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Diperiksa KPK

Gusnan Ditanya Seputar Proyek
BENGKULU - Pit. Bupati Ben-

gkulu Selatan (BS) Gusnan
Mulyadi, SE, MM kemarin
(30/5) menjalani pemeriksaan
dengan status sebagai saksi di
gedung Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Jakarta.
Pemanggilan Gusnan
oleh penyidik lem-
baga antirasuah ini
masih terkait kasus

dugaan suap Bu- l
pati BS non aktif
Dirwan Mahmud.

• Baca GUSNAN ...Hal 11 GUSNAN MULYADI

Sambungan dari halaman 1

Pemeriksaan berlangsung mulai sekitar
pukul 11.30 WIB hinggapukul14.30 WIB.

"Benar, hari ini (kema
rin) saya menghadap pe
nyidik KPK sehubungan
dengan panggilan dari
KPK. Undangannya pu
kul 10.00 WIB, mulainya
pukul 11.30 WIB. Saya
sebagai saksi untuk kasus
OTT di Kabupaten Ben-
gkulu Selatan," kata Gus
nan saat dikonfirmasi via

handphone oleh RB tadi
malam terkait kedatan-

gan Gusnan ke gedung
KPK.

Dijelaskan Gusnan ba-
hwa ada sekitar tujuh
pertanyaan dari penyidik KPK untuk di-
jawab olehnya. Pertanyaan tersebut ma
sih seputar tersangka pada kasusOperasi
Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Sela-
sa (15/5) dikediaman pribadi Bupati BS
non aktif. Selain itu juga ditanya terkait
keproyekandi Kabupaten BS.

"Ditanya kenal atau tidak dengan ter
sangka, juga seputar keproyekan di BS
yang saya sendiri tidak memahami. Ka-

rena memang tidak begitu paham, dan
tidak mengetahui keproyekan di BS," be-
bernya.

Gusnan juga meminta doa dari masya-
rakat BS agar bupati (non ak
tif) Dirwan Mahmud selalu
dalam kondisi sehat. Sehingga
bisa menyelesaikan permasa-
lahan yang sedang dihadapi-
riya dengan baik. "Sekali lagi
mohon doa kepada masyara-
kat BS untuk Pak Bupati kita
agar selalu sehat tidak kurang
satu apapun," imbuhnya.

Juru Bicara KPK, Febri Di-
ansyah mengakui pemeriksa
an terhadap Gusnan. "Benar,
hari ini (kemarin,red) diagen-
dakan pemeriksaan terhadap
saksi Gusnan Mulyadi. Dipe
riksa sebagai saksi untuk ter

sangka DIM (Dirwan Mahmud,red)," kata
Febri.

la belum mau berkomentar banyak
terkait materi pemeriksaan. Febri hanya
memastikan keterangan masih terkait
OTT KPKterhadap Dirwan. "Kami mem-
butuhkan keterangan yang bersangkutan
terkait apa yang diketahui tentang kasus
di Bengkulu Selatan," demikian Febri.
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