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Dengan ini mengumumkan harta kekayaan saya yang telah disampaikan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi pada 14 Mei 2014 dan telah dilakukan klarifikasi pada 26 Juni 2014 dengan
rincian sebagai berikut :
A. Harta Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang
dengan total nilai Rp29.453.455.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga
juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Nilai harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tersebut di atas menggunakan Nilai
Jual Obyek Pajak tahun 2014.
B.

Harta Bergerak :
1. Alat Transportasi dan Mesin Lainnya sebanyak 12 (dua belas) unit kendaraan dengan total
nilai Rp954.500.000 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Usaha Lainnya sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai Rp572.440.076 (lima ratus tujuh
puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu tujuh puluh enam rupiah)
3. Logam Mulia, Batu Mulia dan Harta Bergerak Lainnya dengan total nilai Rp.361.350.000
(tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Nilai harta bergerak tersebut di atas seluruhnya menggunakan taksiran nilai pasar

C.

Giro dan Setara Kas Lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) rekening dengan total nilai
Rp488.140.718 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus
delapan belas rupiah) dan USD27.633 (dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga dollar
Amerika)

D. Hutang sebesar Rp1.936.939.782 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan
ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)
Total Harta Kekayaan saya per tanggal 14 Mei 2014 adalah Rp29.892.946.012 (dua puluh
sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua
belas rupiah) dan USD27.633 (dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga dollar Amerika).
Demikian rincian harta kekayaan yang dapat saya umumkan. Laporan Harta Kekayaan ini
tidak dapat dijadikan dasar oleh siapapun juga untuk menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan
tersebut tidak terkait dengan tindak pidana.

