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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber  :  Bapak . Ir. H. M Nur Sukarno (Dapil 3) Fraksi Golkar 

  Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD    

  Kabupaten Pati.  

Lokasi   : Perumahan Griya Winong Asri No 27 Pati .  

Pewawancara (P) :  Tiatira 

Narasumber (N) :  Bapak . Ir. H. M Nur Sukarno 

Tanggal/Bulan  :  Sabtu, 7 Desember 2019  

 

P : Permisi pak ,Selamat Pagi 

N : Ya mbak silahkan masuk, Sampean Satya Wacana jurusan apa mbak? 

P : Nggih pak,jurusan Sosiologi. 

P : Nggih pak ,nami kula mbak Tia niki kula badhe wawancara, judul skripsi kula niku    

tentang “Strategi Komunikasi Politik Calon Petahana Dalam Memenangkan Pilihan 

Legislatfif 2019 Di Kabupaten Pati” . Yang mau saya tanyakan itu pak “ Apa yang 

mendorong bapak kembali mencalonkan diri lagi sebagai wakil rakyat di DPRD 

Kabupaten Pati ? 

N     : Dulunya itu yang mendorong teman teman pemberdayaan pesisir dan saya membina 

petambak , dan dulu berangkat dari Kelompok Tani Tambak , seng jenenge Kelompok 

Pembudidaya Perikanan,Saya dikasih dananya maune saya kan mendirikan ya mbak 

Kontruksi Masyarakat Peduli Pesisir yang buat kesejahteraan masyarakat ya formal gitu 

mbak , bar kayak ngono semenjak itu ada kegiatan mulai tahun 2004 “Forum Koordinasi 

Pengelolan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kabupaten Pati “ sampai lama itu terus diubah 



fungsikan menjadi KKMD (Kelompok Kerja Mangrove Daerah) ya awalnya iu yang 

mendorong temen teman pesisir , dan setelah saya masuk saya mbak ini yang masalah 

dukungan dulu , ternyata memang strategis tugas pokok, ini mohon maaf ya mbak , 

apalagi sekarang itu sebenarnya semuanya orang yang memenuhi syarat bisa 

mencalonkan, sekarang itu masyarakat sendiri yang apatis seng penting duwitte.Nek neng 

kene , nyuwunsewu wong apikke kayak apa , ora ana duwitte ra bakal dadi. Saya sudah 

mempunyai basis itu tadi . Tapi kalau diitung ya mahal mbak , saya mulai dari Tahun 

2000 saya mulai gak ada yang bayari , saya yang memulai dari kesadaran sendiri 

,membina anggota anggota dalam kelompok itu , kelompok budidaya pesisir , garam , 

dulu itu dari saya mempunyai kesadaran itu , gini mbak soalnya saya kan anggota dewan 

saya maune Teknik Industri dan terus kuliah di Perikanan Undip . Secara langsung 

persepsi DPRD di masyarakat itu jelek ya memang tidak semuanya tapi presentase nya 

besar nek jaman ndisik iku munine datang duduk diam, Jaman  ndisik iku aku 

menghubungi Balai Lingkungan hidup terus ana bantuan bibit mangrove pada saat itu  

27000 yang rhizophora mangrove,  seng nek daerah Kertomulyo dibuakki mbak .Terus 

tak sadarno mbak awakdewe kudu sadar lingkungan, pertama wong do ra simpatik 

nandur do ra ana seng urip , terus januari 2001 itu hujan mbak  terus tumbuh ya mbak 

daun 6 apa 8 dimakan ulat mbak dan itu semua kebesaran Tuhan mbak mangrove nya 

bisa tumbuh sampai sekarang, soalnya niat murni saya itu hanya untuk memperbaiki 

lingkungan tok , Saya sebagai wakil daerah beperan di lingkungan hidup. Tugas di DPR 

itu saya nomor satukan mbak .  

P          : Bapak itu nyalonnya tiga kali ya pak? 

N : 2014 sama 2019 

P : Berarti bapak kemarin ada tim sukses ya , ya pak? 

N : Per desa ada tim suksesnya tapi saya gak ada koordinator per kecamatan 

P : Mekanisme pembentukkan tim sukses nya biasanya seperti apa pak ? 

N : ya per desa, secara teori biasanya ada koordinator per kecamatan tapi saya cukup per 

desa. 



P : mekanisme pembentukkan tim sukses itu bagaimana pak dan kalau ada konflik dengan 

tim sukses pemecahan masalahnya bagaimana pak? 

N : Tim sukses di desa saya pecah koordinatornya, masing masing RW, kalau tim sukses 

ada yang tidak cocok di RW tersebut, saya pecah lagi per RT, tim sukses saya ambil dari 

orang-orang yang sudah lama saya kenal , teman dan kolega . 

P : Daerah sosialiasi nya bapak dimana ya pak? 

N : Ya , sesuai dapil saya mbak , saya di dapil 3 .  

P : Bapak partainya Golkar ya pak,kok bisa bergabung di Golkar itu gimana pak ? 

N : Ya, dari dulu itu saya pernah di PKS tapi saya gak sesuai terus saya di PAN terus niku 

foto ne aku diobongi nek tluwuk masyarakat bilanngi PAN itu panas api neraka , terus 

saya bergabung di partai nasional saya berangkat dari pemberdaya pendamping dibidang 

perikanan saya didorong masuk partai Golkar karena cocok dengan saya dan basis massa 

saya di masyarakat pesisir di 20 desa di Kabupaten Pati.  

P : Strategi pemenangan nya bapak dengan tim sukses itu bagaimana ya pak ? 

N :Strateginya , masing masing anggota tim sukses membawahi keluarganya dan tetangan, 

sekitar 15 sampai dengan 30 orang konstituen, intinya sesuai kemampuan dan pengaruh 

tim sukses di wilayah desa RT/RW. 

P : Berarti bapak mendapat kemudahan dengan adanya tim sukses itu ya? 

N : Ya , soale saya punya jaringan, saya bisa mengunjungi rumah warga 10 sampai 11 

rumah dalam sehari untuk sosialisasi sendirian dan tim sukses hanya membantu kerja 

saya dalam sosialisasi ke warga . Modalnya tim sukses saya yang memodali saya yang 

koordiner, saya terjun sendiri ke masyarakat buat sosialisasi .Motivasi saya mencalonkan 

itu murni memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan petani visinya itu supaya 

Pemerintah Daerah lewat Dinas Pertanian menjamin perlindungan dan pemberdayaan 

petani, dan yang kedua perlindungan nelayan , sekarang ini soalnya gaji nahkoda dan kru 

berbeda  jauh sekali mbak . 

P : Berarti ada bantuan dari partai ya pak? 



N : Ya mbak , saksi per TPS dibayari 50rb ko kono , tapi saya juga ngasih makan dan jajan 

ke saksi per TPS juga , model Pemilu seperti ini itu biayanya mahal soalnya digabung  

P : Bapak ada kampanye terbuka gitu gak pak? 

N : Mahal mbak , jarang sekali yang melakukan itu , mending kalau saya terjun ke 

masyarakat langsung , sosialiasai ne gini mbak kalau ada sedekah bumi sedekah laut , 17 

agustusan hari besar , saya juga bantu pembangunan Gereja mbak saya Nasional kok 

mbak . 

P : Apa saja visi dan misi bapak waktu pencalonan dan pesan pesan politik apa saja yang  

   bapak  sampaikan ke masyarakat waktu sosialisasi atau kampanye?   

N : Visi saya tersalurnya aspirasi masyarakat atau kebutuhan masyarakat sehingga bisa 

dipenuhi Pemerintah. Misi saya merespon kebutuhan masyarakat sesuai lingkungannya , 

mengidentifikasi skala  prioritas kebutuhan yang perlu segera di penuhi, meningkatkan 

pendapatan asli daerah , penggangaran yang efektif efisien , menginisiasi perda yang 

melindungi masyarakat sesuai hak dan kewajibannya . Pesan-pesan politik pergutaunakan 

hak politik yang bertangung jawab , awasi dan pantau atau tanyakan apa yang sudah 

dikerjakan anggota DPRD. 

P : Nggih sampun pak, maturnuwun nggih sampun kersa kula wawancarai , suwun. 

N : Nggih mbak , mangke nek wonten kurang hubungu kula mboten napa apa  

P : Nggih pak , matursuwun .  

 

 

  

   

 

 



 

 
TRANSKRIP WAWANCARA 

Narasumber  :  Bapak . Noto Subiyanto (Dapil 1 ) Fraksi PDIP  

  Anggota Komisi D (Bidang Kesejahteraan Masyarakat)      

Lokasi   : Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Jl. Dr. Wahidin Soediro Husodo 

No.2A.  

  Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah 

Pewawancara (P) :  Tiatira 

Narasumber (N) : Bapak . Noto Subiyanto 

 Tanggal/Bulan :  Senin, 9 Desember 2019  

 

P : Permisi pak ,Selamat Pagi 

N : Ya mbak silahkan masuk 

P :   Iya pak, nama saya Tia dari UKSW saya ini mau wawancara terkait Penelitian Skripsi  

saya yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Calon Petahana Dalam Memenangkan 

Pilihan Legislatfif 2019 Di Kabupaten Pati” . Yang mau saya tanyakan itu pak “Motivasi 

bapak kembali mencalonkan diri lagi sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Pati ? 

N : Dalam membangun kota Pati kita kan bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk kota 

Pati ,kebijakan dalam anggaran dari Pusat dan daerah dan lain lain , anggaran dari sini 

juga bantu kita bisa mengatakan itu, intinya itu motivasi saya . Disamping itu motivasi 

saya ada lagi untuk keluarga jadi saya memberi contoh ke anak saya dalam berpolitik itu 

gini membangun Pati membangun daerah itu tidak hanya urusan setempat kita harus ikut 

dalam dunia politik walaupun kita tidak bagian dari eksekutif  . Jadi anak saya kan 

Kepala Desa jadi saya bisa menunjang anak saya dalam bekerja. 



P : Oh iya pak , Bapak berarti masuk di Komisi apa ya pak? 

N : Saya di Komisi D 

P : Ketua komisi D siapa ya pak? 

N : Pak Wisnu mbak , kula sekertaris ya mbak  

P : Bapak niku wonten tim suksesnya per kecamatan atau per desa? 

N : Per desa mbak,  

P : Koordinasi sama mekanisme nya niku kayak gimana pak? 

N : Koordinasinya kita bentuk orlap per desanya, koordinasi per lapangan , kita bentuk per 

tim, kita tidak asal bentuk lho ya, kita potensi daerah mana, lha lahirnya potensi ini dari 

apa , dari kita memperhatikan desa itu kita priorasikan , tidak serta merta kita kesitu 

diterima ndak, kalau kita gak mengkhususkan daerah itu, misalnya gini dia ada kebutuhan 

desa itu ada kebutuhan , karang taruna atau ibu ibu atau apa, kita bisa membantu kan gitu. 

P : Kayak masalah-masalah di desa itu kayak gitu ya pak? 

N : Ya, kita bantu lah , disamping itu kita bangun desa itu, kita arahkan desa itu melalui 

kepala  

desa melalui karang taruna gitu, misalnya kepala desanya gak bisa gak cocok dengan 

kita, kita cari karang tarunanya atau warganya yang sering cocok dengan kita, kita 

sering bantu, kita bantuan banyak sekali kok. 

P : Bantuan dari DPRD ya pak? 

N : Ndak, pribadi uang pribadi 

P :Contohnya apa pak? 

N : Dari uang pribadi, contohnya saya , misal ada kematian, kalau ditempat itu potensi saya, 

saya kasih uang duka ya, kalau gak uang duka ya kita kasih aqua, kacang, permen.Setiap ada 

kematian kalau ndak mampu ya, kalau yang mampu gak usah, terus kita kalau ada desa yang 

kerandanya jelek dan terbuat dari kayu saya buatkan dari stanless , kalau kan saya sering ke 

daerah tempat itu ada kematian saya diundang saya hadir, kan kita mengambil simpati dari 



masyarakat ,disamping kita mengambil simpati kita harus berkorban juga, kalau kita gak 

berkorban rakyat juga ndak mau, yang jelas gitu. Saya juga menyediakan ambulance, ambulance 

itu ambulance siaga buat desa saya sendiri desa panjunan tapi manfaatnya untuk desa desa lain 

bisa. Saya beli itu 223 juta untuk kebutuhan masyarakat disana untuk rumah sakit bisa, karena 

kita ambulance bukan mobil jenazah , kadang saya nyopir sendiri , jadi orang simpati dengan 

kita , DPRD mau nyopir dewe. Memang saya orangnya no profil ya , ndak mengenal itu siapa 

anu siapa ndak mengenal, tapi saya menjadi anggota dewan ya saya siap diperintah oleh 

masyarakat seringkali ada rumah sakit gak cepet dan tempat saya ditelpon itu ada saya urusin 

sama sama , lho kenapa gak dapat tempat, ada kecelakaan ya kita yang dimintai tolong itu , 

intinya gitu , kalau gak gitu kita gak mungkin bisa dapat orang lagi. 

P : Persaingan ketat ya pak?  

N : Apalagi di Pati Kota 

P : Berarti ada sosialiasi per desa gitu ya pak? 

N : Ya tetep, ada kegiatan misalle sedekah bumi, kita bantu, 17an kita bantu, karang taruna 

ada volley kita bantu, supaya kita dikenal masyarakat, kalau kita gak dikenal masyarakat jangan 

harap . Kalau kepala desa lebih mudah anak saya kepala desa . 

P : Strateginya bapak biar dikenal masyarakat  berarti dalam hal pembangunan ya? 

N : Kita bangun desa itu dengan aspirasi kita tampung aspirasi mereka , kita melalui reses , 

kita tampung apa yang dibutuhkan masyarakat kalau kita menampung semuanya kita kira, kita 

akan melangkah lebih mudah daripada yang tidak sama sekali . Kalau tanpa ini saya kira kita 

keberatan, saya pertama kali keberatan saya pertama kali langsung jadi, didalam PDI Perjuangan 

dapat satu saya menang di Dapil saya, untuk kedua kali ini saya jadi, saya punya konstituen 

orang sudah percaya saya, kredibilias saya mereka tau pekerjaan saya yang menilai kan 

masyarakat bukan kita . 

P : ya pak, terus kenapa bapak memilih berkoliasi dengan PDIP? 

N : Dari dulu tahun 99 saya sudah didesa, saya sudah jadi sektertaris ranting terus ada 

kesibukan kesibukan saya tidak terawat tidak begitu mengikuti. Dan 2010 saya mengikuti lagi 

dan saya masuk di ketua PAC Pati Kota mendapat 1 tahun dan  saya mendaftarkan jadi. 



P : Ya pak, pasti dengan tim sukses pernah ada konflik ya pak, kalau ada itu solusi 

memecahkan masalahnya, bagaimana pak? 

N : Cek cok tetep ada, tetapi kita menghadapi dengan bijak tidak serta merta menyalahkan 

satu dengan satunya tetep kita rangkul bersama  

P : Oh ya pak, berarti bapak dengan tim sukses pemenangannya, sudah sejalan ya pak? 

N : Iya harus gitu, kita gak serta merta kita berhasil , tim sukses kita abaikan , kita merawat 

terus, kita komuikasi intens,ya kalau ada permasalahan apa ngomong, kalau kita selasai tinggal 

ya, saya kira susah mencari tim sukses lagi . 

P : Nggih pak,Bapak strategi pemenangan dengan tim sukses apa aja ya pak? 

N : Strategi pemenangannya ya itu tadi, kita merawat tim sukses, kita harus dikenal di 

masyarakat, kita mendengar aspirasi dari mereka, apa keinginan-keinginan dari mereka semua, 

ya tidak semua bisa kita penuhi ya kita itu gak mahadewa kok, setidak tidaknya kita membantu, 

P : Jadi angota DPRD harus dikenal masyarakat ya pak? 

N : Ya , dikenal dalam hal kebaikan lho, kalau dikenal kejahatan saya kira gak bakal , 

walaupun itu money politic ya, tapi kalau gak baik saya kira gak bakal terpilih . 

P : Berarti bapak di dapil 1 itu dimana aja ya pak? 

N : Dapil 1 itu Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Tlogowungu, 

Kecamatan Gembong.    

P : Berarti area kampanye atau sosialisasinya bapak di dapil itu ya pak? 

N :Ya di dapil saya jelas 

P : Per desa berarti itu ada koordinasi pemenangnya atau per kecamatan, kayak ada struktur 

organisasinya gitu ya pak? 

N : Ya, cuma koordinasi di lapangan aja, secara tidak langsung terbentuk ini wilayah saya , 

tetapi kalau kita dengan partai lain tetep bersaing. 

P : PDI paling tinggi ya pak? 



N : Ya paling tinggi 

P : Pemilu tahun ini gabungan ya pak , malah lebih sulit ya pak? 

N : Ya lebih sulit, tetapi saya yang merawat saksi di TPS , saya penuhi makan minum ya 

sampai selesai,  

P : Ya pak, bapak hari ini gak ada kegiatan ya pak? 

N : Gak ada , sebenernya kalau anggota DPRD seperti ini kalau tidak ada kegiatan 

sebenernya tidak perlu kekantor, permasalahnya apa , saya dimasyarakat itu anggap di kantor, 

karakter masyarakat kita harus tau, kita kan bagian dari budgeting fungsi dari  kita kan 

menganggarkan , terus kita legislasi ini proses dari produk hukum hukum di Pati , yang terakhir 

ini pengawasan kita mengawasi semua di Pati termasuk  masyarakatnya, apa yang menjadi 

kendala di masyarakat kita harus tau.  

P : Ya pak saya kira cukup segitu saja pak, Terimakasih sudah berkenan saya wawancarai,  

N : Ya mbak sama sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Narasumber  :  Bapak . H.Darbi. S.H (Dapil 4) Fraksi PPP 

 Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD    

  Kabupaten Pati. 

Lokasi   : Desa Sukopuluhan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.  

Pewawancara (P) :  Tiatira 

Narasumber (N) :  Bapak . H.Darbi S.H  

Tanggal/Bulan  :  Rabu,11 Desember 2019  

P : Permisi pak ,Selamat Pagi 

N : Ya mbak silahkan masuk 

P : Iya pak, nama saya Tiatira  saya sekolah Satya Wacana, saya ini mau wawancara terkait 

Penelitian Skripsi  saya yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Calon Petahana 

Dalam Memenangkan Pilihan Legislatfif 2019 Di Kabupaten Pati” . Yang mau saya 

tanyakan itu pak “Motivasi atau dorongan bapak kembali mencalonkan diri lagi sebagai 

wakil rakyat di DPRD Kabupaten Pati ? 

N : Ya, saya ikut Pileg lagi, karena itu mbak di daerah kami belum menemukan yang kira 

kira bisa mewakili rakyat it uterus terang aja, pikiran saya kemaren itu tahun 2017, 2018, 

2019 itu urusan di desa terus termasuk administrasi yang ada di desa itu sampai 

Kecamatan sampai Kabupaten pun saya ikut campur dalam arti ikut menyukseskan 

program Pemerintah, termasuk diantarnya, memang saya bekerja keras untuk, nanti 



setelah, saya gak ambisi setelah ada figure yang saya percaya untuk mewakili 

Pucakwangi saya gak ambisi, salah satu program yang saya laksanakan adalah, kemaren 

kana ada langka, panjenengan saya kira sudah tau menau kasus per kasus yang ada di 

desa dan di Kecamatan termasuk, KTP, KK,Akte, Surat Pindah, Mau Haji, Mau Umroh 

dan sebagainya itu, InsyaAllah sePucakawangi saya yang menangani, Kenapa kok gitu? 

Kemaren itu pada waktu KTP langka dan segala galanya langka saya yang ngurusi di 

Pucakwangi.Setelah gini bahasanya, KTP yang ada di desa itu di Kecamatan susah, 

setelah di desa pokokke susah terbelit belit pakai uang dan sebagainya 100 ribu, 150 ribu 

sampe ke panjenengan sampai ke desa. Saya disana langsung nengok KTP banyak 

langsung tak stop  tak  minta saya dan saya sekali lagi tiap hari saya tetap bekerja keras 

mengurusi masyarakat, terus KTP tak sebarkan ke Kecamatan Jaken, Jakenan, 

Pucakwangi, Winong semua, ada beribu KTP itu, saya disana terjun dengan tim saya, 

masyarakat sangat berterimakasih karena KTP nya sudah saya serahkan terus itu saya 

yang ngurusi semua, nek kemaren pada waktu  calonan disini semua anu, sebelum 

calonan tahun 2017, 2018, kayak capil di rumah saya itu, tamu antri ada yang KTP, 

KK,Akte dan mau pindah penduduk, Pencabutan dari Sumatra Kalimantan dari luar jawa 

tak urusi, saya gak sempat nganter karena banyak urusan gitu ya, orang Kecamatan 

pernah gampannge terkejut saya dengan niat InsyaAllah menurut saya bagus tanpa ada 

saya minta uang satu peser pun semua yang ngikut saya kadang kadang ada yang ngurus 

di Kabupaten itu mah saya yang membiayai, saya melihat birokrasi yang ada di Dapil 4 

karena maaf ya ini ya saya bukan sampe ke Juwana , di Juwana ada yang ngurusi sendiri, 

karena saya melihat desa saya, saya langsung terketuk pikiran saya dan saya kepengen 

maju lagi untuk membenahi desa ini sampai sekarang InsyaAllah keliatannya  ada 

perubahan perubahan, Kecamatan kecamatan yang nakal tak sidak . 

P : Sekarang semua KTP KK dan lainnya di ambil di Dispendukcapil semua ya pak? 

N : Yang dulu dulu kan KTP dicetak di taruh di Kecamatan dikasihkan ke Desa, ke Desa itu 

puter puter nek dikeki duwit lagi dikekno, maka saya terketuk gak gatuk nek ngene 

diterus terusno, saya maaf teman teman Haji sendiri ya banyak yang ngurus mau ada 

kesulitan, ngurus kurang Akte kurang KK itu, penarikan kok ada 200 300 wah ra gatuk 

nek iki terus, akhirnya saya langsung terjun dan iso tak tangani sampai sekarang ada 



perubahan yang singnifikan pandangan kami, tapi yo namanya orang saya juga sadar 

bahwa ada kekurangan dan kelebihan, makanya itu saya terketuk untuk mencalonkan 

menjadi anggota legislatif lagi kayak gitu , yang kedus harus turun ke lapangan biasanya 

itu menemukan berbagai  permasalahan permasalahan itu sampai sekarang yang belum 

dilakukan teman teman di Legislatif , makanya itu saya sudah di Komisi A satu periode 

akhirnya terus saya lari di Komisi B kenapa, InsyaAllah yang Komisi A masalah 

Pemerintahan dan Pilkades saya tanggani biar nanti dilanjutkan teman teman atau biar 

tahu lah permasalahan hingga sekarang yang ada di desa desa itu, saya melanjut ke 

Komisi B saya gak mau ke Komisi C kenapa saya ke Komisi B, saya kepengen 

mengurusi pertanian dan dibidang ekonomi, InsyaAllah nanti saya kemaren sudah terjun 

ke pasar pasar dan mau bantuan bantuan yang sifatnya langsung gabah dan sebagainya 

belum terpenuhi semua saya sekali lagi sampaikan saya kepengen bekerja yang kayak 

gitu dan mengurusi masyarakat kenapa, sebenarnya saya kalau bahasa kasar e mbak nek 

tak pangan kan wes ra anu itungane mbak, tapi saya pengen membenahi permasalahan 

permasalahan yang ada di wilayah kami nanti setelah itu ya kalau sudah agak lumayan 

lah nanti dilanjutkan yang muda muda gakpapa.Pokoknya saya sampaikan sekali lagi ke 

panjenengan niatte mencari ilmu jangan sampai mundur selangkah pun yang menjadi 

tujuan penjenengan , jangan sampai minder. Aslinya saya itu pengusaha mbak bukan 

seorang politis, karena saya itu ya sudah punya perusahaan dan sebagainya yang 

perusahaan kayu itu, saya kan perantauan, tapi saya liat situasi di desa kurang pas, 

akhirnya saya langsung terjun di legislatif, Alhamdulliah masyarakat menerima, makanya 

untuk yang kedua kalinya tadi sekali lagi saya sampaikan untuk membenahi wilayah 

kami temasuk, sekarang nek panjenengan umpama nek survey survey di kecamatan atau 

desa, setelah tak pegang saya InsyaAllah ada perubahan yang singnifikan itu yang 

masalah penjenengan menanyakan kepada saya kenapa kok dalam maju di periode ke 2 

semangat maju lagi. 

P : Bapak dari fraksi apa ya pak? 

N : Saya dari PPP  

P : Ada dukungan yang kuat dari partai gak pak, pada waktu mencalonkan kembali? 



N : Biasanya partai gini mbak ngasih semangat gitu lah kalau yang partai, nganu partai kan 

biar kursinya tambah bisa kita memperjuangkan aspirasi, kalau partai itu dewannya tidak 

tambah padahal kita itu harus ada tata tertib termasuk fraksi itu kalau kita tidak punya 

satu fraksi paling kan nanti gabungan kita ikut kemana gitu partai partai sebelah , 

Alhamdulilah kemarin, PPP setelah pernah satu suara, terus saya ikut tiga suara, 

Alhamdulilah periode kemarin diterima kembali. 

P : Terus bapak itu ada tim sukses ya pak, dari per kecamatan apa per desa? 

N : Saya pertma kali gak pake PAC ini namanya Pengurus Anak Cabang tapi pakai tokoh 

tokoh yang saya kemaren, karena saya dipercaya masyarakat , tokoh tokoh yang ada di 

masjid, mushola, IPNU, saya sebagai ketua IPNU kecamatan, yaitu teman teman yang 

mempercayakan saya akhirnya saya berangkat, kemaren ya didukung partai, dan saya 

yang pengen sampai sekarang kami di kabupaten tidak mempunyai wewenang apa apa 

dan ikut memikirkan juga masalah sekarang yang sekarang diakui gak diakui di 

Pemerintahan yang menjadi rawan itu adalah Money Politics itu sampai sekarang itu, 

walaupun saya tidak bisa berkomunikasi dengan Pusat karena itu wewenang pusat dan 

sebagainya itu, yang dewan kan daerah kan fungsi daerah kan, itu bukan masalah baru 

pelanggaran dan sebagainya itu kan hak prerogratif dari pusat sebetulnya walaupun 

bagaimana saya berpikir kesana supaya nanti bagaimana caranya Money Politics itu kalau 

bisa ya gak tapi kalau gak bisa ya bagaimana jangan sampai keterlaluan, malah saya nek 

gak Politik uang malah saya kira ya saya tetep suara terbesar di Dapil 4 nek gak uang 

uangan saya kira semua pada tau nek pakai uang gitu makanya perjalanan politik,menjadi 

seorang politik kayak dewan dan sebagainya jangan sampai dijadikan itu mencari uang 

sadang pangan, sebaiknya ada sampingan, kayak pertanian seperti saya. 

P : Pak, apakah pada waktu pencalonan ada sosialisasi per desa atau per kecamatan gitu? 

N : Iya, ada saya mengumpulkan tiap hari mbak, biasanya saya diundang muslimatan 

sebagai pembicara kayak gitu, nek saya ngatekno diundang kayak ngono ku, yo RT RW 

saya diundang tapi saya gak ada waktunya, yang penting urusan-urusan krusial yang gak 

bisa dilaksanakan sendiri itu saya bisa membantu, kalau ada rapat RT RW nek ditekakno 

kan ora, tapi nanti kalau sudah rapat desa InsyaAllah saya siap, saya tiap anu mbak ada 



umatnya dimana dimana , tim tim, kan ada teman teman haji saya sebagai sambutan di 

warga dan sebagainya, saya sering ada seperti di Karangwotan, Pucakwangi. 

P : Pernah ada konflik apa tidak pak dengan tim sukses terus cara untuk menyelesaikannya 

bagaimana? 

N : Iya, kayak gitu sudah biasa mbak, kan di masyarakat gini mbak, orang baru jadi dewan 

aja baru dilantik berapa bulan terus dia kan minta minta sebagainya, kita kan gak begitu 

a, wong kita itu berjuang bareng-bareng kita itu untuk masyarakat , makanya gini mbak 

ada tim sukses yang niatnya bekerja mencari keuntungan, kadang-kadang setelah itu 

njaluk proyek dan sebagainya kita kan gak kayak gitu, kita kan proyek dirasakan orang 

banyak termasuk mushola, masjid, madrasah,jalan itu kan dirasakan orang banyak, kan 

biasanya tim sukses biasanya langsung minta proyek biasa itu manusiawi, tapi setelah tau 

menau dia sadar sendiri, saya kira kalau ada permasalahan-permasalahan tida begitu 

penting pada pandangan kami yang penting kita bisa kan ngurusi wong akeh mbak kita 

nek seandainya sor sasor dijor semua orang minta mbak kita gak bakal hidup, kemaren 

aja ada kekurangan air, yang meminta air walah, nek kayak ngene iki kan gak gatuk , 

disana saya juga beli e untuk 4 kecamatan, kita mensiasati lah, karena itu keluar dari uang 

sendiri yo kita yo sedikit ada bantuan. 

P : Iya pak, terus bagaimana pak cara menyusun strategi pemenangan dengan tim sukses? 

N : Tim sukses itu di hari H mbak, bahasane dirumati nek ora dirumati ndekne mblayu, 

makanya kalau dewan itu, bahasane iso ambekgan kan sediluk ngkas iki, tiga tahun 

setengah neh mesti mengeluarkan biaya neh mbak, politik susah kalau dirasakan enak ya 

enak, 

P : Berarti strategi pemenangannya bapak termasuk apa aja ya? 

N : Cara saya itu nama saya dimana mana terkenal kalau ada orang yang meminta tolong 

sama saya , saya kalau bisa lakukan, tim sukses itu jangan dibanggakan, kita harus turun 

sendiri di lapangan, saya kira panjenengan sudah tau menau, sekarang yang jadi dewan 

kan malah orang yang berduwit, ini sebenarnya saya itu gak senang mbak money politics 

itu saya kasian masyarakat menurut saya ya gak usah ada money politics, kalau saya yo 

cenderung kita itu bekerja yang bagus tapi sampai sekarang yang mengayomi kita 



Undang Undang nya itu belum ada, kalau Pemda juga melaksanakan dari pusat, tapi ini 

yang jadi permasalahan itu sekali lagi saya sampaikan untuk mengurangi bahkan untuk 

menghilangkan money politics, kita kalau  di masyarakat kalau gak pakai apa itu 

istilahnya ongkos ongkos ganti rugi pekerjaan nek ora ngono ora gelem do milih. 

P : Berarti bapak di anggota dewan di komisi B itu bagian apa  ya pak? 

N : Di bagian ekonomi mbak, ngurusi ekonomi yang ada di desa itu termasuk kemiskinan-

kemiskinan yang ada di desa dan kemarin untuk yang namanya  orang ada yang terselip 

orang yang gak punya punya itu gak dapat bantuan itu sudah saya usulkan agar mendapat 

bantuan itu kalau bukan jalurnya gak bisa mbak dadi ne saya sakumpama komisi B 

bagian administrasi surat menyurat kan lucu, 

P : Ya pak saya kira cukup segitu saja pak, maaf merepotkan Terimakasih sudah berkenan 

saya wawancarai,  

N : Ya mbak sama sama.  
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Bapak . Ir. H. M Nur 

Sukarno (Dapil 3) Fraksi 

Golkar Anggota Komisi B  

Bidang Perekonomian dan 

Keuangan DPRD    

Kabupaten Pati. Perumahan 

Griya Winong Asri No 27 

Pati . 

 

Apa yang mendorong  

bapak kembali untuk 

mencalonkan diri lagi 

sebagai wakil rakyat? 

Dulunya itu yang mendorong teman teman 

pemberdayaan pesisir dan saya membina 

petambak , dan dulu berangkat dari Kelompok 

Tani Tambak . Motivasi saya mencalonkan itu 

murni memperjuangkan perlindungan dan 

pemberdayaan petani visinya itu supaya 

Pemerintah Daerah lewat Dinas Pertanian 

menjamin perlindungan dan pemberdayaan petani, 

dan yang kedua perlindungan nelayan , sekarang 

ini soalnya gaji nahkoda dan kru berbeda  jauh 

sekali mbak . 

  Apa hal yang membuat 

bapak bisa dikenal baik 

oleh masyarakat, 

sehingga masyarakat bisa 

memilih anda kembali ?  

Karena saya dahulu sudah turut andil dalam 

Kelompok Tani Tambak dan saya ikut 

melestarikan lingkungan dengan pembelian dan 

penanaman mangrove di daerah saya, sehingga 

saya dikenal baik oleh masyarakat oleh karena hal 

yang pernah saya lakukan.  

  Siapa yang turut ikut 

serta dalam terpilihnya 

bapak menjadi anggota 

DPRD Pati? 

 

Tentunya adanya tim sukses mbak dan teman 

teman yang masyarakat pesisir yang sudah 

mendukung saya sejak awal.  

  Bagaimana mekanisme 

pembentukkan tim sukses 

pemenangan dan jika 

terdapat  

konflik dengan tim 

sukses, bagaimana 

pemecahan masalahnya ? 

 

   Per Per desa ada tim suksesnya tapi saya gak ada 

koordinator per kecamatan, ya per desa, secara 

teori biasanya ada koordinator per kecamatan tapi 

saya cukup per desa, Tim sukses di desa saya 

pecah koordinatornya, masing masing RW, kalau 

tim sukses ada yang tidak cocok di RW tersebut, 

saya pecah lagi per RT, tim sukses saya ambil dari 

orang-orang yang sudah lama saya kenal , teman 

dan kolega . 

 

 



  Bagaimana cara bapak 

dan tim sukses menyusun 

suatu strategi 

pemenangan?  

Strateginya , masing masing anggota tim sukses 

membawahi keluarganya dan tetangan, sekitar 15 

sampai dengan 30 orang konstituen, intinya sesuai 

kemampuan dan pengaruh tim sukses di wilayah 

desa RT/RW. 

  Kenapa alasan bapak 

memilih berkoalisi atau 

bergabung dengan partai 

Golkar ?  

      Y     Ya ,dari dulu itu saya pernah di PKS tapi saya 

gak sesuai terus saya di PAN terus niku fotone 

aku diobongi nek tluwuk masyarakat bilanngi 

PAN itu panas api neraka , terus saya bergabung 

di partai nasional saya berangkat dari pemberdaya 

pendamping dibidang perikanan saya didorong 

masuk partai Golkar karena cocok dengan saya 

dan basis massa saya di masyarakat pesisir di 20 

desa di Kabupaten Pati.  

 

  Daerah dimana saja di 

Kabupaten Pati yang 

menjadi area kampanye 

bapak dan tim sukses ? 

 

  

Saya sosialisasinya sesuai dapil mbak, saya 

berada di Dapil 3, kalau kampanye terbuka mahal 

mbak, jarang sekali yang melakukan itu , mending 

kalau saya terjun ke masyarakat langsung , 

sosialiasai ne gini mbak kalau ada sedekah bumi 

sedekah laut , 17 agustusan hari besar , saya juga 

bantu pembangunan Gereja mbak saya Nasional 

kok mbak. 

 

 

 

 Apa saja visi dan misi 

bapak waktu pencalonan 

dan pesan pesan politik 

apa saja yang bapak  

sampaikan ke masyarakat 

waktu sosialisasi atau 

kampanye?   

Visi saya tersalurnya aspirasi masyarakat atau 

kebutuhan masyarakat sehingga bisa dipenuhi 

Pemerintah. 

Misi saya merespon kebutuhan masyarakat sesuai 

lingkungannya , mengidentifikasi skala  prioritas 

kebutuhan yang perlu segera di penuhi, 

meningkatkan pendapatan asli daerah , 

penggangaran yang efektif efisien , menginisiasi 

perda yang melindungi masyarakat sesuai hak dan 

kewajibannya .  

Pesan-pesan politik pergutaunakan hak politik 

yang bertangung jawab , awasi dan pantau atau 

tanyakan apa yang sudah dikerjakan anggota 

DPRD.  

  Apa saja hal yang 

dikerjakan bapak selama 

menjadi wakil rakyat? 

 

Saya sebagai wakil daerah beperan di lingkungan 

hidup. Tugas di DPR itu saya nomor satukan 

mbak . 

  Kalau boleh tau pak, apa 

bapak merasa mendapat 

kemudahan dengan 

adanya tim sukses, kalau 

ada contohnya apa ya 

pak? 

 

Ya , soale saya punya jaringan, saya bisa 

mengunjungi rumah warga 10 sampai 11 rumah 

dalam sehari untuk sosialisasi sendirian dan tim 

sukses hanya membantu kerja saya dalam 

sosialisasi ke warga . Modalnya tim sukses saya 

yang memodali saya yang koordiner, saya terjun 

sendiri ke masyarakat buat sosialisasi . 
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Bapak .Noto Subiyanto 

 (Dapil 1 ).  

Fraksi PDIP  Anggota 

Komisi D (Bidang 

Kesejahteraan Masyarakat) 

Sekretariat DPRD 

Kabupaten Pati Jl. Dr. 

Wahidin Soediro Husodo 

No.2A.  Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati Jawa 

Tengah 

  

Apa yang mendorong  

bapak kembali untuk 

mencalonkan diri lagi 

sebagai wakil rakyat? 

Dalam membangun kota Pati kita kan bisa 

mengambil kebijakan-kebijakan untuk kota Pati 

,kebijakan dalam anggaran dari Pusat dan daerah 

dan lain lain , anggaran dari sini juga bantu kita 

bisa mengatakan itu, intinya itu motivasi saya . 

Disamping itu motivasi saya ada lagi untuk 

keluarga jadi saya memberi contoh ke anak saya 

dalam berpolitik itu gini membangun Pati 

membangun daerah itu tidak hanya urusan 

setempat kita harus ikut dalam dunia politik 

walaupun kita tidak bagian dari eksekutif  . Jadi 

anak saya kan Kepala Desa jadi saya bisa 

menunjang anak saya dalam bekerja. 

 

 

 

 Apa hal yang membuat 

bapak bisa dikenal baik 

oleh masyarakat, 

sehingga masyarakat bisa 

memilih anda kembali ? 

Kita bangun desa itu dengan aspirasi kita tampung 

aspirasi mereka , kita melalui reses , kita tampung 

apa yang dibutuhkan masyarakat kalau kita 

menampung semuanya kita kira, kita akan 

melangkah lebih mudah daripada yang tidak sama 

sekali . Kalau tanpa ini saya kira kita keberatan, 

saya pertama kali keberatan saya pertama kali 

langsung jadi, didalam PDI Perjuangan dapat satu 

saya menang di Dapil saya, untuk kedua kali ini 

saya jadi, saya punya konstituen orang sudah 

percaya saya, kredibilias saya mereka tau 

pekerjaan saya yang menilai kan masyarakat 

bukan kita . 

Dalam menjadia anggota DPRD ya harus  dikenal 

dalam hal kebaikan lho, kalau dikenal kejahatan 

saya kira gak bakal , walaupun itu money politic 

ya, tapi kalau gak baik saya kira gak bakal terpilih 

. 

 

  Siapa yang turut ikut 

serta dalam terpilihnya 

bapak menjadi anggota 

DPRD Pati? 

Tentunya tim sukses mbak yang dibagi per desa  

dan teman teman terdekat yang sudah medukung 

dan keluarga.  

  Bagaimana mekanisme 

pembentukkan tim sukses 

pemenangan dan jika 

terdapat  

konflik dengan tim 

sukses, bagaimana 

pemecahan masalahnya ? 

 

 

 

 

 

 

Untuk tim sukses nya dibagi koordinasi per desa 

mbak, Koordinainya kita bentuk orlap per 

desanya, koordinasi per lapangan , kita bentuk per 

tim, kita tidak asal bentuk lho ya, kita potensi 

daerah mana, lha lahirnya potensi ini dari apa , 

dari kita memperhatikan desa itu kita priorasikan, 

tidak serta merta kita kesitu diterima ndak, kalau 

kita gak mengkhususkan daerah itu, misalnya gini 

dia ada kebutuhan desa itu ada kebutuhan , karang 

taruna atau ibu ibu atau apa, kita bisa membantu 

kan gitu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana cara bapak 

dan tim sukses menyusun 

suatu strategi 

pemenangan? 

 

Cek cok tetep ada, tetapi kita menghadapi dengan 

bijak tidak serta merta menyalahkan satu dengan 

satunya tetep kita rangkul bersama, kita gak serta 

merta kita berhasil , tim sukses kita abaikan , kita 

merawat terus, kita komuikasi intens,ya kalau ada 

permasalahan apa ngomong, kalau kita selasai 

tinggal ya, saya kira susah mencari tim sukses lagi 

. 

Strategi pemenangannya ya itu tadi, kita merawat 

tim sukses, kita harus dikenal di masyarakat, kita 

mendengar aspirasi dari mereka, apa keinginan-

keinginan dari mereka semua, ya tidak semua bisa 

kita penuhi ya kita itu gak mahadewa kok, setidak 

tidaknya kita membantu, 

 

  Kenapa alasan anda 

memilih berkoalisi atau 

bergabung dengan partai 

PDIP? 

Dari dulu tahun 99 saya sudah didesa, saya sudah 

jadi sektertaris ranting terus ada kesibukan 

kesibukan saya tidak terawat tidak begitu 

mengikuti. Dan 2010 saya mengikuti lagi dan saya 

masuk di ketua PAC Pati Kota mendapat 1 tahun 

dan  saya mendaftarkan jadi. 

 

 

 

 

 Daerah dimana saja di 

Kabupaten Pati yang 

menjadi area kampanye 

bapak dan tim sukses ? 

 

Tentulah daerah sesuai dapil saya mbak saya dapil  

1 itu Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, 

Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gembong.    

 

  Apa saja hal yang 

dikerjakan bapak selama 

menjadi wakil rakyat? 

 

Saya di DPRD Pati ini menjadi sekretaris di 

Komisi D dalam bidang kesejahteraan 

masyarakat, Ya, kita bantu kalau ada masalah-

masalah di desa  , disamping itu kita bangun desa 

itu, kita arahkan desa itu melalui kepala  desa 

melalui karang taruna gitu, misalnya kepala 

desanya gak bisa gak cocok dengan kita, kita cari 

karang tarunanya atau warganya yang sering 

cocok dengan kita, kita sering bantu, kita bantuan 

banyak sekali kok. 

 

 

 



 

 

 Kalau boleh tau pak, apa 

bapak merasa mendapat 

kemudahan dengan 

adanya tim sukses, kalau 

ada contohnya apa ya 

pak? 

 

Merasa mendapat kemudahan karena tim sukses 

membantu kerja saya dalam sosialiasasi di tiap 

masyarakat, tim sukses kita rawat terus bahkan 

sampai kita sudah terpilih.  
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Bapak . H.Darbi. S.H 

(Dapil 4) Fraksi PPP 

Anggota Komisi B Bidang 

Perekonomian dan 

Keuangan DPRD  

Kabupaten Pati Desa 

Sukopuluhan Kecamatan 

Pucakwangi Kabupaten 

Pati.  

 

Apa yang mendorong  

bapak kembali untuk 

mencalonkan diri lagi 

sebagai wakil rakyat? 

Ya, saya ikut Pileg lagi, karena itu mbak di daerah 

kami belum menemukan yang kira kira bisa 

mewakili rakyat it uterus terang aja, pikiran saya 

kemaren itu tahun 2017, 2018, 2019 itu urusan di 

desa terus termasuk administrasi yang ada di desa 

itu sampai Kecamatan sampai Kabupaten pun 

saya ikut campur dalam arti ikut menyukseskan 

program Pemerintah, karena saya melihat desa 

saya, saya langsung terketuk pikiran saya dan saya 

kepengen maju lagi untuk membenahi desa ini 

sampai sekarang InsyaAllah keliatannya  ada 

perubahan perubahan, 

  Apa hal yang membuat 

bapak bisa dikenal baik 

oleh masyarakat, 

sehingga masyarakat bisa 

memilih anda kembali ? 

Cara saya itu nama saya dimana mana terkenal 

kalau ada orang yang meminta tolong sama saya , 

saya kalau bisa lakukan, Karena saya itu turut 

membantu masyarakat dalam hal administrasi 

misalnya panjenengan saya kira sudah tau menau 

kasus per kasus yang ada di desa dan di 

Kecamatan termasuk, KTP, KK,Akte, Surat 

Pindah, Mau Haji, Mau Umroh dan sebagainya 

itu, InsyaAllah sePucakawangi saya yang 

menangani, Kenapa kok gitu? Kemaren itu pada 

waktu KTP langka dan segala galanya langka saya 

yang ngurusi di Pucakwangi.Setelah gini 

bahasanya, KTP yang ada di desa itu di 

Kecamatan susah, setelah di desa pokokke susah 

terbelit belit pakai uang dan sebagainya 100 ribu, 

150 ribu sampe ke panjenengan sampai ke desa. 

Saya disana langsung nengok KTP banyak 

langsung tak stop  tak  minta saya dan saya sekali 

lagi tiap hari saya tetap bekerja keras mengurusi 

masyarakat, terus KTP tak sebarkan ke 

Kecamatan Jaken, Jakenan, Pucakwangi, Winong 

semua, ada beribu KTP itu, saya disana terjun 

dengan tim saya, masyarakat sangat 

berterimakasih karena KTP nya sudah saya 

serahkan terus itu saya yang ngurusi semua. 



 

 

 

 

 

 

 Siapa yang turut ikut 

serta dalam terpilihnya 

bapak menjadi anggota 

DPRD Pati? 

Pastinya tim sukses dan masyarakat yang sudah 

mengenal saya dari setiap bantuan yang pernah 

saya berikan kepada mereka dan keluarga. 

 

  Bagaimana mekanisme 

pembentukkan tim sukses 

pemenangan dan jika 

terdapat  

konflik dengan tim 

sukses, bagaimana 

pemecahan masalahnya ? 

 

Tim sukses dibagi per desa, ada sosialisasi per 

desa, saya mengumpulkan tiap hari mbak, 

biasanya saya diundang muslimatan sebagai 

pembicara kayak gitu, nek saya ngatekno 

diundang kayak ngono ku, yo RT RW saya 

diundang tapi saya gak ada waktunya, yang 

penting urusan-urusan krusial yang gak bisa 

dilaksanakan sendiri itu saya bisa membantu, 

kalau ada rapat RT RW nek ditekakno kan ora, 

tapi nanti kalau sudah rapat desa InsyaAllah saya 

siap, saya tiap anu mbak ada umatnya dimana 

dimana , tim tim, kan ada teman teman haji saya 

sebagai sambutan di warga dan sebagainya, saya 

sering ada seperti di Karangwotan, Pucakwangi. 

Iya pasti ada konflik kecil kecil mbak,  kayak gitu 

sudah biasa mbak, kan di masyarakat gini mbak, 

orang baru jadi dewan aja baru dilantik berapa 

bulan terus dia kan minta minta sebagainya, kita 

kan gak begitu a, wong kita itu berjuang bareng-

bareng kita itu untuk masyarakat , makanya gini 

mbak ada tim sukses yang niatnya bekerja 

mencari keuntungan, kadang-kadang setelah itu 

njaluk proyek dan sebagainya kita kan gak kayak 

gitu, kita kan proyek dirasakan orang banyak 

termasuk mushola, masjid, madrasah,jalan itu kan 

dirasakan orang banyak, kan biasanya tim sukses 

biasanya langsung minta proyek biasa itu 

manusiawi, tapi setelah tau menau dia sadar 

sendiri, saya kira kalau ada permasalahan-

permasalahan tida begitu penting pada pandangan 

kami yang penting kita bisa kan ngurusi wong 

akeh mbak kita nek seandainya sor sasor dijor 

semua orang minta mbak kita gak bakal hidup, 

kemaren aja ada kekurangan air, yang meminta air 

walah, nek kayak ngene iki kan gak gatuk , disana 

saya juga beli e untuk 4 kecamatan, kita 

mensiasati lah, karena itu keluar dari uang sendiri 

yo kita yo sedikit ada bantuan. 

 



  Bagaimana cara bapak 

dan tim sukses menyusun 

suatu strategi 

pemenangan? 

 

Tim sukses itu di hari H mbak, bahasane dirumati 

nek ora dirumati ndekne mblayu, makanya kalau 

dewan itu, bahasane iso ambekgan kan sediluk 

ngkas iki, tiga tahun setengah neh mesti 

mengeluarkan biaya neh mbak, politik susah kalau 

dirasakan enak ya enak,Cara saya itu nama saya 

dimana mana terkenal kalau ada orang yang 

meminta tolong sama saya , saya kalau bisa 

lakukan, tim sukses itu jangan dibanggakan, kita 

harus turun sendiri di lapangan, saya kira 

panjenengan sudah tau menau, sekarang yang jadi 

dewan kan malah orang yang berduwit, ini 

sebenarnya saya itu gak senang mbak money 

politics itu saya kasian masyarakat menurut saya 

ya gak usah ada money politics, kalau saya yo 

cenderung kita itu bekerja yang bagus tapi sampai 

sekarang yang mengayomi kita Undang Undang 

nya itu belum ada, kalau Pemda juga 

melaksanakan dari pusat, tapi ini yang jadi 

permasalahan itu sekali lagi saya sampaikan untuk 

mengurangi bahkan untuk menghilangkan money 

politics, kita kalau  di masyarakat kalau gak pakai 

apa itu istilahnya ongkos ongkos ganti rugi 

pekerjaan nek ora ngono ora gelem do milih. 

 

 

 

 

 

  Kenapa alasan bapak 

memilih berkoalisi atau 

bergabung dengan partai 

PPP dan apakah ada 

dukungan yang kuat dari 

partai pada waktu 

mencalonkan kembali? 

Biasanya partai gini mbak ngasih semangat  

gitu lah kalau yang partai, nganu partai kan 

biar kursinya tambah bisa kita 

memperjuangkan aspirasi, kalau partai itu 

dewannya tidak tambah padahal kita itu harus 

ada tata tertib termasuk fraksi itu kalau kita 

tidak punya satu fraksi paling kan nanti 

gabungan kita ikut kemana gitu partai partai 

sebelah , Alhamdulilah kemarin, PPP setelah 

pernah satu suara, terus saya ikut tiga suara, 

Alhamdulilah periode kemarin diterima 

kembali. 

 



  Daerah dimana saja di 

Kabupaten Pati yang 

menjadi area kampanye 

bapak dan tim sukses ? 

 

Tentunya di daerah Dapil 4 mbak saya dan tim 

sukses mengadakan sosialisasi per desa desa . 

  Apa saja hal yang 

dikerjakan bapak selama 

menjadi wakil rakyat? 

 

Di bagian ekonomi mbak, ngurusi ekonomi 

yang ada di desa itu termasuk kemiskinan-

kemiskinan yang ada di desa dan kemarin 

untuk yang namanya  orang ada yang terselip 

orang yang gak punya punya itu gak dapat 

bantuan itu sudah saya usulkan agar mendapat 

bantuan itu kalau bukan jalurnya gak bisa mbak 

dadi ne saya sakumpama komisi B bagian 

administrasi surat menyurat kan lucu.  

 

  Kalau boleh tau pak, apa 

bapak merasa mendapat 

kemudahan dengan 

adanya tim sukses, kalau 

ada contohnya apa ya 

pak? 

 

Saya merasa mendapat kemudahan karena tim 

sukses membantu kerja saya dalam sosialisasi 

per desa desa di setiap masyarakat.  

 


