

kandidat gubernur dan 

wakil gubernur Jabar 

yang hadir 

d. Pn Meminta Mt untuk 

rileks, tidak terlalu 

tegang selama acara 

Rosi berlangsung.  

a. Pn menginginkan 

suasana berdiskusi 

yang santai Dan 

tidak terlalu formal 

 

 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

36. 38.Jadi gaya Anda juga 

malam hari ini Bapak-

Bapak harus bergaya 

millennial. Setuju? 

Pemarkah: 

Bergaya 

millennial 

a. Pn adalah host di acara 

Rosi 

b. Mt adalah semua 

kandidat gubernur dan 

wakil gubernur Jabar 

yang hadir 

c. Topik: 50% pemilih di 

a. Mt bukan lagi 

generasi millennial 

b. Pn menginginkah 

Mt mengikuti gaya 

generesi millennial 

c. Gaya yang 

dimaksud adalah 

Menyuruh Mt Suruh Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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Jabar adalah millennial 

d. Pn menyuruh semua 

kandidat untuk bergaya 

millennial mengikuti 

jumlah pemilih suara 

terbanyak di Jabar yang 

merupakan generasi 

muda 

bahasa yang 

digunakan 

mengikuti bahasa 

generasi muda  

37. 39.Ini tugas Anda kelak 

yang menang, supaya 

Jakarta dan Bandung 

jangan macet ya. 

Pemarkah: 

Jangan macet 

a. Suasananya santai atau 

tidak tegang  

b. Pn adalah host di acara 

Rosi 

c. Mt adalah semua 

kandidat gubernur dan 

wakil gubernur Jabar 

yang hadir 

d. Pn memerintahkan pada 

Mt siapa pun yang 

menang dalam pilkada 

nanti harus membuat 

jalan dari Bandung ke 

Jakarta dan sebaliknya 

tidak macet lagi  

a. Jalan dari Bandung 

ke Jakarta macet 

b. Pn menginginkan 

jalan dari Bandung 

ke Jakarta dan 

sebaliknya  lancar 

dan tidak macet  

Memerintahkan Mt Perintah Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

38. 40.Kali ini saya akan 

memberikan dulu dari e.. 

pasangan Rindu. Tolong 

jelaskan pada kami 

perubahan apa yang ingin 

Anda tawarkan pada 

pemilih atau pada 

masyarakat Jawa Barat? 

Pemarkah: 

Intonasi 

pertanyaan 

a. Aktivitas tanya-jawab 

antara host dan tamu 

b. Pn adalah host di acara 

Rosi 

c. Mt adalah kandidat 

gubernur dan wakil 

gubernur Jabar nomor 

urut 1 

a. Pasangan rindu 

adalah Ridwan 

kamil-Uu Rizhanul 

nomor urut 1  

b. Pn mengajukan 

pertanyaan kepada 

Mt 

c. Meminta Mt untuk 

Meyakinkan Mt  Yakin Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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d. Topik pembicaraan 

tentang perubahan apa 

yang ditawarkan untuk 

masyarakat Jabar  

e. Pn meminta Mt  

meyakinkan kepada 

masyarakat Jabar untuk 

melaksanakan janji 

perubahan dan bekerja 

dengan baik  yang 

ditawarkan untuk warga 

Jabar bukan sekadar 

omong kosong 

menjelaskan  

39. 41.Hari rabu persib 

melawan persipura, 

pasangan Rindu nasibnya 

pasti juara. 

Pemarkah: 

Rindu nasibnya 

Juara 

a. Pn adalah calon 

gubernur Jabar nomor 

urut 1  

b. Mt adalah masyarakat 

Jabar 

c. Pn meminta Mt untuk 

memilih Rindu agar 

menang dalam pilkada 

Jabar nanti 

a. Pn sedang 

berpantun 

b. Rindu adalah 

julukan untuk 

pasangan Ridwan 

Kamil dan Uu 

Rizhanul  

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

40. 42.kalau kita lihat Jawa 

Barat itu isunya sama, 

satu adalah isu-isu 

kemiskinan, isu lapangan 

kerja, isu ketimpangan 

ekonomi, dan lain-

lainnya. 

Pemarkah: 

Isu 

a. Pn merupakan calon 

gubernur Jabar nomor 

urut 3 

b. Mt adalah gubernur dan 

wakil gubernur Jabar 

saat ini (Ahmad 

Heryawan-Deddy 

Mizwar) 

c. Pn mengkritik Mt 

a. Isu adalah masalah 

yang sedang 

dihadapi  

b. Kinerja Mt kurang 

baik dalam 

menangani isu 

tersebut  

Mengkritik Kritik Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

laki-laki 
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karena tidak dapat 

menyelesaikan masalah-

masalah tersebut. 

41.  43.Alhamdulillah banyak 

masyakarat yang 

merasakan kesejahteraan 

di Kota Bekasi khususnya 

guru  

Pemarkah: 

Kesejahteraan  

a. Pn adalah wakil 

walikota bekasi yang 

mencalonkan sebagai 

wakil gubernur Jabar 

b. Mt adalah masyarakat 

Jawa Barat 

c. Pn meyakinkan Mt 

bahwa dirinya pantas 

menjadi wakil gubernur 

periode mendatang 

d. Pn meminta Mt untuk 

memilihnya menjadi 

wakil gubernur Jabar 

karena ia sudah 

memberikan 

kesejahteraan di Kota 

Bekasi dan akan 

memberikan 

kesejahteraan di 

Provinsi Jabar 

a. Pn telah 

menyejahterakan 

masyarakat Bekasi 

khususnya guru 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 

42. 44.Oke, sebelum 

waktunya sudah bisa 

menyelesaikan. 

Pemarkah: 

Menyelesaikan  

a. Pn adalah host acara 

Rosi 

b. Mt adalah pasangan 

calon gubernur dan 

wakil gubernur Jabar 

nomor urut 3  

c. Topik: Mt menjelaskan 

kesejahteraan di Jabar  

a. Waktu yang 

diberikan banyak  

b. Mt menyisakan 

waktu yang 

diberikan host 

c. Mt telah 

menyelesaikan 

penjelasannya 

Meminta Mt  Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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d. Pn mengharapkan Mt 

untuk dapat 

memberikan penjelasan 

lebih panjang lagi 

terkait kesejahteraan 

karena waktu yang 

diberikan masih ada 

dengan waktu yang 

singkat 

43. 45.Kenapa banyak 

pengangguran? Iya 

karena itulah kita harus 

dorong bagaimana uji 

kelayakan kompetensi, 

sertifikasi keterampilan 

keahlian, sehingga bukan 

hanya bersaing di 

Indonesia tetapi juga di 

luar negeri. 

Pemarkah: 

Dorong 

a. Aktivitas tanya-jawab 

antara host dan tamu 

b. Pn adalah calon 

gubernur Jabar nomor 

urut 4  

c. Mt adalah masyarakat 

Jabar yang belum 

memiliki pekerjaan 

d. Pn meminta Mt untuk 

memiliki kompetensi 

yang baik dan harus 

memiliki sertifikasi 

keahlian agar dapat 

bekerja  

e. Pn meminta Mt untuk 

belajar lebih giat lagi 

dan memiliki keahlian 

yang lebih lehat lagi 

untuk dapat bersaing di 

luar negeri 

a. Pn mendorong Mt 

untuk belajar lebih 

giat lagi agar 

memiliki 

kompetensi yang 

baik 

b. Pn mendorong Mt 

untuk mengikuti 

lembaga-lembaga 

keahlian misalnya 

BLK  

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

perempu

an dan 

laki-laki 

44. 46.Soal yang tidak 

disukai dari seorang 

Sudrajat, yaitu 1. Kurang 

dikenal, 2. Kurang 

Pemarkah: 

Tidak disukai 

dan intonasi 

pertanyaan 

a. Pn adalah seorang host 

acara Rosi  

b. Mt adalah calon 

gubernur Jabar nomor 

a. Pn menyampaikan 

hasil survei Indo 

barometer tentang 

calon gubernur 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu
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merakyat, dan ada juga 

kurang tegas. Apa yang 

ingin Anda koreksi? 

urut 3 

c. Topik pembicaraan 

tentang hal-hal yang 

tidak disukai oleh warga 

Jabar tentang calon 

gubernur Jabar nomor 

urut 3  

d. Suara masyarakat Jabar 

yang meminta Mt lebih 

merakyat dan lebih 

tegas lagi 

e. Pn meminta agar Mt 

lebih merakyat lagi dan 

lebih tegas lagi serta 

lebih mengenalkan diri 

ke masyarakat Jabar  

Jabar nomor urut 3 

yang tidak disukai 

dari warga Jabar 

b. Pn bertanya kapada 

Mt 

c. Pn meminta 

penjelasan 

an. Mt 

laki-laki 

45. 47.berikutnya untuk Pak 

Ahmad Syaikhu ada hal-

hal baik juga dari Anda 

e.. sumbernya adalah 

Indo Barometer, tapi 

yang tidak suka adalah 

karena kurang merakyat, 

dan juga kurang dikenal, 

serta kurang tegas. Apa 

yang ingin Anda koreksi 

Pemarkah: 

Tidak disukai 

dan intonasi 

pertanyaan 

a. Pn adalah seorang host 

acara Rosi  

b. Mt adalah calon wakil 

gubernur Jabar nomor 

urut 3 

c. Topik pembicaraan 

tentang hal-hal yang 

tidak disukai oleh warga 

Jabar tentang calon 

wakil gubernur Jabar 

nomor urut 3  

d. Suara masyarakat Jabar 

yang meminta Mt lebih 

merakyat dan lebih 

tegas lagi 

a. Pn menyampaikan 

hasil survei Indo 

barometer tentang 

calon wakil 

gubernur Jabar 

nomor urut 3 yang 

tidak disukai dari 

warga Jabar 

b. Pn bertanya kapada 

Mt 

c. Pn meminta 

penjelasan 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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e. Pn meminta agar Mt 

lebih merakyat lagi dan 

lebih tegas lagi serta 

lebih mengenalkan diri 

ke masyarakat Jabar  

46. 48.Mudah-mudahan 

dengan e.. kami banyak 

mengenalkan kepada 

masyarakat juga partai 

pendukung kami juga 

memberikan terus e.. 

sosialisasi terhadap 

pasangan asyik nomor 3. 

Pemarkah: 

Mengenalkan 

a. Pn adalah calon wakil 

gubernur Jabar nomor 

urut 3 

b. Mt adalah warga Jabar 

c. Topiknya: menjelaskan 

kurang dikenalnya Pn di 

Mt 

d. Pn meminta Mt untuk 

memilihnya dalam 

pilkada Jabar nanti  

a. Pn mengenalkan 

diri  

b. Pasangan asyik 

adalah Sudrajat 

dan Syaikhu 

c. Pn telah 

bersosialisasi 

terhadap pasangan 

asyik nomor urut 3  

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

47. 49.Mereka yang tidak 

menyukai Pak Deddy 

Mizwar alasannya adalah 

karena kinerjanya kurang 

bagus 38%, kurang tegas, 

dan kurang 

berpengalaman. Apa 

yang ingin Anda 

klarifikasi? 

Pemarkah: 

Tidak disukai 

dan intonasi 

pertanyaan 

a. Aktivitas tanya-jawab 

host dengan tamu 

b. Pn adalah seorang host 

acara Rosi  

c. Mt adalah calon  

gubernur Jabar nomor 

urut 4 

d. Topik pembicaraan 

tentang hal-hal yang 

tidak disukai oleh warga 

Jabar tentang calon 

gubernur Jabar nomor 

urut 4 

e. Suara masyarakat Jabar 

yang meminta Mt lebih 

tegas lagi dan lebih giat 

a. Pn menyampaikan 

hasil survei Indo 

barometer tentang 

calon gubernur 

Jabar nomor urut 4 

yang tidak disukai 

dari warga Jabar 

b. Pn bertanya kapada 

Mt 

c. Pn meminta 

penjelasan 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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lagi dalam bekerja  

f. Pn meminta agar Mt 

lebih merakyat lagi dan 

lebih tegas lagi serta 

lebih baik lagi dalam 

bekerja  

48. 50.Responden Indo 

Barometer yang tidak 

suka pada seorang Dedi 

Mulyadi karena kurang 

wibawa dan ambisius. 

Apa yang ingin Anda 

koreksi? 

Pemarkah: 

Tidak disukai 

dan intonasi 

pertanyaan 

a. Pn adalah seorang host 

acara Rosi  

b. Mt adalah calon  wakil 

gubernur Jabar nomor 

urut 4 

c. Topik pembicaraan 

tentang hal-hal yang 

tidak disukai oleh warga 

Jabar tentang calon 

wakil gubernur Jabar 

nomor urut 4 

d. Suara masyarakat Jabar 

yang meminta Mt lebih 

berwibawa  

e. Pn meminta agar Mt 

lebih berwibawa lagi 

a. Pn menyampaikan 

hasil survei Indo 

barometer tentang 

calon wakil 

gubernur Jabar 

nomor urut 4 yang 

tidak disukai dari 

warga Jabar 

b. Pn bertanya kapada 

Mt 

c. Pn meminta 

penjelasan 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

49. 51.Alasan orang tidak 

menyukai seorang 

Ridwan Kamil adalah 

yang tertinggi sombong 

Pemarkah: 

Sombong 

a. Pn adalah seorang host 

acara Rosi  

b. Mt adalah calon  

gubernur Jabar nomor 

urut 1 

c. Topik pembicaraan 

tentang hal-hal yang 

tidak disukai oleh warga 

Jabar tentang calon 

a. Pn menyampaikan 

hasil survei Indo 

barometer tentang 

calon gubernur 

Jabar nomor urut 1 

yang tidak disukai 

dari warga Jabar 

b. Pn bertanya kapada 

Mt 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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gubernur Jabar nomor 

urut 1 

d. Suara masyarakat Jabar 

yang meminta Mt 

terlalu sombong 

c. Pn meminta 

penjelasan 

50. 52.Banyak orang yang 

mengatakan seorang Uu 

Ruzhanul Ulum adalah 

sosok yang merugikan 

untuk popularitas Ridwan 

Kamil. 

Pemarkah: 

Intonasi sindiran  

a. Pn adalah seorang host 

acara Rosi  

b. Mt adalah calon  wakil 

gubernur Jabar nomor 

urut 1 

c. Masyarakat Jabar 

menyindir Mt bahwa Mt 

membawa pengaruh 

tidak baik untuk 

Ridwan Kamil  

a. Mt menjatuhkan 

elektabilitas 

Ridwan Kamil  

b. Mt memiliki 

popularitas yang 

tidak bagus  

 

 

Menyindir Mt Sindir  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

51. 53.Bagaimana mereka 

akan menyelesaikan 

masalah-masalah Jawa 

Barat? 

Pemarkah: 

Intonasi 

pertanyaan 

a. Pn adalah seorang 

pemandu acara di acara 

Rosi 

b. Mt adalah semua paslon 

gubernur dan wakil 

gubernur Jabar  

c. Topik: permasalahan di 

Jabar  

d. Pn memerintahkan Mt 

untuk dapat 

menyelesaikan masalah-

masalah di Jawa Barat 

a. Pn memberikan 

pertanyaan kepada 

Mt  

b. Mt menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

Memerintah Mt Perintah  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

52. 54.Setelah kami analisa 

ada beberapa problem 

inya Allah kalau 

pasangan rindu 

Pemarkah: 

Beberapa 

problem 

a. Pn adalah calon  

gubernur Jabar nomor 

urut 1 

b. Mt adalah warga Jabar 

a. Pn telah 

menganalisa 

beberapa masalah 

di Jabar  

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu
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memimpin yang pertama 

adalah mengurangi 

ketimpangan desa kota, 

konsep gerbang desa, satu 

desa satu produk satu 

perusahaan. 

c. Topik: permasalahan di 

Jabar  

d. Pn memiliki beberapa 

program jika terpilih 

menjadi gubernur Jabar 

e. Pn meminta Mt untuk 

memilihnya dalam 

pilkada Jabar nanti 

sehingga masalah-

masalah yang ada di 

Jabar akan terselesaikan  

b. Pn telah membuat 

beberapa rencana  

c. Pn akan melakukan 

menyelesaikan 

masalah 

tersebutjika terpilih 

 

an. Mt 

laki-laki 

53. 55.Jangan sampai 

lapangan-lapangan kerja 

yang ada sekarang 

diambil sama orang lain 

padahal kita sendiri butuh 

kerjaan bahkan kita pergi 

ke Saudi Arabia untuk 

mencari pekerjaan 

Pemarkah: 

Mencari 

pekerjaan  

 

a. Pn adalah calon 

gubernur Jabar nomor 

urut 3 

b. Mt adalah pemerintah 

c. Topik pembicaraan 

mengenai sulitnya 

mencari lapangan 

pekerjaan  

d. Pn menyindir Mt yang 

mencari tenaga kerja 

dari luar negeri dan 

tidak mencari tenaga 

kerja dari dalam negeri 

saja 

e. Pn menyindir Mt yang 

tidak bijak, tidak 

memberdayakan SDM 

dalam negeri 

a. Pn menyampaikan 

orang Indonesia 

susah mencari 

pekerjaan di negeri 

sendiri  

b. Mt mengambil 

tenaga kerja dari 

luar negeri  

Menyindir  Sindir  Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

54. 56.Jawa Barat dicap 

sumber teroris?. Saya kira 

Pemarkah: 

Harus 

a. Pn adalah calon 

gubernur nomor urut 3  

a. Agama Islam 

bukan teroris 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 
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ini harus diklarifikasi. 

Kalau di Amerika itu 

kalau orang yang bukan 

Islam nembak-nembak 

disebutnya kriminal, gila, 

mabok, kalau orang Islam 

yang nembak disebutnya 

teroris. Jadi ini cap ini 

harus dibetulkan 

diklarifikasi  

 

b. Mt adalah masyakarat 

luas terutama 

masyarakat Indonesia  

c. Topik pembahasannya 

adalah Jawa Barat dicap 

sumber teroris 

d. Agama Islam adalah 

agama yang baik  

e. Pn meminta agar Mt 

mengubah 

pemikirannya tentang 

teroris, Agama Islam 

bukan teroris. 

b. Pn mengklarifikasi 

bahwa agama 

Islam adalah 

agama teroris  

Pn laki-

laki Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

55. 57.Okay, masih ada 

waktu, ada yang ingin 

ditambahkan. 

Pemarkah: 

Masih ada 

waktu 

a. Pn adalah host acara 

Rosi 

b. Mt adalah calon wakil 

gubernur Jabar nomor 

urut 4  

c. Topik: Mt menjelaskan 

gembong teroris di 

Jabar   

d. Pn meminta Mt untuk 

memberikan penjelasan 

lebih panjang lagi 

terkait sumber teroris di 

Jabar  

a. Waktu yang 

diberikan banyak  

b. Mt menyisakan 

waktu yang 

diberikan host 

c. Mt telah 

menyelesaikan 

penjelasannya 

dengan waktu yang 

singkat 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki  

56. 58.Buat pilkada yang 

elegan, pilkada yang 

menyenangkan, pilkada 

yang memberikan sebuah 

edukasi. 

Pemarkah: 

Pilkada yang 

elegan  

a. Pn adalah calon wakil 

gubernur Jabar nomor 

urut 3 

b. Mt adalah masyarakat 

Jabar 

a. Pn mengetahui 

bahwa Mt adalah 

masyarakat yang 

sopan, baik, dan 

beretika  

Memohon Mt Mohon  Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki Mt 

laki-laki 
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c. Pn memohon Mt tidak 

melakukan kericuhan, 

keributan, dan 

perpecahan saat pilkada 

nanti 

d. Pn ingin pilkada nanti 

adalah pilkada yang 

damai  

dan 

perempu

an 

57. 60.Untuk itu, makanya 

kenalkan generasi 

millennial kepada 

calonnya yang akan 

dipilih, track record-nya, 

riwayat hidupnya, 

pendidikannya, dan 

eksistensinya selama ini, 

serta visinya. Saya kira 

itu yang dididik kepada 

mereka sehingga mereka 

mau datang ke TPS. 

Pemarkah: 

Melihat track 

record calon 

pemimpin  

a. Pn adalah calon 

gubernur Jabar nomor 

urut 3 

b. Mt adalah masyarakat 

Jabar yang akan 

menjadi penyumbang 

suara di pilkada nanti 

c. Pn adalah seorang 

purnawirawan TNI 

degan pangkat terakhir 

Mayor Jenderal 

d. Topik: mencari calon 

pemimpin 

e. Pn menyuruh Mt untuk 

melihat track record 

(rekam jejak), dan 

pendidikan Pn   

a. Pn adalah seorang 

yang cerdas  

b. Pn lulusan Master 

in Public 

Administration di 

Harvard 

University, USA 

c. Pernah menjadi 

duta besar  

Menyuruh Mt Suruh Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

58. 61.Gini loh Mba ya 

suami-suami itu suka 

sekali ngomong mantan, 

suka bikin kita cemburu 

padahal kalau kita buka 

keran, para istri itu lebih 

Pemarkah: 

Cemburu  

a. Pn adalah host acara 

Rosi  

b. Mt adalah istri dari 

calon gubernur Jabar 

nomor urut 1  

c. Istri-istri banyak yang 

a. Istri memiliki daya 

tarik yang lebih 

bagus daripada 

suami  

b. Seorang istri tidak 

suka membuat 

Menyindir  Sindir  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

perempu
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banyak yang ngantri ditunggu para lelaki 

d. Pn menyindir suami-

suami yang tidak bijak, 

yang suka bicara 

mantannya kepada istri  

e. Suami suka membuat 

seorang istri cemburu 

f. Suami ganjen 

cemburu suami  an 

59. 62.Saya ditantang oleh 

dua temen saya, siapa 

yang diakhir semesternya 

ranking 1 dua yang kalah 

traktir odading atau cakue 

ini kira-kira. Jadi hanya 

dengan semangat the 

power of cakue odading 

ah gitu ya, alhamdulillah 

dari ranking 7 ke ranking 

1 di SMA 3 Bandung 

Pemarkah: 

Ditantang 

a. Pn adalah seorang calon 

gubernur Jabar nomor 

urut 1  

b. Mt adalah masyarakat 

Indonesia  

c. Topik pembicaraan 

tentang berkompetisi 

yang sehat  

d. Pn dulunya ranking 7 

sebelum berkompetisi 

dengan hadiah cakue 

e. Pn mengajak Mt untuk 

berkompetisi yang sehat 

dan tidak perlu mahal  

a. Pn ditantang teman 

SMA jika ranking 

1 maka dia yang 

akan mendapatkan 

cakue  

b. Hadiah itu tidak 

perlu mahal  

c. Pn sangat suka 

dengan cakue  

Mengajak Mt Ajak  Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

60. 63.Makanan millennial 

itu harus banyak makan 

serat. 

Pemarkah: 

Makan berserat 

a. Aktivitas ketika setiap 

pasangan calon 

gubernur dan wakil 

gubernur membuka 

kotak diakhir acara Rosi  

b. Pn adalah seorang calon 

gubernur Jabar nomor 

urut 3 

c. Mt adalah generasi 

a. Pn suka makanan 

berserat 

b. Pn suka makan 

selat 

Mengajak Mt Ajak Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 
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millennial 

d. Pn mengajak Mt untuk 

memakan makanan 

berserat 

61. 64.Rasanya tidak lengkap 

kalau para calon 

pemimpin ini tidak 

menunjukkan 

kemampuan seni mereka. 

Pemarkah: 

Menunjukkan 

kemampuan 

f. Sesi terakhir acara Rosi  

g. Pn adalah host di acara 

Rosi  

h. Mt adalah 3 pasang 

calon gubernur dan 

wakil gubernur Jabar 

i. Mt memiliki kreativitas 

yang tinggi  

j. Pn meminta Mt untuk 

menampilkan 

kemampuan seni 

mereka  

c. Mt memiliki bakat 

terpendam  

d. Mt menunjukkan 

kemampuannya  

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an.Mt 

laki-laki  

3. Episode Rosi dan Kandidat Pemimpin Jawa Tengah 

62. 65.Saya akan langsung 

memanggil mereka. Saya 

mulai dulu dengan 

pasangan calon gubernur 

dan wakil gubernur, 

Bapak Ganjar Pranowo 

dan Bapak Taj Yasin 

Pemarkah: 

Memanggil 

a. Suasana sedang ramai 

dengan gemuruh 

penonton  

b. Pn berdiri di tengah 

panggung 

c. Pn adalah seorang 

pemandu acara di Rosi 

d. Mt adalah kandidat 

gubernur dan wakil 

gubernur Jateng nomor 

urut 1 

e. Penutur meminta Mt 

masuk ke studio siaran 

kompas TV  

a. Pn memanggil Mt 

untuk memasuki 

studio siaran 

Kompas TV 

b. Mt memasuki 

studio siaran 

Kompas TV 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki  
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63. 66.Mungkin yang belum 

kenal sama saya itu 

bahwa dihadapkan 

seorang putra kiai biasa 

itu orang akan mendekat, 

tidak berani, mau berjabat 

tangan malu, tapi saya 

welcome, 

Pemarkah: 

Belum kenal  

a. Pn adalah seorang anak 

ulama besar di Jateng 

yaitu K.H Maimun 

Zubair  

b. Pn adalah calon wakil 

gubernur Jateng nomor 

urut 1 

c. Mt adalah masyarakat 

Indonesia  

d. Pn meminta Mt untuk 

bersikap biasa saja, 

santai, rileks, tidak 

perlu canggung dan 

malu  

a. Pn 

memperkenalkan 

diri ke Mt  

b. Pn seorang yang 

menerima siapa 

saja 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

64. 67.Tiba-tiba mau jadi 

calon gubernur, apakah 

Anda kurang kerjaan? 

Pemarkah: 

Intonasi sindiran 

dan pertanyaan 

a. Pn adalah host di acara 

Rosi  

b. Mt adalah seorang calon 

gubernur Jateng nomor 

urut 2  

c. Mt  pernah bekerja 

sebagai menteri ESDM, 

juga ada di MTI, juga 

ada di pertamina  

d. Topik pembicaraan 

tentang mengapa Mt 

masuk ke dunia politik  

e. Pn menyindir Mt bahwa 

dirinya tidak memiliki 

kesibukan yang sampai 

akhirnya ia harus 

mencalonkan diri 

a. Mt telah banyak 

pengalaman di 

bidang 

perminyakan 

b. Mt sebelumnya 

tidak pernah 

menjadi kepala 

daerah  

c. Pn menyindir Mt 

kurang memiliki 

kesibukan padahal 

Mt telah sibuk di 

berbagai bidang 

d. Pn meminta 

berhenti saja di 

politik 

Menyindir Mt Sindir  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki  
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sebagai gubernur Jateng 

  

65. 68.Pembangunan Stadion 

Jatidirinya molor 

Pemarkah: 

Intonasi kritikan 

a. Pn adalah seorang anak 

sekolahan yang 

merupakan warga 

Jateng  

b. Mt adalah gubernur 

Jateng yang 

mencalonkan diri lagi 

sebagai gubernur Jateng 

c. Topik: Top of Mind dari 

seorang Ganjar   

d. Pn meminta Mt segera 

menyelesaikan stadion 

Jatidiri  

a. Mt tidak bekerja 

dengan baik  

b. Pn mengritik Mt 

tentang fakta 

kinerja yang tidak 

maksimal  

Meminta Mt Minta Anak 

muda 

dan 

orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

laki-laki 

66. 69.Kurang terkenal di 

masyarakat 

Pemarkah: 

Kurang terkenal 

a. Pn adalah seorang Ibu 

yang merupakan warga 

Jateng 

b. Mt adalah calon 

gubernur Jateng nomor 

urut 2 

c. Topik: Top of Mind dari 

seorang Sudirman 

d. Pn meminta Mt untuk 

lebih terjun ke 

masyakarat Jateng agar 

lebih dikenal  

a. Mt tidak terkenal  Meminta  Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

67. 70.Saya yakinkan kepada 

mereka Jawa Tengah 

pemerintahannya bersih. 

Pemarkah:  

Meyakinkan   

a. Pn adalah seorang 

gubernur Jateng dan 

mencalonkan diri lagi 

sebagai gubernur Jateng  

a. Pn isukan pernah 

korupsi E-KTP  

b. Pn meyakinkan Mt 

bahwa dirinya 

Meminta Mt  Minta  Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 
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b. Mt adalah masyarakat 

Jateng  

c. Pn meminta kepada Mt 

untuk tidak terpengaruh 

dengan isu di luar sana  

d. Pn meminta untuk 

memilihnya dalam 

pilkada nanti  

tidak korupsi  perempu

an dan 

laki-laki 

68. 71.Saya masih ada waktu, 

ada yang ingin 

ditambahkan e.. Pak 

Yasin 

Pemarkah:  

Pemarkah:  

Ditambahkan  

a. Pn adalah host acara 

Rosi 

b. Mt adalah calon wakil 

gubernur Jateng nomor 

urut 1 

c. Topik: pasangan nomor 

urut 1 menjelaskan 

kepemimpin di Jateng  

d. Mt menyelesaikan 

penjelasannya sebelum 

waktunya selesai  

e. Pn mengharapkan Mt 

untuk dapat 

memberikan penjelasan 

lebih terkait 

kepemimpinan di Jateng 

karena waktu yang 

diberikan masih ada 

a. Waktu yang 

diberikan banyak  

b. Mt menyisakan 

waktu yang 

diberikan host 

c. Mt telah 

menyelesaikan 

penjelasannya 

dengan waktu yang 

singkat 

Meminta Mt  Minta  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

69. 72.Apakah Anda 

memang tidak cukup 

membela masyarakat 

Jawa Tengah dalam hal 

ini petani yang merasa 

Pemarkah:  

Intonasi 

pertanyaan 

a. Pn adalah host di acara 

Rosi  

b. Mt adalah gubernur 

Jateng  

c. Topik: permasalahan 

a. Pn memberikan 

pertanyaan kepada 

Mt  

b. Mt diminta untuk 

menjawab dan 

Menyindir Mt  Sindir  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 
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dirugikan dengan 

pembangunan pabrik 

semen. 

pembangunan pabrik 

semen kendeng yang 

tidak disetujui oleh 

masyarakat sekitar  

d. Pn menyindir Mt yang 

tidak bisa membela 

warga Jateng ketika 

dalam permasalahan 

serius 

menjelaskan apa 

yang terjadi  

laki-laki 

70. 73.Tidak ada tanah rakyat 

yang diambil loh ya, 

tidak ada lahan petani, 

pertanian yang diambil 

karena itu lahannya milik 

Perhutani 

Pemarkah:  

Milik Perhutani 

a. Pn adalah gubernur 

Jateng yang 

mencalonkan diri lagi 

sebagai calon gubernur 

b. Mt adalah masyarakat 

Indonesia  

c. Topik: permasalahan 

pembangunan pabrik 

semen kendeng yang 

tidak disetujui oleh 

masyarakat sekitar  

d. Pn meyakinkan bahwa 

tidak ada lahan rakyat 

yang diambil untuk 

membangun pabrik  

a. Pn menyampaikan 

tanah yang buat 

untuk pabrik 

adalah milik 

Perhutani  

Meyakinkan Mt Yakin Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an. 

71. 74.Pak Ganjar, tidakkah 

soal semen kendeng di 

mana ibu-ibu berdemo 

dengan e.. cukup menyita 

perhatian nasional waktu 

itu, menyemen kakinya 

bahkan ada yang sampai 

Pemarkah:  

Menyita 

perhatian 

a. Pn adalah seorang host 

di acara Rosi  

b. Mt adalah seorang 

gubernur Jateng yang 

mencalonkan diri 

sebagai gubernur lagi di 

Jateng  

a. Mt tidak 

mendengar maunya 

rakyat  

b. Pn menyampaikan 

fakta lapangan 

terhadap masalah 

pabrik semen 

Mengkritik Kritik  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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meninggal. c. Mt tidak bertanggung 

jawab terhadap 

permasalahan yang 

terjadi  

d. Pn mengkritik tegas 

bahwa Mt selama 

menjadi pemimpin 

belum memberikan 

yang diinginkan rakyat 

hingga ada rakyat yang 

meninggal gara-gara 

pembangunan pabrik 

semen tersebut  

tersebut  

 

72. 75.Niat design-nya bagus, 

tapi eksekusinya barang 

kali perlu penataan 

Pemarkah:  

Perlu penataan  

a. Pn adalah calon 

gubernur Jateng nomor 

urut 2  

b. Mt adalah gubernur 

Jateng yang  sekarang 

juga mencalonkan diri 

sebagai gubernur Jateng 

lagi  

c. Topik: kesemrawutan 

kartu tani  

d. Pn mengkritik Mt 

karena program yang 

dibuat belum bisa 

terealisasi dengan baik 

hal itu dibuktikan 

dengan banyaknya 

masyarakat Jateng yang 

mengeluhkan sulitnya 

a. Program kartu tani 

Mt tidak berjalan 

dengan baik  

b. Masyarakat banyak 

yang mengeluhkan 

cara kerja kartu 

tani  

c. Masyarakat 

kesulitan 

menggunakan 

kartu tani  

Mengkritik  Kritik  Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

laki-laki 
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menggunakan kartu tani 

73. 76.Kita menyebutkan 

janji kerja jadi bukan 

janji kampanye, janji 

kampanye itu selesai 

kampanye bubar. Ini 

rencana kerja kita. 

Pemarkah:  

Menyebutkan 

janji kerja 

a. Pn adalah calon 

gubernur Jateng nomor 

urut 2  

b. Mt adalah masyarakat 

Jawa Tengah  

c. Pn ingin meyakinkan 

kepada Mt bahwa 

dirinya akan bekerja 

menepati janjinya jika 

Pn terpilih menjadi 

gubernur Jateng  

a. Pn menyinggung 

para calon kepala 

daerah yang hanya 

sekadar janji 

kampanye bukan 

janji kerja yang 

tidak menepati 

janji tersebut saat 

sudah terpilih 

menjadi kepala 

daerah  

Meyakinkan Mt Yakin Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an  

74. 77.Jangan pernah 

bermimpi kalian menjadi 

pekerja. Mimpilah 

menjadi pencipta 

lapangan pekerja. 

Pemarkah:  

Pencipta 

lapangan 

pekerja 

a. Pn adalah calon 

gubernur Jateng nomor 

urut 1  

b. Mt adalah masyarakat 

millennial Jateng  

c. Pn menyuruh Mt 

mengembangkan diri 

dalam hal kreativitas 

dan inovatif agar Mt 

dapat membuat 

pekerjaan bukan 

mencari pekerjaan  

d. Pn menyuruh Mt untuk 

menjadi pebisnis bukan 

karyawan  

a. Pn meminta Mt 

menciptakan 

pekerjaan  

b. Pn menyuruh Mt 

berkreatif agar 

menghasilkan uang  

Meyuruh Mt  Suruh  Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

75. 78.Pemerintahan yang 

bersih 

Pemarkah:  

Bersih 

a. Pn adalah gubernur 

Jateng yang 

mencalonkan lagi 

sebagai petahana 

a. Pn isukan 

menerima suap 

dari e-KTP  

Meyakinkan  Yakin Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 
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b. Mt adalah masyarakat 

Jateng  

c. Topik: host 

memberikan pertanyaan 

kepada Pn tentang 

mengapa masyarakat 

Jawa Tengah harus 

memilih Ganjar 

Pranowo dan Pn 

menjawab pertanyaan 

tersebut  

d. Pn meyakinkan sekali 

lagi bahwa 

pemerintahan yang ia 

pegang adalah 

pemerintahan yang 

bersih bebas dari 

korupsi.  

laki-laki 

dan 

perempu

an 

76. 79.Mengapa Jawa 

Tengah harus mengganti 

gubernur yang sudah ada 

dan beralih ke gubernur 

yang baru? 

Pemarkah:  

Intonasi 

pertanyaan 

a. Pn adalah host acara 

Rosi  

b. Mt adalah calon 

gubernur Jateng  

c. Pn meminta penjelasan 

kepada Mt mengapa 

gubernur Jateng harus 

diganti dirinya dalam 

hal ini Mt   

a. Pn bertanya kepada 

Mt  

b. Mt langsung 

menjawab 

pertanyaan tersebut 

Meminta Mt Minta Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki  

77. 80.Untuk itu pemimpin 

yang jujur, dan pekerja, 

dan insya Allah kami 

berdua komit dengan itu.  

Pemarkah: 

Jujur 

a. Pn adalah calon 

gubernur Jateng  

b. Mt adalah masyarakat 

Jateng 

a. Pn akan 

berkomitmen untuk 

berlaku jujur dan 

bekerja dengan 

Menyindir  Sindir Orang 

dewasa, 

Pn laki-

laki. Mt 
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c. Topik: visi dan misi Mt 

jika terpilih menjadi 

gubernur Jateng  

d. Pn menyindir gubernur 

Jateng periode 

sebelumnya yang 

diisukan menerima suap 

kasus e-KTP  

e. Pn akan berlaku jujur 

dan bekerja dengan baik 

jika terpilih menjadi 

gubernur 

baik laki-laki 

dan 

perempu

an 

78. 81.Kesulitan ekonomi 

jangan pernah membuat 

kehilangan kesempatan 

untuk mendapatkan 

pendidikan 

Pemarkah: 

Mendapatkan 

pendidikan 

a. Pn adalah host acara 

Rosi  

b. Mt adalah masyarakat 

Indonesia  

c. Pn mengajak Mt jangan 

pernah menyerah untuk  

mendapatkan 

pendidikan, jangan 

pernah lelah untuk 

belajar menggapai cita-

cita walaupun kesulitan 

sedang melanda  

a. Pn meminta 

kepada Mt 

sekolahlah 

bagaimana pun 

kondisinya  

Mengajak Mt Ajak  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 

dan 

perempu

an 

79. 82.Ya saya pesen ya inget 

jangan sampai korupsi, 

terus ingat sama yang 

bawah-bawahlah, 

Pemarkah:  

Jangan sampai 

korupsi  

a. Pn adalah mantan Ibu 

kos calon gubernur 

petana Jateng nomor 

urut 1 

b. Mt adalah calon 

gubernur Jateng nomor 

urut 1  

a. Pn 

mengharapkan 

Mt tidak 

korupsi  

Meminta Mt  Minta  Orang 

dewasa, 

Pn 

perempu

an. Mt 

laki-laki 
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c. Suasananya saat Pn 

diwawancarai di rumah 

Pn  

d. Pn meminta Mt tidak 

melakukan korupsi dan 

lebih memerhatikan 

rakyat bawah  
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LAMPIRAN 2. Transkrip Video  

 

A. Transkrip Video Rosi dan Kandidat Pemimpin Jawa Timur 

Nomor urur 1: Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak 

Nomor urut 2: Saifullah-Puti Guntur Soekarno 

Narator= Inilah dia Rosianna Silalahi   

Suara tepuk tangan meriah dari penonton 

Rosi = Selamat malam (senyum kepada penonton) Saya merasa sangat 

bangga dan bahagia sekali, karena hari ini Anda kembali menjumpai 

Rosi episode spesial Kandidat Pemimpin Jawa Timur (sambil senyum)  

Suara tepuk tangan meriah dari penonton 

Rosi = Dan malam ini saya begitu bangga karena untuk pertama kalinya dua 

pasang calon gubernur dan wakil gubernur (kedua tangan diangkat ke 

depan dan telapak tangan saling berhadapan) bertemu di satu 

panggung Rosi dan Kandidat Pemimpin Jawa Timur (tangan kanan 

digenggam dan setengah diangkat ke atas serta senyum yang lebar)  

Suara tepuk tangan meriah dari penonton prok prok prok prok  

Rosi = (menggenggam kedua tangan dan senyum) saya mulai memanggil 

mereka, Indonesia khususnya warga Jawa Timur. (genggaman dibuka 

dan tangan kiri diangkat ke depan serta telapak tangan dibuka) Inilah 

calon pemimpin Anda, (menggenggam kedua tangan dan senyum) 

Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno 

Suara tepuk tangan meriah dari penonton prok prok prok prok prok prok  

Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno memasuki panggung dengan 

bertepuk tangan dan senyum. Rosi pun menghampiri mereka saling 

kompakkan dan mereka bertepuk tangan serta senyum.  

Rosi = (Kedua tangan dibuka dan telapak tangan berhadapan) Iya (senyum) 

(tangannya mengarah dan menunjuk Saifullah Yusuf dan Puti Guntur 

Soekarno) sekali lagi inilah Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno. 

(Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno menunduk ke penonton). 

(menggenggam kedua tangan) Berikutnya saya panggilkan Khofifah 

Indar Parawansa dan Emil Dardak (bertepuk tangan dan senyum).  
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Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak memasuki panggung dan 

tersenyum serta membungkukkan badan kemudian mengangkat kedua 

tangan dan melampaikannya kepada penonton. Rosi pun menghampiri 

Khofifah untuk cipika cipiki serta bersalaman dengan Emil.  

Rosi duduk di tempat pembaca acara dan  kedua paslon Khofifah Indar 

Parawansa-Emil Dardak serta Saifullah Yusuf -Puti Guntur Soekarno 

berada di tempat duduk  masing-masing yang telah disediakan.  

Rosi = (Senyum) Anda bersama Saya Rosianna Silalahi di episode Rosi 

spesial yaitu kandidat pemimpin Jawa Timur (duduk dan kedua 

tangannya memegang pulpen sembari memutar-mutar pulpen yang ia 

pegang). Sebelum mereka berdebat yang diselenggarakan oleh KPUD 

Jawa Timur, dua pasang calon hadir dulu (sembari tersenyum) di Rosi 

Kompas TV(senyum). 

Suara tepuk tangan meriah dari penonton dan dua pasangan calon prok prok 

prok prok prok prok  

Rosi = Seperti biasa dalam episode Rosi dan Kandidat Pemimpin Daerah ini, 

tidak saja kita mendengar janji politik mereka untuk kebaikan dan 

perubahan masyarakat Jawa Timur, tetapi juga mengenal lebih jauh sisi 

sisi lain yang selama ini mungkin saja Anda belum tahu tentang mereka 

(sembari tersenyum). Silakan warganet bergabung bersama Saya untuk 

memberikan komentar Anda, hastagnya adalah Kandidat Jatim di Rosi, 

perhatikan penulisannya mention @KompasTV. Dan siaran ini juga 

Anda saksikan di website Kompas TV dengan perspektif kamera 360 

(tangan kiri menunjukkan sebuah telepon genggam yang berada di atas 

meja samping kirinya). (kedua telapak tangannya diletakkan di atas 

meja) Malam ini sekali lagi saya ingin berikan tepuk tangan yang 

meriah untuk dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jawa 

Timur (tangan kiri mengarah ke dua pasang calon). Saya juga 

memberikan kabar kepada Anda bahwa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu 

undangan untuk menyaksikan talkshow Rosi ini kami buka untuk 

umum  (kedua tangan memegang pulpen sembari memutar-mutar 

pulpen yang ia pegang) dan ternyata yang paling bersemangat hadir 

adalah pewarta Jatim (tersenyum lebar).  
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(Suara tepuk tangan dari penonton) prok prok prok prok 

Rosi = Apa itu pewarta Jatim? Paguyuban Warga Jakarta asal Jawa Timur. 

Mana sih mereka?  

Anggota pewarta Jatim berdiri dan  melambaikan tangan serta bertepuk 

tangan.  

Rosi = semangat ya mau lihat calon calon pemimpin Jawa Timur ya (sembari 

senyum dan kedua telapak tangan saling bersentuhan dan mengepal 

serta diletakkan di atas meja).  

(Suara tepuk tangan dari penonton) prok prok prok prok 

Rosi = emang bisa milih nanti?  

Hahahahahahaha suara tawa penonton  

Rosi = Tidak apa-apa yang penting doanya untuk Jawa Timur yang lebih 

baik.  

Penonton= Punya saudara  

Rosi = O punya saudara (badan sedikit diangkat dan ditegakkan). Iya iya iya 

(kedua tangan dilepas dan kedua tepak tangan bersentuhan dengan 

meja). Anda yang telah menyaksikan Rosi episode Kandidat Pemimpin 

Jawa Timur ini, saya lebih dulu membuka perkenalan (tangan kiri 

sedikit diangkat dan menunjuk ke dua pasang calon), pasti banyak 

orang yang sudah tahu  (telapak tangan kiri di letakkan di atas meja). 

(Mata menghadap ke kertas) Saya mulai dulu  Pak Saifullah Yusuf dan 

Puti Guntur Soekarno. (Wajah kembali menghadap ke Pak Saifullah 

Yusuf dan Puti Guntur Soekarno) Saya boleh panggil Gus Ipul saja? 

(sembari tersenyum).  

Saifullah= Boleh  

Rosi = Boleh, (wajah tegang, kedua tangan saling berpengangan dan 

dikepal) ini kali ketiga bertemu dengan (badan dicondongkan dan 

menghadap ke Khofifah) Saya boleh panggil dengan Mba Khofifah 

saja?  

Khofifah= Silakan  

Rosi = (badan kembali ditegakkan) Ini kali ketiga Gus Ipul dan Mba 

Khofifah bertemu, rasanya kayak apa sih?  
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Saifullah= (sembari menganggukkan kepala dan senyum) rasanya iya 

(tersenyum lebar) 

Rosi = hahahahahaha  

(Penonton tertawa) hahahahahahaha 

Saifullah= Luar biasalah (tersenyum)  

(Penonton tertawa) hahahahaha 

Saifullah= Rasanya luar biasa bisa bersama-sama dengan Bu Khofifah ditiga 

episod pilgub, tapi dulu saya jadi calon wakil gubernur, sekarang calon 

gubernur, itu aja bedanya (tersenyum kembali)  

Rosi = itu aja bedanya  

(Tepuk tangan penonton) Prok Prok Prok  

Rosi = kalau Mba Khofifah tiga kali juga bertemu dengan pria berkumis ini, 

rasanya bagaimana Mba Khofifah?  

Khofifah= beda, kan sirkuitnya memang berbeda. (tersenyum) Jadi, saya 

pertama kali memang turun untuk calon gubernur (tangan kanan 

digerakkan memutar satu kali di depan dada) kedua juga calon 

gubernur, (tangan kanan menunjuk ke Saifullah) Gus Ipul calon wakil 

gubernur waktu itu, (kedua telapak tangan saling berhadapan tetapi 

tidak menyentuh) jadi kami berada pada sirkuit yang berbeda, jadi pasti 

berbeda suasananya (tersenyum). Nah sekarang, e Gus Ipul calon 

gubernur, saya calon gubernur tapi saya bawa adik saya (tersenyum dan 

tangan kanan mengarah ke Emil) dari generasi milenial, Jadi Saya rasa 

ada suasana yang menurut saya memberikan penguatan (tersenyum)  

(Penonton bertepuk tangan) prok prok prok prok prok prok  

Rosi = hem, Mba Khofifah, tim mba khofiah ini melapor ke BAWASLU 

terkait kampanye hitam yang menyasar ke pasangan Anda berdua. Apa 

sih yang sering disalah artikan tentang pasangan Khofifah dan Emil 

Dardak ini (wajah menghadap ke Khofifah dan tangan memutar-

mutarkan pulpen). 

Khofifah= Tidak disalahartikan tapi kita sebetulnya sudah pernah 

berkomitmen (tangan kanan diputar-putarkan) menandatangani bahwa 

kalau paslon saya rasa tidak (kedua tangan saling menyilang seperti 

menolak), relawan-relawan seluruh tim kemenangan dan mungkin ada 
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pihak-pihak lain yang intinya saling menghormati bahwa (tangan kanan 

diputar-putarkan) sara itu di antaranya adalah antar golongan, berarti 

ada laki-laki ada perempuan. Tapi kami punya rekaman-rekaman yang 

cukup banyak. Jadi misalnya masih memberikan diskriminasi 

kepemimpinan perempuan, masih ada yang mengharapkan pemimpin 

perempuan. Nah itu harus ada ikhtiar bersama bahwa equality (sembari 

tersenyum)  

Rosi = Persamaan   

Khofifah= itu harus ada upaya untuk bisa menegakkan bersama. Ruang bagi 

laki-laki dan perempuan untuk masuk pada area publik termasuk area 

politik termasuk pada proses kandidat kontestasi seperti ini harus 

memberikan ruang yang sama (tersenyum)   

Rosi = Yak (telapak tangan diletakkan di atas meja dan wajah membaca 

naskah di kertas) untuk Gus Ipul banyak orang bilang (wajah 

menghadap ke Gus Ipul) Saifullah Yusuf sudah banyak berubah. 

Berubahnya ke arah lebih jaim dan tidak lagi seorang Gus Ipul yang 

dulu.  

Saifullah= (Tertawa) hahahahahaha  

Rosi = Lebih banyak apa, berguyon, ramah, sekarang katanya terlalu serius 

dan dan jaga image. Mengapa Gus Ipul berubah?  

Penonton tertawa hahahahahaha  

Saifullah= (tertunduk malu dan tertawa serta tangan kiri memegang 

pergelangan tangan kanan) hahaha (wajah kembali diangkat dan tidak 

tertunduk lagi) mungkin ini perasaan orang saja. Jadi saya memang 

sering dianggap suka guyon tidak pernah dianggap serius gitu. 

Sekarang saya serius, malah para tim saya protes, kenapa sekarang 

terlalu serius (sembari tersenyum), jadi suka salah paham. 

Rosi dan Emil tersenyum menahan tawa  

Saifullah= Tapi pada dasarnya kita tahulah kapan harus guyon kapan harus 

serius. (sembari unjuk gigi dan tersenyum)  

(Suara tepuk tangan penonton) prok prok prok prok  

Rosi = Tapi selama pilkada ini kok kayaknya serius banget gitu. Apa 

memang stres? (sembari kelima tangan kiri dibuka)  
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Saifullah= Ah haha (tertawa dan tangan kanan digoyangkan ke atas dan ke 

bawah) kami punya dinamika tersendiri (tangan kiri kembali 

memegang pergelangan tangan kanan) punya dinamika yang akhirnya 

saya bersama dengan Mba Puti (sembari tangan kanan menunjuk ke 

arah Puti). Ini pun juga diluar dugaan kami dan saya bersyukur bisa  

bergandengan dengan Mba Puti untuk memenuhi harapan dari apa yang 

tadi disampaikan oleh Bu Khofifah juga (tangan kanan menunjuk ke 

arah Khofifah),  

(Suara tepuk tangan penonton) prok prok prok prok  

Saifullah= Dan kita memberikan kesempatan juga untuk kaum perempuan.  

Rosi = Kami bertanya juga kepada warga Jawa Timur apa yang menjadi Top 

of Mind (tangan kiri diangkat setengah dan memperlihatkan telapak 

tangan ke arah kamera) kalau disebut tentang pasangan calon ini atau 

salah satu calon, apa yang ada di pikiran mereka  dan bukan hal baik 

dan sesuatu yang tidak baik. Apa kata warga Jawa Timur tentang yang 

tidak baik (wajah sekilas mengarah kedua pasang calon) pada dua 

pasang calon gubernur dan wakil gubernur ini. (kedua tangan 

dikepalkan). Kita mulai dengan kesan terhadap Ibu Khofifah? (sembari 

tersenyum) 

Sebuah video diputarkan di layar belakang panggung, dalam video tersebut 

ada beberapa pertanyan untuk masyarakat Jawa Timur( Jatim) tentang 

Calon Gubernur mereka. Pertanyaan pertama, “Apa yang tidak Anda 

sukai dari Khofifah Indar Parawansa?” 

Warga Jatim= (Seorang ibu dengan Baju merah muda dan berambut pendek 

dan sedang berada di luar ruangan) Kalau Saya melihat gimana ya,  

Bu Khofifah itu kurang merakyat, menurut saya (kedua alis sembari 

diangkat)  

Warga Jatim= (Seorang lelaki muda dengan baju baju kotak-kotak dan 

berambut pendek) terlalu terobsesi. 

Warga Jatim= (Seorang lelaki muda dengan jaket hitam dan memakai topi 

hitam) kurang merakyat gitulah ibaratnya. 
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Warga Jatim= (Seorang bapak yang berambut tipis dan berkumis serta 

berjenggot tebal memakai kaos warna oranye dan berkerah) kurang 

blusukan corone kurang blusukan istilahe (sembari tersenyum) 

Video pun  berakhir  

(Tepuk tangan penonton) Prok Prok Prok Prok  

Rosi = (Wajah menghadap ke Khofifah) Bu Khofifah apa yang ingin Anda 

koreksi tentang kurang merakyat dan terlalu berobsesi (senyum)  

Khofifah= Saya selama ini ketemu dengan muslimat NU, muslimat NU itu 

basisnya graslut kalau hadir di lapangan itu bakal naiknya tuh naik truk, 

naik mobil pick up terbuka, lesehan di lapangan. Saya tidak tahu kurang 

merakyat seperti apa. Ketika saya di kementerian sosial yang saya 

temui itu mereka-mereka penerima PKH artinya bahwa mereka pada 

posisi 10% masyarakat termiskin di Indonesia. Saya bersama mereka, 

saya berinteraksi bersama mereka (tangan kanan seperti diputar-puar 

ke depan), saya keliling ke rumah-rumah tidak hanya di forum 

pertemuan, saya harus memahami mungkin persepsi merakyat berbeda 

dangan apa yang saya lakukan selama ini. Bahwa yang saya sapa itu 

sudah graslut sosialiti, 10% masyarakat termiskin, dan muslimat itu 

graslutnya sosialiti di Indonesia, mungkin saya harus banyak 

mendengar kembali bahwa yang mereka maksud kurang merakyat itu 

formatnya  

Rosi = kayak apa  

Khofifah= Iya, kayak apa (tersenyum) a ahahaha  

(Tepuk tangan penonton) Prok Prok Prok Prok  

Rosi = Bagaimana dengan terlalu terobsesi?  

Khofifah= ee saya rasa setiap kehidupan harus berpengharapan (kedua tangan 

diputar-putar) ada motivasi, ada semangat, ada dorongan, supaya kita 

bergerak dan terus bergerak melakukan kebaikan dengan kebaikan. 

Rasanya kalau seseorang tidak punya harapan, tidak punya obsesi pada 

saat yang sama kemungkinan dia akan kandas dengan cita-cita yang 

mungkin akan membawa kebaikan di kehidupan mereka. (Tepuk tangan 

penonton) Prok Prok Prok Prok  

Rosi = Baik Mba Khofifah, berikutnya apa kata warga Jatim.  
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Video diputarkan (video tersebut menampilkan beberapa pertanyaan untuk 

warga Jatim. Pertanyaannya adalah “Apa yang tidak Anda sukai dari 

Saifullah yusuf?”)  

Warga Jatim= (seorang lelaki muda gendut memakai jaket berwarna abu-abu 

dengan lengan berwarna kuning) kurang senyum kali ya.  

Warga Jatim= (Seorang bapak dengan tinggi badan tidak terlalu tinggi 

memakai kemeja kotak-kotak hitam putih dan memakai topi hitam) 

kurang merakyat sedikit kan ya kan, la yo cuma itu. Kurang blusukan 

ke kampung-kampung ya kan.  

Warga Jatim= (Seorang perempuan muda dengan badan kecil memakai 

jilbab berwarna hitam bercorak putih dan baju putih) Kalau untuk 

Saifullah Yusuf sih menurut aku sih kurang eksis ya, kurang banyak 

nongol di media (tersenyum). 

Warga Jatim= (Seorang bapak dengan kumis yang tebal memakai kaus 

berkerah bercorak lorek-lorek hitam dan abu-abu) Gus Ipul tuh kurang 

serius ya, banyak guyonnya (tersenyum). 

Video berakhir 

 (Tepuk tangan penonton) Prok Prok Prok Prok  

Saifullah= yang terakhir termasuk yang salah paham (sembari tertawa).  

 Rosi = Jadi, kurang senyum, termasuk juga ada kurang blusukan, kurang 

eksis katanya (sembari menghitung dengan jari kiri). Apa yang salah 

dari pesan ini?  

Saifullah= Iya, iya memang tidak semua orang bisa dijangkau dengan TV, 

dengan koran, dengan mungkin media-media lain termasuk dijangkau 

dengan pertemuan satu persatu. Jadi tidak semua orang tahu sosok kita 

gitu. E mungkin bisa jadi, belum pernah ketemu berlum pernah juga 

lihat apa yang kita lakukan, tapi kita maklumi apa yang menjadi 

pandangan masyarakat terhadap kita terhadap saya khususnya ya. Saya 

merasa bahwa selama sepuluh tahun atau hampir sepuluh tahun menjadi 

wakil gubernur sekuat tenaga saya bisa datang ke berbagai tempat 

untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan mendengar apa yang 

mereka harapkan dari saya sebagai wakil gubernur.  

Rosi = Baik  
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(Tepuk tangan penonton) Prok Prok Prok Prok  

Rosi = Satu kata saja, secara cepat. Tolong Bapak dan Ibu katakan pada 

masyarakat Jawa Timur siapakah Anda, satu kata saja yang identik 

dengan Ibu Khofifah, Mas Emil Dardak, Gus Ipul, dan juga Mba Puti. 

Satu kata saja. Saya mulai dari Mba Puti.  

Puti = Kabeh sedulur (senyum)  

Rosi = Kabeh sedulur  

(Tepuk tangan penonton) Prok Prok Prok Prok  

Rosi = Gus Ipul? 

Saifullah= Kabeh makmur  

(Penonton tertawa) hahahahaha dan (bertepuk tangan) prok prok prok prok 

prok  

Rosi = Mas Emil?  

Emil = Masa depan (tersenyum)  

Rosi = Masa depan,  

(Penonton bersorak) huuuuuu dan (bertepuk tangan) prok prok prok prok 

prok 

Rosi = Mba Khofifah?  

Khofifah= Kerja keras 

Rosi = kerja keras. 

(penonton bertepuk tangan) prok prok prok prok prok  

Rosi = Bagaimana sesungguhnya janji perubahan dan kebaikan untuk 

masayarakat Jawa Timur yang ditawarkan oleh kedua pasang calon 

gubernur dan wakil gubernur ini? Kami kembali sesaat lagi 

(tersenyum). 

Rosi = Selamat bergabung kembali di Rosi dan Kandidat Pemimpin Jawa 

Timur hastagnya adalah Kandidat Jatim di Rosi silakan mention 

@KompasTV. Saya ingin langsung menanyakan kepada Gus Ipul dan 

Mba Puti. (Wajah menghadap ke pasang calon nomor urut 2) Mengapa 

Gus Ipul dan Mba Puti sebagai calon wakil gubernur merasa perlu 

bahwa pemerintahan ini harus dilanjutkan? Dari wakil gubernur 

menjadi gubernur, kebaikan apa untuk masyarakat Jawa Timur untuk 

meneruskan susunan atau melanjutkan pemerintahan ini.  
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Saifullah= (Tetap duduk di kursi) Yang pertama, bahwa ada prestasi-prestasi 

saya selama mendampingi Pak Gubernur 10 tahun terakhir ini. 

(Menjelaskan sembari berjalan ke depan panggung) Pertama soal 

pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas rata-rata nasional. Inflasi 

terkendali di bawah 2%, kemudian pendapatan per kapita juga terus 

meningkat, dari awalnya 16 ketika kami dilantik sekarang sudah 51 

juta. Ini adalah prestasi-prestasi yang harus dipertahankan. Namun 

demikian, ada pekerjaan rumah yang cukup serius yang harus 

diselesaikan di antaranya adalah masalah kesenjangan kemiskinan. 

Yang pertama, itu harus dilanjutkan, tapi yang kedua, ini perlu 

perubahan-perubahan untuk menuntaskan masalah kemiskinan dan 

kesenjangan dengan cara pandang yang baru, kebijakan yang baru, dan 

juga tentu dengan anggaran-anggaran yang baru. Saya mungkin bapak 

ibu sekalian akan merasakan ketika kita ke Surabaya dan sekitarnya lalu 

pindah ke Madura, akan ada perbedaan yang luar biasa. (kedua tangan 

digerakkan sembari menjelaskan) Di satu sisi Surabaya dan sekitarnya 

lengkap, sementara di Madura banyak sekali hal-hal yang perlu 

mendapatkan perhatian serius. Mulai dari konstribusinya terhadap 

PDRB yang sangat rendah, hanya 6% belum lagi masalah derajat 

pendidikan, derajat kesehatan, dan juga pendapatan per kapita. Ini 

adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian dengan pendekatan-

pendekatan baru, dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Terima kasih 

(sembari kembali ke tempat duduk)  

(Tepuk tangan penonton) Prok prok prok prok prok  

Rosi = (Siku diletakkan di atas meja) Untuk Bu Khofiah, mengapa warga 

Jawa Timur perlu ada perubahan total?  

Khofifah= Saya mengimbangi gus Ipul deh (sembari berdiri dan berjalan ke 

tengah panggung) 

Rosi = Calon Gubernur dan wakil Gubernur yang serba baru. (sembari 

menunjuk Khofifah) 

(Tepuk tangan penonton) Prok prok prok prok prok 

 

B. Transkrip Video Rosi dan Kandidat Pemimpin Jawa Barat 
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No 1: Rindu (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul) 

No 2: Hasannah (Tb Hasanuddin-Anton Charliyan) 

No 3: Asyik (Sudrajat-Akhmad Syaikhu) 

No 4: Dedi-Dedi (Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi) 

 

Narator: Inilah dia Rosiana Silalahi  

Rosi = (host berjalan memasuki panggung, berdiri di tengah panggung, dan 

tersenyum) Selamat malam Indonesia, ter teristimewa untuk Anda semua 

masyarakat Jawa Barat. Ini adalah malam yang spesial untuk Anda 

penonton di Jawa Barat, kenapa? Karena malam hari ini Rosi episode 

spesial Kandidat Pemimpin Jawa Barat. Malam hari ini, saya akan 

mengundang para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 

(sembari tersenyum).  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok  

Rosi = Saya langsung mulai memanggil yang pertama yaitu pasangan calon 

gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum   

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok 

Rosi = Atau rindu (sembari tersenyum)  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok 

Ridwan= (memasuki panggung, dan bersalaman dengan host, serta 

tersenyum) terima kasih.  

Rosi = (host bersalaman dengan pasangan rindu) terima kasih Pak sudah 

datang. Sekali lagi dong mana tepuk tangannya untuk pasangan rindu.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok huuuuu 

Rosi = dan pasangan yang berikutnya adalah Bapak Sudrajat dan Ahmad 

Syaikhu  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

Rosi  = Silakan Pak (mempersilakan pasang calon rindu ke tempat duduk 

yang telah disediakan). Mana tepuk tangan pendukungnya.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok huuuu  

(Pasang calon Sudrajat-Syaikhu memasuki panggung dan bersalaman 

dengan host)  
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Rosi  = dan berikutnya adalah biasanya disebutnya duo DM tapi tadi mereka 

bilang mereka tidak mau dipanggil  duo DM, Dedi-Dedi. Inilah Dedi 

Mizwar dan Dedi Mulyadi (tersenyum).  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok huuuu 

Pasangan Dedi-Dedi memasuki panggung.  

Rosi   = Sekali lagi kita berikan tepuk tangan 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok 

Rosi    = Inilah para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok huuu prok prok 

prok  

Rosi = Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir, saya berikan 

pemberitahuan dulu bahwa saya  dan tim mendapat e.. kabar semalam 

bahwa pasangan Pak TB dan Pak Anton Charliyan e.. tidak bisa hadir. 

Kita berikan apresiasi yang luar biasa pada tiga pasang calon gubernur 

dan wakil gubernur (tangan kanan sembari mengarahkan ketiga pasang 

calon tersebut)  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

Rosi = Jawa Barat adalah Provinsi yang begitu penting, sehingga mata 

Indonesia saat pilkada ini banyak melirik e.. provinsi ini, seperti apa 

sesungguhnya suasana pilkada di Jawa Barat.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok huuuu 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok 

prok prok prok prok prok  

Rosi  = Rosi episode spesial e.. Rosi dan kandidat Jawa Barat. Silakan 

warganet perbincangan kita malam hari ini hastagnya adalah Kandidat 

Jabar di Rosi, perhatikan penulisannya, mention @kompasTV. Malam 

hari ini saya sudah bicara e.. ngobrol dengan para e.. kandidat, saya 

bilang hari ini kita santai saja ya. Setuju?  

Semua paslon= Setujuu  

Rosi = Apalagi pemilih Jawa Barat yang juga representasi seluruh Indonesia 

lebih dari 50% pemilihnya millennial.  

Semua paslon= Oohh  
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Rosi  = Yakan, jadi gaya Anda juga malam hari ini Bapak-Bapak harus 

bergaya millennial. Setuju?  

Semua paslon= Setuju 

Rosi  = Setuju, oke 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok  

Rosi  = Yes, sekali lagi saya ucapkan terima kasih e.. Pak Emil, e.. Pak Uu, 

Pak Drajat, Pak Syaikhu, Pak Dedi, e.., dan Pak 2 Dedi. Saya tahu 

perjalanan Bandung-Jakarta itu sungguh e.. satu perjalanan yang sangat 

menyiksa, macet, tapi toh Anda berenam menyempatkan hadir, jadi saya 

sungguh mengapresiasinya.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok 

Rosi = Terima kasih, terima kasih, terima kasih (sembari tersenyum). Ini 

tugas Anda kelak yang menang, supaya Jakarta dan Bandung jangan 

macet ya.  

Semua paslon= hahaha  

Rosi = Saya mulai dulu dengan e.. pasangan rindu (dengan nada yang sedikit 

tinggi), kok bisa rindu sih.  

Ridwan= Karena singkatan rindu itu Ridwan dan Uu  

Rosi  = Uu, ow 

Ridwan= kira-kira begitu. Jadi rindu Jabar yang juara, rindu pendidikannya 

juara, rindu yang kesejahteraan yang juara, yang dirindukan insya Allah 

akan hadir dari pasangan Ridwan Kamil dan Uu  

 (Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok 

Rosi = Kalau Pak Drajat kok bisa Ahmad Syaikhu asyik, bener tidak sih agak 

maksa?  

Sudrajat= hehe tidaklah, asyik ya asyik aja 

Rosi  = Dibawa asyik aja hahaha 

Sudrajat= Iya  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok 

Sudrajat= Di mana-manakan asyik, inilah mah orang sunda itu kalau manggil 

Sudrajat itu tidak bisa manggilnya Ajat, Jadi saya disebutnya Ajat saidi 

saha? Syaikhu, yasudah asyik aja 

Rosi  = Yey asyik  
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(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok  

Sudrajat= Perasaan asyik juga gitu  

Rosi  = 2 DM, tadi Pak Dedi bener ya bilangin saya jangan dipanggil 2 DM, 

maunya dipanggil apa?  

DediMzwr= Dedi-Dedi, nanti kalau 2 DM nomornya 4 yang dicolok nomor 2  

(Dedi Mulyadi dan Rosi Tertawa) hahahaha  

Rosi   = Dedi-Dedi  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok 

Rosi  = Kali ini saya akan memberikan dulu dari e.. pasangan Rindu. Tolong 

jelaskan pada kami perubahan apa yang ingin Anda tawarkan pada 

pemilih atau pada masyarakat Jawa Barat?  

Ridwan= (sembari berdiri di depan kursinya) Alhamdulillah kami berdua ini 

adalah pasangan yang datang dari pengalaman. Saya adalah Walikota 

Bandung e.. Pak Uu adalah Bupati Tasikmalaya. Jadi, visi misi ke Jawa 

Barat tengahnya adalah untuk e.. membawa yang sudah baik di Kota 

Bandung dan di Tasik sehingga kami adalah pemimpin-pemimpin tidak 

banyak berretorika karena sudah dibuktikan hanya bedanya misalnya 

saya mensejahterakan, membahagiakan warga Bandung hanya 2,5 juta 

manusia e.. nanti insya Allah kepada 45 atau 46 juta manusia di Jawa 

Barat,  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok 

Ridwan= Tapi tadi katanya jangan terlalu serius ya, jadi saya ada pantun 

sedikit boleh ya,  

Rosi  = Boleh dong  

Ridwan= Hari rabu persib melawan persipura, pasangan Rindu nasibnya pasti 

juara. Ya kira-kira begitu  

Rosi   = hahahaha 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok 

Ridwan= Nah jadi visi misinya tadi, setengah adalah apa yang berhasil di 

Bandung, kami berhasil ada 310 penghargaan berarti ada 300an 

perubahan yang kami bawa, Pak Uu juga di desa dengan semangat 

gerbang desa. Kami selalu bertanya rakyat, jadi bukan maunya Pak Uu 

atau maunya Pak Ridwan Kamil, tapi maunya rakyat. Rakyat 
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berkesimpulan, 5 besar kesalahan di Jawa Barat adalah ekonomi, 

pengangguran, kemudian akses kepada sembako yang mahal, 

insfraktuktur masih banyak yang rusak, dan lain sebagainya. Sehingga 

kita akan fokus mengurangi ketimpangan, salah satu provinsi yang 

ketimpangan ekonominya tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa 

Barat Selatan kami akan bantu maksimal ya kemudian desa tidak boleh 

ada migrasi lagi terlalu banyak ke kota, gerbang desa dengan konsep satu 

desa, satu perusahaan, satu produk misalkan. Memastikan orang desa 

bisa produktif tapi tanpa harus anak katurunannya selalu hijrah ke kota. 

Saya kira itu  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

Rosi  = Terima kasih Pak Ridwan Kamil. Berikutnya Pak Sudrajat atau Pak 

Ahmad Syaikhu silakan. Pertanyaannya sama, perubahan apa yang 

sebenarnya bisa dinikmati atau pasti dinikmati kalau Anda berdua 

menang?  

Sudrajat= Baik, e.. perubahan yang akan kami laksanakan dengan Pak 

Syaikhu (sembari berdiri) kalau kita lihat Jawa Barat itu isunya sama, 

satu adalah isu-isu kemiskinan, isu lapangan kerja, isu ketimpangan 

ekonomi, dan lain-lainnya. Bagi saya cuma satu tagline-nya saya sama 

Syaikhu akan menciptakan lapangan kerja di seluruh Jawa Barat dan ini 

akan mengangkat  pendapatan masyarakat Jawa Barat. Saya kira itu dari 

saya, intinya dan saya kira untuk detailnya Pak Syaikhu lebih banyak di 

Bekasi sebagai Wakil Walikota Bekasi beliau akan memberikan rumus-

rumus yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat banyak. Pak 

Syaikhu your time (sembari memberikan mikrofon ke Syaikhu). 

Syaikhu= iya (sembari mengambil mikrofon dan berdiri),  

Rosi  = Cie hahaha  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok  

Syaikhu= Terima kasih Pak Sudrajat, ini dengan visi dan misi mewujudkan 

Jawa Barat yang termaju, bertakwa, aman, dan sejahtera. Saya kira 

memang dirasakan betul masyakarat Jawa Barat. Tentu nilai-nilai 

religiusitas ini harus mewarnai kehidupan sehingga di sinilah suasana 

damai dan harmoni akan tercipta. Jangan sampai nilai-nilai religius akan 
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menjadi satu hal yang menakutkan, justru ini yang menjadi terbukanya 

pintu keberkahan. Nah terkait dengan kesejahteraan, tentu ini yang akan 

kita segerakan tadi bahwasanya success story saya membangun Kota 

Bekasi, Alhamdulillah banyak masyakarat yang merasakan kesejahteraan 

di Kota Bekasi khususnya guru ya, guru-guru alhamdulillah honorer kita 

dapat 5,1 juta sesuatu yang e.. terbesar saya kira di Jawa Barat itu ya. 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok 

Syaikhu= Kita akan usahakan menyebar di Jawa Barat begitu juga hal-hal 

yang lain, seperti halnya intensif RT, RW juga saya kira ini menjadi 

sesuatu yang terbesar di Jawa Barat. Ya RT 1 satu juta setengah, RT 2 

dua juta. Sesuatu yang e.. saya yakin ini akan bisa dikembangkan dalam 

skala Jawa Barat yang lebih luas lagi. Terima kasih saya kira itu ya 

(kembali ke tempat duduk) 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok  

Sudrajat= (sudrajat meminta mikrofon dari syaikhu) sangat sesuatu ya.  

Rosi  = Oke, sebelum waktunya sudah bisa menyelesaikan. Beri tepuk tangan 

lagi untuk Pak Sudrajat, Pak Ahmad Syaikhu. Pasangan asyik dan 

terakhir untuk sesi ini. Silakan Dedi-Dedi.  

DediMzwr= Terima Kasih Rosi (sembari tersenyum dengan nada yang 

berat).  

Rosi  = Hahaha  

DediMzwr= (sembari berdiri) Hahaha, jadi betul perubahan apa bukan mau 

kita, tapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat untuk 

melakukan perubahan harus ada data, jadi bukan katanya. Kalau bicara 

tadi kemiskinan sebagai sebuah isu secara strategis benar tapi 

alhamdulillah kemiskinan di Jawa Barat adalah kemiskinan terendah di 

Bandingkan Jawa Tengah , Jawa Timur masih 11% 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok huuu  

DediMzwr= Tetap harus diturunkan tingkat kemiskinan. Kenapa? Karena 

banyak pengangguran. Berapa banyak pengangguran? Jangan asal 

ngomong, tapi harus ada data. 8,89%. Kenapa banyak pengangguran? Iya 

karena itulah kita harus dorong bagaimana uji kelayakan kompetensi, 

sertifikasi keterampilan keahlian, sehingga bukan hanya bersaing di 
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Indonesia tetapi juga di luar negeri. Itu isu-isu pengangguran. 

Ketimpangan yang tadi Kang Emil katakan. Berapa ketimpangan di Jawa 

Barat? Rendah 0,393  kota Bandung yang tertinggi 4, 0,44 (tersenyum)  

Rosi   = ahahahaha  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok  

DediMzwr= Saya tidak tahu apa sebabnya, ya itu 3 isu, dan satu lagi, dua lagi 

Pendidikan. Ini bicara pendidikan, masalah manusia dan lingkup sosial 

ekonominya. Kita berangkat dari mana dulu itu harus tahu, mau menuju 

ke mana dengan cara apa kita bisa ke sana. Ini harus kita ketahui. Jadi 

jangan sekadar katanya, katanya, katanya gitu ya. Pendidikan demikian 

juga, memang apa pendidikan itu masih rendah khususnya perguruan 

tinggi dan juga SMA SMK karena itulah haru didorong tadi selain uji 

kelayakan kompetensi juga SMA terbuka, pendidikan jarak jauh untuk 

menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tapi juga produktif 

dan unggul serta satu lagi berkarakter.  

Rosi   = Tepuk tangan untuk pasangan Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok  

Rosi = Berikutnya, saya mulai karena tadi pasangan rindu deluan. Saya 

langsung masuk ke pasangan asyik. Indo barometer memberikan 

mengeluarkan rilis surveinya, kalau untuk publik suka tegas, berwibawa, 

disiplin, pasti kita aminkan, tapi saya ingin bertanya soal yang tidak 

disukai dari seorang Sudrajat, yaitu 1. Kurang dikenal, 2. Kurang 

merakyat, dan ada juga kurang tegas. Apa yang ingin Anda koreksi dari 

penilaian ini.  

Sudrajat= Kurang dikenal karena memang saya tidak ada di Jawa Barat 

selama ini di Jakarta beda dengan paslon lain yang sudah 10 tahun di 

Jawa Barat jadi wagub, jadi walikota, jadi bupati, tentu saja saya tidak 

dikenal, tetapi pernah dulu yang usia 40 tahun ke atas pasti mengenal 

saya karena dulu saya sempat sering di TV. Saya kira itu, kalau masalah 

merakyat, kadang-kadang rakyat ini agak pernah salah persepsi. Orang 

merakyat itu tidak berarti blusukan tiap hari. Ketemu selfie dengan 

masyarakat di pasar, itu namanya bukan merakyat itu selfie, tapi orang 

yang merakyat adalah pada saat dia jadi pemimpin dia mengambil satu 
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kebijakan betul-betul membela rakyat, betul-betul memajukan 

kesejahteraan rakyat,  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

Sudrajat= Jadi ini ada missliding tentang merakyat  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

Rosi  = Tepuk tangan untuk Pak Sudrajat, berikutnya untuk Pak Ahmad 

Syaikhu ada hal-hal baik juga dari Anda e.. sumbernya adalah Indo 

Barometer, tapi yang tidak suka adalah karena kurang merakyat, dan juga 

kurang dikenal, serta kurang tegas. Apa yang ingin Anda koreksi dari 

penilaian ini.  

Syaikhu= Iya, jadi kaitannya dengan masalah pengenalan. Artinya 

pengenalan dari Indo Barometer ini mungkin seJawa Barat ya. Sementara 

saya sekarang banyak berkiprah di Kota Bekasi, saya yakin kalau 

pertanyaan itu dipersempit hanya di Kota Bekasi mungkin akan berbeda. 

Nah jadi ini yang harus kita jadikan masalah pengenalan orang terhadap 

para kandidat ini ketika orang itu belum mengenali dengan baik, 

mungkin dia akan asal mengucapkan saja. Oleh karena itulah, mudah-

mudahan dengan e.. kami banyak mengenalkan kepada masyarakat juga 

partai pendukung kami juga memberikan terus e.. sosialisasi terhadap 

pasangan asyik nomor 3. Insya Allah ini akan lama-kelamaan akan 

banyak pengenalan-pengenalan masalah terhadap kami terhadap visi dan 

misi kami, juga terhadap track record serta story yang sudah kami 

bangun. Ahahaha (sembari tertawa) 

Rosi  = Oh hahahahaha  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

Rosi  = Okay, pasangan asyik sudah lalu ke pasangan e.. dedi-dedi. Pak Dedi 

Mizwar yang disukai itu adalah karena artis, ramah katanya, Aamiin tapi  

DediMzwr= Rezekinya anak soleh itu, hehehehe (sembari tersenyum)  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok  

Rosi  = Tapi bukan itu yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya tanyakan 

adalah buat mereka yang tidak menyukai Pak Dedi Mizwar alasannya 

adalah karena kinerjanya kurang bagus 38%, kurang tegas, dan kurang 

berpengalaman. Apa yang ingin Anda klarifikasi.  
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DediMzwr= Saya ingin mengklarifikasi Indo Barometer, kenapa memakai 

Indo Barometer yang responnya cuma 800 deviasi yang tinggi. Ada 3 

lembaga survei yang lama adalah Cyrus, yang kedua Indo Barometer, 

yang terakhir 1800 responden adalah instan. Jadi saya pertanyaan kepada 

Anda malah mungkin saja data tadi meleset sepereti yang tadi dikatakan. 

Saya tidak ingin klarifikasi.  

Rosi  = Okay, jadi Anda melihat bahwa ini tidak ada landasannya?  

DediMzwr= Tidak ada  

Rosi  = Okay (sembari tersenyum) 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

Rosi  = Baik 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

Rosi = Orang-orang berdasarkan responden Indo Barometer yang tidak suka 

pada seorang Dedi Mulyadi karena kurang wibawa dan ambisius. Apa 

yang ingin Anda koreksi dari penilaian ini.  

DediMyd= 15 tahun saya menggunakan pan iket dan pansisunda sebagai 

refesentasi bahwa seorang pemimpin bisa lahir dari kaum tradisional 

untuk melakukan perubahan. Modernisme bukan diukur dengan tatanan-

tatanan yang import, tetapi ketahanan pangan masyarakat, daya dukung 

lingkungan yang kuat kemudian ketahanan keluarga dan itu dianggap 

tidak milenial padahal milenialisme bisa jadi bahaya, manakala publik 

kehilangan produktivitas. Buat apa kita millennial hebat-hebat, gaya-

gayaan kalau beras aja harus beli dari luar.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

DediMyd= Ini problem yang segera kita benahi bersama. Kemudian yang 

berikutnya kewibawan kita tadi selalu dinilai oleh  pakaian, itu kata 

orang Sunda nanti kabobo tenjo kama samaran tinggal mulai dienya-enya 

di lain-lain.  Orai dipaihan oraian digulian. Artinya apa ular yang asli 

dibunuh, ular-ularan dipajang di mana-mana. Kewibawaan bukanlah 

sesuatu yang dibuat-buat dia lahir dari gerak tubuhnnya. Kebiwaan 

adalah instruksi pemimpin yang diikuti oleh masyarakatnya tanpa harus 

dia berkata.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok 20.50 
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Rosi = Okay, terakhir untuk Pak Ridwan dan Pak Uu, dari Indo Barometer 

alasan orang tidak menyukai seorang Ridwan Kamil adalah yang 

tertinggi sombong.  

Ridwan= Gini, saya kalau kerja serius. Jadi kadang-kadang kalau saya tidak 

tertawa senyum karena problemnya di Bandung banyak sekali, tapi kita 

lihat di media sosial. Ya saya ini pejabat publik yang paling ramah, 

paling sosialable ya, e.. dengan 14 juta followers, selalu menegur dengan 

canda-candanya 

Rosi  = Wo ohohoho  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok 

Ridwan= Jadi ada sisi jangan melihat dari sisi fisik ya, tapi ada dimensi lain 

yang e.. rakyat Jawa Barat bisa pahami. Tapi tidak ada manusia yang 

sempurna ya. e.. setiap kekurangan Insya Allah kalau kita perbaiki, lebih 

banyak diberi kritik daripada diberi pujian.  

Rosi = Saya lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, banyak orang yang 

mengatakan seorang Uu Ruzhanul Ulum adalah sosok yang merugikan 

untuk popularitas Ridwan Kamil. Bagaimana Anda mengklarifikasi 

bahwa sosok Anda justru yang membuat popularitas Ridwan Kamil 

melorot.  

Uu = Saya terima apa adanya, tetapi itu menjadi pemicu buat saya semakin 

giat, semakin semangat untuk mempopulerkan diri jangan sampai seperti 

berita itu sesuai dengan kenyataannya.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok  

Rosi  = Iyak, tepuk tangan untuk tiga pasang calon ini sekali lagi.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok 

prok  

Rosi  = Saya mulai dengan Pasangan Dedi-Dedi. Kali ini seberapa kenal 

Anda dengan pasangan Anda. Saya mulai dengan e.. Pak Dedi Mizwar, 

kalau Anda memang kenal dengan calon wakil Anda, apa alat musik 

yang paling-paling sering dimainkan oleh Dedi Mulyadi. Jangan dibisikin 

ya.  

DediMzr= Alat musik?  

Rosi  = Iya 
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Dedi Mzr= Ya macam-macam juga dia suka seni musik tradisional.  

Rosi  = Inilah antara artis sama politisi sudah lebih ke politisi, gampang 

banget (langsung dibalas Dedi Mizwar)  

DediMzr= Yang jelas bukan gitar 

Rosi  = Hah bukan gitar.  

(Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi saling bertatapan dan tertawa) hahahahaha 

Rosi  = Sebutkan satu alat musik yang selalu atau hobi dimainkan oleh 

seorang Dedi Mulyadi? 

DediMzr= Tidak tahu saya  

(Penonton tertawa) hahahahahahaha  

 

C. Transkrip Video Rosi dan Kandidat Pemimpin Jawa Tengah  

Nomor urut 1: Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen 

Nomor urut 2: Sudirman Said-Ida Fauziyah 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok  

Narator= Inilah dia Rosiana Silalahi  

Rosi = Yey (sembari tersenyum dan  berjalan memasuki studio) 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok 

Rosi = Selamat malam (berdiri di tengah panggung sembari tersenyum), 

pilkada serentak tahun ini juga akan dialami atau dilalui oleh 

masyarakat Jawa Tengah karena bulan Juni nanti masyarakat Jawa 

Tengah nanti akan memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur 

mereka. Saya malam hari ini begitu bangga dan begitu bahagia karena 

untuk pertama kalinya dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur 

Jawa Tengah bertemu di Rosi dan Kandidat Pemimpin Jawa Tengah 

(sembari tersenyum).  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok 

Rosi = Saya saja yang bukan orang Jawa Tengah excited sekali atau 

semangat sekali karenanya saya akan langsung memanggil mereka. 

Saya mulai dulu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 

Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Taj Yasin  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok  

(Ganjar dan Yasin berjalan memasuki studio dan bersalaman dengan Rosi) 
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Rosi = dan berikutnya calon gubernur dan wakil gubernur, Bapak Sudirman 

Said dan Ibu Ida Fauziyah.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok  

(Sudirman dan Ida memasuki studio dan bersalaman dengan Rosi)  

Rosi = Inilah dia Rosi Spesial edisi spesial hari ini Rosi dan Pemimpin, 

Kandidat Pemimpin Jawa Tengah.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok  

Rosi = Anda pemirsa setia Rosi Kompas TV silakan ikut berpartisipasi 

memberikan komentar Anda dengan hastag-nya adalah Kandidat Jateng 

di Rosi, perhatikan penulisannya, mention @kompasTV. Kita sambut 

sekali lagi Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Taj Yasin, Bapak Sudirman 

Said, dan Ibu Ida Fauziah.  

(Semua bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok  

Rosi = Saya tidak dapat melukiskan betapa e.. senangnya saya Anda 

berempat datang. Saya tahu e.. Mas Ganjar, Gus Yasin, Mas Dirman, 

Mba Ida benar-benar meluangkan waktu terbang dari Semarang untuk 

datang ke menara Kompas. Thank you so much.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok 

05.51 

Rosi = Salah-salah tidak boleh itu, matur nuwun sanget, ah orang kita lagi 

ngomongin Jawa Tengah kok pake bahasa Inggris. Matur nuwun sanget 

Bapak-Bapak dan seorang Ibu. Aku selalu senang kalau ada 

kandidatnya perempuan. Oke, pertanyaan pertama akan saya ajukan 

kepada e.. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah orang 

banyak tahu tentang seorang Ganjar Pranowo, siapa yang tidak tahu, 

sudah menjabat 5 tahun sebagai gubernur Jawa Tengah di antara semua 

pemberitaan yang ada, adakah sesuatu yang bisa Anda kenalkan lagi 

seorang Ganjar Pranowo bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya 

masyarakat Indonesia. Apa orang yang belum tahu seorang Ganjar 

Pranowo.  

Ganjar = Barang kali jalan-jalan sama saya ya bahwa kalau mau bertemu 

saya ngobrol sama saya, Pak Ganjar itu galak ya. Oh tidak, baik hati.  

(Penonton tertawa) ahahahahaha 
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Ganjar = Sayang kok, gampang diajak ngobrol, sering bercanda, dan 

biasanya mungkin orang sudah banyak tahu kalau itu, tidak suka 

protokoler gitukan, enak, dan bisa bicara apa pun. Mungkin itu ya yang 

kayaknya orang musti yakin untuk melihat saya (sembari tersenyum).  

Rosi = Oke, ternyata orangnya tidak senang protokoler, ramah sebenarnya 

ya.  

Ganjar = Kelihatan tidak, lihat ini (sembari nyeringis).  

(Penonton tertawa) ahahaha 

(Semua bertepuk tangan) Prok prok prok  

Rosi = Putranya yang nonton agak malu lihatnya 

Ganjar = Hahaha  

Rosi = Gus Yasin, apa yang orang belum kenal selain Anda adalah seorang 

putra ulama besar.  

Yasin = E.. mungkin yang belum kenal sama saya itu bahwa dihadapkan 

seorang putra kiai biasa itu orang akan mendekat, tidak berani, mau 

berjabat tangan malu, tapi saya welcome, di mana-mana bisa, nyanyi 

pun insya Allah bisa kok. 

Rosi = Ohhh (dengan mulut dibentuk seperti huruf O)  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok 

Ganjar = Mba, Mba Rosi, dua kali nyanyi lagunya bukan shalawatan, 

bukan ini, rumah kita, Tak bisa ke lain hati, begitu loh.  

Yasin = Tak bisa ke lain hatinya ke Pak Ganjar maksudnya.  

Ganjar = Hahaha 

Rosi = Tanpa bukti, nanti namanya hoax, jadi kita tagih nanti diakhir acara.  

Yasin = Oke  

Rosi = Setuju 

Penonton= Setujuu 

 Rosi = Janji itu masih dianggap hoax kalau tidak dibuktikan, jafi kita tunggu 

suara emasnya Gus Yasin 

Yasin = Oke  

Rosi = Pak Dirman Said, Anda sudah berkecimpung, terakhir Anda adalah 

menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di periodenya Pak 

Jokowi, tapi Anda juga ada di MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia 
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lalu juga di BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) lalu juga 

Pertamina, Anda juga pernah di pindat (Pindah Jabatan) Industri yang 

sangat dengan persenjataan. Tiba-tiba mau jadi calon gubernur, apakah 

Anda kurang kerjaan (sembari tersenyum)  

(penonton tertawa) hahahaha 

Sudirman= Hahaha, iya terima kasih Rosi. Menurut saya benang merahnya 

satu saja, itukan semua dari mulai BRR, MTI, pindah pertamina, ngurus 

rakyat gitu. Jadi sekarang mau ngurus rakyat lagi. Jadi lebih pada 

kelanjutan memang minat untuk urusan-urusan publik saja.  

Rosi = he’em dan itu tidak menghentikan. Jadi meski pun belum pernah 

terjun ke dunia politik itu tidak menghentikan Anda untuk, inikan 

sesuatu yang baru ya Pak Dirman sesuatu yang baru  

Sudirman= Kan saya seneng belajar, jadi ini anggap saja kelas baru. Setelah 

profesional telah kita kerjakan, ini kelas baru masuk politik.  

Rosi = Apa orang yang belum tahu tentang Anda.  

Sudirman= Ini sering negur saya nih (sembari menunjuk ke Ida), e.. senyum 

senyum katanya senyum. Kan saya pakai kumis nih, kelihatannya serem 

padahal orangnya lucu sebenarnya.  

(semua tertawa) hahahaha 

Sudirman= Kalau orang tahu di belakang tuh mocol terus gitu. E.. makanya 

beliau sering ngingetin, jangan lupa senyum katanya. Ini yang bikin 

saya agak kenceng itu karena saya pakai kumis, tapi sebenarnya saya 

tidak bisa lepas dari kumis karena ini sumber kekuatan saya gitu.  

Rosi =Oh  

(penonton tertawa) hahahaha  

(Semua bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok 

Rosi = Kalau begitu supaya anjuran dari pasangan Anda itu Anda jalankan 

dengan baik, coba tolong di close up dulu wajah Pak Dirman said 

(meminta kameramen meng-close up Sudirman). Tunjukkan pemirsa 

kompas TV senyum terbaik Anda 

Sudirman= Hahahahaha, (tertawa kemudian tersenyum di hadapan kamera)  

Rosi = hahahahaha, that the best you can do ya. Manis juga. Bagaimana-

bagaimana,  
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Ida = Lumayan  

Rosi = Lumayan ya  

Sudirman= Hahaha  

Rosi = Kenapa yang bilang manis bapak-bapak ya  

(semua tertawa) hahahahahahaha 

Rosi = Bu Ida Fauziyah dari tahun 1999 sudah duduk di parlemen DPR 

Nasional, mengapa banyak orang melihat siapa ya Bu Ida Fauziyah? 

Apa yang orang belum dapat atau mengapa kiprah Bu Ida sejak tahun 

1999 di parlemen nasional kok rasanya tidak begitu terdengar selama 

ini.  

Ida = Iya, mungkin karena saya lebih, saya tidak seberapa suka dengan 

publikasi, saya lebih senang e.. ada di balik layar. Saya senang 

menunjukkan bahwa saya kerja. Itu saya (tersenyum).  

Rosi = Em,  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok  

Rosi = Kalau dari dalam Bu Ida lebih senang orang di belakang panggung 

dan sekarang harus jadi calon wakil gubernur harus di depan. Ini 

penyiksaan tidak?  

Ida = Sebenarnya di belakang layar juga tidak. Saya ketua fraksi hampir 

dua kali, itu juga di depan. Saya ketua umum fatayat NU 2010-2015 itu 

juga bukan di belakang layar. Saya juga sekarang menjadi ketua 

lembaga e.. kemaslahatan keluarga pengurus besar Nahdlatul Ulama 

juga bukan orang di belakang layar, tapi mungkin saya lebih senang, 

saya lebih tidak begitu suka dengan publikasi yang terlalu menonjol. 

Mungkin itu.  

Rosi = Iya dan Anda memasuki dunia yang hari ini harus dengan publikasi.  

Ida = Iya termasuk datang ke Rosi ini (sembari tersenyum).  

Rosi = Terima kasih banyak Bu Ida.  

(Semua bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok  

Rosi = Kami ingin menanyakan pada masyarakat Jawa Tengah tentang apa 

yang menjadi Top of Mind mereka atau apa yang langsung mereka 

katakan tentang pasangan calon ini. Saya mulai dari orang bicara 

tentang Pak Ganjar Pranowo. Saya sendiri belum lihat Pak Ganjar. Jadi 
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sama-sama kita lihat untuk pertama kalinya. Kita dengar apa sih yang 

mengemuka di pikiran mereka ketika Ganjar Pranowo disebutkan 

(sembari tersenyum).  

Sebuah video diputarkan di layar belakang panggung dan dalam video 

tersebut ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk warga Jawa 

Tengah kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur mereka. “Apa 

yang tidak Anda  sukai dari Ganjar Pranowo?”  

(Seorang pemuda memakai jemper berwarna hijau tua dan berkumis tipis)= 

kurangi marah Pak.  

(Seorang pemuda memakai jemper berwarna hitam dan memakai tas ransel 

serta berkumis tipis)= Pembangunan Stadion Jatidirinya molor 

(Seorang pemuda anak sekolahan yang memakai baju pramuka dan memakai 

tas ransel)= sering terjadi banjir 

(Seorang pemuda memakai hem berwarna biru tua dan memakai ransel)= 

Pak Ganjar belum bisa mengatasi rop air rop dan banjir di daerah 

pemukiman Semarang-Semarang ini.  

(Seorang pemudi memakai jilbab bercorak putih dan dominan biru serta kaus 

biru tua)= Ganteng tapi sayangnya rambutnya sudah putih dah tua. 

Hahaha 

Video selesai 

(Semua bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok  

(Semua tertawa) hahahahahahahaha  

Rosi = Belum mengurangi aps e.. banjir rob ya, terus ya itu ada satu hal yang 

faktual soal kinerja. Terus saya mau masuk yang agak non kinerja dulu, 

kurangi marah-marah, ganteng tapi hehehe  

(Semua tertawa) hahahahaha  

Rosi = Tapi udah ubanan gitu ya. Lugasnya maksudnya. Dia itu tidak tahu, 

rambut putih itu style ya.  

Ganjar = Tidak, saya mau merah tidak enak sama Mba Rosi.  

(semua tertawa) hahaha  

Rosi = Bener (Sembari tersenyum) kita harus berbagi style 

Ganjar = Iya, ini asli jujur kan begitu, putih saja biar tidak apa-apa, maka 

orang bilang tetap putih boten ngalih. Jadi bahasanya bair putih tapi 
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tidak pernah berpindah. Karena kita tidak pernah mengecat itu. Jadi 

biarkan saja. Gusti Allah paringi seperti ini kita terima begitu.  

Rosi = Tapi orang bilang kayak George Clooney  

Ganjar = Hahaha, saya kira George Clooney yang mirip saya  

(Penonton tertawa) hahahaha 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok  

Rosi = Saya rasa putranya Pak Ganjar tahu memang Bapaknya itu tidak 

boleh dipuji. Kita langsung nyesel kalau memuji.  

Ganjar = Iya 

Rosi = Kurangi marah-marah Mas Ganjar.  

Ganjar = Sebenarnya mungkin mereka melihat marah waktu di youtube. 

Saya marahnya baru sekali itu, habis itu tobat saya tidak pernah marah 

lagi.  

(Penonton tertawa) hahahaha 

Ganjar = Mereka melihat itu kemudian seolah-olah mereka marah terus, 

tidak Mba. Lihatlah ini (sembari menunjukkan wajahnya yang selalu 

ceria). Kita tidak marah, saya bilang tadikan, e.. bisa ngobrol, bisa 

ngelawak, bisa ini. Sebenarnya karena kejadian yang sudah kebangeten 

maka kita marah.  

Rosi = Iya, oke 

Ganjar = Sebenarnya tidak, tidak kok tidak marah.  

Rosi = Dan sebenarnya marah penting. Ada perlunya juga ketika memang  

Ganjar = Ada titik tertentu ketika kita harus marah  

Rosi = Ada titik tertentu memang  

Ganjar = Manusiawi kan ya.  

Rosi = He’em 

Ganjar = Oke, oke kita lanjukan marahnya  

Rosi = Hahahaha 

Ganjar = Jangan jangan jangan (sembari bercanda)  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok 

Rosi = Selanjutnya kita dengar kali ini apa Top of Mind dari pasangan 

berikutnya (tersenyum)  
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Sebuah video diputarkan di layar belakang panggung dan dalam video 

tersebut ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk warga Jawa 

Tengah kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur mereka, “ Apa 

yang tidak Anda sukai dari Sudirman Said?”  

(Seorang pemuda berkaus kerah berwarna biru dongker dan memakai 

kacamata)= Kurang terjun ke masyarakat, jadi e.. masyarakat banyak 

yang kurang mengenal dia, itu saja sih.  

(Seorang pemuda berkaus oblong berwarna putih dan berkumis tipis)= 

kurang populer dan belum terbukti kerjanya  

(Seorang Ibu memakai kaus oblong berwarna hitaam, dan kalung panjang, 

serta rambut diikat)= Tidak terkenal di masyarakat 

(Seorang Ibu memakai jilbab kaus berwarna ungu dan baju kaus berwarna 

hitam dan abu-abu)= Kurang terkenal di masyarakat  

(Seorang Bapak memakai topi dan baju hem kotak-kotak berwarna biru dan 

putih)= Menurut saya Pak Sudirman Said belum populer  

 (Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok 

prok 

Rosi = Belum populer katanya  

Sudirman= Iya  

Rosi = Apa yang salah dengan Top of Mind ini 

Sudirman= (sembari duduk di kursi) Tidak ada yang salah karena Mas Ganjar 

sudah hampir 5 tahun, kita baru 6 bulan kan dan kalau lihat tadi kita 

mengamini sebagai satu apa dukungan unutk kerja lebih keras, tapi 

sebagai informasi 6 bulan terakhir itu sebetulnya kenaikan dikenalnya 

sama elaktibilitinya  luar biasa. E.. betul bahwa kalangan tertentu di 

kalangan bawah kita masih kerja keras itu masih kita kerjakan. Mba Ida 

mungkin ada tambahan  

Ida = Tidak, saya kira e.. ya beda tentu. Kalau Mas Ganjar sudah 5 tahun. 

Kalau Pak Dirman mungkin lebih ini lagi kalau saya lebih baru lagi tapi 

kami yakin semakin hari semakin banyak masyarakat yang tidak saya 

mulai mengenal tapi mulai mencintai rupanya (sembari tersenyum). 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok 
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Rosi = Iya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pasangan petahana dan 

penantang akan menunjukkan kinerja mereka dan bakal seperti apa 

masyarakat Jawa Tengah bisa  berharap pada mereka. Seperti apa 

pandangan mereka tentang pembangunan Jawa Tengah. Saya kembali 

sesaat lagi. 16.28 

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok 

prok prok prok  

IKLAN   

IKLAN SELESAI DAN ACARA DIMULAI KEMBALI  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok 

prok prok prok  

Rosi = Saya lanjutkan kembali Rosi episode kali ini, episode yang spesial 

karena dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 

bertemu malam hari ini. Untuk sekali lagi menjelaskan gagasan mereka 

membangun Jawa Tengah, Anda masyarakat Jawa Tengah? Bulan Juni 

nanti akan memilih siapa yang Anda percaya untuk memimpin Provinsi 

ini. Silakan hastag-nya adalah Kandidat Jateng di Rosi mention 

@kompasTV. Saya mau masuk ke pertanyaan karena e.. saya akan 

mulai dulu dengan Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, ini adalah periode 

kedua Anda maju sebagai calon Gubernur. Mengapa menurut Anda 

masyarakat Jawa Tengah merasa masih perlu untuk kepemimpinan 

Anda di 5 tahun berikutnya.  

Ganjar = (sembari duduk) Saya yakinkan kepada mereka Jawa Tengah 

pemerintahannya bersih. Setidaknya dimulai dari provinsi, 3 tahun 

berturut-turut KPK memberikan perhargaan pada kita. Pemerintahan 

bersih dan melayani itu adalah modal dasar untuk seluruh sektor, dan 

sub sektornya bisa diselesaikan, dan catat hanya di Provinsi Jawa 

Tengah seluruh organisasi pemerintahan daerah atau SKPDnya 

mempunyai tempat diakses sangat gampang adalah media sosial, dan 

itu dihitung tidak pakai hari, pakai jam. Apa artinya, layanan publik 

yang memuaskan, layanan yang prima adalah keinginan masyarakat 

sehingga setiap kasus yang muncul di masyarakat, kesulitannya yang 

ada di masyarakat, mereka bisa jumping untuk menyampaikan dan kita 
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bisa merespon dengan cepat. Tidak ada lagi pemerintahan yang bisa 

dilaksanakan tanpa melayani. Kalau melayani sebuah impian 

masyarakat dan bisa kita genapi dengan cara-cara dengan teknologi 

dengan bahasan bahasan yang baik dengan respon yang baik, maka 

pada saat itu publik akan mendapatkan kepuasannya (sembari 

tersenyum).  

Rosi = Heem. Saya masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan e.. Pak 

Yasin, 

Yasin = Ya tentunya mereka ingin keberlanjutan program-program yang 

sudah terealisasi.  

Rosi = Itu saja?  

Yasin = Iya (sembari tersenyum).  

Rosi = Kita tepuk tangan untuk Pak Ganjar dan Pak Yasin  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok prok prok prok  

Rosi = Selanjutnya pada pasangan Pak Sudirman Said dan Ibu Ida. Pak 

Dirman termasuk mengejutkan karena Anda berani masuk kandang 

banteng. Begitu orang bilang  

Sudirman= Hahahaha (sembari tertawa)  

Rosi = Mengapa pemerintahan ini perlu diganti? Silakan. 

Sudirman= Saya tidak punya cara pandang begitu, inikan proses rutin 5 tahun 

sekali pilkada, jadi ada pilkada terbuka dan harus ada kontestasikan. 

Jadi kita masuk ke sana dan tentu saja sebagai pendatang baru harus 

menawarkan hal-hal yang lebih baik. Jadi, kami datang untuk 

memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah dikerjakan 

oleh Pak Ganjar dan timnya.  

Rosi = He’em  

Sudirman= e.. misalnya hal-hal yang sering disebut masyarakat itu soal 

kemiskinan, soal lapangan kerja, soal akses kepada kesehatan. Itu 

sesuatu yang ril dan itu menjadi e.. trigger kenapa kita merasa ruang 

perbaikan masih terbuka lebar dan kita masuk dengan kebaikan itu.  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

Rosi = Bu Ida ada yang mau ditambahkan  
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Ida = Kalau ambil prinsip-prinsipnya santri itu Almukhafadatu 

Almuqadimsalih Walahdubiljatidil aslah. Jadi hal yang baik yang sudah 

dikerjakan ya kita teruskan, tetapi harus ada juga berani mengambil 

langkah baru yang lebih baik lagi. Saya kira masyarakat Jawa Tengah 

kayaknya ingin mengambil hal baru yang lebih baik lagi (sembari 

tersenyum).  

(Penonton bertepuk tangan) Prok prok prok prok prok prok  

Rosi = Cukup?  

Ida  = (menganggukkan kepala) 

Rosi = Baik, selanjutnya ada isu-isu di daerah kemudian menjadi isu nasional, 

isu di daerah ini dianggap cukup serius dan kontroversi di daerah Jawa Tengah 

salah satunya adalah soal pembangunan pabrik semen atau dikenal semen 

kendeng. Saya ingin bertanya pada Pak Dirman dan boleh e.. dengan Ibu Ida juga, 

jika Bapak menjadi gubernur apakah Bapak bisa 


