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Moderator : Suraidah, Sir 

Fasilitator / Penyaji : M. Ilyas Siagian (Komisioner KPU Kota Tanjungbalai) 

Peserta : Para Peserta adalah perwakilan dari  

  1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Tanjungbalai; 

  2. Kesbangpolmas Pemko Tanjungbalai; 

  3. Pemantau; 

  4. Partai Politik Pengusung Pasangan Calon; 

  5. MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Tanjungbalai; 

  6. Tokoh Masyarakat, dll. 

Notulis : 1. Ir. Emira 

  2. Yuhendra Tanjung, SH 

  3. Lydia Maghfiroh Siregar, SH 

Susunan Acara : 1. Pembukaan; 

  2. Bimbingan dan Arahan Ketua KPU Kota Tanjungbalai; 

  3. Penyajian Materi dan Masukan; 

  4. Kesimpulan; 

  5. Penutup. 

 

Hasil Acara : 

1. Pembukaan 

Diskusi dibuka oleh Moderator pada pukul 14.30 WIB. 

 

2. Bimbingan dan Arahan Ketua KPU Kota Tanjungbalai. 

Ketua KPU Tanjungbalai / Bpk. Amrizal, SE : 

Terima kasih kepada bapak/ibu yang mewakili dari instansi dan stackholder yang berkepentingan dalam 
pelaksanaan pilkada, baik itu dari dinas catatan sipil, kesbangpolmas, pemantau, dan partai politik yang 
dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini.  Acara dilaksanakan dalam rangka untuk 
melaksanakan diskusi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota 
Tanjungbalai Tahun 2015 kemarin. Maksud dan Tujuan diselenggarakannya acara diskusi ini adalah bahwa 
pelaksanaan Pemilihan/Pilkada kedepan harus lebih baik dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya sehingga 

dipandang perlu adanya Evaluasi. Evaluasi yang dimaksud disini adalah menampung aspirasi dan masukan-
masukan dari instansi terkait, masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan 
Pilkada di Kota Tanjungbalai. Misalnya terkait dengan tahapan Pendataan dan Pemutakhiran Pemilih dalam 
DPS/DPT, Proses Pencalonan, Proses Kampanye, Dana Kampanye, Sosialisasi dan Distribusi Logistik, 
Pungut hitung suara, hingga tahapan terakhir yaitu Pelantikan Calon Terpilih. 

Perlu diingatkan bahwa, dalam acara ini bukan dalam rangka Berdebat atau lainnya, kita tidak mencari 
siapa yang salah dan benar, tetapi bertujuan menampung masukan-masukan dari bapak/ibu yang hadir 
pada hari ini. Hasil dari kegiatan ini atau Evaluasi ini nantinya kami akan sampaikan kepada KPU RI di 
Jakarta sebagai bahan bagi mereka dalam menghadapi Revisi UU Tentang Pemilihan yang nantinya 



 
 

mungkin akan dilaksanakan. Inti atau tujuan dari evaluasi ini adalah bahwa pelaksanaan Pilkada kedepan 
harus lebih baik dari Pilkada yang sekarang, tentunya bagaimana upaya kedepan harus ada evaluasi kita. 

Demikian arahan dari saya, dengan mengucapkan Basmallah, Acara ini saya buka. 

 

3. Penyajian Materi dan Masukan 

Penyajian Materi dipimpin langsung oleh Fasilitator/Penyaji yaitu 

Bpk. Ilyas Siagian : 

Pada dasarnya dalam acara ini kami ingin menginventarisir masalah-masalah apa saja yang mungkin 
menjadi kekurangan yang untuk selanjutnya untuk diperbaiki dalam pelaksanaan pilkada berikutnya dan 
bukan dalam kapasitasnya untuk Berdebat namun tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Berdiskusi. 

Evaluasi ini menjadi penting untuk kita bersama, maka dari itu kami mengharapkan partisipasi dari para 
peserta acara kira-kira apasaja masukan bagi Penyelenggara dalam pelaksanaan pilkada kemarin, untuk itu 
kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak yang mewakili dari Pemantau Pemilihan kemarin, kepada 
bapak kami persilahkan. 

 

Bpk. Yusman (Pemantau Pilkada Tanjungbalai Tahun 2015 dari PWI) : 

Dalam pantauan kami, untuk yang pertama yang kami lihat adalah Daftar Pemilih, khususnya undangan 
atau Formulir Model-C6, dimana Form C6 ini dalam isiannya cuma ada nama, nomor urut dan alamat TPS. 

Kemudian masih banyaknya masyarakat/pemilih yang tidak dapat undangan, dan dimungkinkan undangan 
ini digunakan oleh orang lain. 

Selanjutnya, ada oknum tertentu yang disinyalir atau diduga menyuruh pemilih untuk memfotocopy form 
C6 tersebut, kami telusuri dan kami pertanyakan kepada Panwas kemarin, Panwas menganggap bahwa hal 
ini tidak dapat diproses (sebagai bentuk pelanggaran). Masukan dari kami agar Form C6 dapat diubah 
dengan kartu pemilih yang dilengkapi dengan pasphoto, dan setiap pemilihan berlangsung kartu pemilih ini 
diberkan kepada Pemiih setelah itu dikembalikan kepada KPPS, dan KPPS menyerahkan kepada KPU. 

Berikutnya, tentang Hari H pemungutan suara, kami menemukan masih adanya KPPS yang belum paham 
tentang tata aturan dalam Pemilihan, sehingga muncul semacam perdebatan di TPS tentang peraturan 
tersebut. Masukan kami kepada KPU, diharapkan agar pada pemilu atau pilkada berikutnya KPU harus 
serius memberikan penjelasan tentang Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan ini kepada 
penyelenggaranya di tiap tingkatan. 

 

Penyaji : 

Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu yang mewakili Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil. 

 

Perwakilan Disdukcatpil Pemko Tanjungbalai: 

Terima kasih, pertama kali saya sampaikan permohonan maaf bahwa Kadis tidak dapat hadir pada acara ini 
karena beliau sedang ada kegiatan tentang kependudukan di luar kota, titip salam beliau untuk kita semua 
yang hadir pada hari ini. 

Pada kesempatan ini, kami memberikan saran dan informasi kepada KPU, bahwa sebanyak 123.650 jiwa 
masyarakat yang masuk dalam kategori WAJIB BER KTP, diantara jumlah tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi, yang sudah punya KTP adalah 89.118 Jiwa, dan yang belum adalah 34.532 Jiwa. Setiap tahun 
kami melakukan sosialisasi masyarakat terkait kepemilikan dokumen kependudukan. Demikian 

 

Penyaji : 

Baik, Bapak Ketua KPU Tanjungbalai apakah ada yang mau ditambahkan? 

 

Ketua KPU Tanjungbalai: 

Pemutakhiran Data Pemilih dimulai tepat pada saat DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) dari Mendagri 
kepada KPU RI di Jakarta, kemudian dilakukan Sinkronisasi terhadap data tersebut, sayangnya sinkronisasi 
ini tidak dilakukan di daerah. Misalnya kemarin kami menerima data dari Catpil berjumlah 117.000 setelah 
dilakukan sinkronisasi akhirnya berjumlah 140.000. Hal ini sempat membuat kami heran kenapa terjadi 
penggelembungan data, tentunya kami khawatir, namun data awal ini tetap kami terima untuk selanjutnya 
akan diproses oleh petugas PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dalam kegiatan Coklit yang 
dilakukan selama 30 hari. Dari hasik kegiatan coklit tersebut terdapat pengurangan yang sangat signifikan 
dari awalnya 140ribuan menjadi 117 ribuan, identifikasi kami terhadap permasalahan ini adalah masih 
banyaknya penduduk yang sudah pindah keluar dari Tanjungbalai tetapi masih terdaftar sebagai warga 
masyarakat kota Tanjungbalai, begitupun dengan yang sudah meninggaldunia.  

Dari data yang 117ribuan tersebut,selanjutnya kami proses menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara) 
kemudian DPS pun diperbaiki kembali menjadi DPShp dan diproleh pengurangan jumlah dengan hasil akhir 
menjadi 115ribuan, hingga akhir DPT menjadi 115.573 jiwa. 



 
 

Maka menurut kami, data pemilih dari DP4 tersebut harusnya sinkronisasi dilakukan di daerah saja atau di 
disdukcatpil daerah setempat agar datanya valid. 

Kemudian waktu untuk melaksanakan kegiatan coklit ini termasuk cepat, hanya 30 hari, kita usulkan agar 
waktu tahapan coklit diperpanjang serta tentunya bekerjasama dengan dinas catpil agar tercipta data 
pemilih yang akurat sebagai harapan kita bersama. 

Penyaji : 

Baik, bagaimana menurut Partai Gerindra? 

 

Bpk. Abdi Sabar Samosir (Partai Gerindra) : 

Terima kasih, dalam pantauan kami, kami melihat bahwa DPS/DPT pada pemilihan kemarin sudah Pas dan 
cukup akurat. Hanya saja, saran kami bahwa kalau boleh dalam melaksanakan COKLIT, petugas PPDP 

haruslah didampingi oleh Kepling. Hal ini berkaitan bahwa Kepling lebih mengenal warganya, tentunya 
warganya yang mana yang sudah pindah alamat dan meninggaldunia si kepling ini lebih tahu. Demikian. 

 

Penyaji : 

Terima Kasih, Kita masuk dalam topic bahasan selanjutnya yaitu Pencalonan, kira-kira ada daripada 
peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Ya, silahkan dari Partai Hanura. 

 

Bpk. Rudi Rinaldi (Partai Hanura): 

Terima kasih, baik.. dapat kami sampaikan tentang pencalonan, terutama pengusulan pasangan calon oleh 
Partai Politik. Menurut kami, jika DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yang berwenang untuk menentukan 
pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada di daerah adalah sebuah tindakan yang menurut kami 
sebagai tindakan mengebiri Demokrasi. Ini terus terang ya, dalam satu kasus DPD/DPC sudah 
melaksanakan rapat musyarah bersama untuk menetapkan paslon A sebagai jagoannya, namun pada 
waktu selanjutnya DPP malah merubah hasil keputusan DPD/DPC tersebut dengan mengusul dan 
menetapan pasangan calon B. Ini kan tidak demokrasi. 

Daerah aja ada OTONOMI nya, masak parpol yang didaerah tidak ada OTONOM nya. Demikian. 

 

Penyaji : 

Terima Kasih, selanjutnya dari perwakilan Partai PKB 

 

Perwakilan dari Partai PKB: 

Memiliki saran yang kurang lebih sama dengan Partai Hanura. 

 

Bpk. Abdi Sabar Samosir (Partai Gerindra) : 

Untuk pencalonan ini, kami menambahkan dalam Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon. 

Kami harapkan kedepannya, pemeriksaan kesehatan ini regulasinya harus tegas dan memiliki Kriteria-
kriteria tertentu baik untuk Team Dokter maupun proses pelaksanaan kegiatan pemeriksaannya. 

Untuk test pemeriksaan Narkoba, menurut kami jangan hanya test urine saja, baiknya disertakan juga test 
rambut. Kita berkaca sebagaimana dengan kejadian yang terjadi pada Bupati terpilih Ogan Hilir. Ini kita 
tidak tahu siapa yang salah, dari berita sepertinya semua pihak saling lempar tanggungjawab. Kita tidak 
mau seperti itu terjadi pada Pilkada selanjutnya. Usulan penambahan test rambut pada pemeriksaan 
Narkoba ini menjadi saran kami kepada KPU Tanjungbalai dan KPU RI. 

 

Penyaji : 

Baik, Bpk Ketua KPU Tanjungbalai ingin menambahkan? 

 

Ketua KPU Kota Tanjungbalai: 

Ya, memang pada juknis pemeriksaan kesehatan calon kemarin tidak ada tercantum tentang metode test 
rambut dalam pemeriksaan narkoba atau narkotika, kita bekerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter 
Indonesia) Tanjungbalai untuk menentukan karekteria test kesehatan. Kemarin, cukup test urine sudah 
bisa membuktikan bahwa si calon itu negative atau positif sebagai pengguna narkoba. Pada pelaksanaan 
test kesehatan yang dilakukan kemarin di RSU Dr. Pringadi Medan, prosedur dan proses yang kami lakukan 
adalah sangat ketat, pengambilan sample darah maupun urine saja hanya dilakukan sekali saja, tidak boleh 
diganti atau hal lainnya yang dapat menggagalkan hasil test. Kedepan, saran untuk mengajukan test 
rambut ini juga akan kami sampaikan dalam laporan hasil evaluasi pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan 
pada juknis pemeriksaan kesehatan pilkada selanjutnya usulan ini dapat ditampung. 

 

Penyaji : 

Baik, para peserta ada yang ingin menyampaikan usulan atau semacam evaluasinya? Silahkan. 



 
 

Bpk. Tuah Manurung: 

Terima kasih atas kesempatannya, menurut hemat saya, Pilkada di Tanjungbalai ini adalah Pilkada yang 
minim masalahnya di Sumatera Utara, mungkin. 

Ada 3 (tiga) indicator permasalahan dari Pelaksanaan Pilkada, indicator masalah tersebut dapat datang dari 
: 1) Penyelenggaraan, 2) system, 3) Pelaku. Saya pribadi menilai bahwa „penyelenggaraan‟ pilkada di 
Tanjungbalai aman dan tentram, kemudian system yang dibuat oleh Pemerintah sudah cukup baik, dan 
Pelaku dalam hal ini Penyelenggara nya baik Komisioner, PPK, PPS hingga KPPS nya pun jarang sekali kita 
dengar ada yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh UU. Jika ketiga indicator ini sudah baik, 
maka tidak ada salahnya bahwa pelaksanaan pilkada tersebut sudah baik. Dan ini terjadi di Tanjungbalai, 
Penyelenggaraan Pilkada nya baik. 

 

Namun kalau berbicara dari segi Anggaran, Langsung ini tidak efesien di segi anggaran, Pilkada sebaiknya 
dikembalikan saja ke DPRD demi penghematan anggaran daerah dan efesiensi APBD Kota Tanjungbalai. 

 

 

Penyaji : 

Terima Kasih, baik bagaimana tentang Kampanye dan Dana Kampanye? 

 

Bpk. Yusman (Pemantau dari PWI): 

Kita tidak setuju dengan penggunaan APBD dalam pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon, Kalau bisa, 
calon walikota itu janganlah orang yang memiliki tanggungan hutang, maunya calon walikota itu kedepan 
adalah orang yang memang mempunyai dana. Seluruh tahapan kampanye jangan dibiayai oleh 
Negara/Daerah, biar pasangan calon yang menanggung dana kampanye nya sendiri. 

 

 

Penyaji : 

Bagaimana menurut Bpk. Arifin selaku Tokoh Masyarakat? 

 

Bpk. Arifin: 

Saya dari kelompok maryarakat tentunya tidak terlepas dari Tahapan Pilkada, saya lihat dari 6 Tahapan 
dalam kuisioner ini saya lihat pelaksanaannya termasuk dalam kategori BAIK. 

Kalau sudah baik, jangan ada lagi elemen elemen masyarakat yang membuat suasana tidak baik. Ada satu 
lembaga negeri ini yang pada waktu kesempatan untuk menuntut disediakan tapi tidak digunakan, namun 
setelah waktu menuntunya habis malah ingin menuntut dan membuat yang namanya PANSUS. 

Tak seharusnya Pansus dibentuk, cukup tahapan pilkada saja. Ada kok didalam tahapan waktu nya untuk 
menuntut sesuatu baik itu tentang pencalonan maupun hasil penghitungan suara. Membentuk Pansus ini 
kan akal-akalan saja, biar ada uangnya, pansus dibentuk didanai oleh APBD, dana itukan milik masyarakat 
Tanjungbalai. 

 

Penyaji : 

Bpk Irfan Nasution, ada yang ingin disampaikan mengenai Kampanye ini ? 

 

Irfan Nasution (Komisioner KPU Kota Tanjungbalai) 

Ada satu hal yang ingin kami sampaikan seputar permasalahan kampanye ini, yaitu pada desain APK (alat 
peraga kampanye), APK sudah didesain oleh paslon, sudah OK, kemudian dicetak dan ada yang salah, ini 
kan tidak bisa diganti kembali. Kemudian APK yang dirusak atau rusak karena alam, ini juga menggantinya 
bagaimana, syukur kemarin ada Surat Edaran yang memperbolehkan cetak kembali APK yang rusak tapi ini 
kan kaitannya dengan ketersediaan anggaran.  

 

Mepetnya waktu mencetak APK dengan ketersediaan anggaran juga menjadi kendala, baiknya menurut 
kami agar tidak terkendala di anggaran, APK harusnya disediakan oleh Paslon masing-masing, tentunya 
dengan peraturan dibuat pembatasan-pembatasan baik dari segi jumlah dan sebagainya. Agar adil, karena 
kita tahu tidak semua calon punya dana yang lebih makanya dibutuhkan aturan pembatasan. 

 

Mengenai Sosialisasi, Alhamdulillah pada pilkada 2015 kemarin tingkat partisipasi pemilih kita naik cukup 
signifikan menjadi 75%, menariknya kalau pilkada, anggaran kita yang kelola dan semua metode sosialisasi 
bisa kita laksanakan sesuai dengan kreatifitas kita sendiri. Bagaimana dengan Pilgub atau Pemilu atau 
Pilpres, anggaran sosialisasi itu sangat terbatas, metodenya juga demikian, sudah ditentukan langsung dari 
atas, kita hanya bisa menjalankan saja. Harapannya, semoga dalam setiap tahapan pemilihan mau itu 



 
 

pilkada, pilgub, pemilu dan pilpres pemerintah kota tanjungbalai dapat menfasilitasikan anggaran 
sosialisasi, memberikan bantuan anggaran sosialisasi tentunya. 

 

Bapak Tuah Manurung : 

Pembiayaan kampanye dibiayai oleh pemerintah, saya piker pihak pemerintah juga harus ada control 
mengenai pembiayaan itu. Keberatan kita untuk menggunakan anggaran APBD pada item kampanye. 

 

Dahwani Fitri (Komisioner KPU Tanjungbalai): 

Sama seperti pendapat pak Irfan tadi, salah satu tahapan yang besar menyerap anggaran adalah tahapan 
kampanye, kenapa? Karena penyediaan APK paslon tersebut diadakan oleh anggaran daerah. Dalam segi 
anggaran, pembengkakan anggaran cukup signifikan di APK ini, baik itu spanduk, baliho, umbul-umbul dan 

brosur. Jadi kita juga takut, anggapan masyarakat yang berkembang “Ini kok besar sekali anggaran KPU 
untuk pilkada, untuk apa saja?” padahal salah satu anggaran terbesar itu adanya di pembuatan APK selain 
gaji penyelenggara tentunya (PPK,PPS dan KPPS). Kedepannya, baiknya penyediaan APK ini dibuat oleh 
dana pribadi Paslon saja, tentunya dengan batasan-batasan jumlahnya. 

 

Gustan, S. Sos (Komisioner KPU Tanjungbalai): 

Kami melihat bahwa, UU pilkada sekarang ini adalah merupakan penyempurnaan pelaksanaan pilkada dari 
pilkada-pilkada sebelumnya, dengan tujuan memperlihatkan bahwa Negara kita ini adalah Negara yang 
demokratis yang sudah berkembang maju. Tiap aturan berganti tentunya dengan tujuan perbaikan. 
Padapilkada serentak ini kita dituntut untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan jujur. Mengenai data 
pemilih bila memang data pemilih ini kita sepakati secara nasional dari DP4 dan adanya data DP4 yang 
tidak valid maka coklit hendaknya dilakukan pertama kali oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum diserahkan kepada Kemendagri. 

 

Perwakilan dari Partai PPP: 

Pada Pemilihan Legislatif sering terjadi masalah mengenai penghitungan suara, disini kami mohon agar kita 
memberi waktu kepada KPPS pada saat penghitungan suara jangan sampai lewat pukul 00.00 Wib mereka 
melakukan penghitungan karena sangat berpengaruh pada stamina mereka. 

 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: 

Sebelumnya kami sudah melakukan coklit untuk data kependudukan, dan mengenai sosialisasi kami juga 
sudah menyurati Lurah. 

 

 

 

4. Kesimpulan 

Pelaksanaan Pilkada kedepan harus lebih baik dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya sehingga perlu adanya 
evaluasi. Dengan menerima aspirasi dan masukan-masukan dari masyarakat, Instansi terkait dan para 
pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada di Kota Tanjungbalai.  

 

5. Penutup 

 

Diskusi ditutup oleh moderator pada Pukul 17.53 WIB. 

 

 

 

   

  

 


