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Win Ancam
Lapo Balik
DENPA&{R. Bupati Jembrana I cede

beasiswa Stikes STIJNA Iembrana,
melalokan Politilc-rs yang semasamenjadi bupati
llu mensrn.rh

mengoleksi rekor Muri

Menurut
dilihat dari
4/2009 yang
penuntut
perbup
datangan
mengaku
dikan bukti De
perbup. Bukan

Mera$a Thn a Tangan Beda v
itu sudai dilegalisasi oleh Pem-
kab lembrana. "Kalau ada fo-
tokopi pasti ada aslinya. Kan tj-
dak mLurgkin ranpa ada yangasli
bisa difotokopi. Apalagi sampai
dilegalisasi," ujar Anhana.

Namun, saat ditanya apakah
bi&1 menunjukkan perbup asli
iika diminta ma.ielis hakim, Ar-
thana mengaku akan berusaha
mendapat perbup asli. Selama
ini pihaknya sudah berusaha
mendapat perbup asli namun
belum mendapatkan.'Akan
kami usahakan sampai dapat,"
pungkasnya. (san/ptt)

laporkan balik pihak lane
serta pihak te*ait \{inasi
adalah rekqrasa belaka.

pernah dilihat. Winasa
curiga karena yang dija_
angan adalah lampiran

secara ufuh r
> Baca Winaaa... Hal Sl

Sambungan dari
Syarat IPK itu menqrakan ba-
gian isi perbup. Jirdi, harusnya
masu{ sebagai substansi, bukan
lampiEn terpisah. Ini ianggall'
terang Simon kemarin (30/z).

Simon bakal membahas kemu-
ngkinan melapor balik setelah
mengumpulkan bultti kuat. "Sar,a
akan benemukhususdrngan 6k
Winasa dutu untuk rnemttahas
lebih dalant' tandasnyil

Dikonfirmasi terpisah, JpU
Gede Arthana menyatakan mes-
ki perbup yang dijadikan bukti
dalam persidangan tbtokopian
tapi valid. Bahkan, fotokopian

Na-
ESa

Ku-
bas

dijadikan IPU dasa. inunieraj
winasq karena telah melang-
gar hukum. Yalni memberikin
beasiswa pada mahasiswa lang
IPK-nyd di bawah 25. "Sayd indn
Xhat tandaungan Uasah siyl yig
as[ ]"ng mana. Selama inicunadsu yilr rt rliula. itetafita ml cuna
tbtokopian saia. Iandatangan

lain,

I wilast...

Di dalam lampirdn itu

pda fampiran itu beda
qndaFngan saya" IGlau
rfkayfsa, akan saya la
pblisi,iuiarWirnsa
$enlentara itu, Sim

hpk {uasa hukum \
sfpe4dapat dengan kl
Df kat4kan, banlak kejar
pFda Pertup No 4/200r
nlsny4 IPU menuniukk
bltn V{rng asti. Keianggal
ldrjut Simon, lampirar
IPK rlinimal 2,5 semlIPK rtinimal 2,5 sem
nnsul{ dalam substansi

TS*,:lI]Yh,8_qilr

Edisi

Hal

: Mtvvfit,, Lt {utt dt'6

rekayasa bisa
r1a Perbuo No
idangan, jaksa
menunjukkan


