RABU, 14 DESEMBER 2016

Ketua Golkar Jateng Akan Pertahankan Disertasi
SEMARANG-Ketua DPD Partai
Golkar Jateng Wisnu Suhardono akan
mempertahankan disertasi di hadapan guru
besar dan pakar pada ujian promosi terbuka
doktor di FISIPUndip, Rabu (13/12) ini.
Wisnu juga dikenal sebagai pengusaha
yang bergerak di bidang energi, perhotelan
dan tekstil, di Tanah Air. Dia tercatat sebagai mahasiswa S-3 Program Doktor Ilmu
Sosial FISIP Undip, setelah sebelumnya
menamatkan S-2, di kampus itu.
”Saya menyusun disertasi berjudul
Pemilu di Jawa, Studi tentang Model
Kombinatif Perilaku Memilih Partai
Golkar di Tiga Daerah. Riset ini saya
susun dibawah bimbingan Prof Nurdin H
Kistanto PhD (promotor), Prof Burhan
Djabir Magenda PhD (copromotor), dan

Budi Setiyono PhD (copromoDalam arti argumen fokus
tor),” terang Wisnu kepada
penelitian ini, terutama
awak media kemarin.
hanya pada perilaku peDia mengakui perimilih Partai Golkar.
laku memilih adalah
Kemudian dari sisi konstudi penting dalam
teks penelitian ini dilakbidang ilmu politik.Tersanakan pada tiga daedapat banyak riset yang
rah yakni Sragen, Baberfokus pada subyek
tang, dan Cilacap yang
itu entah di negara maju
didominasi
partai
ataupun berkembang.
lain,”ujarnya.
Dalam konteks IndoNamun faktanya di
SM/dok
nesia, studi perilaku
tempat itu, pada proses
Wisnu Suhardono
memilih juga sudah
Pemilukada 2011 dan
dijalankan dengan berbagai bentuk.
2012, kepala daerahnya justru dimenangi
Tiga Daerah
oleh calon dari Partai Golkar. Kondisi itu,
”Namun penelitian yang saya jalankan menjadikan perilaku memilih di ketiga
berbeda. Unik secara fokus dan konteks. wilayah tersebut menarik sebagai bahan

kajian. Selain itu, berbeda dari banyak
penelitian lain, yang mengangkat tema,
tentang perilaku memilih.
Pemikiran ataupun hasil riset ini, yang
akan dipertahankan di hadapan para pakar.
Wisnu mengaku dalam mempertahankan
disertasi akan disampaikan argumentasi
akademik mendasari penelitian yang
dilaksanakan. Selain promotor dan copromotor, ujian terbuka alumnus S-1 Fakultas
Ekonomi Trisakti tersebut, bakal dihadiri
banyak tokoh. Mereka yakni Prof Dr
Ravik Karsidi, Dr Fadel Muhammad, Dr
Teguh Yuwono, Dr Edi Santosa, dan
Hasyim Asyari PhD. Tanpa ketinggalan
Ketua Umum Partai Golkar yang juga
Ketua DPR Setya Novanto dijadwalkan
datang.(H41-47)

