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Ardini Alc Dibui 4 Tahun
$ehfah Putusan ltesi#i MA Tunrnrl

Ntcane, r{mdru nerr _ rui Made
Alu Ardini {eruslberusaha menu_
tupi waiahny{ dedgan tas kecil war_
na,hitam sela$ tiU{ di Keiaksaan Ne.
gefl (Keiari) \egarp hingsa dibawa
m{nuju Rumah Tahanan (Rutan)
Klas II B Negara, Kamis (4/g)si_
ang. Mantan Kepala Dinas per_
industrian, perdagangan, dan
Koperasi (perindaikoi) pem_
kab Jembrana yai'g te4erat
kasus korupsi itu Jkhimya
ditahan.selama empat ta-
nun pen,ara.
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Penafranan rliilak
lah keluamya putus

kan Kejari Nega
Kasasi dari

Agung,(MA)teik;
karMinyak(BBM)
Penahanan ini berc

Korupsi
tahun

tusan Kasasi MA
npemberitah
2017 K/Pidsr

dengpn Hakim Artidjo Alkostard
h (1/8)lalu.Tipikor Denpasar,

Kefari Negarai mela

yang fnenyatakaf y
mela{ukan pida{ra I

na korupsi.
berita acaralekse-

if mengemb{likan
ra yang ditimblrlkan

di ini. Uang senifai Rp
guna melengkapiluang

sete-

': 
DARI HALqMAN 1

melengkapi total uang kerugian negara yang
sebesar Rp 200 juta.

"Yang bersangkutan juga telah menjalani
masa tahanan kota selama masa persidangan
kemarin. Jadi itu juga sudah kami kirim ke
rutan sebagai bahan pertimbangan," tandas
Suhadi.

Kepala Rutan Klas Il Negara, Anak Agung
Gusti Ngurah Putra, membenarkan pihaknya
telah menerima tahanan atas nama I Made Ayu
Ardini. Dengan kedatangan Ardini, kini jumlal,
narapidana di,rutan menjadi 124 orang. Ma-
sing-masing 108 orang napi pria dan 16 orang
wanita.

Ardini sementara ditempatkan di sel isolasi
guna menjalani masa pengenalan lingkungan
(mapeling) selama dua pekan lamanya. "Kami
masih proses unfuk masa penahanannya nanti
di sini. Mungkin besok (hari im, red) baru kami
bisa kabarkan," Agung Putra ketika ditemui di
Rutan Klas II B Negara, kemarin.

Kasus tindak pidana konrpsi BBM bersubsidi
yang membelit Ardini ini nrulai bergulir pada
Oktober 2013. Ardini yang saat itu menjabat
sebagai Kadis Perindagkop Jembrana kedapat-
an memberi rekomendasi pembelian BBM ber-
subsidi kepada Usaha Dagang OD) Sumber
Maju milik pelaku lairurya yakni I Made Sueca
Antara, yang merupakan anggota aktif DPRD

Jembrana Fraksi PDIP
Ardini sebelumnya sempat berstatus tahan-

an kota dan divonis bebas oleh PN Tipikor
lantaran tidak terbukti sebagai tindak pidana
korupsi pada tahun 2015 silam. Setelahnya,
Kejari Negara mmgajukan kasasi ke MApada
Mei 2015lalu yang kemudian putusarurya kelu-
ar atau ditetapkan pada April 2016.

Pihak Kejari Negara kini juga tengah me-
nunggu pemberitahuan Putusan Kasasi MA
atas pelaku lainnya Made Sueca Antafa. (ias)

{nah

'lFa-isilam.
Pu-

2015
PN

pertama dan y ber-
tif. Putusan Kasa-

hendak mewa

dan
B Negara dengan i

tusan Kasasi ini diketa-
hui ditetapkan pada
baru pnenerima peti

ril 2016 dan pihfknya
a fuli 2016. (asasi

ini difiukanlaksl
Mei 2015 atas p{r

t Umum (JPUIpada
PN Tipikor Derfasar
berBangkutan teibukti

bukan tindaklpida-

Sebelum

oleh kasus BBM
4 juta
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memufuskan terc
dihukum

manipuami sert4 du4 orang kerabat. Dar

dan denda Rp 200 Jrita serta Subsider 3

kurungan," terang Khsi Pidsus Kejari N
Suhadi SH. kemarin.rhadi SH, kemarin.

Ardini datang sekiiar pukul 13.15 Witi
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S EMARA PURA TRI.
ikan

proPo-
na hi-

kisan
Ge-

Maret
hanya
BPKP
tidak-
dalam
Ketut

kukan pasca qnenjadi temuan
saat dilakukan monitoring
evaluasi oleh Pemkab Klung-
kung dan BPKP, Selasa (1/5)
lalu. Hal ini pun sesuai re-
komendasi laporan hasil pe-
meriksaan BPK atas laporan
keuangan Pemda Klungkung
tahun 2015 yang dikeluarkan
30 Mei 2016.

"Dana hibhh tersebut di-
kembalikan langsung oleh
Ketut Krisnia Adipuha, sela-
ku ketua kelompok yang rer-
cantum pada proposal. Uang
itu telah disetorkan ke BPD
(Bank Pembangunan Daerah)
selaku pemegang Kkas da-
erah," terang Gusti Ngurah
Bagus Putra.

Pengembalian dana hibah
sebesar.Rp 150 juta ternya-
ta juga dilakukan oleh Ni
Putu Ermawati, yang tidak
lain istri dari I Ketut Krisnia
Adiputra. Wanita yang juga
seorang guru ini, melakukan
pengembalian atas dana hi-
bah Kelompok Ternak Babi
Catur Bhuana Sari di Dusun
Anjingan. Dana hibah ter-
sebut juga sempat menjadi
temuan monitoring evaluasi
oleh Pemkab Klungkung dan
BPKP, Selasa (1/3) lalu.

Meskipun telah mengem-
balikan semrla dana hibah
tersebut ke pemerintah, ka-

EALI/EKA MNA SUPLTRA

IGN PUTRA

banguna merajan Sri Arya
Kresna
ta telah

rupsi,
lui Rp

balikan dana
hibah
ngembal

Jumat (1
hari h kasus dugaan ko-

proposal fiktif seni-

kisan ini ternya-

rut ke pemkab. Pe-

r dil4kukan pada
3) atau beberapa

juta ini mulai men-
:dia dan mendapatcuat di

resPons
lia dan mendapat
ri Gubernur Iiali

Made ngku Fastika. Hal
inipun rkan Kepala
Dinas pa$n, Pengelo-
laan n dan Aset Ka-
bupaten ung, I Gusti
Ngurah l

Menu i Nsurah
'4.

Bagus P ian

BUNBALI- Pehve
duga{n korupsi ldah
sal fi$tif bantu{n d
bah ppmbangunlan
Sri Arfva Krpcn"l Ko'

dana hi 200 iuta itu dila-

o

Rp2 ke Pemkah
I Danh Hiba
r Pro$osaf Fiktif; (
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oYlBali Simpan
Rf L,ATrifiun
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4IEffI ,

a di kantor Gu-
Bali, Kamis (4/7).

Ia rgatakan sampai saat

yanS arusnya sampai bu-

peraturan ataU
me- tegol i dalam rentan waktu

gunan, Pemerin-tetapi
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I Seraflan

,lll
pn|pr
Dana

hirdg" kini m{sih
di bank. Fre*ide

"$tinya kita
atu$n, ada y

menunggu regulasi
a," jelas Cok Pemayun

pan APBD Provinsi
ih hampir 47 persen,

usfus diangka 60 per-
tidak menampik ada-

yang mengakibatkan
anggaran rendah.

ini kan mengikuti
keuangan dan fisik.
sudah 47 persen dari

Bali 55 Triliun, atau se-

25 Triliun Ini kan ber-
waktu di awal dipohet

berapa target serapan-

ipun karena adanva nor-
yarg terusb€rubah,"
av .Sianyar ini.
r\r sebelum ada-

Peri,. , ranan, Penga-

tah Daerah (TP4D) Provinsi
Bali, serapan anggaran jauh
lebih rendah. Serapan ang-
garan Pemprov Bali bulan ini.
sudah jauh lebih tinggi dari
tahun sebelumnya.

"Gini awalnya ketika belum
dibentuk TP4D memang se-
rapannya rendah sekali bah-
kan pertengahan tahun baru
20'/,-n%, Sekarang dari sisi
pengadaah itu sekarang sudah
mulai membaik, tahun sebe-

lumnya rendah. Nah itu kare-
na ketakutan, sekarang sudah
ada jamipan dari kejaksaan,
selama tidak ada niat melaku-
kan tidali baik pasti dikawal
kejaksaan," tegasnya.

Kemarin Presiden |oko Wi-
dodo blak-blakan soal serapan
anggaran di sejurnlah daerah.

Kepala daerah yang perta-
ma kali ditegur jokowi kare-
na serapan anggaran rendah
adalah Gubernur DKI fakarta
Basuki Thahaia Pumama alias

BAtI
Pemprov
yang te-

rh lain.
1,4 tri-

Bali yang

jokowi
agar se-

Bali, Co-

Pemprov
Li dengan

angSar-

sesuai
dalam
dilak-

la juklak
dan juk-

). Bukan

masi
yang
di

ini
Bali

lan
sen.

nya

terten

on$nas,lin, {n
-Serppan ahggFr
Balilada di 10 be
rendah di antaia

mengingatkan hal I
gera dikeluarkln.

$ekda Proriinsi
korda Ngurah lPen
ngafakan, ba{wa

Ada dana sebesar

Balil berialan

regulasi yang

aturhn dalam lJelar

an. fihaknya tidak
menfrang ada argl
bel{m terserap k
ma$lah normh lu
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menempati urutan kedua de-
ngan dana tersimpan Rp 8,034
triliun. Disusul Jawa Timur Rp
3,9 hiliun, Riau Rp 2,86 hiliun,
Papua Rp 2,59 triliun, Jawa
Tengah Rp 2,46 triliun, Kali-
mantan Timur Rp 1,57 triliun,
Banten Rp 1,52 hiliun, Bali Rp
1,4 hiliun, Aceh Rp 1,4 hiliun.
Daerah ini masuk 10 besar
serapan terendah. "Segera di-
keluarkan agar beredar di ma-
syarakat," kata Jokowi. (agw)

faf 
rata usal
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gede. Misih
(dana y4ng

seraPan anggar-
terendah

jawa Barat

ruS

saat
nasi
dalian .

Iakarta,

TERSIMPAI'I

1,57 triliun

Rp 1,l-2 tlllun
Rp l,41riliun

Rp 1,4 triliun

TAK

dana tersimpan,

kecil anggaran
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'EBEI'UM'{'A 
Gubernfrr 

t1,-y1{"J{"lgx{, n."- BpKp periksa, ombudsman periksa, pusing diatika dldepan Atat Kere(gkapan 
_oeno 

eari nien;+ isetoa oan karo keuangan,red). Kapan dia ker_laska/p tentang rendahirya serapan ungg"r"j,''r tu- i'a. t<atau tiap hari dipanggir kapan kerjanya. Kajatiuangqn Pemerint4h Rr$vinsi Bati ApBD iahr.f n oanlapoloi nva oirjng Hl oioa*an dipanggil te-2016'i Pastika meirgat{xan bahwa kepala s[PD ius Sekoa dan karo keuangan tiap hari dipanggilPemprov Bali taktit untuk m.encairkan angg{ran. kejaksaan,,,tutur pastika siat itu. ra mengatakan"RSlisasi keuafrganl rendah ini-semuai{rena bahwa peraturan dan ketentuan hukum yang ber-kondifi ketakutanl sayf juga termasut< yan{ xom- ioan-rru"n rcrJ,".v"6"'okan xetakutan keparaela]Lfe Pak Jokofi, BfK neril<sa, tar<sa me-t]ksa, 
_ 

J""run o"r.il-ffiffi;Ji;s"ran. (agw)

Ahok.
an di DKI
dari seluruh

"Pak duitrya memang

" kata Jokowi
a Rapat Koordi-
VII Tlm Pengen-
Daerah 2016 di

Rp 13,9 triliun

Rp 8,034 triliun

Rp 3,9 triliun

np _-e90 lrljq
,59 triliun
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