
 
Catatan Bawaslu Manado Terkait Polemik Personil Panwascam Singkil Yang 
Diberitakan Sebagai Anggota Partai Politik.  
 

1. Bawaslu Manado menerima dan melantik Saudara M. Aly Murtadho (MAM) sebagai 
Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Singkil setelah mengikuti 
proses sesuai dengan mekanisme dan terpilih berdasarkan objektifitas penilaian. 

2. Selama proses perekrutan, saudara MAM mengikuti dengan baik dan mendapat 
catatan positif dari Pokja. 

3. Saat tes wawancara, saudara MAM memperkenalkan diri sebagai aktivis, guru dan 
memiliki pengalaman kepemiluan pernah sebagai pekerja di Jaringan Pendidikan 
Pemilih untuk Rakyat (JPPR). 

4. Saudara MAM kemudian terpilih sebagai Anggota Panwascam selanjutnya dilantik 
oleh Ketua Bawaslu Manado, bersama dengan calon terpilih lainnya. 

5. Selama proses seleksi, Bawaslu Manado telah mengumumkan daftar nama calon 
Panwascam, namun hingga pelantikan tidak ada informasi dan tanggapan mengenai 
saudara MAM yang pernah terlibat dalam kegiatan pemilu 2019 bersama partai politik 
(parpol). 

6. Pasca pelantikan, staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menghubungi Bawaslu 
Manado untuk mengkonfirmasi adanya informasi awal, bahwa saudara MAM pernah 
mengikuti kegiatan bersama parpol. 

7. Bawaslu Manado kemudian memanggil MAM untuk dimintai keterangan mengenai 
adanya foto-foto yang bersangkutan dengan atribut parpol pada pemilu 2019. 

8. Saudara MAM membenarkannya. Bahwa ia pernah ikut membantu parpol pada kerja-
kerja operasional. Namun, kapasitasnya bukan sebagai anggota karena tidak pernah 
mendaftarkan diri secara resmi sebagai anggota, maupun pengurus, melainkan 
sebagai tenaga profesional sekaligus membantu isterinya yang menjadi calon legislatif 
(caleg) di parpol tersebut. 

9. Saudara MAM mengikuti seleksi Panwascam berangkat dari aturan yang 
menyebutkan bahwa Anggota atau Pengurus Parpol tidak bisa menjadi penyelenggara 
kecuali sudah 5 tahun dan disertai dengan surat dari parpol. Sementara, saudara MAM 
menjamin tidak pernah menjadi pengurus parpol. 

10. Pada Jum’at, 17 Januari 2020, Saudara MAM mengambil keputusan untuk mundur 
dari jabatan sebagai anggota Panwascam Singkil tanpa ada paksaan dari siapapun, 
dengan alasan untuk menjaga nama baik penyelenggara pemilu dan pilkada, 
khususnya Panwascam Singkil dan Bawaslu Kota Manado. Saudara MAM tidak ingin 
menjadi kontroversi hingga mengganggu stabilitas pengawasan pada pilkada 2020. 

11. Bawaslu Manado mengambil sikap dan kebijakan untuk memberhentikan dengan 
hormat kepada saudara MAM sebagai anggota Panwascam Singkil, karena telah 
mengundurkan diri, kemudian mempersiapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) 
berdasarkan nomor urut dan ketentuan yang berlaku. 

12. Bawaslu Manado meminta semua kalangan untuk dapat mengontrol semua jajaran, 
baik Panwascam dan rencana perekrutan panwas kelurahan se Kota Manado demi 
menjaga kualitas pemilu. 

 
Dari poin-poin tersebut di atas, maka diharapkan kepada semua kalangan untuk dapat 
menyikapinya dengan penuh kebijaksanaan demi menjaga stabilitas pilkada 2020. 
Bawaslu Manado menjamin semua jajaran akan dikontrol dan dibina agar kuasa 
menjalankan amanat undang-undang.  

Manado, 20 Januari 2020 
Ketua & Anggota Bawaslu Kota Manado 

#SalamAwas 


