
171 
 

BAB V 

PENUTUP 

1. Simpulan 

1.  

 

 

 

 

 

 

Mekanisme penetapan tersangka oleh KPK dapat dilihat dalam bagan 

tersebut, dimana Penyelidikan dan Penyidikan pada TP Korupsi sama 

dengan Penyelidikan dan Penyidikan pada umumnya. Dimana Selain 

tunduk pada ketentuan KUHAP, juga tunduk pada Undang-Undang No 

30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi 

serta SOP Penyidikan No 01/23/2008. Dimana untuk menetapkan 

seseorang menjadi tersangka dapat dilakukan baik pada proses 

penyelidikan maupun penyidikan asalkan telah memenuhi 2 (dua) 

bukti permulaan yang cukup. Selain harus dipenuhinya serangkaian 

proses penyidikan,  penetapan tersangka juga harus memenuhi syarat-

syarat secara administratifnya. KPK harus berhati-hati dalam 

menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena tidak diberikannya 

kewenangan untuk mengeluarkan SP3 

2. Pertimbangan Hakim Praperadilan dalam hal ini ada beberapa yang 

keliru seperti: 

1) Mengenai penetapan seseorang harus pada akhir penyidikan, 

dengan mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam UU KPK 

khususnya dalam Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 44 ayat (1)  

2) Penetapan tersangka bersamaan dengan dikeluarkannya sprindik 

tidak diperbolehkan 
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3) Harus terdapat pemeriksaan calon tersangka disamping 

ditemukannya 2 (dua) alat bukti 

4) Pemaknaan penggunaan alat bukti orang lain yang  tidak dapat 

digunakan untuk perkara ini. 

 2. Saran 

1. Sebagai aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini penyelidik 

maupun penyidik harus lebih memperhatikan dengan cermat dan teliti 

lagi mengenai prosedur dalam menetapkan seseorang menjadi 

tersangka agar dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan lagi, dan untuk 

penetapan tersangka sebaiknya dipisahkan dalam surat penetapan 

sendiri tidak berbarengan dengan Sprin.dik maupun SPDP, sehingga 

jika ada pembatalan yang dibatalkan surat penetapan tersangkanya. 

Alangkah lebih baiknya pula penetapan tersangka terhadap seseorang 

dilakukan tidak terburu-buru walaupun memang sudah adanya 2 (dua) 

bukti permulaan.  

2. Hakim dalam hal ini seharusnya lebih cermat dalam membaca suatu 

peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan secara 

menyeluruh dengan melihat secara keseluruhan dari peraturan yang 

turut mengatur mengenai perkara yang dipersoalkan, tidak hanya 

melihat dari satu undang-undang saja dan mengenyampingkan undang-

undang yang lain yang turut mengatur mengenai hal tersebut. Serta 

memahami kewengangan Hakim Praperadilan dalam memutus 

praperadilan yang berkenaan mengenai penetapan tersangka, 

khususnya dalam menilai ada tidaknya 2 (dua) bukti permulaan. 

  


