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Relawan Demokrasi Ujung 
Tombak Sosialisasi KPU

Jogja, Warta Jogja—Mendeka-
ti para pemlih, relawan 
demokrasi melakukan sosial-
isasi diseluruh wilayah Kota 
Yogyakarta. “Peran mahasiswa 
di situ adalah membantu Pantia 
Pemungutan Suara di tingkat 
Kelurahan maupun Kecama-
tan” ujar Rully Adi, salah satu 
mahasiswa Universitas Kristen 
Duta Wacana (UKDW) yang 
tergabung relawan demokra-
si, Kamis (24/11). Relawan 
demokrasi ini hadir setelah 
terjalin kerjasama antara KPU 
Kota Yogyakarta, UKDW dan 
Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD). 

Lebih jauh Rully men-
ceritakan bahwa warga yang 
mengikuti sosialisasi merasa 
terbantu. Kegiatan sosialisasi 
dilakukan dengan memberi 

pengenalan mengenai pilwali 
yang akan diselenggarakan 
pada 15 Februari 2017.

Ketika kegiatan sosial-
isasi berlangsung banyak 
warga yang justru menan-
yakan mengenai perekaman 
data Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (e-KTP). “Pada-
hal pertanyaan itu seharusnya 
ditujukan ke kecamatan atau 
dinas kependudukan yang ber-
wenang mengurusi itu” lanjut 
Rully.

Sebelum dilepas untuk 
melakukan sosialisasi kepa-
da para warga, para relawan 
demokrasi sebelumnya diberi 
pelatihan. Dalam pelatihan 
tesebut ada beberapa materi 
yang diberikan seperti mengin-
gatkan warga untuk segera re-
kam data kemudian bagaimana 

pemilih teresebut dapat men-
jadi pemilih yang cerdas, kritis, 
tidak asal-asalan dalam me-
nentukan pilihan atau bahkan 
golput, ujarnya. Materi dalam 
pelatihan tersebut nantinya 
diteruskan oleh para relawan 
demokrasi kepada masyarakat.

Relawan demokrasi ini 
bekerjasama dengan Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) di-
tiap wilayah. Secara terpisah 
Wawan Budiyanto Ketua KPU 
Kota Yogyakarta menerangkan 
bahwa pihaknya akan memak-
simalkan kinerja PPS disetiap 
wilayah.

“Kita menargetkan 
bisa mendorong partisipasi 
masyarakat dalam pemilu kali 
ini hingga memenuhi target 
nasional” ujar Wawan. Maha-
siswa UKDW yang tergabung 

dalam relawan demokrasi dib-
agi menjadi beberapa kelom-
pok, setiap kelompok terdiri 
dari dua hingga tiga orang. 
Mahasiswa UKDW yang terga-
bung dalam relawan demokra-
si ini memulai sosialisasi dari 
tanggal 1 Novermber hingga 
10 Desember 2016.

Lebih jauh Rully men-
erangkan bahwa dilokasi pen-
empatannya masyarakat sangat 
menyambut dengan baik. So-
sialisasi lebih sering dilakukan 
dengan menghadiri pertemuan 
warga baik ditingkat RT/RW 
hingga tingkat kelurahan.

Selain itu para relawan 
juga melakukan sosialisasi den-
gan mendatangi langsung war-
ga dan menjelaskan bagaimana 
tahapan pemilihan wali kota di 
yogyakarta.(WSG)

Jajaran staf Rektorat UKDW dan UAD bersama KPU serta Kepolisian berfoto bersama pada 18/10. KPU bersama Rektorat dan 
pihak Kepolisian menandatangani bersama MOU relawan demokrasi di Kantor Kecamatan Kotagede.
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Trik KPU Sosialisasi Hingga 
ke Akar Rumput

Jogja, Warta Jogja—
Gencarkan sosialisasi 
Pilkada, KPU Kota Yo-
gyakarta menggandeng 
dosen dan mahasiswa 
sebagai juru sosialisasi. 
“Harapannya masyarakat 
memiliki kesadaran un-
tuk menggunakan hak 
pilihnya” ujar Wawan Bu-
dianto Ketua KPU Kota 
Yogyakarta (27/11).

Kerjasama yang di-
lakukan oleh KPU Kota 
Yogyakarta dengan dua 
Universitas ternama di 
Yogyakarta yaitu UKDW 
(Universitas Kristen Duta 
Wacana) dan UAD (Uni-
versitas Ahmad Dahlan) 
diharapkan mampu men-
dongkrak kesadaran pem-
lih untuk menggunakan 
hak pilihnya pada pilkada 
15 Februari 2017 nanti.

Kegiatan sosialisasi 

yang dilakukan oleh KPU 
dengan menggandenga 
mahasiswa serta dosen 
ini diharapkan mampu 
menjamah hingga ke akar 
rumuput.

Mahasiswa diajak 
untuk dapat memberikan 
sosialisasi hingga keting-
kat RT/RW mengenai 
pengetahuan pemilihan 
umum. Selain melakukan 
sosialisasi dengan men-
gadakan penyuluhan atau 
pertemuan dengan warga, 
mahasiswa dan dosen ini 
juga disebar keberbagai 
sekolah untuk melakukan 
sosialisasi kepada para 
pemlih pemula. 

Sosialisasi dilaku-
kan dengan memasukkan 
unsur-unsur pemilihan 
kedalam mata pelajaran 
seperti PPKN dan juga 
kegiatan upacara bendera 

setiap hari senin.
Melalui kegaiatan 

upacara bendera tesebut 
para relawan dapat ber-
peran dalam memberi-
kan sosialisasi terhadap 
pemilih pemula maupun 
para guru untuk menggu-
nakan hak pilihnya dalam 
gelaran pilkada 15 Febru-
ari 2017 mendatang.

Ditemui di tempat 
berbeda, Wawan Budi-
yanto Ketua KPU Kota 
Yogyakarta menyampai-
kan bahwa “relawan agar 
tidak condong pada salah 
satu paslon, melainkan 
harus tetap menjaga ne-
tralitasnya dalam mem-
berikan sosialisasi”.

Oleh karena itu 
pihak KPU Kota Yogya-
karta memberikan pem-
bekalan mengenai tata 
cara proses pemilihan 

umum Kota Yogyakarta. 
Pembekalan ini sekali-
gus diharapkan dapat 
membantu para relawan 
dalam mensosialisasikan 
tentang pilkada kepada 
masyarakat secara luas 
ungkap Wawan.

Secara keseluruhan 
terdapat 184 mahasiswa 
dan dosen yang mana 
terdapat sebanyak 99 ma-
hasiswa UKDW juga ada 
sebanyak 85 mahasiswa 
UAD yang terliabat men-
jadi relawan. Ke 99 maha-
siswa UKDW melakukan 
kegiatan kerjasama so-
sialisasi pilkada dilakukan 
sembari mahasiswa mel-
akukan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Tematik. 
Kegiatan ini berlangsung 
pada tanggal 1 Novem-
ber hingga 31 Desember.
(WSG)

Jogja, Warta Jogja-Sosialisasi pajak pada peda-
gang di Pasar Beringharjo diberikan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) DIY bersama petugas Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratam, Selasa (29/11).

Hal ini diharapkan dapat menambah peng-
etahuan para pedagang tentang perpajakan. Kepala 
Kantor Wilayah DJP DIY Yuli Kristiyono saat dite-
mui mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan 
mulai pukul 10.00 WIB tersebut tidak hanya sepu-
tar amnesti pajak yang sedang berlangsung saat ini, 
tetapi juga secara menyeluruh terkait perpajakan.

“Sebisa mungkin pedagang tahu kalau biaya 
sekolah itu dari pajak, jalan juga dari pajak, sehing-
ga diharapkan mereka tertarik ikut serta memban-
gun negeri,” kata Yuli. Kunjungan ke kios-kios ped-
agang dilakukan untuk menyampaikan sosialisasi. 
Dibagikan brosur beserta souvenir berupa handuk 
kecil yang mencantumkan tulisan ‘Bangga Bayar 
Pajak’ untuk menjadi bingkisan.

Dibuka pula Counter Pojok Pajak di bagian 
depan Pasar Beringharjo. DJP DIY membuka 
counter tersebut dengan tujuan untuk melayani 
para pedagang dan juga pengunjung pasar yang in-
gin mengetahui lebih jauh tentang perpajakan. 

Counter tersebut akan aktif sampai Jumat 
(2/12) mulai pukul 10.00-14.00 WIB. Counter 
tersebut merupakan salah satu fasilitas uji coba 
yang disediakan. Apabila berdampak positif den-
gan pajak yang semakin meningkat, tidak menutup 
kemungkinan counter semacam ini akan dibuka 
kembali.

Dari data yang ada, jumlah wajib pajak di 
Pasar Beringharjo terutama Beringharjo Barat be-
lum banyak. Berdasarkan data yang diterima KPP 
Pratama Kota Jogja, dari 832 pedagang di lantai 
satu, baru 389 pedagang yang sudah ber-NPWP. 
Sementara di lantai dua dan tiga dari 89 pedagang, 
baru 60 pedagang yang memiliki NPWP. Oleh 
sebab itu, adanya sosialisasi ini tak lain juga untuk 
menarik kesadaran pedagang untuk mendaftar se-
bagai wajib pajak.

Menanggapi adanya sosialisasi tersebut, salah 
satu pedagang, Yuni menyambut baik. Menurutnya 
sosialisasi dalam bentuk brosur masih kurang efek-
tif untuk para pedagang. “Paling tidak diberikan 
penjelasan, bukan sekadar brosur yang diberikan,” 
katanya. Salah satu penjual gerabah ini mengaku 
enggan mengikuti program amnesti pajak walau 
dirinya sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Hal 
tersebut dikarenakan prosedur yang terlalu rumit. 
(ELN)

Sosialisasi Amnesti 
Pajak Serbu Pasar 
Beringharjo

Wisang putrahesa 130904910
Elan Priananda  130904957

Seorang relawan demokrasi (kiri) berfoto bersama dengan warga kecamatan Kotagede (16/11). Kegiatan sosial-
isasi dilakukan dengan menerangkan alat peraga kampanye yang telah disediakan KPU pada warga Kotagede.
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Mulai dari Alat Peraga Kampanye yang 
Belum Siap Hingga Dugaan Pelanggaran

Jogja, Warta Jogj-- Pihak 
KPU belum dapat memasang 
Alat Peraga Kampanye (APG). 
Seperti yang diungkapkan oleh 
Wawan Budiyanto Ketua KPU 
Kota Yogyakarta mengatakan 
“Seharusnya APG sudah mas-
uk percetakan. Kami berharap 
agar segera diselesaikan oleh 
pihak percetakan dan dipasang 
secepatnya”,Rabu(2/11).

Pihak KPU mengalami ke-
terlambatan dikarenakan aturan 
yang mengharuskan adanya per-
setujuan tertulis yang diberikan 
kepada setiap tim dari dua paslon 
mengenai desain APG. Lebih 
jauh Wawan menjelaskan bahwa 
pihaknya akan memasang APG 
di simpang empat GOR Amon-
grogo, Jalan Tentara Rakyat Ma-
taram, Jalan Sardjito, belakang 
Pasar Ngasem, dan di Umbulhar-
jo. Lebih jauh, disetiap tim akan 
diberi APG sebanyak 20 buah. 
APG tersebut kemudian dapat di-

pasang di tiap kecamatan dan di 
tiap kelurahan. Pemasangan APG 
di tiap kecamatan ataupun kelu-
rahan untuk tiap paslon dibatasai 
paling banyak hanya dua APG.

Keterlambatan ini tidak 
dipermasalahkan oleh kedua pa-
slon. Hal ini karena masih adanya 
revisi yang harus dilakukan un-
tuk tiap desain APG. Revisi ini 
kemudian masih ditindak lanjuti 
oleh tim paslon. Selain itu secara 
terpisah tim paslon petahana 
juga mengatakan bahwa keter-
lambatan tersebut tidak men-
jadi permasalahan bagi kegiatan 
kampanye paslon karena kampa-
nye paslon lebih diarahkan pada 
kegiatan sosialisasi langsung ke-
pada masyarakat.

Pada sisi yang lain Panwas 
Pilkada Kota Yogyakarta temukan 
beberapa pelanggaran APG. Pan-
was langsung kemudian laporkan 
hal tersebut kepada KPU Kota 
Yogyakarta untuk ditindak lan-

juti. “Sifat pelanggarannya adalah 
administratif. Kami temukan di 
sepuluh lokasi” ungkap Pilkeska 
Hiranurvika yang adalah anggota 
Panwas Pemilu Kota Yogyakarta, 
Kamis(3/11). APG yang ber-
masalah tersebut melanggar ke-
tentuan Peraturan KPU Nomor 
12 Tahun 2016 yang mana ter-
tulis bahwa ukuran dan jumlah 
bahan kampanye yang dicetak 
oleh pasangan calon dimintakan 
persetujuan tertulis kepada KPU 
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/
KIP Kabupaten/Kota.

Dugaan pelanggaran APG 
tersebut sebenarnya sudah ter-
jadi ketika paslon belum ditetap-
kan oleh KPU, “oleh karena itu 
pada saat itu panwas belum bisa 
menindak lanjuti pelanggaran 
tesebut” ungkap Hiranurwika. 
Saat ini pihak panwas sudah 
mengirimkan surat rekomendasi 
mengenai dugaan pelanggaran 
tersebut.(WSG)

Kebijakan Satu Har-
ga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) yang mulai efektif 
diberlakukan pada 1 Jan-
uari 2017 disambut baik 
oleh Pemerintah Daerah 
(Pemda) DIY. Kebijakan 
yang dikeluarkan oleh 
Presiden Joko Widodo 
merupakan usaha mewu-
judkan keadilan sosial. 
Namun dalam pelaksan-
aannya perlu dicermati 
agar penetapan harga ac-
uan tidak memberatkan 
daerah lain.

“Kebijakan BBM 
satu harga ini sangat 
positif, karena tidak ada 
deviasi harga antar daer-
ah,” kata Kepala Biro Ad-
ministrasi Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam 
Setda DIY Sugeng Pur-
wanta, Minggu (27/11). 
Penyimpangan harga 
BBM antar daerah di In-
donesia masih tergolong 
tinggi, contohnya di DIY 
dan daerah seputar Jawa 
Tengah.

Kebijakan yang ada 
diharapkan tidak akan 
ada lagi perdagangan 
bahan bakar bersubsidi 
antar daerah yang menja-
di masalah dengan akibat 
kelangkaan BBM suatu 
daerah. “Harga ditetap-
kan dengan berpatokan 
pada harga eceran tert-
inggi oleh pusat, sehingga 
tidak akan menimbulkan 
masalah dan kepanikan 
di masyarakat,” lanjut 
Sugeng.

Pemerintah pusat 
perlu mempertimbang-

Jangan Sampai Terjadi 
Ketimpangan Dalam 

Penetapan Harga BBM
kan kesenjangan hidup 
antar daerah yang tidak 
dapat disamakan kes-
ejahteraan hidupnya, 
sehingga harga eceran 
dapat ditentukan dengan 
tepat. “Setidaknya terda-
pat harga rata-rata dae-
rah yang minus diband-
ingkan dengan daerah 
yang plus sebagai pato-
kan harga eceran terting-
gi,” kata Sugeng. Hal 
tersebut diharapkan akan 
menghasilkan harga yang 
ideal sehingga tak terlalu 
menjadi masalah ketika 
ada kenaikan harga.

Perhitungan harga 
eceran tertinggi satu har-
ga ini diharapkan Pemda 
DIY menggunakan in-
terval yang normatif dan 
tidak merugikan semua 
pihak. Daerah tertentu 
yang memang memiliki 
kondisi minus, diharap 
dapat mendapatkan ke-
bijakan khusus supaya 
tidak terlalu memberat-
kan. 

Harga eceran tert-
inggi BBM satu harga ini 
perlu diantisipasi karena 
tidak berpihak pada dae-
rah yang minus, ditakut-
kan dapat memunculkan 
keresahan. Pemda DIY 
pun sangat berharap ke-
cermatan perhitungan 
interval yang dipakai 
untuk harga acuan. “Ke-
bijakan tidak mungkin 
ditolak, namun harga 
yang tepat sangat dihara-
pkan supaya tidak mem-
beratkan,” tutup Sugeng. 
(ELN)

Wisang putrahesa 130904910
Elan Priananda  130904957

i0.wp.com
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Pemilihan umum merupakan proses kon-
solidasi demokrasi yang diharapkan dapat 
berlangsung bersih. Bersih dalam arti pemilih 
bisa melaksanakan hak politik dengan gembira 
tanpa perasaan cemas karena tekanan. Pemilih 
mampu memilih pemimpinnya dengan pertim-
bangan rasional dan bukan karena pemberian 
uang atau arahan pimpinan organisasi, pemuka 
masyarakat atau birokrasi.

Kejujuran merupakan kunci kesuksesan 
dalam kontes pemilihan penentuan pemimpin 
di Yogyakarta. Pelanggaran perlu diminimali-
sir, kesadaran akan aturan yang berlaku perlu 
ditumbuhkan untuk menciptakan atmosfer 
yang baik dalam pelaksanaannya.

Pihak penyelenggara pun tak luput dari 
tanggungjawab yang besar. Pengawasan dan 
juga penertiban merupakan hal yang sangat 
vital untuk bisa mewujudkan pemilihan yang 
baik dengan hasil yang memuaskan pula.

Rakyat pun menjadi faktor yang tak bisa 
dikesampingkan. Merekalah pemegang kepu-
tusan terbesar dan menentukan. Rasa menjadi 
bagian dari pagelaran ini sangatlah penting 
untuk bisa menjadikan semuanya sesuai yang 
diharapkan. Dengan kesadaran dan keaktifan 
yang tinggi akan menjadikan pemilihan umum 
yang ideal.

Tajuk Rencana

Dr Sumbo Tinarbuko. Pemerhati Bu-
daya Visual dan Dosen Komunikasi 
Visual FSR ISI Yogyakarta.

Komisioner Panwas Kota 
Yogya Divisi Pengawasan, Iwan 
Ferdian mengatakan ‘Pada pen-
ertiban tahap pertama hanya 
menyasar sembilan titik sesuai re-
komendasi kami. Tapi setelah itu 
bermunculan lagi, makanya kami 
juga layangkan rekomendasi baru 
untuk penertiban tahap selan-
jutnya’. Sampah visual APK Pilka-
da pada penertiban tahap perta-
ma papar Iwan, tersebar di Jalan 
Menteri Supeno, Jalan Hayam 
Wuruk, Jalan Prof Sardjito, Jalan 
Wolter Monginsidi, Jalan Letjen 
Suprapto dan Kricak Tegalrejo.

Sampah visual APK Pilkada 
yang ditemukan dan ditertibkan 
Panwas Kota Yogya Divisi Penga-
wasan menjadi saksi sejarah beta-
pa sulitnya menyepakati kampa-
nye pilkada yang santun secara 
visual dan ramah lingkungan. Te-
muan tersebut sekadar contoh ke-
cil, betapa nafsu menguasai ruang 
publik menjadi begitu membara 
saat kampanye Pilkada serentak 
hingga Februari 2017.

Pada titik ini, penjajahan 
atas ruang publik itu dianggap 
sebagai konsekuensi logis dari 
penyelenggaraan pilkada. APK 
Pilkada menjadi senjata tajam 
untuk menguasai ruang publik 
sebagai medan pertempuran poli-
tik memperebutkan kursi bupati, 
walikota atau gubernur. Senjata 
tajam yang dihunus tim sukses 

peserta pilkada berwujud iklan 
politik. Secara visual iklan politik 
tersebut mengenakan baju ber-
nama: baliho, billboard, umbul-
umbul, bendera, spanduk, rontek 
dan poster.

Ironisnya, visualisasi desain 
iklan politik dan APK Pilkada 
kurun 15 tahun terakhir tidak 
pernah bersalin desain. Tampilan 
visual didominasi wajah peserta 
Pilkada. Kandidat calon bupati, 
walikota, dan gubernur dihad-
irkan bagaikan kaum selebritas. 
Mereka dimitoskan sebagai pem-
impin kabupaten, kotamadya, 
dan propinsi yang agamis, jujur, 
berpendidikan tinggi, bersahabat, 
dan merakyat.

Dampak visualnya, konsep 
komunikasi politik semacam itu 
menjadi kurang menarik minat 
calon pemilih.  Hal itu menge-
muka karena tim ‘hore’ dan tim 
sukses gagal menjahit proses ko-
munikasi politik.  Iklan politik 
dan APK Pilkada yang tampak di 
ruang publik seperti orang kelapa-
ran. Mereka menjejalkan pesan 
verbal-visual bagaikan memas-
ukkan bermacam makanan cepat 
saji ke dalam mulutnya. Setiap 
orang diprovokasi ke dalam cit-
raan visual yang  terlihat miskin 
imajinasi dan simbolisasi visual 
atas prestasi, dedikasi dan karya 
nyata dari peserta pilkada. Lebih 
tidak menarik lagi, iklan politik 
dan APK Pilkada yang menjadi 
sampah visual cenderung  tran-
saksional dan terasa sangat hard-
sell dalam konteks jual beli.

Terpenting dipaparkan 
dalam tampilan iklan politik dan 
APK Pilkada adalah: menemukan 
masalah sosial, budaya, ekonomi, 
pendidikan, kesehatan dan kea-
manan yang mencuat di tengah 
masyarakat. Selanjutnya mencari 

jalan ke luar dalam bentuk kerja 
dan karya nyata. Bukan tampang, 
citra, apalagi nama tenar. Rep-
resentasi pemimpin sejati dapat 
dibuktikan lewat perilaku, pola 
pikir, kerja dan karya nyata demi 
kemakmuran masyarakat yang 
dipimpinnya.

Sementara itu, karena seman-
gatnya menguasai ruang publik, 
mereka cenderung mengabaikan 
kesepakatan dan aturan yang ada. 
Dampaknya dapat ditebak. Pe-
masangan iklan politik dan APK 
Pilkada cenderung mengganggu 
taman kota, ruang terbuka hijau, 
trotoar, jembatan dan bangunan 
bersejarah. Akibat yang dirasakan 
terasa mengganggu ekologi visual 
serta merusak estetika keindahan 
kota.

Selain merusak estetika 
keindahan kota, masyarakat pun 
semakin terjajah kemerdekaan 
visualnya. Ulah tim ‘hore’ dan tim 
sukses peserta pilkada dengan 
semangat menjadi penjajah ru-
ang publik akhirnya menjadikan 
dirinya bagaikan teroris visual. 
Mereka selalu membuat teror vis-
ual dengan menancapkan pesan 
verbal dan pesan visual sesuka 
hatinya di ruang publik. Akibat 
psikologisnya, masyarakat ter-
ganggu. Gangguan tersebut ber-
potensi menghadirkan kekerasan 
visual  dan konflik sosial budaya 
di kalangan akar rumput.

Masalahnya, kenapa tim 
‘hore’ bersama tim sukses pe-
serta pilkada menjadi beringas 
secara visual?  Mengapa mereka 
merasa bangga saat memproduk-
si sampah visual iklan politik? 
Apakah mereka dapat diminta 
pertanggungjawabannya ketika 
masyarakat terperosok dalam 
penjara sampah visual iklan poli-
tik dan APK Pilkada?

APK Pilkada
Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 27 November 2016

Jogja, Warta Jogja – Tim monitoring harga 
dan stok komoditas pangan diterjunkan secara ser-
entak oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk 
menghadapi libur akhir tahun 2016. Hal tersebut 
guna mewaspadai gejolak harga volatile food agar 
kenaikan harga yang terlalu tinggi atau bahkan kel-
angkaan dapat dihindari.

Monitoring harga dan stok komoditas pangan 
ke lapangan akan dilakukan serentak pada Desem-
ber 2016 oleh Kepala Biro Administrasi Perekono-
mian Dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda DIY, 
Sugeng Purwanta mengatakan melalui mekanisme 
biro maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah 
(TPID) DIY. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag), Dinas Pertanian (Distan), Badan 
Urusan Logistik (Bulog) dan dinas terkait akan 
dilibatkan untuk melihat harga dan stok komodi-
tas pangan menghadapi momentum liburan akhir 
tahun 2016.

“Koordinasi dan pengawasan pada harga 
maupun pasokan komoditas pangan pokok telah 
dilakukan, serta kesiapan apabila sewaktu-waktu 
harus menggelar operasi pasar (OP) dan pasar mu-
rah,” ujar Sugeng kepada, Jumat (25/11).

Sugeng memaparkan bahwa gejolak harga 
yang perlu diwaspadai yaitu volatile food di mana 
stoknya harus aman dan cukup sampai Januari 
2017. Ketersediaan pasokan beras, daging, telur 
ayam, gula pasir dan sebagainya pun juga perlu 
diperhatikan. (ELN)

Operasi Pasar Siap 
Digelar, Antisipasi 
Harga Akhir Tahun
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Jogja, Warta 
Jogja - Alat Peraga 
Kampanye (APG) 
yang melanggar atu-
ran mulai ditertib-
kan, Jumat (11/11). 
Penertiban APG ini 
dilakukan oleh Pan-
waslu bersama den-
gan Dinas Ketertiban 
Kota Yogyakarta be-
serta Kepolisian Re-
sor Kota Yogyakarta. 
“Penertiban ini ada-
lah penertiban per-
tama yang dilakukan 
terhadap APG yang 
dipasang sejak jauh-
jauh hari di sepuluh 
titik” ujar Iwan Ferd-
ian, Komisioner Pani-
tia Pengawas Pilkada 
Divisi Pengawasan.

Penertiban ini 
dilakukan lantaran 
APG yang dipasang 
tidak sesuai dengan 
aturan yang dikelu-
arkan oleh KPU. Se-
lain itu, pemasangan 
APG yang terlalu 
cepat dari salah satu 
paslon menjadikan 
persaingan kurang 
baik. APG yang dit-
ertibkan tersebut di-
pasang sebelum calon 
yang akan bertarung 
pada pilkada kota 
Yogyakarta diputus-
kan oleh KPU Kota 
Yogyakarta. Penerti-
ban APG di dasarkan 
pada Peraturan Wa-
likota Yogyakarta No-
mor 89 Tahun 2016, 
dimana APG yang di-
pasang oleh setiap pa-
slon adalah APG yang 
disediakan oleh KPU 
dengan ketentuan 
ukuran mapun desain 
yang sudah disetujui 
secara tertulis oleh 
KPU.

Lebih jauh Iwan 
mengatakan sebelum 
melakukan penerti-
ban pihaknya (dalam 
hal ini Panwas) telah 
melayangkan surat 
kepada tim calon 
yang bersangkutan. 
Akan tetapi surat 
tersebut tidak digu-

Alat Peraga Kampa-
nye yang Melanggar
Aturan Mulai
Ditertibkan

KEPALA Divisi Humas Polri 
Irjen Pol Boy Rafli Amar meng-
ingatkan agar masyarakat tidak 
mudah menyebarkan informasi 
yang belum jelas kebenarannya. 
Bahkan ada ancaman pidana bagi 
masyarakat yang dengan sengaja 
menyebarkan informasi palsu 
atau hoax yang berpotensi men-
imbulkan gejolak di masyarakat. 
Pelaku penyebar hoax bisa dijerat 
Pasal 28 ayat (1) UndangUndang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elek-
tronik (ITE) (21/11/16).

Pernyataan tersebut disebab-
kan makin maraknya peredaran 
informasi hoax dimedia sosial. 
Sebut saja baru-baru ini informasi 
ajakan #RushMoney untuk mel-
akukan pengambilan uang atau 
sejenisnya yang telah membuat 
resah masyarakat. Artinya, saban 
hari kampanye politik digital kian 
banal oleh informasi hoax. Ek-
sesnya, kampanye politik dalam 
langgam digital tidak lagi mencer-
minkan sebuah ruang pertarun-
gan beragam program kerja dan 
pembelajaran politik kewargaan, 
melainkan ruang pertarungan 
untuk saling menyudutkan antar 
pendukung.
Banalitas Politik

Jika ditelaah banalitas politik 
digital dalam kampanye Pilka-
da 2017 lebih dipengaruhi oleh 
buzzer politik yang keberadaan-
nya kian mendapat tempat pas-
ca kontestasi Presidensial 2014. 
Dalam langgam politik digital 
istilah buzzer politik merupakan 
sebuah aktivitas pemasaran poli-
tik yang berisi informasi pada 
saluran komunikasi digital untuk 
menciptakan efek mempengaruhi 
dan menjadi perbincangan luas 
(viral). Hingga kemudian men-
jadi opini publik.

Ada dua kategori buzzer 
dalam politik digital. Pertama, 
volunteers buzzer, berasal dari 
netizen yang bersedia secara su-
karela menjadi relawan politik 
digital. Dikarenakan tugas rela-
wan digital adalah untuk menye-

barkan informasi perihal calon 
yang didukung, maka secara oto-
matis para relawan ini kemudian 
menjadi buzzer politik. Akan teta-
pi para buzzer ini tidak menerima 
bayaran karena merupakan bagi-
an relawan digital yang mengede-
pankan semangat voluntarisme.

Kedua, independent buzzer, 
berasal dari para netizen yang 
memiliki sifat netral dan tidak 
memiliki keberpihakan apapun 
baik ideologi maupun program 
kerja sang calon. Dengan sifat 
yang netral membuat ada seba-
gian besar rentan beralih profesi 
menjadi buzzer yang berwatak 
pragmatis. Artinya, para buzzer 
ini kemudian bergerak sesuai 
dengan tuntutan para pembayar 
dan penyewa. Para buzzer ini ser-
ingkali mematok tarif sesuai den-
gan banyaknya follower yang di-
miliki dan tingkat kesulitan yang 
dihadapi. Kedua tipologi buzzer 
ini memiliki kreativitas dan ino-
vasi yang sama dalam mengung-
gah postingan hingga memberi-
kan efek mempengaruhi bagi 
netizen lainnya untuk bertindak 
sama dengan nalarnya. Biasanya 
para buzzer politik ini mengguna-
kan akun anonim dan real baik di 
Twitter, Facebook, Instagram dan 
Youtube.

Ironisnya hajatan kampa-
nye harus dicederai oleh laku 
para independent buzzer 
yang seringkali berupaya 
dengan segala cara me-
menangi pasangan calon 
yang didukung. Salah 
satunya dengan mengu-
lirkan model kampanye 
hitam untuk menjatuhkan 
serta membunuh karak-
ter lawan politik. 
Padahal dalam 
kampanye poli-
tik pola-pola 
kampanye hi-
tam seperti 
m e n y e b a r -
kan informasi 
hoax tentulah 
tidak diperbo-

Buzzer Politik dan Informasi Hoax
lehkan. Lain halnya dengan kam-
panye negatif yang diperbolehkan 
guna mempertegas rekam jejak 
sang calon.
Kampanye Kreatif

Oleh sebab itu kita berharap 
baik volunteers buzzer maupun 
independent buzzer dapat kem-
bali mengedepankan model kam-
panye kreatif. Tujuannya agar 
kita dapat lebih mengidentifikasi 
masalah faktual yang dirasakan 
masyarakat. Apalagi prasyarat 
utama kampanye dapat dikatakan 
sukses apabila dapat berorientasi 
pada isu bukan semata berori-
entasi pada citra. Sebab bukan 
saatnya lagi kampanye menawar-
kan solusi imajiner yang abstrak, 
apalagi yang tidak memiliki basis 
pemecahan masalah.

Sudah saatnya kampanye 
politik harus bisa mengedepan-
kan materi kampanye yang dapat 
membekali dan memengaruhi 
aspek pengetahuan, sikap, serta 
keterampilan pemilih sebagai 
prasyarat utama perubahan per-
ilaku pemilih. Oleh sebab itu, 
banalitas yang terjadi dalam kam-
panye digital terutama maraknya 
persebaran informasi hoax harus 
segera diantisipasi bersama-sama 
oleh netizen dan polisi cyber. 
Sinergisitas ini diharapkan da-
pat mendorong agar pemerintah 

lebih berani memblokir 
akunakun yang ter-
bukti menyebarkan 

informasi hoax dan 
kebencian. Langkah 
taktis ini dipercaya 
dapat mengawal ser-
ta mengembalikan 
politik digital seba-

gai ruang informasi, 
pembelajaran dan 

p e n d i d i -
kan politik 

publik.

bris oleh tim calon. 
Oleh karena itu Pan-
was mengirim surat 
kepada Dinas Keterti-
ban yang didahului 
surat rekomendasi 
kepada KPU. 

Alat Peraga 
Kampanye yang dit-
ertibkan sebagian be-
sar adalah Alat Peraga 
Kampanye yang bera-
da di dekat jalan raya. 
Sebagian besar Alat 
Peraga Kampanye 
tersebut berupa span-
duk. Pemasangan 
APG yang menyalahi 
aturan ini kemudi-
an akan dikenakan 
sanksi administratif 
bagi tim paslon yang 
memasangnya. Sebe-
narnya masih banyak 
lagi APG yang mel-
anggar aturan yang 
terpasang menurut 
Iwan, namun APG 
tersebut tersebar di 
perkampungan. Hal 
ini akan segera ditin-
dak lanjuti dan disele-
saikan.

Bayu Laksono, 
Kepala Seksi Ope-
rasi Dinas Keterti-
ban Kota Yogyakarta 
menyampaikan bah-
wa penertiban yang 
dilakukan di dasarkan 
pada surat rekomen-
dasi Panwas Kota Yo-
gyakarta. Selanjutnya 
APG yang ditertib-
kan akan dibawa ke 
kantor Dinas Keterti-
ban Kota Yogyakarta. 
APG yang sudah dit-
ertibkan tersebut bisa 
diambil oleh tim pa-
slon di Dinas Keterti-
ban Kota Yogyakarta 
ujar Iwan. Lebih jauh 
Iwan mengatakan 
bahwa dalam regulasi 
yang ada tidak diatur 
mekanisme pengam-
bilan APG yang tel-
ah ditertibkan oleh 
Panwas yang bekerja 
sama dengan Dinas 
Ketertiban Kota Yo-
gyakarta dan Kepoli-
sian Resor Kota Yog-
yakarta.(WSG)

Bambang Arianto MA. Peneliti Politik Digital & Alumnus S2 Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol 
UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 28 November 2016
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Jaring Pemilih Pemula Dindukcapil 
Cetak 6000 Surat Keterangan Pemilih

Jogja, Warta Jogja—
Pemilih pemula yang akan 
menginjak umur 17 tahun 
tak perlu takut kehilangan 
hak pilihnya. “Ada sekitar 
6000 surat keterangan pe-
milih pemula yang akan 
kami cetak” ujar Sisruwadi 
Kepala Dinas Kependudu-
kan dan Pencatatan Sipil 
(Dindukcapil) Kota Yo-
gyakarta, Kamis(10/11). 
Surat keterangan pemilih 
pemula ini diterbitkan 
lantaran pada rentang 28 
November hingga 15 Feb-
ruari akan ada banyak pe-
milih pemula yang berusia 
17 tahun. Surat keteran-
gan ini dicetak oleh Din-
dukcapil yang kemudian 
akan disebarkan melalui 
Panitia Pemungutan Suara 
(PPS) yang sebelumnya 
diserahkan kepada KPU 
Kota.

Surat keterangan pe-
milih ini dikeluarkan 
lantaran KPU memberi-
kan batas akhir untuk 
perekaman e-KTP pada 
tanggal 27 November 
2016. Berdasarkan data 

Daftar Pemilih Semen-
tara (DPS) yang dikelu-
arkan oleh KPU, ada se-
banyak 303.034 pemilih 
yang mana 15.483 pemilih 
belum memiliki e-KTP. 
Berdasar pada data terse-
but kemudian KPU men-
etapkan batas akhir untuk 
perekaman e-KTP agar 
pemilih dapat menggu-
nakan hak pilihnya pada 
tanggal 15 Februari 2017 
mendatang. 

Bagi pemilih yang se-
dang dalam proses pem-
buatan e-KTP dapat men-
gajukan surat keterangan 
sebagai syarat masuk 
dalam DPS. Namun bagi 
pemilih pemula tidak 
perlu melakukan rekaman 
terlebih dahulu tetapi 
langsung dapat menggu-
nakan hak pilihnya den-
gan membawa surat ket-
erangan pemilih pemula 
yang disebarkan melalui 
PPS. Surat keterangan pe-
milih pemula tidak me-
miliki batas waktu, atau 
dapat digunakan kapan 
saja hingga sang pemilih 

melakukan perekaman. 
Akan tetapi surat keteran-
gan pemilih reguler diberi 
batas waktu enam bulan 
dengan dibubuhi barcode, 
ungkap Sisruwadi.

Lebih jauh, guna men-
jaring pemilih muda KPU 
Kota Yogyakarta juga mel-
akukan sosialisasi ke se-
kolah-sekolah yang ada di 
Kota Yogyakarta. Kegiatan 
sosialisasi ini dilakukan 
karena “pemlih pemula 
belum mengetahui be-
nar tata cara dan tahapan 
dalam pilkada Kota Yog-
yakarta” ungkap  Sri Sura-
ni, Komisioner KPU Kota 
Yogyakarta. Saat ini ada 
sebanyak 8536 pemilih 
pemula di Kota Yogyakar-
ta. Pemilih sebanyak itu 
bila tidak di beri sosial-
isasi akan sulit mengatur 
mereka nantinya. Sosial-
isasi yang dilakukan oleh 
KPU ini juga bertujuan 
memberikan pembelaja-
ran terhadap pemilih pe-
mula tentang pendidikan 
pemilihan umum (pemi-
lu). (WSG)
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KPU Harap Warga Berperan Aktif 
Memeriksa DPS

Jogja, Warta Jogja-- 
Menghadapi Pilkada seren-
tak pada 15 Februari 2017, 
KPU Kota Yogyakarta meng-
himbau warga untuk cermati 
daftar pemilih sementara 
(DPS). “Warga dipersilakan 
melihat daftar pemilih di 
papan pengumuman mas-
ing-masing RT/RW”ungkap 
Wawan Budiyanto, Ketua 
KPU Kota Yogyakarta, Rabu 
(9/11).  Lebih jauh apabila 
ada warga yang belum ter-
data, yang bersangkutan bisa 
langsung melapor ke Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) se-
tempat, ujar Wawan Budi-
yanto.

Warga mulai dapat 
melihat daftar pemilih besok 
kamis(10/11). Proses ini 
dilakukan oleh KPU Kota 
Yogyakarta jauh-jauh hari 
agar pada hari H tidak ter-
jadi kekeliruan dan kehilan-
gan hak pilih. Pihak KPU 
memberikan batas waktu 
hingga 19 November 2016 
untuk melakukan pengece-

kan. Setelah itu KPU akan 
mengeluarkan data DPS per-
baikan, ungkap Wawan. DPS 
perbaikan tersebut adalah 
olahan dari data-data yang 
diperoleh KPU yang kemu-
dian merevisi data yang se-
belumnya sudah ada ataupun 
menambahkan data yang se-
belumnya sudah ada.

Menurut Wawan, pros-
es ini dilakukan karena ada 
sebanyak 15.483 pemlih 
di Kota Yogyakarta belum 
memiliki Kartu Tanda Pen-
duduk Elektronik (e-KTP) 
lantaran belum belum mel-
akukan perekaman. Lebih 
lanjut Wawan menerangkan 
bahwa pemilih yang belum 
terdaftar DPS dan memi-
liki hak pilih bisa memberi-
kan laporan ke PPS dengan 
membawa e-KTP atau su-
rat keterangan dari Dinas 
Kependudukan dan Pencata-
tan Sipil jika e-KTP belum 
diterbitkan.

 Sedangkan bagi pemil-
ih yang belum melakukan 

perekaman, akan diberi batas 
waktuhingga 27 November 
untuk melakukan pereka-
man data kependudukan di 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Yog-
yakarta. Lebih lanjut, bagi 
pemilih pemula yang berusia 
17 tahun pada bulan Febru-
ari atau pada tanggal 15 Feb-
ruari akan langsung mem-
peroleh surat keterangan 
dari Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota 
Yogyakarta, ungkap Wawan.

Sosialisasi terus digen-
carkan oleh pihak KPU ke-
pada para pemilih menge-
nai DPS tersebut. Sosialisasi 
ditingkat kecamatan hingga 
RT/RW dilakukan agar di 
dapatkan data pemilih yang 
valid. Wawan juga mengim-
buhkan bahwa pihak KPU 
mengharapkan agar warga 
berperan aktif dalam gelar-
an pilkada serentak kali ini, 
agar pelaksanaan pilkada 
serantak ini dapat berjalan 
dengan lancar. (ELN)

Jogja, Warta Jogja-- 
Menghadapi Pilkada ser-
entak pada 15 Februari 
2017, KPU Kota Yogyakar-
ta menghimbau warga un-
tuk cermati daftar pemilih 
sementara (DPS). “Warga 
dipersilakan melihat daf-
tar pemilih di papan pen-
gumuman masing-masing 
RT/RW”ungkap Wawan 
Budiyanto, Ketua KPU 
Kota Yogyakarta, Rabu 
(9/11).  Lebih jauh apabila 
ada warga yang belum ter-
data, yang bersangkutan 
bisa langsung melapor ke 
Panitia Pemungutan Su-
ara (PPS) setempat, ujar 
Wawan Budiyanto.

Warga mulai dapat 
melihat daftar pemilih 
besok kamis(10/11). Pros-
es ini dilakukan oleh KPU 
Kota Yogyakarta jauh-jauh 
hari agar pada hari H tidak 
terjadi kekeliruan dan ke-
hilangan hak pilih. Pihak 
KPU memberikan batas 
waktu hingga 19 Novem-
ber 2016 untuk melakukan 
pengecekan. Setelah itu 
KPU akan mengeluarkan 
data DPS perbaikan, ung-
kap Wawan. DPS perbai-
kan tersebut adalah olahan 
dari data-data yang diper-
oleh KPU yang kemudian 
merevisi data yang sebel-
umnya sudah ada ataupun 
menambahkan data yang 
sebelumnya sudah ada.

Menurut Wawan, 
proses ini dilakukan ka-
rena ada sebanyak 15.483 
pemlih di Kota Yogyakar-
ta belum memiliki Kartu 
Tanda Penduduk Elek-

Hadiri Kampanye, Kapolsek 
Mantrijeron Tersandung 

Kasus Pelanggaran Kampanye
tronik (e-KTP) lantaran 
belum belum melakukan 
perekaman. Lebih lan-
jut Wawan menerangkan 
bahwa pemilih yang belum 
terdaftar DPS dan memi-
liki hak pilih bisa mem-
berikan laporan ke PPS 
dengan membawa e-KTP 
atau surat keterangan dari 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil jika e-KTP 
belum diterbitkan.

 Sedangkan bagi pe-
milih yang belum mel-
akukan perekaman, akan 
diberi batas waktuhingga 
27 November untuk mel-
akukan perekaman data 
kependudukan di Dinas 
Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil Kota Yogya-
karta. Lebih lanjut, bagi 
pemilih pemula yang 
berusia 17 tahun pada 
bulan Februari atau pada 
tanggal 15 Februari akan 
langsung memperoleh su-
rat keterangan dari Dinas 
Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil Kota Yogya-
karta, ungkap Wawan.

Sosialisasi terus di-
gencarkan oleh pihak KPU 
kepada para pemilih men-
genai DPS tersebut. Sosial-
isasi ditingkat kecamatan 
hingga RT/RW dilakukan 
agar di dapatkan data pe-
milih yang valid. Wawan 
juga mengimbuhkan 
bahwa pihak KPU meng-
harapkan agar warga ber-
peran aktif dalam gelaran 
pilkada serentak kali ini, 
agar pelaksanaan pilkada 
serantak ini dapat berjalan 
dengan lancar.(WSG)
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Pekan Budaya Dayak Nasional II 
Digelar di Yogya

Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam X saat mengunjungi salah satu 
stan di Pekan Budaya Dayak Nasional II di Jogja Expo Center (JEC)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Yogyakarta dipilih menjadi 
tempat penyelenggaraan Pekan Budaya Dayak Nasional (PBDN) II. 
Tema yang diusung dalam penyelenggaraan Pekan Budaya Dayak 
Nasional di Yogyakarta kali ini adalah “Mempertegas Budaya Dayak 
dalam Bingkai Keindonesiaan”.

Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Ya-
kobus Kumis, mengatakan, Pekan Budaya Dayak Nasional I diselen-
garakan di Istora Senayan Jakarta pada tahun 2013. “Untuk yang 
kedua, Pekan Budaya Dayak Nasional sengaja memilih Yogyakarta 
sebagai tempat penyelenggaraan,” ujar Sekretaris Jenderal Majelis 
Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis saat ditemui di Jogja 
Expo Center, Kamis (24/11/2016).

Yakobus menuturkan, Yogyakarta dipilih sebagai tempat pe-
nyelenggaraan karena kota Gudeg ini kental dengan nilai-nilai ke-
budayaannya. Selain itu, Yogyakarta juga merupakan kota tujuan 
wisata. “Di Yogya itu kental kebudayaanya, lalu tujuan wisata yang 
terbaik di Indonesia,” ucapnya.

Menurut dia, khusus di penyelenggaraan Pekan Budaya Dayak 
Nasional II ini, seluruh panitianya adalah pelajar dan mahasiswa 
dari Kalimantan yang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Ini 
bertujuan agar generasi muda merasa memiliki, melestarikan serta 
mencintai budayanya.

“Khusus untuk tahun ini, panitia semuanya dari mahasiswa 
seluruh Kalimantan yang sedang menempuh pendidikan di Yogya-
karta. Total yang kuliah di Yogyakarta dari seluruh Kalimantan ada 
sekitar 15.000 orang,” tegasnya.

Tujuannya diadakannya Pekan Budaya Dayak Nasional II ini 
lanjutnya adalah untuk mempromosikan kebudayaan di Kaliman-
tan, khususnya kebudayaan Dayak, serta untuk mempromosikan dan 
mengenalkan potensi pariwisata yang ada di Kalimantan.

“Tentu banyak yang belum menyaksikan secara langsung kebu-
dayaan masyarakat Dayak. Nah, di sini masyarakat bisa, melihat tar-
ian, lukisan, busana, ukir, memahat maupun kuliner,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam X 
dalam sambutannya di pembukaan Pekan Budaya Dayak Nasional II 
di Jogja Expo Center (JEC) menyampaikan, gelaran kebudayaan ini 
adalah sebuah wujud untuk memelihara jati diri dan melestarikan 
kebudayaan agar tetap utuh serta tidak luntur terhadap perkemban-
gan zaman.

“Dalam kesempatan ini juga, sekaligus agar generasi muda mau 
mencintai, melestarikan dan menjaga kebudayaannya,” pungkasnya.

Pekan Budaya Dayak Nasional II di Yogyakarta digelar selama 
Lima hari mulai 24-27 November 2016. Selama lima hari, pengun-
jung akan dapat menyaksikan ritual adat Dayak, parade musik sape, 
pameran pernak-pernik khas suku Dayak, tarian tradisional, talk-
show budaya dan lingkungan, atraksi silat, orasi budaya, parade lagu 
bahasa Dayak, Bajonggan dan tari kolosal.
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