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Ditangkap KPK,
Ini Kekayaan Bupati BS

•

RBI, BENGKULU - Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) menang-
kap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan
Mahmud. Terungkap berdasarkan
data laporan harta kekayaan penye-
lenggara negara (LHKPN) di laman
https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn,
Bupati Bengkulu Selatan berinisial
DM ini, diketahui memiliki harta ke
kayaan dengan total Rp 2Miliar pada
pelaporan terakhir 2November 2016.

Ini tentu meningkat sekitar
Rp 500 juta karena pada 24
Juli 2015 senilai Rp 1,5 Miliar.
Lalu'berapa hartanya sekarang
2018?Dalam website LHKPN
tersebut, terungkap DM mem-
punyai tanah dan bangunan
senilai Rp 925 juta dengan
jumlah 8buah yang berlokasi
di Kabupaten Bengkulu Se
latan dan ada sekitar 5 buah
berlokasi di Bengkulu Selatan
juga, namun belum diketahui
nominal harga tanah danban
gunan tersebut.

Kemudian, ada juga harta

bergerak sejenis alat tranpor-
tasi senilai Rp 434 jutadengan
jumlah 3 buah mobil bermerk
Isuzu Panther, Nissan Troper
dan Suzuki Baleno dan memi
liki 4 buah motor bermerek
Honda dan Yamaha.

Selain itu, dia juga mempu-
nyai perkebunan ada 5 ton
buah rambutan dan peterna-
kan ada 25 ekor sapi senilai
Rp 230 juta. Tak hanya itu, DM
juga memiliki harta bergerak
lainnya sejenis logam mulia
dengan total Rp 59,5 juta serta
adanya giro setara kas sejum-
lah Rp 471 juta. Namun, dia
mempunyai utang dalam ben-

tukpinjaman uang senilai Rp
79,6 juta.Sebelumnya, Tim Sat-
gas Penindakan Komisi Pem-
berantasan Korupsi dikabarkan
kembali melakukan operasi
tangkap tangan (OTT) terh-
adap kepala daerah. Dalam op
erasi senyap yang dilakukan di
wilayah Provinsi Bengkulu, tim
berbisii mengamankan Bupati
Kabupaten Bengkulu Selatan
berinisial DM.

"Iya benar, (Bupati Bengkulu
Selatan di OTT)," terang sum-
ber penegak hukum yang eng-
gan disebutkan namanya kepa-
da IawaPos.com, Selasa (15/5)
malam. Hal senada juga dibe-

narkan sumber IawaPos.com
lain."Iya betul, kepala daerah
Bengkulu di OTT malam ini,"
irribuh sumber tersebut.

Selain menciduk kepala daer
ah, KPK juga mengamankan
beberapa pihak lain yang di-
duga sebagai pemberi suap.

Saat ini, para pihak yang
diamankan tengah menjalani
pemeriksaan intensif di Polda
Bengkulu sebelum dibawa ke
markas KPK di Jakarta. Sehing-
ga belum diketahui apa mottf
dan berapa barang bukti yang
diamankan dari penangkapan
terhadap sang kepala daerah.
(ipp/lPC/jawapos)


