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KA$US CAIIDRA

Mangkir 5 KaIi, AVu
Sri Dipanggil Lagi

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi Mantan
Bupati Wayan Candra yang sudah memasuki
persidangan, masih menyisakan masalah. l,an-
taran sampai saat ini ada saksi, yang kabamya
sempat jadi tersangka Gusti Ayu Sri Wahyuhi
berani mangkir hingga 5 kali. Tak hanya itu.
Ada mantan hakim bemama Halim, yang juga
mangkir dua kali. Atas kondisi ini lalsa kembali
memanggil dua orangsaksi ini s

) Baca Mangkir... Hal3t

Iuga Inginkan Mantan Hakim Datan$
r ilAllGKlR... sudah mangkir lima kali. Alasan terakhir adalah

sakit, kembali tidak datang. "Ini saksi di luar
berkas, yang dihadirkan jaksa. Namun tidak
datang, atas kondisiini kembali akan dipanggil,"
ungkapnya.

Kapan? "Terakhir dua brang ini kabarnya siap
hadir setelahtanggal 26 Meilni," jawab pengaca-
ra asal Kintamani ini.

Selain itu Wiirsa juga mengatakan agenda
sidnag selaniut'rya tetap dengan pemeriksaan
terdakya, lantaran beberapa waktu lalu diminta
membuktikan utang Candra dengan nilai Rp 40
miliar. "Akan dibuktikan bahwa Candra memi-
liki utang Rp 40 miliari' jelas Warsa.

Pembuktiannya dengan menunjukkan bulti -
bukti surat. lantaran dalam sidang sebelumnya
diminta agar Candra bisa menjelaskan secara
detail bukan dengan omongan saja. (art/yes)
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Menurut Pengacara Wayan Candra, Warsa T
Buana bahwa dua saksi ini penting kehadiran-
nya. Untuk Hakim Halim itu, lantaran membeli
lahan milik Candra di Pecatu. Lahan ini adalah
milik Candra atas penanganan kasus, kemudian
mendapatkan lahan. "Dapat d,ari lawyer fee,
dikasi tanah. Karena kasusnya menang, ini se-
belum jadi Bupati. Kemudian dijual pada hakim,
dan pembayarannya setelah Candra jadi Bupati.
Atas kondisi ini, kesaksian pensiunan hakim itu
diperlukan," ungkap Warsa.

Namun hakim itu tidak datang dua kali, dan
dalam sidnag terakhir kembali akan dipanggil
lagi. Hal sama juga pada Ayu Sri, yang sudah
sangat sering dibahas. Karena sampai kemarin


