Polda Sumut Kerahkan 18.000
Personel Amankan Pilkada

Ilustrasi
Medan, 12/6 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah Sumatera Utara
(Sumut) mengerahkan kurang lebih 18 ribu orang personel dalam
upaya menjaga keamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) serentak di provinsi tersebut pada 27 Juni 2018.
“Sebanyak kurang lebih tiga perempat dari 23.000 personel
kepolisian akan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan
Pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara,” kata Direktur
Pengamanan Objek Vital Polda Sumut, Kombes Hery Subiansauri,
seusai menghadiri rapat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Selasa.
Ia menjelaskan, secara keseluruhan personel Polri yang
berjumlah sekitar 18.000 orang tersebut mulai diterjunkan di
33 kabupaten dan kota di Sumut mulai 21 Juni 2018.
Selain pengerahan sekitar 18.000 personel Polri tersebut,
lanjutnya, Polda umut juga siap menerjunkan pasukan pendukung
sebanyak empat satuan setingkat kompi (SSK) dari Brimob Polda
setempat.
Pada 21 Juni, menurut Hery, para petugas kepolisian sudah

diterjunkan ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) untuk
mengawal kotak dan surat suara.
Disebutkannya, kantor-kantor penyelenggara pemilu menjadi
salah satu objek prioritas diamankan.
Ia menambahkan, kondusivitas dan kelancaran Pilkada serentak
2018 di Sumut merupakan tanggung jawab bersama seluruh
pemangku kepentingan.
Karena itu, pihaknya berharap peran tokoh masyarakat dan agama
di Sumut dalam berkontribusi untuk menyukseskan Pilkada
serentak 2018.
Ia juga menegaskan kepolisian akan memberikan pengamanan dan
pengawalan yang sama terhadap pasangan calon kepala daerah.
Pihak kepolisian juga siap melaksanakan pengamanan selama
pelaksanaan kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur yang dijadwalkan berlangsung di dua tempat terpisah
pada 23 Juni 2018.
Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumut,
pasangan nomor urut satu Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS)
akan melakukan kampanye akbar di Lapangan Merdeka Medan.
Sedangkan pasangan nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat-Sihar
Sitorus (DJOSS) pada hari yang sama menggelar kampanye akbar
di Lapangan Baharuddin Siregar Lubuk Pakam, Kabupaten Deli
Serdang.
Sebagaimana diketahui, di Sumut pada 27 Juni 2018 selain
dilaksanakan pemilihan gubernur, ada delapan kabupaten dan
kota pada hari yang sama menggelar Pilkada serentak, yaitu
Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Batu Bara, Tapanuli Utara,
Dairi,
Padanglawas,
Padanglawas
Utara
dan
Kota
Padangsidempuan. (LMC-05)

