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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Korupsi adalah satu jenis tindak pidana yang diancam pidana dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Korupsi saat ini berkembang 

sangat signifikan termasuk di berbagai wilayah kota dan kabupaten sejak 

diterapkannya prinsip desentralisasi kewenangan, atau sejak era otonomi 

daerah. Saat ini korupsi telah dianggap menjadi hal yang biasa, dengan dalih 

“sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, 

sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Lebih parah 

lagi, banyak politisi yang terlibat perkara korupsi dengan demikian mereka 

tidak lagi mengabdi pada konstituennya. Partai politik bukan menjadi alat 

untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak, melainkan menjadi ajang 

untuk menggeruk harta dan ambisi pribadi1. 

Tindak pidana korupsi termasuk masalah yang sangat serius, karena 

tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara 

dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi 

masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas 

bangsa karena dapat berdampak pada perkembangan budaya korupsi. Harus 

disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat 

                                                           
1 Hilman Nur, Jurnal: Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Cianjur: Unsur, 2015. 
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membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan 

perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan bangsa dan negara. 

Perkembangan korupsi sampai saat inipun merupakan akibat dan sistem 

penyelenggaraan pemerintah yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi 

secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung 

banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Rendahnya dan 

lemahnya sistem “check and balance” lemah diantara ketiga kekuasaan yaitu 

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, maka korupsi menjadi 

melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan2. 

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana korupsi, salah satunya 

tindak pidana suap adalah tindak pidana yang sulit dibuktikan. Biasanya antara 

pemberi suap dan penerima suap selalu melakukan kegiatan tersebut secara 

tertutup dan terselubung saat mewujudkan kegiatan tersebut. Sedapat mungkin 

mereka bahkan meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah 

dilakukan. 

Para pelaku korupsi umumnya pandai dalam menyimpan atau 

menghilangkan alat bukti baik itu berupa bukti transaksi atau bukti lainnya. 

Para pelaku tindak pidana korupsi ini dapat melakukan tindak kejahatannya 

tanpa terhembus oleh orang lain baik orang terdekat maupun lembaga 

pemberantas korupsi. Kecerdikan dan kecermatan adalah suatu yang umumnya 

melekat dalam pelaku tindak pidana korupsi. Umumnya pelaku korupsi tidak 

                                                           
2 Romli Atmasasmita,2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, 

Bandung, Mandar Maju, hal. 1  
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melakukan perbuatan ini sendirian sehingga dalam melakukan perbuatan 

terkadang banyak  pihak yang terlibat.  

Mengingat prinsip kehati-hatian, kecerdikan dan kecermatan pelaku, 

pemberantasan praktik korupsi dilakukan dengan kegiatan tertutup dan 

terselubung salah satunya dengan melaksanakan operasi tangkap tangan 

(OTT). Tidaklah dapat dipungkiri bahwa banyak kasus korupsi terungkap 

karena adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, seperti kasus 

suap impor daging sapi yang menyeret mantan Ketua Partai Keadilan Sejahtera 

Luthfi Hasan Ishaaq, kasus suap SKK Migas yang melibatkan Rudi 

Rubiandini, kasus Antonius Tonny Budiono, Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut, yang terjadi pada Agustus 2017 dengan operasi tangkap tangan terbesar 

yaitu ditemukannya uang tunai senilai 20,7 miliyar yang disimpan dalam tas 

dan koper di kediamannya. Tidak hanya di pusat pemerintahan, banyak pula 

kasus korupsi di daerah yang terungkap dengan dilaksanakannya operasi 

tangkap tangan oleh KPK. 

Korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi dan orang-orang yang 

terhormat selalu terjadi secara besar-besaran. Tidak ada satu kasus korupsi 

yang terungkap yang hanya melibatkan satu orang atau satu pihak saja. Dapat 

diartikan bahwa jika satu pihak terindikasi melakukan korupsi, maka satu pihak 

itu akan menyalahkan dan menarik orang-orang yang bekerjasama dengannya 

dalam melakukan praktik kejahatan tersebut. 

Dalam kondisi saat ini, dimana korupsi kolusi dan nepotisme dapat 

terjadi dimanapun dan kapanpun, langkah KPK untuk memberantas korupsi 
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baik dalam skala besar maupun skala yang kecil seharusnya dapat dibenarkan 

dan didukung oleh semua pihak, baik dari unsur masyarakat hingga pejabat 

pemerintahan di negara ini. Namun demikian, ada kesan bahwa pejabat 

pemerintahan atau para anggota DPR dirasa kurang mendukung tindakan dan 

langkah KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini 

dinyatakan terang-terangan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang 

menyebut semua operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK ilegal3. 

Menurut Fahri Hamzah, Operasi Tangkap Tangan ini mengandung unsur 

penyadapan sebagai dasar untuk kemudian dapat berkembang menjadi alat 

bukti dalam Pengadilan. Menurut Fahri Hamzah, KPK seharusnya tunduk pada 

aturan KUHAP yang menyatakan bahwa penyadapan harus mendapat izin dari 

pengadilan. Namun KPK dengan tegas menolak jika penyadapan oleh KPK ini 

harus memiliki izin dari Pengadilan karena KPK merupakan lembaga yang 

memiliki sifat extraordinary. Dengan sifat ini, KPK  harus mempunyai 

kewenangan lebih dibandingkan kepolisan dan kejaksaan. Pernyataan KPK ini 

juga diperkuat melalui UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa penegak hukum 

mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dilakukan dalam 

rangka penegakan hukum4.  

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam melaksanakan 

                                                           
3Lingga Sukatma Wiangga, Ini Alasan Fahri Hamzah Anggap Semua OTT KPK Ilegal, 

http://kabar24.bisnis.com/read/20170822/15/683055/ini-alasan-fahri-hamzah-anggap-semua-

ott-kpk-ilegal, diunduhpada 2 November 2017 Pukul 23.45. 
4Ibid 
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tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan 

Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 

Setelah kewenangan ini dilaksanakan oleh KPK, jika ada indikasi bahwa akan 

terjadi Tindak Pidana Korupsi, maka KPK kemudian merencanakan 

melakukan operasi tangkat tangan.  

Operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

dipertentangkan oleh banyak pihak. Di suatu sisi banyak lapisan masyarakat 

mendukung aksi operasi tangkap tangan oleh KPK, akan tetapi tidak sedikit 

pula yang menentang adanya operasi tangkap tangan ini. Pertentangan yang 

terjadi salah satunya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang 

menilai operasi tangkap tangan oleh KPK ini telah melanggar Hak Asasi 

Manusia karena KPK melakukan penyadapan kepada target-target operasi 

tangkap tangan. 

Menurut masyarakat yang mendukung operasi tangkap tangan ini, 

penyadapan terhadap target-target operasi tangkap tangan dianggap sah karena 

KPK mempunyai wewenang penyadapan dalam melakukan tugasnya. 

Bagaimana mungkin KPK dapat  mengungkap dan membuktikan perkara 

korupsi jika tidak diberi kewenangan melakukan penyadapan. Prosedur KPK 

dalam melakukan operasi tangkap tangan rupanya masih banyak 

dipertanyakan, termasuk prosedur yang sah dan jelas sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Mengingat banyaknya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, 

maka sangat menarik untuk melihat berbagai pertimbangan saat KPK akan 
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melaksanakan operasi tangkap tangan, prosedur serta implementasi kinerja 

KPK saat  melaksanakan operasi tangkap tangan. Menarik untuk mengkaji 

apakah operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh KPK sudah sesuai 

prosedur dan aturan yang berlaku dikarenakan jika KPK dapat salah tangkap 

tentu dapat merusak nama baik dan martabat target operasi tangkap tangan 

yang salah tersebut. Dalam rangka pemberantasan korupsi, perlu persiapan 

juga ketelitian dan kecermatan KPK untuk melaksanakan operasi tangkap 

tangan. Sehubungan dengan ini, maka dalam kesempatan ini Penulis tertarik 

untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul Pelaksanaan 

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 

diangkat oleh Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur Operasi Tangkap Tangan yang dilaksanakan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pemberantasan tindak pidana 

korupsi? 

2. Apakah dasar pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

menentukan target Operasi Tangkap Tangan dalam rangka pemberantasan 

tindak pidana korupsi? 

3. Hambatan apa saja yang ditemui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

terhadap pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan dalam praktiknya 

sehubungan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur Operasi Tangkap Tangan yang dilaksanakan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi 

dalam menentukan target Operasi Tangkap Tangan dalam rangka 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi terhadap pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan dalam praktiknya 

sehubungan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik secara teoretis 

maupun praktis. Secara rinci kegunaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

a. Untuk melatih diri Penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian 

secara ilmiah yang dituakan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. 

b. Untuk menambah khasanah atau literatur ilmu pengetahuan dalam 

bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana 

mengenai prosedur dan landasan dalam operasi tangkap tangan yang 

dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas tindak 

pidana korupsi di Indonesia. 
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2. Kegunaan Praktis  

a. Diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan 

melaporkan jika ada tindak pidana korupsi serta mendukung progam 

Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh praktisi 

hukum agar dapat mengetahui dan mengawasi kinerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan 

yang harus mengedepankan prosedur sesuai hukum yang berlaku. 

E. Metode Penelitian 

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan 

mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau 

tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara 

seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang 

dihadapi5. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah, maka metode yang digunakan 

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 

dengan analisis menggunakan teori, pendapat para ahli dan perundang-

                                                           
5 Petrus Soerjowinoto, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang, Fakultas Hukum 

Universitas Katolik Soeijapranata, hal. 55 
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undangan. Dalam penelitian, penggunaan metode kualitatif 

memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data 

yang diperolehnya. Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan ilmu 

statistik atau penghitungan secara matematis dalam menganalisis data, 

namun data akan dikonstruksikan secara subjektif karena Penulis dalam 

penelitian kualitatif adalah instrumen utama dalam penelitian. Landasan 

teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan 

fakta di lapangan dengan penekanan pada pemahaman isi peraturan 

perundang-undangan atau substansi hukumnya dan melihat pada 

implementasi di lapangan tentang pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan 

yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Hasil penggambaran ini akan dianalisis dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan 

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang 

menyangkut permasalahan diatas.  

3. Objek Penelitian 
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Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. 

Adapun elemen penelitiannya adalah: Penyidik, Penyelidik, Staf Biro 

Hukum dan Jaksa dari KPK, berkas-berkas operasi tangkap tangan yang 

dilaksanakan KPK, berita-berita operasi tangkap tangan yang terekam di 

media televisi dan internet, dan  peraturan perundang-undangan yang 

mengatur prosedur atau tata cara melaksanakan operasi tangkap tangan 

serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data           

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan 

data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara 

berikut ini: 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data yang dilakukan secara kepustakaan dan mempelajari peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan Operasi Tangkap Tangan yang 

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat dua sumber 

yang bisa didapat dalam studi pustaka ini yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri atas norma-norma dasar misalnya Ketetapan MPR, 

Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak 
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dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Bahan-bahan hukum 

primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan, tugas dan 

kewenangan KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Peraturan 

perundang-undangan tersebut adalah: 

a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi  

b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi; 

c) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian  ini adalah buku-

buku, karya sarjana, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, 

jurnal hukum, website dan dokumen lainnya untuk mendukung 

data primer. 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung operasi tangkap tangan yang 

dilakukan oleh KPK. Namun karena hal tersebut akan sulit terwujud, 
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maka observasi akan dilakukan dengan cara mengamati berbagai 

rekaman media massa seperti televisi atau media internet yang 

menggambarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dapat diperoleh 

dari hasil tanya jawab oleh penulis terhadap narasumber yang berasal 

dari 1 orang tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 

bernama Yudi, 1 penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang 

bernama Ali (samaran), 1 Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan 

Korupsi yang bernama Nathan, serta 1 Jaksa dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Takdir Suhan. 

Wawancara ini dapat terwujud dengan melakukan penelitian di kantor 

Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data  

Setelah data terkumpul, lalu data-data tersebut dipilih dan 

dikelompokkan untuk dianalisis. Data yang relevan dan dapat menjawab 

perumusan masalah akan digunakan sedangkan data yang tidak relevan 

akan diabaikan. Setelah itu data akan disusun secara sistematis dan 

disajikan dalam bentuk uraian untuk dijadikan sebagai jawaban laporan 

hasil penelitian berbentuk skripsi. 

Teknik pengolahan data dilakukan penulis dengan memilah hasil 

observasi yang didapat di beberapa media yang sesuai dengan topik yakni 

operasi tangkap tangan. Hasil wawancara yang telah dilakukan dan data 
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kepustakaan nantinya juga diolah dan disusun sebagai hasil penelitian 

untuk dicantumkan dalam penulisan karya hukum ini. 

6. Metode Analisis Data  

Di muka telah disebutkan bahwa metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan demikian 

analisis yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul 

tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran, sehingga 

data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif. Analisis terhadap 

data akan dihubungkan dengan berbagai teori, pendapat para ahli dan isi 

dari aturan-aturan hukum yang ada yang terkait dengan topik yang 

diangkat. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah membaca laporan hasil penelitian, maka 

sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut: 

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi Upaya 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pengertian dan Dasar Hukum 

Operasi Tangkap Tangan (OTT), Pengertian Penangkapan, Penahanan serta 

Pengertian Penggeledahan Badan, Pengertian Alat Bukti, Pengertian Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan 
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Korupsi, Pengertian dan Unsur Tindak Pidana, dan Pengertian dan Faktor-

Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi. 

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

yang berisi prosedur yang harus dilaksanakan saat Komisi Pemberantasan 

Korupsi menentukan target Operasi Tangkap Tangan dalam rangka 

pemberantasan tindak pidana korupsi, dasar pertimbangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam menentukan target Operasi Tangkap Tangan 

dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi serta hambatan yang 

ditemui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam implementasi atau 

pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan. 

Bab IV adalah BAB PENUTUP yang berisi Simpulan dan Saran Penulis 

terhadap permasalahan atau perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi. 

Pada bagian akhir skripsi akan dilampirkan Daftar Pustaka dan berkas-

berkas yang terkait dengan Penelitian seperti surat keterangan telah 

melaksanakan penelitian, surat ijin dll.


