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I. PENDAHULUAN
A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK
Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor
Gubernur Provinsi Jambi yang dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan
Komisi II DPR RI terhadap pelaksanaan Persiapan dan Kesiapan Pemilu 2019
Saat ini, persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 terus dilaksanakan dalam
upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu 2019. Sesuai dengan Arah
Kebijakan yang diamanatkan dalam UU no 7 tahun 2017 mengenai Pemilu,
Persiapan dan Kesiapan Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu
merupakan prasyaratt untuk dapat menghasilkan Pemilu yang berkualitas. Pemilu
2019 merupakan Pemilu serentak yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia,
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang ditindaklanjuti
dengan disyahkannya UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Rumitnya
pelaksanaan Pemilu serentak ini tentu saja memerlukan persiapan yang lebih
matang dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan
pemerintah daerah harus dapat bersinergi agar dapat mewujudkan pelaksanaan
Pemilu yang Jujur, Adil dan Rahasia. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa setiap warga negara berhak menggunakan hak
pilihnya, maka focus utama dalam Persiapan dan Kesiapan Pemilu 2019 adalah
besaran prosentase masyarakat yang telah mendapatkan KTP E, serta keseuaian
DPT dengan data yang dimiliki Dukcapil..
Tim kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi berjumlah 11
orang anggota
B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK
Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober s/d 11 Oktober 2018.
Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur
Provinsi Jambi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI
terhadap pelaksanaan Persiapan dan Kesiapan Pemilu 2019.
II. HASIL KUNJUNGAN
a. Kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Jambi


Pemaparan Plt. Gubernur Provinsi Jambi













KPU Provinsi Jambi telah menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak
2.409.936 pemilih yang terdiri dari 1.215.708 pemilih laki-laki dan
1.194.228 pemilih perempuan. Tersebar di 11 Kabupaten/Kota dalam
Provinsi Jambi, 141 Kecamatan, 1.562 Kelurahan/Desa dan 11.311
Tempat Pemungutan Suara (TPS);
Jumlah Penduduk Provinsi Jambi berdasarkan data Dinas Sosdukcapil
Provinsi Jambi September 2018 berjumlah 3.482.570 Jiwa. Wajib KTP
sebanyak 2.476.092 Jiwa. Yang telah melaksanakan perekaman KTPEl sebanyak 2.324.343 jiwa (93,87%) sedangkan yang belum
melaksanakan perekaman KTP-El sebanyak 152.808 jiwa (6,17%);
Guna menyelesaikan permasalah perekaman KTP-El tersebut, Dinas
Sosdukcapil
Provinsi
Jambi
bersama
Dinas
Sosdukcapil
Kabupaten/Kota akan melakukan berbagai upaya sebagaimana hasil
Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan
pada tanggal 12 s.d 14 September 2018. Upaya tersebut antara lain :
meningkatkan kualitas pelayanan dan penerbitan KTP-El melalui
percepatan pelayanan sehari selesai, melakukan jemput bola di
berbagai kantong-kantong pemukiman penduduk yang masih banyak
belum melakukan perekaman, membuka pelayanan perekaman dan
penerbitan KTP-El di berbagai event tingkat nasional maupun daerah,
memperpanjang waktu pelayanan di kantor setiap harinya minimal
dimulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 18.00, tetap melaksanakan
pelayanan pada hari libur Sabtu Minggu dan hari-hari libur nasional.
Melalui upaya-upaya tersebut, perekaman KTP-El diharapkan dapat
memenuhi target yang telah ditentukan;
Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda Provinsi Jambi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Forkopimda Kabupaten/Kota, KPU, Bawaslu, serta
stakeholders terkait lainnya akan secara aktif berkoordinasi dalam
rangka mendukung dan mensukseskan Pemilu 2019 serta dalam
rangka mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat menggangu
pelaksanaan Pemilu 2019;
Suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan tanggung jawab
seluruh komponen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih serta
mendapatkan informasi yang komprehensif atas tahapan, profil/figur
serta kaspasitas calon. Tolak ukur suksesnya Pemilu 2019 adalah
terjaganya aspek stabilitas nasional, meningkatnya kualitas demokrasi
yang bermartabat, meningkatnya jumlah partisipasi pemilih, serta
terpilihnya anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang
berintegritas.

Pemaparan Ketua KPU Provinsi Jambi
 KPU Provinsi Jambi melaporkan telah melakukan penyempurnaan data
pemilih pada DPT pada tanggal 10-19 September 2019. Pencermatan
data pemilih dilakukan terhadap permasalahan kegandaan, perbaikan
data elemen pemilih, perbaikan data pemilih TMS, Pencatatan pemilih
baru. Sumber data yang dicermati berasal dari Bawaslu dan Partai
Politik.

 Rekapitulasi data pemilih di Provinsi Jambi ditampilkan pada table 1,
berikut. Jumlah total DPT 2.410.660, dengan pemilih laki laki berjumlah
1.216.071 orang dan pemilih perempuan 1.194.589 orang.

 Setelah dilakukan pencermatan bersama, diperoleh data perubahan
seperti yang disajikan pada table 2.

 Seihingga rekapitulasi data pemilih pada DPT disajikan pada table 3,
dengan total jumlah DPT 2.389.462 orang, yang terdiri dari pemilih lakilaki 1.205.518 orang dan pemilih perempuan 1.183.944 orang.

 Secara nasional, perbedaan data DPT dari Provinsi Jambi berdasarkan
temuan sementara KPU sebesar 86.271 pemilih atau 0,2783% dari
data KPU sebesar 31 juta pemilih.

 Mengingat kegiatan pencermatan data secara nasional akan berjalan
pada bulan Oktober 2018, maka KPU Provinsi Jambi melaksanakan
penyempurnaan data DPT melalui kegiatan GMHP pada tanggal 17-28
Oktober 2018.



Jawaban KPU Provinsi Jambi atas pertanyaan yang diajukan Komisi
II DPR RI

1. Komisioner KPU maupun Bawaslu, saya ingin mendalami dari paparan
2.
3.
4.
5.

Gubernur bahwa 93% penduduk sdh terekam. Apakah ini sudah termasuk
warga suku anak dalam? Bagaimana proses Pendidikan untuk mereka
Terkait dengan adanya temuan baru antara KPU dan Kemendagri ada 31
juta data yang tidak sinkron, kami ingin tahu sejauh mana ketidaksinkronan
antara data DP4 dengan DPT di Jambi.
Mengenai sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu terhadap
pemilih, metodenya bagaimana yang sudah, akan dan sedang dilakukan?
Target grupnya apa dan apa hasilnya?
Berapa besar perkiraan pemilih pemula ada berapa di Provinsi Jambi?
Masalah di lapas, bagaimana cara mengaturnya mengingat KTPnya
berbeda-beda, dan ada beberapa Lapas di Jambi

Jawaban:
1. Tahap demi tahap pelaksanaan Pemilu sudah dilaksanakan. Mulai dari
pendaftaran Bacaleg, Pendaftaran Capres-Cawapres, hingga
penetapan caleg dan pasangan capres-cawapres peserta pemilu.
Mengenai penetapan jumlah peserta pemilu, jumlah kursi dan dapil,
khusus di Provinsi Jambi terdapat 11.311 TPS dari 6 Dapil. Kami juga
sudah melakukan pemutakhiran data yang dimulai sejak desember
2017
2. Hasil coklit, direkap oleh BPS dan diumumkan di kantor lurah dan
perdesaan.
3. KPU melalui tokoh masyarakat mengumumkan pada warga agar
melakukan perekaman data. Upaya ini terus dilakukan sampai
penetapan DPS, hingga penetapan DPS hasil perbaikan. Yang
bertambah 17 ribu.
4. Ketika penetapan DPT, berkurang 106.00an. DPT hasil perbaikan
dilakukan melalui pencermatan Bersama, ditemukan kegandaan
sekitar 21 ribu
5. Data Pemilih pemula, yang diserahkan ke dukcapil untuk direkam
datanya agar terdaftar sebagai pemilih. Jumlah pemilih pemula ini 20%
dari DPT. Perekaman hanya dapat dilakukan pada tanggal tsb ybs
berusia 17 tahun.
6. Dirjen dukcapil, menyatakan perekaman dapat dilakukan lebih dahulu,
saat ybs berusia 17 tahun baru diterbitkan ktp nya,
7. Tahapan kampanye, dimulai H+3 setelah penetapan calon Presiden
dan calon wapres.
8. Kami sudah sosialisasi dengna peserta pemilu tentang penerapan
PKPU.
9. Sosialisasi dilakukan secara massif bekerja sama dgn PTN, dan
membentuk komunitas peduli pemilu di tingkat kabupaten/kota. Kami
juga membentuk Korkom yang terdiri dari mahasiswa untuk
mensosialisasikan Pemilu 2019.
10. Di Provinsi Jambi ada 9 lapas. Jumlah total pemilih di lapas 2.075
orang, untuk TPS di Lapas Muara Angina ada 1, di Kabupaten Tebo 1,
Kabupaten Batang Hari, petugas dari TPS adalah gabungan dari sipir
dan lurah semua menggunakan A5.



Jawaban Bawaslu Provinsi Jambi atas pertanyaan yang diajukan
Komisi II DPR RI

1. bagaimana sanksi bagi mereka yang melakukan money politic?
Bagaimana Bawaslu melakukan penegakan hukum tentang masalah ini,
karena UU no. 7 2017 menyatakan sanksi dikenakan bagi penerima
maupun pemberi.
Jawaban:
1. Pedoman pada UU Bawaslu, dengan membentuk Center Gakumdu, terkait
dengan pelatihan penyidik,
2. Soal data pemilih, kami mengajukan 52 ribu data pemilih ganda, yang kami
lakukan adalah mensinkronisasi data tersebut dengan mencek langsung ke
bawah bersama KPU Kabupaten /kota. Contoh , NIK ganda nama ganda,
alamat beda, harus dicek ke lapangan sebelum dicoret
3. Terkait sosialisasi, kami sesuaikan dengan alokasi anggaran.
4. Dewan pers hanya ada di Jakarta, di sini hanya ada AJI, jurnaslis TV, kami
membuat nota kesepahaman untuk pengawasan.



Jawaban Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Jambi atas pertanyaan
yang diajukan Komisi II DPR RI
1. Bagaimana mekanisme pelayanan bagi warga yang belum terekam
datanya untuk mendapatkan EKTP dalam satu hari.
2. Mohon Kadis Dukcapil ketika memaparkan, termasuk dengan kegiatan
yang sudah dan akan dilakukan pada pemilih yang sampai 17/04/2018
berusia 17 tahun

Jawab:
1. Terkait himbauan dirjen dukcapil untuk melakukan perekaman, masih ada
152.188 pendudul yang belum melakukan perekaman. Namun kami akan
mengintensifkan kegiatan perekaman data di
semua kantor
kelurahan/desa.
2. Untuk Provinsi Jambi, di Kab, Muara Jambi, tercapai 100 %
3. Terkait pemilih berusia 17 tahun, desember 2017 sdh dimasukkan dalam
DP4 anak2 yang berusia 17 tahun s/d 17 april 2019
4. Untuk lapas, sudah dilakukan perekaman, termasuk untuk disabilitas.
5. Di Kabupaten Merangin, peralatan perekaman rusak. Sehingga kami
mengharapkan dukungan alat.
6. Masalah DPT kami tidak memiliki kewenangan, tetapi kami akan
mengawal dan siap berkoordinasi dengan kPU.
7. Blanko siap, dan dukcapil kabupaten kota harus melaporkan jumlah
blanko yang ada. Batas bawah adalah 2000 blanko, jika dilaporkan stok
blanko kurang dari 2000 buah, kami segera mengirimkan blanko
tambahan ke wilayah tsb.

III. CATATAN RAPAT
1. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jambi, KPU dan
Bawaslu Provinsi Jambi untuk melakukan evaluasi kinerja terkait
kegiatan perekaman data kependudukan, pencermatan data pemilih
dan perbaikan data DPT sehingga diperoleh data DPT yang valid
berdasarkan kondisi aktual .
2. Terkait potensi 31 juta pemilih yang sudah melakukan rekam KTP El
namun belum terdaftar dalam DPT secara nasional, Komisi II DPR RI

menemukan perbedaan data DPT yang dilaporkan oleh Plt Gubernur
telah ditetapkan untuk DPT Provinsi Jambi, dengan data yang
dilaporkan KPU. Sehingga Komisi II DPR RI meminta semua pihak
terkait penyelenggaraan pemilu Provinsi Jambi mengintensifkan
koordinasi kegiatan persiapan pelaksanaan Pemilu.

IV. PENUTUP
Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi
Jambi pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2018. Semoga
dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak
yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan
terima kasih.

