
Kutwaringin, 14 November 2017 

PENYELENGGARAN PEMILU BANGUN SINERGISITAS DAN INTGRITAS DI 

KUTAWARINIGN. 

Bertempat di  Aula Kantor  Kecamatan 

Kutawaringin, PPK  Kecamatan Kutawaringin  

mengadakan Rapat Koordinasi  Kesiapan Pemilu 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Tahun 

2018. Rakor dihadiri semua jajaran pimpinan 

berbagai instansi : Muspika, PPK, Panwas, 

Kepala Desa dan PPS. 

Dalam sambutannya, Camat Kutawaringin Drs. 

Meman Nurjaman menyampaikan bahwa 

Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil 

Gubernur yang akan dilaksanakan pada tanggal 

27 Juni 2018 akan terlaksana dengan baik 

apabila : 1. Para penyelengara pemilu tahu 

aturan dan tupoksinya masing masing 2. 

Adanya kerja sama, dan hubungan  kolektiv 

kolegial semua unsur penyelenggaran sehingga  

adanya pemahaman yang sama untuk 

mewujudkan  pelaksanaan demokrasi yang 

kondusif.  Secara prinsip  saya  titip kepada 

penyelenggaran di berbagai tingkatan dari mulai 

kecamatan sampai di tingkat TPS mari bangun hubungan dan komunikasi yang 

harmonis dengan pemerintahan sehingga output terakhir dari kegiatan pemilu ini 

dapat melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat 

banyak. Oleh karena itu penyelenggaran perlu memahami 4 hal  yang harus dipenuhi 

yaitu : 1. Kerja keras, 2. Kerja cerdas, 3. Kerja ikhlas dan 4. Kerja tuntas. 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kapolsek Kutawaringin,  dalam rangka 

mendisplinkan diri penyelenggara pemilu 

memahami dan mentaati aturan pemilu 

perlu diawali dengan konsistensi kita 

terutama dalam menghargai waktu dan 

komitmen para undangan agar hadi r 

sesuai dengan kapasitasnya,  terutama 

kepada kepala desa sebagai linink sektor 

utama di pemerintahan desa agar hadir 

tidak mewakilkan kecuali ada kepentingan 

yang benar benar tidak bisa di tinggalkan. 

Ketua Panwascam Kutawaringin,  Aang Rahman, dalam paparannya menyampaikan 

bahwa kegiatan pemilu melibatk an banyak orang dari mulai petugas PPDP/Pantarlih, 

KPPS, PPS, PPK, Panwascam dan PPL,  kondisi ini merupakan potensi terjadinya 

kecurangan dan konflik, sebab akan dimanfaatkan oleh aktor aktor politik lokal 

maupun nasional yang akan berupaya mempengaruhi penyelenggara agar jagonya  

menang, oleh karena itu sepakat dengan apa yang disampaikan Camat bahwa  

sinergisitas, integritas, loyalitas dan dedikasi perlu jauh jauh hari kita bangun di 

Kecamatan Kutawaringin. Jangan sampai kita terjebak dengan persoalan pelanggaran 



pemilu baik pelanggaran kode etik,  administratif maupun pelanggaran pidana imbuh 

Aang penuh semangat. 

Di penghujung  acara Ketua PPK Kec. Kutawaringin Aji Lukman berharap dengan 

adanya kegiatan rakor ini  merupakan awal dari silaturahmi semua unsur 

penyelenggara pemilu dengan demikian  pelaksanaan  Pemilu Gubernur dan Wakil 

Gubernur Jabar 2018 dapat dilaksanakan dengan solid, dan semua persoalan yang 

kemungkinan terjadi dapat diselesaikan dengan baik. ( de-ka, 14-11-2017) 

 

 

 


