


TIM REDAKSI BANDA ACEH ELECTION 2016
Penanggung Jawab : Ketua KIP Kota Banda Aceh.    Dewan Redaksi :  Munawar Syah,    Aidil Azhary, 
M. Dahlan, Indra Milwady, Ranisah. Pemimpin Redaksi : Indra Milwady. Kontributor Data : Ahmad Yasir 
Saputra, T. Harist Muzani Distributor : Lukman Andriansyah, T.Albulkiah. Lay-Outer : Muhammad Rizki. 
Fotografer : Marzuki. Email : buletin.bnaelection@gmail.com. Website : kip.bandaacehkota.go.id
Konsultan Media : PT. Aksara Sketsa Komunika (info@aksara.co.id)

Daftar Isi

2 Salam Redaksi
Munawar Syah S.Hi, M.A
Ketua Komisi Independen 
Pemilihan (KIP)
Banda Aceh

3 Info KIP
45 Anggota PPK Dilantik
KIP Banda Aceh

KIP Banda Aceh Lantik 270 
Anggota PPS

Info KIP
Tahapan Verifikasi KTP 
Jalur Perseorangan

KIP Banda Aceh Latih 
Pemutakhiran Data 
Pemilih

5 Kegiatan KIP
Sukseskan Pilkada, KIP 
Minta Dukungan Kampus

Sosialisasi Tahapan 
Pilkada Pada Calon

6 Kegiatan KIP
KIP Banda Aceh Sosialisasi 
pada Pemilih Pemula

KIP Gelar Rakernis Penyusu-
nan Alat Peraga Kampanye

7 Laporan Utama

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 2016. 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.

Pemilihan calon wali kota Banda Aceh sudah ti-
dak lama lagi, penyelenggara pesta demokrasi ini 
tentu sudah menjalankan sejumlah tahapan, ti-
dak lama Komisioner Independen Pemilihan (KIP) 
Banda Aceh akan menetapkan para calon yang 
akan dipilih pada Pilkada 2017 mendatang.

Kehadiran tabloid ini tentu untuk menyabarkan 
informasi seputar pelaksanaan Pilkada Banda 
Aceh, semua informasi terkait pelaksaan Pilkada 
2017 disajikan di tabloid ini, selain tabloid, KIP 
Banda Aceh juga menyediakan ruang informasi 
melalui website www.kip.bandaaceh.go.id.

Sebagai penyelenggara Pilkada di Banda Aceh, 
tentu KIP Banda Aceh harus menyebarkan infor-
masi seluas-luasnya kepada pemilih di Banda 
Aceh, agar semua tahapan yang sudah ditetap-
kan oleh KIP Banda Aceh bisa disajikan oleh para 
pasangan calon wali kota Banda dengan cepat, 
begitu juga dengan pemilih bisa memperoleh in-
formasi selalu tentang penyelenggaran Pilkada di 

Banda Aceh.
Sosialisasi Pilkada menjadi unsur yang sangat 
penting, semua lapisan masyarakat harus men-
getahui tentang pelaksaan pemilihan kepala 
daerah ini. KIP Banda Aceh bersama mitra kerja 
dan relawan butuh tenaga ekstra untuk menye-
barkan informasi yang menyangkut dengan 
Pilkada ini.

KIP Banda Aceh berharap partisipasi masyarakat 
Banda Aceh dalam Pilkada kali ini harus lebih 
tinggi, berbagai kegiatan pendidikan Pilkada  
gencar dilakukan guna menekan angka golon-
gan putih di Banda Aceh.     

Maka KIP Banda Aceh menganggap penting 
melahirkan tabloid dan website agar semua 
elemen masyarakat mudah mengakses infor-
masi terkait Pilkada ini, semoga informasi yang 
kami sajikan ini bermanfaatkan dan berguna 
bagi masyarakat Banda Aceh.

Munawar Syah S.Hi, M.A
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Banda Aceh

Empat Calon Walikota 
Mendaftar ke KIP

Empat Calon Walikota 
Jalani Tes Baca Al-Quran
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Banda Aceh - Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Banda Aceh melan-
tik 270 anggota Panitia Pemung-
utan Suara (PPS) di Lantai 4 Gedung 
Balaikota, pada Kamis 21 Juli 2016. 

Sebanyak 270 anggota PPS terse-
but tersebar di 90 gampong di 9 
kecamatan Kota Banda Aceh. Di-
mana dalam satu gampong ditu-
gaskan 3 anggota PPS. 

Ketua KIP Banda Aceh, Munawar 
Syah mengatakan,  anggotan PPS 
yang baru dilantik hari ini akan 
dibantu oleh dibantu oleh 270 
orang lagi sekretaris PPS. 
Sebelumnya para anggota PPS ini 
telah mengikuti seleksi sebanyak 
504 orang. 

“Jadi diantara 270 orang yang le-
wat seleksi ini 3 antaranya ditemu-
kan terlibat dalam partai politik, 

bila ada maka masyarakat yang me-
nemukan anggota PPS yang di
nyatakan lulus kemudian ditemu-
kan aktif dalam partai poltik silakan 
melapor ke KIP,” kata Muawar Syah. 

Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal 
Arifin, dalam sambutannya me-
ngatakan, harapan semoga seluruh 
tahapan pemilu tuntas sampai ter-
pilihnya kepala daerah pada Pilkada 
2017 mendatang. PPS ujung adalah 
tombak pemilihan umum, maka 
PPS harus mengedepankan sikap 
independen dan tidak terkonta-
minasi dengan kepentingan politik 
salah satu calon. 

“Tugas anda sangat menentukan 
melahirkan pemilihan umum yang 
bersih dan berkualitas,” katanya.

KIP Banda Aceh Lantik 270 Anggota PPS

Doc. KIP Banda Aceh

Banda Aceh - Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh 
melantik 45 anggota Panitia Pemi-
lihan Kecamatan (PPK), pelantikan 
ini berlangsung di Lantai 4 Balai 
Kota Banda Aceh, Selasa 19 Juli 
2016. 

45 anggota PPK dari 4 kecamatan 
di Banda Aceh diambil sumpah 
langsung oleh Ketua KIP Banda 
Aceh, Munawar Syah. 

Munawar Syah dalam sambutann-
ya mengatakan, sebanyak 45 ang-
gota PPK yang dilantik merupakan 
hasil seleksi KIP Kota Banda Aceh. 
Jumlah yang mendaftar ke KIP 
Banda Aceh 150 peserta, dari hasil 

tes tulis menyisakan 88 peserta, 
setelah tes wawancara maka terpi-
lihlah 45 anggota PPK Kota Banda 
Aceh. 

“Kami memiliki optimisme bahwa 
anggota PPK yang baru saja dilan-
tik ini memiliki kapasitas dan cakap 
menerima amanah sebagai penye-
lenggara pemilikada di kecamatan 
masing-masing,” katanya.

Illiza Saaduddin Djamal Wali Kota 
Banda Aceh dalam sambutannya 
mengatakan, selamat atas pelanti-
kan anggota PPK Kota Banda Aceh. 
Menurutnya pelantikan ini mer-
upakan awal kesuksesan Pilkada 
Banda Aceh 2017.

“Mudah-mudahan sesuai prosedur 
dan waktu yang ditentukan, serta 
berjalan sukses dan lancar ,” katanya.

Acara yang dimulai jam 09.00 WIB 
tersebut turut Ketua DPRK Banda, 
perwakilan partai politik dan sejum-
lah unsur pemerintahan Kota Banda 
Aceh.

45 Anggota PPK Dilantik
Ini Harapan Ketua KIP Banda Aceh Doc. KIP Banda Aceh

Doc. KIP Banda Aceh
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Banda Aceh – Komisi Indepen-
den Pemilihan (KIP) Kota Banda 
Aceh akan memverifikasi secara 
mendetail  sebnayak 7.086 lembar 
foto copy KTP yang diserahkan pas-
angan calon jalur perseorangan se-
bagai syarat dukungan untuk maju 
sebagai calon wali kota dan wakil 
wali kota Banda Aceh pada Pilkada  
2017 medantang. 

Hal ini dikatakan Syamsul Rizal, Ka-
subbag Teknis Pemilu dan Hubun-
gan Partisipasi Masyarakat KIP Kota 
Banda Aceh.

“Jumlah KTP tersebut akan diver-
ifikasi lagi, jika tidak memenuhi 

syarat harus diganti dengan jumlah 
dua kali lipat dari jumlah yang tidak 
memenuhi syarat tadi,” kata Syam-
sul Rizal.

Selanjutnya, Syamsul Rizal menga-
takan, ada beberapa tahapan yang 
dilakukan KIP Kota Banda Aceh 
saat memverifikasi foto copy KTP 
tersebut. Seperti analisis dukungan 
ganda, penelitian administrasi dan 
faktual ditingkat gampong. 

KIP menugaskan tim verifikasi un-
tuk menanyakan secara langsung 
kepada pemberi KTP sebagai syarat 
dukungan jalur perseorangan.

“Kami akan verifikasi langsung, 
nanti PPS yang terjun kelapangan, 
mareka akan menjumpai langsung 
yang bersangkutan pemberi KTP,” 
katanya.

Jika kedapatan yang bersangkutan 
merasa tidak pernah memberikan 
KTP kepada pasangan calon terse-
but, maka yang bersangkutan ber-
hak membatalkan dengan mengisi 
from yang telah disediakan. 
“Jika kedapatan tidak memberi-
kan maka ada format tidak men-
dukung, batal, KTP tersebut tidak 
memenuhi syarat. Bagi pasangan 
calon harus menggantikan dua kali 
lipat,” kata Syamsul Rizal.

Syamsul Rizal juga berharap kepa-
da masyarakat untuk jelas dalam 
memberikan foto copy KTP. Mas-
yarakat harus tau kesesiapa KTP itu 
diberikan dan harus tegas kesiapa 
yang dikasih, jangan satu orang 
memberikan foto copy KTP kedua 
pasangan calon.

“Kita berharap kepada masyarakat 
sebelum memberikan KTP, terlebih 
dahulu harus tau calonnya dan ha-
rus tegas kesiapa yang dikasih,” ka-
tanya.

Ini Tahapan Verifikasi KTP Jalur Perseorangan
Oleh KIP Banda Aceh

Doc. KIP Banda Aceh

KIP Banda Aceh 
Latih Petugas Pemutakhiran 

Data Pemilih

Banda Aceh - Komisi Indepen-
den Pemilihan (KIP) Banda Aceh 
melatih dan memberikan pemaha-
man kepada Petugas Pemutakhiran 
Data Pemilih (PPDP) untuk memu-
takhirkan Data Pemilih melalui 
pencocokkan dan penelitian. Ke-
giatan ini digelar selama dua hari, 
5-6 September 2016 di balai kota.

Ketua KIP Banda Aceh Munawar 
Syah mengatakan, salah satu keak-
uratan Data Pemilih Pemilu sangat 
ditentukan oleh Hasil Pencocokan 
dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih 
oleh PPDP di setiap TPS.
“Untuk saat ini, KIP Banda Aceh su-
dah menerima daftar pemilih pe-
tensial pemilu dari Kementrian Da-

lam Negeri sebanyak 181.819,” kata 
Munawar Syah.
“Setelah coklit ini selesai dilaku-
kan oleh PPDP maka data tersebut 
akan diserahkan kepada PPS untuk 
diverifikasi lebih lanjut, kemudian 
PPS diberikan waktu 7 (Tujuh) hari 
menyiapkan data dan memberi-
kannya kepada PPK untuk direka-
pitulasi, lalu KIP akan melakukan 
pleno seluruh data yang telah di-
rekapitulasi selama dua hari, dan 
menetapkan daftar pemilih se-
mentara,” 
tambah Munawar Syah.

Munawar Syah juga mengharap-
kan kepada seluruh penyelengga-
ra pilkada Banda Aceh tahun 2017 

harus bertanggung jawab atas 
amanah yang telah diemban seh-
ingga mendapatkan hasil terbaik.

Pokja Pemutakhiran Data Pemilih, 
Aidil Azhary mengatakan Bim-
bingan Teknis ini, dilakukan untuk 
memberikan pemahaman kepada 
PPDP memutakhirkan Data Pemilih 
melalui pencocokkan dan peneli-
tian.

“Setelah pemilih didaftarkan, PPDP 
akan memberikan tanda terima ser-
ta menempel stiker per KK disetiap 
rumah sebagai tanda bukti telah 
didaftarkan sebagai pemilih Pilka-
da 2017,” ujar Aidil Azhary

Info KIP
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BANDA ACEH - Sosialisasi pengi-
sian formulir dan syarat calon wali 
kota dan wakil wali kota Banda 
Aceh, Komisi Independen Pemili-
han (KIP) Banda Aceh menggelar 
pertemuan dengan pasangan 
calon wali kota dan wakil wali kota 
Banda Aceh.

Munawar Syah Ketua Komisi Inde-
penden Pemilihan (KIP) Banda Aceh 
mengatakan, sosialisasi pengisian 
formulir untuk para calon wali kota 
dan wakil wali kota Banda Aceh 
ini penting bagi setiap pasangan 
calon, sehingga tidak terjadi 
kesalahan pengisian formulir.

“Pasangan calon wajib hadir saat 

pendaftaran, namun apabila tidak 
bisa hadir harus ada surat berh-
alangan hadir secara resmi dan 
semua formulir pencalonan yang 
diisi oleh pasangan calon harus asli 
tanda tangan yang bersangkutan 
serta distempel asli,”kata Munawar 
Syah.

Selain itu kata Munawar Syah, da-
lam pertemuan ini penyelenggaran 
Pilkada Banda Aceh juga menyam-
paikan syarat yang wajib dipenuhi 
oleh pasangan calon wali kota Ban-
da Aceh sebelum mendaftar ke KIP 
Banda Aceh.

“Perlu kami sampaikan kepada 
pasangan calon dari partai poli-

tik,  dalam mengajukan pasangan 
calon harus memiliki 15 persen kur-
si di DPRK atau 15 persen suara sah 
di Pemilu terakhir, kemudian bagi 
bakal calon perseorangan harus me-
menuhi jumlah minimum sebaran 
dan dukungan pada waktu penyer-
ahan syarat dukungan sebelumnya. 
Bila terdapat kekurangan setelah 
verifikasi faktual dapat mengajukan 
perbaikan,”kata Munawar Syah.

Pasangan calon wali kota Banda 
Aceh kata Munawar Syah, juga ha-
rus menyediakan operator aplikasi  
Sistem Informasi Pencalonan (SI-
LON), sebab saat pendaftaran KIP 
Banda Aceh menggunakan aplikasi 
ini.

Sosialisasi Tahapan Pilkada
KIP Banda Aceh Gelar Pertemuan Para Calon
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BANDA ACEH - Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh 
mengharapkan dukungan Perguru-
an Tinggi (PT) dalam menyukseskan 
pilkada di Banda Aceh, 2017 men-
datang.

Pernyataan ini disampaikan, Ket-
ua KIP Kota Banda Aceh, Munawar 
Syah, dalam pertemuan dengan aka-
demisi dari FISIP UIN Ar-Raniry dan 
FISIP Unsyiah di Media Center KIP.

Selain akademisi, sejumlah organisasi 
masyarakat (ormas) dan lembaga ke-
mahasiswaan, lembaga perempuan, 
dan juga diharapkan dapat berpar-

tisipasi dalam menyukseskan pes-
ta demokrasi Pemilihan Walikota/
Wakil Walikota Banda Aceh, dan 
Gubernur Aceh/Wakil Gubernur 
Aceh Tahun 2017

“KIP berencana melaksanakan ke-
giatan Goes To Campus pada lima 
Perguruan Tinggi di Banda Aceh, 
dihadiri oleh 1.000 mahasiswa,” Mu-
nawar Syah.

Menurutnya, Sosialisasi Pilkada di-
kalangan mahasiswa penting dilaku-
kan, sehingga nantinya merubah 
perspektif mahasiwa akan pentingn-
ya berpartisipasi dalam Pemilu.

Wakil Dekan 1 FISIP UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh, Muji Mulia mengatakan, 
sudah sangat tepat bila perguruan ting-
gi UIN Ar-Raniry dijadikan tempat 
untuk melakukan sosialisasi, sehingga 
terwujudnya pemilih yang cerdas un-
tuk pemilihan Walikota Banda Aceh/
wakilnya maupun Gubernur Aceh/
Wakilnya.

“Insya Allah kami siap mendukung 
KIP mensosialisasikan Pilkada Kota 
Banda Aceh di kalangan Mahasiswa 
UIN Ar-Raniry serta mendukung ke-
mitraan dalam Pilkada,” ujarnya.

SUKSESKAN PILKADA
KIP Banda Aceh
Minta Dukungan Kampus

Doc. KIP Banda Aceh
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BANDA ACEH - Komisi Indepen-
den Pemilihan (KIP) Banda Aceh 
gencar melakukan sosialisasi kepa-
da pemilih pemula agar menggu-
nakan hak pilih pada pilkada seren-
tak Februari 2017 mendatang. 

Ketua KIP Banda Aceh Munawar 
Syah mengatakan, sosilisasi dilaku-
kan untuk menyukseskan Pilkada, 
KIP menyebut program ini Goes To 
School.

“KIP memiliki target agar Pilkada 
Banda Aceh sukses, tidak hanya 
melahirkan pemimpin yang be-
nar-benar diinginkan rakyat, na-

mun juga memberikan pencer-
dasan kepada generasi pemilih 
pemula,” kata Munawar Syah usai 
pertemuan dengan perwakilan se-
kolah di kantor KIP Banda Aceh.

Ia mengatakan pelajar yang belum 
pernah menggunakan hak pilih 
harus benar-benar paham apa saja 
yang terkandung dalam setiap 
proses Pilkada. Kelak pemimpin 
yang terpilih juga akan mempen-
garuhi masa depan daerah, terma-
suk di sektor pendidikan.

“Kita merencanakan program goes 
to school ke sepuluh sekolah di 

Banda Aceh untuk sosialisasi ter-
kait tata cara pemilihan cerdas bagi 
para pelajar agar kedepan mereka 
lebih paham saat mengikuti Pilka-
da,” katanya.

KIP Banda Aceh berencana meng-
gelar sosialisasi Pilkada ke 
SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, 
SMAN 7, SMA Lab School Unsyiah, 
MAN 1, MAN 2 serta Sekolah Me-
nengah Kejuruan (SMK) yang ada di 
Banda Aceh.

“Dari kesepuluh sekolah tersebut 
direncanakan sebanyak 1.000 pela-
jar mendapatkan sosialisasi dengan 
masing-masing 100 pelajar dari se-
tiap sekolah,” kata Munawar Syah.

Dengan mengelar sosialisasi un-
tuk kalangan pemilih pemula, KIP 
Banda Aceh meyakini pada saat 
Pilkada nanti pelajar bakal berbon-
dong-bondong menggunakan hak 
pilih.

Sukseskan Pilkada
KIP Banda Aceh Sosialisasi

Pada Pemilih Pemula

KIP Banda Aceh Gelar Rakernis
Penyusunan Alat Peraga Kampanye

Banda Aceh - Komisi Indepen-
den Pemilihan (KIP) Banda Aceh 
menggelar Rapat Kerja Teknis (Rak-
ernis) penyusunan desain alat per-
aga kampanye dengan para bakal 
calon walikota dan wakil walikota 
Banda Aceh serta bersama tim pe-
menangannya, di Aula Media Cen-
ter KIP Banda Aceh.

Ketua KIP Banda Aceh, Munawar 
Syah mengatakan, teknis alat per-
aga kampanye ini perlu disam-
paikan kepada para bakal calon 
dan tim sukses bakal calon, agar 

kampanye bagi para bakal calon 
ini bisa berlangsung dengan tertib.

“Perlu disampaikan teknisnya, se-
mentara biaya pemasangan alat 
peraga dan bahan kampanye itu 
dibiayai oleh dana ABPK dan biaya 
dari pasangan calon, apabila ada 
alat peraga tambahan yang dice-
tak oleh pasangan calon,” kata Mu-
nawar Syah.

Sementara itu, terkait materi iklan 
kampanye sesuai yang telah di-
tentukan yang memuat informasi 

mengenai nama, nomor urut, visi 
misi, program, foto pasangan calon, 
tanda gambar partai politik serta 
pengurus. 

Iklan tersebut bisa berupa tulisan, 
suara dan gambar, materi iklan 
kampanye juga harus disesuaikan 
dengan ketentuan peraturan, pe-
rundang-undangan serta etika 
periklanan.

Pasangan calon atau tim kampa-
nye dapat membuat dan mencetak 
bahan kampanye selain yang di-
fasilitasi KIP antara lain seperti baju 
kaos, kalender, kartu nama, stiker 
berukuran 10 x 5 centimeter.

“Setiap bahan kampanye terse-
but jika konversikan dalam ben-
tuk uang paling tinggi senilai Rp 
25.000,” kata Munawar Syah.

Doc. KIP Banda Aceh
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Banda Aceh - Kampanye pemilihan 
kepala daerah (Pilkada) akan dimu-
lai sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 
Februari 2017 mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua KIP Kota 
Banda Aceh, Munawar Syah saat 
mengisi Bimtek dan Sosialisasi 
Tahapan Kampanye di Aula Pem-
kot Banda Aceh yang dihadiri per-
wakilan Partai Politik, Tim Kampa-
nye, PPK, dan Panwascam, Selasa 
18 Oktober 2016. 

Munawar Syah mengatakan, KPU 
RI telah mengeluarkan Keputusan 
KPU Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 
2016 tentang Pedoman Teknis 
Kampanye. Pertemuan itu menin-
daklanjut dari Keputusan KPU.

“Kita juga sedang mempersiapkan 
Juknis pelaksanaannya di Kota 
Banda Aceh dan keputusan pem-
batasan dana kampanye,”  kata 

Munawar Syah.

“Kampanye dilaksanakan oleh par-
tai politik atau gabungan partai 
politik, pasangan calon atau tim 
kampanye, dan dapat difasilitasi 
oleh penyelenggara sesuai ting-
katan yang didanai oleh APBK,” ka-
tanya.

Menurut KPU, penyelenggara 
Pemilu menfasilitasi bahan kam-
panye dan alat peraga kampanye 
bagi setiap pasangan calon, pas-
angan calon bisa mencetakan bah-
an dan alat peraga kampanye dilu-
ar yang difasilitasi KIP. 

“Kalau bahan Kampanye 100 % 
dari jumlah Kepala Keluarga dan 
jika alat peraga kampanye 150 % 
dari jumlah yang difasilitasi KIP,” 
kata Munawar Syah. 

Munawar Syah mengaku, KIP telah 

koordinasi dengan tim kampanye 
dan Pemerintah Kota Banda Aceh 
terkait model desain dan titik lokasi 
pemasangan alat peraga kampa-
nye.

Selain bahan dan alat peraga 
kampanye, KIP juga memfasilitasi 
penayangan iklan kampanye dalam 
bentuk iklan layanan masyarakat 
untuk media cetak, media elektron-
ik, baik televisi, radio, media online 
dan lembaga penyiaran. 

“KPU/KIP menentukan dan men-
etapkan jumlah penayangan dan 
ukuran atau durasi iklan kampanye 
untuk setiap pasangan calon den-
gan memperhatikan asas keadilan 
dan keberimbangan, dan pasangan 
calon dilarang memasang iklan 
sendiri di media,” kata Munawar 
Syah.

Banda Aceh - Empat pasangan 
calon wali kota dan wakil wali kota 
Banda Aceh mengikuti uji kemam-
puan baca Alquran di Masjid Al 
Makmur, Kuta Alam, Banda Aceh, 
Kamis 29 September 2016. 

Keempat pasangan calon tersebut 
yaitu, Illiza Sa’aduddin  Djamal - 
Farid Nyak Umar, Marniati - 
Amiruddin Usman Daroy, Adnan 
Beuransyah - Umar Rafsanjani dan 

pasangan Aminullah Usman-
Zainal Arifin. 

Tes ini sebagai salah satu syarat 
yang harus dijalani  pasangan 
calon yang maju di Pilkada Aceh 
2017 mendatang. 
Ketua KIP Banda Aceh Munawar 
Syah mengatakan, dewan juri uji 
kemampuan baca Alquran ini dari 
Majelis Permusyawaratan Ulam 
(MPU), perwakilan Kemenag dan 

Pengembangan Tilawatil Quran 
Kota Banda Aceh, yang nilai dian-
taranya adab, tajwid dan qashash.

“Maka dari itu semua pasangan 
calon wajib mengikuti hari ini,” 
katanya.

Empat Calon Wali Kota Banda Aceh
Jalani Tes Baca Al-Quran

Doc. KIP Banda Aceh

Doc. KIP Banda Aceh

KIP Banda Aceh Sosialisasi
Ketentuan Tahapan Kampanye




