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RABU, 27 NOVEMBER 2019 (MS I 2019/2020)
===============================================================
1. KOMISI III DPR RI telah mendengar penjelasan KPK terkait dengan Hasil
Pemeriksaan BPK Semester I 2019 dan mengingatkan KPK agar Rekomendasi
BPK tersebut segera ditindaklanjuti secara serius untuk mewujudkan kinerja
KPK yang tertib dan akuntabel.
2. KOMISI III DPR RI meminta Pimpinan KPK untuk segera melaporkan data
terkait rekomendasi serta hambatan atau kendala yang dihadapi Pimpinan KPK
kepada Komisi III DPR RI untuk menjadi panduan bagi KPK selanjutnya,
terutama yang terkait dengan:
a.
Road Map Pencegahan Korupsi melalui peningkatan kerjasama dengan
berbagai instansi, termasuk kebutuhan mekanisme terkait tindak lanjut
Rekomendasi KPK oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga).
b.
Kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia KPK serta peningkatan
kualitas pegawai (termasuk regenerasi penyelidik dan penyidik) dalam
beradaptasi dengan kecanggihan teknologi dan komunikasi dan
kerjasama dengan pihak-pihak internasional.
c.
Kendala KPK dalam melakukan hubungan dengan Polri dan Kejaksaan
yang masih muncul dan memerlukan penguatan.
d.
Kebutuhan sebuah aturan untuk menjaga independensi penegakan hukum
dan loyalitas Pegawai KPK yang berstatus sebagai ASN dan meskipun
pegawai KPK juga berasal dari berbagai instansi.
e.
Data seluruh perkara yang masih belum dapat diselesaikan oleh KPK
pada Periode Pimpinan KPK saat ini beserta dengan hambatan yang
dihadapi.
3. KOMISI III DPR RI mendesak Pimpinan KPK untuk dapat segera melakukan
evaluasi secara menyeluruh termasuk proses transisi kepada Pimpinan KPK
yang baru dan selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi dan dokumen transisi
yang bersifat tidak rahasia kepada Komisi III DPR RI.
4. KOMISI III DPR RI memberikan dukungan kepada KPK dalam memperlancar
proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi terkait penetapan
kerugian negara melalui Rapat Konsultasi Komisi III DPR RI dengan BPK RI dan
mengundang KPK dan BPKP.
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