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OTT KPK DI KUTIM, SEJUMLAH UANG DAN  

BUKTI REKENING BANK DIAMANKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://bit.ly/3eXjZKW 

PROKAL.CO – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi 

Pomolango menegaskan, Bupati Kutai Timur Ismunandar (IS) turut diamankan dalam 

giat operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (2/7) malam. Orang 

nomor satu di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur itu turut diamankan bersama 

istrinya di Jakarta. 

“Semalam kita amankan sang bupati beserta istrinya dan seorang kepala Bappeda 

dari sebuah hotel di Jakarta,” kata Nawawi dikonfirmasi, Jumat (3/7). Selain 

mengamankan keduanya, KPK juga turut mengamankan pihak lainnya dalam operasi 

kedap tersebut. KPK pun mengamankan Kepala Bapeda dalam giat tersebut. “Ada pihak 

lainnya kita amankan di Kutai Timur dan Samarinda,” ujar Nawawi. 

Nawawi menyebut, Bupati bersama istrinya dan Kepala Bappeda kini tengah 

menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. KPK memerlukan 

pemeriksaan secara mendalam untuk menetapkan tersangka dari pihak-pihak yang 

diamankan. “Sejumlah uang dan barang bukti rekening bank diamankan,” tukas Nawawi. 

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan pihaknya menangkap Bupati 

Kutai Timur, Kalimantan Timur Ismunandar. Dia diamankan dalam operasi tangkap 

tangan yang digelar tim penindakan pada Kamis, 2 Juli 2020 malam. Firli mengatakan, 

penangkapan tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di 

Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur. “Tadi malam ada giat tertangkap 

tangannya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan 
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barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur,” ujar Firli, Jumat 

(3/7). 

Kendati demikian, Firli masih belum mau membeberkan lebih jauh soal 

penangkapan yang dilakukan pihaknya. Dia berjanji akan menyampaikan informasi detail 

ke publik setelah proses penindakan selesai. “Mohon dimaklumi juga asas praduga tak 

bersalah1). Kami akan sampaikan semuanya setelah pengumpulan keterangan dan barang 

bukti selesai,” tukasnya. (jpc) 

Sumber Berita: 

1. https://kaltim.prokal.co/read/news/373697-ott-kpk-di-kutim-sejumlah-uang-dan-

bukti-rekening-bank-diamankan/6, OTT KPK di Kutim, Sejumlah Uang dan Bukti 

Rekening Bank Diamankan, 03/07/20 

2. https://kaltimtoday.co/bupati-kutim-ismunandar-kpk-istrinya-juga-ditangkap/, 

Bupati Kutim Ismunandar, KPK: Istrinya Juga Ditangkap!, 03/07/20 

 

Catatan: 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

 Pasal 1 Angka 19: Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu 

sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat 

tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 

sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya 

ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak 

pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan 

atau membantu melakukan tindak pidana itu; 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 

 Pasal 2 (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan 

                                                           
1 Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus 

dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana 
yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang 
dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas 
praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. (M. Yahya 
Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: 
Bumi Aksara hlm. 34) 
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penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah). 

 Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

 Pasal 3: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun 

kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 

independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

 Pasal 6: Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: 

a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana 

Korupsi; 

b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan 

publik; 

c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; 

d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan 

Tindak PidanaKorupsi; 

e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadapTindak Pidana Korupsi; 

dan 

f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim danputusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 Pasal 12 ayat (1): Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi 

berwenang melakukan penyadapan. 


