
V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian, sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, 

ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 

Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan penyidikan, sebelumnya harus 

terlebih dahulu diberitahukan kepada penuntut umum, dan pemberitahuan itu 

haruslah dilakukan dengan segera mungkin. Dengan kata lain, setiap 

peristiwa yang sudah disimpulkan oleh penyidik sebagai tindak pidana, maka 

penyidik harus segera memulai penyidikan dan segera mengirimkan SPDP 

kepada penuntut umum. 

Setiap melakukan penyidikan, penyidik diberi waktu selama 60 hari untuk 

melakukan penyidikan, akan tetapi dalam waktu 60 hari itu belum selesai 

melakukan penyidikannya, penyidik diberi waktu tambahan untuk dapat 

menyelesaikan penyidikannya tersebut. Hal ini terjadi pada kasus-kasus 

tertentu yang rumit dalam melakukan penyidikannya dan penuntut umum 

tidak akan memberikan perpanjangan masa penahanan tersangka yang belum 

selesai penyidikannya apabila penyidik lalai dalam mengirimkan Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). 

 

 

2.  Koordinasi antara penyidikan dan penuntut umum dalam pelaksanaan 



Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada Tindak Pidana 

Korupsi. Jadi koordinasi pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah 

proses dalam rangka mempermudah jalannya penyidikan, yang bisa 

ditimbulkan dari hubungan kerja, pengawasan, dan interaksi antara kedua 

lembaga penyidik dan penuntut umum. Dari segi efektifitasnya pelaksanaan 

pemberitahuan dimulainya penyidikan sangatlah diperlukan berkoordinasi 

terlebih dahulu apabila pembuktiannya sulit dibuktikan dan jarak yang 

sangat jauh untuk dapat melakukan penyidikan sehingga memerlukan waktu 

yang lebih lama . Dilihat dari model koordinasi apa yang lebih efektif agar 

proses penyidikan itu berjalan dengan baik adalah koordinasi dengan 

pengawasan, karena setelah penyidik mengeluarkan SPDP, penuntut umum 

sebaiknya melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik. Dengan hal ini 

dapat mempermudah dan mempercepat proses penyidikan . 

B. Saran-saran 

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, 

saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Penyidik hendaknya lebih memperhatikan semua hal yang terkait dalam 

proses penyidikan, seperti kewajiban memberitahukan dimulainya penyidikan 

serta harus disampaikan sesegera mungkin. Dan dalam melaksanakan 

pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum 

penyidik sebaiknya juga menggunakan alat komunikasi yang tersedia untuk 

memberitahukan bahwa penyidikan sudah dimulai. 



2. Penyidik dan penuntut umum agar selalu melakukan koordinasi dalam proses 

pemberitahuan dimulainya penyidikan agar mempermudah melakukan 

penyidikan dan menghasilkan penegakkan hukum yang efektif dan efisien. 

�


