
HASIL  WAWANCARA 

(Jum’at, 9 Januari 2009) 

I. Identitas Informan 

1. Nama   : Sahzan Syafri, S.H., M.H. 

2. Jenis Kelamin   : Laki-Laki  

3. Umur   :  43 tahun 

4. Agama  :  Islam 

5. Jabatan di PDIP  :  Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu 

6. Pendidikan Terakhir  :  S 2 

 

II. Hasil Wawancara  

1. Apa yang melatar belakangi terpilihnya Joko Umar Said mendampingi  Sjachroedin ZP sebagai Calon Wakil 

Kepala Daerah? 

 

Jawab : 

 Faktor Internal (Faktor yang ada di dalam diri Pak Joko) : 

a) Kami melihat bahwa Lampung merupakan propinsi yang mengandalkan sektor pertanian sehingga dipilih 

calon pendamping Sjachroedin ZP yang menguasai bidang tersebut. Dari berbagai survei yang telah 

dilakukan baik dari partai sendiri maupun oleh lembaga survei (LSI) yang paling mempunyai peluang 

adalah Joko Umar Said, dikarenakan trackrecord beliau yang telah lama menggeluti bidang ini. Dengan 

telah lamanya Pak Joko menggeluti bidang ini maka beliau telah memiliki basis massa yang cukup. 

 

b) Trackrecord atau latar belakang Pak Joko baik prilaku, cara maupun sikap beliau yang inskonsisten, 

tidak memiliki kasus baik keuangan maupun moral. 

 

 Faktor Eksternal : 

Dukungan dari partai (PDI Perjuangan) 

2. Kritera-kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI P? 

 

Jawab :  

Kriteria atau persyaratan-persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil 

gubernur) sesuai dengan SK No. 428/DPP/KPTS/XII/2004. 

Kriteria-kriteria tersebut pada dasarnya Kepercayaan partai terhadap seseorang untuk bisa membawa 2 misi 

partai, yaitu : 

a. Misi  partai 

b. Misi negara 

 

3. Siapasajakah kandidat calon wakil kepala daerah selain Pak Joko Umar Said? 

 

Jawab : 

Kandidat tersebut pada awalnya terdiri dari 17 nama, akan tetapi setelah melalui tahap verifikasi terdapat 13 

nama. Nama-nama tersebut adalah Diana Tejo Surowuoyo, Jumali, Yohana tan Chui Chu, Drs. Syamlawi 

Lutfi Ning, H. Heri Prambono, S.T, Mussadek Syaukat, M. Yusuf Kohar, S.E., M.M., Ir. MS joko Umar 

Said, M.M., Suryono, SW, Edi Suparta Raswadiputra, S.H., H. Ahmad Komarudin, S.E, Drs. H. Ahmad 

Barzan, M.M,  Ketut Erawan, S.H. Pada tahap survei yang dilakukan pada 3 nama, nama Pak Joko menjadi 

nama yang dianggap paling pantas mendampingi Pak Sjachroedin. Nama itulah yang kemudian kita 

rekomendasikan kepada DPP sebagai kandidat wakil gubernur. 

 

 



4. a.  Dimana sajakah basis massa PDI Perjuangan ? 

  

Jawab : 

Di Seluruh wilayah Lampung. Di tiap daerah jumlah massa tidak ada yang telalu mendominasi ataupun 

terpuruk. Kisarannya mulai dari 14-28 %. Jika di rata-rata basis massa PDI P berada dikisaran 17%. 

 

b. Dimana sajakah basis massa Pak Joko Umar Said Dan dari kalangan mana saja? 

 

Jawab : 

Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara (Way kanan). Mereka berasal dari 

kalangan petani karena Pak Joko adalah Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) Provinsi 

Lampung. 

 

5. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh sehingga perolehan suara PDI Perjuangan mendominasi di semua 

daerah? 

 

Jawab : 

1. Rencana dan analisa. Berdasarkan analisa kami bahwa pasangan adalah figur yang bisa dipasarkan. 

Program-program dari pasangan tersebut sudah banyak yang terealisasi diantaranya menara siger, 

keberhasilan bidang pertanian dengan tercapainya swasembada beras, program umroh. 

2. Strategi politik, bagaimana cara memecah suara masyarakat. PDI hanya sendiri saja mengusung 

pasangan Sjachroedin ZP- Joko Umar Said dengan tujuan agar jumlah pasangan yang akan bertarung 

pada Pilkada banyak dan kemungkinan suara pemilih terpecah akan semakin besar. 

3. Program (visi misi pasangan yang disampaikan pada saat kampanye, baik melalui partai maupun tim 

eksternal). Pak Sjachroedin lebih pada komitmen yang kuat untuk membangun Pemerintahan. 

 

6. Apa Pendapat Bapak mengenai Kombinasi Etnis Jawa-lampung, Lampung Jawa pada pasangan Cagub dan 

Cawagub Pilkada yang lalu? 

 

Jawab : 

Sejak era Orde baru berakhir tidak ada lagi dikotomi etnis, memilih berdasarkan etnis sudah dianggap basi 

oleh masyarakat. Hal yang dilihat masyarakat adalah figur tersebut bisa dipercaya atau tidak, memiliki 

kedekatan emosional dengan pemilih.  

Kami tidak melihat bahwa etnisitas pasangan-pasangan cagub dan cawagub pada Pilkada yang lalu sebagai 

sebuah kekuatan, tetapi kami melihat partai politik yang mengusungnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL  WAWANCARA 

(Selasa, 21 April 2009) 

I. Identitas Informan 

1. Nama   : P. Gultom  

2. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

3. Umur   : 69 Tahun  

4. Jabatan :  Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. 

5.  Pendidikan Terakhir  :  PG SLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) 

 

 

II. Hasil Wawancara : 

 

1. Apa yang melatar belakangi terpilihnya Joko Umar said mendampingi  Sjachroedin ZP sebagai Calon Wakil 

Kepala Daerah? 

Jawab : 

Pertama Pak Joko itu menurut penilaian kita salah satu pejabat yang paling bersih. Kita mengatakan dia 

paling bersih begini dong, dia pernah kepala dinas pertanian, pernah asisten dua, pernah sekda provinsi, 

pernah pejabat pelaksana tugas walikota metro, semua ini sebenarnya memberi peluang untuk dia katakanlah 

jadi kaya tapi trernyata enggak, itu indikatornya ya. Jadi di dalam semua pelaksanaan tugasnya, di dalam 

semua job nya itu kita melihat dia orangnya jujur, dan perhatiannya kepada masyarakat petani itu cukup 

besar itu yang kita lihat karena pada awalnya karirnya itu dari penyuluh pertanian. Ketika kita tanya modal, 

PDI kan mencalonkan seseorang kita harus tau dong berapa modalnya, ketika kita tanya modal dari semua 

calon yang mengajukan dirinya kepada kita, Joko Umar Said modalnya paling kecil. Itu melengkapi 

penilaian kita dia orangnya jujur.  

2. Kritera-kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI P? 

 

Jawab : 

Pertama, dia harus berwatak dan berwawasan kerakyatan. Jadi dia harus berpihak pada rakyat itu intinya. 

Karena demokrasi yang mau kita bangun itu demokrasi kerakyatan. Itu aja. 

 

3. Apa pandangan bapak mengenai komposisi Pilgub kemarin Lampung-Jawa Jawa-Lampung? 

Jawab : 

Begini, sebenarnya secara ideologi nasional itu tidak boleh menjadi dasar pemikiran. Tidak boleh. Tetapi 

bagaimanapun sebagai orang politik PDI Perjuangan harus melihat realitas di lapangan. Yang kita inginkan 

tidak lagi diperbincangkan soal kesukuan tetapi kita sadar di lapangan  itu masih berpengaruh. Sehingga 

apa…masyarakat akan merasa tersalur aspirasinya apabila ada aspirasi seperti itu. Gitu. Jadi bukan dasar 

ideologis. Dasar praktislah, karena kebutuhan realitas di lapangan. 

4. Jika yang menjadi dasar pemikiran pak Joko itu petaninya kuat, mengapa PDI Perjuangan tidak mencari 

Figur Lampung yang basicnya juga kuat di pertanian? 

Jawab : 

Itu salah satu ya. Jadi, yang punya basic pertanian tapi tentu masih ada kepentingan lain. Ada banyak 

masalah yang harus dihadapi pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan Lampung, misalnya sudah 

lama loh Lampung tidak pernah beres  jadi kita butuh figur gubernur yang kuat. Sjachroedin cocok ke situ 

sehingga setelah kombinasi ini kita temukan kita tidak lagi mencari-cari yang lain. Karena kita lihat sudah 

klop. Pembangunan tidak mungkin dilaksanakan tanpa keamanan. Kita tidak lagi mencari-cari mana orang 

Lampung yang pertanian karena kita sudah punya Joko. Jadi tidak harus, karena melihat realitas di lapangan 

itu tadi ya, mencari-cari orang manapun itu, Batak, Palembang, Lampung. 

 

 



5. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh sehingga perolehan suara PDI P mendominasi di semua daerah? 

 

 Jawab : 

 Pertama kita jelaskan bahwa gubernur itu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi ada kepentingan masyarakat di 

situ. Lalu kepentingan masyarakat ini kan banyak, lalu kita jelaskan calon kita ini wataknya begini, sifatnya 

bagini, kemampuannya begini, basis keilmuannya begini, pengalamannya begini, sehingga dengan demikian 

masyarakat melihat bahwa calon kita itu katakanlah lebih menjawab kebutuhannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL  WAWANCARA 

(Rabu, 7 Oktober 2009) 

I. Identitas Informan 

Nama     :  Palgunadi STP   

Jenis Kelamin    :  Laki-laki 

Jabatan di PDI      : Wakil Sekretaris Bidang Internal 

Pendidikan terakhir   : S1 (sarjana Teknologi Pertanian) 

 

II. Hasil Wawancara : 

 

Penanya : Bagaimana Proses rekrutmen PDI perjuangan untuk calon wakil kepala  

(P)   Daerahdalam Pilkada lampung 2008 ? 

 

Informan : Dulu kamu pernah nanya belum sih?, belum ya?? Belum pernah ketemu 

(I)  ya?ehm, Soalnya saya sudah jawab banyak bener otang. Jadi, kalo Di PDI Perjuangan itu ada 

proses yang namanya penjaringan, terus nanti penyaringan, terus penetapan ya, ada tiga tahap 

ya. Penjaringan itu dilakukan oleh struktural partai di tingkat daerah, Provinsi. Karena ini 

wakil Gubernur ya tingkat provinsi. Jadi penjaringan itu dilakukan dengan si calon yang 

berminat itu mendaftar kepada partai, kepada partai, kemudian ada biodata, masuk data dia 

trus apa dia mau mendaftar sebagai calon atau wakil gubernur gitu ya itu daftar, kemudian 

setelah terkumpul pendaftar berapa orang itu kita masuklah namanya proses penyaringan, 

penjaringan itu pendaftaran ya kelengkapan berkas itu namanya penjaringan. Terus yang 

kedua itu penyaringan, nah penyaringan ini kita ada dua ini, dua tahap yang pertama 

penyaringan secara administrasi, yang kedua penyaringan pakai survei, dan ini dua-duanya 

kita lakukan, yang administratif itu, eh visi misi segala macem itu ditanya diwawancarai 

kemudian dia ceritakan secara global kepada partai, ada tim khusus partai yang menerima itu, 

kemudia ada juga survei, survei itu dilakukan independen oleh lembaga independen waktu itu 

kita pakai LSI ya. Survei jadi popularitas calon-calon, semua calon-calon Gubernur maupun 

calon wakil Gubernur di masyarakat. Kemudian versinya penyaringan secara administratif visi 

misi dan penyaringan lewat survei itu di gabungkan digodok oleh partai, kemudian kita 

mengerucutkan dari banyak calon yang mendaftar itu menjadi hanya tinggal dua, dua calon 

wakil gubernur, ini wagub ya, wagub ya, wagub, dua calon wakil gubernur yang kemudian 

kita kirimkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai. 

 

P : Dua nama itu siapa tuh pak? 

I : Dua nama itu Pak Joko. Oh waktu itu masih empat malahan tapi akhirnya yang kita kirim satu waktu Pak 

Joko itu. Hmm waktu itu banyak sih ada, lupa sih saya ada pak Joko 

 

P : Setahu saya nama terakhir katanya yang dipanggil itu pak, dipanggil oleh pak Sjahroedin itu kan ada 

Pak Sartono, Pak Herry Suliyanto, Pak Joko Umar Said sama satu lagi Pak Suwondo ya pak, bener? 

I :  Hmm..Waktu itu yang ke Jakarta Cuma Pak Joko, he eh. Sebetulnya dengan Pak Herry Suliyanto, 

sebetulnya dengan Pak Herry Sulianto. Tapi Pak Herry Suliyanto belakangan dia mundur dia ikut 

mendaftar di partai lain gitu kan, kalo dengan demikian dia mendaftar ke partai lain maka yang dari 

PDI kita batalkan seperti itu gitu loh. 

 

P  :  Jadi akhirnya hanya satu nama itu yang diambil? 

I  :  Satu nama yang ke Jakarta, pak.. 

 

P  :  Dengan pertimbangan bahwa Pak Herry mengundurkan diri? 

I  :  Ya dianggap dianggap mengundurkan diri gitu loh he eh seperti itu lah kira-kira 

 

 

 

 

 

 

 



P  :  Ya pak untuk, untuk tahap survei tadi kira kira ada datanya gak pak? 

I  : Survei sebenernya itu rahasia partai ya sebenernya rahasia partai tapi datanya ada pasti ya datanya ada 

memang waktu itu datanya Pak Joko popularitasnya, Pak Joko Umar Said, nah terus tingkat 

elektabilitasnya keterpilihannya juga pak Joko tinggil ya memang gak ada halangannya lah dari Pak 

Joko itu. Itu terus kemudian di tetapkanlah oleh, nah sampe tahap penetapan yang namanya oleh DPP 

ya, Dewan Pimpinan Pusat Partai waktu itu di tetapkan pak Joko dan Pak Sjahroedin seperti itu kira-

kira itu umum sekali. Kali-kali ada pertanyaan yang khusus? 

 

P  :  Yak kalo kemarin itu kan dari Pak Sahzan itu kan mengatakan bahwa memang aslinya pada SK No. 

428 ya pak ya, nah itu kan ada beberapa tahap ya pak nah mungkin dari tahap-tahap itu kan saya ada 

yang merasa kurang jelas saya tanyakan lagi ke bapak ya.  

Hmm..Dari tahap itu kan ada tahap pendaftaran ya waktu tadi bapak sudah sebutkan ya bahwa para 

calon yang ingin mendaftar itu mengajukan berkas lamaranlah gitu ke PDI, trus lalu yang kedua itu 

tahap verifikasi tadi, tahap penyaringan berkas lalu tahap rakerdasus. Tim verifikasi kan bapak ya? Nah 

dari PDI. Nah untuk tahap rakerdasus itu pak kan dari tahap verifikasi itu berapa nama pak yang lolos? 

I :  Kalo verifikasi, berkas semua lolos ya, secara administratif semua lolos, semua memenuhi persyaratan 

secara Undang-undang untuk menjadi calon Wagub.  

 

P  : Berarti dari orang-orang yang mengembalikan berkas itu kan terdapat 13 nama ya, 13 nama berarti itu 

lolos semua? 

I  : Ehm ya secara administrarif lolos, nah kemudian disaringnya ya di rakerdasus itu kan mengerucut. 

 

P  : Dari tahap rakerdasus itu pak nana-nama yang lolos? 

I  : Tadi saya sebutkan ada ya ada pak Joko, Herry Suliyanto, Eddy Sutrisno waktu itu lolos juga. 

 

P  :  Saya masih bingung yang di tahap survei pak. 

I  :  Survei gimana, gimana? 

 

P : Datanya itu kan saya gak punya jadi kan. Saya melihat berapa calon dan berapa peta kekuatan. Soalnya, 

apa kemarin itu kok nampaknya saya hanya mendapat data bahwa ada tiga nama, ada tiga nama yang 

diajukan ke masyarakat siapa yang paling banyak dipilih gitu. Sedangkan kan kalo untuk melihat ini 

kan semua nama, semua nama yang kira-kira semua nama masyarakat memilih yang kira-kira paling 

banyak muncul gitu kan pak?  

 

I  : Hanya nama-nama yang daftar di PDI dong mbak, yang kita survei hanya nama-nama yang daftar ke 

PDI Perjuangan karena tim surveinya kan kita kerjasama dengan LSI terus kita minta tolong yang 

calon-calon kita aja yang daftar yang tidak daftar ya enggak. 

 

P  :  Artinya Pak, Bener tidak Hasil survei yang saya dapat ini? (sambil menunjukan) 

I  : Iya, tapi ini masih ada apa namanya ya. Ini bukan data popularitas. Tapi ini data calon wagub yang 

paling pantas mendampingi Sjachroedin gitu kan. Jadi kalo popularitas itu kan ya 13 nama itu semua 

punya persentase popularitas, si ini berapa, si ini berapa itu punya.  

 

P  : Kalo itu bisa diminta? 

I  :  Ga bisa, ga bisa, itu rahasia partai tapi untuk informasi tertinggi memang Pak joko. 

 

P  : Artinya memang dari PDI sendiri sudah merekomendasikan 3 nama ini untuk disurvei? 

I : ini kan yang yang persentasenya di atas 5 % itu cuma 3 nama ini 

 

P  : 3 nama ini kemudian disurvei ulang? 

I  : 3 nama ini yang dianggap paling pantas gitu lho. Jadi seperti itu lho karena kalau popularitasnya itu 

dibawah 1 % ya gimana sama kita kira-kira begitu, buang-buang ene6rgi lah gitu 

 

P  : Kira-kira kriteria apa sih pak yang harus dimiliki oleh calon wagub dari PDIP? 

I  : Ini kriteria khusus ya berarti ya, kalau kriteria umum adalah kriteria yang memenuhi persyaratan 

perundangan terus eh...kriteria khusus itu dia punya komitmen dengan PDI perjuangan itu jelas ya, 

terus dia punya elektabilitas tinggi. Nah komitmen dengan PDI perjuangan itu seperti apa itu ada yang 

namanya Sapta Prasetya PDI Perjuangan. Sapta Prasetya PDI Perjuangan itu adalah program-program 

yang harus didukung oleh eksekutif yang dari PDI perjuangan jadi pendidikan murah, kesehatan murah 

apa.. seperti itu lah. 



 

P : Lalu pak, yang melatarbelakangi terpilihnya Pak Joko sebagai pendampingnya Pak Sjachroedin? 

I  : Ya tadi, yang pertama elektabilitasnya tinggi sebagai calon wagub ya. Terus yang ke dua ada sih 

komitmen dia dengan PDI Perjuangan yang ga boleh kita ungkapkan ya. Kesepakatan-kesepakatan 

dengan PDI Perjuangan itu dia menyetujui itu terus yang ke tiga ya dia memenuhi persyaratan. 

Sebetulnya kalo mau intinya itu ya di elektabilitas sama komitmen dengan partai. Kenapa ke dia gitu. 

 

P  : Selanjutnya pak, pada pilkada lalu PDI perjuangan kan memilih untuk tidak melakukan koalisi dengan 

partai-partai yang lain, apa alasannya Pak? 

I  : Yang pertama PDI Perjuangan cukup persentasenya untuk mencalonkan calon pasangan calon sendiri 

terus yang ke dua memang dari perhitungan dari perhitungan kita dari predikasi terus survei segala 

macem itu memang ada pendapat mengatakan sebaiknya PDI Perjuangan mencalonkan sendiri. kalo 

mencalonkan sendiri ini kita tidak berharap ya misalnya nanti terjadi halangan tetap baik untuk 

gubernur maupun wakil gubernurnya maka yang akan menggantikannya ya dari PDI Perjuangan. 

Undang-Undang kan yang mengatur, tapi kalo misalnya nanti kita koalisi kita misalnya nanti ada 

halangan tetap  baik gubernur maupun wakil gubernur maka yang menggantikannya adalah harus apa 

namanya dari partai koalisi bisa PDI perjuangan bisa yang lain sehingga kita memutuskan mencalonkan 

sendiri tetapi kita menggalang partai-partai lain sebagai partai pendukung bukan partai koalisi. Partai 

pendukung itu ada tujuh atau delappan partai diajak bergabung untuk mendukung pasangan Oedin-

Joko.  

 

P  : Basis massa dari PDI perjuangan itu Pak kira-kira di daerah mana saja Pak? 

I  : Dalam hal pemilihan gubernur, dalam hal pemilihan gubernur hampir semua basis itu Pak Joko dan Pak 

Oedin, ini kan Pilgub ya ya itu jadi Pak Sjachroedin itu basisnya hampir merata di seluruh kabupaten. 

Pak Joko itu punya basis di kebupaten-kabupaten yang pertaniannya menonjol Lampung barat, 

Lampung Timur, Lampung Tengah, eh.. apa lagi ya, Way Kanan, Pokoknya di mana daerah-daerah 

pertaniannya itu menonjol Pak Joko basisnya disitu tapi kalo Pak Sjachroedin hampir merata semua 

daerah tingkat dua. Ini Pilgub ya kalo PDI Perjuangan basisnya ga seperti itu. 

 

P : Jika melihat dari nama-nama calon terakhir Pak, Kenapa sih Pak memilih orang Jawa gitu Pak apa 

hanya kebetulan saja atau punya pendapat lain Pak? 

I  : Kalo suku sih memang jadi pertimbangan politis ya tapi bukan pertimbangan-pertimbangan tekhnis jadi 

pertimbangan politis itu eh...bisa memperkuat bisa juga menghambat kalo salah tapi kalo misalnya 

Jawa kita ada Pak Suryono juga Jawa juga ada Pak Herry Suliyanto juga Jawa gitu. Nah kebetulan  dari 

hasil survei yang Jawa-Jawa itu peringkat nya agak di atas wakil gubernurnya 

 

P  : Artinya mengakui tidak Pak dalam masyarakat masih terpola apa namanya kesamaan suku, kita pilih 

saja yang sama sukunya saja? 

I : di masyarakat masih, masih.  

 

P  : Kalo  bapak sendiri? 

I  : Kalo saya enggak ya, tapi kalo masyarakat umumnya iya. Kalo saya jujur saya melihat kualitas, 

kualitas orang entah dia sukunya apa  

 

P : Kalo bapak melihatnya ke masyarakat luas masih berpengaruh? 

I : Sangat berpengaruh sekarang ini masihan.  

 

P : Dari PDI sendiri pernah berfikir bahwa dengan melihat realitas itu bahwa kan masyarakat rata-rata 

masih berfikir tentang suku/primordial gitu lalu apakah PDI merancang memasangkan Jawa-Lampung? 

I : Itu tadi saya bilang secara politis lebih menguntungkan seperti itu. Jadi menguntungkan bahwa kita 

memasangkan calon yang berbeda suku yang salah satunya Jawa. Nah kebetulan kita mempunyai calon 

Gubernur yang bersuku Lampung maka kebetulan lagi Pak Jokonya tertinggi dari Survei dan sukunya 

Jawa. Kalo misalnya yang tertinggi itu sukunya Lampung terus yang peringkat ke dua itu sukunya jawa 

tapi jauh sekali apa namanya persentase elektabilitas kita akan memilih yang Lampung karna kita ingin 

menang gitu kan, tetapi kalo misalnya sama-sama Lampung-Jawa itu tingkat elektabilitasnya sama kita 

akan pilih yang Jawa untuk pasangan dengan Pak Sjachroedin. Dengan kualitas yang sama kita akan 

memilih yang Jawa untuk mendampingi Pak Sjachroedin kebetulan sukunya sudah Lampung gitu. Ya 

karna kita ini mendengar juga aspirasi dari bawah ini Pak Sjachroedin sudah Lampung ini wakilnya 

Jawa permintaan dari masyarakat termasuk internal PDI Perjuangan juga seperti itu. Ini Lampung 

soalnya tapi sebagian besar orang Jawa 



 

P : Secara kasarnya mau ga mau orang Jawanya mesti dilibatkan ya Pak? 

I  : ya seperti itu kalo enggak ya elektabilitas pasangan ini kan juga bisa berubah.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL  WAWANCARA 

(Senin, 21 Oktober 2009) 

I. Identitas Informan 

Nama    :  Mingrum Gumay S.H, M.H.   

Jenis Kelamin    :  Laki-laki 

Umur     :  44 Tahun 

Jabatan di PDI Perjuangan :  Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi  

Pendidikan Terakhir     :  S2 

 

 

II. Hasil Wawancara : 

 

Penanya  :  Bagaimana proses rekrutmen untuk calon wakil kepala daerah di PDI  

(P)   Perjuangan pada Pilkada yang lalu? 

 

Informan :  Jadi saya jelaskan secara umum saja, rekrutmen calon itu tidak hanya wakil 

(I) saja tetapi rekrutmen calon gubernur maupun wakil gubernur itu yang pertama adalah 

memenuhi syarat yang diatur oleh Undang-Undang. Jadi dia satu paket tidak hanya untuk 

wakil gubernur saja atau untuk gubernur saja tapi calon gubernur dan wakil gubernur. Nah 

yang pertama dia harus memenuhi syarat Undang-Undang syarat diantaranya adalah minimal 

pendidikan SLTA, yang kedua minimal usia 30 Tahun, tidak pernah kena tindak pidana 

kriminal yang ancamannya di atas 5 tahun, yang kemudian berbadan sehat, bagi anggota 

pegawai negeri sipil, TNI/Polri jadi dia harus mendapat izin atasannya, yang kemudian 

diantaranya itu melampirkan daftar harta kekayaannya, yang kemudian ada keterangan tidak 

pernah eh tidak mempunyai hutang/keterangan tidak berhutang. Jadi itu kira-kira garis 

besarnya. Terus kalo dia masih menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur ada 

keterangan cuti atau mengundurkan diri. Itu syaratnya kira-kira.  

 

Bagaimana yang internal di PDI Perjuangan, yang internal yang pertama dia mendaftarkan 

diri dan telah memenuhi syarat Undang-Undang tadi dan bagi anggota PDI Perjuangan selain 

dia harus melampirkan KTP dia harus melampirkan Kartu Anggota.  

 

P  : Itu kan tadi mengenai syarat-syaratnya Pak, lalu bagaimana proses nya sendiri? 

I  : Setelah dia memenuhi syarat ini oke, ini harus dipenuhi dia baru dilengkapi dengan syarat-

syarat internal PDI Perjuangan ya karena PDI Perjuangan itu menempatkan hukum sebagai 

posisi tertinggi gitu oke. Kemudian SK DPP PDI Perjuangan No. 428/DPP/20008 tentang 

petunjuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan. Jadi setelah mereke memenuhi syarat sebagaimana Undang-Undang, 

syarat internal PDI perjuangan juga sudah ini dia ikut proses yang namanya tim seleksi jadi 

diseleksi secara administrative oleh tim seleksi. Tim seleksi untuk gubernur dan wakil 

gubernur itu terdiri dari 3 unsur Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung 

dan 2 orang dari DPP PDI Perjuangan. Nah setelah memenuhi syarat seleksi berupa syarat 

administratif maupun syarat baru tahapan berikutnya adalah akan diproses dalam Rapat Kerja 

dDaerah Khusus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Peserta Rakerdasus terdiri dari 11 

Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan se Provinsi Lampung guna mengusulkan nama-

nama calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan hasil penjaringan dari pengurus tingkat 

anak cabang (Kecamatan) maupun pengurus tingkat kelurahan/ranting. Yang kemudian 

selain ini diumumkan di media massa para calon-calon ini akan di survei menggunakan 

lembaga survei independen gitu lho calon-calon dimaksud yang mendaftar tadi. Yang 

kemudian akan diverifikasi kembali oleh Dewan ,Pimpinan Pusat Partai, jadi dia ribet 

prosesnya. Jadi ada verifikasi kembali oleh DPP PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan pusat. 

Data semuanya trackrecord dan hasil survei guna diusulkan untuk mendapat rekomendasi 

sebagai calon gubernur dan wakil gubernur PDI Perjuangan. Yang kemudian oleh DPD 

didaftarkan ke KPU sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  

 

 

 

 



P  :  Setelah beberapa tahap ada 3 nama yang disurvei terakhir? 

I : enggak, semua nama disurvei dilihat plus minusnya. Semua nama disurvei tanpa kecuali, 

semua nama direkomendasikan dan melalui tahap yang telah ada. 

 

P : DPD merekomendasikan atau tidak ? 

I  : rekomendasi itu kewenangan DPP bukann kewenangan DPD. Akan tetapi rekomendasi iut 

didapat dari bawah.  

 

P  : Bapak Sjahroedin ZP telah direkomendasikan oleh DPP untuk menjadi calon Gubernur 

Lampung, akan tetapi wakil belum ada yang tepat. Pada saat survei apakah ada keinginan 

tertentu dari masyarakat Lampung yang notabene mayoritas suku jawa untuk menempatkan 

wakil gubernur suku lain mendampingi Bapak Sjahroedin maju ? 

I  : PDI adalah Partai Nasionalis tidak mempersoalkan suku,, agama, ras dan ideologi. PDI 

Perjuangan itu selalu memperhatikan kemajemukan (kebhinekaan). Yang kedua dia juga 

memperhatikan kearifan lokal misalnya dari Lampung memperhatikan faktor sosiologis dan 

antropologis akar budayanya. Kemudian yang terakhir suasana kebatinan rakyat artinya 

apakah calon-calon tadi punya  resistensi konflik atau tidak dengan rakyat secara krusial. 

Misalnya di Undang-Undang boleh berbagai agama menjadi calon akan tetapi faktanya 

apabila calon tersebut di luar agama mayoritas bagaimana dengan respon rakyat.  

 

P  : Apa pendapat Bapak mengenai komposisi Lampung-Jawa, Jawa-Lampung pada Pilkada yang 

lalu? 

I  : yang pasti rakyat telah memilih, kemenangan telah berada di tangan Pak Sjahroedin. Di 

Lampung tidak hanya ada suku Lampung tetapi ada juga suku pendatang. Dari komposisi itu 

PDI Perjuangan selalu melihat kemajemukan kami melihat bahwa kemajemukan itu adalah 

bagian integral yang tidak terpisahkan dari NKRI. PDI Perjuangan menempatkan Pancasila 

yang mengakomodir kemajemukan sebagai pandangannya. Walaupun Pak Joko Umar Said 

adalah orang Jawa yang tinggal di Lampung tetapi ia harus mampu melihat kondisi yang ada. 

Orang Jawa namun harus tau pula adat di luar Jawa. Secara antropologis dan Idiologis 

apalagi ia adalah orang nomor dua di Lampung. 

 

P  :  Dalam pilkada yang kemarin, langkah-langkah apa saja yang diambil oleh PDI sehingga 

suaranya mendominasi? 

I  : Yang pertama soliditas internal partai, yang kemudian konsolidasi internal partai yang 

berkelanjutan, militansi anggota PDI Perjuangan baik pengurus maupun non pengurus, 

kesadaran dalam mengawal dan mengamankan keputusan partai dalam Pilkada, yang 

kemudian pemetaan, geopolitik, yang kemudian juga yang tidak kalah penting jaringan dari 

berbagai organ atau elemen masyarakat, kemudian tim Pilkada yang dibentuk mulai dari 

tingkat pusat sampai ke tingkat lingkungan atau RT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL  WAWANCARA 

(Rabu, 25 November 2009) 

I. Identitas Informan 

Nama    :  Nurhasanah S.H, M.H.   

Jenis Kelamin    :  Perempuan 

Umur     :  41 Tahun 

Jabatan di PDI Perjuangan :  Sekretaris 

Pendidikan Terakhir     :  S2 

 

 

II. Hasil Wawancara 

 

Penanya  : Bagaimana proses rekrutmen calon kepala daerah 2008 kemarin? 

(P) 

Informan : Proses rekrutmennya kalau di PDI Perjuangan ini kita ada proses penjaringan,  

(I)    verifikasi, penyaringan serta penetapan jadi ada empat tahapan. Dalam proses penjaringan itu 

kita prosesnya kita umumkan di media massa dan juga umumkan di sekretariat kita untuk 

buka pendaftaran, kemudian setelah mendaftar bakal calon gubernur atau wakil gubernur 

kemudian setelah terjaring di verifikasi oleh Tim yaitu dari DPD 2 dan DPP 3. Setelah di 

verifikasi secara internal maupun eksternal maka dilakukan penyaringan-penyaringan. 

Penyaringan itu dilakukan Pada Rapat Kerja Daerah Khusus (RaKerDaSus). Rakerdasus itu 

diikuti oleh ketua sekertaris PAC, Pengurus DPT dan semua pengurus DPD. Setelah proses 

Rakerdasus selesai maka semua direkomendasikan oleh DPD ke DPP. Kemudian melalui 

pleno DPP ditetapkan dari bakal calon menjadi calon itu prosesnya dari PDI Perjuangan. 

 

P   : Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PDI kan terdapat tiga nama yang menempati 

peringkat teratas sebagai calon wakil gubernur atau kepala daerah yang dinilai layak untuk 

mendampingi Pak Sjahroedin. Dari ketiga calon itu apa kelebihannya sehingga mereka 

direkomendasikan? 

I   :  Ya, artinya DPT pertama melihat proses di tingkat internal, penjaringan, verifikasi, 

Rakerdasus, dan penetapan. Sebelum penetapan dilihat Rakerdasus, dari penjaringan internal 

partai semuanya mendukung Pak Sjahroedin dijadikan calon kepala daerah atau gubernur dan 

wakil gubernur Pak Joko kemudiann juga survei, survei itu juga membantu. Itu aja kuncinya 

tidak ada yang lain-lain. Kalau di PDI Perjuangan itu ada mekanismenya mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL  WAWANCARA 

(Selasa, 13 April 2010) 

I. Identitas Informan 

Nama    : Dr. Suwondo, M.A. 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki  

Agama   :  Islam 

Jabatan   :  Dosen Universitas Lampung 

Pendidikan Terakhir  :  S 3 

 

II. Hasil Wawancara 

 

Penanya (P)  : Bapak pernah mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa Pak 

Sjahroedin menginginkan Jawa untuk mendampingi beliau? 

Informan (I)  : iya benar. Pada waktu itu saya diminta oleh Pak Sjahroedin untuk 

menghubungi Pak Soeharto dan Pak Muhajir. Saya sudah 

menghubungi Pak Soeharto dan untuk Pak Muhajir saya menyatakan 

tidak sepakat karena akan benturan jika berdua berpasangan. Tetapi 

kemudian Pak Soeharto menyatakan menolak akhirnya dia nyari yang 

laen baru kemudian muncul nama-nama baru seperti Pak Joko Umar 

Said, Suryono dan lain-lain 

(P)   :  Artinya dengan pernyataan dia yang mengatakan menginginkan Jawa 

mengindikasikan bahwa Pak Sjahroedin atau PDI perjuangan 

memperhatikan kondisi komposisi Etnis di Lampung? 

(I)   : O iya dia memperhatikan, secara de facto dia memperhatikan. 

Walaupun mungkin di luar jawaban dia tidak tetapi di dalem dia 

memperhatikan itu. Jadi ya pertimbangan-pertimbangan 

primordialisme itu masih ada, dengan tim-tim, orang-orang dekatnya 

itu masih dibicarakan. Tidak benar kalau dia bilang tidak ada, nyata 

nya ada itu pertimbangan-pertimbangan etnis. Secara ini...tidak salah 

kok, ini strategi. 

 

 

 


