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Carut marut pilwu karangkendal 

Siapa Salah ? 

Pemilihan Kuwu Desa Karangkendal yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013 

bermula dari edaran Camat Kapetakan IMAM SUBRANI (terlampir) dilaksanakan dengan 

acuan peraturan desa karangkendal kec.kapetakan kab.cirebon nomor: 03 tahun 2013 

tentang pemilihan, penganggkatan dan pemberhentian kuwu desa karangkendal 

(terlampir) yang dirancang oleh bepede? Dibawah tekanan?  Dan ditandatangani oleh kuwu 

Karangkendal dengan paksaan?  Dilaksanakan oleh panitia 11 yang curang?  Dalam tanggung 

jawab BPD yang lemah?  Dibawah pengawasan Camat yang tidak berwibawa, Dan kini telah 

berakhir dengan kisruh. 

Kami mengajak kawan2 untuk  melakukan telaah bersama 

Panitia 11? 

PERATURAN DESA KARANGKENDAL KEC.KAPETAKAN KAB.CIREBON NOMOR: 03 TAHUN 

2013 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU DESA 

KARANGKENDAL KEC. KAPETAKAN KAB. CIREBON 

Pasal 5 

1. Ayat (1) Biaya pemilihan bersumber dari APBD, APB Desa dan sumber lain yang sah 

dan tdak mengikat. 

Apa dan Siapa saja yang disebut sumber lain? 

Berapa dari Sumber lain? 

Apa yang dimaksud tidak mengikat? 

Prakteknya seorang bakal calon terpaksa harus mengikuti kemauan Panitia 

dalam menentukan jumlah biaya yang harus dibayar, dan dinyatakan gagal 

sebagai bakal calon ketika tidak mampu membayar sesuai permintaan 

panitia. Hal ini dialami oleh seorang warga (bakal calon) bernama iting  

2. Ayat (4) biaya Pemilihan diupayakan seminimal mungkin , dalam batas-batas yang 

wajar sesuai dengan kemampuan dan diberikan secara proporsional. 

Pertanyaan tim: sesuai dengan kemampuan siapa? 

Apa yang dimaksud diberikan secara proporionaal ? 

Kenyataannya Calon kuwu harus pinjam sana sini untuk membayar biaya pilwu karena 

panitia menentukan biaya tidak berdasar kemampuan. Dan terbukti panitia mencoret 

Bakal calon bernama sirajudin dari daftar pencalonan karena tidak mampu membayar. 

3. Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memperhatikan azas 

manfaat, efesien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Pasal 8 

Panitia pemilihan mempunyai tugas: 

1. Poin j : Mengajukan rencana biaya pemilihan dalam batas yang wajar, proporsional dan sesuai 

dengan kemampuan. 

Pertanyaan tim : apa yang dimaksud dalam batas wajar?  

Berapa batas wajar biaya pilwu karangkendal? 

Apa parameter yang menjadi tolok ukur biaya itu disebut wajar atau tidak wajar? 

 

2. Poin l. : Menyelenggarakan kegiatan kampanye. 

Prakteknya panitia 11 lebih pantas disebut sebagai penonton dalam hal 

penyelenggaraan kampanye, karena kampanye sepenuhnya menjadi monopoli pihak calon,  

dan Panitia 11 tidak bertindak maksimal manakala ada penyimpangan kampaanye. 

3. Poin m. : Melaksankn pemungutan dan penghitungan suara serta membuat Berita Acara untuk 

dilaporkan kepda BPD. 

Ada jedah 2 (dua) jam antara pemungutan dan penghitungan suara.Waktu yang 

sekian lama itu digunakan untuk apa ? kita semua tidak mendapat penjelasan. Ini 

adalah saat saat yang rawan, membingungkan, mencurigakan . Ada sandiwara 

apakah dalam 120 menit itu ? 

Yang jelas hari mulai bengerep, saat itulah panitia mulai  membuka kotak suara dan 

menghitung dengan super kilat. 

4. Poin n. : Menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan melaporkan kepada BPD. 

Prakteknya justru panitia menjadi sumber dan pelaku berbagai masalah. 

Contoh kasus: 

1. Oknum panitia bernama carim diduga bertanggung jawab atas hilangnya 15 

lembar surat undangan yang sudah ditanda tangan ketua. Hal ini disinyalir bisa 

disalah gunakan 

2. Oknum panitia bernama masud diduga menjadi dalang pembuatan kotak 

bermasalah, dimana dibagian bawah kotak terdapat lubang yang mirip dengan 

lubang kertas suara di bagian atas. 

3. Oknum panitia bernama mas’ud diduga menyembunyikan anak kunci serep kotak 

suara. dimana kotak suara berjumlah 6 (enam) kotak, kuncinya hanya bisa 

ditunjukan 6 (enam) anak kunci. Padahal kita semua tau kalo membeli satu kunci 

gembok, minimal dapat dua anak kunci malahan sering dapet tiga anak kunci. 

Panitia mengaku dari tokonya hanya mendapat masing masing satu anak kunci 

per gembok. Inikan ga masuk akal. 

4. Dari 6 (enam) anak kunci ternyata ada satu anak kunci yang tidak biasa 

digunakan, padahal semua baru dibeli. Sehingga satu kotak suara harus di buka 

paksa dengan gergaji mesin didepan muspika. Ini berarti terindikasi panitia 

memberikan satu anak kunci palsu disamping  menyembunyikan 5 anak kunci 

serep.  
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5. Panitia membuat kotak suara yang tidak layak pakai. Terbuat dari bahan yang 

sangat lemah, dan dibuat dengan asal asalan, mudah dibuka paksa dengan 

tangan kosong tanpa alat bantu.  

Untuk apa mereka menyembunyikan anak kunci serep? 

Mengapa mereka memberikan satu anak kunci palsu? 

Untuk apa mereka membuat lubang lain dibagian bawah kotak? 

6. Panitia belum membagikan surat undangan sampai malam H untuk satu blok 

berjumlah sekitar 250 hak pilih, sehingga hak pilih menggruduk /mendemo BPD 

pada dini hari H jam 3. Padahal undangan sudah dikeluarkan dari serkertariat. 

Lalu dibuatkan lagi undangan baru. Lalu untuk apa undangan yang sudah 

dikeluarkan sekretariat kemarin? Dijual kemana undngan yang 250 lembar? Dijual 

berapa perlembar? Siapa pelakunya? Tolong penegak hukum menyelidiki ! ini 

merusak tatanan demokrasi kedepan. Ini yang menyebabkan panitia tidak bisa 

mengumumkan hasil perhitungan suara. Karena kacau antara jumlah suara 

berbanding jumlah undangan masuk berbanding jumlah hak pilih yang diceklis 

hadir dalam DPT. 

5. Poin o. : melaporkan pelaksanaan pemilihan secaara tertulis kepada BPD. 

6. Poin p. : Menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan 

dengan jadwal paling lambat 7 (tujuh) hari  setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD.   

Panitia 11 tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8  

poin p. karena sampai dengan dibuatnya tulisan ini awal oktober panitia belum 

membuat LPJ keuangan dan Laporan kinerja kepada BPD. 

Pasal 9 

Ayat (1) Kewajiban Panitia Pemilihan : 

a. Bersikap netral, adil dan tidak memihak kepaada salah satu calon. 

Fakta dilapangan: ada seorang panitia memberikan kertas suara yang sudah 

bercontreng pada gambar calon satu. Ini dialami seorang warga bernama kandeg yang 

kebingungan ketika membuka surat suaranya di bilik suara ternyata sudah tercontreng 

pada gambar satu dan ternyata kertasnya lebih dari satu lembar. 

b. Dalam menjalankan tugas kepanitiaan selalu berpedoman pada peraturan perundang 

undangan. 

Bagaimana bisa dijamin panitia menjalankan tugas sesuai dengan peraturan 

perundangan? Kalo panitia tidak menjalani sumpah panitia sebelum mengemban 

amanat kepanitiaan. Padahal kita tahu setiap orang mengemban amanat selalu diawali 

dengan sumpah. Ada sumpah prajurit, ada sumpah dokter, ada sumpah wartawan, 

ada sumpah profesi, ada sumpah PNS, ada sumpah jabatan apapun, ada sumpah 

panitia apapun dll. Masuk geng motor saja disumpah lo mas……… 
c. Tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Prakteknya terbukti bahwa panitia menggunakan kotak suara BEKAS pakai dari desa 

grogol, untuk apa biaya sebesar 260.000.000,- yang dihimpun dari berbagai sumber? Kalo 

bukan untuk keuntungan pribadi? 

d. Menyampaikan laporan peratanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan.  
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Panitia tidak melaksanakan kewajiban melaporkan pertanggungjawaban biaya dan 

pelaksanaan pemilihan 

Ayat (2) Larangan Panitia Pemilihan : 

a. Mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan calon kuwu sampai 

derajat kedua. 

b. Melakukan tugas kepanitiaan secara tidak adil, tidak netral, atau memihak kepada salah satu 

calon. 

Realita dilapangan: panitia sangat jelas terindikasi melakukan tugas kepanitiaan 

secara tidak adil, tidak netral, atau memihak kepada salah satu calon. Hal ini terbukti 

dengan berbagai kasus: 

1. Panitia memberikan sosialisasi yang cukup tentang persyaratan bakal calon 

kepada salah satu bakal calon, sementara tidak demikian kepada pa kastu 

2. Panitia menyusun jadwal tahapan pilwu terindikasi mengikuti kemauan pihak bakal 

calon. Ini terbukti beberapa momentum penting bersesuaian dengan hari kelahiran 

bakal calon. Dan ketika kemudian hal ini disadari oleh banyak pihak, lalu banyak 

pihak yang mengusulkan perubahan, termasuk calon dua dan BPD, panitia 11 

sama sekali tidak bergeming dan bersikeras mempertahankanya. Padahal kita  

semua tahu diberbagai desa hari H pemungutan suara lazim dan biasa 

dilaksanakan pada hari minggu. Berbagai pilkada juga digelar hari Minggu. Pilbup 

cirebon juga hari minggu. Pilgub jabar juga hari minggu. Kita semua tau hari 

minggu hari yang netral, hari minggu hari dimana banyak orang libur dari kerjanya, 

baik PNS maupun pekerja suwata. Padahal semua tahu bahwa banyak dari 

anggota panitia dan BPD yang PNS. Ada apa dengan hari Rabu? Mengapa panitia 

ngotot harus hari rabu ?   

3. Salah satu panitia bernama suryana ikut taruhan dengan memegang calon nomor 

1 

c. Menyusun biaya pemilihan yang yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata , tidak hemat, dan 

tidak wjar .  

Apakah bisa disebut hemat dan wajar biaya sebesar 260.000.000,- untuk 

penyelenggaraan pilwu karangkendal, sementara dalam tahun yang sama dalam bulan 

yang sama dengan jumlah penduduk yang tidak jauh beda, diwilayah yang relative 

tingkat ekonomi masyarakatnya sama, dikabupaten yang sama yaitu Desa mayung, 

Babadan,  Buyut dan desa desa lain, Penyelenggaraan pilwu bisa dilaksanakan 

dengan biaya sekitar seratus jutaan. 

Pasal 14 

Ayat (2)  

Pelaksanaan penyaringan didasarkn pada kelengkapan dministrasi, pemaparan visi misi, Program 

Kerja, dan kemampuan bakal calon yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara. 

Implementasi dilapangan : seorang bakal calon dinyatakan tidak lolos berdasarkan uang bukan 

berdasarkan kelengkapan administrai, visi misi atau program kerja. 
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Pasal 15 

1. Ayat (4) : Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang persyaratan pemilih, bukti 

tertulis, kesaksian, keyakinan, pernyataan, maka Panitia wajib melakukan verifikasi 

dan validasi dengan pihak terkait.  

Panitia tidak melakukannya dengan seksama, terbukti banyak warga Desa 

lain masuk DPT 

2. Ayat (6) : panitia mengumumkan daftar pemilih sementara di tempat terbuka selama 5 (lima) 

hari , guna memberikan kesempatan para pemilih untuk mengoreksi. 

Panitia tidak melakukannya secara maksimal 

3. Ayat (12): Surat undangan disampaikan kepada yang berhak memilih oleh panitia didampingi 

saksi calon sesuai dengan daftar pemilih tetap maupun tambahan dengan menggunakan 

ekspedisi/ tanda terima dan tidak boleh diwakilkan.    

Implementasi dilapangan: dalam hal pembagian surat undangan, petugas mengambil 

langkah masing masing, berbeda beda kebijakan tiap blok, seperti tidak 

terkomando.ada yang boleh diwaklkan, ada yang tidak boleh diwakilkan. Ada yang 

orangnya di LN tapi dikasih, ada yang sedang keluar rumah saja tidak boleh diambil 

dsb. Hal ini dialami oleh seorang warga bernama  bangir  dkk 

4. Ayat (14) Dalam hal terdapat hak pilih yang belum mendapatkan surat undangan tetapi yang 

bersangkutan sudah terdaftar maka surat undangan dapat diambil pada hari pemungutan 

suara paling lambat pukul 12.00 WIB di sekretariat Panitia pemilihan dengan menunjukkan 

identitas yang sah. 
 Praktek dilapangan : panitia membagikan sesukanya, kalo yang dia suka 

sampai jam berapapun dikasih, tapi yang tidak dia suka ya tidak dikasih dengan berbagai 

alasan. Hal ini dialami oleh warga bernama MUSLIM dkk. 

 

 

Pasal 18 

(1) Setiap calon kuwu tidak dibenarkan/ tidak diperbolehkan memberi uang atau dalam bentuk 

apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih/ masyarakat pemilih 

untuk mempengaruhi pilihannya. 
Prakteknya calon dan para tim suksesnya membagikan uang di siang bolong secara 

sangat terbuka dan terang terangan dilakukan beramai ramai/ secara massal. Panitia tidak 

bereaksi. 

Pasal 19 

(1) Pemungutan suara dilaksanakan secara  langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil 

serta demokratis. 

Praktek dilapangan: pelaksanaan pilwu terindikasi tidak jujur, tidak adil dan tidak 

demokratis.  Ini terjadi dalam berbagai momentum rangkaian tahapan proses pilwu 
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dan yang paling menonjol dan disaksikan massa adalah terjadi saat pemungutan dan 

penghitungan suara. hal ini terbukti dengan masuknya seorang yang bukan panitia 11 

bernama mudaim terlihat jelas  oleh ribuan pasang mata, beliau berkali kali 

memasukan surat suara kedalam kotak suara. Beliau juga ratusan kali mendikte 

penghitungan suara dengan menyebut ‘ nomer satu sah’ lalu ditulis oleh petugas 

pencatat suara. 

 Inilah yang akan menjawab pertanyaan masyarakat selama ini:  

Mengapa panitia tidak bisa mengumumkan hasil pilwu? 

Jawaban analisisnya sangat sederhana : 

Karena tidak ketemu kesamaan jumlah antara jumlah surat undangan yang masuk 

dengan jumlah surat suara yang terhitung  

Mengapa jumlah suara lebih banyak dari pemilih yang datang? 

Karena ada oknum yang menambahkan memasukan surat suara  

(2) Setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan 

dengan dalih atau alasan apapun. 

Bagaimana bisa dijamin seseorang hanya memberikan suara satu kali?????? Kalo 

pasal 20 ayat( 4) huruf b poin 2) sebagai alat antisipatifnya tidak dilaksnakan. Ini terbukti 

seorang anak    bernama                 putri dari pak Menur, belum berhak memilih tapi dapat 

masuk memberikan suara. Ini berarti dia bisa masuk dengan mewakili (membawa surat 

undangan orang lain) 

Pasl 20 

Ayat (3) : Panitia harus sudah menyiapkan TPS dan perlengkapannya paling lambat pada H-
1. 
 Fakta dilapangan : panitia tidak menyiapkan blangko rekapitulasihasil  penghitungan 

suara, sehingga panitia tidak dapat menjumlah berapa suara masuk, berapa suara 

perolehan calon satu , berapa suara perolehan calon dua, berapa suara tidak sah. Sehingga 

panitia tidak dapat mengumumkan hasil ahir penghitungan suara dan tidak dapat 

mengumumkan pemenang pilwu.  

Ayat (4) huruf b 

1. Poin 2) : petugas kedua menghimpun kartu undangan dari petugas pertama dengan 

terlebih dahulu meminta/membimbing cap jempol pemilih pada kartu undangan 

masing2.         

(fakta dilapangan : petugas tidak melakukan sebagaimana dimaksud pasal 

20 ayat 1 huruf b poin 2)  

Bagaimana bisa diketahui bahwa surat undangan itu telah digunakan oleh 

pemiliknya atau pengguna lain? Kalo tidak dibubuhkan cap jari si pengguna didepan 

petugas saat masuk. 

Pertanyaan: apa tujuan panitia tidak menjalankan tugas sebagaimana 

dimaksud pasal (20)  ayat (1)  huruf (b)  pon (2)  ?????????? 
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2. Poin 3) : petugas ketiga menyerahkan surat suara kepada pemilih yang telah 

melewati petugas kedua dan membuat tabulasi jumlah surat suara yang telah 

dikeluarkan.  

(pengamatan tim: petugas tidak melakukan pasal (20) ayat (1) huruf (b) pon 

(3). Hal ni menjadi salah satu penyebab panitia tidak mampu memberikan 

pengumuman hasil  pemungutan suara) 

Ayat (4) huruf c. : satu orang petugas yang mengontrol/ mencocokkan jumlah kartu 

undangan yang masuk dan surat suara yang keluar setiap 30 (tiga puluh) menit sekali selama 

pelaksanaan pemungutan.         

 (pengamatan tim: petugas tidak melakukan pasal (20) ayat (4) huruf (c) . Hal ni 

menjadi salah satu penyebab panitia tidak mampu memberikan pengumuman halis 

pemungutan suara) 

Pasal 21 

1.  ayat (1): Susunan acara rapat pemilihan adalah sebagai berikut: 

a.  huruf e. Penjelasan tata tertib/tehnis proses pemungutan suara.   

    (Pengamatan Tim: Panitia tidak menjelaskan bahwa spidol yang 

digunakan untuk mencontreng beda beda, diantaranya ada spidol yang tidak 

cepat kering yang kalo menggunakan spidol tersebut pemilih harus 

menunggu lama untuk melipat kertas suaranya, karena kalo setelah 

mencontreng lalu langsung dilipat maka hasil contrengan akan menempel ke 

gambar calon lain yang akan membuat suara tidak sah)       

b. Huruf j. penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan 

suara oleh para saksi.        

(Fakta di lapangan: Panitia 11  tidak melaksanakan penandatanganan 

berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara oleh para saksi 

sebagaimana digariskan  pasal (21) ayat (1) huruf (b)) .  

c. Huruf k. pengumuman hasil penghitungan suara.          

(fakta di lapangan: Panitia 11 tidak mengumumkan hasil 

penghitungan suara sebagaimana digariskan  pasal 21 ayat 1 huruf c . 

Padahal pilwu adalah implementasi demokrasi dimana esensi demokrasi 

adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, disini rakyat tidak mendapatkan 

haknya untuk mengetahui hasil pilwu. Padahal pengumuman hasil pilwu 

adalah bagian terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan pilwu. 

Pengumuman hasil pilwu adalah hal yang paling di tunggu oleh semua pihak, 

baik masyarakat luas, terutama masyarakat Karangkendal, juga pihak2 

terkait, terlebih para calon kuwu itu sendiri. Panitia telah mengabaikan 

harapan semua pihak. Panitia telah mengabaikan perdes Karangkendal No 03 

thn 2013 yang seharusnya dipatuhinya. Ini berarti susunan  rapat pemilihan 
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sebagaimana dimaksud  ayat 1 ( satu) huruf k tidak terpenuhi oleh anitiaa 11, 

dan ini berarti rapat pemilhan telah batal)               

2. Ayat (4) : Pemungutan Suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 

WIB.  

(Fakta di lapangan : Pemungutan suara mundur pukul 09.00 WIB sampai 

pukul 16.00.WIB, sehingga penghitungan suara dimulai menjelang magrib dan 

diselesaikan sebelum magrib/ diselesikan terlalu cepat dan dalam kegelapan . 

Pasal 22 

Ayat (7) 

Setelah pemilih mencontreng (√), surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga hasil 
pencontrengan tidak dapat terlihat dan dimasukkan kedalam kotak suara yang telah 
disediakan dan keluar dari TPS 
 Ayat ini diduga diperalat oleh panitia  untuk menjebak pemilih 
dengan menyediakan alat contreng yang tidak cepat kering maka contrengan membekas ke 
gambar sebelah yang lipatannya diset oleh panitia dalam posisi berhadapan /bertemu. 
Dengan demikian contrengan menjadi seperti mencontreng dua kali dan dianggap tidak sah. 
 

Pasal 23 

Ayat (2) : surat suara dianggap tidak sah, apabila: 

1. Huruf d : memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih 

Pertanyaan : Kalo mencontreng satu kali pada satu tanda gambar, tapi 

karena tinta contrengnya yang telah disediakan oleh panitia tidak cepet kering dan 

lipatan surat suara telah diset oleh panitia dengan posisi kedua gambar calon saling 

bertemu dalam lipatan yang mengabibatkan contrengan pada satu gambar bisa 

membekas ke gambar lain, apakah itu dikategori memberikan suara untuk lebih dari 

satu calon? 

2. Huruf j : tidak menggunakan alat contreng yang sudah disediakan oleh panitia. 

Tim menduga panitia memanfaatkan peluang pada pasal ini untuk menjebak 

pemilih dengan menyediakan alat contreng yang tidak cepat kering. Panitia 

tidak amanah dan mengakibatkan hilangnya suara pemilih dan merugikan 

calon karena berkurangnya perolehan suara 

Pasal 24 

Dalam hal terjadi perbedan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara 

panitia dengan calon dan/ saksi, maka Ketua BPD berwenang untuk menentukan dan 

bersifat mengikat. 
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Realita dilapangan: Dalam hal terjadi perbedan pendapat mengenai sah atau tidak 

sahnya surat suara antara panitia dengan calon dan/ saksi, maka panitia lebih 

memperhatikan dan lebih suka mengikuti kemauan kelompok penekan. 

Pasal 25 

1. Ayat (1) : setelah pemungutan suara selesai panitia pemilihan segera membuat dan 

menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama sama dengan 

calon, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan lancer, tertib serta 

menyatakan keabsahan jalannya pemungutan suara.              

 (yang terjadi: Panitia bersama calon telah menandatangani berita acaara 

tersebut, akan tetapi kemudian dihilangkan oleh panitia, lalu panitia memunculkan 

berita acara yang baru yang isinya berbeda dengan kenyataan pada hari H dan  

tandatangan calon dua  (KASTU) tidak tampak lagi) 

Mengapa panitia menghilangkan berita acara yang sesungguhnya? 

Apa tujuan panitia menghilangkan berita acara yang resmi? 

Siapa oknum yang menghilangkan berita acara? 

Mengapa kemudian dimunculkan berita acara baru yang isinya berbeda 

dengan yang sesungguhnya? 

Adakah sangsi bagi pelaku yang menghilangkan dokumen penting? 

Siapa yang berwenang untuk menindaklanjuti penghilangan dokumen 

penting? 

Dimana posisi polisi dalam penyelenggaraan pilwu?  

Apa kewenangan polisi dalam terhadap penyimpangan penyelenggaran 

pilwu? 

Pntaskah kita mengaajari bebek berenang? 

Bukankah sudah kodratnya bebek itu musti pandai berenang? 

Aapakah memangnya selalu bebek harus dikasih makan dulu baru berenang? 

Saya rasa tidak semua bebek begitu,  

Masih ada bebek bebek yang rajin berenang sambil mendapatkan rizki secara 

alamiah. 

Kok jadi ngobrol bebek ya?  

Yang jelas saya berpendapat polisi bukan bebek.    

Yuk kita kembali fokus ke telaah perdes no 03 tahun 2013 sebaagai pedoman 

penyelenggaraan pilwu karangkendal 

2. Ayat (2) : apabila ada diantara calon tidak berada ditempat pemungutan suara atau 

tidak bersedia pada saat penandatanganan berita acara pemilihan , selama proses 

pemilihan sesuai dengan prosedur dan aturan, maka pemilihan dianggap sah.   

(Pendapat tim: artinya kalo proses pemilihan tidak berjalan sesuai prosedur 

dan peraturan , maka BPD berhak menyatakan TIDAK SAH) 

PASAL 27 
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Ayat (1) 

huruf a: mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan untuk 

memasang formulir pencatatan penghitungan suara berukuran besar dan tempat 

duduk petugas serta saksi diatur sedemikian rupa , sehingga pelaksanaan 

penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir.   

(pengamatan tim: panitia tidak melaksanakan pasal (27) ayat (1) huruf (a) 

dengan baik, terbukti panitia tidak menyiapkan formulir pencatatan penghitungan 

suara berukuran besar yang layak) 

Ayat (2) : Pembagian tugas panitia pada saat penghitungan suara adalah sebagai berikut : 
a. Petugas yang membuka surat suara. 
b. Petugas yang menyebutkan hasil pencontrengan. 
c. Petugas yang mencatat perolehan suara masing-masing calon dan 

surat suara yang tidak sah. 
d. Petugas yang membantu petugas pencatat. 

Kenyataan dilapangan seorang bernama MUDAIM yang bukan panitia 11, ikut 

campur/ mengambil pekerjaan tugas Panitia, dan terindikasi curang  

  

Pasal 28 

Penghitungan dilakukan oleh Panitia dengan cara membuka lebar lebar tiap lembar surat 

suara dan diperlihatkan kepada saksi calon yang telah diberi mandat dan menyebutkan hasil 

pencontrengan (v) pada surat suara. 

 (pengamatan tim: tidak semua panitia melaksanakan sesuai pasal 28, hal ini 

dikarenakan penghitungan terlalu terburu buru dan dalam keadaan relative gelap. Panitia 

juga seperti terpengaruh teriakan2 penonton salah satu kelompok yang terkesan menekan.)  

Pasal 34 

1. Ayat (1):  Panitia melaporkan hasil pemilihan kepada BPD 3 (tiga) hari setelah 

penghitungan suara, dengan melampirkan kelengkapan berkas asli  sebagai berikut: 

a. Berita acara penjaringan bakal calon 

b. Berita acara penyaringan bakal calon 

c. Berita acara penetapan bakal calon menjadi calon 

d. Surat –surat pernyataan calon kuwu dan surat surat kuasa 

e. Berita acara daftar pemilih sementara 

f. Berita acara penutupan daftar pemilih tambahan 

g. Berita acara daftar pemilih tetap 

h. Berita acara undian nomor urut calon 

i. Berita acara penutupan pembagian surat undangan 

j. Berita acara penutupan pemungutan suara.  

disenyalir tandatangan calon no dua aspal 
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k. Berita acara pemilihan dan penghitungan suara.    

Berita acara ini tidak ditandatangani saksi/calon dua karena 

terindikasi ada kecurangan  

l. Berita acara hasil penghitungan suara.   

Hanya Satu lembar Berita acara ini dibuat dengan membutuhkan 

waktu 20 hari. Berita acara yang hanya diperuntukkan menyebutkan jumlah 

suara saja sampai membutuhkan 20 hari . berita acara yang seharusnya 

sudah bisa diteken bersama beberapa detik setelah usai penghitungan suara 

yaitu tanggal 28 agustus dan seharusnya paling lambat sampai ke BPD hari 

Sabtu tanggal 30 Agustus 2013 ternyata mulur amat panjang,  yaitu tanggal 

17 September 2013 baru bisa disampaikan kepada BPD sebagai lembaga 

yang berhak dilaporinya . itupun ditolak oleh BPD (surat BPD no. 

16/BPD/IX/2013  tanggal 18 September 2013)  karena tidak ditandatangan 

saksi dan calon dua. Sampai hari ini panitia belum mampu menyempurnakan 

selembar Berita Acara tersebut 

Pertanyaan besar  

MENGAPA MENGHITUNG RIBUAN KERTAS SUARA HANYA BUTU WAKTU SATU JAM, SEMENTARA 

MEREKAPNYA DEMIKIAN SULIT,  PADAHAL KALO MEREKA TIDAK MAMPU MATEMATIKA PENJUMLAHAN?  

TINGGAL TANYA ANAK MEREKA YANG SEKOLAH KELAS 4 SD 

Berita acara ini juga memuat kebohongan public yang nyata 

disaksikan masyarakat umum. Dimana penghitungan suara dimaulai pukul 

16.00 WIB tetapi panitia mengklaim dalam Berita Acaranya memulai 

penghitungan pada pukul 14.00 WIB  

m. Berkas persyaratan calon kuwu terpilih 

Kalo kita mencermati pasal 34 ayat satu poin(a) sampai poin (m) ini 

maka kita lihat (fakta yang terjadi) : Panitia tidak mampu membuat laporan 

dalam waktu 3 (tiga) hari sesuai pasal 34 ayat (1),  maka Tim berpendapat: 

Kalo panitia 11 tidak melaporkan hasil pemilihan kepada BPD dalam waktu 

tiga hari maka BPD berhak menyatakan daluarsa terhadap laporan panitia 

11,  kalo panitia melaporkan dalam 3 hari tapi ternyata laporan panitia tidak 

lengkap maka BPD berhak menolak laporan panitia untuk dilengkapi, dan jika 

ternyata panitia tidak mampu melengkapi berkas laporannya dalam waktu 

tiga hari, maka BPD berhak menyatakan pilwu batal.  

2. Ayat (2) : BPD menetapkan calon kuwu terpilih dengan keputusan BPD paling lambat 

4 (empat) hari setelah menerima laporan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) .  

 (fakta dilapangan: sampai hari sabtu 28 September 2013 BPD belum 

menetapkan calon kuwu terpilih artinya batas waktu untuk menetapkan calon kuwu 

terpilih sudah habis atau daluarsa, BPD tidak lagi berwenang menetapkan calon 
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kuwu terpilih. Esensi dari tidak ditetapkanya calon kuwu terpilih bermakna  pilwu 

harus diulang. 

3. Ayat (3) : BPD mengusulkan pengesahan calon kuwu terpilih yang ditetapkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati melalui camat dengan 

kelangkapan berkas usulan sebagai berikut:  

a. Surat usulan BPD perihal pengesahan dan pelantikan calon kuwu terpilih.  

(Pendapat tim: BPD tidak dapat mengusulkan pengesahan calon kuwu terpilih 

karena tidak menerima Laporan Panitia yang asli dan valid) 

b. Keputusan BPD tentang calon kuwu terpilih.  

(pendapat tim: BPD tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada rapat 

paripurna, sementara rapat paripurna tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada 

laporan Panitia 11 yang lengkap dan valid sebagai bahan untuk dimajukan dalam 

rapat paripurna BPD, jika BPD menggelar rapat paripurna untuk menetapkan 

hasil pilwu tanpa laporan Panitia 11 yang lengkap dan valid sebagai bahan 

pembahasan rapat, maka BPD harus menyatakan pilwu tidak sah) 

c. Berkas laporan panitia.              

(hasil penelitian Tim : laporan panitia acak acakan, tidak lengkap, tdak valid, 

dan di duga penuh rekayasa.) 

Pasal 30 ayat 3 

Panitia mengumumkan hasil penghitungan suara dan calon yang terpilih 

 Pengamatan tim :  dengan tegas tim pengamat mengatakan sampai hari ini panitia 

tidak  pernah mengumumkan hasil perhitungan suara dan tidak pernah mengumumkan 

calon yang terpilih. Dan karenanya tidak dibenarkan apabila BPD berani menetapkan calon 

terpilih selama belum ada pengumuman resmi kepada masyarakat oleh panitia 11 tentang 

hasil perhitungan dan calon terpilih. Karena pilwu adalah pesta demokrasi, demokrasi 

adalah dari rakyat ooleh rakyat untuk rakyat. Dan prosesnya suara dipungut dari rakyat dan 

hasilnya wajib diumumkan oleh panitia secara resmi kepada pemilik kedaulatan yaitu rakyat  

bukan BPD atau Bupati. Pelaporan kepada BPD, rekom camat, pelantikan Bupati, itu semua 

hanya bersifat formalitas prosedural bersifat administratif yang tidak lebih paenting 

daripada esensi demokrasi dimana pemilik demokrasi adlah rakyat, kedaulatan ditangan 

rakyat, karena itu itu pengumuman hasil pemungutan suara kepada rakyat dan 

pengumuman pemenang adalah yang paling penting bagi proses demokrai ketimbang 

pelaporan dan pelantikan yang hanya bersifat administratif. Dan dengan tidak 

dilaksanakanya pasal 30 ayat 3 maka tim menyatakan dengan tegas semua proses 

selanjutnya menjadi cacat hukum dan wajib dibatalkan oleh pihak berwenang     

Pasal 36 

(1) Bakal calon yang tidak ditetapkan sebagai calon yang berhak 
mengikuti pelaksanaan pemilihan, dapat mengajukan keberatan 
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kepada panitia paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam 
dari penetapan calon oleh panitia. 

(2) Penyelesaian keberatan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) 
diselesaikan secara musyawarah yang ditetapkan oleh Panitia 
dengan persetujuan BPD setelah mendapat saran dan pertimbangan 
dari Tim koordinasi pengawasan pelaksanaan pemilihan kuwu 
tingkat kecamatan paling lambat 2 (dua) hari setelah keberatan 
disampaikan 

 

Kenyatannya penyelesaian keberatan bukan diselesaikan dengan musyawarah, 

melainkan dengan marah marah, ini terbukti dengan pengalaman seorang bakal calon 

bernama siradjudin yang dimarah marahi didepan pnitia oleh bakal calon bernama sarya 

lantaran belum punya uang lunaas untuk membayar biaya pilwu hingga dinyatakan dicoret.  

Hal ini juga dilami oleh calon bernama kastu yang dimarah marahi calon bernama 

sarya didepan panitia, BPD dan BPMPD dituduh sebagai dalang bersama panitai dan BPD  

bersama sama  menghambat pelantikn sarya, padahal sarat pelantikan adalah laporn 

lengkap dan valid belum terpenuhi. 

Pasal 37 

1. Ayat (1) : keberatan atas hasil perolehan suara, disampaikan kepada panitia paling 

lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak panitia pemilihan mengumumkan 

calon kuwu terpilih.  

Calon kuwu no 2 telah mengajukan aduan keberatan, akan tetapi pihak pihak 

terkait tidak ada yang menindak lanjuti. Pihak calon no 2 tidak pernah 

dikonfirmasi apalagi dikonfrontir dan sebaagainya. 

2. Ayat (2) : penyelasaian masalah keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan lebih lanjut oleh BPD paling lambat 5 (lima) hari setelah keberatan 

disampaikan. 

(Panitia sebelas telah melakukan kesewenang wenangan dengan menolak 

keberatan calon nomor 2 secara sepihak tanpa melalui proses yang layak.) 

3. Bilamana penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata 

tidak selesai , maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. 

BPD melalui surat pernyataan no. 13 /BPD/IX/2013 tertanggal 5 september 

2013 telah menyatakan dengan sebenarnya bahwa BPD tidak sanggup/tidak 

mampu menyelesaikan proses pilwu desa Karangkendal dikarenakan hasil 

pemilihan kuwu yang cenderung kisruh/ tidak kondusi. Ini pernyataan rsmi 

BPD, maka seharusnya proses selanjutnya harus menunggu putusan 

pengadilan. Tapi ternyata camat menekan BPD untuk melanjutkan proses.   

 

Pasal 38 
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1. Ayat (1) : Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD 

(hasil penelitian Tim : laporan panitia sudah daluarsa, acak acakan, tidak 

lengkap, tdak valid, dan di duga penuh rekayasa.) 

2. Ayat (2)   kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia paling 

lambat 7 (tujuh ) hari kerja sejak tanggal pengesahan penghitungan suara.  

(Pengamataan tim: pilwu dilaksanakan  28 agustus, penghiungan suara 

belum selesai karena belum dihitung rekapnya, jangankan masyarakat , sesame 

panitiapun pada hari itu tidak ada yang tau pastinya, camatpun tidak mendapat 

jawaban atas pertanyaan rekapitulasi suara, berapa masing masing kotak suara, 

berapa suara laki laki? Berapa suara perempuan dan seterusnya,  hasil pilwu tidak 

pernah diumumkan, kapan pengesahan kuwu terpilih tidak jelas, yang ada pada 

tanggal 3 0Agustus Ketua BPD bersama Ketua Panitia 11 menandatangani surat 

pernyataan bersama dan mengumumkan bahwa pengesan penghitungan suara 

tidak memiliki dasar hukum (tidak ada administrasi rekapitulasi suara),  yang jelas 5 

september keluar surat pernyataan BPD bahwa pilwu KISRUH dan BPD tidak mampu 

melanjutkan tahapan pilwu, bagaimana kemudian bisa BPD menetapkan kuwu 

terpilih ? 

(pendapat tim : penetapan hasil pilwu cacat hukum dan DALUARSA) 
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BPD? 

Mari Kita lihat 

PERATURAN DESA KARANGKENDAL KEC.KAPETAKAN KAB.CIREBON NOMOR: 03 TAHUN 

2013 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU 

KARANGKENDAL 

Pasal 2 

(1) Penanggung jawab pemilihan adalah BPD yang mempunyai tugas: 
a. Poin a : Bersama-sama Kuwu atau Penjabat Kuwu menyusun 

Peraturan Desa tentang Pemilihan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kuwu. 

b. Poin b : Membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil 
sumpah Panitia pemilihan. 

c. Poin e : Mengevaluasi, menyetujui dan memutuskan jumlah 
biaya pemilihan yang diusulkan oleh Panitia pemilihan. 

d. Poin h : Menetapkan calon terpilih berdasarkan laporan dan 
Berita Acara dari Panitia pemilihan.  (lihat pasal 15 ayat 1, 
pasal12, pasal 13, pasal 14 ayat 1,  Pasal 21 ayat 2 dan 4, pasal 
24, Pasal 25 ayat 1 dan 2, Pasal  27 ayat 2,  Pasal 28, Pasal34 
ayat 1, 2, dan 3,  Pasal 37 ayat 2, pasal 38 ayat 2.  

e. Poin j : Menyelesaikan dan memutuskan kebijakan terhadap 
masalah yang timbul atas penetapan bakal calon menjadi calon 
dan hasil perolehan suara. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, BPD harus bersikap netral, 

proporsional dan prosedural sesuai aturan yang berlaku 

Pasal 8 

  Panitia Pemilihan mempunyai tugas : 

a. Poin e :   Melakukan penyaringan Bakan Calon Kuwu, yang meliputi : 
penelitian syarat administrasi dan penilaian penyampaian visi, misi 
dan program kerja dihadapan masyarakat. 

b. Poin j :   Mengajukan rencana biaya pemilihan dalam batas yang 
wajar, proporsional dan sesuai dengan kemampuan. 

c. Poin l :   Menyelenggarakan kegiatan kampanye. 
d. Poin m : Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta 

membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD. 
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e. Poin n : Menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan melaporkan 
kepada BPD. 

f. Poin o : Melaporkan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada 
BPD. 

g. Poin p : Menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan 
pelaksanaan pemilihan dengan jadwal paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD. 
 

Pasal 9 

(1) Kewajiban Panitia Pemilihan : 
a. Bersikap netral, adil dan tidak memihak kepada salah satu 

calon. 
b. Dalam menjalankan tugas kepanitiaan selalu berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. 
c. Tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan 

pelaksanaan pemilihan.  
(2) Larangan Panitia Pemilihan : 

a. Mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda 
dengan calon kuwu sampai derajat kedua. 

b. Melaksanakan tugas kepanitiaan secara tidak adil, tidak netral 
atau memihak kepada salah satu calon. 

c. Menyusun biaya pemilihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
nyata, tidak hemat dan tidak wajar. 

 

Pasal 10 

(1) Pergantian panitia dilakukan karena : 
a. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 

ayat (2). 
b. Mempunyai hubungan semenda sampai dengan derajat kedua 

dengan Calon. 
(2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 

mekanisme musyawarah BPD yang dihadiri oleh panitia, perangkat 

Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan 

unsur masyarakat lainnya. 

Pasal 24 

Dalam hal terjadi perbedan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat uara, antara 

panitia dengan calon dan/ saksi, maka Ketua BPD berwwenang untuk menentukan dan 

berssifat mengikat. 

Pasal 28 
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Penghitungan dilakukan oleh Panitia dengan cara membuka lebar lebar tiap lembar surat 

suara dan diperlihatkan kepada saksi calon yang telah diberi mandat dan menyebutkan hasil 

pencontrengan (v) pada surat suara. 

Pasal 33 

Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 

hasilnya masih tetap sama, maka BPD mengadakan rapat untuk 

menentukan bentuk pemungutan suara berikutnya dengan 

mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. 

 

Pasal 34 

(1) Panitia melaporkan hasil pemilihan kepada BPD 3 (tiga) hari 
setelah penghitungan suara, dengan melamprikan kelengkapan 
berkas asli sebagai berikut: 
a. Berita acara penjaringan bakal calon. 
b. Berita acara penyaringan bakal calon. 
c. Berita acara penetapan bakal calon menjadi calon. 
d. Surat-surat pernyataan calon kuwu dan surat kuasa. 
e. Berita acara daftar pemilih sementara. 
f. Berita acara penutupan daftar pemilih tambahan. 
g. Berita acara daftar pemilih tetap. 
h. Berita acara undian nomor urut calon. 
i. Berita acara penutupan pembagian surat undangan. 
j. Berita acara penutupan pemungutan suara. 
k. Berita acara pemilihan dan penghitungan suara. 
l. Berita acara hasil penghitungan suara. 
m. Berkas persyaratan calon kuwu terpilih. 

(2) BPD menetapkan calon kuwu terpilih dengan keputusan BPD 
paling lambat 4 (empat) hari setelah menerima laporan panitia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) BPD mengusulkan pengesahan calon kuwu terpilih yang 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati 
melalui Camat dengan kelengkapan berkas usulan sebagai berikut: 
a. Surat usulan BPD perihal pengesahan dan pelantikan calon 

kuwu terpilih. 
b. Keputusan BPD tentang penetapan calon kuwu terpilih. 
c. Berkas laporan panitia. 

 

Pasal 35 

(1) Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kuwu 
dilaksanakan oleh BPD. 
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Pasal 36 

 

(1) Bakal calon yang tidak ditetapkan sebagai calon yang berhak 
mengikuti pelaksanaan pemilihan, dapat mengajukan keberatan 
kepada panitia paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam 
dari penetapan calon oleh panitia. 

(2) Penyelesaian keberatan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) 
diselesaikan secara musyawarah yang ditetapkan oleh Panitia 
dengan persetujuan BPD setelah mendapat saran dan 
pertimbangan dari Tim koordinasi pengawasan pelaksanaan 
pemilihan kuwu tingkat kecamatan paling lambat 2 (dua) hari 
setelah keberatan disampaikan. 

 

Pasal 37 

(1) Keberatan atas hasil perolehan suara, disampaikan kepada panitia 
paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak panitia 
pemilihan mengumumkan calon kuwu terpilih. 

(2) Penyelesaian masalah keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BPD paling lambat 5 (lima) 
hari setelah keberatan disampaikan. 

(3) Bilamana penyelesaian keberatan sebagaiamana dimaksud pada 
ayat (2) ternyata tidak selesai, maka dapat diselesaikan melalui 
pengadilan. 

 

Pasal 38 

(1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD. 
(2) Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara 
pemilihan dari panitia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
tanggal pengesahan penghitungan suara. 

(3) Calon kuwu terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui 
Camat untuk disahkan menjadi kuwu terpilih. 

(4) Dalam hal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
menetapkan calon terpilih dalam waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja, Camat mengusulkan pengesahan Kuwu terpilih kepada 
Bupati. 

(5) Dalam hal Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 
3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan calon kuwu terpilih 
menyampaikan Rekomendasi kepada Bupati. 

(6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan 
Pengangkatan Kuwu terpilih paling lama 15 (lima belas) hari sejak 
tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. 
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Kita cermati kinerja BPD dengan parameter cuplikan perdes diatas yang katanya dirancang 

oleh BPD sendiri 

1. BPD tidak melaksanakan tugas untuk mengambil sumpah panitia 11 setelah dilantik, 

sebagaimana diamanatkan perdes pasal (2) ayat (1) poin (b) 

2. BPD tidak melaksanakan tugas dengan baik dalam hal mengevaluasi pengajuan biaya 

oleh panitia sebagaimana diamanatkan pasal (2) ayat (1) huruf (e), ini terbukti biaya 

yang tidak wajar hingga calon harus menanggung biaya 240.000.000,- 

3. BPD tidak cermat dalam melaksanakan pasal 2 ayat 1 huruf h. ini terbukti BPD 

menetapkan dua orang calon kuwu terpilih, ini tertuang dalam SK penetapan tentang 

calon  kuwu terpilih dengan nomor 11/Kep-BPD/VI/2013 tertanggal 29 Juni 

(terlampir) 

4. BPD tidak mampu menegakkan pasal 8 poin q. perihal LPJ keuangan panitia.  Sampai 

kami rampungkan tulisan  ini (7 oktober 2013) panitia tidak mnyampaikan LPJ, tapi 

BPD tidak peduli. Padahal kewajibanya 7 hari setelah pemungutan suara.  

5. BPD tidak mengganti panitia ( sebagaimana diamanatkan perdes pasal (10) ayat (2)) 

yang melanggar larangan panitia yang tertuang dalam pasl (9) ayat (2) 

6. BPD membiarkan panitia bertindak sewenang wenang mendiskualifikasi bakal calon 

hanya karena tidak dapat segera melunasi biaya. Padahal pasal 14 ayat 2 

mengamanatkan penetapan calon berdasarkan hasil seleksi administrasi, visi misi 

dan kemampuan  

7. BPD tidak mengganti ketua Panitia 11 yang sudah mengundurkan diri karena tidak 

mampu (dengan alasan kesehatan dan usia) (surat pengunduran diri terlampir) 

8. BPD membiarkan posisi ketua Panitia kosong dan dalam ketidak jelasan 

9. BPD telah berlaku tidak manusiawi dengan tidak mengabulkan permohonan 

pengunduran diri ketua panitian 11. (surat ketua panitia nterlampir) 

10. BPD tidak melaksanakan tugas sebagai pengambil keputusan atas sengketa 

keabsahan surat suara sebagaimana diamanatkan dalam perdes no 03 tahun 2013 

pasal 24 

11. BPD melanggar pasal 28 dengan melibatkan diri dalam penghitungan suara, padahal 

jelas pasal 28 : “ penghitungan suara dilakukan oleh Panitia..........” 

12. BPD tidak tegas dan konsisten menegakan pasal 34  yang dibuatnya sendiri, dengan 

mentolerir kinerja panitia yang berlarut larut. Tidak pernah mengumumkan hasil 

perolehan suara, tidak membuat rekap perolehan suara, tidak segera melaporkan 

hasil perhitungan suara, tidak segera menyampaikan LPJ, tidak segera membuat 

Laporan Kinerja   

13. BPD over lap sampai mengambil alih tugas pekerjaan panitia 11. Padahal panitia 11 

berikut panitia tambahan berjumlah 33 orang. Masih ada bantuan linmas dll. Sangat 

tidak mungkin panitia kurang tenaga. 

14. BPD sangat teledor dengan membiarkan anggotanya (mudaim) terduga terlibat 

kecurangan mencampuri kerja panitia dalam proses pemungutan dan penghitungan 

suara, haal ini seakan mengkonfirmasi kebenaran koran radar tanggal 6 oktober yang 
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menulis dugaan pengamat (alumni IAIN seh nurjati)  bahwa BPD memihak salah satu 

calon. 

15. BPD tidak cermat melaksanakan tugas terkait pasal 34 ayat (3) . dimana BPD 

membuat usulan pengesahan calon kuwu terpilih hanya berdasarkan laporan panitia 

yang belum lengkap, dan tidak valid dan terindikasi ada pemalsuan. 

16. BPD gegabah dalam menetapkan pengesahan kuwu terpilih hanya dengan melihat 

rekap suara diatas selembar kertas seperti dapat nemu bekas bungkus kacang. 

Kertas yang tidak jelas siapa yang bikin. Kertas yang tidak memiliki 

pertanggungjawaban hukum sama skali. 

17. BPD tidak mampu melaksanakan pasal 35 perihal tanggung jawab pengawasan 

terhadap pelaksanaan pilwu. 

18. BPD tidak melaksanakan tugas dalam hal  menyelesaiakan keberatan calon, 

sebagaimana diamanatkan pasal 37 ayat 2. Sampai hari ini tidak pernah ada tindakan 

BPD untuk menyelesaiakan pengaduan keberatan pihak calon dua seperti misalnya 

memanggil para pihak, klarifikasi, konfirmasi atau lebih afdolnya memfasilitasi 

mengumpulkan tokoh masyarakat untuk duduk bersma terlibat menyelesaiakan 

persoalan yang sangat rumit ini,  atau menggelar acara semacam/setingkat musdes 

dsb. 

19. BPD tidak cermat dan tidak taat melaksanakan pasal 38 ayat (2). Dimana penetapan 

kuwu terpilih oleh BPD tanggal 24 September, sementara pemungutan suara 28 

agustus,  berlarut 26 hari, padahal perdes mengamanatkan hanya 7 hari kerja sejak 

pemungutan suara.  

20. BPD tidak transparan dalam penanganan pilwu, hal ini terbukti BPD tidak pernah 

melakukan kegiatan di wilayah hukum karangkendal terkait pilwu karangkendal 

paska 28 agustus 2013, jangankan rapat paripurna, rapat kordinasi atau rapat kerja, 

petugas piket saja di kantor BPD tidak ada. Bagaimana menyerap aspirasi warga, 

warga mau menyampaikan aspirasipun tidak ada peluang. 

21. Dalam beberapa Berita Acara dan Surat Keputusan BPD tampak acak adul, tidak 

cermat, dan bahkan mengandung kebohongan publik dalam hal tanggal dan tempat  

kegiatan BPD.( terlampir) 

22. BPD tidak konsisten dalam mengambil sikap dan tidak tegas dalam mengambil 

keputusan . ini terlihat dari berbagai surat pernyataan dan berita acara  serta surat 

keputusan BPD yang berubah ubah esensi. Terlampir 

23. BPD terlibat kebohongan publik bersama Panitia 11. Ini terbukti beberapa 

tandatangan Ketua BPD tertera pada beberapa Berita Acara yang dibuat Panitia 11 

yang mengandung kebohongan baik tanggal dan tempat kegiatan, maupun waktu 

kegiatan, bahkan  diduga isinya pun rekayasa. Terlampir 

24. BPD tidak konsisten dengan PERDES yang dia buat sendiri, dimana dalam PERDES 03 

thn 2013 pasal 03 ditulis tahapan pilwu itu mencakup tahapan pilwu adalah diawali 

dari poin a.: Penetapan Peraturan Desa tentang Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kuwu. Dan seterusny sampai poin r.: Pelaporan hasil pemilihan. Lalu poin 
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s.: Penetapan calon terpilih. Dan di ahiri dengan poin t.: Pengesahan dan Pelantikan Kuwu . 

berbenturan dengan surat edaran camat tanggal 21 maret 2013 no 141/63-kec, poin 

(4) yang berbunyi: bahahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Cirebon Tahun 2013, maka segala tahapan Pemilihan Kuwu ditangguhkan 

sementara mulai awal bulan September sampai dengan ditetapkannya Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Cirebon terpilih oleh KPU Kabupaten Cirebon. BPD tidak taat dengan surat 

cama, t Ternyata BPD tetap melangkah pada tahapan yang sudah dimoratorium dengan 

surat camat tersbut. Harusnya BPD menghentikan sementara proses tahapan pilwu sampai 

ada bupati terpilih. 

 

 

Perjalanan BPD berbelok belok 

1. Tanggal 29  Maret 2013 BPD menyepakati proses pilwu segera dimulai tahap demi 

tahap dan hari H pemungutan dan Penghitungan Suara akan dilaksanakan paska 

penetapan KPU tentang Bupati dan wakil Bupati terpilih. Hal ini tertuang dalam 

berita acara musyawarah yang dilaksanakan di kantor camat, dihadiri  dan 

ditandatangani BPD, camat IMAM SUBRANI, calon balon kuwu dan tokoh 

masyarakat. (Berita acara terlampir) 

2. Tanggal 25 Mei BPD mengesahkan jadwal tahapan  kegiatan pilwu yang didalamnya 

tercantum hari pemungutan dan penghitungan suara terjadwal tanggal 28 Agustus 

2013. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan tanggal 29 maret 2013 dimana telah 

disepakati pemungutan suara dilaksanakan setelah ada penetapan KPU kab Cirebon 

tentang bupati dan wakil bupati terpilih. Padahal hari H pemungutan Suara pilbup 

baru akan dilaksanakan 6 oktober 2013. BPD mengingkari kesepakatanya sendiri. 

BPD mengabaikan hasil musyawarah yang sah dan resmi. kesepakatan hasil 

musyawarah tanggal 29 maret tidak diralat  atau dibatalkan secara sah dengan 

forum rapat yang lebih tinggi atau forum sederajat. BPD dengan gampang 

terombang ambing oleh kekuatan segelintir preman kacangan.  (Jadwal terlampir).  

3. BPD juga menyetujui jadwal tahapan pilwu selanjutnya yaitu: r: pelaporan hasil 

pemilihan, s: penetapan calon terpilih, t: pengesahan dan pelantikan kuwu 

dijadwalkan bulan september. Padahal camat melalui surat tertanggal 21 Maret 

2013  No 141/63-kec poin 4 talah menangguhkan segala tahapan pilwu mulai awal 

september. Ini  berarti BPD menentang kebijakan camat,  Melecehkan camat, 

mmenghina camat.  

4. Tanggal 28 Agustus 2013 BPD menyaksikan langsung pemungutan suara tidak 

diselesaikan dengan penghitungan suara baru hanya pembacaan tanda contreng 

pada tanda gambar dan dicatat di papan tapi  belum ada penjumlahan hasil 

perolehan masing masing berarti belum ada penghitungan suara, juga tidak 

dituntaskan dengan rekapitulasi jumlah perolehan suara dan tidak dilanjutkan 

dengan pengumuman hasil perolehan suara masing masing calon dan tidak ada doa 
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sebagai penutup kegiatan rapat pemilihan kuwu, BPD menyaksikan kotak suara dan 

panitia 11 diamankan di mapolresta lalu terjadi kisruh. BPD tidak mengambil sikap 

yang tegas, tidak mengambil langkah yang tepat, tidak mengambil putusan yang 

bijak. Malah BPD terbawa buser/dalmas/brimob, kaya bencong kena garokan satpol 

PP.  

5. Tanggal 30 agustus BPD dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani Ketua 

BPD dan Ketua Panitia 11 di kantor Kecamatan : pengesahan pilwu tidak memiliki 

dasar hukum, karena tidak ada rekap /data  perhitungan suara. (Surat pernyataan 

terlampir) 

6. Tanggal 5 september 2013 BPD menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan tahapan 

pilwu karena pilwu KISRUH, hal ini dituangkan dalam surat pernyataan bersama dan 

ditandatangani 9/10 anggota BPD. Nomor surat : 13/BPD/IX/2013. terlampir 

7. Tanggal 18 September BPD melalui surat nomor 16/BPD/IX/2013 mengembalikan 

laporan Panitia 11 tertanggal 17 September karena tidak lengkap dan tidak valid, 

laporan panitia 11  hanya foto copyan, padahal menurut PERDES no 03 thn 2013 

pasal 34 ayat 1 kelengkapan berkas harus asli. 

8. Tanggal 24 September BPD melalui surat keputusan BPD nomor ?…/Kep-

BPD/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 mengusulkan pemberhentian Sdr 

AHMAD AZET sebagai penjabat kuwu dan mengusulkan Pengesahan sdr SARJA 

sebagai kuwu definitive. (SK terlampir). Bagaimana keputusan ini bisa diambil setelah 

kita lihat uraian diatas: (poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7). Rapaatnya kapan? 

dimana? Jam berapa? Siapa yang hadir? Kami ribuan masyarakat karangkendal 

alhamdulillah rata rata mata kami masi awas, tidak ada satupun yang melihat BPD 

rapat. Bagaimana bisa ada keputusan? Keputusanya bertentangan pula dengan 

pernyataan dan sikap sebelumnya. Sikap dan langkah BPD berbelok belok kaya supir 

angkot yang masih trening atau supir tembak, tidak tegas, dan tidak konsisten. Ada 

apa dibalik ini semua? 

9. Tanggal 29 September BPD melakukan rapat Paripurna BPD dengan menghasilkan 

penetapan calon Kuwu Terpilih sebanyak 2 (dua orang) yaitu 1. Sdr SARJA  dan 2. Sdr 

KASTU. Hal ini ditetapkan dengan KEPUTUSAN BPD KARANGKENDAL KEC KAPETAKAN 

KAB CIREBON  nomor 11/Kep-BPD/VI/2013 TENTANG PENETAPAT CALON KUWU 

TERPILIH. Keputusan ini ditandatangani ketua BPD (ABDUL FATAH,S.Pd, M.Pd). (SK 

terlampir) 

Dari hasil telaah diatas,  kami berkesimpulan sebaiknya Pjs Kuwu bersama BPD 

Karangkendal segera menyelenggarakan proses pilwu ulang. 
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Camat kah ? 

Mari Kita lihat 

PERATURAN DESA KARANGKENDAL KEC.KAPETAKAN KAB.CIREBON NOMOR: 03 TAHUN 

2013 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU 

KARANGKENDAL 

Ada apa dengan camat ? 

Apa yang dikerjakan oleh camat selaku penanggung jawab tim kordinasi 

pengawasan ? 

Pasal 34 

Ayat (3) :  

BPD mengusulkan pengesahan calon kuwu terpilih yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan berkas usulan sebagai 

berikut: 

a. Surat usulan BPD perihal pengesahan dan pelantikan calon 
kuwu terpilih. 

b. Keputusan BPD tentang penetapan calon kuwu terpilih. 
c. Berkas laporan panitia. 

 

Pasal 35 

(1) Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kuwu dilaksanakan oleh BPD. 
(2) Camat membentuk tim koordinasi pengawasan pelaksanaan pemilihan kuwu yang 

ditetapkan dalam keputusan camat dengan susunan anggota terdiri dari : 
a. Penganggung Jawab : Camat. 
b. Ketua  : Sekretaris Kecamatan. 
c. Wakil Ketua : Kepala Seksi ketertiban dan Ketentraman. 
d. Sekretaris  : Kepala Seksi Pemerintahan.  
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e. Anggota : 
- 1 (satu) orang unsur Kecamatan. 
- 1 (satu) orang unsur Polsek. 
- 1 (satu) orang unsur Koramil. 

 Beberapa hari menjelang hari H pemungutan suara , camat 

dilapori adanya indikasi rencana perbuatan kecurangan dengan ditemukannya kotak suara 

yang terdapat lubang rahasia dibagian bawah. Camat bersama tim kordinasi pengawasan 

pelaksanaan pilwu setelah mengetahui hal ini apa yang diperbuat?   

 Ketika Camat mengetahui bahwa panitia tidak mau menunjukan 

anak kunci kotak suara yang seharusnya berjumlah minimal  6 x 2. Panitia hanya bisa 

menunjukan 6 anak kunci dan sisanya ada yang bilang tidak tau, ada yang bilang hilang dan 

ada  yang bilang dari tokonya hanya dikasi satu anak kunci per gembok. 

 Ketika camat tau bahwa dari 6 anak kunci yang ada, satu 

diantaranya palsu dan tidak dapat dipergunakan. Sehingga satu kotak harus dibongkar 

paksa dengan gergaji mesin didepan muspika. 

 Ketika camat tau bahwa ternyata kotak suara dibuat abal abal, 

sangat mudah dibuka hanya dengan tangan kosong. 

 Ketika seorang bernama MUDAIM berada di dalam areal  

pemungutan suara dan melakukan perbuatan memasukan surat suara, menyebutkan 

penghitungan suara. camat beserta timnya ada di areal yang sama. Apa yang camat 

perbuat terhadap perbuatan sdr MUDAIM? 

 Ketika pemungutan suara selesai dan sekian lama jedah tidak 

segera melakukan penghitungan suara (dari pukul 14.00 WIB sampai 16.00 WIB terjadi 

drama sigeg) , camat ada dan menyaksikan suasana tidak jelas itu. Apa yang di lakukan 

camat terhadap keadaan seperti itu?  Ada misteri dua jam 

 Ketika usai penghitungan, camat minta rekap penghitungan, 

panitia tidak dapat memenuhi permintaan camat, sampai menunggu lama dan dalam 

waktu yang tidak wajar untuk hanya menjumlah suara, hingga kemudian masyarakat 

menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa tidak segera diumumkan perolehan 

suara?  apa sikap camat terhadap ketidak becusan kerja panitia?  

 Ketika laporan panitia tentang hasil pemunggutan suara tidak 

selesai dalam 20 hari,  apa sikap/tindakan camat? 

 Ketika panitia tidak membuat LPJ penggunan keuangan sebesar 

Rp. 260.000.000,- , sampai sebulan, padahal kewajibannya seminggu menurut pasal (8) 

huruf (p). apa sikap/tindakan camat? 
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 Ketika panitia tidak membuat laporan kinerja Panitia sampai 

tulisan ini dibuat, padahal kewajibannya 7 hari menurut pasal (8) huruf (p),  apa 

sikap/tindakan camat? 

 Posisi camat cukup jelas baik dalam PERDES maupun dalam 

peraturan perundangan yang lain. tapi kinerja camat tidak jelas, mending tukang parkir 

tegas jelas berani dan konsisten.  Ataukah camat imam subrani sesungguhnya tidak ngerti 

apa apa? Gimana dulu sekolahnya? Tukang parkir yang tamatan SD saja bisa mengatur 

semua orang baik pejabat maupun rakyat semua nurut karena tukang parkir memiliki 

kejelasan sikap dan ketegasan sehingga berwibawa. 

Padahal beliau sebagai penanggung jawab tim kordinasi pengawasan 

pelaksanaan pemilihan. 

Unsur koramil secara otomatis harusnya menjadi bagian dalam tim kordinasi bentukan 

camat. Kenyatanya salah satu unsur koramil bernama sepul malah menjadi bagian dari 

calon satu. Setiap hari datang ke karangkendal dengan berpakaian dinas tapi tidak 

mencerminkan misi kedinasan, yang dia  tampilkan adalah misi calon satu. Sebagai contoh 

dia mengusir seorang tamu dari desa pegagan (pa H.MASTUR) yang sedang bertamu ke 

rumah pa H.JOJO pedagang obat. Pa H.MASTUR adalah mantan guru/mantan KCD 

pendidikan/ mantan UPTD pendidikan /Tokoh masarakat tokoh agama sesepuh pegagan 

yang juga layak disebut tokoh masyarakat kecamatan kapetakan. Yang saat bertamu 

adalah dalam kapasitas sebagai salah satu pengurus IPHI kec Kapetakan/ pengurus KBIH 

kecamatan KASUR gabungan Kapetakan Suranenggal/ pengelola bimbingan manasik haji 

yang sedang berkordinasi atau membicarakan tentang bagaimana kegiatan bimbingan 

manasik haji besok karena sebagian banyak pengurus KBIH adalah orang karangkendal 

(H.Mustadi, H.Amin, H.Mashadi, H.Nanto, H.Jojo, H.M.Ikhlas dll). Menghargai kemungkinan 

kesibukan hajat pilwu warga karangkendal maka pa H.Mastur mengalah bertandang ke 

Karangkendal. Ternyata dengan sangat tidak sopan, dengan paksa, dengan ditarik dan di 

dorong dorong dari dalam rumah menuju tempat motornya pa H MASTUR. Beliau yang 

sebenarnya dulu mantan gurunya sepul yang sekarang jadi tentara itu, justru diusir pulang 

paksa tanpa ampun. Minta dilepas untuk bangun sendiri jalan sendiri keluar sendiri dari 

rumah, tidak digubris oleh tentara sepul. Tanpa ditanya maksud tujuan bertamu apa? mau 

bertamu sampai jam berapa? Padahal banyak orang tetangga desa bertamu, padahal di 

rumah calwu satu juga banyak orang luar desa yang bertamu.   Padhal mereka sama sama 

berasal dari pegagan.padahal dia sendiri tamu. Kenapa yang bertamu ke calwu satu tidak 

disuruh pulang? Bagaimana kalo setiap tamu luar desa diusir pulan? Ini kan merusak citra 

karangkendal! Mengganggu harga diri tuan rumah!  Jangankan mau mengayomi 

masyarakat, malah memicu amarah masyarakat. Apa sikap dan tindakan pimpinan 

terhadap anak buah yang mencemarkan korp seperti tentara sepul?  
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Bukan hanya itu tentara sepul juga dengan sombong angkuh dan congkak ,  sambil 

meneriakkan caci maki dan profokasi, mengobrak abrik api kemenyan yang dibakar calwu 

dua. Apa dia tidak tau ? dimana mana yang namanya pilwu tidak lepas dari unsur2 berbau 

mistis. Apa dia lupa ketika dia mencalonkan kuwu dipegagan yang kalah telak  hanya dapat 

suara 107 itu juga pakai bakar bakar kemenyan?  

Tingkah tentara sepul inilah yang memancing emosi masyarakat, memprofokasi amarah 

warga, inilah yang menjadi cikal bakal pemicu karangkendal rusuh berkepanjangan 

 

Pasal 36 

 

(1) Bakal calon yang tidak ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pelaksanaan 
pemilihan, dapat mengajukan keberatan kepada panitia paling lama 2 x 24 (dua kali 
dua puluh empat) jam dari penetapan calon oleh panitia. 

(2) Penyelesaian keberatan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara 
musyawarah yang ditetapkan oleh Panitia dengan persetujuan BPD setelah 
mendapat saran dan pertimbangan dari Tim koordinasi pengawasan pelaksanaan 
pemilihan kuwu tingkat kecamatan paling lambat 2 (dua) hari setelah keberatan 
disampaikan. 

 

Pasal 38 

(1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada BPD. 
(2) Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 

BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak tanggal pengesahan penghitungan suara. 

(3) Calon kuwu terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk 
disahkan menjadi kuwu terpilih. 

(4) Dalam hal BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menetapkan calon terpilih 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Camat mengusulkan pengesahan Kuwu 
terpilih kepada Bupati. 
 Pada tanggal 5 september 2013 melalui surat yang 
ditandatangani 9/10 anggota BPD sudah menyatakan tidak sanggup menyelesaikan 
proses pilwu karena pilwu KISRUH, dan BPD menyerahkan kepada camat untuk 
menyelesaikannya, CAMAT malah melempar kembali kepada BPD, bahkan camat 
menekan BPD untuk mengesahkan calon kuwu terpilih, bahkan camat menakut 
nakuti BPD jika BPD tidak mengesahkan calon kuwu terpilih maka BPD bisa dipenjara 
6 bulan dan bagi anggota BPD yang PNS akan dipecat dari PNS nya. 
 Sikap camat ini membuat nasib pilwu terombang ambing, tidak 
jelas, dan berlarut larut, hal ini menimbulkan kekecewaan di kedua belah pihak masa 
pendukung calon kuwu, dan menyulut gelombang demo besar berkepanjangan dari 
dua belah pihak. 
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(5) Dalam hal Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari 
setelah diterimanya laporan calon kuwu terpilih menyampaikan Rekomendasi 
kepada Bupati. 

(6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu 
terpilih paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil 
pemilihan dari BPD. 

 

Pasal 39 

(1) Kuwu terpilih dilantik oleh Bupati untuk disahkan menjadi Kuwu paling lama 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati. 

(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan 
dihadapan masyarakat. 

 

Bola panas pilwu Karangkendal pertama kali ditendang oleh IMAM SUBRANI camat 

kapetakan. 

1. Tanggal 21 Maret 2013 camat IMAM SUBRANI mengeluarkan surat penting kepada 

kuwu Karangkendal yang masa jabatanya baru akan berahir 17 September tapi surat 

tersebut mengatakan pemungutan Suara pemilihan kuwu paling lambat pada ahir 

bulan Agustus. Sementara kuwu pegagan kidul yang tanggal SK nya sama dengan 

kuwu karangkendal tidak menerima surat tersebut. Surat canmat terlampir  

2. Tanggal 29 Maret 2013 camat bersama BPD kuwu dan tokoh masyarakat, dihadiri 

unsur koramil (sepul) dan unsur polsek (Marna) menggelar rapat kordinasi tentang 

pilwu karangkendal. Rapat dibuka oleh sekretaris BPD, lalu pengarahan Camat. 

Dalam arahannya camat mengatakan pilwu (pemungutan suara )  tidak bisa 

dilaksanakan karena berbenturan dengan moratorium, karena 15 hari setelah 

pemungutan suara kuwu terpilih harus  dilantik, kalo tidak maka akan di PTUNkan, 

saat itu BPD dan kami semua yang hadir belum ada yang ngerti peraturan 

perundangan tentang pilwu. Musyawarah Kami hanya  berpedoman pada 

pengarahan Camat. Satu yang kelihatan bawa kertas (mungkin perda atau perbup?) 

itu sdr carim dan carim mengusulkan tahapan pilwu segera dimulai dan pemungutan 

suara setelah pilbup. Kami mengikuti usulan carim karena keliatan pegang kertas 

peraturan, dan nyambung dengan pengarahan camat. ahirnya Rapat musyawarah 

menghasilkan : tahapan pilwu segera dimulai dan pemungutan suara dilaksanakan 

setelah penetapan bupati terpilih  oleh KPU Cirebon. Hasil rapat dituangkan dalam 

berita acara yang ditandatangani BPD, calon balon, tokoh masyarakat, dan camat. 

Berita acara terlampir 

3. Tanggal 2 mei 2013 camat hadir menemui masa (sejenis kelompok preman) yang 

meminta pilwu segera dilaksanakan sebelum pilbup. Camat mendukung. Camat 

membiarkan sebagian preman pendemo mengganggu istirahat kuwu yang sedang 

menjalani cuti pencalegan dan pada saat itu kuwu sedang berkabung karena baru 
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saja salah satu cucunya meninggal dunia hari Rabu tanggal 1 mei 2013, persis sehari 

sebelum demo. Padahal agama manapun mengajarkan umatnya untuk turut berduka 

terhadap keluarga yang di tinggal wafat. Adat daerah manapun begitu menghormati 

orang atau keluarga yang sedang berkabung/berduka. Budaya manapun 

mengajarkan kita untuk berempati terhadap suasana duka. Bahkan suasana perang 

pun menghormati kematian, desing peluru berhenti saat ambulan lewat membawa 

jenazah. Bahkan dalam pewayangan perang bratayuda pun dihentikan untuk 

menyatakan turut berduka cita. Saungguh camat tidak punya etika dan tatakrama 

sama seperti sekelompok preman yang demo tersebut. 

4. Pertengahan Mei 2013 camat memfasilitasi/memvalidasi perdes Karangkendal no 03 

tahun 2013 yang acak adul yang kemudian dijadikan pedoman penyelenggaraan 

pilwu karangkeandal yang terbukti hasilnya KISRUH. 

5. Tanggal 28 Agustus 2013 CAMAT menyaksikan langsung penghitungan suara tidak 

dituntaskan dengan rekapitulasi jumlah perolehan suara dan tidak dilanjutkan 

dengan pengumuman hasil perolehan suara masing masing calon, Camat minta 

rekapitulasi hasil penghitungan suara tapi panitia 11 tidak dapat memenuhi 

permintaan Camat. Camat  menyaksikan kotak suara dan panitia 11 diamankan di 

mapolresta lalu terjadi kisruh. 

6. Tanggal 30 agustus Camat menyaksikan panitia rapat di Kecamatan dan tidak 

mampu menunjukan rekapan hasil pilwu. Camat menyaksikan  penandatanganan 

surat pernyataan yang ditandatangani Ketua BPD dan Ketua Panitia 11 di kantor 

Kecamatan yang menyatakan : pengesahan pilwu tidak memiliki dasar hukum, 

karena tidak ada rekap /data  perhitungan suara. surat pernyataan terlampir 

7. Tanggal 5 september 2013 camat menerima surat  BPD yang menyatakan tidak 

sanggup lagi melanjutkan tahapan pilwu karena pilwu KISRUH, dan menyerahkan 

sepenuhnya kepada camat. Hal ini dituangkan dalam surat pernyataan bersama dan 

ditandatangani 9/10 anggota BPD. Nomor surat : 13/BPD/IX/2013. terlampir 

(7) Mungkinkah camat belum berminat mengahiri permainan bola api pilwu 
karangkendal? Mungkinkah camat belum puas menikmati tontonan pilwu kisruh di 
karangkendal? Mungkinkah camat masih ingin melihat massa keduabelah pihak 
saling berdemo bergantian? mungkin samat masih ingin menikmati tontonan 
pertikaian antar kubu di dalam masyarakat karangkendal? Terbukti camat belum 
mau mengambil langkah atas alih tanggung jawab yang di berikan oleh BPD. Padahal 
perdes no 3 thn 2013 pasal ayat menyatakan Dalam hal BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak menetapkan calon terpilih dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja, Camat mengusulkan pengesahan Kuwu terpilih kepada Bupati. Malah Tanggal 
8 September camat mengirim surat balasan kepada BPD, bahwa BPD harus 
bertanggung jawab dan harus melanjutkan tahapan pilwu karangkendal. Surat 
canmat terlampir 

8. Tanggal 1 oktober? camat mengeluarkan rekomendasi/surat pengantar pengesahan 

calon kuwu karangkendal. Pengesahan calon kuwu adalah salah satu  bagian dari 

tahapan pilwu. Kalau sudah masuk bulan September 2013 Tahapan ini Sudah 

dimoratorium oleh surat edaran camat sendiri tertanggal 21 maret dengan no 
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141/63-kec poin (4) bahahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013, maka segala tahapan Pemilihan Kuwu ditangguhkan 

sementara mulai awal bulan September sampai dengan ditetapkannya Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Cirebon terpilih oleh KPU Kabupaten Cirebon. IMAM SUBRANI tidak 

konsisten atau tidak mengerti perbup no 27 dan no 38 tahun 2011 pasal (03) atau 

tidak dalam keadaan sadar saat membuat menandatangani dan melayangkan surat 

edaran camat kapetakan? Kalau dia mabuk, mabuk apa? karena ada macem macem, 

ektasi? Sabu? Atau atau kecubung? 

 

 

Imam subrani apa maumu ? 

Tanggal 21 maret 2013 camat melayangkan surat edaran kepada kuwu karangkendal yang 
poin isinya  

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jawa 
Barat dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 31/Kpts/KPU-Prov-
011/III/2013 tanggal 03 Maret 2013 maka tahapan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon 
dapat dilaksanakan kembali;  

2. Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, agar 
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2010 tentang 
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu; 

3. Sehubungan jabatan Saudara sebagai Kuwu/Pj. Kuwu akan berakhir pada pertengahan bulan 
September 2013, maka pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kuwu 
paling lambat pada akhir bulan Agustus 2013; 

4. Bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 
Tahun 2013, maka segala tahapan Pemilihan Kuwu ditangguhkan sementara mulai awal 
bulan September sampai dengan ditetapkannya Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 
terpilih oleh KPU Kabupaten Cirebon. 

Kalo kita cermati edaran camat diatas poin 3: sehubungan jabatan Saudara sebagai Kuwu/Pj. 

Kuwu akan berakhir pada pertengahan bulan September 2013, maka pelaksanaan Pemungutan dan 

Perhitungan Suara Pemilihan Kuwu paling lambat pada akhir bulan Agustus 2013; 

Sementara kita lihat edaran camat IMAM SUBRANI poin 4: Bahwa dalam rangka mensukseskan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013, maka segala tahapan Pemilihan 

Kuwu ditangguhkan sementara mulai awal bulan September sampai  dengan ditetapkannya Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih oleh KPU Kabupaten Cirebon.  Ini berarti imam subrani 

memutus tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan ahir agustua  ke tahapan pelaporan, 

pengusulan dan pelantikan yang sudah pasti harus dilaksanakan bulan september. Inilah yang 

membuat panitia, BPD dan masyarakat karangkendal kacau balau karena surat edaran yang ditekaen 

IMAM SUBRANI menangguhkan segala tahapan . Padahal  tiap tahapan sudah diatur oleh PERDA dan 

PERBUB dengan batasan waktunya masing masing tahapan tersebut. Ini menimbulkan dilema bagi 

Panitia dan BPD terkait dengan resiko hukum ketika melanjutkan atau menangguhkan. Dan 

kebimbangan panitia dan BPD ini menimbulkan kekacauan di masyarakat. 
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Dari hasil telaah diatas, kami merekomondasi kepada Bupati terpilih nanti, untuk segera 

menyingkirkan IMAM SUBRANI dari wilayah kapetakan, karena dihawatirkan merembet ke 

desa lain seperti pegagan dll, terbukti Bungko sudah panas sejak maret 2013 padahal kuwu 

definitip baru akan berahir 2014. Atau lebih bagus memberhentikan IMAM SUBRANI dari 

jabatan camat.  

 

 

 

Sahkah Panitia 11 ? 
 

1. Musyawarah Pembentukan panitia tanpa melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki kriteria 

ketokohan 

2. Pembentukan panitia dibawah pengaruh tekanan kelompok preman tertentu. 

3. Panitia dibentuk berlandaskan Perdes yang cacat 

4. Setelah pembentukan Panitia tidak disumpah sesuai agamanya masing masing 

5. Panitia tidak menjalani pembekalan secara cukup sebelum memulai bertugas 

6. Panitia bekerja tanpa memegang SK, karena BPD tidak menerbitkan SK, karena BPD sendiri 

tidak punya SK. 

7. Panitia dibentuk dan sihahkan oleh BPD yang tidak sah karena masa baktinya sudah habis 

(BPD tidak punya SK) 

8. Kepanitiaan terdiri dari orang orang yang tidak kredibel dimata masyarakat. Sebagai contoh: 

a. Carim  : terbukti orang ini hanya mendapat sekitar dua suara ketika 

mencalonkan anggota BPD tahun 2000 (anggota BPD saat itu dipilih 

langsung oleh masyarakat seperti pemilihan kuwu dengan sistim satu KK 

satu suara) 

b. Nurkaya  : terbukti orang ini hanya mendapat sekitar lima suara ketika 

mencalonkan diri sebagai anggota BPD thn 2000 

c. Aripin  : terbukti orang ini tidak terpilih ketika mancalonkan diri 

sebagai anggota BPD tahun 2000 

d. Suryana  : cenderung pergaulan preman 

e. Sopari : beliau tidak layak secara usia dan kesehatan (hal ini diakui 

sendiri secara lisan maupun tertulis). 

f. Dan masih banyak yang lainnya semacam diatas 

9. Panitia 11 Terindikasi Berkinerja melanggar Perdes no 03 tahun 2013 pasal (9) ayat (2)  

10. Pada tanggal 6 Juni 2013 Ketua panitia mengundurkan diri dengan resmi dengan alasan  usia 

dan kesehatan. (Surat permohonan pengunduran diri terlampir.) 

11. Tanggal 6 juni sampai juli 2013 panitia tidak memiliki Ketua secara the yure. 



 Carut Marut Pilwu Karangkendal 
31 

 
  

12. Tanggal 30 agustus ketua Panitia masuk rumah sakit selama seminggu. 

13. Tanggal 6 september ketua panitia meninggalkan Karangkendal menuju pulau Bali, pekerjaan 

kepanitian belum selesai. 

14. Tanggal 30 agustus panitia tidak memilki ketua secara the fakto 

Dari uraian diatas tim berkesimpulan bahwa panitia tidak sah, dan kami merekomdasi kepada pihak-

pihak berwenang untuk mencermati kinerja panitia, mendalami dugaan pelanggaran-pelanggaran 

perdes, mengusut indikasi kecurangan dan tindak pidana lainnya.  

 

 

 

 

 

Sahkah  Perdes ? 

Mari Kita lihat 

PERATURAN DESA KARANGKENDAL KEC.KAPETAKAN KAB.CIREBON NOMOR: 03 TAHUN 

2013 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU 

KARANGKENDAL 

Pasal 3 

  Untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pemilihan, perlu diperhatikan 

tahapan-tahapan pemilihan sebagai berikut: 

a. Penetapan Peraturan Desa tentang Pemilihan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kuwu. 

b. Pembentukan Panitia Pemilihan. 
c. Penyusunan jadwal pemilihan 
d. Penyusunan rencana biaya Pemilihan. 
e. Penyusunan tata tertib dan jadwal kampanye. 
f. Penjaringan Bakal Calon. 
g. Penyaringan Bakal Calon. 
h. Penetapan calon yang berhak dipilih. 
i. Pendaftaran pemilih. 
j. Penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara. 
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k. Pengundian nomor urut penempatan gambar calon pada surat 
suara dan tempat duduk calon. 

l. Pelaksanaan kampanye. 
m. Pendaftaran Pemilih Tambahan. 
n. Penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara dan Pemilih 

Tambahan menjadi daftar pemilih Tetap. 
o. Penyampaian Surat Undangan kepada pemilih. 
p. Pelaksanaan pemungutan suara. 
q. Pelaksanaan penghitungan suara. 
r. Pelaporan hasil pemilihan. 
s. Penetapan calon terpilih. 
t. Pengesahan dan Pelantikan Kuwu. 

 

Kalo kita mencermati pasal (3) diatas maka amat sangat jelas sekali: tahapan pilwu adalah 
diawali dari poin a.: Penetapan Peraturan Desa tentang Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kuwu. Dan seterusny sampai poin r.: Pelaporan hasil pemilihan. Lalu poin s.: 

Penetapan calon terpilih. Dan di ahiri dengan poin t.: Pengesahan dan Pelantikan Kuwu .  itulah  
tahapan pilwu yang benar sesuai peraturan perundangan. Hal ini dipertekuat oleh peraturan 
bupati no 38  tahun 2011 Pasal (3) poin a sampai poin r dengan bunyi per poin yang sama 
dengan perdes no o3 tahun 2013 . lalu bagaiman dengan edaran can mat IMAM SUBRANI  
No 141/63-kec   tanggal 21  maret 2013 tentang pilwu?    Mari kita bahas dengan cermat, 
teliti dan obyektif:  
 
  Tanggal 21 maret 2013 camat melayangkan surat edaran kepada kuwu karangkendal yang 
poin isinya  

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jawa 
Barat dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 31/Kpts/KPU-Prov-
011/III/2013 tanggal 03 Maret 2013 maka tahapan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon 
dapat dilaksanakan kembali;  

2. Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, agar 
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2010 tentang 
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu; 

3. Sehubungan jabatan Saudara sebagai Kuwu/Pj. Kuwu akan berakhir pada pertengahan 
bulan September 2013, maka pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan 
Kuwu paling lambat pada akhir bulan Agustus 2013; 

4. Bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 
Tahun 2013, maka segala tahapan Pemilihan Kuwu ditangguhkan sementara mulai awal 
bulan September sampai dengan ditetapkannya Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 
terpilih oleh KPU Kabupaten Cirebon. 

 Kalau kita mencermati perdes karangkendal no 03 thn 2013 pasal  (3) 

maka tahapan pemilihan kuwu adalah dari poin a penetapan perdes, Dan seterusny sampai poin 
r.: Pelaporan hasil pemilihan. Lalu poin s.: Penetapan calon terpilih. Dan di ahiri dengan poin t.: 
Pengesahan dan Pelantikan Kuwu.  Itulah yang dimaksud dengan tahapan pilwu menurut PERDES 
yang dirancang oleh BPD Karangkendal. Sementara kita lihat edaran camat IMAM SUBRANI poin 4: 
Bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 
2013, maka segala tahapan Pemilihan Kuwu ditangguhkan sementara mulai awal bulan September 
sampai dengan ditetapkannya Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih oleh KPU Kabupaten 
Cirebon.  
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 Artinya perdes karangkendal no 03 thn 2013 ini terblokir oleh edaran 
camat IMAM SUBRANI yang menghentikan segala tahapan pilwu mulai September 2013, maka 
logikanya Perdes ini baru bisa efektif dilaksanakan pada saat setelah pencabutan moratorium pilbup 
kabupaten Cirebon. atau setidaknya pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan setelah ada 
ketetapan KPU tentang calon Bupati dan wakil bupati terpilih.  

 Apalagi kalau kita lihat pasal (32) berbunyi:  Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang calon 

mendapat jumlah suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dan memenuhi kiskusen, 

maka diadakan pemilihan ulang untuk calon dengan perolehan suara terbanyak yang sama, 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan. 

 Padahal tigapuluh hari setelah ahir agustus adalah 30 september, itu 
sudah jelas sedang masa kampanye pilbup (masa moratorium). Ini semakin memperkuat alasan 
bahwasanya seharusnya perdes ini efektif dilaksanakan paska moratorium pilbup. Karena terbentur 
dengan edaran camat. 

 

Pasal 4 

Ayat (4) 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kuwu, BPD segera melakukan 
musyawarah untuk membentuk panitia. 
 Kalau BPD yang merancang PERDES ini maka BPD tau bahwa Pasal ini 

berasal dari PERDA No 6 thn 2010 BAB II  bagian pertama pasal (2) ayat (5) berbunyi : 

Proses pemilihan kuwu, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berahirnya masa jabatan 

kuwu.   

 Kalau kita memahami pasal 2 ayat 5 perda ini mengharapkan proses pilwu 

tidak berlarut larut seperti jaman dulu, proses pilwu sebelum adanya pasal ini bisa bertahun 

tahun, hal ini menyita tenaga fikiran biaya dan perhatian semua fihak, padahal banyak hal 

yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk membangun desanya. Dari pengalaman 

masaa lalu itu kemudian pihak legislatif dan pemerintah menghendaki pembatasan jumlah 

wktu yang digunakan untuk proses pilwu itu cukup 4 bulan saja, supaya tidak terlalu lama 

masyarakat tenggelam dalam hiruk pikuk pilwu. Pembuat undang undang ingin masyarakat 

tidak larut dalam suasana panas menjelang pilwu yang terlalu lama seperti dulu. Pihak 

pembuat kebijakan menghendaki ada kepastian berapa lama masyarakat 

menyelenggarakan pesta demokrasi. Dengan pasal 2 ayat 5 ini ada kepastian bahwa pesta 

demokrasi cukup dilaksnakan hanya dalam waktu paling lama  4 bulan saja. Bagaimana 

kalau kurang dari 4 bulan?  Selama tidak mengurangi hak calon untuk menjalani kampanye, 

hak wrga untuk didaftar pemilih, hak panitia untuk dapat bekerja dengan nyaman, dan 

sebagainya, Ya sudah banyak desa yang mempraktekan ada yang 3 bulan ada yang 2 bulan 

malah ada yang cuma 50 hari, yang penting jangan lebih dari 120 hari atau lebih dari 4 

bulan.  ya tidak apa pa. Kemudian kapan waktunya? Maka dalam pasal itu menjawb:  

waktunya persis mengambil masa di dalam 4 bulan sebelum kuwu definitif berakhir masa 

jabatan. Bagaimana kalau 6 bulan sebelumnya? Ya nanti ada pertanyaan lagi bagaimana 

kalau setahun sebelum berahir? Bagaimana kalo 2 tahun sebelum berahir? Bagamana kalau 

4 tahun sebelum berahir? Hal ini akan bertabrakan dengan pasal pasal yang lain, seperti 
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pasal 34 ayat 1: Panitia melaporkan hasil pemilihan kepada BPD 3 hari setelah 

penghitungan suara. Pasal 34 ayat 2: BPD menetapkaan calon kuwu terpilih dengan 

keputusan BPD paling lambat 4 hari setelah menerima laporan Panitia. Pasal 38 ayat 

5:paling lama 3 hari setelah diterimanya laporan calon kuwu terpilih, camat menyampaikan 

Rekomendasi kepada Bupati. Pasal 38 ayat 6:Bupati menerbitkan Keputusan Bupatitentang 

Pengesahan Pengangkatan Kuwu terpilih paling lama 15 hari sejak tanggal diterimanya 

penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Pasal 39 ayat 1:Kuwu terpilih dilantik oleh Bupati 

untuk disahkan menjadi Kuwu paling lama 15 hari sejak tanggal penerbitan Keputusan 

Bupati. Pasal 41:setelah mengucapkaan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, kuwu yang 

bersangkutas segera melaksanakan serah terima jabatan dihadapan camat selambat-

lambatnya 3 hari setelah pelantikan.. Jadi ada ketertuntutan batasan waktu, dimana 

menurut perdes dalam waktu 43 (empat puluh tiga) hari setelah pemungutan suara, maka 

kuwu terpilih harus sudah dilantik, sementara kuwu definitif masi memiliki masa jabatan 

berdasrkan SK waktu beliau diangkat. Jadi kesimpulannya tidak bisa pilwu dilaksnakan jauh 

sebelum berahir masa jabatan  kuwu definitif. Karena akan ada dua SK definitif yang sama 

sama sah. 

 

Bagian Kelima 

Panitia Pemilihan 

Pasal 7 

(1) BPD membentuk Panitia pemilihan melalui musyawarah BPD 
dengan menghadirkan Perangkat Desa, Pengurus Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan unsur pemuka/ tokoh masyarakat yang 
ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

(2) Panitia pemilihan diutamakan berpendidikan SMP/ MTs atau 
sederajat. 

Dalam pembuatan pasal atau ayat suatu ketentuan/peraturan perundangan seharusnya 
menganut azas kejelasan dan kepastian. Dalam pasal ini tidak jelas ijasa apa syarat diterima 
menjadi panitia 11. Ijasah SD boleh, ijasah TK boleh, tidak punya ijasah boleh, tidak bisa 
baca tulis boleh. 
Kenapa tidak ditulis persyaratan kuwu : diutamakan ijazah SMP, diutamakan berusia 25 
tahun, diutamakan berkelakuan baik?  
Kata diutamakan memberi makna berpeluang bagi yang tidak memiliki kriteria utama. 
Padahal dalam hal ijazah/ umur, persyaratannya harus mengandung makna kritria standar 
minimal. 

(3) Keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri 
dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan 
unsur pemuka/ tokoh masyarakat. 

(4) Struktur dan jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) adalah sebagai berikut: 
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota. 
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b. 1 (satu) orang Wakil ketua merangkap anggota. 
c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota. 
d. 1 (satu) orang Wakil sekretaris merangkap anggota. 
e. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota. 
f. 1 (satu) orang Seksi Pendaftaran merangkap anggota. 
g. 1 (satu) orang Seksi Sosialisasi dan Kampanye merangkap 

anggota. 
h. 1 (satu) orang Seksi Perlengkapan merangkap anggota. 
i. 1 (satu) orang Seksi Umum merangkap anggota. 
j. 1 (satu) orang Seksi Dokumentasi merangkap anggota. 
k. 1 (satu) orang Seksi Keamanan merangkap anggota. 
l. Anggota lainnya dapat ditunjuk Panitia Pemilihan untuk 

membantu pelaksanaan pemilihan sesuai dengan kebutuhan 
atas persetujuan BPD. 

(5) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan 
musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang difasilitasi 
oleh BPD. 

 

Bagian Keenam 

Tugas, Kewajiban dan Larangan Panitia Pemilihan 

Pasal 8 

  Panitia Pemilihan mempunyai tugas : 

h.    Melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon kuwu 
kepada masyarakat. 

i. Menyusun dan melaporkan jadwal pelaksaan pemilihan kuwu kepada 
BPD. 

j.    Melakukan penjaringan Bakan Calon Kuwu. 
k. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kuwu. 
l.    Melakukan penyaringan Bakan Calon Kuwu, yang meliputi : penelitian 

syarat administrasi dan penilaian penyampaian visi, misi dan program 
kerja dihadapan masyarakat. 

m.    Menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu. 
n. Mengumumkan nama-nama Calon Kuwu yang berhak dipilih. 
o. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih 

sementara maupun Daftar Pemilih Tetap. 
p.    Melaksanakan pengundian tanda gambar bagi Calon Kuwu. 
q.    Mengajukan rencana biaya pemilihan dalam batas yang wajar, 

proporsional dan sesuai dengan kemampuan. 
r. Menetapkan tata tertib dan jadwal kampanye. 
s.    Menyelenggarakan kegiatan kampanye. 
t. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita 

Acara untuk dilaporkan kepada BPD. 
u. Menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan melaporkan kepada BPD. 
v. Melaporkan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada BPD. 



 Carut Marut Pilwu Karangkendal 
36 

 
  

w. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan 
pemilihan dengan jadwal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan 
pemilihan kepada BPD. 
 

Pasal 9 

(3) Kewajiban Panitia Pemilihan : 
e. Bersikap netral, adil dan tidak memihak kepada salah satu calon. 
f. Dalam menjalankan tugas kepanitiaan selalu berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. 
g. Tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 
h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan 

pemilihan.  
(4) Larangan Panitia Pemilihan : 

d. Mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan 
calon kuwu sampai derajat kedua. 

e. Melaksanakan tugas kepanitiaan secara tidak adil, tidak netral atau 
memihak kepada salah satu calon. 

f. Menyusun biaya pemilihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
nyata, tidak hemat dan tidak wajar. 

 

Bagian Ketujuh 

Pergantian Anggota Panitia Pemilihan 

Pasal 10 

(3) Pergantian panitia dilakukan karena : 
c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 

(2). 
d. Mempunyai hubungan semenda sampai dengan derajat kedua 

dengan Calon. 
(4) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 

mekanisme musyawarah BPD yang dihadiri oleh panitia, perangkat 
Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan 
unsur masyarakat lainnya. 

 

Kalau kita perhatikan betul bagian PERDES no 3 thn 2013 ini bagian ke lima bagian ke enam 

bagian ke 7 ini memuat tentang KEPANITIAAN baik proses pengangkatan, kewajiban, tugas, 

larangan, sampai pergantian. Tapi ada yang kelewat dan paling pokok yaitu persyaratan. 

Disini tidak terdapat bagian yang husus mengatur persyaratan seseorang untuk bisa 

diangkat menjadi panitia pilwu itu apa saja? Biasanya persaratan itu awal dari proses yang 

lain. Biasanya untuk menjadi susuatu orang diminta persyaratan, dan ada tercantum jelas 

persyaratan yang diminta iru apa saja? Mau nglamar CPNS diminta persaratan dari a 

sampai z terurai jelas sebelum proses lain. mau jadi prajurit harus ada persyaratan. Mau jadi 

pembantu di daerah orang harus ada persyaratan dan itu awal pros. Mau maju jadi pejabat 
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apalagi, Bahkan mau kerja pabrikpun daiminta persaratan, dan Biasanya  Meliputi: umur, 

pendidikan, kesehatan, ketrampilan kusus, surat surat keterangan, surat surat pernyataan, 

dan surat surat penting lainnya.  Juga persaratan khusus. Sehingga ada kejelasan apakah 

orang buta huruf boleh jadi panitia 11, orang cacat boleh? Orang gila boleh? Orang desa 

tetangga boleh? Sedang mengidap suatu penyakit parah  boleh?  Orang sakit permanen 

boleh? Manula/lansia boleh jadi panitia 11? Remaja ? anak anak? Balita boleh? Preman 

boleh jadi panitia? Ya panitia banyak yang preman dong? . perdes ini tidak memberikan 

kejelasan dan kepastian  

Selain tidak ada kejelasan persyaratan sebelum jadi panitia, juga perdes ini tidak ada (tidak 

mencantumkan pasal)  kewajiban Sumpah setelah dailantik jadi panitia. Padahal dalam 

pasal (2) ayat (1) huruf (b) ada tercantum tugas BPD adalah melantik dan  mengambil 

sumpah panitia 11 

Selain tidak ada kejelasan pesyaratan  sebelum jadi panitia dan  juga perdes ini tidak ada 

kewajiban Sumpah setelah dailantik jadi panitia juga perdes ini tidak mengarahkan 

kewajiban panitia untuk menjalani pembekalan/pembinaan/ semacam platihan singkat 

terkait tugas dan kewajiban yang akan diembannya. 

Perdes no 03 tahun 2013 tidak lengkap karena tidak mencantumkan persyaratan panitia 

dan tidak terdapat pasal atau ayat yang mewajibkan sumpah bagi panitia 11. Padahal 

panitia 11 akan mengemban tugaas sebagai wasit yang harus netrla jujur dan adil. 

Bagaimana bisa ? yang disumpah saja ada yang melanggar apalagi yang tidak disumpah? 

Tidak ada resiko pelanggaran jika tidak adil tidak jujur dan tidak netral. Lha wong tidak 

disumpah. 

Perdes ini tidak sempurna alias cacat 

 

Pasal 11 

(1) Calon kuwu adalah penduduk desa warga negara Republik 
Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: 

A. Persyaratan Umum : 
a. Poin f : Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan 

berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman 
pidana 5 (lima) tahun. 

Pasal ini lucu, lha wong lagi menjalani pidana ya sudah jelas ga bisa ikut nyalon, sudah 
diatur pasal 11 ayat 1 huruf e, ga usa diatur lagi ga penting. Kaya orang lagi jadi supir 
araban masa mau ikut nyalon juga? Ditulis juga dong orang yang sedang jadi supir araban 
ga boleh nyalon.  
Padahal yang harus diatur adalah orang yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 
berapa tahun.  
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Beda antara sedang denagan pernah 
Beda antara sedang menjalani pidana dengan pernah menjalani pidana 
Beda antara orang yang sedang sakit dengan orang pernah sakit 
Pertanyaannya orang yang pernah menjalani padana sekian tahun dari pasal dengan 
ancaman sekian tahun kok tidak diatur. Padahal perbup dan perda mengatur. Kalo begitu 
pasal ini bertentangan dengan perda/perbup. Perbup pasal 11 ayat 2 huruf g . 
 

b. Poin g : Belum pernah menjabat sebagai kuwu paling lama 10 
(sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuktikan 
dengan surat pernyataan bermaterai cukup. 

Kalo pernah menjadi kuwu 10 tahun atau dua periode di desa tetangga?  
Kalo pernah menjadi kuwu 10 thn atau dua kali masa jabatan lalu sudah istirahat 6 tahun 
usia masih 50 tahunan tidak boleh juga nyalon kuwu lagi? Lho kalo masih mampu? Masih 
diinginkan masyarakat?  
Pasal ini rancu, 
Pasal ini melanggar hak asai manusia  

 

Pasal 13 

(1) Panitia menentukan dan menetapkan tanggal pembukaan dan 
penutupan penjaringan bakal calon dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Penjaringan bakal calon dilakukan dengan tiga tahap yaitu: 

1. Tahap pertama selama 10 (sepuluh) hari. 
2. Tahap kedua selama 5 (lima) hari.3.Tahap ketiga selama 3 

(tiga) hari. 
b. Apabila setelah ditutup penjaringan tahap pertama atau kedua 

tetapi tidak seorangpun bakal calon yang terjaring atau hanya 
1 (orang) bakal calon maka Panitia melakukan penjaringan 
tahap berikutnya. 

c. Apabila setelah ditutup penjaringan tahap ketiga masih tetap 
menghasilkan 1 (satu) orang bakal calon maka tidak dibuka 
lagi penjaringan tahap berikutnya. 

d. Apabila sampai dengan penjaringan tahap ketiga masih tetap 
menghasilkan 1 (satu) orang bakal calon, maka panitia dapat 
melaksanakan pemilihan dengan calon tunggal. 

e. Apabila sampai dengan penjaringan tahap ketiga tidak 
seorangpun bakal calon yang terjaring, maka penjaringan 
dihentikan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 
ditutupnya penjaringan tahap ketiga dimaksud, Panitia 
membuka penjaringan kembali. 

f. Apabila setelah dibukanya kembali penjaringan oleh Panitia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak juga terjaring 1 
(satu) orang pun bakal calon, maka BPD dan Panitia 
melaksanakan rapat evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada 
Bupati melalui Camat. 
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(2) Hasil penjaringan bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan 
ditetapkan dengan berita acara. 

(3) Bakal calon yang mendaftar harus menyerahkan berkas 
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 
paling lambat pada hari terakhir penjaringan. 

 

Pertanyaan untuk pasal 13: bagaimana kalo pada tahap awal sudah ada 

lebih dari satu pendaftar? 

Pasal 13 ini tidak memberikan jawaban, kejelasan dan kepastian terhadap pertanyaan di 

atas. Seharusnya pasal ini berbunyi sebegai berikut: 

(1) Panitia menentukan dan menetapkan tanggal pembukaan dan menutup penjaringan 

bakal calon dengan jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang. 

(2) Penjaringan pada tahap pertama dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan 

telah terjaring lebih dari 1 (satu) orang maka penjaringan ditutup. 

(3) Apabila pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak seorangpun 

bakal calon yang terjaring atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, maka 

panitia melakukan penjaringan ulang tahap kedua selama 5 (lima) hari. 

(4) Apabila setelah ditutup penjaringan tahap kedua terdapat lebih dari 1 (satu) orang 

bakal calon maka penjaringan tahap kedua ditutup. 

(5) Apabila setelah ditutup penjaringan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) tidak seorangpun bakal calon yang terjaring atau hanya 1 (satu) orang bakal 

calon maka panitia melakukan penjaringan tahap ketiga selama 3 (tiga) hari. 

(6) Apabila sampai dengan penjaringan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) hanya menghasilkan 1 (satu) orang bakal calon, maka panitia melaksanakan 

pemilihan dengan calon tunggal. 

(7) Hasil penjaringan bakal calon ditetapkan dalam berita acara sebagaimana format 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desai ini.   

 

 

Pasal 14 

(1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah ditutupnya proses penjaringan 
Panitia melakukan penyaringan selama 5 (lima) hari. 

 

 

Pasal 15 

Pendaftaran Pemilih 
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1. Dalam pasal ini tidak mengatur bagaimana kedudukan TNI polri dalam hak pilih. 

Apakah berhak atau tidak berhak memilih? Bagaimana panitia melangkah kalau 

tidak ada aturannya.  

2. Dalam pasal ini tidak mengatur warga yang sudah terdaftar DPT/dapat undangan, 

apakah wajib hadir atau tidak? 

 

Pasal 16 

Surat suara dan tanda gambar 

Dalam pasal ini tidak diatur berapa surat suara yang harus dicetak. Padahal in penting 

untuk menjamin ketertiban dan dan kepastian, serta menjaga kemungkinan oknum panitia 

berbuat curang 

Pasal 23 

 

(1) Surat suara yang dianggap sah, apabila : 
a. Poin b :Bentuk pemberian tanda adalah tanda contreng (√). 

Lho kalo bentuk contrengnya bukan ceklis? Kalau ceklisnya tidak mirip yang ada pada 
perdes? Kalo orang berbeda kemampuan membentuk tanda ceklis? Kalo orang awam ga 
bisa bikin bentuk tanda ceklis? Kalo anak SMA yang baru lulus ujian masih seneng bikin 
bulatan kaya ujian? Jangan sampai hal tehnis bisa menghanguskan yang esensi  

b. Poin c. Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
dilakukan hanya satu kali pada salah satu tanda gambar. 

Lho kalo saking senengnya sampai dua atau tiga kali tapi masih dalam gambar yang sama , 
lalu siapa yang dirugikan ? pihak mana yang bisa mengklaim contrengan yang kedua atau 
ke tiga? Toh masih dalam satu tanda gambar! 

(2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila : 
a. Poin g : Tidak terdapat contreng (√) pada kotak tanda gambar. 

Mencontreng dengan memberi tanda ceklis (√)  atau memberi tanda silang(x)  atau memberi 
tanda lingkar (O) atau memberi tanda strip (-) atau memberi tanda coblos (0) atau memberi 
tanda setenga lingkar ( ) ), atau meberi tanda garis  ( / ) atau memberi tanda coblos (0) 
sekalipun,  itu bukan esensi,  itu hanya tehnis, yang hakikat adalah memberi suatu tanda 
sebagai maksud memberikan pilihan.  Poin ini akan menimbulkan perdebatan yang bersifat 
subyektif di lapangan. Karena ketrampilan orang membuat huruf ceklis (√) pasti berbeda 
beda 

b. Poin h : Terdapat lebih dari satu contreng (√) pada satu kotak 
tanda gambar atau lebih. 

Poin ini ilegal karena tidak ada dalam PERDA. Bertentangan dengan ketentuan KPU. Dan 
tambahan poin ini memungkinkan bertambahnya jumlah suara tidak sah, merugikan calon 
yang dipilih, menghilangkan suara dari hak pilih. Satu contreng atau lebih kalau masih 
dalam satu kotak tanda gambar dan tidak ada contreng lain pada kotak tanda gambar lain 
ya tetap sah, toh maksudnya memilih tanda gambar tersebut dan hanya satu tanda gambar 
yang di contreng, tidak ada pihak (tanda gambar lain yang dapat mengklaim secara 
bersamaan. Kalau nyontrengnya berkali kali ? ya mungkin saking senengnya. 

c. Poin J : Tidak menggunakan alat contreng (√) yang disediakan 
panitia. 
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Kalo panitia menyediakan pake cat kuas? Kita pakai spidol, atau  Kita pakai bolpoin atau 

stabilo atau yang lain yang lebih layak daripaada yang disediakan panitia. Apa tidak sah 

juga? 

Mending kalo yang disediakan panitia itu memenuhi kriteria standar alat contreng pilwu! 

Lha wong kriteria standar nya saja ga ada? Emang  nyang bikin kriteria standar sapa ? 

Lha mending kalo alat yang disediakan panitia  itu layak pakai. Kalo pke lipstik nyang 

murahan ? kan blepotan kemana mana 

Lha kalo nyang disediakan panitia itu spidol grom yang ga cepet kering? Kaya di 

karangkendal! Bisa nambahi blangko dong! 

Pasal 23 ayat 2  huruf c ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum panitia untuk 

mengikat/menjebak hak pilih 

 

Pasal 32 

Dalam hal lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah suara sah terbanyak dengan 

jumlah yang sama dan memenuhi kiskusen, maka diadakan pemilihan ulang untuk calon 

dengan perolehan suara terbanyak yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan. 

Mengapa pasal 32 ini dicantumkan ?  

Karena sangat mungkin pilwu yang diikuti beberapa kontestan menghasilkan dua calon 

mendapat suara sama, dan itu nyata telah terjadi dibeberapa desa, seperti di desa waru 

duwur daan lainya.  

 Kalo kita sudah tau bahwa mungkin terjadi hal seperti ini mestinya kita sudah 

menghitung bahwa tiga puluh hari paska ahir agustus adlah 30 september, nah kita tau 

semua apalagi camat, bahwa 30 september adalah jadwal kampanye pilbup (masa 

moratorium pilwu), mestinya camat menyarankan untuk menunda pelaksanaan pilwu 

setelah pilbup, karena jelas ada tahapan yang akan berbenturan dengan moratorium, atau 

tepatnya ada tahapan pilwu yang terblokir oleh edaran camat. Apalagi kalo melihat pasal 3 

perdes ini bahwa tahapan pilwu termasuk juga : pelaporan panitia 11, penetapan calon 

terpilih, pengusulan pelantikan, lalu pelantikan. Apakah camat tidak dengan sadar ketika 

membuat dan menandatangai surat edaran tersebut. Apakah camat tidak sadar ketika 

memfasilitasi dan memvalidasi perdes karangkendal no 03 tahun 2013, yang ternyata 

berbenturan dengan surat edaranyya sendiri, berbenturan dengan kebijakannya sendiri.  

Dari hasil telaah diatas kami berkesimpulan sebaiknya Pjs Kuwu bersama BPD 

Karangkendal segera menyusun revisi perdes. Karena ada pasal yang bertentangan 

peraturan diatasnya.  Ada  bab yang tidak lengkap memuat pasal yang seharusnya ada yang 
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sudah dicontohkan oleh perda dan perbup. Ada pasal yang tidak memuat ayat yang 

seharusnya ada yang sudah dicontohkan oleh perda/perbup. Ada pasal yang berbenturan 

dengan kebijakan Pemerintah tentang moratorium pilwu. Dan yang yang jelas sekaarang 

haruss menyesuaikan deng perbub yang baru dan perda yang mungkin akan segera di shkan 

baru. Dan Perdes yang baru nanti sebaiknya dilaksaanakan setelah moratorium. 

Pertanyaan untuk BPD yang katanya menyusun/merancang perdes ini, untuk camat 

yang telah memfasilitasi dan memvalidasi perdes ini dan untuk muspika yang 

merupakan tim pengawas pilwu, juga Pemda yang telah mengesahkan perdes ini serta 

pihak pihak terkait:   

Mengenai pasal pasal yang mengandung ketentuan/batasan waktu seperti: 

1. Pasal 4 ayat 1 sampai 4 

2. Pasal 8   huruf q 

3. Pasal 11 ayat 1 huruf g, h, i 

4. Pasal 13 ayat 1 huruf a poin 1, 2, 3 

5. Pasal 13 ayat 1 huruf e 

6. Pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 

7. Pasal  14  ayat 1 

8. Pasal 15 ayat 3 huruf a, b,  

9. Pasal  15  ayat 11, 13 dan 14 

10. Pasal   20 ayat 3, ayat 4 huruf c, dan ayat 5 

11. Pasal    21 ayat 4 

12. Pasal   32 ayat 1, ayat 2 huruf c 

13. Pasal  34  ayat 1 dan 2 

14. Pasal 36  ayat  1 dan 2 

15. Pasal 37 ayat 1 dan 2 

16. Pasal 38 ayat 2, 4, 5, dan 6 

17. Pasal 39 ayat 1 

18. Pasal 41 

19. Pasal 42 

20. Pasal 43 

Mengapa pasal tersebut dicantumkan ? 

Apa tujuan pasal tersebut dicantumkan ? 

Apakah pasal tersebut telah dilaksanakan dengan baik ? 

Apa dampaknya jika tidak dilaksakan ? 

Apa ada konsekuensinya jika tidak dilaksanakan ? atau tau atau atau atau atau atau.................... 

Apakah pasal pasal tersebut hanya sekedaar nongkrong di perdes? 
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Apakah pasal pasal tersebut hanya untuk numpang mejeng di halaman perdes? 

Apakah pasal tersebut hanya untuk keren kerenan BPD supaya keliatan BPD ngerti bikin perdes? 

Apakah pasal pasal tersbut hanya didonloud dari internet tanpa BPD ngerti? 

Apakah pasal pasal tersebut hanya dicopy paste dari desa lain tanpa BPD ngerti pasal tersebut? 

Sebab sepengetahuan kami, segala sesuatu ketentuan pasti ada alasan, ada tujuan, ada dampak dan 

ada konsekuensi.  sebagai contoh: 

1. jika pada bungkus roti, tertulis “baik dimakan sebelum tanggal 28 agustus” maka jika dimakan 

setelah 28 agustus akan terjadi gangguan pencernaan, kenapa? Karena sudah tumbuh jamur 

pada roti. Jadi apa tujuan dicantumkan himbauan tersebut? Untuk melindungi konsumen 

terhindar dari bahaya makan roti yang jamuran. Roti jamuran disebut roti kadaluarsa 

2. jika pada kemasan yogut tertera label “baik dikonsumsi sebelum tanggal 30 agustus” . lalu kita 

minum lewat tanggal tersebut, apakah tidak ada dampaknya? Apakah tidak ada 

konsekuensinya? Kalo tidak ada masalah apa apa mungkinkah harus dicantumkan label 

tersebut? Yogut yang sudah daluarsa akan tumbuh  bakteri merugikan 

3. jika pada kemasan susu tercantum tulisan: “kadaaluarsa tgl 5 september” . apa dampaknya 

kalo tetap diminum? Padahal susu iu sudah terkontaminasi bakteri/virus 

4. jika pada kemasan obat tertulis: “kadaluarsa tanggal 5 september” apakah tidak apa apa kalo 

tetap dikonsumsi? Padahal obat yang daluarsa telah berubah menjadi racun 

5. jika pada bungkus mie rebus ditulis aturan masak :  Masak air hingga mendidih, lalu rebus mie 

3 menit lalu diangkat. Kalo petunjuknya direbus 3 menit tapi kita merebusnya 3 jam? Gosong 

lah pancinya. Atau malah direbus 3 hari? Habis lah rumah anda kebakaran! Itulah konsekuensi 

melanggar aturan. 

6. Bertani juga pake aturan, bayangkan kalo kita ngerendem bibitnya sampai 21 hari? 

7. Bikin dodol juga peke aturan , bayangkan kalo dodol di godog terus sampai 21 har 21 malam ?   

8. jika di supermarket/supermol/pasar/took/apotik ditemukan makanan atau obat kadaluarsa,  

maka BPOM mengambil tindakan . apa tujuan tindakan BPOM? Untuk melindungi konsumen. 

Bayangkan Bagaimana jika semua pihak membiarkan saja 

9. jika dokter menulis “ obat ini harus dimakan dalam waktu seminggu”. Karena lewat dari waktu 

yang ditentukan dokter, obat tersebut akan menjadi racun. Maka jika memakan obat tersebut 

akan keracunan. DALUARSA 

10. jika dokter menulis obat ini harus dimakan ” 3 x 1 kapsul sehari dan harus sampai habis” maka 

jika dimakan separuh dosis itu tidak akan memberikan efek penyembuhan sesuai harapan 

dokter. Dan kenapa harus dihabiskan? Karena kalo tidak dihabiskan maka akan memberikan 

efek resisten atau kebal terhadap obat tersebut, sehingga bakteri/virus yang menjadi penyebab 

penyakit kita tidak mempan lagi diobati dengan obat tersebut. 

11. Kalo ada konsumen yang telat membayar rekening PLN, maka kena denda, kalo dalam sekian 

bulan berturut turut , maka mendapat sangsi pencabutan kilometer atau penghentian aliras 

listrik. Kenapa ada konsekuensi denda dan sangsi pencabutan ? karena kalo sebagian 

dibiarkan akan ditiru yang lain, kalo yang lain banyak uyang niru maka timbul kerugian PLN 

atau bangkrut, jika bangkrut maka merugikan semua pihak termasuk yang taan membayar, jadi 



 Carut Marut Pilwu Karangkendal 
44 

 
  

apa tujuan dari ketentuan batas membayar. Adlah untuk memberika jaminan kenyamanan 

semua pihak dalam berlangganan listrik 

12. Jika tagihan PDAM tidak dibayar tepat waktu, apakah tidak ada konsekuensinya?, jika tidak 

ada kosekuensi apapun, apakah tidak ada dampaknya? 

13. cicilan kredit di bank ada tanggal jatu tempo. Kalo membayar lewat jatu tempo kena denda. 

Dan kalo sampai batas waktu tidak mau membayar, ada konsekuensi barang jaminan milik kita 

disita. Mengapa ada konsekuensi denda? Karena merugikan pihak lain. Apa tujuan ada batas 

waktu jatu tempo? Untuk menciptakan  jaminan kepastian dalam berbisnis, kenapa? Karena 

ada  

14. kalo kita kredit kendaraan, ada batas waktu harus mencicil, da nada batas waktu harus lunas. 

Lalu bagaiman kalo tidak mengikuti ketentuan tersebut? Apa konsekuensi kalo tidak membayar 

tepat waktu? Kita semua tau akibatnya dari denda cicilan, didatangi dep kolektor, sampai 

dengan bisa jadi kendaraan kita disita. 

15. mari kita bayangkan: bagaimana kalo kita menyuguhkan tamu kita dodol karangkendal yang 

sudah daluarsa? tolong kita fahami 

Hakim konstitusi yang mulia prof. HAMDAN ZUFAH menjawab pertanyaan watawan senior 

dalam ILC: mengapa banyak gugatan pilkada tidak dapat diproses olah MK?  

Jawaban Prof HAMDAN: Karena mereka gugatannya masuk lewat dari tiga hari, padahal 

aturannya dalam tiga hari, sehingga dianggap DALUARSA   

Apakah Panitia 11,  BPD, Camat mereka semua tidak ngerti DALUARSA?  Punten ya mas  

panitia mas BPD mas camat saya kasi gambaran: daluarsa itu semacam : geseng, bobor, bosok, 

bungker, kelewat waktu, kelewat masa, jatuh tempo, diskualifikasi, dan semacam itu. Lamon 

sampean bayar fitrah bates ahire sebelum solat ied. Kelewat solat ied dudu disebut fitra, ganti 

arane sodakoh. Lamon sampean haji, batase bulan haji, lamon lewat bulan haji dudu diasebut 

haji, arane umroh. lamon wukuf ning arofah ketentuan tanggal 9 zulhijah, lewat tanggal 9 dudu 

wukuf arane nyepi, jentul dewekan laka wong bro....., . lamon sampean saur jam 10 awan ya 

boca acilik coy.   Lamon sampean ditakoni batur ngunjungan kapan kita apan dolan? Sampean 

jawabe oktober aja salah, lamon bature sampean dolan  maret ya wis  laka kemidie, masa nuntut 

disugui dodol karangkendal? Dasar Tamu kumlang. Kalo belum ngerti juga, BPD mas camat 

bisa liat gugel, ga nerti gugel? Baca kamus. Ga bisa baca? Tanya anak panjenengan yang SD . 

priben lamon sampean ngimbu gedang 21 hari? 

Lamon manuk kenari ngangrem iku butuh 12 dina netes jadi piyi, lewat sampe 21 dina ya 

bungker arane ora dadi piyi 

kalo anda pernah jadi mahasiswa harus menyelesaikan progam S1 paling lambat 7 thn, 

kalolewat 7 thn ya DO namanya, apalagi sampai 21 21 thn iiiih...... amit amit.....,  eh pa camat S1 

lewat 7 thn ga papa gitu?  Emang IMAM SUBRANI Si nya gimana sih? 

Kalo kita ikut lomba atau turnamen, sudah ada ketentuan hari dan jamnya, lalu kita datang 

kelewat waktu, ya kita kena WO. 
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Kalo kita mau nonton konser wali bend sudah ditentukan tempatnya di arhanud, waktunya 

minggu jam 10 sampai jam 15. Kita datangnya senen, ya bukan nonton, nyari sampah bekas 

konser coy. 

Kalo kita punya mubil angkot, kata bengkel harus ganti oli dan filter tiap 21 hari, ente sampe 21 

bulan nembe ganti olie, ya rusak mesin mas...... 

 Kesimpulan tim: jadi segala ketentuan pasti ada alasan, ada tujuan, ada dampak, ada 

konsekuensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahkah BPD ? 

Mengapa BPD lemah dan mandul? 

Kita ulas secara gamblang Dengan mencermati empat SK camat kapetakan 

dibawah ini, terkhusus SK yang di teken oleh imam subrani: 

 

 

KEPUTUSAN CAMAT KAPETAKAN 

Nomor  : 141.2/ Kep. 004-Kec.Kpt./III/2007 

Lampiran : 1 (satu) Lembar 
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TENTANG 

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA KARANGKENDAL KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON 

 

CAMAT KAPETAKAN 

 

Menimbang  : a.  Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

dipandang perlu untuk mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

akibat anggota yang lama mengundurkan diri; 

  b.  Bahwa pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud 

pada poin a, pengesahannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

    

Mengingat : 1.  ..................................................................................................................................... 
  2.  ..................................................................................................................................... 
  3.  ..................................................................................................................................... 
  4.  ..................................................................................................................................... 
  5.  ..................................................................................................................................... 
  6.  ..................................................................................................................................... 
  7.  ..................................................................................................................................... 
    

Memperhatikan :  Surat Kuwu Desa Karangkendal Nomor 141.1/97-Des/2007 Tanggal 16 Februari 

2007 Perihal Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Karangkendal Periode Tahun 2007-2013; 

    

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :   

PERTAMA :  Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Karangkendal Kecamatan Kapetakan Yang Nama-Namanya tercantum dalam 

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; 

KEDUA :  Masa bakti anggota keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Karangkendal 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

KETIGA :  Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Camat Kapetakan Nomor 

141.2/Kep. 002-Kec. Kpt/II/2007 Tanggal 19 Februari 2007 Tentang Pengesahan 

Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku 

KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan 

perubahan dan perbaikan apabila dipandang perlu 
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Ditetapkan di  : Kapetakan 

Pada Tanggal : 15 Maret 2007 

 

CAMAT KAPETAKAN, 

 

 

 

Drs. HARRY SAFARI. M,MM 

Pembina  

NIP. 010 206 468 

 

 

Tembusan : 

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon 

2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa  

Setda Kab. Cirebon  

3. Yth. Kuwu Desa Karangkendal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KAPETAKAN 

    NOMOR : 141.2/Kep. 004-Kec.Kpt/III/2007 
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    TANGGAL : 15 Maret 2007 

    TENTANG : Pengesahan Pengangkatan Keanggotaan 

      Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

      Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan 

      Kabupaten Cirebon 

 

 

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA KARANGKENDAL KECAMATAN KAPETAKAN 

 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   

 

 

ABDUL FATAH, S.Pd. 

Drs. SUHANA 

MASHADI, S.Ag 

TORI RAHMATULLAH, A.Ma 

ABIDIN 

MUDA’IM 

JAENUDIN 

CUMINAH 

ABU KAER 

RATIM, S.Ag 

MOHAMAD ZAENI 

 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

 

 

 

 

CAMAT KAPETAKAN, 

 

 

 

Drs. HARRY SAFARI. M,MM 

Pembina  

NIP. 010 206 468 
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KEPUTUSAN CAMAT KAPETAKAN 

Nomor  : 141.2/ Kep. 002-Kec.Kpt./II/2007 

Lampiran : 1 (satu) Lembar 

 

 

TENTANG 

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA KARANGKENDAL KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON 

 

CAMAT KAPETAKAN 

 

Menimbang  : a.  Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

dipandang perlu untuk mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

akibat anggota yang lama mengundurkan diri; 

  b.  Bahwa pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud 

pada poin a, pengesahannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

    

Mengingat : 1.  ..................................................................................................................................... 

  2.  ..................................................................................................................................... 

  3.  ..................................................................................................................................... 

  4.  ..................................................................................................................................... 

  5.  ..................................................................................................................................... 

  6.  ..................................................................................................................................... 

  7.  ..................................................................................................................................... 

    

Memperhatikan :  Surat Kuwu Desa Kaarangkendal Nomor 141.1/97-Des/2007 Tanggal 16 Februari 

2007 Perihal Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Karangkendal Periode Tahun 2007-2012; 

    

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :   

PERTAMA :  Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Karangkendal Kecamatan Kapetakan Yang Nama-Namanya tercantum dalam 

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; 

KEDUA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan 

perubahan dan perbaikan apabila dipandang perlu : 

 

Ditetapkan di  : Kapetakan 

Pada Tanggal : 19 Februari 2007 

 

CAMAT KAPETAKAN, 
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Drs. HARRY SAFARI. M,MM 

Pembina  

NIP. 010 206 468 

 

Tembusan : 

4. Yth. Bapak Bupati Cirebon 

5. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa  

Setda Kab. Cirebon  

6. Yth. Kuwu Desa Karangkendal 

Lampiran  : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KAPETAKAN 

    NOMOR : 141.1/Kep. 002-Kec.Kpt/II/2007 

    TANGGAL : 19 Februari 2007 

    TENTANG : Pengesahan Pengangkatan Keanggotaan 

      Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

      Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan 

      Kabupaten Cirebon 

 

 

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA KARANGKENDAL KECAMATAN KAPETAKAN 

 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   

 

 

ABDUL FATAH, S.Pd. 

Drs. SUHANA 

MASHADI, S.Ag 

TORI RAHMATULLAH, A.Ma 

ABIDIN 

MUDA’IM 

JAENUDIN 

CUMINAH 

ABU KAER 

RATIM, S.Ag 

MOHAMAD ZAENI 

 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Ketua Bidang Pemerintahan 

Anggota 

Ketua Bidang Pembangunan 

Anggota 

Ketua Bidang Ekonomi Kemasyarakatan 

Anggota 

Ketua Bidang Pendidikan 

Anggota 

 

 

 

 

CAMAT KAPETAKAN, 

 

 

 

Drs. HARRY SAFARI. M,MM 

Pembina  

NIP. 010 206 468 
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KEPUTUSAN CAMAT KAPETAKAN 

Nomor  : 141.2/ Kep. 370-Kec.Kpt./2010 

Lampiran : 1 (satu) Lembar 

 

 

TENTANG 

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA KARANGKENDAL  

KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON 

 

CAMAT KAPETAKAN 

 

Menimbang  : a.  Bahwa sehubungan telah berakhirnya masa bakti keanggotaan badan 

permusyawaratan desa (BPD) maka perlu memberhentikan keanggotaan badan 

permusyawaratan desa (BPD) 

  b.  Bahwa pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebagaimana pada poin (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

    

Mengingat : 1.  ..................................................................................................................................... 

  2.  ..................................................................................................................................... 

  3.  ..................................................................................................................................... 

  4.  ..................................................................................................................................... 

  5.  ..................................................................................................................................... 

  6.  ..................................................................................................................................... 

  7.  ..................................................................................................................................... 

    

Memperhatikan :  Hasil rapat musyawarah Desa tanggal 14 Desember 2010 tentang Pemberhentian  

dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangkendal 

Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan :   

PERTAMA :  Memberhentikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Karangkendal Kecamatan Kapetakan yang nama-namanya tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA :  dengan ucapan terimakasih dan Darma Baktinya selamamelaksanakan tugas 

Keaggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

KETIGA :  Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Camat Kapetakan Nomor 

141.2/Kep. 002-Kec. Kpt/II/2007 Tanggal 19 Februari 2007 Tentang Pengesahan 

Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan 

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu 

 

 

 

 

 

 

  

Ditetapkan di  : Kapetakan 

Pada Tanggal : 15 Desember 

2010 

 

CAMAT KAPETAKAN, 

 

 

 

MUHAMAD IMAM 

SUBERANI, S.IP 

Pembina  

NIP. 19680410 198803 1 003 

 

 

Tembusan : 

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon 

2. Yth. Kepala BPMPD Kab. Cirebon 

3. Yth. Kuwu Desa Karangkendal 
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Lampiran  : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KAPETAKAN 

    Nomor : 141.2/Kep.370 - Kec.Kpt./2010 

    Tanggal : 15 Desember 2010 

    Tentang : Pemberhentiaan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD)      Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan 

      Kabupaten Cirebon 

 

 

DAFTAR NAMA NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

(BPD) 

DESA KARANGKENDAL  

KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON 

 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   

 

 

ABDUL FATAH, S.Pd. 

Drs. SUHANA 

MASHADI, S.Ag 

TORI RAHMATULLAH, A.Ma 

ABIDIN 

MUDA’IM 

JAENUDIN 

CUMINAH 

ABU KAER 

RATIM, S.Ag 

MOHAMAD ZAENI 

 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

 

 

 

 

 

 

CAMAT KAPETAKAN, 

 

 

 

MUHAMAD IMAM 

SUBERANI, S.IP 

Pembina  

NIP. 19680410 198803 1 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN CAMAT KAPETAKAN 

Nomor  : 141.2/ Kep. 369-Kec.Kpt./2010 

 

 

TENTANG 

PENGESAHANAN KEANGGOTAAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA KARANGKENDAL  
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KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON 

 

CAMAT KAPETAKAN 

 

Menimbang  : a.  Bahwa dengan telah terpilihnya  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari hasil 

permusyawaratan desa, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu adanya pengesahan 

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

  b.  Bahwa pengesahan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebagaimana pada poin (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

    

Mengingat : 1.  ..................................................................................................................................... 

  2.  ..................................................................................................................................... 

  3.  ..................................................................................................................................... 

  4.  ..................................................................................................................................... 

  5.  ..................................................................................................................................... 

  6.  ..................................................................................................................................... 

  7.  ..................................................................................................................................... 

    

Memperhatikan :  Hasil rapat musyawarah Desa tanggal 14 Desember 2010 tentang Pemberhentian  

dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangkendal 

Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon 

    

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :   

PERTAMA :  Mengesahkan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Karangkendal Kecamatan Kapetakan yang nama-namanya tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA :  Masa bakti Keaggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 6 (enam) Tahun 

terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

KETIGA :   

KEEMPAT :  Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan 

diindahkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan 

sebagaimana mestinya  apabila dipandang perlu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di  : Kapetakan 

Pada Tanggal : 15 Maret 2007? 

 

CAMAT KAPETAKAN, 

 

 

 



 Carut Marut Pilwu Karangkendal 
56 

 
  

MUHAMAD IMAM 

SUBERANI, S.IP 

Pembina  

NIP. 19680410 198803 1 003 

 

 

Tembusan : 

4. Yth. Bapak Bupati Cirebon 

5. Yth. Kepala BPMPD Kab. Cirebon 

6. Yth. Kuwu Desa Karangkendal 
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Lampiran  : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KAPETAKAN 

    Nomor : 141.2/Kep.369 - Kec.Kpt./2010 

    Tanggal : 15 Desember 2010 

    Tentang : Pemberhentiaan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD)      Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan 

      Kabupaten Cirebon 

 

 

DAFTAR NAMA NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

(BPD) 

DESA KARANGKENDAL  

KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON 

 

NO NAMA JABATAN KETERANGAN 

  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   

 

 

ABDUL FATAH, S.Pd. 

RATIM, S.Ag  

H. MASHADI, S.Ag 

SULAEMAN 

ABU KAER 

TOLINA 

CUMINA 

MUDAIM 

JAENUDIN 

AMSORI 

TORI RAHMATULLAH, A.Ma 

 

 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

 

 

 

 

 

 

CAMAT KAPETAKAN, 

 

 

 

MUHAMAD IMAM 

SUBERANI, S.IP 

Pembina  

NIP. 19680410 198803 1 003 
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ANALISIS 

 

- Tahun 2007 ada dua SK Camat  yang isinya sama untuk mengangkat BPD 

Karangkendal, satu SK 19 Februari dengan Nomor : 141.2/ Kep. 002-

Kec.Kpt./II/2007,  satu lagi SK 15 Maret  dengan Nomor  : 141.2/ Kep. 004-

Kec.Kpt./III/2007,  Dengan masa bakti 6 thn berlaku sejak tanggal ditetapkan, 

ditetapkan tertanggal 15 Maret 2007 (copiyan terlampir) 

- Tahun 2010 ada SK pemberhentian BPD Karangkendal dengan nomor: 141.2/ Kep. 

370-Kec.Kpt./2010 dan yang dibatalkan adalah SK  Nomor : 141.2/ Kep. 002-

Kec.Kpt./II/ 2007  (ini kutipannya: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka 

Keputusan Camat Kapetakan Nomor 141.2/Kep. 002-Kec. Kpt/II/2007 Tanggal 19 

Februari 2007 Tentang Pengesahan Pengangkatan Keanggotaan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten 

Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku), padahal SK tersebut sudah dibatalkan 

oleh SK Nomor  : 141.2/ Kep. 004-Kec.Kpt./III/2007, jadi seharusnya imam subrani  

membatalkan SK Nomor  : 141.2/ Kep. 004-Kec.Kpt./III/2007. dan parahnya imam 

subrani menyebutkan dalam konsideran SK nomor: 141.2/ Kep. 370-Kec.Kpt./2010 

dengan alasan : bahwa sehubungan telah berakhirnya masa bakti keanggotaan badan 

permusyawaratan desa (BPD) maka perlu memberhentikan keanggotaan badan 

permusyawaratan desa (BPD). (copiyan terlampir) 

- Padahal BPD yang di SK kan 2007 itu dengan masa bakti 6 tahun,  belum berahir 

tahun 2010, berahirnya tahun 2013, IMAM SUBRANI ga ngerti matematika 

penjumlahan apa ya?  Kalo imam subrani tidak mau disebut bodoh karena tidak bisa 

ngitung 2007+6=?, maka dalam hal ini  imam subrani melakukan kebohongan publik 

dengan menyebutkan : “sehubungan telah berakhirnya masa bakti keanggotaan badan 

permusyawaratan desa (BPD) karangkendal” karena sesungguhnya belum berahir 

pada thn 2010 tersebut, harusnya berahirnya februari 2013 barulah harus dibuatkan 

SK. Malah 2013 tidak membuat SK BPD yang baru. Malah nguber uber proses 

pemberhentian kuwu. 

- Jadi BPD yang sekarang ini BPD yang bertugas dengan SK yang mana? 

- Kalo BPD dengan SK 141.2/ Kep. 369-Kec.Kpt./2010, SK itu tidak punya dasar hukum, 

dan alasan hukum. Karena BPD yang berSK dengan Nomor  : 141.2/ Kep. 004-

Kec.Kpt./III/2007, masih berlaku dan belum dan tidak berhentikan oleh SK Imam 

subrani thn 2010. SK imam subrani malah memberhentikan SK camat dengan Nomor 
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: 141.2/ Kep. 002-Kec.Kpt./II/2007, yang itu sesungguhnya sudah pernah 

diberhentikan dengan SK camat dengan Nomor  : 141.2/ Kep. 004-Kec.Kpt./III/2007. 

Seharusnya dalam SK 141.2/ Kep. 369-Kec.Kpt./2010 pada bagian keputusan : 

berbunyi MEMUTUSKAN    menetapkan : 1. Dst....... 2. Dst........ 3.( Dalam poin 3. 

Ini seharusnya) berbunyi: dengan berlakunya SK 141.2/ Kep. 369-Kec.Kpt./2010, 

maka SK camat  Nomor  : 141.2/ Kep. 004-Kec.Kpt./III/2007 dinyatakan dicabut dan 

tidak berlaku lagi. Inilah bodohnya imam subrani 

- Jadi ada dua hal yang membuat SK 141.2/ Kep. 369-Kec.Kpt./2010 tidak sah: 1. 

Karena dikeluarkanya SK tersebut dilandaskan pada SK  No 141.2/ Kep. 370-

Kec.Kpt./2010       yang Dalam pertimbangannya  disebutkan : MENIMBANG : 

“sehubungan telah berakhirnya masa bakti keanggotaan badan permusyawaratan desa 

(BPD) karangkendal”.   padahal yang sesungguhnya belum berahir. Yang Berarti ada 

manipulasi. 2. Karena dalam keputusannya tidak memutuskan menetapkan 

pencabutan dan pembatalan SK camat dengan Nomor  : 141.2/ Kep. 004-

Kec.Kpt./III/2007 

- Jadi dalam kurun waktu yang sama mulai 2010 ada dua sk camat untuk BPD yang 

satu SK dengan Nomor  : 141.2/ Kep. 004-Kec.Kpt./III/2007 yang diteken oleh pak 

camat heri yang belum dibatalkan sampai februari 2013, yang satu SK 141.2/ Kep. 

369-Kec.Kpt./2010, SK bodong yang tidak sah karena dikeluarkan pada saat SK yang 

lama masih berlaku dan  tidak pula dibarengi dengan  membatalkan SK yang masih 

berlaku itu, inilah bodohnya Imam subrani 

- Kalo dengan SK 2007 , februari apa maret? SK februari mupun maret yang jelas 

Berati BPD telah habis masa baktinya  2013. Berarti BPD yang masih ada telah tidak 

memiliki masa bakti (daluarsa) sejak maret 2013. Kok camat malah sibuk 

memprofokasi warga engan surat edaran pilwu paling lambat Agustus 2013 dan 

kemudian september ditangguhkan segala tahapan berikutnya. Harusnya sudah ada 

pemilihan BPD yang baru pada bulan maret 2013, karena BPD yang ada sekarang  

ILEGAL. Harusnya pembentukan BPD yang baru inilah yang harus menjadi fokus 

perhatian duluan oleh imam subrani, baru keudian BPD baru ini ditugasi untuk 

meneyelenggarakan pilwu 

- Dengan ilegalnya BPD yang ada sekarang maka Perdes tentang penyelenggaraan 

pilwu karangkendal, Panitia pilwu karangkendal, proses pilwu karangkendal yang 

dimulai bulan mei 2013 kami anggap tidak sah dan batal demi hukum. Karena 

diselenggarakan oleh BPD yang tidak memiliki SK. 

 

Dari hasil telaah diatas kami berkesimpulan sebaiknya Pjs Kuwu bersama masyarakat 

segera mengadakan musyawarah pembentukan BPD Karangkendal yang baru. 
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Perjalanan pilwu krangkendal 

1. Tanggal 21 Maret 2013 camat IMAM SUBRANI mengeluarkan surat penting kepada 

kuwu Karangkendal yang masa jabatanya baru akan berahir 17 September tapi surat 

tersebut mengatakan pemungutan Suara pemilihan kuwu paling lambat pada ahir 

bulan Agustus. Sementara kuwu pegagan kidul yang tanggal SK nya sama dengan 

kuwu karangkendal tidak menerima surat tersebut. (Surat canmat terlampir)  

Sebagian Masyarakat menanggapi surat tersbut sebagaai keharusan pilwu segera 

dilaksanakan, sebagian terprofokasi dengan surat tersebut menganggap bahwa 

kuwu harus segera lengser.  

2. Tanggal 29 Maret 2013 camat bersama BPD kuwu dan tokoh masyarakat, dihadiri 

unsur koramil (sepul) dan unsur polsek (Marna) menggelar rapat kordinasi tentang 

pilwu karangkendal. Rapat dibuka oleh sekretaris BPD, lalu pengarahan Camat. 

Dalam arahannya camat mengatakan pilwu (pemungutan suara )  tidak bisa 

dilaksanakan karena berbenturan dengan moratorium, karena 15 hari setelah 

pemungutan suara kuwu terpilih harus  dilantik, kalo tidak maka akan di PTUNkan, 

saat itu BPD dan kami semua yang hadir belum ada yang ngerti peraturan 
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perundangan tentang pilwu. Musyawarah Kami hanya  berpedoman pada 

pengarahan Camat. Satu yang kelihatan bawa kertas (mungkin perda atau perbup?) 

itu sdr carim dan carim mengusulkan tahapan pilwu segera dimulai dan pemungutan 

suara setelah pilbup. Kami mengikuti usulan carim karena keliatan pegang kertas 

peraturan, dan nyambung dengan pengarahan camat. ahirnya Rapat musyawarah 

menghasilkan : tahapan pilwu segera dimulai dan pemungutan suara dilaksanakan 

setelah penetapan bupati terpilih  oleh KPU Cirebon. Hasil rapat dituangkan dalam 

berita acara yang ditandatangani BPD, calon balon, tokoh masyarakat, dan camat. 

Berita acara terlampir 

3. Purnawirawan polri SYARRIYA dengan gencar menghembuskan issu jika pilwu tidak 

digelar bulan agustus maka pilwu akan diundur terlalu lama sampai setelah pilpres, 

maka masyarakat harus berdemo menuntut pilwu segera dilaksanakan. SARJA 

menghasut warga untuk berdemo dengan cara mendatangi musollah musollah 

memanfaatkan momen kegiatan marhabanan dan jamiyahan, dan diahir kegiatan 

SYARRIYA berorasi mensupot warga untuk berani berdemo, mengajari warga tentang 

cara berdemo, mendorong warga untuk bangkit berdemo. SYARRIYA mencampur 

adukan kegiatan agama deangan kegiatan ppolitis. Menyelinapkan misi pribadi ke 

dalam ritual peribadatan 

4. Msyarakat karangkendal yang sepuluh tahun dalam keadaan aman tentram 

sejahtera sejuk dan damai , penuh keakraban dan kekeluargaan, yang ditandai 

dengan maraknya jam’iahan, terbentuknya ratusan jamiyah keagaman, puluhan 

jamiah ziarah rutin menggelar acara ziarah tiap tahun bahkan lebih dari sekalai 

dalam setahun mereka rukun runtut penuh canda tawa sepanjang perjalanan ke wali 

sanga, ke pamijahan, ke masjid kuba laki perempuan tua muda dewasa anak2 

mertua menantu tetangga keluarga kerabat handai taulan berbaur daalam 

keakraban yang tulus. Masjid karangkendal yang tiap jumat ramai penuh meluap ke 

halaman hingga sebagian di balai desa, mereka datang ke jumatan dengan 

mengendarai motor dan menaruh motornya dengan rasa aman tanpa takut hilang 

hingga ratusan motor memenuhi alun alun balai desa tanpa satupun yang hilang, 

begitu tiap jumat mereka tanpa was was meninggalkan motornya jauh diluar masjid. 

Masyarakat kaarangkendal yang semula tenang dan tungkul dengan pekerjaan 

masing masing ada yang dengan sengang kesawah karena sawah terurus baik irigasi 

maupun jalannya, ada yang ke kota dengan tenang karena karangkendal tidak lagi 

bermusuhan dengan warga tetangga desa kaya tahun 1998 sampai 2003, ada yang 

ke pasar wates dengan enjoy karena di paasar wates tidak lagi terjadi penjambretan 

dan pengetrekan kaya tahun 1998 sampai 2003. Atas ceramah ceramah disela sela 

marhabanan, atas ajakan ajakan berdemo oleh seseorang yang hendak mencalonkan 

kuwu dan harus pilwu bulan agustus, Kemudian masyarakat karangkendal menjadi 

memiliki keberanian yang berlebihan, menjadi keras, ganas dan bringas, liar tak 

terkendali, berani mengambil keputusan masing masing. Berani berdemo sambil 

bakar bakar,  caci maki lewat mikrofon menjadi kebanggaan, tuduhan dan fitnah 
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menjadi merajalela, masyarakat teradu domba, issu2 negatif dihembuskan demi 

menjatuhkan sang penguasa yang memang masih punya SK, sms2 gelap disebar, 

kiyai dan ulama diprofokasi seolah sedang ada kondisi dimana ada zihad kebenaran 

melawan kebatilan, keadilan melawan angkara murka, perjuangan melawan 

kezaliman. Padahal kesemua itu dilakukan hanya untuk tujuan seseorang mencapai 

kekuasaan, seseorang yang terlalu berambisi ingin menjadi kuwu. 

5. Tanggal 26 April 2013 kuwu definitif mengajukan permohonan pengunduran diri 

untuk kepentingan pencalegan 

6. Tanggal 2 mei 2013 camat hadir menemui masa (sejenis kelompok preman) yang 

meminta pilwu segera dilaksanakan sebelum pilbup. Camat mendukung. Camat 

membiarkan sebagian preman pendemo mengganggu istirahat kuwu yang sedang 

menjalani cuti pencalegan dan pada saat itu kuwu sedang berkabung karena baru 

saja salah satu cucunya meninggal dunia hari Rabu tanggal 1 mei 2013, persis sehari 

sebelum demo. Padahal agama manapun mengajarkan umatnya untuk turut berduka 

terhadap keluarga yang di tinggal wafat. Adat daerah manapun begitu menghormati 

orang atau keluarga yang sedang berkabung/berduka. Budaya manapun 

mengajarkan kita untuk berempati terhadap suasana duka. Bahkan suasana perang 

pun menghormati kematian, desing peluru berhenti saat ambulan lewat membawa 

jenazah. Bahkan dalam pewayangan perang bratayuda pun dihentikan untuk 

menyatakan turut berduka cita. Saungguh camat tidak punya etika dan tatakrama 

sama seperti sekelompok preman yang demo tersebut. 

7. Pertengahan Mei 2013 camat memfasilitasi/memvalidasi perdes Karangkendal no 03 

tahun 2013 yang acak adul yang kemudian dijadikan pedoman penyelenggaraan 

pilwu karangkeandal yang terbukti hasilnya KISRUH. 

8. Tanggal 17 Mei 2013 BPD membentuk panitia 11, dengan  proses yang diawali kasak 

kusuk, dengan acuan perdes yang yang tidak lengkap dan tidak jelas, dibawah 

kawalan preman. Terbentuklah panitia yang kurang kredibel  

9. Tanggal 25 Mei BPD mengesahkan jadwal tahapan  kegiatan pilwu yang didalamnya 

tercantum hari pemungutan dan penghitungan suara terjadwal tanggal 28 Agustus 

2013. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan tanggal 29 maret 2013 dimana telah 

disepakati pemungutan suara dilaksanakan setelah ada penetapan KPU kab Cirebon 

tentang bupati dan wakil bupati terpilih. Padahal hari H pemungutan Suara pilbup 

baru akan dilaksanakan 6 oktober 2013. BPD mengingkari kesepakatanya sendiri. 

BPD mengabaikan hasil musyawarah yang sah dan resmi. kesepakatan hasil 

musyawarah tanggal 29 maret tidak diralat  atau dibatalkan secara sah dengan 

forum rapat yang lebih tinggi atau forum sederajat. BPD dengan gampang 

terombang ambing oleh kekuatan segelintir preman kacangan.  (Jadwal terlampir).  

10. BPD juga menyetujui jadwal tahapan pilwu selanjutnya yaitu: r: pelaporan hasil 

pemilihan, s: penetapan calon terpilih, t: pengesahan dan pelantikan kuwu 

dijadwalkan bulan september. Padahal camat melalui surat tertanggal 21 Maret 

2013  No 141/63-kec poin 4 talah menangguhkan segala tahapan pilwu mulai awal 
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september. Ini  berarti BPD menentang kebijakan camat,  Melecehkan camat, 

mmenghina camat.  

11. Pada tanggal 6 Juni 2013 Ketua panitia mengundurkan diri dengan resmi dengan alasan  usia 

dan kesehatan. (Surat permohonan pengunduran diri terlampir.) 

12. Tanggal 6 juni sampai      ?  2013 panitia tidak memiliki Ketua secara the yure. 

13. Tanggal 25 Juni 2013 panitia menyatakan semua bakal calon (tiga orang) dinyatakan telah 

melengkapi semua persyaratan baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. 

14. Tanggal 26 Juni 2013 panitia 11 menetapkan hanya dua balon yang lulus, satu bernama 

sirajudin dinyatakan batal sebagai balon karena belum lunas biaya uang dapur sejumlah 

240.000.000. padahal lulus tidaknya balon menjadi calon harus berdasarkan seleksi 

administrasi, uji visi misi dan tes kemampuan. Panitia dengan tanpa malu dan dengan fitnah 

menyatakan bahwa hanya menghasilkan dua balon yang lulus karena hasil pengkajian, 

penelitian , pemeriksaan administratif. Padahal sirajudin paling duluan melengkapi berkas 

persyaratanny dan  tanggal 25 Juni 2013 berkas ketiganya dinyatakan lengkap dan memenuhi 

syarat. 

15. Tanggal 28 Juni 2013 permohonan pengunduran diri Kuwu Karangkendal dikabulkan Bupati 

dengan SK No: 141,1/Kep.382-BPMPD/2013 (terlampir) 

16. Bulan puasa yang seharusnya diisi dengan kegiatan pertaubatan, amal ibadah, instrofeksi, 

tadarus, tafakur, itikaf. Justru diisi dengan kegiatan penuh intrik politik. Kegiatan yang kental 

nafsu syaiton. Apalagi salah satu calwu memanfaatkan bulan suci ini untuk memamerkan 

kebolehannya dalam hal sholat tarawih. Sholat tarawih dijadikan alat kampanye bak layaknya 

kemampuan seni yang dimiliki artis, atau suatu ketrampilan sosial yang dimiliki seorang politisi. 

Sholat tarawih yang merupakan salah satu jenis ibadah suci yang sakral menjadi penuh riya’ 

dramatis dan politis. Hal yang belum pernah dilakukan oleh politisi sebusuk apapun. 

Kemampuan menjadi imam sholat dimainkan laksana ketrampilan artistik 

17. Tanggal 15 Juli 2013 dilaksanakan sertijab dari Kuwu definitif kepada PjS Kuwu karangkendal 

18. Tanggal 28 Agustus 2013 dilaksanakan pemungutan suara, dalam perdes no 03 thn 2013 

harusnya dimulai jam 08.00 sampai jam 14.00. Keyataanya jam 14.00 calwu tidak  menyetujui 

penutupan pemungutan suara, bahkan calwu no 1 sampai dibujuk dirayu oleh semua pihak 

untuk menyetujui penutupan pemungutan suara, tetapi tetap tidak mau. Sampai panitia bolak 

balik naik turun ke panggung untuk membujuk calwu satu, tetap tidak mau turun dari kursi, 

sampai ketua BPD juga camat juga Kapolsek, semua mencoba membujuk calwu satu. 

Termasuk pihak kelauarga mencoba membujuk, sampai semua kesal semua teriak, 

masyarakat meneriaki dengan kata kata kesal, tetap calwu satu menolak. Hingga para 

pendukung mencoba membujuk, malah kena marah bahkan ada yang kena tamparan. Drama 

ini berlangsung berjam jam hingga penghitungan suara molor dimulai.. 

19. Tanggal 28 Agustus 2013 CAMAT menyaksikan langsung pemungutan suara 

pembuakaan kotak suara, pembacaan tanda contreng pada gambar dan pencatatan 

pada papan tetapi tidak diselesaikan dengan penghitungan suara (penjumlahan) 

tidak dituntaskan dengan rekapitulasi jumlah perolehan suara dan tidak dilanjutkan 

dengan pengumuman hasil perolehan suara masing masing calon, Camat minta 

rekapitulasi hasil penghitungan suara tapi panitia 11 tidak dapat memenuhi 
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permintaan Camat. Camat  menyaksikan kotak suara dan panitia 11 diamankan di 

mapolresta lalu terjadi kisruh. 

20. Tanggal 30 agustus Camat menyaksikan panitia rapat di Kecamatan dan tidak 

mampu menunjukan rekapan hasil pilwu. Camat menyaksikan  penandatanganan 

surat pernyataan yang ditandatangani Ketua BPD dan Ketua Panitia 11 di kantor 

Kecamatan yang menyatakan : pengesahan pilwu tidak memiliki dasar hukum, 

karena tidak ada rekap /data  perhitungan suara. surat pernyataan terlampir 

21. Tanggal 30 agustus Ketua Panitia masuk Rumah sakit seminggu 

22. Tanggal 30 agustus panitia tidak memilki ketua secara the fakto 

23. Tanggal 5 september 2013 camat menerima surat  BPD yang menyatakan tidak 

sanggup lagi melanjutkan tahapan pilwu karena pilwu KISRUH, dan menyerahkan 

sepenuhnya kepada camat. Hal ini dituangkan dalam surat pernyataan bersama dan 

ditandatangani 9/10 anggota BPD. Nomor surat : 13/BPD/IX/2013. Terlampir 

24. Tanggal 6 september ketua panitia meninggalkan Karangkendal menuju pulau Bali, pekerjaan 

kepanitian belum selesai. 

25. Mungkinkah camat belum berminat mengahiri permainan bola api pilwu 

karangkendal? Mungkinkah camat belum puas menikmati tontonan pilwu kisruh di 

karangkendal? Mungkinkah camat masih ingin melihat massa keduabelah pihak 

saling berdemo bergantian? mungkin samat masih ingin menikmati tontonan 

pertikaian antar kubu di dalam masyarakat karangkendal? Terbukti camat belum 

mau mengambil langkah atas alih tanggung jawab yang di berikan oleh BPD. Padahal 

perdes no 3 thn 2013 pasal ayat menyatakan Dalam hal BPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak menetapkan calon terpilih dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja, Camat mengusulkan pengesahan Kuwu terpilih kepada Bupati. Malah Tanggal 

9 September camat mengirim surat balasan kepada BPD no 141/168-Um, bahwa BPD 

harus bertanggung jawab dan harus melanjutkan tahapan pilwu karangkendal. Surat 

canmat terlampir 

26. 17 September 2013 Panitia 11 menyampaikan laporan hasil pilwu kepada BPD dalam 

bentuk berkas fotocopy. 

27. Tanggal 18 September BPD melalui surat nomor 16/BPD/IX/2013 mengembalikan 

laporan Panitia 11 tertanggal 17 September karena tidak lengkap dan tidak valid, 

laporan panitia 11  hanya foto copyan, padahal menurut PERDES no 03 thn 2013 

pasal 34 ayat 1 kelengkapan berkas harus asli. 

28. Tgl 15 September 2013  calwu no 1 berdemo di halaman Balai Desa Karangkendal 

dengan kekuatan masa sekitar 200 massa menuntut BPD mengesahkan hasil pilwu. 

29. Tanggal 24 September BPD melalui surat keputusan BPD nomor ?…/Kep-

BPD/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 mengusulkan pemberhentian Sdr 

AHMAD AZET sebagai penjabat kuwu dan mengusulkan Pengesahan sdr SARJA 

sebagai kuwu definitive. (SK terlampir). Bagaimana keputusan ini bisa diambil setelah 

kita lihat uraian diatas: (poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7). Rapaatnya kapan? 

dimana? Jam berapa? Siapa yang hadir? Kami ribuan masyarakat karangkendal 
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alhamdulillah rata rata mata kami masi awas, tidak ada satupun yang melihat BPD 

rapat. Bagaimana bisa ada keputusan? Keputusanya bertentangan pula dengan 

pernyataan dan sikap sebelumnya. Sikap dan langkah BPD berbelok belok kaya supir 

angkot yang masih trening atau supir tembak, tidak tegas, dan tidak konsisten. Ada 

apa dibalik ini semua? 

30. Tanggal 26 september 2013 pendukung calwu no 2 berunjukrasa ke kantor Bupati 

dengan kekuatan 23 kendaraan atau sekitar 800 orang menuntut pilwu ulang segera 

dilaksanakan 

31. Tanggal 28 September camat mengeluarkan rekomendasi/surat pengantar 

pengesahan calon kuwu karangkendal. Pengesahan calon kuwu adalah salah satu  

bagian dari tahapan pilwu. Kalau sudah masuk bulan September 2013 Tahapan ini 

Sudah dimoratorium oleh surat edaran camat sendiri tertanggal 21 maret dengan no 

141/63-kec poin (4) bahahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013, maka segala tahapan Pemilihan Kuwu ditangguhkan 

sementara mulai awal bulan September sampai dengan ditetapkannya Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Cirebon terpilih oleh KPU Kabupaten Cirebon. IMAM SUBRANI tidak 

konsisten atau tidak mengerti perbup no 27 dan no 38 tahun 2011 pasal (03) atau 

tidak dalam keadaan sadar saat membuat menandatangani dan melayangkan surat 

edaran camat kapetakan? Kalau dia mabuk, mabuk apa krena ada macem macem, 

ektasi? Sabu? atau kecubung? 

32. Tanggal 29 September BPD melakukan rapat Paripurna BPD dengan menghasilkan 

penetapan calon Kuwu Terpilih sebanyak 2 (dua orang) yaitu 1. Sdr SARJA  dan 2. Sdr 

KASTU. Hal ini ditetapkan dengan KEPUTUSAN BPD KARANGKENDAL KEC KAPETAKAN 

KAB CIREBON  nomor 11/Kep-BPD/VI/2013 TENTANG PENETAPAT CALON KUWU 

TERPILIH. Keputusan ini ditandatangani ketua BPD (ABDUL FATAH,S.Pd, M.Pd). (SK 

terlampir) 

33. Tanggal 02 Oktober 2013 pihak calwu no 2 menyerahkan urusan pilwu kepada pihak 

pengacara untuk di proses melalui jalur hukum. (surat kuasa terlampir) 

34. Tanggal 3 oktober 2013 melalui pengacaranya pihak calwu no 2 mengajukan 

permohonan pemblokiran pelantikan calwu no 1 dengan surat no: 01 Perm BJ-Law IX 

2013 (terlampir) 

35. Tanggal 07 oktober pihak calwu 2 mendaftarkan gugatan ke PTUN untuk 

membatalkan SK BPD tentang penetapan hasil pilwu. Surat gugatan terlampir 
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Kesimpulan  

 

Dari hasil pengamatan tim kami dilapangan, dan kajian terhadap peraturan Desa sebagai pedoman 

pelaksanaan pilwu di karangkendal, maka kami berpendapat 

1. Pelaksanaan pemilihan kuwu Desa Karangkendal tidak sah dan harus diulang 

2. Panitia 11 terindikasi melakukan kecurangan, oknum kecurangan harus dilakukan tindakan 

hukum 

3. BPD tidak bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya 

4. BPD tidak jeli, tidak tegas, tidak konsisten, teledor, dan mandul 

5. Camat bersikap mendua, dan tidak berwibawa, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan, tidak 

mampu memberikan pembinaan dan pengayoman bagi masyarakat karangkendal. 

6. Camat tidak mampu melakukan kordinasi pengawasan pelaksanaan pemilihan Kuwu 

Katangkendal, dan harus segera diganti 

7. Peraturan Desa Karangkendal no 03 tahun 2013 harus segera direvisi 

8. Tidak  segera melantik kuwu pun pelayanan masyarakat karangkendal  tetap dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, karena desa karangkendal telah memiliki  PJS sejak permohonan 

pengunduran diri  kuwu H.AMSORI (untuk keperluan pencalegan) resmi dikabulkan oleh Bupati 

sejak bulan romadon kemarin. 

9. Pjs kuwu agar segera menyelenggarakan pilwu ulang 

10. Bupati terpilih agar segera menindak camat IMAM SUBRANI 
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Kami sadar tulisan kami masih jauh dari sempurna, untuk itu kami harap teman teman 

membantu kami untuk menambahkan informasi/data/fakta agar tulisan ini lebih akurat 

lebih falid dan yang terpenting adalah lebih obyektif kebenarannya. 

Tuliskan apa yang saudara ingin tambahkan lalu serahkan kepada kami untuk 

penyempurnaan tulisan ini sebelum kami publikasikan, terimakasih atas partisipasi teman 

teman.  

 

Karangkendal 9 oktober 2014 

Wassalam  

Tim penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karangkendal, 9 oktober 2013 

TIM PENGAMAT/SAKSI 

 

 

KURNIA    M. NASORUDIN, S.Pd.I    LENI  

   

 

 

YAYAH   SUBEKTI ABDULLAH   H.ALI JADIYA  
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TA’AWUDIN  SANUDIN   H.MUHAMAD IKHLAS, S.Ag M.M Pd 

 

 

IBNUDIN   TASIJA    MUHEMIN  

 

 

TARSILA    Drs. SARWIYA,M.Pd     

  

 

 

 

MUSLIM     AGUS 

 

 

 

 M.SHIHABUDIN, S.Pd  H.M.IKHLAS,M.M.Pd 

 

 

 

Drs. SAEFUDIN, M.Pd      H.ALI JADIYA, A.Ma Pd 

Apa tujuan BPD  mencantumkan pasal                    ayat  

Apakah pasal             ayat                 ini harus dilaksnakan 

Mengapa pasal                ayat                 harus dilaksanakan  

Apa konsekwensinya jika pasal                ayat              ini tidak dilaksnakan 
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Apakah menurut BPD,  pasal                 ayat              ini sudah dilaksanakan dengan benar 

Apa tindakan / langkah BPD terhadap pelaku pelanggaran pasal           ayat 


