
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Sinkronisasi vertikal legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik dalam 

penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur KUHAP, UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK terhadap Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 

 

Bahwa mengenai sinkronisasi secara vertikal antara KUHAP terhadap UUD 

1945 menunjukkan ketidaksinkronan mengenai pengaturan tentang legalitas 

penyadapan antara kedua produk hukum tersebut, dalam KUHAP tidak ada 

pengaturan mengenai penyadapan. Sedangkan sinkronisasi antara Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, terdapat 

keterkaitan yang menunjukkan keberlanjutan pengaturan antara Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, maka 

dapat dikatakan bahwa terdapat sinkronisasi yang selaras antara kedua 

peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang digunakan sebagai 

pembatasan pada tunduknya hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 yaitu hak 
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untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, terkait dalam pelaksanaan 

penyadapan oleh jaksa penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana 

korupsi. Selanjutnya, sinkronisasi antara Undang-Undang KPK terhadap 

UUD 1945 yang dilakukan secara vertikal menunjukkan bahwa terdapat 

keselarasan pengaturan mengenai penyadapan. Kewenangan Jaksa Penyidik 

dalam KPK untuk melakukan penyadapan merupakan salah satu bentuk 

upaya penegakan hukum dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil 

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 

 

2. Sinkronisasi horizontal legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik dalam 

penanganan tindak pidana korupsi antara KUHAP, UU Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, UU KPK 

 

Sinkronisasi yang dilakukan secara horizontal antara Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap KUHAP menunjukkan 

ketidaksinkronan mengenai pengaturan tentang penyadapan. Pengaturan 

mengenai penyadapan memang telah dimasukkan dalam Rancangan Undang-

Undang KUHAP namun hal tersebut belum bisa dijadikan sebagai landasan 

atau dasar hukum karena masih sebatas rancangan. Sedangkan sinkronisasi 

antara UndangUndang KPK terhadap KUHAP secara horizontal 

menunjukkan ketidakselarasan pengaturan mengenai penyadapan. Dalam 

Undang-Undang KPK secara tegas menyebutkan bahwa penyadapan dan 

merekam pembicaraan adalah merupakan wewenang KPK dalam rangka 

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun dalam 

KUHAP meskipun di dalamnya menjelaskan tentang apa saja kewenangan 
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dari penyidik, akan tetapi penyadapan tidak diatur secara tersendiri. Mengenai 

sinkronisasi secara horizontal antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

KPK menunjukkan kesinkronan antara keduanya dalam pengaturan mengenai 

penyadapan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai 

ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan hasil penyadapan 

baik yang diatur dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dalam Undang-

Undang KPK. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, Peneliti menyarankan: 

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembentuk undan-gundang 

harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai 

salah satu jalan tengah untuk mengatasi ketidaksinkronan terhadap berbagai 

produk hukum yang telah diteliti tersebut, agar dalam pelaksanaan 

penyadapan yang merupakan salah satu cara yang efektif dalam 

pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan 

mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam rangka penegakan hukum bagi 

para koruptor. 

2. Perlu adanya penelitian lain di bidang perbandingan hukum menyangkut 

legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik guna melengkapi kajian dalam 

penelitian hukum ini. 

 


