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akomodasi lainnya dalam per-
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dan pihak travei.
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anggaran untuk perjalanan di-
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Bergulirnya kasus ini, pe-
nyidik telah memeriksa se-
jumlah anggota DPRD Kota
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Nuada (fnggota DPRD Kota
Denpasaf Fraksi Demokat), I
Putu Ok{ Mahendra (anggota

DPRD Kota Denpasar Fraksi
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(anggota DPRD Kota Denpa-
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itaf Sek*an DPRD Kota Den-
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merupakan mantan ajudan
Ketua DPRD Kota Denpa-
sat Ketut Darsa (meninggal
dunia). "Masih ada anggota
dewan yang akan diperiksa,"
imbui sutnber. (widcan)
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Terdalwa Ke balika Uang Korupsi F 3,7 rM Tunai
DENPASA&TRIBUN BALI
-Tepat diperayaan hari Bhakti
Adyaksa, jaksa penyidik Ke-
jaksaan Tinggi (Kejati) Bali
menerima tumpukan uang
pecahan Rp 100 ribu dan 50
ribu senilai Rp 3,7 milyar.
Uang dikembalikan terdak-
wa kepada jaksa penuntut
umum (fPU) dalam kasus
mark up pengadaan lahan Fa-
kultas Olahraga dan Keguru-
an (FOK) Undiksha, di Desa

Jineng Dalem, Buleleng.
"Ini uangnya sudah saya

terima dan hari ini juga uang-
nya kami segera hansfer ke
kas negara," ucap jaksa Wayan
Suardi, di sela-sela Hari Bhakti
Adyaksa, fumat (n / D sembari

menunjukkan uang hasil pe-
ngembalian dari para teqpidana.

Sgardi menyatakan. iaklq

Jaksa Wayan Suardi menerima ua
negara sebesar Rp 3,7 miliar

tilak mengajukan nding kasusnya sudah inkracht.
itu, Uang itu akan disetorkan ke

maka kas negara melalui rekenfng

usarla

l

PNBP (Pcndapatal Nega-
ra Bukan Pajak) kejaksaan.
"Dengan demikian, kerugian
nega{a kasus Undiksha su-
dah 100 persen dikembalikan
para terdakn'a," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnva,
para terdakwa dalam kaius
pengadaan lahan Undiksha
dituntut masing-masing hu-
kuman 1,5 tahun penjara. Na-
mun majelis hakim pimpinan
Dewa Suardita dengan hakim
anggota Wayan Sukanila dan
Nurbaya Lumban Goal, mem-
berinya hlrkuman lebih ringan
yaifu penjara selama setahun
penjara. Para terdakwa adalah
Dewa Komang Indra, IG Putu
Sugiwanatha sebagai Kabag
Perencanaan Undiksha dan I
Nengah Nawa Kepala Desa

Jineng Dalem (can)-

rs Olahraga dan Keguruan Undiksfa
di Kejati Bali

atas vonis satu satu ta

begitu juga terdakn',
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