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PILKADA GIANYAR
Siapkan Rp 20M untuklimapaket

GIANYAR - Kegelisahar pihakprovinsi terkait anggaranPilkad a.Gianyaidan eilg"u. nuf p;;;;; mendatansterjawab. peny-elengga.i pittuai cia"vai dan pilgub
mendarang telah dijatah Rp 20 miliar. Ad;;rurr rersebut,disiapkan bagi lima pake.t calon bupati di"n wakil bupatiGianvar yang bertarung. Anggaran ,"n"r", it" _ulai digu_nakan pada Okober Z0t7 -i-.rauturrg.Ketua KpUD Gianyar, Anak Agung"Gede pufta, menya_takan dari lima pakei cabup it", ieraiil Ja.i putlu, pur,ui Ou.,non partai alias independen. .,Kalau dilihai dari perolehan
kursi di DPRD, calon partai bisa sampai tiea patet," uiarAgung.Putra usai rapar koordinasi oengan ffiuo nuli du.,pemerintah Gigya_r, di aula KpUD Gianlar kemarin (1216).
. Selain tiga paket dari partai, aaa aua plteiaari cAonindependent. "Untuk independent, ,"r:"ui p-iuh pun_
dudtrk_Gianyar, mereka r,',ilib mengu_p"ituo SO ,iU"
KTP (Karru Tanda penduaut, rea),'vietJ;;. 

--

"Kalau verifikasi terhadap KTp calon independent tra_
rus dilakukan rinci, tidak bisa pakai sampei lagi seperti
dulu,".ujarnya. Diterangkan Agung putru, ungiurun ,"_
Desar lru unruk mempersiapkan pelantikan pengurus di
:f^qyll":"Taran, pengadaan rogistik dan iebigainya.

^1:r,T:.ru. 
arat per.aga.nanti disiapkan flu,ladi tidik

ada lagi perang baliho,', ujarnya.

. 
Pengadaan alat peraga kampanye oleh KpU ini sesuai

3-Ttgi.? 
peqnjuk pusat. "Tujuannya untuk menciptakan

KeterttDan dan keamanan,,, terangnya
Jementara itu, usai rapatkoordin-asi, Ketuatr(pUD BaIi,
uewa Raka Sandi, mengaku lega dengan hasii rapat
kemarin. "Komitmen mengenai inggara; sudah selesai,
pemerintah melalui wakil bupati iudah memfasilitasi
anggaran KpU, panwas dan lainnyai, ujar Raka Sandi.

Karela masalah anggaran yang sempai mandes sudah
terjawab, kiniKPUD Balimendesakuntuimemperbitidata

tsyt* iq 1bu warqa Giaryaar belum turJr*-G-rcrp,
recl). Tadi sudah berkoordinasi untuk komifmcn mml,-o-
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LAPORKAN DANA PILKADA: Ketua KPU Buleleng Gede Su'
ardana (kanan) melaporkan sisa dana pilkada kepada Wabup

Buleleng Nyoman Sutiidra di kantor bupati, kemarin.

Dana Pilbup Buleleng
Sisa Rp 14,8 Miliar

SINGARATA - Penyelenggaraan Pilkada Buleleng 2017 yang

resmi berakhit' 15 Maretlalu, masih menyisakan banyakangga-

ran. Dari beberapa instansipng menerima hibah daerah, sisa

anggaftm mencapai Rp 14,8 miliar. Sebagai catalan, momen
e'iliida n.ilel"ng 201? digelar dengan danayang fantastis. Pe-

merintah mengalokasikan anggaran hingga Rp 71 miliar untuk
dana penyelenggaraan, pengawasan' hingga pengamanan.

Seetatrti*npanterlangsungsdarnadel4anbular! Pillcdahte-
leng pun beraldrir dengan kunenangan pasangan petahana Punl

esrssuradnlana ttyomanSrgiara"Instansiyngmenerimahibah
pun segeramelaporl<ansisaanggarankepadapemerinahdaeratl^ 

Ibrakhir,KomisiPemilihanUmum(KPU) Bulelengmelapo*an
sisa penggunaan anggaran pada Pilbup Buleleng 2017, Senin
(1216) lernadn laporanitu diserahkanl(etuaKPUBuleleng Gede

Suardana kepadaWahl Bupati dr. l$oman Sutiidra' yangiuga

disalsikan Selkab Buleleng Danra Ketut Puspaka- Penyerahan

laporan itu dilal(ll(an di Ruang Rapat lGntor Bupati Buleleng.

Dari laporan itu, KPU Buleleng menyampaikan dari ang-
garan Rp eO,Z miliaryang diterima KPU Buleleng, masih ada

sisa anggaran Rp 10,4 miliar. Sebelumnya Panitia Pengawas

Pemilu (Panwaslu) Buleleng juga telah menyetor laporan
dengan sisa anggaran Rp 2,4 miliar. Sementara aparat
keamanan yang terdiri dari Polri dan TNI melaporkan sisa

anggaran pengamanan mencapai Rp 2 miliar.
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Ketua I(PU Buleleng Gede Suardana mengatakan, sepintas
sisa dana pilkada memang cukup besar. Namun semua itu
sudah sesuai dengan standar baku yang ditentukan oleh
IGU RI. Dalam perencanaan, I(PU Buleleng memperkirakan
Pilkada Buleleng akan masuk pada tahap sengketa di Mah-
kamah Konstitusi, dan berlangsung dua putaran. Namun
Pilkada berlangsung satu putaran tanpa adanya sengketa.

"Dengan tidak ada sengketa di MK, artinya tahapan
berlangsung lebih cepat. Penyelenggaraan yang kami
perkirakan berlangsung sembilan bulan, jadi delapan bulan
saja. Sehingga honor selama sebulan tidak dibayarkan. Itu
menyisakan anggaran Rp 1,4 miliari' kata Gede.

Selain itu jumlah kontestan yang mengikuti Pilkada
Buleleng juga berpengaruh. KPU Buleleng memperkirakan
pilkada akan diikuti enam pasang calon. Namun faktanya
hanya diikuti dua pasangan calon. Saru pasangan dari partai
politik, dan satu pasangan lain dari jalur perseorangan.

"Otomatis sisa untuk 4 pasangan itu tidak bisa digunakan.
Misalkan tahapan pencalonan, verifikasi calon perseorangan,
pembuatan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang
nilainya memang sangat-sangat besar. Semua laporan sudah
kami serahkan, tinggal transfer ke kas daerah sajai ' imbuh Gede.

Sementara itu Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra
mengatakan, laporan itu sudah diterima oleh pemerintah.
Karena sifatnya dana hibah, tak menutup kemungkinan
laporan itu akan diperiksa kembali, meski sebelumnya telah
diperiksa oleh Inspekorat KPU RI. (eps/dof)
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DENPASAR - Proyek pemeliharaan jalan
provinsi sepanjang 2 kilometer di Kabupat-
en Gianyar disemprit Komisi III DPRD Bali.
Dewan me-warning kontraktor agar segera
menyelesaikan proyek yang menelan biaya
sebesar Rp 10,2 miliar itu.

Wajar jika dewan mengultimatum kontrak-
tor. Pasalnya, dari hasil sidak dewan ke lokasi
kemarin (1216), proyek yang didanai APBD
Provinsi Bali, itu target penyelesaiannya 24
Agustus 2017. Namun, dengan waktu tinggal
dua bulan, progres proyek baru mencapai 50
persen. Itu pun tidak penuh 50 persen.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi III
DPRD Bali I Nengah Tamba dan I Gede Cahy-
adi, kontraktor PTAdi Murti. "Kami meminta
agar pengerjaannya bisa dikebut, sehingga
bisa selesai tepat waktui' tandas Sekretaris
Komisi III.Ketut Kariyasa kepada kontraktor r

) Baca Proyek... Hat3l

Dikebut Biar Cepat Selesai
r PROYET...

Sambungan dari hal 21

sampai cuaca menjadi dalih ken-
dala proyek tidak tepat waktui'
imbuh politisi asal Buleleng itu.

Sementara itu, pihak kontrak-
tor mengklaim secara umum
pengerjaan proyek sudah berjalan

baik. Pihak kontraktor menga-
ku optimistis merampungkan
proyektepatwaku. "I(ami belum
melihat kendala yang berpotensi
menglnmbatpengerjaanproye(
ujar Cahyadi. (san/plt)

Kariyasa juga merninta kon-
traktor memperhitungkan
kondisi cuaca saat ini. "fangan


