
Coffee Morning : BPKP Siap Bantu APH

Pencegahan korupsi lebih diutamakan. Maka, di cofeee morning di Mapolda Sumsel
muncul wacana tentang pembentukan sekretariat tim pengawas gabungan. Kepolisian,

Kejaksaan dan BPKP berkoordinasi. Bagaimana konkritnya?

“Tindakan  pencegahan lebih diutamakan,” demikian disampaikan Kapolda Sumsel
Iskandar Hasan diantara paparannya mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada kegiatan Cofeee
morning bertajuk “Sinergitas Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait dalam rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2013” di
ruang Catur Cakti, Gedung Anton Sujarwo Polda Sumsel pada Kamis (14/2/2013).

Dengan dasar itu, Iskandar Hasan pun melontarkan wacana untuk membentuk
sekretariat tim pengawas gabungan guna mempercepat dan mengefektifkan
penanganan kasus korupsi. ”Nantinya dengan adanya sekretariat ini koordinasi antar
aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan termasuk juga BPKP akan
lebih mudah”, ujar   Iskandar Hasan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Jhoni Ginting mengapresiasi ide pembentukan
sekretariat tim pengawas gabungan ini. Menurut Jhoni Ginting, pada tataran pembuat
kebijakan, pemberantasan korupsi sudah dikonsepkan dengan baik, terbukti dengan
lahirnya beberapa MoU terkait pengawasan. Tetapi pada tataran operasional (teknis)
masih sulit dan terdapat banyak kendala sehingga perlu dilakukan penyempurnaan
kembali.

Senada dengan hal tersebut, di hadapan para peserta yang berasal dari berbagai
instansi, antara lain Inspektorat, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tipikor, serta para
praktisi hukum, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan IGB Surya Negara
menyatakan kesiapan BPKP untuk turut serta membantu APH dalam pencegahan dan
pemberantasan korupsi. “Apabila para pihak sudah sepakat, BPKP bersedia menjadi
sekretariat tim pengawas gabungan,” tantang IGB Surya Negara.

IGB Surya Negara menambahkan bahwa kerugian akibat berpangku tangannya para
penegak hukum ditengarai lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat tindak
pidana korupsi itu sendiri.  Lebih lanjut, Surya Negara juga menambahkan perlu adanya
revitalisasi dan reposisi tugas dan fungsi masing-masing lembaga agar kegiatan
pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. (Humas Sumsel)


