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Leglslator Rawan Terierat Aturan KampanYe
CitraBuruk

Pengamat Politik Unhas,

Andi Ali Armunanto menga-

takan, fenomena masih ada-

nvaseiumlahanggota dewan
yangmelan ggar PKPU halini
dikarenakan tak semua ang-

gota dewan Paham. Terka-

dang ada, Pascaditegu baru

dia p-aham. " Puniika adaYang

m eianggar dan diketahui ada

unsur liesengajaan atau ti-
dak Yah, haruslah diProses

secara aturan Yang berlaku,"

bebemya.
PeneraPan aturan ini, kata

Andi Ali, sangatlah Penting
untuk diteraPkan. Bila tidak,

itu akan diikuti oleh anggota

dewa4Yang note bene mere-

ka ini adalah Peiabat negara'

'ilni citraburuk jikatetaP di-

biarkan. AturannYa)<an jelas

vah. Peiabat negaratakboleh
ikutkamPanYe kalau takkan-
tonsi izin," tandasnYa'

iengamat Politik Unis-
muh, AndiluhurPriantome-
negaskan sangatPentingten-
tang sosialisasi tentang kam--

p*y" Y*g luas. Termasuk
regulasi dalam kamPanYe
menyangkut izin kam PanYe'
"M ungkin saja ada legislator
yang benrl-bettrl belum Pa-
ham soal Perizinan dari in-
stitusi DPRD untuk berkam-
panye," tegasnYa.

Di sisi lain kalaupun Pun
sudah diPahami, termasuk
sanksi-sanksinYa Yang ber-
sifat administratif, tetaPi ma-
sih di langgar, maka Bawas-

lu dan PimPinan institusiha-
rus menindak " Ini soal telqris
penindakan saj a. Kitatunggu
iciprahB awaslu rriene galkan
atlran," imbuhnYa' (abd-
sua/ham-Yuk)
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MArdsSaEFarAR-r€$s-
lator juga memunyai aturan
jika mau tumn mengampa-
yekan pasangan calon (pas-

lon) dukung-
anpartainya.

Mereka harus mengantongi
izinpimpinannya. |ika meng-
abaikan izin, maka terma-
suk pelanggaran dan terje-
rat aturan kampanye.

Dalam PKPU nomor 11

tahun 2020 tentang peru-
bahan atas PKPU nomor 4
tahun 2017 tentang kampa-
nye pemilihan, berdasarkan
pasal 63 Gubemu danWakil
Gubenur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota
danWakilWali Kot4 Anggota
DPR, DPD,dan DPRDharus
mengajukan surat izin ikut
kegiatankampanye.

Komisioner Bawasltr Sul-
sel, Amrayadi menegaskan,
sesuai dengan regulasi ter-
sebut maka anggota dewan
dilarang asal ikut mendam-
pingi calon kepala daerah
(cakada) dalam berkampa-
nye. Harus ada izin dari pim-
pinan instansinya.

Izin tersebut juga harus
ditembuskan kepada Komi-
si Pemilihan_Ugg4lKPU)
aan naaan Pengawas Pemi- 

'

Iu (Bawaslu) kabuPaten kota
masing-masing Paling lam-
bat tiga hari setelah izin itu
terbit. Bilamelanggar, konse-

kuensi administrasimenanti.
'DiUU Pilkada itu sangat

felas. IzinnYa juga harus di-
iamnaikan ke KPU. Kalau ti-
dak izin'itu sudah melang-
gar," ujamy4 Sabtu 10 ok-
tober.

Namun, seorang anggo-

ta dewan boleh turun men-
dampingiPaslon asalkan hari
libur. Termasukdi antaranYa

Sabtu dan Minggu. "Yang di-
atur dalam regulasiYaitu tak
boleh bila hari keria. Sabtu

danMinggu, bisa," bebemYa.

Pihaknyapuntakmenam-
pik bahwa masih rawarrnYa
anggota dewanyangmelaku-
kan kampanye tanpa meng-
antongi izin. "Iya. Memang
rawan. Makanya kami coba
koordinasi dengan pimpin-
an instansi demi memasti-
kan bahwa semua bisa Pa-
tuh terhadap aturan Yang
ada," jelasnya.

KomisionerBawasluMa-
kassar, Sri Wahyuni menga-
takan, konsekuensiyangbisa
mendera anggotadewanyak-
ni berupa sanksi administra-
si. Keputusan tetap diberi-
kan kepada pimpinarl me-
reka masing-masing. "Fim-
pinan instarrsi yang mem-
treri sanksi dan teguran. iadi
kalau anggota DPRD Makas-
saryah ketua DPRD Makas 

,

saryangharus memberi san-
ksi," bebemya.

Komisioner I(PU Makas-
sar, Gunawan Mashar me-
nyampaikan dalam PKPU
11 tahql 2020 tentang kam-
panJe mengatur harusnya
adanya izin dari legislator j ika
ingin turun berkampanye.
Sejauh ini telah ada bebera-
pa anggotir dewanyang me-
nembuskan sumt izin kam-
panye-nya ke KPU. Hanya
saja Gunawan tak mengha-
fal nama-namanya, "Sudah
ada beberapa yang masuk-
kkan karena memang pe-
nyampaian izin ke KPU dan
Bu*urlli-gutryu:

Ketua DPRD Sulsel, Andi
Ina Kartika Sari mengata-
kan, hingga saat ini baru dua
anggota dewan yang me-
minta izin secara teriulis un-
tuk mendampingi calon ke-
pala daerah (cakada) IrAa-

kassaryalcri dari fraksi Nas-
dem. "Sejauh yang saya da-
patkan, baru dua anggota
DPRD Sulsel yang meminta
izin,"ujamya.


