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Pit Bupati BS Jadi Saksi Kasus Fee Proyek

RBI, BENGKULU - Pelaksa-

naTugas (Pit) Bupati Bengku-
lu Selatan (BS), Gusnan Mu-
lyadi akan didudukkan seba-
gaisaksidi mukapersidangan
terdakwa Dirwan Mahmud
(kasus fee proyek). Hal itu di-
ungkapkan Muhammad Asri
selaku Jaksa Penuntut Umum
(JPU) KPK yang menangani
perkara tersebut.

Kata Muhammad Asri, sak
si untuk terdakwa Dirwan
Mahmud juga lebih banyak

dari saksi terdakwa Juhari
alias Jukak. Sebab, kronolo-
gisnya kejadiannya lebih pan-
jang, karena terdakwa Dirwan
Mahmud ini didakwakan
selaku penerima fee dari ter
dakwa Juhari.

"Ya, untuk pak Gusnan Mu-
lyadi tentu kita panggil untuk
menjadi saksi dalam perkara
ini. Mungkin dipersidangan
nantinya ada lagi pertanyaan
tambahan. Saat menjadi saksi
untuk terdakwa Juhari lalu,

Pak Gusanan ini seolah-olah
tidak mengetahui, seolah-
olah," pungkap Muhammad
Asri kemarin.

Masih dikatakan Muham
mad Asri, hingga saat ini
pihaknya belum bisa membe-
berkan siapa-siapa saja saksi
yang akan dihadirkan dimuka
persidangan terdakwa Dirwan
Mahmud. Namun ia memas-
tikan untuk mengha'dirkan Pit
Bupati BS Gusanan Mulyadi
sebagai saksi. "Untuk kronol-

ogis pemberian fee ini mung
kin bisa juga ditanyakan den-
gan Pak Gusnan ini. Nantilah
kita lihat kapan jadwal pe-
manggilannya, dan siapa saja
saksiyangakan kita hadirkan.
Kalau tidak salah ada sekitar
20 an saksi yang akan kita
hadirkan dimuka persidan
gan ini nanti," pungkasnya.
Lanjutnya, dari sekian ban-
yak saksi yang akan dihadir
kan nantinya tentu perkara
ini bisa meluas. Jika ada fakta

baru yang terungkap dimuka
persidangan tidak menuntup
kemiingkinan bisa saja ada
penambahan tersangka baru
dalam kasus ini.

"Makin banyak saksi, makin
banyak fakta yang terungkap
nantinya. Mungkin ada infor-
masi-informasi lain. Kalau
untuk penambahan tersangka
dalam perkara ini perlu ada
pendalaman. Nanti kita lihat
dari selanjutnya seperti apa,"
demikian ungkapnya.(ide)
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