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Satpol PP DKI mencopot spanduk ucapan kemenangan Prabowo - Sandiaga di RT5 RW8 Kelurahan
Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, 6 Mei 2019. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur terus
membredel spanduk kemenangan pasangan calon presiden yang terpasang di sejumlah
kawasan.
Baca: Satpol PP Jaktim Copoti Spanduk Kemenangan Capres

Kepala Seksi PPNS dan Penindakan Satpol PP Jakarta Timur, Achmad Ruslan,
mengatakan timnya menurunkan spanduk kemenangan di Jalan Cipinang Kebembem VI
dan Pisangan Timur pada Selasa kemarin.
Spanduk yang diturunkan berisi ucapan kemenangan untuk pasangan calon presiden dan
calon wakil presiden Prabowo - Sandi. "Diturunkan karena melanggar peraturan daerah
tentang ketertiban umum," kata Ruslan saat dihubungi, Rabu, 8 Mei 2019.
Hingga saat ini, Satpol PP Jaktim masih terus mendata dan mencari baliho maupun
spanduk kemenangan yang terpasang di tempat umum. Spanduk kemenangan Prabowo -
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Sandi juga sebelumnya ditemukan di sejumlah kawasan, seperti di Pulogadung,
Rawamangun dan Kebon Pala.
"Semuanya sudah dicopot. Ada yang dicopot petugas dan ada yang dicopot warga
sendiri," katanya.
Satpol PP, kata Ruslan, telah berkoordinasi dengan polisi dan TNI untuk menertibkan
spanduk kemenangan capres di beberapa kawasan. Ia berharap masyarakat ikut
membantu menertibkan spanduk yang dianggap melanggar ketertiban umum. "Kami
berharap spanduk tersebut juga tidak dipasang lagi."
Badan Pengawas Pemilu Jakarta Timur resah melihat semakin banyaknya pendukung
kedua kubu pasangan calon presiden yang memasang spanduk ucapan kemenangan di
tempat umum. Menurut Komisioner Bawaslu Jakarta Timur, Ahmad Syarifudin Fajar,
jumlah spanduk ucapan kemenangan semakin banyak di pasang oleh kedua kubu pasangan
calon presiden.
"Kami berharap kedua kubu bisa menahan diri untuk memasang atau merayakan
kemenangan. Kami berharap bersabar sampai hasil resmi KPU diumumkan," kata Ahmad
saat dihubungi, Sabtu, 4 Mei 2019. "Yang kami lihat justru semakin banyak."
Baca: Baliho Kemenangan Prabowo di Tanah Abang, Bawaslu: Tidak Etis

Bawaslu Jakarta Timur, kata dia, telah menemukan spanduk ucapan kemenangan kedua
kubu pasangan calon. Berdasarkan pantauan Bawaslu, spanduk kemenangan sempat
terlihat di jembatan penyeberangan orang Cawang dan Kampung Melayu. "Di dua JPO
itu ada ulama mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan Jokowi - Maruf."
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