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Sambutan
Pada

Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu Tahun 2019
Selasa, 26 Maret 2019

“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”

Alhamdulillahi Rabbil‘alamin, Wassalatu Wasalamu‘ala Asyrafil
Ambia-i Walmursalin. Wa’ala alihi Washahbihi Ajma’in.

Yang kami hormati:

Komisioner KPU RI;

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tengku

Malik Mahmud Al-Haytar;

Dirjen Politik Dan PUM Kemendagri;

Ketua DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda,

Kapolda Aceh dan Kajati Aceh;

Kabinda, Danlanud Sultan Iskandar Muda, Danlanal
Sabang, Danlanal Simeulue, Danrem 011/
Lilawangsa dan Danrem 012/Teuku Umar;

Ketua Beserta Komisioner KIP Aceh;

Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala SKPA dan Para Kakanwil Kementerian/
Lembaga Non Kementerian di Aceh;

Bupati/Walikota Beserta Pimpinan Daerah

Kabupaten/Kota Se-Aceh;

Anggota KIP Kabupaten/Kota se-Aceh;

Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota se-Aceh;

Para Kepala SKPK terkait;

Insan media cetak dan elektronik serta seluruh
undangan dan hadirin yang kami muliakan.

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadhirat Allah
SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada
kita semua, pada hari ini kita dapat hadir  dalam rangka
mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu Tahun 2019
dengan agenda utama untuk mengevaluasi dukungan
tahapan Pemilu, sekaligus mewujudkan  ketentraman dan
ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Shalawat beriring salam sama-sama kita sanjungkan
ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta sahabat
dan keluarga beliau sekalian.

Para peserta rakor yang berbahagia,

Kami mengapresiasi penyelenggaraan rakor Pemilu ini,
karena mempunyai makna strategis sebagai upaya untuk

GUBERNUR ACEH



lebih memantapkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan
tugas serta mengevaluasi dukungan penyelenggaraan
tahapan Pemilu tahun 2019, antara penyelenggara dan
pengawas Pemilu dengan pemerintah daerah, aparat
keamanan dan penegak hukum, dalam mendukung
kelancaran dan suksesnya tahapan penyelenggaraan
Pemilu tahun 2019.

Pelaksanaan Rakor ini juga merupakan salah satu
tindaklanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemil ihan Umum, yang menegaskan bahwa untuk
kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban
penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah daerah
wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Rapat koordinasi pada hari yang berbahagia ini
mengambil tema “Melalui Rakor Kesiapan Pemilu Tahun
2019, Kita Wujudkan dan Sukseskan Pemilu Damai, Aman
dan Demokratis.” Oleh karenanya, jika kita memaknai tema
tersebut maka yang menjadi keutamaan dalam rakor ini
adalah bagaimana membangun penyamaan persepsi dan
koordinasi efektif bersama untuk sinergitas dalam
melahirkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang
aman, damai dan demokratis.

Dengan Pemilu yang aman, damai dan demokratis ini
diharapkan dapat menghindari dari terjadinya transaksi
politik atau politik uang, karena hal ini dapat menimbulkan
persepsi buruk bagi masyarakat.

Para peserta rakor yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahapan
Pemilu saat ini sedang dalam tahapan kampanye calon
anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden terhitung mulai tanggal 23 September
2018 s.d 13 April 2019. Selanjutnya pada tanggal 14 s.d
16 April 2019 akan memasuki masa tenang, dan tahapan
pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan
pada tanggal 17 April 2019 mendatang atau lebih kurang
22 hari lagi. Mengingat tahapan pelaksanaan pemungutan
suara yang sudah semakin dekat maka kita perlu
memastikan bahwa kesiapan dalam menyongsong
penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan baik, terutama
koordinasi  antar stakeholder terkait. Karena,
tanggungjawab untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu
bukan hanya dipikul oleh KIP dan Panwaslih, namun juga
tanggung jawab  kita semua, baik itu Pemerintah Aceh,
Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur legislatif, aparat
keamanan dan penegak hukum, instansi vertikal, dan
seluruh komponen masyarakat Aceh.
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Situasi daerah yang aman dan kondusif menjadi salah
satu prasyarat utama sukses dan lancarnya tahapan
Pemilu, karena kondisi tersebut juga secara otomatis
menjamin rakyat untuk dapat memilih sesuai dengan
pilihannya, sehingga proses demokrasi lebih berkualitas
dan diterima semua pihak.

Para peserta rakor yang berbahagia,

Dapat kami sampaikan bahwa, dalam mendukung
suksesnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, diharapkan
kepada seluruh ASN termasuk Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga kontrak, Imuem Mukim
dan Geuchik serta perangkat mukim dan gampong atau
nama lain, agar tetap menjaga netralitas, serta tidak ikut
serta dalam kampanye Pemilu. Untuk itu kami kami telah
menerbitkan Instruksi Nomor 01/Instr/2019 tanggal 28
Februari 2019 tentang Netralitas Imuem Mukim, Perangkat
Mukim, Keuchik Dan Perangkat Gampong Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 dan Surat Edaran Nomor 800/3860
tanggal 11 Maret 2019 tentang netralitas ASN dalam Pemilu
Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Legislatif.
Bagi yang melakukan pelanggaran tersebut akan dijatuhi
hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Seiring dengan hal tersebut, ASN di jajaran
Pemerintah Aceh juga melaksanakan ikrar Aku Siap Netral
(ASN) yang disaksikan unsur Panwaslih Provinsi Aceh.

Selain itu, dapat kami sampaikan juga kepada para
Bupati/Walikota se-Aceh bahwa Menteri Dalam Negeri telah
menerbitkan Surat Edaran terkait Larangan Bagi Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah untuk tidak melakukan
perjalanan dinas luar negeri mulai tanggal 1 April s.d

30 April 2019. Hal ini dilakukan dalam rangka
mensukseskan dan menjaga stabilitas serta kondusifitas
pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Para peserta rakor yang berbahagia,

Melalui Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan
Pemilu Tahun 2019 ini, kami mintakan perhatian kita semua
terhadap hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bagi Forkorpimda Aceh, Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota, instansi vertikal dan stakeholders lainnya
diharapkan mendukung kesuksesan penyelenggaraan
tahapan Pemilu di Aceh tahun 2019 secara damai, aman
dan demokratis dengan mengedepankan prinsip-prinsip
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adi l,
memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memilih
sesuai pi lihannya serta bebas dari segala bentuk
intimidasi, kekerasan, black campaign dan berita hoax.

Kedua, bagi jajaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota diharapkan untuk memberikan dukungan
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dan fasilitasi terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemilu
di Aceh tahun 2019, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, seperti sosialisasi yang dilakukan oleh SKPA terkait
perekaman Ktp El, mengajak masyarakat untuk memilih,
dan kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga, KIP dan Panwaslih di Aceh beserta jajarannya,
agar mengoptimalkan segala daya dan upaya untuk
mensukseskan penyelenggaraan tahapan Pemilu, sesuai
dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing, dengan
tetap menjaga indepedensi dan profesionalitas.

Keempat, Polda Aceh dan jajarannya yang didukung
oleh personil Kodam Iskandar Muda, dalam pengamanan
tahapan Pemilu, kami yakin tetap mengedepankan sikap
preventif dan netralitas serta profesionalitas TNI/Polri,
dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam
Pemilu tahun 2019 di Aceh.

Kelima, Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri
di Aceh, agar melakukan penegakan hukum dalam
penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Aceh sesuai dengan
mekanisme yang berlaku.

Keenam, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/
Kota diharapkan untuk tetap menjaga netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN), Imuem Mukim dan Geuchik, dalam mendukung
suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Aceh tahun 2019.

Serta kepada Bupati/Walikota dapat mengoptimalkan peran
perangkat daerah di wilayah masing-masing untuk
mensosial isasikan tahapan Pemilu dan dukungan
penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai
ketentuan.

Para peserta rakor yang berbahagia,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan,
akhirnya dengan berharap ridha Allah swt seraya
mengucapkan “Bismillahirahmanirrahim” Rapat Koordinasi
Kesiapan Pemilu Tahun 2019, secara resmi saya nyatakan
dibuka. Terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Plt. GUBERNUR ACEH
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