Suara Warga

dari redaksi

cerdas memilih
Warga Timbulharjo yang
berbahagia
Salam hormat dari redaksi kami sampaikan kepada pembaca
Buletin Angkringan.
Edisi kali ini kami memuat laporan utama tentang biodata
bakal calon lurah Timbulharjo.
Panitia Pilurdes belum mengumumkan secara resmi calon
yang akan berlaga dalam Pilurdes 14 April 2013. Informasi
mengenai bakal calon yang termuat dalam berkas pendaftaran belum bisa diterbitkan Namun mengingat banyaknya
permintaan dari warga agar

Angkringan menginformasikan bakal calon lurah, maka redaksi Angkringan berinisiatif
menghubungi langsung kepada
semua bakal calon.
Informasi yang kami muat masih sangat terbatas. Namun kami berharap bisa menjadi bekal
awal bagi warga untuk menentukan pilihan kepada bakal calon lurah yang paling tepat.
Pada edisi selanjutnya, kami
akan memuat informasi yang
lebih rinci tentang semua bakal
calon. Sebab kami percaya Anda pemilih yang cerdas!
Selamat membaca!

Ingin belajar

organisasi, menulis,
mengelola media,

komputer & internet

Mari bergabung!
ANGKRINGAN
Hub: 087839616352

pemenang kuis

08579-700-8000
Kirimkan informasi, gagasan,
pendapat anda melalui SMS
diatas. Tarif normal

08587991XXXX
Stlh ak bc BA edsi5 jumat pon
mrt 2013 ..smua nyroti CALUR..
kog gak ad yg evaluasi p lrh skrg
y d evl dong knrjny (bejo jomblg)
08773837XXXX
Mohon untk di uruskan dalam hal
bantuan kemiskinan di dlm klrg
saya. Bantuan yg saya ajukan yaitu lantaisasi. Terusterang saya iri
dng tetangga yg sudah sering kali
di bantuan dr pemerintah kota
bantul. Sedangkan untk kelurga
sy yg hdp di bawah garis kemiskinan sama sekali blm prnh dpt
bantuan. Maklum untk di dusun
kami untk tokoh masyarakatnya
kompak. Masih membudayakan
rasa pilih kasih. Mohon untk di
tindak lanjuti. A/N~Subaryanto.
Rmh~ Gemblangan R

08961346XXXX
ono becak ban e pecah,
penumpange tengok silo, buk n
08967513XXXX
pak calon lurah, besok yen
dadi ojo niru JOKO SUSILO. .pak pemimpin warga timbulhar(Joko Wahyudi, Sewon RT 03) jo warga manggung minta pohon
cemara dong.. Untuk di tanam di
hadiah bisa diambil di
sepanjang jalan utama mangAngkringan tiap jam 19.00-21.00 gung.. , by: warga manggung.

UNDANG-UNDANG No 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
Pasal 4
1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan
penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional
mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Pasal 18
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat
atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
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Ifadah

Budiarti

(43 tahun)

(34 tahun)

Nama Lengkap :
Siti Ifadah

Nama Lengkap:
Sri Budiarti,. S.P

Alamat : Bangi RT1
Dadapan Timbulharjo

Alamat: Gatak,
Timbulharjo

Riwayat Pendidikan :
?
SDN Timbulharjo III, 1983
?
SMPN II Bantul, 1986
?
SMAN II Bantul,1989
?
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996

Riwayat Pendidikan:
?
SDN Timbulharjo II
?
SMPN 2 Bantul
?
SMAN 1 Sewon
?
S1 Pertanian UGM

Pengalaman Organisasi :
?
Ketua Fatayat Ranting Timbulharjo 20052008
?
Ketua Fatayat Anak Cabang Sewon, 20082011
?
Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI)
Ranting Sewon, 2009-2013
?
Pembina Forum Ta’aruf Indonesia (Fortais)
KUA Sewon, 2010-sekarang
?
Bendahara Pimpinan Anak Cabang (PAC)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sewon, 20082014
?
Wakil Sekretaris DPC Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Bantul, 2012-2017

Pengalaman Kerja:
?
Guru PG & TK BIANGLALA
?
Kep. Sekolah Teman Sejati Sari Husada
?
Guru Sempoa Komputer KID
?
Asisten Penelitian Fak. Pertanian UGM
?
Kepala Sekolah TK & PG Khalifah

merasakan dan menghalalkanya.
mau dibawa kemana negeri
tercinta ini,,, hanya waktu yg
akan menjawabnya. Ini bukan
protes atau kritikan, hanya memohon agar masy lebih pduli kpd
lingkungan sektrnya dan aparat
dan tokoh masy agar lebih adil
dan bijaksana dalam mengambil
keputusan. Merdeka!!

Pengalaman Organisasi :
?
BEM Fakultas Pertanian UGM
?
UKM Bridge UGM
?
Sekretaris KMSEP UGM
?
Sekretaris Bid. III DPW POPMA SEPI
?
Karangtaruna Dusun Gatak

08213454XXXX
Katanya radio angkringan sudah
mengudara lagi, kok d tempat saya gak kedengaran cuma keresek,
padahal saya d ngentak, yang
juga warga timbul harjo

AZZA CCTV &
Security Sistem

Siap pantau usaha anda
Jual dengan harga murah
Sewon, Timbulharjo,
Phone: 085729644446

DHIMA LAUNDRY

08587811XXXX
selamat pagi Komunitas AngBERSIH | HIGIENIS | RAPI
kringan, apa betul semalem mulai
siaran lagi? selamat ya ,semoga SEHARI JADI - RP 2500/ KG
Jl. Parang Tritis, Ruko Pasar Gabusan
jaya di udara amien.
HP. 085726500055
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Menanam Pohon Pelajar Anti Korupsi

Saluran informasi warga Timbulharjo

Zahra Sonda Arum Dani, Warga Kampung Klayu, Dusun Ngentak, Timbulharjo
“Bermula dari banyaknya berita
korupsi yang sering muncul di
media massa, membuat kami para pelajar merasa prihatin. Kami
berfikir mau jadi apa negara ini
jika para koruptor terus saja bermunculan?” tutur Karina Austrina Putri, pelajar kelas XI SMA
N 2 Bantul.
Selanjutnya Karina menjelaskan,
“Saya bersama Zahra Sonda,
Amalia Nur Sa’adah, keduanya
pelajar SMA N 1 Imogiri Bantul,
serta beberapa pelajar lintas sekolah menggagas gerakan pelajar
anti korupsi. Menurut kami pelajar adalah pemilik sah masa depan bangsa. Maka dari itu, bermula dari pelajarlah kami mencoba menumbuhkan semangat
anti korupsi di hati para pelajar.
Kami berharap kelak setelah dewasa para pelajar akan menjadi
orang yang tidak korupsi entah di
mana pun mereka berada.”
Nah, untuk itu kami mengadakan
kegiatan cerdas kreatif Menanam
Pohon Anti Korupsi. Pagi hari
yang cerah, pada hari Jumat, 25
Mei 2012 lalu kami telah menanam sepasang pohon anti korupsi
di halaman kantor Gubernur DIY
atau yang lebih dikenal dengan
kompleks Kepatihan. Kami bersama dengan Wakil Gubernur
DIY menanam pohon itu. Di bawah pohon itu kami juga menanam sebuah kendi yang berisi
1000 tanda tangan pelajar anti
korupsi. Pohon tersebut kami na-

makan pohon pelajar anti korupsi. Pohon dimaksud terutama
menjadi simbol, karena kami berharap pohon anti korupsi justru
tumbuh di hati kami para
Mengapa kami memilih menanam pohon? Dari kaca mata kami, korupsi ataupun para koruptor adalah polusi yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Dengan
ditanamnya pohon anti korupsi
ini kami berharap bisa menyerap
polusi-polusi yang berbahaya
bagi kehidupan. Pohon itu akan
kami rawat dan kami beri pupuk
dengan kegiatan-kegiatan yang
berhubungan tentang anti korupsi, sesuai dengan kapasitas kami
sebagai pelajar.
Setelah itu, kami melantik 45 pelajar di seluruh DIY yang termasuk diantaranya 6 pelajar Bantul
sebagai Duta Pohon Pelajar Antikorupsi. Uniknya pelantikan Duta Pohon Pelajar Antikorupsi ini
dilantik oleh para pelajar itu sendiri dengan ditandai penyematan
pin oleh salah seorang perwakilan
dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dari Jakarta. Tetapi
begitulah, karena ini merupakan
kegiatan yang digagas sendiri
oleh pelajar. Dari pelajar oleh
pelajar untuk Indonesia tercinta.
Kegiatan penanaman pohon antikorupsi di Kepatihan bukan akhir
dari kegiatan kami, tetapi justru
awal tugas besar kami untuk menanam pohon antikorupsi di hati

kami. Cara cerdas kami menanam pohon antikorupsi adalah
dengan membiasakan diri peduli
pada orang lain, ini merupakan
lawan dari sikap koruptor yang
tidak peduli dengan orang lain.
Kepedulian kami berwujud seperti mengadakan bakti sosial
dengan cara membagi 100 paket
makan siang di sepanjang jalan
Malioboro. Kemudian kami ikut
mengadakan pengumpulan koin
untuk mendukung pembangunan gedung KPK. Kegiatan ini diliput oleh belasan surat kabar
dan stasiun TV di Indonesia.
Media massa memang faktor
penting dalam mengoptimalkan
pemberantasan korupsi.

Setiap
Terbit i & Kliwon
g
e
L
Jumat

Sejak 14 Januari 2000

PILURDES TIMBULHARJO

MENGENAL

BAKAL
CALON

7

iklan baris
089652312689
(sinar alam manggung) di jual
cook sinar alam , hub numb ini
.mhon di lariskan.
085878611109 (Dedik Priyana)
Mohon infonya Rumah dikontrakkan! daerah yg km cari jln
imogiri, jln parangtritis km
maximal km 8 tks anggaran 3jt
081804382840 (Heri Susanto)
Info, ingin butuh doc jawa super/
pejantan, doc broiler murah
hubungi 081 804 382 840
087838535972 (M Khosashi)
dicari lowongan pkrjaan atau
kursus utk penyandang cacat
butaa
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Diterbitkan oleh Media
Komunitas ANGKRINGAN
Pemimpin Umum:
Sarjiman (PJS)
Pemimpin Redaksi:
Sulaiman (PJS)
Reporter:
Ahmad, Bayu Pratolo,
Indi F. Amalia
Tata Letak:
Jaswadi
Distribusi:
Basir, Saryanto Gopek,
Slamet Erwanto,
Wiwit Nugroho
Keuangan:
Ambar SD
Sekretariat:
Komplek Balai Desa
Timbulharjo, Sewon, Bantul,
Yogyakarta

Tujuh orang bakal calon lurah telah resmi terdaftar
mengikuti Pemilihan Lurah Desa Timbulharjo, 14
April 2013. Sampai dengan berita ini diturunkan,
panitia pilurdes belum menetapkan calon resmi
karena masih dalam proses pemeriksaan syarat
administratif. Tim Angkringan menghimpun biodata
dari semua bakal calon dan memuatnya dalam
laporan utama. Biodata ditulis sendiri oleh bakal
calon. Penempatan dalam buletin diurutkan
berdasar huruf abjad nama bakal calon.

Telpon:
087839616352
Email:
angkringanmedia@gmail.com

Website:
www.angkringan.web.id

Redaksi menerima
tulisan, saran dan kritik.
Kirimkan ke alamat
redaksi di atas

Kiryana

Amrun

(45 tahun)

(31 tahun)
Nama Lengkap:
M. Amrun,. A.Md
Alamat: Glondong Rt.06,
Desa Timbulharjo

Nama Lengkap: Kiryana
Alamat: Kepek RT. 04, Timbulharjo
Riwayat Pendidikan:
?
SDN Nogosari
?
SMPN 2 Bantul
?
SPGM Imogiri
Pengalaman Kerja:
?
Guru Tidak Tetap di Tegal/Jateng
?
Kontraktor
Pengalaman Organisasi :
?
Ketua Osis SPG Muh. Imogiri
?
Ketua 2 Pemuda Kepek II
?
Ketua Pokgiat
?
Ketua RT. 04

aspirasi
08968107XXXX (Purwanto)
kalo ada sumber dana.unk meningkatkan taraf hidup atau sumberdaya manusia.setiap RT
dibuat ketrampilan & perpustakaan umum, kalo udah jalan ketrampilan dan perpus bisa saling
tukar sama antar warga desa yg
lain. terus tiap sebulan/setahun
sekali diadakan lomba di
kelurahan.

Riwayat Pendidikan:
?
SD Timbulharjo 1
?
SMP 1 Sewon
?
SMU Muhammadiyah 2 Yogyakarta
?
D3 Kesehatan hewan UGM
Pengalaman Kerja:
?
Pendamping Kelompok Ternak Sapi & Domba
?
IDEA-LSM
?
Combine-LSM
Pengalaman Organisasi :
?
OSIS SMP 1 Sewon Bantul 1995
?
IRM bid Pengembangan Organisasi 1998
?
BEM FKH UGM 2002 –2002
?
Ketua Karangtaruna Glondong/Dk. Bibis RT 06
2003–2007
?
Ketua Karangtaruna Padmanaba Desa Timbulharjo
2003 – 2010
?
Karang Taruna Kab. Bantul 2010 – 2013
?
Pengurus SIAR (Saluran Informasi Akar Rumput)
Yogyakarta

maupun sosial, bahkan ada yg bilang *ngurusi awake dewe mumet arep ngurusi wong liyo*.
Aparat dan Tokoh masyarakat
kurang peka terhdp keluhan warga bahkan asik dg kpentingan
pribadi atau kelompok, terjdnya
kesenjangan sosial yg mencolok
krn terjd pilih kasih antara aparat/
tokoh msyrakat dg warga, yg lebih memprihatinkan uang telah
0274789XXXX (Ulin Ni’mah)
Jaman skrg kita merasakan ma- menjadi alat politik tetapi masyasyarakat acuh dg lingkungan rakat membiarkan bahkan ikut
08968107XXXX
kami sebagai warga,masih belum
bisa memanfaatkan pekarangan
yg produktif.terkendala bimbingan dan modal.unk kesejahteraan
warga terutama perRT, kami mohon untuk dijadikan program di
petugas kelurahan. purwanto
gemblangan.

Buletin Angkringan Edisi 6, Jumat Kliwon - Maret 2013 - halaman 6

08967513XXXX
Tlong bpk lurah timbulhajo
memberi alat musik di stiap desa
agar para gen muda dpt berprstasi
& memiliki kreatifitas yg maksimal.Terutama kmpung manggung.
08783951XXXX
Di dusun kami masalah raskin
dan jamkesmas tdk tepat sasaran
yg punya usaha maju dan sawah
berhektar2 malah mendapatkan
itu semua padahal yg jauh di
bwhnya msh bnyk, coba di cek
pedukuhan bibis
08773932XXXX
Cari pemimpin itu yg bnr" cerdas, jgn pilih lurah kok berdasarkan tenar nggak nya dia. Ya hsl
nya seperti skrg, jam 9 aj ke kelurahan lurah nya blm dtg, di samperin ke rmh lg asyik ngopi ama
baca koran msh pke sarung lg,
gak berbobot bgt lurah nya. Lurah itu hrs bs mengoperasikan internet dll, pamong nya pun jg gt.
Dan ap" jgn bentar" minta uang,
kan dr kabupaten udh ad anggarannya. Masak cuma minta srt
pengantar pke uang. Diperbaiki
dong kinerja nya!
08564329XXXX (Aris M)
lagi lagi buat pengurus JAMKESMAS ....mbok tlng bg yg susulan kan udah pd jd laaa punya
ku kok blm ? gmn nii ..apa hrs
nunggu dan nunggu ...padahal
punya anak balita 2 ee
08232848XXXX
Karang taruna timbulharjo bkn
milik warga timbulharjo tp milik
sekelompok orang. pemuda di

wilayah timbulharjo gak ada yg
th tentang manfaat karang taruna
dan gak tau dana apa aja untuk
karang taruna ,serta larinya dana
buat karang taruna kemana gak
ada yg tahu .tolong di muat

gak mata duit, gak genit mau kerja yang pahit serta mau tau rakyat
yg keadaannya pailit.

08529315XXXX (Tri Switanto)
sbgai warga jgn memilih lrah krn
imbalan,takutnya calurnya nti
kinerjanya karena imbalan jg,
08564329XXXX (Aris M)
slmt buat ketua pemuda yg br memilhlah dgn iklas.
mas munjilin. smga ke depanya
tambah kompak dan solit pemu- 0815795XXXX (Kartini I)
da/di di kp. TEMBI TEMPEL smoga bisa memilih dgn hati nurani pribadi msg 2, tanpa harus
tercinta pereode 2013 -2018
terbebani dgn sgl bantuan yg
mgkn sebagian sudah tereali0898354XXXX
Pak bendungan manggung tim- sasi/janji 2 yg mgkn blm tentu bibulharjo d.lepasi ikan,, brat msjid sa terwujud. Pilih lah dgn melihat
karakter calonnya,serta visi misisyeh usman manggung
nya dan masih byk lagi kriteria 2
yg harus di punyai sbg seorang
pilurdes
wakil rakyat timblharjo
08572970XXXX
Lihat yg sudah2 apa kta diperha- 08783853XXXX (M Khosashi)
tikan stelah ada yg jd karna uang. kami mencari pemimpin yank
Memang waktu menerima uang punya prioritas terhadap kaum
senang, stelah itu apakah trus enyandang cacat? prioritas dlam
diperhatikan. Yg penting buat dia membuatkan lapangan pkrjaan
yg pke uang akan mengutamakan dsb?? kami hanya ingin satu tujupie le mbalekne.(Mr jack) bakul an dampingi kami para penyandang cacat saat kami perlu bantudegan smk
an kalian? jgn sia siakan kami jgn
lupakan kami jgn buang kami?
08572981XXXX (Suwarti)
mbok iyao rakyat memilih calon brkn hak kami fasilitasi kmi
lurah yang bisa mengayomi rak- pnyandang cacat? aspirasikan
yat bukan lurah yang cuma pi- keinginan kami fampingi kami
ngin jadi lurah tanpa tahu apa itu saat kami perlu bantuan? jgn lupakan kami jgn kesampingkan
lurah
kami hak kami sama dgn yg
normal
08880853XXXX (Mujiyatun)
Mari sukseskan pemilihan lurah
yg LUBER n jurdil, jgn ada sem- 08961346XXXX
boyan:Maju tak gentar...mem- ono becak ban e pecah, penumpange tengok silo, buk n pak cabela yg bayar...:D
lon lurah, besok yen dadi ojo niru
JOKO SUSILO. (Joko wahyudi
08783947XXXX (suhartono)
janganlah plh lurah krn duit, plh- sewon rt 03)
lah lurah yg nganggit, gak pelit,
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Badawi
(51 tahun)
Nama Lengkap:
Drs. Badawi
Alamat: Ngasem,
RT. 06, Timbulharjo

Dahana

Kandar

(59 tahun)

(51 tahun)
Nama Lengkap: Drs. Kandar
Alamat: Kersan, Timbulharjo

Nama Lengkap:
Dahana
Alamat: Ngaglik,
Kowen I,
Timbulharjo

Riwayat
Pendidikan:
?
SDN Timbulharjo
?
PGAP Wonokromo
?
MAN Sabdodadi
?
Sarjana Muda IAIN
?
Sarjana IAIN

Riwayat Pendidikan:
?
SD Keongan (Lulus 1973)
?
SMP Patria (Lulus 1976)
?
SPG Piri Yogyakarta (Lulus
1981)
?
IKIP Sanata Dharma (Lulus 1986)

Riwayat
Pendidikan:
?
SD
?
SMPN

Pengalaman Kerja:
?
BPD Timbulharjo
?
Fasos PokMas
?
PPL Pileg, Pilpres, Pilkada
?
Petugas SP 2010
?
PSPK 2011, PPLS 2011

Pengalaman Kerja:
?
Ketua RT (1993-2003)
?
Pamong Desa Ka. Bag. Ekonomi dan
Pembangunan (2003-2013)

Pengalaman Organisasi :
?
Ketua GP ANSOR Timbulharjo 1987-1989
?
Wakil Ketua GP. Ansor Sewon
?
Anggota GP. Ansor (PW) 1992-1994
?
Wakil Ketua PW. GP. Ansor DIY 1994-1998
?
Kepala Setap Sat Korwil Banser DIY

ANDA
TIDAK PUAS/
DIRUGIKAN
LAYANAN
PEMERINTAH?

Pengalaman Organisasi :
?
Pendiri Fokowati (Ketua II)
?
Ketua II UPKG Timbulharjo
?
Pembina Gapoktan Timbulharjo
?
Pembina Kelompok Ternak Se-Timbulharjo
?
Humas Asosiasi LDPM
?
Ketua I FKPP Kec. Sewon

Suara Warga

Pengalaman Kerja:
?
Guru SMA Piri 2 Yogyakarta 1987- Sekarang
?
Guru SMA Pelita Buana Bantul 1993
Pengalaman Organisasi :
?
Pengurus Keluarga Mahasiswa Islam Sanata Dharma 19831984
?
Sekretaris PPK Desa Timbulharjo Tahun 2006
?
Wakil Ketua PPK Desa Timbulharjo Tahun 2007
?
Anggota PPS Desa Timbulharjo Tahun 2004
?
Ketua PPS Desa Timbulharjo Pilkada Tahun 2005, 2010
?
Ketua PPS Desa Timbulharjo PilPres & Pileg 2004, 2009
?
Panitia Pemilihan KAUR Pemerintahan Timbulharjo 2007
?
Komite Sekolah TK Negeri Bantul 2003- Sekarang
?
Pengurus Ranting NU Timbulharjo
?
Ketua BPD Timbulharjo 2011-Maret 2013

LAPORKAN KE
LEMBAGA
OMBUDSMAN
YOGYAKARTA
LEWAT SMS

08112741000
kerjasama
ANGKRINGAN-LOD DIY

JAGO BIKIN
UNDANGAN MANTEN
BROSUR SPANDUK
POSTER UMBUL2
NOTA KAOS
HUB: 747 7573, 081 628 5773
DOORSTUDIO ADV.
JL. PARIS KM.8,2 DADAPAN
TIMBULHARJO SEWON BANTUL
(UTARA BANGJO TEMBI 50 METER)

08579-700-8000

08532638XXXX
Klo bs di adakan jajak pendapat
utk para calon lurah, agar masyarakat mengetahui visi & misi dari
masing" calon lurah..byk masyarakat blm tahu "spt ap calon" lurah yg akan berkompetisi dlm pilurdes Timbulharjo 2013.. bgm
bs memilih seseorang yg blm di
kenal? bs" slh pilih hanya krn
materi/uang yg diberikan..
(Emma)

08572738XXXX (Heri TW)
jgn mnrima sogok sma skali &
plihlah ssuai hti nurani..smoga
bsok tgl 14 april 2013 pilurdes
timbulharjo kan brjln lncr..

08522802XXXX (Muh Sahro)
agar benar2 membing warga
timbulharjo dari sifat suwap/
sogoan/pelicin krn mau pilihan
lurah aja jagonya sdh didik warga
supaya milih dirinya dg aneka
08157842XXXX
cara ada yg uwang/bekakas
adilah pemimpin yg bijaksana. kampung /tenda/seng/dsb
dan harapan saya,agar kelak yg
mjd lurah, dapt meningkatkan 08773844XXXX
pelayanan secara cepat,tepat dan Mohon utk menampilkan foto cadisiplin.(amad suyadi)
lon2 lurah timulharjo krn banyak
masyarakat yg belum mengenal.
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08122955XXXX
Py le arep maju tmbulhrjo, nek
masyarakate wae sih do seneng
nyacat alaning liyan. pilihan
lurah, mlah kyo ajange cacat2
tan, eling ca2te dw,MAS BROW
08180424XXXX
Nang desaku ent0k ancaman, nek
ora nyoblos calur (*)trsbut bakal
dikucilkan sak ndeso, padahal
para jurkam kui yo muk wong kene, piye nak ngn0no bos? #LoL

#Konyol kabeh di sirep go hadiah 08783879XXXX
seko calon lurah e!
Klau mmilih pmimpin yg jujur
bkn krna ada uang/yg laen. gma08564799XXXX
na rkyat mau mju klau dlm pilurJanganlah sampe yg pake politik des aj gx jujur Nurex, manggung
uang jd lurah timbulharjo. klu
sampe menang akan meyengsa- 08532638XXXX
rakan warga timbulharjo. otoma- Tlg d adakan "debat calon lurah"
tis dia akan mikir balik modal di lap. timbul, trbuka utk umum..
gak memikirkan nasip rakyat tp shg masy bs menyampaikan aspimemikirkan gimana caranya ba- rasi/pndpt mrk trhdp para calur..
lik modal. skr dia ngasih2 uang tp
ahirnya makan uang rakyat jg.
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