
105 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis bahas terhadap 

Putusan Nomor 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.; Putusan Nomor 127/Pid.Sus/ 

TPK/2015/PN.Jkt.Pst.; dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., 

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah pengajuan permohonan status justice collaborator belum 

diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai justice collaborator. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan 

pada proses sebelum putusan pengadilan dan setelah putusan pengadilan, 

yaitu mulai dari tahap penyidikan sampai dengan sebelum tahap tuntutan 

dibacakan di persidangan. Pada proses setelah putusan pengadilan, terpidana 

dapat mengajukan permohonan status justice collaborator kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi melalui Ketua Lembaga Pemasyarakatan tempat 

terpidana ditahan; 

2. Perbedaan penilaian dalam menetapkan status justice collaborator antara 

Jaksa KPK dan Hakim Pengadilan Tipikor terjadi karena adanya beberapa 

alasan yaitu tidak adanya aturan yang jelas mengenai siapa penegak hukum 

yang berwenang menetapkan status justice collaborator, adanya perbedaan 

cara menenetukan pelaku utama, dan tidak adanya gentlemen agreement 

antara Jaksa KPK dan Hakim Pengadilan Tipikor. Hal tersebut menjadi 
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permasalahan dalam tiga kasus yang diteliti terkait penetapan status justice 

collaborator.  

3. Implikasi yuridis atas penetapan status justice collaborator adalah terdakwa 

memiliki hak-hak untuk dipenuhi setelah ditetapkan sebagai justice 

collaborator yaitu berupa perlindungan fisik, penanganan secara khusus, 

dan penghargaan. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat 

penulis berikan antara lain: 

1. Kepada Pemerintah, diharapkan agar pengaturan mengenai justice 

collaborator dapat dirumuskan secara khusus dalam bentuk Undang-

Undang, sebab dalam peraturan yang sudah ada belum mengatur secara 

khusus dan keseluruhan mengenai justice collaborator. Pengaturan tersebut 

meliputi kriteria justice collaborator, langkah-langkah pengajuan 

permohonan status justice collaborator, dan syarat memperoleh keringanan 

pemidanaan bagi justice collaborator; 

2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan agar 

dalam memutus suatu kasus tindak pidana korupsi Majelis Hakim harus 

selalu memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan bagi 

terdakwa agar menghasilkan putusan yang seadil-adilnya, serta harus 

memiliki pertimbangan hukum yang kuat dalam menetapkan maupun 

menolak status justice collaborator terhadap terdakwa; 
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3. Kepada Jaksa Penuntut Umum, diharapkan agar dalam setiap proses 

pemeriksaan tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum tetap 

mempertahankan integritas dan profesionalitas dalam memberikan dakwaan 

dan tuntutan yang adil bagi terdakwa serta membela hak-hak terdakwa; 

4. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, diharapkan agar lebih selektif lagi 

dalam mengabulkan permohonan status justice collaborator supaya 

menciptakan keadilan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi. 


