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olda adali"
AMIIIPURA-
kawasan Selat

Bukinya,
masihad berani buka. Polda Bali pun seperti

para ra galian C ini. Pantauan koran ini,
tama pada malam hari. Nampak

{apolsek Selat,
relaluijalur Sidr
Sementaraitual

pasir lewat melintas di c

:m. Truk-truk tersebut n

Cberubah, jalan
Bahkanbeberapa

di sisi jalan jalan raya
ini cukup wisatawan di c

yang

Ydhembang l(auh Mendoyo, f ernbra-
vlerekabersedia memperbaikiialan ka-
at alcivitas anglcrtan galian C tenebut

merupakari yang digelar Kamis (4/8) kemadn
WantilanKantor rsa Yehembang Kauh. (tra/nom/yor)

Galian C tak berizin alias,bodong
r Bali temyata hanya gertak $am-
liam, di beberapa lokasi galian C
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Kasus Korupsi

Bansos
IIrn ,,
lerancam

SEMARAPURA - Larna tidak
terdengar, kabar tidak sedhp mun-
cul terkait kasus du$aan korupsi
sosial (bansos) di Banjap Anjin-
gan, Desa Getakan, Barijarang-
kan. Sebab berdasarkan penelu-

ran keuangan BPK itu rampung,
Krisnia telah dinyatakan mengem-
balikan kerugian negara tersebut.
Ivlakanya, pada pertengahan tahun
ini, Pemkab Klungkung meraih
predikat Wajar TLanpa Pengecualian
(WTP) untukpertama kaliny4 sejak
12 tahun terakhir.
Ngurah Putra menambahkan,

sr:lain Krisnia, di lokasi yang
samas yakni di Banjar Anjingan,
juga ada warga yang mengem-
balikhn dana bdnsos atas name
Ni Putu Hermawati sebesar Rp
l5O juta. "Baru kali ini ada yang
mengembalikan bansos, tahun
sebelumnya belum adai' sam-
bung pejabatyang sempat dimint-
ai keterangan oleh penyidikPolres
Klungkung.
Terkait hal itu, Kapolres

I(ungkung, AKBP Arendra Wahy-
udi, menampik ada upaya pembe-
lokan- Arendra menyatakan surat
kepada BPKP untuk mengaudit
kerugian negara telah dikirim.
Mengenai pengembalian dana
yangtelah dilakukan, polisimenye-
but tetap akan diproses. 'Ada un-
dang-undangrrya di BPKP, itu tidak
bisa," ujar Arendra, kemarin.
Menurutnya, penyidikan ti-

dak akan sia-sia, meski dana
dugaan korupsi telah dikemba-
likan. Karena seperti katanya,
tugas polisi tidak semata-mata
langsung menetapkan orang
jadi tersangka. "Menekan ter-
jadinya kerugian negara, itu juga
merupakan langkah kemaj uani'
jelasnya. (dra/wld)

menyebutkan, adanya flugaan
'tersebut, setelah Ketua Panitia
Pembangunan Merajan Arya
Kepakisan, Krisnia Adiputra,
mengembalikan dana kepada
Pemkab Klungkung sbbesar
Rp 200 juta. Pengerfbalian itu,
dilakukan langsun! anak ang-
gota dewan tersebut, pada 18
Maret lalu, ke rekening Semkab
Klungkung, melalui BPD Bali
cabang Klungkung.

Dikonfirmasi mengenai hal itu,
Kepala Dinas Pendapatat'r Daer-
ah (Kadispenda) Klfngfung, I
Gusti Ngurah B. Puta, rpenya-
takan dana yang dikembalikan
itu langsu4g masuk ke kals daer-
ah, setelafr melalui beperapa
mekanismd. Seperti $ari tsagian

Dispenda
Eali.

"Pe balian ini berdasar-
kan reltomendasi dari BPK RI

Bali saat melakukan
n lapdran keuangan

Pemka{ I(ungkung tahun 2015i'
ujar Ngrf rah Putra, saat ditemui di
ruangadnya kemarin (+/8).

Dia
dari

rekomendasi
tersebut muncul, keti-

ka BPK fnelakrkan pemeriksaan
rentang pulan Februari-Mei. "Jadi

lapomnkeuangan,
BPK menyarankan supaya
kerugiarlini dikembalikani' jelasnya.

Iadi, plr 30 Mei, atautetika lapo-
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I(ungkungitu,
menjadi kasus

suran, kas{rsdugaan
menyeret putra an{gotfl DPRD

: Kadispenda
I Gusti Ngurah B. Putra

menyimak bukti
negara dan
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r Ketika er{gram Bupatile"oung pro Rakyat Daram sorotan v
RumjaF np fa jM, Bedal, nuqh Rp_bqluta leiRumah

lAl.fc MEGAH : Lokasi rumah jabatan bupati Badung di Jalan
;, Badun-g, yang lama. Yaqg baru bakal lebih mega6 dengan
luhan miliar rupiah.

asional, Sakti
dan ita Jokowi

sB 201(NPIVID
memuat
gan 17
program
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Sebaiknya Menyasar Lebih Banyak warga Miskin,
r RUTJAB...

rencana p€
baru" alias

rioritas
ke-

tempat

bedah
kualitas

Priori
IIr€Dt;
20t7.
D
Rp 24.

nkhalitasrumahsehat peningkatan kualitas rumah dan
nutrahmemangrutin bedahrumahi' jelasIBOkaDirga,

oleh Pemkab Badurg saat dikcnrfirmasi kemarin (a/8).
rancangan KLIA/PPAS Kata dia, untuk kategori pen-

17 juga direncanakan ingkatan kualitas rumah itu
ada RumahTanggaSasamn diberikan warga Badung yang
(Rrs)

Terpadu (BPPT) Ba- total yang dianggarkan Rp 12
uk pengerjaan diker- miliar. Tentunya kalau sasaran

rCipta Karya (DCK) rumah semakin banyak akan
Badung. semakin bagus. Lebih merata
IB Oka Dirga selalcr unttlk warga yang miskin dan

Dinas Sosial dan Tenaga, membutuhkan.

inya memang rumah sudah
ada, tapi ditingkatkan menjadi
rumah sehat dan layak huni.
Dibikin lebih bagus. "Untuk
peningkatan kualitas rumah
atap lantai dan dinding kami
perbaiki supaya rumah itu be-
nar-benar lalak huni/' terangnya
menandaskan.

Lebf,h lanjut untuk bedah ru-
mah srindirl itu dibantu melalui
bedah rumah yang diberikan
kepada orang miskin yang be-
nar-benar tidak punya rumah.
Selain itu ketika ada warga me-
nikah dan tidak punya rumah
serta statusnya miskin itu diberi
bedah rurnah. "Kenapa bedah
rumah diberikan per rumah,
yakni Rp 50 juta. Ini karena
pembangunannya biar tidak
nangung. Artinya bedah rtrmah
itu sudah langsungTtnlshing, "
pungkasnya. fuit)

perlindunganlso

butnhtr manusia
buat tempat tinggal.
nya fungsi rumah
melindungi diri.

ketenagakerjaanl
adat, agama dan$.
Sepefti progrdr

khusuCnya papan

kelamaan berubah
tinggal keluarga.

Di Badung juga n
prograppapanini.
rumahdanpeningk
rumahsehattetapie

s Plafon Anggaran Se- gan biaya Rp 30 juta per rumah
a (KIJA/PPAS) Tahun dengan total anggaran Rp I8
ni disepakati pihak miliar. Khusus untuk pemban-

rumahitu diban- rumah) direncanakan untuk

Badung, dianggarkan gunan rumah layak huni bagi
94.598.366. rumah tangga miskin (bedah

rillokasidisebelah 240 rumah dan digelontor Rp
Badan Pelayanan 50 juta per rumah sehingga

dung.
jal€n

mem-
r awal-
untuk
,lama

Pada
tahun

dengan
"istana

) Kabupat- "Sesuai anggaran 2017 ada ke-
akan untuk bijakanbupatiuntukmelakukan

ilakukanpeningkatan memangkualitas rumahnya
rumah{renovasi)- Den- rusakd4ltidaklavakhuni. Art-
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NEGARA Mantan Dinas riartr, kan secara resmi putusan Mahkamah Agung (MA).

Yakni tentang vonis MA yang menghukum mantan
Kadis Perindagkop lembrana tersebut dengan huku-
man penjara selama empattahun. Ia juga diwajibkan
membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider enam
bulan kurungan.

Setelah membayar denda dan biaya perkara, sekitar
pukul 15.15, Ayu digiring petugas kejaksaan ke Rutan
Negara. Rombongan kecil ini tiba di Rutan Negara
sekitar pukul 15.30 dan diterima petugas rutans

) Baca Mantan... Hal 31

Perdaga brl-n
naMade apa Kejak-

itahap
n surat

saan fembra (a/B). Dia
setelah a Kejari na melay
panggilan I

MadeAyu
Iasa lalu

Kejari sekitar
pukul f3. diantar sl

lala Sbksi
Dia sudah

di ruang (Kasi us)
Suhadi dan Kuasa

Lbrana
Kejari

hukum tiba ulu di Kejari l
akanmendataruntuk

bah surat TUTUP WAJAH : Made Ayu Ardini kemarin
Pengad Tin-

') Denpasar
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MA Putrlskan mpatTahun Penjara
I

jumlafi tahananwanita saat ini
ri halca sebanfak 13 orang.

Manfan Kadis Perindagkop
ani be- Pemkfb Jembrana Made Ayu
ran, dia Ardinf dijadikan terdakwa
n ke sel kasus [orupsi pembelian so-
enurut lar berjsubsidi. Karena dinilai
layanan teled{r memberikan kupon
rra, Ny- pembflian solar bersubsidi
saat ini kepa{a UD Sumber Maju
wanita. milik {nggota DpRD lembra-
imasuk, na Mapel Sueca Antara. Dari

hasil audit BPKP provinsi
Bali, akibat perbuatannya,
negara dirugikan Rp 261,248
juta le[ih.

Waktditu, dengan ditetapkan
sebagai tersangka kasus ini,
Made Ayu Ardini mengajukan
pensiun dini akhir tahun 2014
lalu. Namun, dalam putusan
majelis hakim Pengadilan
Tipikor Denpasar tanggal B
April 2pl5 !alu, Ayu Ardini

divoniq bebas. Majelis hakim
menilai Ayu Ardini memang
terbukti melakukan perbual
tan melawan hukum, tetapi
bukan tindak pidana korupii.
Itu sebabnya ia divonis bebas.
Vonis [ebas tersebut men-
dorong jaksa penuntut umum
mengajukan kasasi. Akhirnya
MA menjatuhkan hukuman
empat tahun penjara kepada
Ardini. (don/nom/pit)

Usai'menandata
berapd surat penal
langsung dimaslrk
tahanpn wanith.
Kepal{ Sub Sekgi l

Tahanfn Rutan Nt
oman f,ulus Sedbn
terdapFt l2 tahaln;
Iadi, se{elahAyu{rd

Edisi z JuWta,t, f,t huStuSluw'ot, d
.LI


