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Permintaan Dana Rp 24 Miliar Belum Jelas
f

KPU Gianyar Kehingurlsfin.fnlankam Frogranr Filkada

GIANYAR, TRIBUN BALI
- Meski APBD 2017 sudah ke-

tuk palu, KPU Gianyar belum
mengetahui anggaran yang
mereka ajukan diterima atau
sebaliknya. Karena tiada kepastian, saat ini KPU Cianyar

belum'bisa melakukan program yang berkaitan dengan
anggaran. Seperti melakukan
rekrutmen Paniiia Pemungutan Suara (PI5).
Ketua KPU Gianyar, Anak
Agung Gede Putra, Minggu
(22 / I) mengatakan, semestinya saat ini pihaknya sudah

melakukan program bimbingan teknis, rekrutmen PPS,
PPK dan sebagainya. Namun
lantaran anggaran senilai Rp

24 miliar yang diajukan ke
Pemda Gianyar belum jelas,
pihaknya pun belum melakukan program tersebut.
"Awal Februari kami akan

Ed isi

J;
Sudah masukAPBD
2OL7 apa tidak, dan
berapa miliar yang

disetujui, itu kami
belum tahu.
AA Gede Putra
Ketua, KPU

:lanyar
menggelar rapat dengan Kes-

bangpolinmas, Disdukcapil,
dan partai politik terkait Pilkada Gianyar. lri butuh anggaran, tapi saat ini anggaran
yang kami ajukan belum jelas.
Sudah masuk APBD 2077 aoa
tidak, dan berapa miliar yang
disetujui, itu kami belum tahu.
Makanya sekarang kami masih

bingturg ini," ujarGung Puha.
KPU Gianyar semakin waswas lantaran adanya inforrnasi soal APBD 2017 yang belum
bisa direalisasikan. Sebab be-

Kepala Badan Perencana
Pembangunan Daerah (Bappe
da) Gianyar, I Gede Wdarma

lum diundangkan. Dia pun

tidak mengetahui anggaran

berharap apa yang terjadi di
birokrasi Pemda Gianyar, tidak berimbas pada programprogram KPU Gianyar.
"Semoga saja kekhawatiran
kami tidak terjadi. Astungknra
mulai dari tahapan hingga Pilkada nanti, pemilihan bupati
dan wakil bupati Gianyar bisa
berjalan mulus," harapnya.
Berdasarkan data KPU Gianyar, anggaran untuk Pilkada

yang diamprah KPU Gianyar.
"Tapi pasti sudah masuk APBD
2017. Namun terkait berapa
totalnya yang disetujui Pemda, saya sendiri kurang tahu.

Gianyar telah diamprah

19

Oktober 2016. Total anggaran

yang diminta KPU Gianyar
pada Pemda Gianyar senilai
Rp 24 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk
biaya bimtek, rekrutmen P[5,

PPK, dan sebagainya.

Suharta mengatakan, pihaknya

IGrcnasedangtidakmembawa

data," ujar-

nya

saar

dikonfirmasi via
telepon,
(weg)

