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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitiann Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Prosedur operasi tangkap tangan sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara garis besar, 

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tiga tahap dalam operasi 

tangkap tangan. Pada tahap awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

membuka atau mencari informasi yang berasal dari publik melalui 

pelaporan dari masyarakat maupun dari internal Komisi Pemberantasan 

Korupsi sendiri. Setelah mendapat laporan, tahap selanjutnya adalah 

tahap validasi informasi untuk memastikan bahwa informasi yang di 

terima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah valid dan 

mempunyai bukti yang kuat untuk dapat melakukan ke tahap 

selanjutnya. Tahap terakhir setelah validasi adalah pelaksanaan operasi 

tangkap tangan itu sendiri yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 
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Korupsi (KPK) secara terselubung agar pelaksanaannya dapat 

sempurna. 

2. Dalam menentukan target operasi tangkap tangan, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki beberapa pertimbangan antara 

lain adanya informasi dan laporan dari masyarakat yang mengetahui 

adanya tindak pidana korupsi di sekitar mereka, profiling by personal 

dan profiling by company, penyadapan yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), tertangkap tangan langsung oleh 

Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) ketika terjadi tindak pidana 

korupsi tersebut berlangsung. 

3. Pelaksanaan operasi tangkap tangan tentunya tidak selalu mulus dan 

lancar. Ada beberpa hambatan yang ditemui Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Hambatan itu meliputi hambatan yang terjadi sebelum 

pelaksanaan operasi tangkap tangan berupa ancaman-ancaman dan 

tindakan teror yang sering menimpa anggota Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Hambatan kedua terjadi ketika pelaksanaan operasi tangkap 

tangan berlangsung. Hambatan tersebut berupa penghadangan massa 

simpatisan dari target operasi tangkap tangan yang sering menghalangi 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tugas mereka. 

B. Saran 

Dari hasil penelitiann Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, 

Penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, dalam mendukung Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bukan hanya dengan cara 

membuat peraturan perundang-undangan saja, namun KPK butuh dari 

sekedar dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan khususnya 

perlindungan terhadap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

setiap langkahnya untuk memberantas tindak pidana korupsi di 

Indonesia. Maraknya kasus ancaman, teror dan penganiyayaan anggota 

KPK, tentu dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan 

strategi dan tindakan khusus untuk melindungi para anggota komisi 

pemberantasan korupsi dari segala hambatan yang dapat ditemui. 

2. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rangka 

pemberantasan korupsi di Indonesia, perlu adanya dukungan dari 

internal yang merupakan Anggota KPK itu sendiri dan dukungan 

eksternal yang berasal dari masyarakat. Untuk memaksimalkan 

dukungan dari internal, KPK perlu lebih memberi pelatihan-pelatihan 

tambahan yang dapat memaksimalkan anggota KPK menjalankan 

tugasnya termasuk memperbanyak Operasi Tangkap Tangan. Dukungan 

dari eksternal yang merupakan masyarakat ini juga harus 

dimaksimalkan dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat 

unuk berani jujur dan berani melapor jika terjadi tindak pidana korupsi 

di sekitar mereka. 

 

  


