
Sutb Bagiarr Hurnas cl,;rn T.rta U:;alr;r UPI( ltl [)ervva{<illr] Irrr,vinsi Llarli

fr"il lll ;t ,rl t:l !

lli\i ru{.:ll,iitl" [nuii il il

.rri i
,,li:i" "',:. ,,

l;;lii ',.' ' ,

'i:. ''. i l)/

"i';.,, '' 
:'r; ' "'l,r;.i: -.::... ,

Baru 14 Mobdin Dewan
Dikembalikan

MANGUPURA- Anggota DPRD Badung memilih tunjangan
transportasi ketimbang mobil dinas (Mobdin). Nah, pengem-
balian mobdin pun sudah dilakukan, |umat (2919). Sebanyak f a
unit mobdin dari 40 anggota dewan sudah dikembalikan.

"Kitaminta
anggota dikembalikan

karena mereka telah mendapat tunjangan transportasi. Sesuai
aturan kalau sudah mendapat tunjangan tranportasi mereka
tidak boleh mendapat fasilitas mobili' jelas Parwata, kemarin.
Terpisah, anggota DPRD Badung Nyoman Satria yang paling
pertama mengembalikan mobdin. Ia mengakui hal ini sudah
sesui aturan yang telah titepakan pemerintah. "Meski pergub
tentang penjabaran PP lB tahun 2017 belum turun, kami se-
bagi anggota dewan sudah mempersiapkan diri. Karena kita
tidak lagi mendapat fasilitas mobil dinas, tapi sudah diganti ke
tunjangan trasportasi," jelas dewan asal Mengwi, Badung ini.

Politisi PDIP ini mengaku belum mengetahui berapa besaran
uang transportasi karena masih menunggu Pergub. "Yang jelas
tidak boleh melebihi dari tunjangan yang didapat dari anggota
DPRD Bali,,' pungkasnya. (dwi/dot)DPRD
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Bupatl trutglt Wabup Diperiksa Penyrdik

melakukan
dan melihal
Arnawa

Saat
PDI
datangani ul
an disetujui
Bupati No.
Oktober 2006.

pejabat dan
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pelimpahan tahap II, "ujar Elan.
Ditambahkan Elan, kasus yang di-

taksir merugikan negara sebesar Rp 42
juta, pihak penyidik telah memeriksa
belasan saksi. "Termasuk bupati Bangli
(I Made Gianyar) dan Wakil Bupati Ban-
gli (Sang Nyoman Sedana Arta) sudah
diperiksa, "tegas Elan sembari berharap
perkara ini bisa segera disidangkan.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus
ini penyidiktelah menetapkan I Nengah
Amawa sebagai tersangka. Penetapan
bupati Bangli dua periode dalam kasus
korupsi UP pajak sektor pertamban-

Terkait Kasus UP Bangli
DENPASAR-Kasus dugaan korup-

si upah pungut (UP) pajak sektor
pertambangan di Kabupaten Bangli
dengan tersangka mantan Bupati
Bangli dua periode, I Nengah Arnawa
bakal memasuki babak baru.

Kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus)
Kejaksaan Negeri Bangli, EIan Jaelani
dikonfirmasi, Iumat (2919) mengatakan,
berkas kasusyangmenjeratmantan orang
kuat di Bangli ini akan segera rampung.
"Saat ini masih P-19. Secepatrya berkas
bisasegeraP-21 (lengkap) dandilakukan gan ini setelah penyidik Kejari Bangli


