Komisi Pemilihan Umum

Akhirnya Anggaran Panwaslu 2003 Adalah Rp 200 Miliar
Jakarta, kpu.go.id - Rapat bersama yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu), dan Direktorat Jenderal Anggaran Depkeu pada hari Kamis 10 Juli lalu diputuskan bahwa anggaran
Panwaslu untuk tahun ini adalah Rp 200 miliar.
berarti kurang dari separo yang diajukan oleh Panwas. Sebab dalam usulan terakhirnya Panwaslu mengajukan
anggaran tahun ini sebesar Rp 462 miliar, persisnya Rp 462.528.766.000.
Keputusan tersebut diambil setelah melalui beberapa kali pertemuan. Semula Panwaslu mengusulkan anggaran untuk
2003 sebesar Rp 1.094.762.831.000.000 (Rp 1,09 triliun) dan tahun 2004 Rp 954.913.000.000 (Rp 954,9 miliar). Tetapi
KPU menilai usulan anggaran tersebut terlalu besar. KPU sempat memasukkan usulan dari Panwaslu ke DPR untuk
mengajukan anggaran tambahan untuk tahun 2003. Tetapi, sebagaimana dikatakan Kepala Biro Keuangan Hamdani
Amin, KPU kemudian meninjaunya lagi dengan melakukan realokasi anggaran KPU 2003. Caranya, dengan
mengeluarkan anggaran untuk cetak surat suara. Ini dimungkinkan karena pencetakan surat suara baru akan dilakukan
2004, sementara DPR dan pemerintah sudah menuangkan mata anggaran ini pada anggaran KPU 2003. Pos itulah
yang dikeluarkan oleh KPU untuk dibagi-bagi, antara lain untuk menambah biaya operasional KPU di daerah dan untuk
anggaran Panwaslu 2003.
Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua KPU Prof. Ramlan Surbakti, usulan itu sangat besar dan mustahil bisa dipenuhi
pemerintah. Sebab sesuai dengan UU 12/2003, Panwaslu adalah bagian yang inheren dari KPU, karena itu
anggarannya juga merupakan bagian dari anggaran KPU. “KPU sangat memahami masalah ini, sebab tidak seorang pun
dapat bekerja tanpa fasilitas pendukung,” kata Wakil Ketua KPU.
Dengan adanya keputusan ini menjadi jelas bahwa tidak akan ada revisi anggaran KPU untuk 2003 karena adanya
kegiatan Panwaslu. KPU dan Ditjen Anggaran meminta Panwaslu untuk menekan sejumlah pengeluaran. Ditjen
Anggaran akan membantu KPU dan Panwaslu dalam menyusun anggaran Panwaslu tersebut. Anggaran yang ada
tersebut akan difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional dan pelatihan tentang tata cara pelaporan
pengawasan dan hal-hal pokok lainnya.
Untuk informasi apabila dirinci lebih lanjut, usulan Panwaslu sebesar Rp 462 miliar tersebut adalah sebagai berikut:
Untuk Panwaslu pusat Rp 9,259 miliar, Panwaslu Provinsi Rp 37.613.800.000, untuk kabupaten/kota Rp
229.284.580.000, dan untuk kecamatan Rp 187.031.550.000.
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