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Buletin Election Banda Aceh ini diterbitkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Penerbitan ini dalam rangkaian kegiatan 
Pemilihan Umum calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta  Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh tahun 2017. Seluruh materi 

didalam penerbitan ini merupakan milik Komisi independen Pemilihan kota Banda Aceh. Penggunaan materi didalam penerbitan ini 
dibenarkan dengan mencantumkan sumber materi dari Komisi Independen Pemilihan kota Banda Aceh.

Debat kandidat menjadi bagian 
penting dalam pesta demokrasi zaman 
sekarang. Debat berguna sebagai sa-
rana bagi rakyat di negara demokratis 
mengetahui program kerja kandidat. 

Debat juga bisa meningkatkan parti-
sipasi pemilih, terutama mereka yang 
belum menentukan pilihan.
Debat bukan omong kosong atau 
demi show semata, melainkan memi-
liki fungsi demokratis, yang telah di-
buktikan lewat penelitian-penelitian 
ilmuwan politik dunia.

Itulah sebabnya, negara-negara yang 
menganut demokrasi menyelengga-
rakan debat dalam pemilihan umum.

Lewat debat itulah kita bisa melihat 
ke balik gegap gempita kampanye, 
menyibak segala citra manis yang 

diperlihatkan para kandidat saat 
menemui konstituen di lapangan.

Debat publik ibarat ring bagi petinju. 
Layaknya petinju profesional, nya-
li maju saja tidak akan berarti tanpa 
strategi matang.

Calon wajib memahami medan. Itu art-
inya mereka harus memahami prob-
lem Jakarta sebagai ibu kota negara.

Debat yang demikianlah yang kita 
harapkan dari tahapan debat resmi da-
lam Pilkada Banda Aceh 2017.

Di panggung debat ini para calon 
berkesempatan menjelaskan kenapa 
harus memilih dirinya, ini kesempatan 
yang sangat tepat untuk para calon 
yang akan bertarung di Pilkada Banda 
Aceh.

Nanda Ermanda
Staf KIP Kota Banda Aceh

KIP Banda Aceh : Debat Ini 
Ajang Kampanye Calon

Salam Redaksi
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BANDA ACEH - Sebanyak 250 personel 
keamanan dari Polresta, Brimobda Pol-
da Aceh dan TNI mengawasi jalannya 
proses rekapitulasi suara Pilkada Banda 
Aceh yang berlanngsung hari ini, Sela-
sa 22 Februari 2017, di Hotel Permata 
Hati, Blang Oi Kecamatan Meuraxa, 
Banda Aceh.

Kabag Ops Polresta Banda Aceh, Kom-
pol Jatmiko SH mengatakan, proses 
pengamanan rapat pleno rekapitulasi 
suara pilkada Banda Aceh berlangsung 
sangat ketat, dari 250 personel, 199 

orang merupakan anggota kepolisi 
polresta Banda Aceh, 30 personel bri-
mod polda Aceh dan 30 personel TNI.
Kita utus 250 personel untuk men-
gamankan rapat pleno rekapitulasi 
KIP Banda Aceh, kata Jatmiko.

Menurutnya, 250 personel tersebut 
akan ditempatkan di berbagai sudut 
hotel, mulai dari pintu masuk, pener-
tiban lalu lintas, menjaga keamanan 
di sisi luar gedung dan juga menga-
wal jalannya rekapitulasi yang akan 
dilakukan oleh intelijen polri.

Sementara itu pantauan mediaaceh.co, 
para personel yang diutus untuk men-
gamankan proses rekapitulasi telah 
dilengkapi dengan persenjataan yang 
lengkap.

250 Personel Amankan Pleno 
Rekapitulasi KIP Banda Aceh

BANDA ACEH - Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, 
menggelar rapat pleno terbuka ter-
kait rekapitulasi perhitungan suara, 
bertempat di Hotel Grand Permata 
Hati, Blang Oi, Banda Aceh, 22 Februari 
2017.
 
Dalam rapat pleno terbuka tersebut 
dihadiri oleh, seluruh anggota PPK di 9 

kecamatan di Banda Aceh. Rapat pleno 
tersebut juga dikawal ketat oleh 250 
personel dari Polresta, Brimob dan TNI.

Ketua KIP Banda Aceh, Munawar Syah 
dalam sambutannya berharap agar 
proses rekapitulasi berjalan dengan 
tertib tanpa diwarnai kegaduhan.

“Kita berharap ini berjalan tertib dan 

Ketua KIP Banda Aceh 
Berharap Rapat Pleno 

Rekapitulasi Suara 
Berjalan Tertib

juga kepada awak media untuk dapat 
mendokumentasikan proses rekapitu-
lasi ini,” kata Munawar.



Berita Utama 
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BANDA ACEH - Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh me-
netapkan pasangan Aminullah-Zainal 
sebagai wali kota/wakil wali kota Ban-
da Aceh periode 2017-2022.

Penetapan pemenang pilkada Banda 
Aceh itu diputuskan KIP Banda Aceh 
dalam rapat pleno penetapan wali 
kota/wakil wali kota Banda Aceh yang 
berlangsung di UCC Ahmad Dahlan, 
Unmuha, Banda Aceh Kamis 16 Maret 
2017.
Ketua KIP Banda Aceh Munawar Syah 
mengatakan, penetapan pemenang 
pilkada Banda Aceh tersebut berdasar-
kan hasil rekapitulasi suara Pilkada 
yang dilakukan dari tingkat gampong, 
kecamatan dan kemudian diputuskan 
dalam rapat rekaputlasi KIP Banda 
Aceh beberapa waktu lalu.
Pasangan Aminullah- Zainal unggul 
63.087 suara dari 96.601 yang meng-

gunakan hak pilihnya pada 15 Februari 
lalu. Sedangkan rivalnya Illiza 
Sa’aduddin Djamal-Farid Nyak Umar 
memperoleh 31.366 suara.

“Sedangkan pelantikannya menunggu 
keputusan DPRK,” kata Munawar Syah.

KIP Banda Aceh Tetapkan 

Aminullah-Zainal 
Sebagai 

Wali Kota Banda Aceh Terpilih
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BANDA ACEH - Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh me-
minta bantuan sebanyak 250 personel 
dari Polresta Banda Aceh untuk men-
gamankan debat kandidat wali kota 
tahap pertama yang berlangsung di 
Hermes Palace Hotel.
“Debat nanti malam akan dijaga ketat 
sebanyak 250 orang personel dari Pol-
resta Banda Aceh,” ujar Komisioner KIP 
Kota Banda Aceh, Ranisah.

Ia mengatakan, selain dari pihak kepoli-
sian, pihaknya juga telah berkoordinasi 
dengan Dishubkomintel Banda Aceh 
terkait pengamanan dan ketertiban 
jalannya debat kandidat wali kota Ban-
da Aceh.
“Pengamanan nanti malam kita untuk 
lebih berjaga-jaga supaya tidak ter-
ganggu jalannya debat,” kata Ranisah.
Ranisah juga mengatakan, setiap kan-
didat dibolehkan untuk membawa 50 

pendukung dan 4 orang dari pihak kelu-
arga untuk menyaksikan jalannya debat 
di dalam gedung.Selain itu KIP Banda 
Aceh juga telah mengundang 450 orang 
untuk menghadiri jalannya debat.
“Debat nanti malam, semoga berjalan 
lancar dan debat dalam pembangunan 
di Kota Banda Aceh,” kata Ranisah.[]

250 Polisi Amankan Debat Kandidat 
Calon Wali Kota Banda Aceh

BANDA ACEH - Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Banda Aceh menggelar 
debat  calon wali kota dan wakil wali 
Kota Banda Aceh, di Hermes Palace 
Hotel berlangsung aman dan lancar.
Di Banda Aceh, pasangan calon kepa-
la daerah dalam Pilkada 2017 hanya 
mempunyai dua kandidat saja, yaitu 
Illiza Sa’aduddin Djamal-Farid Nyak 
Umar dengan Aminullah Usman-Zain-
al Arifin. 
“Malam ini menjadi debat publik per-
tama antara dua pasangan calon yang 
akan memimpin Banda Aceh selama 
lima tahun kedepan,” kata Ketua KIP 
Banda Aceh, Munawar Syah.
Debat calon wali kota dan wakil kota 
Banda Aceh tahap pertama ini ber-
langsung dengan sangat aman dan 
lancar, sesuai dengan harapan mas-
yarakat Kota Banda Aceh. Semua ma-
teri dan tahapan debat kandidat ini 
terlaksana dengan baik.
Menurut Munawar Syah, dari debat 
kandidat in masyarakat Kota Banda 
Aceh bisa melihat langsung kemam-

puan calon wali kota dan wakil wali 
kota Banda Aceh yang bertarung di 
Pilkada 2 Februari 2017 mendatang. 
Selama ini, kedua kandidat terus 
melakukan pendekatan dengan mas-
yarakat dengan mendatangi gam-
pong-gampong yang ada. Dan den-
gan waktu sisa ini diharapkan terus 
melakukan pendekatan  dengan cara 
yang baik dan santun.
Dalam debat kandidat ini, pasangan 
nomor urut 1 Illiza Saaduddin Dja-
mal -Farid Nyak Umar menyampaikan 
keinginan pasangan ini untuk mewu-
judkan kota madani yang Islami se-
bagai syarat mutlak membangun 
sebuah peredaban yang santun, men-
jadikan masjid sebagai pusat aktivitas 
dakwah, memberikan perhatian khu-
sus pada keberadaan badan dayah, 
balai pengajian, majelis ta’lim serta 
juga akan memberikan perhatian khu-
sus kepada penyandang disabilitas di 
Kota Banda Aceh.
“Sektor kesehatan, kesenian, buday-
awan, pemuda beasiswa prestasi akan 

kita perhatikan,” kata Farid Nyak Umar.
Hal senada juga mejadi perhatian pas-
angan Aminullah Usman-Zainal Arifin, 
jika terpilih sebagai sebagai wali kota 
Banda Aceh, pasangan ini ingin me-
mastikan penerapan syariat islam ber-
jalan baik dengan cara peningkatan 
pemahaman agama untuk masyarakat 
di Banda Aceh.
Pasangan nomor urut 2 ini, akan mener-
apkan syariat Islam melalui pemahaman  
kepada masyarakat dengan petunjuk 
para ulama, akademisi, melaksanakan 
pemakmuran masjid serta melahirkan 
hafiz Quran dan da’i yang berkualitas.
“Kami juga terus meningkatkan kese-
jahteraan guru ngaji serta imam di Kota 
Banda Aceh sehingga dapat penguatan 
syariat islam bisa berjalan,” ujarnya.
Bukan hanya itu, pengangguran di 
Banda Aceh juga menjadi perhatian 
pasangan ini, dalam hal ini mereka ber-
janji akan menciptakan lapangan kerja, 
menurunkan angka kemiskinan serta 
pemberdayaan ekonomi pedagang 
kaki lima dan ibu rumah tangga

Debat Calon Wali Kota Banda Aceh 
Berjalan Lancar

Doc. KIP Banda Aceh
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BANDA ACEH - Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh meng-
gelar workshop kehumasan, Jurnalistik 
dan Media Center. Kegiatan yang diiku-
ti sejumlah 25 orang ini berlangsung  
di Hotel Grand Nanggroe, Sabtu 3 De-
sember 2017.
Ketua KIP Kota Banda Aceh, Munawar 
Syah mengatakan, kegiatan workshop 
yang dilaksanakan untuk meningkat-
kan pemahaman dan kemampuan ke-
humasan dalam menulis dan mengab-
arkan berita Pilkada Banda Aceh yang 
dikelola bersama di Media Center KIP 
Banda Aceh.
“Harapan kita semua berita tentang 

Pilkada Banda Aceh ini bisa dikemas 
dengan baik melalui media center KIP 
Banda Aceh, sehingga semua infor-
masi yang Pilkada Banda Aceh ini bisa 
sampai ke masyarakat dengan detail 
dan sempurna,” kata Munawar Syah. 
Menurut Munawar Syah, masyarakat 
butuh informasi  yang akurat tentang 
Pilkada Banda Aceh, sehingga warga 
bisa dipahami dengan mudah berita 
yang dikelola dan ditulis oleh humas 
atau tim media center KIP Banda Aceh.
“Bayangkan bagaimana kalau kita ku-
rang pemberitaan, mungkin saja mas-
yarakat tidak mengetahui informasi 
berkenaan dengan Pilkada,” katanya.

Lebih lanjut kata Munawar Syah, setiap 
berita yang diproduksi dan kemudian 
dibaca oleh warga bukan informasi 
yang menyesatkan, maka perlu diasah 
kemampuan untuk menulis informasi 
untuk kepentingan masyarakat.
Pada pembukaan workshop ini, hadir 
Anggota Komisioner KIP Banda Aceh, 
M. Dahlan, Indra Milwady,  Adi Warsidi 
Ketua AJI Banda Aceh, Yosrizal Reda-
ktur Polkam Harian Serambi Indone-
sia, Irwan Syah Putra dari Fotografer 
dan Munawardi Ismail Kabiro Harian 
Waspada Aceh.

KIP Banda Aceh 
Gelar Workshop 

Jurnaslistik Media Center
Doc. KIP Banda Aceh

BANDA ACEH - Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Banda Aceh menggelar 
fun bike Pilkada 2017menuju pilkada 
damai. Kegiatan dalam rangka me-
meriahkan Pilkada 2017 di Aceh Ban-
da Aceh itu dibuka untuk masyarakat 
umum. Funbike itu dipusatkan di Ta-
man Budaya Seutui Banda Aceh, Ming-
gu 1 Januari 2017.
Ketua KIP Kota Banda Aceh, Munawar 
Syah mengatakan, kegiatan fun bike 
menuju Pilkada sehat dan bersih ini 
bagian dari sosialisasi Pilkada untuk 
mengingatkan warga Banda Aceh un-

tuk ke TPS pada tanggal 15 Februari 
2017 untuk memilih calon gubernur, 
wakil gubernur Aceh dan calon wali 
kota , calon wakil wali kota Banda Aceh.
“Ini melibatkan semua komponen 
masyarakat, sama-sama mensosial-
isasikan Pilkada Banda Aceh yang 
aman dan bersih tanpa kecurangan,” 
kata Munawar Syah.
Ribuan warga Kota Banda Aceh ikut 
dalam kegiatan fub bike ini, terma-
suk seluruh penyelenggara KIP Banda 
Aceh dan Komisioner KIP Aceh Hen-
dra Fauzi dan Ketua Panwaslih Banda 

Tingkatkan Angka Pemilih 

KIP Banda Aceh Gelar 

Fun Bike Pilkada 2017

Aceh, Drs. Sabirin. 
Selain itu hadir juga  Bachtiar Asisten I 
Bidang Pemerintahan Banda Aceh, Ari-
ef Fadillah Ketua DPRK Badan Aceh dan 
dua pasangan calon wali kota Banda 
Aceh yakni pasangan nomor urut 1 Illi-
za Saaduddin Djamal-Farid Nyak Umar 
dan pasangan nomor urut 2 Aminul-
lah-Zainal Arifin.
Pada kegiatan fun bike ini juga diser-
ahkan maskot Pilkada Aceh 2017 dari 
KIP Aceh kepada KIP Banda Aceh yang 
diterima langsung oleh Ketua KIP Ban-
da Aceh Munawar Syah.

Doc. KIP Banda Aceh

Doc. KIP Banda Aceh
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BANDA ACEH - Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, 
menggelar debat kandidat wali kota 
dan wakil wali kota, yang dijadwalkan 
berlangsung di Hermes Palace Hotel, 
Selasa 24 Januari 2017.
Ketua KIP Kota Banda Aceh, Munawar 
Syah mengatakan, debat kandidat pu-
taran pertama, yang berlangsung di 
Hermes Palace Hotel, terbuka untuk 
umum dan disiarkan melalui televisi 
lokal.
Meski terbuka untuk umum, debat pas-
angan calon wali kota dan wakil wali 
kota Banda Aceh, dipandu tim penelis 
profesional, diikuti 400 orang, baik TNI/
Polri, Panwaslih dari kalangan pejabat 
di lingkungan Balaikota, termasuk 100 
peserta dari dua pasangan calon wali 
kota dan wakil kota masing-masing 
calon berhak menggendong 50 pen-
dukungnya.
Namun, para peserta dilarang bersorak 
yel-yel dan saling memberikan dukun-
gan saat berlangsungnya debat.
“Kegiatan ini, memang terbuka untuk 
umum. Tapi, karena kapasitas dan tem-
patnya terbatas, maka setiap undan-
gan harus mengenakan badge khusus 
dari panitia,” jelas Munawar Syah.

Menurutnya, debat adalah salah satu 
sarana kampanye bagi calon wali kota 
yang difasilitasi oleh KIP Banda Aceh.
“Tentunya debat ini sangat strate-
gis bagi warga kota Banda Aceh dan 
calon,” kata Munawar syah.
Munawar juga mengimbau agar mas-
yarakat dapat menjalani jalannya 

pilkada dengan rasa damai dan tertib.
“Masa akhir kampanye ini, agar dijalani 
secara bermatarabat dan secara elegan 
dan tidak menyentuh yang berkenaan 
pribadi dan Sara,” kata Munawar.

KIP Banda Aceh: 
Debat Ini Ajang Kampanye Calon

Doc. KIP Banda Aceh

Doc. KIP Banda Aceh




