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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai konflik 

kewenangan penyidikan kasus tindak pidana korupsi simulator SIM di 

Korlantas POLRI antara KPK dan POLRI, berdasarkan rumusan masalah 

yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Setelah menetapkan tersangka yang berbeda, KPK dan POLRI 

menetapkan beberapa tersangka lain yang sama dan KPK sudah mulai 

melakukan penyidikan terlebih dahulu daripada POLRI dan POLRI tidak 

tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi, sehingga dari situ munculah konflik kewenangan. 

Kemudian dari konflik tersebut penulis melakukan analisa berdasarkan dari 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi kemudian dilihat juga dalam Pasal 2, 

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 11, Pasal 50 ayat (1), (2), dan 

(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi dan kemudian analisa tersebut disesuaikan dengan kronologi pada 

kasus simulator SIM, dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa KPK 

lebih berwenang untuk menyelesaikan kasus ini. Kewenangan KPK dalam 

menyelesaikan kasus simulator SIM juga didukung dengan adanya Pidato 
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Presiden pada tanggal 08 Oktober 2012, karena di dalam pidato tersebut 

Presiden telah memperhatikan perundang-undangan yang ada yaitu pada 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas 

maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu dibenahi demi 

terwujudnya kepastian hukum, saran penulis antara lain : 

Untuk masa yang akan datang jika terjadi kasus serupa, sebaiknya 

aparat penegak hukum harus bisa memahami, memperhatikan dan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan 

lainnya yang ada dan terlebih harus bisa melepaskan sikap ego sektoral, 

sehingga benturan-benturan dan konflik kewenangan dapat dihindari demi 

tercapainya suatu kepastian hukum. 

 


