KUTATV.COM , JUMAT 4 DESEMBER 2015
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinergisitas
dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2015. Rapat dihadiri oleh Ketua KPU
Badung dan anggota, Ketua Panwas Kabupaten Badung beserta anggota, Danramil, Polresta & Polres
yang diwakili oleh Kabag OP, pejabat Bupati yang diwakili oleh Kesbanglinmaspol, Panwascam, PPL,
PPK,PPS , Tim pasangan calon, serta undangan lainnya.
Acara dibuka oleh Ketua KPU Badung AA Raka
Nakula jam 10; 20 wita menyatakan bahwa maksud
pertemuan ini agar tercipta suatu konsep yang satu
kata dalam penyelenggaraan PILKADA . selanjutnya
diberikan video tatacara KPPS penyapaian C6, serta
sampaikan bila form C6 tidak ada pemiliknya dan
atau orangnya sudah meninggal form C6 agar
dikembalikan ke PPS, dimohon juga pada pengawas
yaitu PPL agar ikut mengawasi proses penyampaian
surat undangan datang ke TPS untuk memilih. Pada
kesempatan ini ditekankan radius 200 meter dari
tempat TPS didak ada atribut pasangan calon yang terpasang, apalagi saksi tidak boleh menggunakan
atribut pasangan calon.
KPU Badung akan menggirim Logistik ke
PPS mulai tanggal 7 Desember 2015, untuk
kelurahan Kuta akan dikirim tanggal 8
Desember 2015, karena di Desa adat kuta pada
tanggal 7 Desember 2015 melaksanakan
upacara PECARUAN SASIH (

Nangluk Merana ) hal penyelenggarakan
PILKADA 2015, serta menekankan kerjasama
antar penyelenggara pemilu. Begitu juga dari KESBANGLINMASPOL memberikan pengarahan terkait
dengan pengamanan PILKADA, dengan investasi keamaman yang sangat mahal, bukan dari segi biaya
namun dari segi keamanan jiwa kita semua sebagai penyelenggara pemilu, karena petugas pemilu tidak
disertakan dalam ASURANSI JIWA

Ketua Panwas Badung Kt Arka menyatakan rapat
koordinasi ini sangat BAI untuk menyamakan persepsi
dalam proses tahapan penyelenggara pemilihan Bupati
dan wakil bupati tahun 2015 sehingga dapat tercapai
suatu hasil kinerja pengawasan yang maksimal untuk
mewujudkan PILKADA yang mendapat Legitimasi
masyarakat , berintegritas serta memiliki kekuatan
hukum .
Acara ditutup dengan santap siang bersama.
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