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BERITA PILKADA BADUNG
PASANGAN GIRI PRASTA – SUIASA
DI LIMA KECAMATAN

PASANGAN SUDIANA – SUTRISNO MENANG
DI KECAMATAN KUTA UTARA

PEMUNGGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS pada hari Rabu 9 Desember
2015 sudah berlangsung dengan tertib dan aman di wilayah kecamatan kuta, proses “
PENCOBLOSAN “ mulai pada pukul 07.00 wita dan berakhir pada pukul 1300 Wita secara
keseluruhan, namun proses penghitungan hasil perolehan suara masing – masing TPS baru
dilakukan setelah pukul 13.00 Wita – sampai dengan 16.00 Wita. Partisipasi pemilih untuk
datang ke TPS menggunakan hak pilihnya sangat rendah, sedangkan pihak penyelenggara
KPU Badung mengharapakan partisipasi pemilih mencapai 60 – 70 %, bahkan ada TPS
mempunyai DPT 605 pemilih yang datang hanya 66 orang saja. Secara keseluruhan partisipasi
masyarakat pada perhelatan PILKADA Badung tahun 2015 hanya 44,19 %.
Menuru Ketua KPU Badung AA RAKA NAKULA,SH yang ditemui di Kantor Camat Kuta
semalam 9 Desember 2015 jam 19.30 Wita, mengatakan jajaran penyelenggara sudah berbuat
maksimal untuk memotipasi pemilih agar bias datang ke TPS, baik melalui media elektronik
maupun denngan menampilkan dengan model Pentas SENI, namun hal tersebut tidak
membuahkan hasil. Tetapi khusus untuk Kecamatan Kuta pemilih yang sangat heterogin

penduduknya dengan kondisi mobilisai sangat tinggi ( dalam artian ) pada saat pendataan
pemilih mereka ada ditempat, sedangkan pada saat diselenggaranya pemilihan mereka pulang
kampung, selain kreteria tersebut penduduk yang berdomisili dibeberpa lokasi di Kelurahan
Tuban sudah tidak ada lagi, karena kena penggusuran perluasan Bandara Ngurah Rai Bali.
Kondisi seperti itu kita tidak bias mencoret nama pemilih tersebut.Disisi lain system kita
belum maksimal dalam peng -input data pemilih, masih saja muncul data lama sehingga terjadi
tercatat duakali atau tidak muncul data yang baru dimasukan.
Ketua Panwaslih Kecamatan Kuta AA Salit Rai Karnata mengatakan bahwa “H-1 “ kita
jajaran panwasli dengan petugas pengawas TPS dan PPL sudah turun ke lokasi d Br.
Pesalakan memantau kondisi RIIL petugas KPPS menyampaikan surat undangan datang ke
TPS yaitu form model C-6. Yang pada saat pemantauan rata- rata ketua KPPS hanya baru bisa
mendistribusikan C-6 200 – 300 lembar itupun merupakan warga adat saja. Sedangkan untuk
warga non adat sudah dibukakan posko selama 3 hari sebelum hari “H”.
Pada kesempatan tersebut ditemui juga Kepala Lingkungan Br Pesalakan Tuban I Nyoman
Sudarta mengatakan, setiap hajatan PEMILU kita di lingkungan Br Pesalakan selalu mengalami
kendala seperti ini, dari awal pendataan pemilih agar data yang diberikan oleh KPU bias
UPDATE sehingga kami dibawah tidak terbebani kerja yang banyak, namun hasil kerja tiada
arti; karena kondisi seperti ini pemilih sulit ditemui, entah dimana mereka berada.

