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Bertempat di sekretariat KPU Karangasem, Sekretaris KPU Propinsi Arya Gunawan  melantik 

empat orang pejabat Kasubag di lingkungan secretariat KPU Karangasem dan Jemberana (16/1) 

kemarin. Keempat pejabat tersebut yakni I Wayan Alit Martawan, SH yang  sebelumnya 

menempati posisi Kasubag Program dan Data menduduki posisi Kasubag  Hukum KPU 

Karangasem menggantikan posisi I Wayan Mindia SH yang memasuki usia pensiun.  I Gusti 

Agung Bagus Prihartana SE selanjutnya naik jabatan menjadi Kasubag Program dan data 

menggantikan posisi Alit Martawan. Pejabat lainya dari KPU Jembrana yakni I Gede Suartana, 

SE dari Kepala Seksi Pemberdayaan pada Pemerintah Kelurahan Pendem, Jemberana 

menggantikan Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas KPU Jemberana yang pension karena 

meninggal dunia. Tri Karyanan Ambaradadi mantan sekretaris Kelurahan Dauhwaru, Kabupaten 

Jembrana selanjutnya menduduki jabatan Kepala Sub. Bagian Hukum pada Sekretariat KPU 

Jemberana menggantikan posisi IB Gede Brahmantara, SH yang dimutasi ke Pemkab Jemberana. 

Kepada jajarannya Arya Gunawan berpesan agar bekerja sepenuh hati dan penuh waktu untuk 

melaksanakan perhelatan Pemilu yang akan datang. . Seperti diketahui puncak kesibukan KPU 

tahun ini akan menghadapi tiga perhelatan besar yakni pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden 

yang diasumsikan hingga dua putaran menurutnya membutuhkan konsentrasi penuh untuk dapat 

melaksanakanya dengan baik. ”Segenap jajaran sekretariat harus bekerja sepenuh hati dan penuh 



waktu,”himbaunya. Kepada pejabat lama yang memasuki usia pensiun Arya Gunawan secara 

khusus menyampaikan penghargaan atas kinerjanya selama menjabat. Kedepan dia minta agar 

sekretariat memperhatikan tenaga kontrak organik yang memiliki masa pengabdian lebih lama 

untuk diperioritaskan menempati posisi pegawai negeri sipil. “Tenaga kontrak atau honorer yang 

diusulkan menjadi PNS diperioritaskan tenaga organik yang memiliki masa pengabdian lebih 

lama,”imbuhnya.  Hadir dalam kesempatan itu Anggota KPU Propinsi, Ni Wayan Widiastini, 

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kota se Bali serta PPK sekabupaten Karangasem. 

  

  

KPUD Karangasem, Segera Tertibkan Baliho Yang Melanggar 

 

Kesepakatan yang dibuat sebelumnya antara perwakilan partai politik, Pol PP dan Dinas 

Pertamanan dan Kebersihan, KPUD Karangasem tentang pelarangan pemasangan atribut parpol 

terutama baliho di zona yang telah ditetapkan tampaknya belum di indahkan beberapa caleg 

parpol maupun calon DPD RI. Menindaklanjuti hal itu, KPUD Karangasem akan segera 

menertibkan baliho caleg yang dipasang di zona terlarang. 

Sedikitnya delapan parpol dan dua calon DPD RI yang direkomendasikan oleh panitia 

pengawas pemilu (Panwaslu) Karangasem yang ditemukan melakukan pelanggaran pemasangan 

baliho di zona terlarang. Padahal sebelumnya KPUD Karangasem telah menyurati masing-



masing parpol maupun calon DPD RI agar menurunkan baliho yang dipasang di zona terlarang. 

Namun hingga kini, baliho caleg maupun baliho calon DPD RI masih ditemukan. 

”KPUD sudah menyurati parpol peserta pemilu maupun calon DPD RI agar menurunkan 

sendiri balihonya, kami memberikan rentang waktu tiga hari, surat tersebut tertanggal 9 Januari 

2014, namun hingga kini masih banyak baliho yang belum diturunkan oleh caleg tersebut,” ujar 

Anggota KPUD Karangasem, Divisi sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM , I 

Gede Krisna Adi Widana, ketika ditemui di ruang kerjanya, pada Kamis (8/1/2014). 

Diakuinya, surat rekomendasi dari Panwaslu tersebut tentang pelanggaran pemasangan 

baliho di zona terlarang tersebar diseluruh kecamatan. Untuk hal itu, pihaknya berencana akan 

melakukan rapat koordinasi dengan Pol PP dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan maupun 

instansi terkait lainya untuk melakukan penertiban. 

”Besok kami akan melakukan rapat, dan lusa kami akan langsung bergerak menertibkan 

baliho yang melanggar,” ujarnya lagi. Krisna Adi Widana juga mengatakan, sesuai dengan 

kesepakatan yang dibuat sebelumnya antara wakil partai politik, Pol PP, Dinas Kebersihan dan 

Pertanaman, serta KPUD Karangasem disepaki untuk zona yang diperbolehkan di Kota 

Amlapura yakni, di sepanjang Jalur sebelas kelurahan Padangkerta dan di Lapangan 

Candrabuana. Sedangkan, untuk di kecamatan lainya, zona yang diperbolehkan di sekitar 

lapangan umum, sementara untuk diwilayah Desa nantinya agar dikoordinasikan dengan kepala 

Desa ataupun lurah setempat. (Div.Sos) 
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JADWAL PENERTIBAN ALAT PERAGA 
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PROVINSI : BALI 

KABUPATEN : KARANGASEM 
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KECAMATAN ABANG 

KECAMATAN BEBANDEM 

KECAMATAN KARANGASEM 

KECAMATAN KUBU 

KECAMATAN MANGGIS 
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