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ABSTRAK 

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami 

Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Seiring dengan 

perkembangan teknologi, perlu disadari bahwa dengan pemanfaatan teknologi selain 

membawa dampak positif tentu dampak negatif juga dapat ditimbulkan. Dampak 

negatifnya yakni teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi suatu 

tindak pidana. Di masa ini, bentuk-bentuk tindak pidana telah disisipi modus dengan 

menggunakan teknologi yang canggih, misalnya tindak pidana korupsi, tindak 

pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana korporasi, tindak pidana 

perdagangan orang dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan penegak hukum 

mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para 

pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu para penegak hukum perlu melakukan 

pembaharuan-pembaharuan hukum. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum 

mengenai penyadapan, hasil penyadapan yang akan digunakan sebagai alat bukti di 

dalam rangka penyidikan untuk menghadapi tindak pidana yang sulit 

pembuktiannya. Namun tindakan penyadapan sendiri bertentangan dengan hak asasi 

manusia diatur didalam ketentuan yakni Pasal 28 F dan Pasal 28 G Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penyadapan dapat melanggar hak asasi 

manusia karena dengan adanya penyadapan komunikasi dapat terganggu. Maka 

perlu pembatasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan 

penyadapan. Selain itu perlu ijin dan penetapan dari Pengadilan untuk menghindari 

kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum guna melindungi hak asasi 

manusia. Namun aturan hukum mengenai penyadapan tersebut masih tersebar di 

dibeberapa Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan hukum yang 

secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Dikawatirkan terjadi ketidakpastian 

hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan mengenai 

pengakuan hasil penyadapan sebagai alat bukti. Terlihat adanya pertentangan antara 

dua kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan 

kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Berdasarkan pertentangan antara 

dua kepentingan tersebut menyebabkan ada sebagian warga negara yang merasa 

haknya konstutisionalnya dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan. 

Masyarakat mengajukan Judicial Review atau pengujian kembali terhadap beberapa 

aturan yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan 

mahkamah konstitusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-

IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Tesis ini bertujuan untuk  1. 

Menganalisis Racio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. 

2.Menganalisis kewenangan lembaga pemenegak hukum dalam perolehan alat bukti 

hasil penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

 

 

Kata Kunci : Penyadapan, Alat Bukti, Putusan Mahkamah Kostitusi 
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ABSTRACT 

 

Indonesia is a country in the world who are experiencing developments in the 

science and technology. Along with the development of technology, it should be 

realized that with the function of technology have positive impacts of course 

negative impacts can also be generated. Negative impact of the technology can be 

used to facilitate a crime. At this time, the forms of crime have been inserted mode 

by using sophisticated technology, such as corruption, terrorism, narcotics, 

corporate crime, criminal trafficking. This causes law enforcers to have difficulty in 

conducting investigations and investigations of perpetrators of criminal acts. 

Therefore law enforcers need to make legal reforms. These include legal 

interception policy, results of interception that will be used as evidence in the 

framework of the investigation to deal with crimes that are difficult to prove. 

However, interception itself contradictory to human rights is regulated in the 

provisions of Article 28 F and Article 28 G of the Constitution of the Republic of 

Indonesia 1945. Interception can violate human rights because with the interception 

of communication may be disrupted. It is therefore necessary to limit what criminal 

offenses can be interception. In addition, it requires the permission and 

determination of the Court to avoid the arbitrariness of law enforcement agencies in 

order to protect human rights. But the legal rules concerning interception are still 

scattered in several laws. Because there is no legal rule that specifically regulates the 

interception. It is feared that there is legal uncertainty that has the authority to 

Interception and about the recognition of the Interception results as evidence. There 

is a conflict between two state interests in protecting the privacy rights of its citizens 

and the interests of the state in enforcing the law. Based on the conflict between 

these two interests, there are some citizens who feel their rights are violated by the 

act of interception. The community proposed a Judicial Review or re-examination of 

some rules governing interception in the Constitutional Court. The decision of the 

Constitutional Court is the Decision of the Constitutional Court Number 006 / PUU-

I / 2003, Decision of the Constitutional Court Number 012-016-019 / PUU-IV / 

2006, Decision of the Constitutional Court Number 5 / PUU-VIII / 2010 and 

Decision of the Constitutional Court Number 20 / PUU-XIV / 2016. This thesis 

aims to 1. Analyze Racio Decidendi Decision of the Constitutional Court Number 5 

/ PUU-VIII / 2010 and Decision of the Constitutional Court Number 20 / PUU-XIV 

/ 2016. 2. Analyzing the authority of law enforcement agencies in obtaining 

evidence of eavesdropping result after the Constitutional Court Decision. 

 

 

Keywords: Interception, Evidence, Decision of the Constitutional Court 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang 

mengalami perkembangan. Salah satu ciri perkembangan ini adalah dengan 

banyaknya program pembangunan dan adanya pembangunan di berbagai 

bidang kehidupan bermasyarakat. Perkembangan tersebut diatas misalnya 

dapat dilihat dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

atau yang kita sebut sebagai IPTEK, serta perkembangan di bidang informasi 

dan komunikasi yang sangat pesat dan tidak terbendung dewasa ini yang 

sudah tentu akan berdampak pada seluruh aspek atau seluruh sendi-sendi 

kehidupan masyarakatnya.
1
 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, 

khususnya terjadi di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer bertujuan 

untuk memudahkan kehidupan manusia serta berdampak terhadap kehidupan 

manusia menjadi lebih modern. Teknologi informasi dan komunikasi telah 

mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat. Pemanfaatan teknologi 

tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendorong 

perubahan ekonomi, sosial dan politik. Perubahan tersebut dapat dilihat dari 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan 

bermasyarakat sehari hari.  

                                                           
1
 Kristian dan Yopi Gunawa, Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di 

Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung 2013, hlm 1. 
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Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu disadari bahwa dengan 

pemanfaatan teknologi selain membawa dampak positif tentu dampak negatif 

juga dapat ditimbulkan. Dampak negatifnya yakni teknologi informasi dapat 

digunakan untuk memfasilitasi suatu tindak pidana. Penyalahgunaan teknologi 

informasi tersebut tentu akan menimbulkan masalah hukum di dalam 

masyarakat sehingga timbul upaya pemecahan masalah yang tepat terkait hal 

tersebut.  

Keberadaan manusia tentu tidak terlepas dengan hukum yang 

mengaturnya, karena kehidupan manusia akan seimbang dan selaras dengan 

diterapkannya sebuah hukum.
2
 Menghadapi efek negatif dari globalisasi, yaitu 

adanya globalisasi kejahatan serta peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas 

kejahatan atau tindak pidana, sudah tentu hukum khususnya hukum pidana 

harus kembali mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur 

ketertipan umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3
 

Di masa ini, bentuk-bentuk tindak pidana telah disisipi modus dengan 

menggunakan teknologi yang canggih, misalnya tindak pidana korupsi, tindak 

pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, 

tindak pidana korporasi, tindak pidana perdagangan orang dan lain 

sebagainya. Pelaku tindak pidana sudah mengalami kemajuan dalam 

menjalankan aksinya didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi yang 

                                                           
2 Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar 

Grafika, Jakarta, 2009, hlm 2. 

  
3
 Kristian dan Yopi Gunawan, opcit, hlm 9 
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dimanfaatkan oleh para pelaku. Hal tersebut menyebabkan penegak hukum 

mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

para pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu dalam rangka mengimbangi 

perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat, 

para penegak hukum perlu melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum. 

Pembahaharuan ini dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah-masalah 

yang terjadi dalam masyarakat. 

Berdasar pada keinginan melakukan pembaharuan hukum, timbul 

kesadaran untuk mengungkap tindak pidana. Termasuk diantaranya adalah 

kebijakan hukum mengenai penyadapan, hasil penyadapan yang akan 

digunakan sebagai alat bukti di dalam rangka penyidikan untuk menghadapi 

tindak pidana yang sulit pembuktiannya karena merupakan tindak pidana yang 

terorganisir dan terstruktur seperti korupsi, terorisme dan lain sebagainya. 

Namun tindakan penyadapan sendiri bertentangan dengan hak asasi 

manusia diatur didalam ketentuan yakni Pasal 28 F dan Pasal 28 G Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: 

Pasal 28F  

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia.’’ 

Pasal 28 G 

(1) setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta 

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 
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Penyadapan dapat melanggar hak asasi manusia karena dengan adanya 

penyadapan komunikasi dapat terganggu. Hal tersebut dipertegas dengan 

adanya larangan untuk melakukan penyadapan yang diatur di ketentuan Pasal 

31 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4843 yang selanjutnya disingkat UU ITE)  

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 

tertentu milik Orang lain. 

 

Namun penyadapan dapat mengungkap suatu tindak pidana, 

memberantas tindak pidana atau kejahatan yang bersifat ekstraordinari, 

memberantas tindak pidana baru yang sangat canggih, digunakan untuk 

pertahanan dan keamanan negara, mencegah terjadinya kejahatan yang 

berdampak massal, mengungkap dan mengantisipasi bahaya nyata dan bahaya 

potensial yang mungkin timbul atau bahkan terungkapnya tindakan atau kata-

kata yang dapat mengganggu ketentraman atau ketertipan umum (breach of 

peace) dan lain sebagainya.
4
 

Hal tersebut menegaskan bahwa meskipun penyadapan dapat 

melanggar hak asasi manusia, penyadapan dapat mengungkap suatu tindak 

pidana. Dalam rangka penegakan hukum maka penegak hukum dapat 

melakukan penyadapan. Karena penegak hukum merasa kesulitan untuk 

mengungkap suatu tindak pidana. Kemudian hasil penyadapan dapat dijadikan 

sebagai alat bukti dalam pembuktian di persidangan. 

                                                           
4
 Ranuhandoko I.P.M, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 1. 
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Guna penyadapan sebagai upaya luar biasa untuk pengungkapan 

terhadap tindak pidana, maka perlu pembatasan mengenai tindak pidana apa 

saja yang dapat dilakukan penyadapan. Tindak pidana tersebut dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana yang susah pembuktiannya seperti tindak 

pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak 

pidana perdagangan orang, tindak pidana korporasi dan lain sebagainya. 

Terutama tindak pidana yang disisipi dengan teknologi yang canggih.  Selain 

itu perlu ijin dan penetapan dari Pengadilan untuk menghindari kesewenang-

wenangan lembaga penegak hukum guna melindungi hak asasi manusia. 

Aturan yang mengatur mengenai mengenai penyadapan di atur 

diberbagai Undang-Undang, yakni : 

a. Kewenangan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671 yang 

selanjutnya disingkat UU Psikotropika.  

b. Kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999  

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang 

No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4150 yang selanjutnya disingkat UU Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi) 
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c. Kewenangan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk kepentingan 

proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881 yang selanjutnya 

disingkat UU Telekomunikasi.. 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3886 yang selanjutnya disingkat, UU HAM) 

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284 yang selanjutnya disingkat 

UU Terorisme) 

f. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720 yang 

selanjutnya disingkat UU Perdagangan orang). 

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 yang selanjutnya disingkat 

UU ITE) 

h. Kewenangan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
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143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 yang selanjutnya 

disingkat UU Narkotika) 

i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5249 yang selanjutnya disingkat UU Intelegen 

Negara). 

 

Berdasarkan beberapa aturan hukum mengenai penyadapan tersebut 

masih tersebar di dibeberapa Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan tidak 

ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. 

Dikawatirkan terjadi ketidakpastian hukum yang memiliki kewenangan 

melakukan penyadapan dan mengenai pengakuan hasil penyadapan sebagai 

alat bukti. Disamping itu penyadapan dimungkinkan akan berbenturan dengan 

Hak Asasi Manusia (HAM) bila dikaitkan sebagai alat bukti di Pengadilan. 

Maka terlihat adanya pertentangan antara dua kepentingan negara 

dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam 

menegakkan hukum. Namun pertentangan ini seharusnya melahirkan suatu 

solusi agar kedua hal tersebut dapat berjalan berdampingan dan harmonis, di 

mana peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibuat untuk mengatur 

tindakan penyadapan dan perlindungan atas hak privasi dapat dijalankan 

sesuai dengan tujuan awal dari hukum itu sendiri. Tidak menutup 

kemungkinan tindakan penyadapan dapat disalahgunakan oleh aparat penegak 
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hukum dengan dalih untuk kepentingan penegakan hukum kemudian 

melakukan tindakan penyadapan dengan cara melanggar hukum.
5
 

Berdasarkan pertentangan antara dua kepentingan tersebut 

menyebabkan ada sebagian warga negara yang merasa haknya 

konstutisionalnya dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan. Masyarakat 

mengajukan Judicial Review atau pengujian kembali terhadap beberapa aturan 

yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan 

mahkamah konstitusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-

IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Yang kemudian 

akan dibahas di dalam Bab II. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka tertarik untuk mengajukan judul 

penelitian terkait, Penyadapan sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XIV/2016? 

                                                           
5
 Reda Manthovani,  Penyadapan vs Privasi ,; PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta  2015,  

hlm 8-9. 
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2. Bagaimana kewenangan lembaga penegak hukum dalam perolehan alat 

bukti hasil penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

5/PUU-VIII/2010? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas 

yang hendak dicapai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan arah 

dalam melangkah sesuai dengan maksud penulisan. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah: 

a. Menganalisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XIV/2016. 

b. Menganalisis kewenangan lembaga pemenegak hukum dalam 

perolehan alat bukti hasil penyadapan pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi 

Pada setiap peneliti selain mempunyai tujuan yang jelas harus diyakini 

kegunaan bagi pemecahan masalah yang diselidiki baik untuk penulis sendiri 

maupun bagi orang lain, adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini 

sebagai berikut 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat kontribusi dalam pemahaman dan penerapan 

hukum secara in concreto terkait dalam hukum pidana khususnya 

serta tambahan pengetahuan mengenai Menganalisis Ratio 
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Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 

dan.kewenangan lembaga pemenegak hukum dalam perolehan alat 

bukti hasil penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Memberi tambahan wawasan dalam pemahaman tentang 

Penyadapan sebagai alat bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

b. Bagi fakultas 

Memberikan tambahan referensi bahan untuk materi perkuliahan, 

memperluas kerjasama dengan lembaga terkait sehubungan 

dengan peningkatan mutu pendidikan. 

 

c. Bagi masyarakat 

Sebagai salah satu sumber wacana mengenai penegakan hukum 

terhadap Penyadakan sebagai alat bukti pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi. 

d. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Sebagai panduan, bahan masukan, kritik  dan saran yang 

digunakan saat mengambil kebijakan kebijakan lain untuk waktu 

yang akan datang sehingga kebijakan yang diambil berlaku efektif 

dan mendapat respon dari masyarakat. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENYADAPAN SEBAGAI ALAT ... AGNE NIA DARATESIS



11 
 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Penyadapan 

Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

penyadapan atau tindakan menyadap dapat diartikan sebagai proses 

dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain 

secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti sebuah proses, suatu 

cara atau perbuatan menyadap. Dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan 

mendengarkan (merekam) informasi (rahasia) atau pembicaraan orang lain 

yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang 

bersangkutan.
6
 

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, tindakan penyadapan 

tidak menggunakan istilah intercept melainkan menggunakan istilah 

wiretapping.  “wiretapping, A form of electronic equesdropping, where, 

upon court order, enforcement officials surreptitiously, listen to phone 

calls.” (penyadapan adalah suatu bentuk dari cara mengupingsecara 

elektronik, di mana tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah 

pengadilan, yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan secara resmi, 

dengan cara mendengarkan melalui telepon.)
7
 

Menurut Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Penyadapan 

                                                           
6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta ,2008, hlm 

1337. 

 
7
 Henry Campbell Black, M.A Black’s Law Dictionary With Pronounciations, Abridged 

Fifth Edition,West Publishing Co, ST Paul, Minn 1996, hlm 825 
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atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 

membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi 

informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, 

baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, 

seperti elektromagnetis atau radio.” 

Dilihat dari terminologi yang biasa digunakan oleh beberapa 

negera yang menngambarkan tindakan penyadapan yang sesuai hukum 

atau prosedur atau tata cara yang berlaku atau penyadapan yang biasanya 

digambarkan dengan istilah lawful interception atau intercept atau 

wiretapping.
8
 

Wiretapping (penyadapan) merupakan tindakan mencuri dengar 

komunikasi para pihak yang dilakukan dengan cara menggunakan 

penambahan alat tertentu atau mencantol saluran kabel komunikasi untuk 

merekam (tapping) pada fasilitas jaringan telekomunikasi (wire 

communication) yang umumnya menggunakan kabel (wire) atau jalur 

telepon rumah.
9
 

Wiretapping merupakan bagaian dari interception namun 

interception merupakan wiretapping dalam arti yang lebih luas. Sedangkan 

tindakan electronic surveillance suatu tindakan pengamatan atas 

berdasarkan aktifitas atau percakapan manusia secara rahasia namun tampa 

                                                           
8
 Kristin dan Yopi Gunawan, opcit, hlm 182 

 
9
 Edmon Makarim, Analisis Terhadap kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah 

Tentang tatacara Intersepsi yang sesuai Hukum (Lawful interception), Jakarta ; Badan Penerbit 

FHUI, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 40 No 2, 2010. Hlm 226. 
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menggunakan jaringan komunikasi secara kabel maupun nirkabel. Dengan 

demikian pada prinsipnya tindakan electronic surveillance sama dengan 

interception, namun elektronic surveillance dalam pelaksanaannya tidak 

menggunakan jaringan telekomunikasi dan electronic surveillance dapat 

merekam aktifiktas individu atau manusia secara visual.
10

 

Penyadapan yang sesuai dengan hukum atau dapat dikatakan yang 

sesuai hukum atau dapat dikatakan sebagai penyadapan yang sah (lawful 

interception) bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat 

internasional. Dikatakan demikan karena 50 sampai 60 tahun terakhir 

seluruh pemerintahan di seluruh dunia dievaluasi dan diperkenankan untuk 

menggunakan sistem yang mampu melacak informasi dan telekomunikasi, 

yakni tindakan penyadapan. Cara ini dinilai sangat efektif dalam upaya 

untuk mencegah dan memberantas bahaya sosial yang mungkin timbul 

atau untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan untuk kepentingan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap kejahatan atau 

tindak pidana berat. Sebagaimana telah dikemukakan di awal 

perkembangan mengenai intersepsi, intersepsi atau penyadapan yang 

digunakan merupakan penyadapan tanpa otoritas legal (penyadapan yang 

melawan hukum). Namun, situasi kini telah berubah, di mana beberapa 

tahun terakhir berbagai lembaga legislatif di seluruh dunia justru telah 

menciptakan atau memasukan tindakan penyadapan kedalam hukum 

dimana tindakan penyadapan diperkenankan untuk dilakukan selama 

                                                           
10

 Reda Mantovani, op cit, hlm 31-32 
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dilakukan sesuai dengan kerangka hukum dan dilakukan sesuai dengan 

kewenangan.
11

  

Berdasarkan perkembangan teknologi komunikasi mengakibatkan 

terjadinya perubahan dari model circuit switching menjadi packet 

swicthing. Konsekuensinya mekanisme kerja wiretapping yang lazim 

dilakukan berkembang dengan cara menghubungkan alat penyadap 

langsung pada sentral pengalih komunikasi (switching center) yang 

diselenggarakan oleh operator telekomunikasi dengan tujuan mendapatkan 

direct access dan selanjutnya akan melakukan perekaman secara sendiri 

dan langsung tanpa harus meminta operator yang bersangkutan untuk 

merekam. Hal ini tampaknya semula didominasi dengan paradikma circuit 

switching sebagaimana yang berlaku dalam jaringan telekomunikasi tetap 

(Public Switch Telephone Network) dan dikarenakan teknologi komunikasi 

yang berkembang dari model circuit switching kemudian menjadi packet 

switching terutama seiring dengan perkembangan internet protocol lalu 

berkembang istilah baru yakni intersepsi (interception).
12

 

 

1.4.2  Alat Bukti 

a. Alat Bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai alat 

bukti yang sah dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

1. Keterangan saksi 
                                                           

11
 Kristian dan Yopi Gunawan, op cit. Hlm 182 

 
12

 Edmon Makarim, opcit, hlm 267 
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Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri 

dan ia alami sendiri.” 

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang diatur di 

dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana 

a) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 

bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama sama 

sebagai terdakwa 

b) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, 

saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai 

hubungan karena perkawinan dan anak-anak terdakwa sampai 

derajat ketiga. 

c) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 

bersama-sama sebagai terdakwa. 

 

Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 185 (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “keterangan saksi sebagai 

alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” 

Mempertimbangkan nilai kebenaran keterangan saksi, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana 

a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain 

b) Persesuaian dengan keterangan saksi dengan alat bukti 

c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan 

keterangan tertentu 
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d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 

umumnya dapat dipengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 

dipercaya. 

Menurut Didik Endro Purwoleksono, keterangan saksi yang 

mempunyai kekuatan alat bukti, ada 3 syaratnya
13

; 

1. Syarat Obyektif 

a. Tidak boleh ada hubungan keluarga 

b. Mampu bertanggungjawab 

1) Usia 15 tahun 

2) Atau sudah pernah kawin 

3) Tidak gila 

2. Syarat Subyektif 

a. Menerangkan apa yang ia lihat, dengar, alami sendiri 

b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengar dan 

mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut. 

3. Syarat Formal 

a. Keterangan saksi diucapkan dalam siding pengadilan 

b. Diucapkan dibawah sumpah 

c. Tidak dikenal unus testis nullus testis, dengan perkecualian satu saksi 

dapat menjadi saksi manakala didukung dengan alat bukti yang lain. 

Misalnya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. 

                                                           
13

  Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, 

Surabaya, 2015, hlm 114 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENYADAPAN SEBAGAI ALAT ... AGNE NIA DARATESIS



17 
 

Data yang menunjukan kualitas keterangan yang diberikan oleh saksi 

dan kualitas jati diri seorang saksi amat berfaedah dalam setiap tahapan 

penanganan perkara. Mulai pada tahap penyidikan oleh kepolisian dalam 

perkara tindak pidana umum dan penyidikan yang dilakukan kejaksaan dan 

atau bersama kepolisian terhadap perkara tindak pidana khusus, penyidik 

seharusnya sudah mempunyai data. Demikan juga dalam tahap pra penuntutan 

jaksa peneliti seharusnya mampu mengerti betul jati diri saksi, jadi, penilaian 

terhadap saksi tidak terbatas pada tahap persidangan.
14

 

Sebelum saksi memberikan keterangan, saksi dalam persidangan 

diwajibkan bersumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Sebelum 

memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut 

cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan yang sebenarnya dan 

tidak lain daripada yang sebenarnya.” 

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu 

kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah 

apabila keterangan saksi itu memiliki hubungan satu dengan yang lainnya  

sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau 

keadaan tertentu. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran 

bukanlah merupakan suatu keterangan saksi.
15

 

                                                           
14

 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana,: PT Alumni, Bandung 

2011, hlm 52-53. 

 
15

 Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta 

2012, hlm 105 
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Bahwa ada 2 (dua) syarat yang menyangkut keterangan saksi di muka 

sidang pengadilan yang tidak bisa dipisahkan, agar keterangan itu bernilai dan 

berharga pembuktian, yang dapat dipertimbangkan untuk membentuk 

keyakinan hakim ialah 

a. pertama, mengenai sumber pengetahuan saksi dari apa yang menjadi 

isi yang diterangkan 

b. kedua, mengenai substansi isinya keterangan.
16

 

Ketaksediaan saksi atau ahli untuk bersumpah atau ahli untuk 

bersumpah atau mengucap janji dapat berdampak apa yang ia terangkan tidak 

bernilai sebagai alat bukti, hanya merupakan keterangan yang dapat 

menguatkan keyakinan hakim. 
17

 

Sumpah berfungsi amat penting dalam menemukan kebenaran. 

Disamping penyumpahan penerapannya berlaku mutlak, hukum pidana 

mengatur akibat yang bertalian dengan sumpah. Jika Pasal 161 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur 

pelanggaran tidak dipenuhinya kewajiban bersumpah, Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana mengatur tentang penghianatan atau kemungkaran terhadap 

sumpah, yaitu dalam hal saksi atau ahli yang telah bersumpah sebelum 

memberikan keterangan, ternyata keterangannya yang diberikan berkualifikasi 

keterangan palsu. Hukum pidana mengancam kepada mereka yang berbuat 
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demikian dengan ancaman pidana yang tidak ringan merujuk pada Pasal 242 

ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
18

 

Menurut Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana memberikan pengecualian tentang pemberian 

keterangan tanpa sumpah. Yang boleh diperiksa untuk memberikan 

keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umumnya belum cukup lima 

belas tahun dan belum pernah kawin; b. orang sakit ingatan dan sakit jiwa 

meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. 

2. Keterangan Ahli 

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angkat 28 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “Keterangan ahli adalah keterangan 

yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan.” 

Merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya 

berdasar pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun 

keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian 

tersebut juga bisa dikaitkan dengan  jabatan dan bidang pengabdiannya. 

Karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada 

kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.
19
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Keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan merupakan 

alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan keterangan ahli yang 

diberikan diluar sidang pengadilan, yang berbentuk “Visum Er Repertum 

(VER)” dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Keterangan ahli yang diberikan 

tanpa sumpah atau janji, keterangannya hanya merupakan keterangan yang 

hanya menguatkan keterangan hakim.
20

 

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok 

perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok 

perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberi penilaian terhadap kasus 

kongret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli 

biasanya bersifat hipotesis atau pertanyaan yang salah satu tindaknya terdakwa 

berdasar fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.
21

 

3. Surat 

Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti tertulis atau surat adalah 

segala sesuatu yang memuat bacaan tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan 

untuk mencurahkan isi hati dan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang 

dan dipergunakan sebagai pembuktian.”
22

 

Menurut ketentuan pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana: “Surat sebagaimana pada Pasal 184 Kitab 
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah 

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah 

a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang membuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang 

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas 

tentang keterangannya itu 

b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana 

yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukan bagi pembuktian 

suatu hal atau suatu keadaan 

c) surat dari keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasar 

keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara 

resmi dari padanya. 

d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain. 

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro suatu akta autentik yang dijadikan alat 

bukti pada perkata perdata bersifat mengikat hakim, kecuali jika ada alat bukti 

sebaliknya, namun hal tersebut berbeda dengan perkara pidana. Dalam perkara 

pidana, tidak ada satu bukti pun yang mengikat hakim perihal kekuatan 

pembuktian. Hakim pidana harus selalu memikirkan apa ia yakin atas 

kesalahan terdakwa. Jika ada suatu akta autentik yang diajukan pada perkara 

pidana, hakim untuk mempunyai keyakinan tentang ketiadaan kesalahan 

terdakwa, tidak memerlukan bukti berlawanan tentang ketiadaaan kesalahan 

terdakwa. Tidak memerlukan bukti yang berlawanan, seperti halnya dengan 

hakim perdata.
23
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4. Petunjuk 

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti “yang tercipta”. Berbeda dengan 

alat bukti lain, yang bernilai dan berkekuatan pembuktian atas hakikatnya 

sendiri, alat bukti petunjuk terwujud karena adanya persesuaian perbuatan, 

kejadian atau keadaan satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri 

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana menunjukkan sebagai berikut: 

(1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya. 

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari 

a. keterangan saksi 

b. surat  

c. keterangan terdakwa. 

(3) penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh 

hakim dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi 

bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan 

dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani. 

 

Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini 

cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi 

dari beberapa alat bukti lainnya, dan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, 

maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberataan atas 

keberatannya  dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana.
24
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Mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 

188 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana. Maka unsur atau syarat alat bukti petujuk adalah:  

a) unsur pertama, adanya perbuatan kejadian, keadaan yang bersesuaian. 

b) unsur kedua, 2 (dua) persesuaian 

1. bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu 

dengan yang lain, maupun 

2. bersesuaian dengan perbuatan, kejadian dan atau keadaan dengan tindak 

pidana yang didakwakan 

c) unsur ketiga, dengan adanya persesuaian dengan demikian itu menandakan 

(menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal in casu 

kejadian, ialah: 

1. Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, 

dan 

2. kedua, menunjukan siapa pembuatnya 

d)  alat bukti hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti yaitu keterangan saksi, 

surat dan keterangan terkdawa 

e)  keterangan terdakwa
25

 

 

 

4. Keterangan Terdakwa 

Dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana tentang alat-alat bukti, alat bukti keterangan terdakwa 

ditempatkan diurutan terakhir. Penempatan tersebut dimaksudkan agar 

terdakwa terlebih dahulu mendengar, melihat alat bukti yang lain, dan 

diperlihatkan barang bukti. Melalui sistem demikian diharapkan terdakwa 

benar benar merenungi, menyadari apa yang didakwakan, meskipun bukan 

berarti terdakwa harus membenarkan atau mengiyakan setiap alat bukti yang 

dikemukanan di dalam sidang.
26
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Tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Dari 

ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan 

terdakwa mengandung nilai pembuktian, ialah:
27

 

a. keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang pengadilan. 

b. isinya keterangan terdakwa haruslah mengenai 3 (tiga) hal ialah :  (1) 

perbuatan yang dilakukan terdakwa, (2) segafala hal yang dilakukannya 

sendiri, dan (3) kejadian yang dialaminya sendiri. 

c. nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya 

sendiri. 

d. keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya 

bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat 

bukti yang lain. 

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan 

untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu 

alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 

Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
28

 

 

b. Alat Bukti menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

Transaksi Elektronik 

                                                           
27

 Adami Chamawi, op cit, hlm 70 

 
28

 Eddy OS,op cit,  hlm 112-113 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENYADAPAN SEBAGAI ALAT ... AGNE NIA DARATESIS



25 
 

Menurut ketentuan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi Transaksi elektronik, ketentuan terhadap alat bukti adalah sebagai 

berikut : 

Pasal 5 

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dan/atau hasil 

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) merupakan perluasan 

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 

Indonesia.  

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  dinyatakan sah 

apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam Undang- Undang ini.  

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen 

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:  

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk 

tertulis; dan  

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus 

dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat 

pembuat akta.  

 

Pasal 6  

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) 

yang mensyaratkan bahwa suatu informasi  harus berbentuk tertulis atau 

asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah 

sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,  

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat  dipertanggungjawabkan 

sehingga menerangkan suatu keadaan. 

 

Alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 

Indonesia ini, sebagaimana mengacu kepada Pasal 184 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang menjadi 

permasalahan, makna perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum 

Acara yang berlaku di Indonesia. Artinya bagaimana aparat penegak hukum 

menerjemahkan ketentuan Pasal 5 Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang 
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Informasi Transaksi elektronik tersebut terkait dengan kedudukan alat bukti 

elektronik.
29

 

Khusus Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150, untuk selanjutnya disingkat UU 

PTPK) dalam Pasal 26A dengan tegas keberadaan alat bukti elektronik ini 

sebagai alat bukti petunjuk. Nampak bahwa alat bukti elektronik, selain 

merujuk pada Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, maka merupakan alat bukti nomor 6, di luar 5 alat 

bukti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
30

 

c. Teori Pembuktian 

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan 

hukum acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan 

penting untuk menemukan dan menyatakan kesalahan seseorang sehingga 

dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam 

kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat 

diklarifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/ hukum formal maupun 

hukum pidana materiil.
31

 

Dikaji dari perspektif yuridis menurut M. Yahya Harahap, pembuktian 

adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara 
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cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang 

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur 

mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan 

kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena mena 

membuktikan kesalahan terdakwa.
32

 

Andi hamzah mengemukakan sistem teori pembuktian sebagai 

berikut:
33

 

1. Sistem atau teori berdasarkan Undang-Undang secara positif (Positive 

Wettelijk Bewijstheorie) yakni jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai 

dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, dipandang 

didakwaan telah terbukti tanpa memerlukan pertimbangan hakim. Jadi 

putusan hakim semata-mata didasarkan kepada undang-undang. 

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau 

disebut juga Conviction Intime yakni menempatkan fungsi hakim 

sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlah dalam memutus 

perkara. Putusan hakim didasarkan semata mata didasarkan keyakinan 

hakim. 

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan 

yang logis (Laconviction Raisonnee) yakni hakim dapat memutuskan 

terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya. Namun, tidak semata 
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mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan 

hakim sampai batas tertentu. Yaitu keyakinan yang didasarkan kepada 

dasar-dasar pembuktian dengan suatu simpulan yang berlandaskan 

kepada ketentuan pembuktian tertentu.  

4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara 

Negatif (Negatief wettelijk Bewijs theotrie) yakni teori ini dengan tegas 

menyatakan bahwa pembuktian harus berdasarkan kepada ketentuan 

undang-undang dan keyakinan hakim. 

Menurut Lilik Muladi membagi hukum pembuktian menjadi tiga 

klasifikasi yaitu hukum pembuktian menurut Undang-Undang secara positif 

(positief wettelijke bewijs theorie) sistem pembuktian berdasar keyakinan 

hakim ( conviction Intime / conviction raisonce) dan sistem pembuktian 

pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (Negatief Wettelijke 

Bewijs Theorie).
34

 

Menurut Didik Endro membagi teori – teori pembuktian menjadiempat 

yakni teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (positief 

wettelijke bewijs theorie), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja 

(conviction intime), teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(la conviction rais onnee), dan teori pembuktian Undang-undang secara 

negatief (Negatief wettelijke bewijstheorie )
35
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1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian 

yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Normatif tidak perlu dimulai 

dengan hipotesis. Dengan demikian istilah variable bebas dan variable terikat 

tidak dikenal di penelitian normatif.
36

 Peneliti menggunakan jenis penelitian 

normatif karena ingin menkaji mengenai tentang penyadapan sebagai alat 

bukti pasca putusan Mahkamah Konstitusi. 

 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan 

adalah: 

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) 

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu 

memahami hirearki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-

undangan. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan 

adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
37

 

2. Pendekatan Konsep ( conceptual approach) 
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Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari 

aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau 

tidak ada aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi. Peneliti 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum.
38

 

3. Pendekatan Kasus (case approach) 

Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah 

ratio decidenci, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim 

untuk sampai kepada keputusannya.
39

 Dikaitkan pada penyadapan 

yang dilakukan terhadap Setya Novanto dalam kasus saham Freeport, 

yang kemudian diajukan yudicial review Pasal 5 Undang-Undang No 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke 

Mahkamah Kontitusi. Dan diiputus dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. 

 

1.5.3  Sumber Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

Penelitian bahan hukum normatif mengacu pada penggunaan 

bahan sekunder. Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
40
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a. Sumber hukum primer 

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana  

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3209) 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3671) 

5. Undang-Undang 31 Tahun 1999  (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4150) 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3881) 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3886) 
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8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284) 

9. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720) 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah 

diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952) 

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5062) 

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5249 yang selanjutnya disingkat UU Intelegen 

Negara) 

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 

14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. 

15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 
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16. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. 

Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat 

untuk menguatkan maupun memberi penjelasan mengenai bahan hukum 

primer berupa literatur -literatur dan buku-buku yang terkait dengan 

penyadapan sebagai alat bukti, hasil karya dari kalangan hukum, makalah dan 

lain sebagainnya. 

 

1.5.4 Analisis Bahan Hukum 

Penulis akan mengunakan metode interpretasi, penulis mengunakan 

interpretasi sistematis yakni dengan menafsirkan undang-undang yang 

menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara 

menghubungkan dengan undang-undang lain dan menghubungkan dengan 

putusan Mahkamah Konstitusi. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini, pendahuluan ditempatkan pada Bab I, 

karena sebelumnya sampai pada pembahasan materi-materi pokok perlu 

terdapat bab yang mendahuluinya. 

BAB 1 : yang merupakan bab Pendahuluan Bab ini terbagi menjadi 

enam sub bab yaitu permasalahan : latar belakang masalah, rumusan rumusan, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritik, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : yang diberi judul Ratio Decidendi Putusan Mahkamah 

Konstitusi. Pada bab ini akan menjawab permasalahan mengenai Ratio 
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Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 

BAB III :yang diberi judul kekuatan hasil penyadapan pasca Putusan. 

Mahkamah Konstitusi. Pada Bab ini menjawab permasalahan mengenai 

kewenangan lembaga penegak hukum dalam perolehan alat bukti hasil 

penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

BAB IV : Penutup. Didalam bab ini terdapat dua sub bab yaitu 

kesimpulan dan saran 
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BAB II 

RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG 

PENYADAPAN 

 

2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyadapan 

Penyadapan atau intersepsi bagaikan dua pisau yang tajam. Pisau yang 

tajam tersebut memiliki sifat yang baik dan buruk yaitu pisau yang tajam bisa 

dipakai untuk mengiris sayuran namun pisau tersebut dapat digunakan untuk 

mengiris manusia. Penyadapan sebagai alat pendeteksi dan pengungkapan suatu 

kasus, tetapi disisi lain memiliki kecenderungan yang berbahaya atas 

penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak atas privasi. Dengan 

demikian penyadapan rawan disalahgunakan terlebih aturan hukum yang 

melandasinya tidak sesuai dengan prinsip penghormatan atas hak asasi manusia, 

hal tersebut perlu moralitas untuk menggunakan sesuatu instrumen hukum sesuai 

peruntukannya.
1
 

Tindakan penyadapan pada dasarnya merupakan perbuatan yang 

berpotensi melanggar hak asasi manusia. Seluruh kegiatan penyadapan pada 

dasarnya dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara, yakni hak 

privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi sebagaimana Pasal 28F UUD 1945. 

Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi: 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

                                                           
1
 Joseph Raz, The Rule of Law and Its Virtue, in the Authority of Law, Clarendon Press, 

Oxford 1979, hlm 225-226 
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menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia.” 

Pembatasan terhadap hak asasi manusia sehubungan dengan hakikat 

hukum pidana yakni berupa pembatasan hak privasi atau hak asasi setiap warga 

negara telah diakui dan diatur dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945. Berdasarkan 

Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut mengandung pembatasan hak-hak 

bergerak atau hak kebebasan manusia 

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak 

secara ekplisit diatur mengenai privasi, tetapi pasal-pasal yang ada di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya menyangkut privasi, misalnya di dalam 

Pasal 28 F dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pasal-pasal 

tersebut tidak secara tegas menggunakan terminologi “privacy”, tetapi pada 

dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut menjamin Constitutional Right to Privacy. 

Hak-hak secara konstitusional diakui namun tetap dilakukan pembatasan menurut 

Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hanyalah dengan maksud semata-

mata untuk menjamin  pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

norma, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis.
2
 

Larangan melakukan penyadapan dapat dikecualikan karena konstitusi 

mengatur bahwa penyadapan bisa dilakukan apabila diatur dalam undang-undang 

demi kepentingan penegakan hukum, yakni Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan : 

                                                           
2
 Ibid 
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“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 

kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang 

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”. 

 

Namun, aturan penyadapan belum diatur secara khusus dalam undang-

undang. Pengaturannya tersebar dalam berbagai undang-undang. Hal tersebut 

menyebabkan tumpang tindih aturan. Karena tidak adanya kesatuan hukum 

mengenai atauran penyadapan maka anggota masyarakat merasa hak asasi 

manusia dirugikan. Oleh sebab itu masyarakat mengajukan Judicial Review atau 

pengujian kembali terhadap beberapa aturan yang mengatur mengenai 

penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan mahkamah konstitusi tersebut 

adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

20/PUU-XIV/2016. 

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 

Pemohon melakukan judicial review pada ketentuan Pasal 13 huruf a; Pasal 69 

ayat (1) dan ayat (2) juncto  Pasal 26 ayat (3) huruf a; dan Pasal 71 ayat (2)  

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

1945. Disamping itu Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf i serta Pasal 40 Undang-

Undang No 30 Tahun 2002 bertentangan terhadap Pasal 28 D dan Pasal 28 G 

Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Hakim Konstitusi dalam amar putusannya 

menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan menolak permohonan para 

pemohon.  Majelis hakim menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 28 D dan Pasal 28 
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G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 28 D dan Pasal 28 G Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena Pasal 40 tidak mengatur bahwa 

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai hak untuk menghentikan 

penyidikan. 

Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-

IV/2006 dalam amar putusannya memutuskan mengabulkan permohonan 

pemohon untuk sebagian, yakni menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara 

Republik Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. 

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, 

dalam amar putusanya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya 

menyatakan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 berdasarkan 

amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni frasa 

“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan 

ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negera Republik Indonesia 1945. 
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2.1.1 Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-VIII/2010 

a. Posisi Kasus 

Para Pemohon dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-VIII/2010 

yakni merupakan warga negara Indonesia yakni Anggara, S.H, Supriyadi Widodo 

Eddyono, S.H. dan Wahyudi, S.H. Bahwa para Pemohon merasakan bahwa 

ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan intersepsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang 

mengamanatkan pengaturannya melalui suatu Peraturan Pemerintah dapat 

mengganggu atau mempunyai potensi kuat melanggar hak konstitusional dari para 

Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang advokat yang diangkat 

berdasarkan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga 

dilindungi hak dan kewenangannya untuk menjalankan profesinya secara bebas 

dan mandiri. Hak dan kewenangan yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II 

sebagai advokat tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan, “Advokat 

berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas 

berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan Perlindungan 

terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat". Bahwa Pemohon I 

dan Pemohon II berpendapat ketentuan yang mengamanatkan pengaturan dan tata 

cara intersepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 akan 

merusak hak dan kewenangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai seorang 

advokat yang harus menjalankan fungsinya secara bebas dan mandiri untuk dapat 
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memastikan berlakunya hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Pemohon III 

sebagai yang bekerja sebagai seorang Peneliti HAM dan Demokrasi menggunakan 

beragam sarana komunikasi untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik 

dan menghasilkan karya-karya riset yang dapat dipertanggungjawabkan 

keilmiahannya. Pemohon III sebagai seorang peneliti mengharuskan Pemohon III 

untuk berhubungan dan/atau mencari beragam sumber baik langsung ataupun 

tidak langsung untuk kelancaran pekerjaan dari Pemohon III. Sumber-sumber ini 

dapat juga berupa sumber-sumber yang sedang menjadi musuh pemerintah atau 

dari buku - buku yang dilarang beredar oleh Pemerintah. Bahwa proses hubungan 

ini membutuhkan komunikasi melalui beragam sarana komunikasi untuk dapat 

mencari, memperoleh, mendapatkan, memiliki, menyimpan, meneruskan, dan 

sebagainya untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk menuntaskan 

penelitian yang dilakukan oleh Pemohon III yang kemudian dipublikasikan ke 

masyarakat luas. Bahwa Pemohon III merasa dengan pengaturan tata cara 

intersepsi (penyadapan) yang hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah dapat 

mengganggu setidak-tidaknya punya potensi menggangu hak dan kewenangan 

konstitusional Pemohon III yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan berlakukan 

ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 yang mengatur tentang tata cara 

intersepsi atau penyadapan mempunyai potensi besar untuk merusak perlindungan 

hak dan/atau kewenangan konstitusional dari para Pemohon terhadap hak atas atas 

keamanan diri pribadi (hak atas privasi/rights of privacy). 
3
 

 

                                                           
3
 Ibid  
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b. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah berpendapat bahwa mengatur hal sensitif seperti halnya 

penyadapan haruslah diletakkan dalam kerangka Undang-Undang, khususnya 

pada Hukum Acara Pidana karena hukum yang mengatur penyadapan oleh 

institusi negara harus lebih ditekankan pada perlindungan hak atas privasi 

individu dan/atau warga negara Indonesia. Mahkamah menilai hingga saat ini 

belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar di 

beberapa Undang- Undang dengan mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda. 

Tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan 

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Bahwa mekanisme yang perlu 

diperhatikan dari penyadapan ini adalah penyadapan dapat dilakukan oleh 

seseorang yang mengatasnamakan lembaga yang memiliki kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hal inilah berlaku batasan penyadapan 

agar tidak melanggar privasi ataupun hak asasi warga negara; Bahwa dalam 

penyadapan terdapat prinsip velox et exactus yang artinya bahwa informasi yang 

disadap haruslah mengandung informasi terkini dan akurat. Dalam hal ini 

penyadapan harus mengandung kepentingan khusus yang dilakukan dengan cepat 

dan akurat. Dalam kondisi inilah, di dalam penyadapan terdapat kepentingan yang 

mendesak, namun tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan, sehingga tidak sewenang-wenang melanggar rights of privacy orang 

lain; 
4
 

                                                           
4
 Ibid 
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Menimbang bahwa dari rangkaian pendapat Mahkamah di atas, dalam 

kaitannya yang satu dengan yang lain, mengenai dalil Pemohon atas Pasal 31 ayat 

(4) UU 11/2008 adalah tepat dan beralasan menurut hukum. Mahkamah 

memberikan amar Putusan sebagai berikut;
5
 

• Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 

• Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

• Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 

 

c. Analisis 

Secara umum ratio decidendi putusan perkara No. 5/PUUVIII/2010, 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyadapan merupakan sebuah 

tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak 

asasi manusia (HAM), akan tetapi hak tersebut dapat disimpangi dengan 

                                                           
5
 Ibid  
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pembatasan untuk kepentingan nasional, seperti penegakan hukum. Penyadapan 

merupakan salah satu bentuk pembatasan hak asasi seseorang, maka 

pengaturannya harus dengan undang-undang.  Menurut Mahkamah Konstitusi, 

pengaturan dengan menggunakan undang-undang akan memastikan adanya 

legalitas dari penyadapan itu sendiri. Mahkamah Konstitusi menekankan tentang 

perlunya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada 

umumnya, hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang 

berwenang. Menurut Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini penting adanya, 

dikarenakan hingga saat ini di Indonesia belum ada pengaturan yang sinkron 

mengenai penyadapan. Menurut Mahkamah Konstitusi, akibat ketiadaan aturan 

tunggal tentang hukum acara dan/atau tata cara penyadapan telah menyebabkan 

terancamnya hak atas privasi warga negara dalam negara-negara hukum modern 

di dunia. 

Pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 yang selanjutnya 

disingkat UU Pembentukan Peraturan Perundangan) hirarki peraturan perundang-

undangan adalah sebagai berikut; 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  
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Kemudian mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 yang 

selanjutnya disingkat UU Pembentukan Peraturan Perundangan), menentukan:  

a. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:  

1) Undang-Undang;  

2) Peraturan Daerah Provinsi; atau  

3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 

pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  

c. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat 

memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan lainnya.  
  

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di 

atas, maka dapat diketahui secara jelas perbedaan Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) bahwa Muatan di dalam Peraturan 

Pemerintah tidak boleh memuat ancaman pidana, karena ancaman pidana hanya 

boleh dimuat di dalam Undang-Undang, Perda Provinsi, dan Perda 

Kabupaten/Kota saja atas ancaman pidana.  

Berdasarkan penjelasan tersebut tersebut maka tepat bila Mahkamah 

Konstitusi mengamanatkan agar regulasi tentang penyadapan harus diatur dalam 

undang-undang. Itu bertujuan memberikan kehati-hatian bagi aparat penegak 

hukum (penyidik) agar tidak melakukan kesalahan tatacara atau mekanisme dalam 

penyadapan karena menyangkut mengenai hak asasi manusia. 
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Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 yang selanjutnya disingkat UU ITE) 

merujuk pada ayat (3) yang pada dasarnya mensyaratkan adanya Undang-Undang 

yang mengatur penyadapan yang sampai sekarang belum ada, sehingga dapat 

dikatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendelegasikan sesuatu 

yang belum diatur. Suatu peraturan yang secara hierarki lebih rendah merupakan 

derivasi atau turunan dari peraturan yang secara hierarki lebih tinggi dan hanya 

mengatur teknis operasional materi peraturan yang ada di atasnya, sedangkan 

dalam kasus tersebut belum ada ketentuan yang mengatur syarat-syarat dan tata 

cara penyadapan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
6
 

Berbicara tentang delegasi dalam hal pemindahan/pengalihan suatu 

kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa 

keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.oleh sebab 

itu pengertian-pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat untuk membantu 

untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak. Pemikiran Negara 

hukum menyebabkan, bahwa apabila penguasa ingin meletakan kewajiban-

kewajiban di atas para warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus 

ditemukan dalam suatu undang-undang. Di dalamnya juga terdapat suatu 

legitimasi yang demokratis. Parlemen menjadi bagian dari pembuatan undang-
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undang dalam arti formal. Pada para warga (masyarakat) hanya dapat diberikan 

kewajiban-kewajiban dengan dengan kerjasama dari wakil rakyat yang dipilih 

oleh mereka. Ini berati, bahwa juga untuk delegasi dan atribusi kewenangan 

membuat keputusan harus didasarkan kepada undang-undang formal, setidak-

tidaknya apabila keputusan itu memberikan kewajiban-kewajiban di atas para 

warga (masyarakat).
7
 

Maka berdasarkan hal tersebut maka Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

.mendelegasikan sesuatu yang belum diatur. Maka level setingkat Peraturan 

Pemerintah tidak dapat hanya mengatur hukum acara tata cara 

penyadapan/intersepsi dalam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Meskipun di beberapa undang undang terdapat (9) sembilan Undang- 

Undang yang memberikan kewenangan penyadapan kepada instansi penegak 

hukum dengan cara pengaturan tentang hukum acara dan/atau tata cara 

penyadapan yang berbeda - beda pula.  

Menurut keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yakni Pasal 31 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

menyatakan bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan 

hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya 

yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Adapun ketentuan mengenai 

                                                           
7
 Philipus M. Hadjon dkk, , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta, 2008, hlm 130. 
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penyadapan, sudah terlebih dahulu ada di sejumlah Undang-Undang di 

antaranya
8
:  

1. Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan,  

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan 

Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembiacaraan.” 

 

2. Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

tentang Telekomunikasi yang menyatakan:  

Ayat (2): 

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa 

telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima 

oleh penyelenggara jasa komunikasi serta dapat memberikan informasi 

yang diperlukan atas: 

a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia untuk tindak pidana tertentu; 

b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan 

Undang- Undang yang berlaku; 

Ayat (3): 

Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman 

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.” 

 

3. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

yang menyatakan: 

“Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi 

kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (2) tidak merupakan pelanggaran Pasal 40;” 

 

Selain itu regulasi penyadapan informasi telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah Indonesia, antara lain: 

                                                           
8
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1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); 

6. Peraturan Menteri Nomor 01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Perekaman 

Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara. 
9
 

Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terdapat 

regulasi sebagai berikut 

                                                           
9
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• Pertama, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan 

penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi 

dalam bentuk apapun yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah kegiatan 

penyadapan yang tidak sah/legal. Pasal 41 menyatakan,”...penyelenggara 

komunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang 

digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi...”. Ini berarti selain badan 

penegak hukum, terdapat badan lain yang berhak dan wajib dalam melakukan 

perekaman informasi. Selanjutnya Pasal 42 ayat (1) menyatakan,“Penyelenggara 

jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, 

oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa 

telekomunikasi yang diselenggarakannya”. Jika perusahaan penyedia 

telekomunikasi melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu 

dengan membocorkan informasi mengenai pelanggannya maka perusahaan 

tersebut akan mendapat sanksi pidana penjara atau denda sebanyak dua ratus juta 

rupiah; 

• Kedua, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik mengatur tentang larangan mengakses computer dan/atau 

sistem elektronik milik orang lain untuk mencuri informasi/dokumen elektronik 

dengan cara apapun secara tanpa hak atau melawan hukum. Selengkapnya Pasal 

31 ayat (1) menyatakan,  

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 

intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dalam suatu Komputer 

dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, (2) Setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi 
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Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik 

dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik 

orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang 

menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan, (3) Kecuali 

intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang 

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, 

dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-

undang, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”; 

 

• Ketiga, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “Dalam 

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”; 

• Keempat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan penyidik BNN membolehkan melakukan penyadapan baik atas izin 

pengadilan maupun tanpa izin ketua pengadilan lebih dahulu. Penyadapan atas 

izin ketua pengadilan yaitu apabila terdapat bukti awal yang cukup dan dalam 

waktu tidak lebih dari tiga bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima 

penyidik, sedangkan tanpa izin ketua pengadilan lebih dahulu apabila dalam 

keadaan mendesak dan setelah itu izin Ketua Pengadilan dalam waktu tidak lebih 

dari satu kali dua puluh empat jam (vide Pasal 75, Pasaal 77, dan Pasal 78 UU 

35/2009); 

• Kelima, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang 
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memperbolehkan penyadapan informasi dengan ketentuan memperoleh izin dari 

pengadilan negeri dan waktu yang diberikan tidak lebih dari satu tahun; 

• Keenam, Peraturan Menteri Nomor 01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang 

Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara yang 

mengatur mengenai ketentuan teknis dari penyadapan, tata cara penyadapan yang 

bertujuan untuk kepentingan negara tanpa mengabaikan etika dan kerahasiaan 

informasi;
10

 

Meskipun di beberapa undang undang terdapat (9) sembilan Undang- 

Undang yang memberikan kewenangan penyadapan kepada instansi penegak 

hukum dengan cara pengaturan tentang hukum acara dan/atau tata cara 

penyadapan yang berbeda - beda pula. Namun aturan tersebut terjadi tumpang 

tindih dan dikawatirkan melanggar hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan 

pembaharuan hukum acara pidana Indonesia dalam hal penyediaan aturan tentang 

penyadapan untuk dapat memperkuat dan lebih melindungi jaminan atas hak 

privasi dari serangan atau campur tangan sewenang-wenang dari aparat penegak 

hukum. 

Di samping itu, pengaturan hukum formil tata cara penyadapan dilakukan 

secara sektoral seperti dalam peraturan internal lembaga, Peraturan Menteri dan 

peraturan di bawah Undang-Undang seperti peraturan Menteri. Beragamnya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan memiliki kelemahan 

yakni satu aturan sangat mungkin bertentangan atau tidak sejalan dengan 

peraturan yang lain. Dan satu prosedur penyadapan dalam satu aturan sangat 
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mungkin berbeda dengan satu prosedur penyadapan dalam aturan yang lain. Hal 

tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan konflik 

kewenangan antara lembaga penegak hukum.  

Selain itu dalam konteks penegakkan hukum, untuk menghindari potensi 

penyadapan secara sewenang-wenang maka harus memberi batasan terhadap 

kewenangan penyadapan. Kewenangan penyadapan tidak dapat dilakukan tanpa 

pengawasan dan yang paling berwenang memberikan ijin melakukan penyadapan 

sekaligus melaksanakan kewenangan checks & balances terhadap kewenangan 

tersebut adalah pengadilan. Maka perlu penetapan dari Pengadilan untuk 

memberikan ijin melakukan penyadapan untuk memberikan batasan agar tidak 

melanggar hak asasi manusia. 

Mengingat bahwa sampai Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 

diputus, Pemerintah belum mengesahkan Peraturan Pemerintah yang mengatur 

mengenai penyadapan. Dalam dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 

5/PUU-VIII/2010 mengamanatkan Peraturan Pemerintah tidak dapat mengatur 

mengenai penyadapan. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

tentang tata cara intersepsi masih mengalami perdebatan bahkan hingga 

Mahkamah Kontitusi memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

VIII/2010 tersebut. Baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang 

mengatur mengenai tatacara penyadapan masih belum terdapat di Indonesia. 

Padahal kewenangan lembaga penegak hukum untuk melakukan penyadapan 

dapat menentukan sah atau tidaknya terhadap perolehan sebagai alat bukti di 

dalam pembuktian. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 
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penegak hukum yang menggunakan hasil penyadapan sebagai alat bukti karena 

benturan kewenangan baik antar lembaga dan benturan antar aturan satu dengan 

yang lain. 

Dengan Mahkamah Konstitusi membatalkan Peraturan Pemerintah maka 

batal pula ketentuan mengenai aturan tentang tatacara penyadapan yang 

hirearkienya di bawah undang-undang seperti Peraturan Menteri dan peraturan 

sektoral masing-masing lembaga penegak hukum. Dengan batalnya aturan formil 

tentang penyadapan seperti Peraturan Menteri dan peraturan sektoral masing-

masing lembaga penegak hukum maka Undang-Undang yang memberi 

kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan penyadapan tidak dapat 

dilaksanakan, kecuali Undang-undang yang tidak membutuhkan aturan tatacara 

pelaksanaan penyadapan seperti Undang-Undang Terorisme. Karena Undang-

Undang Terorisme sudah mengatur tatacara penyadapannya sendiri di dalam 

muatan Undang-Undangnya. 

 

 

2.1.2 Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016 

a. Posisi Kasus  

Pemohon Setya Novanto, Penyelidik Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau 

percobaan telah memanggil dan memmintai keterangan oleh Pemohon yang 

diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. 

Freeport Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan 
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Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-133/F.2/Fd.1/11/2015 

Tanggal 30 Nopember 2015, Nomor : Print-134/F.2/Fd.1/12/2015 Tanggal 02 

Desember 2015, Nomor : Print-135/F.2/Fd.1/01/2016 Tanggal 4 Januari 2016.  

Keberadaan norma dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak 

mengatur secara tegas mengenai alat bukti yang sah adalah berkaitan dengan 

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan perekaman. 

Tidak adanya pengaturan yang dapat menciptakan situasi seperti yang dialami 

Pemohon dapat saja dianggap dan dikatakan telah melakukan tindak pidana atau 

melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menerima pemberian atau 

janji, hanya didasarkan pada hasil rekaman yang tidak sah (illegal) yang 

dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewenangan untuk itu tanpa 

kecuali dalam hal ini hasil rekaman yang dilakukan oleh Ma’roef Sjamsudin. 

Menurut Pemohon perekaman yang dilakukan secara tidak sah (illegal) atau tanpa 

izin/persetujuan orang yang berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara 

diam-diam tanpa diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam  pembicaraan, secara 

jelas melanggar hak privasi (a reasonable expectation of privacy) dari orang yang 

pembicaraannya direkam sehingga bukti rekaman tersebut tidak dapat dijadikan 

sebagai alat bukti karena diperoleh secara illegal (illegally obtained) bahkan 

sekalipun yang melakukan perekaman tersebut adalah aparat penegak hukum 

seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelejen Negara, Kejaksaan 

Agung atau Kepolisian RI, jika dalam melakukan perekaman tidak berdasarkan 
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surat perintah perekaman yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, 

maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. 
11

 

Norma-norma yang diajukan untuk diuji
 
:
12

 

1. Norma Materiil 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4843 yang selanjutnya disingkat UU ITE) 

• Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)   

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari 

alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.  

 

2. Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 yang selanjutnya disingkat UU 

ITE) 

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

menurut ketentuan UndangUndang ini adalah sebagai berikut: b. alat bukti lain 

berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3).  
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah oleh Undang-

Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4150 yang selanjutnya disingkat UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi) 

a. Pasal 26A  

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:  

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan 

itu; dan  

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, 

dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 

suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain 

kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang 

memiliki makna.  

Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara 

hukum.” 
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2. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945  

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.  

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja.  

 

3. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945  

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

 

 

 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi  

Menimbang bahwa penyadapan untuk kepentingan hukum pun harus 

dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang, oleh karena itu penyadapan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang 

ditentukan oleh Undang-Undang adalah tidak dapat dibenarkan agar tidak terjadi 

pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan 

apakah frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 

sepanjang tidak dimaknai, “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

yang diperoleh menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan/atau 

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, 

Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau institusi penegak hukum 

lainnya. 
13
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Pada dasarnya barang bukti adalah benda yang digunakan untuk 

melakukan suatu tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana 

atau benda yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dengan 

demikian, rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang 

menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana. Persoalannya adalah apakah 

rekaman pembicaraan merupakan bukti yang sah dalam hukum acara pidana? 

Untuk menilai rekaman tersebut merupakan bukti yang sah adalah dengan 

menggunakan salah satu parameter hukum pembuktian pidana yang dikenal 

dengan bewijsvoering, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat 

bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan 

alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau unlawful legal evidence 

maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak 

mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.
14

 

Amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 

ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 

khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” 
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sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas  permintaan 

kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang 

ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

3. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 

ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka 

penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi 

penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

4. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26A 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau 
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Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan 

hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak 

hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

5. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26A 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya 

frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti 

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, 

kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 
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Terhadap Putusan Mahkamah ini, terdapat 2 (dua) Hakim Konstitusi yaitu 

I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo yang memiliki pendapat berbeda (dissenting 

opinions), sebagai berikut: 
15

 

1. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna  

Terhadap permohonan saya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, 

berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan ini dengan argumentasi sebagai berikut: 

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang 

berstatus sebagai anggota DPR sedangkan Mahkamah telah berkali-kali 

menyatakan pendiriannya bahwa seseorang dalam kualifikasi demikian tidak 

memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan 

pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam 

pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah berikut:  

a. Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 (dalam 

permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi), Mahkamah pada intinya menyatakan bahwa 

pengertian “perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) 

huruf a UU MK tidak sama dengan “perorangan warga negara Indonesia 

dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR”. Perorangan warga negara 

Indonesia yang bukan Anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional 

yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 

yang menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang- 
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Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 

hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak 

imunitas” dan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan, “Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”. 

Kemudian, hak konstitusional DPR untuk melaksanakan fungsinya, baik 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [vide Pasal 20A 

ayat (1) UUD 1945] adalah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat 

(2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain 

hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan 

Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak 

menyatakan pendapat.” yang ketentuan lebih lanjut mengenai hak DPR 

dan hak Anggota DPR tersebut diatur dalam Undang-Undang [Pasal 20 

ayat (4) UUD 1945]. 

Pada bagian lain dari pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut 

ditegaskan, antara lain:  

“Bahwa yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan 

Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 adalah DPR sebagai institusi/lembaga. Sehingga, 

sungguh janggal jika undang-undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi 

kekuasaan DPR untuk membentuknya, masih dapat dipersoalkan 

konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri in casu oleh Anggota DPR yang telah ikut 

membahas dan menyetujuinya bersama Presiden. Memang benar ada 

kemungkinan kelompok minoritas di DPR yang merasa tidak puas dengan 
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undang-undang yang telah disetujui oleh mayoritas di DPR dalam Rapat 

Paripurna. Namun, secara etika politik (politieke fatsoen) apabila suatu undang-

undang yang telah disetujui oleh DPR sebagai institusi yang mencakup seluruh 

anggotanya dengan suatu prosedur demokratis dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, tentunya harus dipatuhi oleh seluruh Anggota 

DPR, termasuk oleh kelompok minoritas yang tidak setuju”; Pendirian Mahkamah 

sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas ditegaskan kembali dalam Putusan 

Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 (dalam pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden) yang pada intinya menekankan bahwa partai politik dan/atau 

anggota DPR yang turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan atas 

suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak 

memiliki kedudukan hukum; 

Bahwa Mahkamah hanya menerima kedudukan hukum anggota DPR 

dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal-hal yang sangat 

khusus, yaitu:  

1.  Apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian 

adalah menyangkut hak anggota DPR untuk menyatakan pendapat (vide 

Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari 2011);  

2. Apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian 

berkenaan dengan hak seseorang untuk menjadi wakil rakyat (vide Putusan 

Nomor 38/PUU-VIII/2010, bertanggal 11 Maret 2011);  
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3. Apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian 

berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPR (vide Putusan  

Nomor 39/PUU-XI/2013, bertanggal 31 Juli 2013);  

4. Apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian  

berkenaan dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota 

(vide Putusan Nomor 93/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015).  

Sementara itu, materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian 

dalam permohonan a quo tidaklah termasuk ke dalam salah satu dari materi norma 

Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) di 

atas. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian di atas, saya berpendapat bahwa 

Mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan permohonan a quo tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard).  

2. Hakim Konstitusi Suhartoyo  

Menimbang bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan (interception) 

termasuk di dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum 

karena penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privacy orang 

lain sehingga melanggar hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 

menyatakan, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. 

Dari ketentuan pasal UUD 1945 dalam kaitannya dengan penyadapan 

(interception) maka hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Bahkan 
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dalam konteks penegakkan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan 

sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya 

penyadapan secara sewenang-wenang.  

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU- 

VIII/2010, tanggal 24 Februari 2011 dalam paragraf [3.21] menyatakan 

“...bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap 

rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), 

namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan 

Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945...”;  

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE 

adalah berkenaan dengan bentuk atau jenis alat bukti yang merupakan perluasan 

dari Pasal 184 KUHAP, namun Pemohon meminta frasa “informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik” ditafsirkan menjadi “informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang- undangan 

yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 

Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau institusi penegak 

hukum lainnya”. Padahal, UU ITE sebenarnya sudah mengatur secara rinci bahwa 

setiap orang dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan seperti yang 

ditentukan dalam BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG khususnya Pasal 

31 ayat (1) yang menentukan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
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tertentu milik orang lain”. Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut maka setiap 

orang dilarang melakukan perekaman terhadap orang lain, dan terhadap pelaku 

perekaman dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dikenakan sanksi 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang 

yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 

Menimbang bahwa di samping ada pelarangan, UU ITE juga menentukan 

intersepsi atau penyadapan dapat dilakukan jika untuk penegakan hukum seperti 

yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, “Kecuali intersepsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan 

dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau 

institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”. 

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada penjelasan di atas, maka hal yang 

dimintakan oleh Pemohon untuk menafsirkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta 

Pasal 44 huruf b UU ITE, sebenarnya sudah diatur dalam UU ITE sehingga 

apabila Mahkamah menafsirkan frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE 

seperti yang dimintakan Pemohon menjadi redundant karena apa yang diminta 

oleh Pemohon berkenaan perekaman hanya untuk penegakan hukum yang 

dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sudah diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU 

ITE. Menimbang bahwa dengan demikian, adalah benar apa yang dikatakan oleh 

ahli Presiden Edmon Makarim yang menyatakan harus ada pemisahan antara alat 
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bukti dan cara memperolehnya, sehingga semua informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang 

sah. Adapun tentang tata cara perolehan bukti informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya hal lain. Namun, Pemohon 

meminta menggabungkan antara alat atau barang bukti dengan cara 

memperolehnya.  

Menimbang bahwa secara substansi yang dipermasalahkan oleh Pemohon 

adalah cara perolehan alat bukti rekaman yang berkenaan dengan kasus Pemohon. 

Jika demikian halnya bukan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang 

dipermasalahkan tetapi cara memperolehnya yang seharusnya dipermasalahkan. 

UU ITE pada dasarnya sudah melarang setiap orang untuk melakukan penyadapan 

yang apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana, sehingga seharusnya yang 

ditempuh oleh Pemohon adalah mempermasalahkannya secara hukum selaku 

korban melalui peradilan pidana dan perdata guna menegakan Undang-Undang a 

quo, bukan justru menguji Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 5 ayat (1) dan ayat 

(2) yang justru mengakomodir dan memberi perlindungan setiap warga negara 

yang dilanggar hak privasinya, karena ada dua esensi mendasar yang secara 

materiil terkandung dalam pasal a quo, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai 

alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil 

cetakannya, di satu sisi merupakan perluasan alat bukti sebagai bukti petunjuk dan 

di sisi lain merupakan bukti yang berdiri sendiri di luar alat bukti yang diatur 

dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Sehingga ketentuan Pasal 5 

ayat (1) dan ayat (2) UU ITE justru memberi kepastian hukum bahwa informasi 
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elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya adalah alat 

bukti yang sah. 

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya 

Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, karena apa 

yang dipermasalahkan oleh Pemohon sudah dipenuhi oleh UU ITE, khususnya 

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang a quo, sehingga tidak ada pertentangan norma 

antara Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU 

Tipikor dengan UUD 1945, dan konstitusional adanya.  

a. Analisis 

Secara umum Mahkamah Konstitusi menyatakan perekaman itu 

merupakan pembatasan hak asasi manusia yang harus diatur dengan undang-

undang dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan oleh orang yang tidak 

berwenang untuk itu. Berdasarkan beberapa Undang-Undang yang mengatur 

penyadapan di atas ternyata telah terang bahwa penyadapan untuk kepentingan 

hukum pun harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang telah 

ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu penyadapan yang dilakukan 

tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah tidak dapat 

dibenarkan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah 

dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara 1945. Penyadapan di Indonesia sudah 

diatur dalam Undang-Undang meskipun tersebar di beberapa Undang-Undang 

sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah di atas, namun belum diatur 

mengenai hukum acaranya, sehingga menurut Mahkamah untuk melengkapi 

kekuranglengkapan hukum acara tentang penyadapan maka Mahkamah perlu 
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memberi tafsir terhadap frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” 

yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 

Pasal 26 A Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi  

Secara teori, hak asasi manusia terbagi menjadi 2 bagian besar, yakni hak 

asasi manusia yang dapat diderogasi atau dikesampingkan (derogable rights) dan 

hak asasi manusia yang tidak dapat dikesampingkan (nonderogable rights). Hak-

hak yang tidak dapat diderogasi atau tidak dapat dikesampingkan (nonderogable 

rights) di antara ha katas kehidupan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan 

kejam, hak untuk tidak diperbudak , hak untuk tidak dipidana karena tidak 

memenuhi kewajiban perdata, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang 

berlaku surut, hak untuk diakui sebagai subyek hukum, dan kebebasan untuk 

beragama. Sebaliknya, selain dari limitasi hak dalam nonderogable rights 

tersebut, maka hak-hak lain yang melekat pada manusia merupakan hak yang 

bersifat derogable atau dapat diderogasi atau dapat dikesampingkan karena 

adanya kepentingan hukum atau karena kepentingan umum atau bahkan karena 

pelaksaan hak lainnya atau campuran dari ketiganya. Dengan demikian bahwa hak 

manusia tidak mutlak sepenuhnya harus ditegakkan. Dalam hal tertentu atau 

dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan hukum atau 

kepentingan umum ataupun kepentingan hak lain atau campuran antara ketiganya, 

derogable rights dapat dikesampingkan pelaksanaanya.
16
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Penderogasian atau penyampingan penegakan dan penjaminan hak asasi 

dalam kepentingan penegakan hukum dewasa ini mulai menjadi isu yang sangat 

kontroversial. Hal ini karena terdapat kontradiksi dalam penerapannya. Dengan 

kata lain, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dan penjaminan hak asasi 

manusia sering kali bersinggungan dan menimbulkan gesekan hukum atau bahkan 

benturan hukum. Lebih konkret, hal ini dapat digambarkan dengan perkataan 

bahwa penegakan hukum (law enforcement) sering kali akan menderogasikan hak 

asasi manusia, namun disisi lain hak asasi manusia merupakan hak yang wajib 

untuk dijaga dan dilindungi. 
17

 

Upaya penyadapan dapat dilakukan maka hak-hak lain yang melekat pada 

manusia yang bersifat derogable atau dapat diderogasi atau dapat dikesampingkan 

karena adanya kepentingan hukum atau karena kepentingan umum. Jika dikaitkan 

dengan ketentuan dari pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam 

kaitannya dengan penyadapan (interception) maka hanya boleh dilakukan 

berdasarkan Undang-Undang. Bahkan dalam penegakkan hukum sekalipun, dalam 

hal pemberian kewenangan penyadapan seharusnya dibatasi untuk menghindari 

potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. 

Larangan melakukan penyadapan dapat dikecualikan karena konstitusi mengatur 

bahwa penyadapan bisa dilakukan apabila diatur dalam undang-undang demi 

kepentingan penegakan hukum, menurut Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 
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2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 yang selanjutnya 

disingkat UU ITE) yang menyatakan : 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 

intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang 

lain. 

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi 

yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, 

kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan 

Undang-Undang”. 

 

Menurut Pasal 31 ayat (1) menyatakan penyadapan yang dilakukan secara 

sengaja dan tanpa hak merupakan perbuatan yang dilarang namun menurut Pasal 

31 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

penyadapan dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 

kepolisian, kejaksaan dan atau intitusi penegak hukum lainnya berdasarkan 

Undang-Undang. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa dalam 

penerapannya terjadi gesekan dengan hak asasi manusia. Oleh karena terjadi 

gesekan tersebut maka tentu melihat kembali kepada ketentuan Undang-Undang 

yang mengatur. 

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik menyatakan 

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasi cetakannya 

merupakan alat bukti hukum yang sah. 

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang 

sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, 

 

Padahal jelas secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)  

menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah merupakan perluasan dari 
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alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Jika 

kaitannya dengan hasil penyadapan maka alat bukti yang sah adalah hasil 

penyadapan yang dilakukan oleh lembaga yang telah diberi kewenangan oleh 

undang-undang. 

Kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal 44 huruf b UU ITE  

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut 

ketentuan Undang-Undang ini adalah, sebagai berikut: 

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3). 

 

Alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 

Indonesia ini, sebagaimana mengacu kepada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang menjadi permasalahan, makna 

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 

Indonesia. Artinya bagaimana aparat penegak hukum menerjemahkan ketentuan 

Pasal 5 Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi 

elektronik tersebut terkait dengan kedudukan alat bukti elektronik.
18

 

Khusus Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4150, untuk selanjutnya disingkat UU PTPK) dalam 

Pasal 26A dengan tegas keberadaan alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti 

petunjuk. Nampak bahwa alat bukti elektronik, selain merujuk pada Undang-

Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka 
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 Didik Endro Purwoleksono, opcit, hlm 121.  
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merupakan alat bukti nomor 6, di luar 5 alat bukti yang diatur di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
19

 

Maka hasil penyadapan dapat menjadi alat bukti yang sah sesuai dengan 

Hukum Acara yang berlaku di Indonesia bilamana lembaga penegak hukum yang 

melakukan adalah yang memiliki kewenangan. Khusus Undang-Undang No 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150, untuk 

selanjutnya disingkat UU PTPK) hasil penyadapan kedudukannya sebagai alat 

bukti petunjuk. Namun selain merujuk pada ketentuan Undang-Undang No 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka merupakan alat 

bukti nomor 6 yakni alat bukti elektronik. 

Jika melihat posisi kasus pemohon, terjadi kesalahan Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia dalam  menafsirkan dan memahami ketentuan penyadapan di 

dalam beberapa undang-undang karena tidak adanya kesatuan aturan yang 

mengatur mengenai penyadapan. “Berdasarkan posisi kasus Pemohon yang 

menguraikan bahwa pemohon Setya Novanto telah dipanggil dan dimintai 

keterangan oleh Penyelidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus 

dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan 

tindak pidana korupsi hanya berdasarkan pada hasil rekaman yang tidak sah 

(illegal) yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewenangan untuk 
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itu tanpa kecuali dalam hal ini hasil rekaman yang dilakukan oleh Ma’roef 

Sjamsudin.”
20

 

Maka terdapat kekaburan mengenai siapa saja atau lembaga mana yang 

berhak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Bahkan Penyelidik 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia sendiri telah salah penafsiran mengenai alat 

bukti penyadapan yang sah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

(2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik serta Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Padahal jelas secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat 

(2)  menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah merupakan 

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 

Indonesia. 

Jika kaitannya dengan hasil penyadapan maka alat bukti yang sah adalah 

hasil penyadapan yang telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang 

memiliki kewenangan oleh undang-undang. Namun hingga saat ini Undang-

Undang khusus yang mengatur penyadapan belum tersedia. Sehingga pemberian 

kewenangan untuk melakukan penyadapan terdapat di beberapa Undang-Undang 

dan peraturan sektoral lembaga. Dengan tidak adanya kesaturan mengenai aturan 

penyadapan tentu memberikan gesekan terhadap hak asasi manusia. Timbul 

masalah seperti terjadi tumpang tindih aturan mengenai penyadapan serta 

benturan siapa saja yang berwenangan untuk melakukan penyadapan. Tidak 
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menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga 

penegak hukum.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi 

Elektronik sebenarnya sudah mengatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik bahwa setiap 

orang dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan seperti yang ditentukan. 

Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang memenuhi unsur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah)”.  

Maka hal yang Pemohon mohonkan untuk menafsirkan Pasal 5 ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, sebenarnya sudah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi 

Elektronik sehingga apabila Mahkamah menafsirkan frasa “informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 

huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi 

Elektronik seperti yang Pemohon mohonkan berkenaan perekaman hanya untuk 

penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. 
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BAB III 

Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Perolehan Alat Bukti Hasil 

Penyadapan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 

 

3.1 Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Perolehan Alat Bukti 

Hasil Penyadapan 

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering 

disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda.
1
 

Terkait dengan kewenangan bahwa setiap perubahan, pencabutan suatu 

peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang 

menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang 

setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan 

dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun 

tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat 

pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan 

itu.
2
 

Terkait dengan kewenangan lembaga penegak hukum dalam 

memberoleh alat bukti hasil penyadapan, kewenangan lembaga penegak 

hukum dalam memperoleh hasil penyadapan mementukan sah tidaknya 

suatu perolehan alat bukti hasil penyadapan. Alat bukti yang sah adalah hasil 

                                                           
1
 Phillipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 

tanpa tahun, hlm. 20 

 
2
 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.. 

hlm.108-109. 
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penyadapan yang diperoleh oleh lembaga penegak hukum yang telah diberi 

kewenangan dalam undang-undang. 

Wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan 

penyadapan diberikan pada beberapa undang-undang adalah sebagai berikut; 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3671 yang selanjutnya disingkat UU Psikotropika) 

 

Pasal 55 

Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), 

penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat : 

a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi 

dan teknik pembelian terselubung; 

b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman 

melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang 

diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang 

menyangkut psikotropika yang sedang dalam 

penyidikan; 

c. menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat 

telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh 

orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan 

masalah yang berhubungan dengan tindak pidana 

psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung  

untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

 

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika memberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan kepada 

penyidik polisi Negara Republik Indonesia dilakukan terhadap orang yang 

dicurigai dan diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan 

dengan tindak pidana psikotopika. Selain itu Pasal 55 huruf c memberikan 
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batasan jangka waktu penyadapan yakni paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

Melalui batasan tersebut maka apabila penyadapan dilakukan melebihi 30 

(tiga puluh) hari maka penyadapan tersebut tidak sah. 

 Undang-Undang 31 Tahun 1999  (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana 

telah diubah oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150 yang 

selanjutnya disingkat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 

 “Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan 

hukum acara pidana yang ditentukan lain dalam undang-undang.” 

 

Dalam penjelasanya, “ kewenangan penyidik dalam pasal ini 

termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.” 

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3881 yang selanjutnya disingkat UU 

Telekomunikasi) 

Pasal 41 

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas 

telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, 

penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman 

pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna 

jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 42 
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(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa 

telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau 

diterima oleh penyelenggara jasatelekomunikasi serta dapat 

memberikan informasi yang diperlukan atas: 

o permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; 

o permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai 

dengan Undang- undang yang berlaku. 

(2) Ketentuan mengenai  

(3) tata cara permintaan dan pemberian rekaman 

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

tentang Telekomunikasi dalam rangka pembuktian kebenaran penyelenggara 

jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas 

telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat 

melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kemudian melihat dari ketentuan Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Untuk keperluan 

proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam 

informasi yang dikirim dan dapat memberikan informasi yang diperlukan atas 

permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia untuk tindak pidana tertentu, permintaan penyidik untuk tindak 

pidana tertentu sesuai dengan Undang- undang yang berlaku. Dalam ketentuan 

Pasal 42 Penyelenggara jasa telekomunikasilah yang berhak melakukan 

penyadapan atas permintaan tertulis Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia atau permintaan penyidik. 
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 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2002 Tentang Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4284 yang selanjutnya disingkat UU Terorisme) 

Pasal 31 

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: b. 

menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi 

lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, 

merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.  

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua 

Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) 

tahun. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan 

penyidik 

 

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 

penyidik berwenang melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon 

atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, 

merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme jika bukti permulaan 

yang cukup sebagaimana diatur didalam Pasal 26 yakni ; 

Pasal 26 

(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik 

dapat menggunakan setiap laporan intelijen. 
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(2)  Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan 

yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri. 

(3)  Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) 

hari.  

(4)  Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua 

Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan 

penyidikan. 

  

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pidana Terorisme menjadi Undang-

Undang Tindakan penyadapan dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan 

Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan harus dilaporkan 

atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik 

 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720 yang 

selanjutnya disingkat UU Perdagangan orang). 

Pasal 31 

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang 

menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan 

untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana 

perdagangan orang. 

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka 

waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

 

Berdasarkan Pasal 31 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang penyidik 
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berwenang melakukan penyadapan telepon atau alat komunikasi apabila ada 

bukti alwal yang cukup terhadap yang diduga digunakan untuk 

mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan 

orang. Tindakan penyadapan dilakukan harus atas izin tertulis ketua 

pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 yang selanjutnya 

disingkat UU ITE) 

Pasal 31 ayat (1) dan (3) 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu 

Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain. 

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan 

hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi 

penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-

undang. 

 

Menurut Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa 

penyadapan merupakan berbuatan yang melawan hukum. Namun dalam 

rangka penegakan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi 

penegakan hukum lainnya. 

2. Kejaksaan 

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
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Negara Nomor 3881 yang selanjutnya disingkat UU 

Telekomunikasi) 

Pasal 41 

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas 

telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, 

penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman 

pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna 

jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 42 

(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa 

telekomunikasi dapatmerekam informasi yang dikirim dan atau 

diterima oleh penyelenggara jasatelekomunikasi serta dapat 

memberikan informasi yang diperlukan atas: 

o permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana 

tertentu; 

o permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai 

dengan Undang- undang yang berlaku. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian 

rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

tentang Telekomunikasi dalam rangka pembuktian kebenaran penyelenggara 

jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas 

telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan 

dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kemudian melihat dari ketentuan Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Untuk keperluan 

proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam 

informasi yang dikirim dan dapat memberikan informasi yang diperlukan 
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atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia untuk tindak pidana tertentu, permintaan penyidik untuk tindak 

pidana tertentu sesuai dengan Undang- undang yang berlaku. Dalam 

ketentuan Pasal 42 Penyelenggara jasa telekomunikasilah yang berhak 

melakukan penyadapan atas permintaan tertulis Jaksa Agung, Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia atau permintaan penyidik. 

 Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 yang 

selanjutnya disingkat UU ITE) 

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas 

permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum 

lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. 

 

Menurut Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa 

penyadapan merupakan berbuatan yang melawan hukum. Namun dalam 

rangka penegakan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi 

penegakan hukum lainnya. 

3. Komisi Pemberantasan Korupsi 

Pengaturan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
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Nomor 4250 yang selanjutnya disingkat UU KPK) merupakan bentuk 

legalitas tindakan suatu Negara atas adanya pembatasan. 

Pasal 12  

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi 

Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan 

merekam pembicaraan; 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak 

diatur difinisi penyadapan dan durasi lamanya penyadapan. Tentu ini 

berpotensi melanggar hak asasi manusia karena pada dasarnya tindakan 

penyadapan adalah dilarang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28F Undang-

Undang Dasar 1945. Dengan tidak adanya batasan mengenai definisi dan durasi 

lamanya penyadapan, maka timbul kesewenang-wenangan penegak hukum. 

4. Penyidik BNN 

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5062 yang selanjutnya disingkat UU Narkotika) 

Pasal 75 

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: 

i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah 

terdapat bukti awal yang cukup; 

Pasal 77  

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i 

dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan 

dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat 

penyadapan diterima penyidik.  

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.  

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.  

(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika penyidik BNN berwenang melakukan penyadapan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika setelah ada bukti yang 

cukup. Kemudian pada ketentuan Pasal 77 penyadapan dilaksanakan setelah 

terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) 

bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik  dan dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Penyadapan harus 

dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.  

5. BIN ( Badan Intelijen Negara) 

Wewenang BIN untuk melakukan peyadapan ada di dalam 

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5249 yang selanjutnya disingkat UU Intelegen Negara)   

Pasal 31  

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan 

Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, 

pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap 

Sasaran yang terkait dengan:  

a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional 

meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 

dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, 

termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan 

hidup; dan/atau  

b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang 

mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, 

termasuk yang sedang menjalani proses hukum.  

Pasal 32  

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan 

berdasarkan peraturan perundangan undangan.  
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(2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan 

ketentuan:  

a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;  

b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan  

c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan 

dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.  

(3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti 

permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua 

pengadilan negeri. 

 

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Intelejen Negara, Badan Intelejen Negara memiliki kewenangan 

melakukan penyadapan guna pemeriksaan aliran dana dan Sasaran yang 

terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan 

nasional serta kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang 

mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk 

yang sedang menjalani proses hukum.  Kemudian menurut ketentuan Pasal 

32 penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelejen Negara untuk 

penyelenggaraan fungsi Intelijen harus atas perintah Kepala Badan Intelijen 

Negara. Jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat 

diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Penyadapan terhadap Sasaran yang 

telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan 

ketua pengadilan negeri. 

Berikut merupakan kewenangan lembaga penegak hukum untuk 

melakukan penyadapan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

5/PUU-VIII/2010,: 
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N

O 
LEMBAGA 

HUKUM 

MATERIIL 
HUKUM FORMIL KEWENANGAN 

KEKUATAN 

ALAT 

BUKTI 

1. 

 

 

 

POLISI UU 

Psikotropika 

 

1. UU 

Psikotropika 

2. Peraturan 

Kepala 

Kepolisian 

NKRI No 5 

Tahun 2010 

BERWENANG SAH 

UU PTPK 

 

Peraturan Kepala 

Kepolisian 

NKRI No 5 

Tahun 2010 

BERWENANG SAH 

UU 

Telekomunikasi 

 

Peraturan Kepala 

Kepolisian 

NKRI No 5 

Tahun 2010 

BERWENANG SAH 

UU Terorisme 

 

UU Terorisme BERWENANG SAH 

UU TPPO 

 

UU TPPO BERWENANG SAH 

   UU ITE Peraturan Kepala 

Kepolisian 

NKRI No 5 

Tahun 2010 

BERWENANG SAH 

2. JAKSA UU 

Telekomunikasi 

Permen 

Komunikasi dan 

Informatika No 

11/PER/M.KOM

INFO/02/2006 

BERWENANG SAH 

UU ITE Permen 

Komunikasi dan 

Informatika No 

11/PER/M.KOM

INFO/02/2006 

BERWENANG SAH 

3. KPK UU KPK Permen 

Komunikasi dan 

Informatika No 

11/PER/M.KOM

INFO/02/2006 

BERWENANG SAH 

4. Penyidik 

BNN 

UU Narkotika UU Narkotika BERWENANG SAH 
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5. BIN UU BIN UU BIN BERWENANG SAH 

Tabel 3.1 

Dari beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan 

kewenangan untuk melakukan penyadapan kepada penegak hukum 

merupakan undang-undang yang mengatur hukum materiil. Sedangkan 

undang-undang yang mengatur hukum formilnya belum terdapat. Karena 

Kitab Hukum Acara Pidana tidak mengatur, maka hukum acara tentang tata 

cara penyadapan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis 

Intersepsi Terhadap Informasi (Permenkominfo). Untuk Polisi Republik 

Indonesia Hukum Acara Tata cara penyadapan menggunakan Peraturan 

Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat 

Pemantauan Polri. Kecuali Undang-Undang yang mengatur tatacara 

penyadapannya sendiri. 

Selain itu hingga saat ini Undang-Undang khusus yang mengatur 

penyadapan belum tersedia sehingga pemberian kewenangan untuk 

melakukan penyadapan terdapat dibeberapa Undang-Undang dan peraturan 

sektoral lembaga. Dengan tidak adanya kesaturan mengenai aturan 

penyadapan tentu memberikan gesekan terhadap hak asasi manusia. Timbul 

masalah seperti terjadi tumpang tindih aturan mengenai penyadapan serta 

benturan siapa saja yang berwenangan untuk melakukan penyadapan. Tidak 

menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga 

penegak hukum. 
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3.2 Kewenangan Lembaga Penegak Hukum melakukan Penyadapan Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

VIII/2010, Mahkamah menilai perlu adanya sebuah Undang- Undang 

khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara 

penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-

Undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada 

pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi 

merugikan hak konstitutional warga negara pada umumnya; Bahwa 

Peraturan Pemerintah tidak dapat mengatur pembatasan hak asasi manusia.
3
 

Hingga sampai saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah yang 

mengatur mengenai penyadapan, namun Mahkamah Konstitusi Nomor 

5/PUU-VIII/2010 mengamanatkan Peraturan Pemerintah tidak dapat 

mengatur mengenai penyadapan. Di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia tentang tata cara intersepsi masih mengalami perdebatan 

bahkan hingga Mahkamah Kontitusi telah memutus Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tersebut. Baik Undang-Undang maupun 

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tatacara penyadapan masih 

belum ada di Indonesia. 

Wewenang penegak hukum untuk melakukan penyadapan sendiri 

terdapat di beberapa Undang-undang yakni undang-undang yang mengatur 

hukum materiil. Sedangkan undang-undang yang mengatur hukum 

                                                           
3
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010  
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formilnya belumlah ada. Karena Kitab Hukum Acara Pidana tidak mengatur. 

maka hukum acara tentang tata cara penyadapan mengacu kepada ketentuan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 

11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Intersepsi Terhadap 

Informasi (Permenkominfo). Untuk Polisi Republik Indonesia Hukum Acara 

Tata cara penyadapan menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 

2010 Tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri. 

Kemudian timbul pertanyaan apakah aturan setingkat peraturan 

Menteri dan Peraturan Kapolri dapat mengatur hukum formil tata cara 

penyadapan. “Menurut Andi Hamzah, asas legalitas tidak hanya digunakan 

oleh hukum pidana materiil melainkan juga untuk hukum pidana formil.
4
 

Dari pendapat Andi Hamzah tersebut memaknai Asas Legalitas tercantum di 

pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ”Tiada suatu 

perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.  

Dalam ketentuan perundang-undangan pidana perlu mengatur baik 

hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Sehingga perlu 

mengatur mengenai penyadapan dalam Peraturan perundang-undangan 

setingkat Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi sendiri menilai perlu 

adanya sebuah Undang- Undang khusus yang mengatur penyadapan pada 

umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang 

berwenang.  

                                                           
4
 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana; 

Perbandingan dengan Beberapa Negara. Jakarta: Penerbit  Universitas Trisaksi, 2010,  hlm 17. 
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Peraturan Menteri dan Peratuan Kapolri bukan merupakan hirarki 

peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan  

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal pada Pasal 28 J ayat 

(2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan  

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis. 
’ 

Jelas dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 

pembatasan hak asasi manusia harus ditetapkan dengan Undang-Undang 

dengan tujuan untuk menjamin pengakuan atas hak dan kebebasan orang 

lain.   

Terdapat beberapa aturan yang mengatur tatacara penyadapan di 

dalam ketentuannya Undang-undangnya sendiri.  Adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2002 Tentang Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4284 yang selanjutnya disingkat UU Terorisme) 

memberikan tatacara penyadapan yakni: 

a. Harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan 

yang cukup dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil 
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Ketua Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaan dilaksanakan secara 

tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.  

b. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dilaksanakan penyidikan 

dan penyadapan harus dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan 

Negeri  

c. jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta harus dilaporkan atau 

dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik 

2. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720 yang selanjutnya 

disingkat UU Perdagangan orang). Memberikan tatacara penyadapan 

yakni; 

a. Harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.  

b. Tindakan penyadapan hanya dilakukan atas izin tertulis ketua 

pengadilan 

c. jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

3. Menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5062 yang selanjutnya disingkat UU 

Narkotika) tata cara penyadapannya yakni  

a. Terdapat bukti yang cukup.  

b. Penyadapan harus dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua 

pengadilan.  
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c. Penyadapan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

surat penyadapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang 1 

(satu) kali untuk jangka waktu yang sama.  

4. Menurut ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Intelejen Negara (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5249 yang selanjutnya disingkat 

UU Intelegen Negara). Tata cara penyadapannya adalah sebagai 

berikut 

a. Bukti permulaan yang cukup  

b. Jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat 

diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.  

c. Penyadapan dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan 

negeri. 

Berikut merupakan tabel batasan tatacara penyadapan yang diatur di 

dalam ketentuan Undang-Undang 

NO. UNDANG-UNDANG BATASAN 

1 UU Terorisme  Bukti permulaan cukup 

 Perintah Ketua PN 

 Jangka waktu 1 th 

 Lapor dan 

dipertanggungjawabkan 

kepada atasan penyidik 

2 UU TPPO  Bukti permulaan cukup 

 Ijin tertulis ketua PN 

 Jangka waktu 1 th 

3 UU Narkotika  Terdapat bukti cukup 

 Ijin tertulis ketua PN 

 Jangka waktu 3 bulan dan 
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diperpanjang 1kali 

4 UU BIN  Bukti permulaan cukup 

 Jangka waktu 6 bulan dan 

dapat diperpanjang sesuai 

kebutuhan 

 Penetapan Ketua PN 

Tabel 3.2 

Jelas terlihat pembatasan untuk melakukan penyadapan memberikan 

batasan dengan harus terdapat bukti permulaan yang cukup, jangka waktu 

penyadapan serta adanya ijin dan penetapan dari Pengadilan. Pembatasan 

melakukan penyadapan berbeda tergantung pada tiap Undang-Undang yang 

mengaturnya sendiri. Perbedaaan terletak pada jangka waktu penyadapan 

dan tatacara penyadapnnya. Pada tindak pidana terorisme dan tindak pidana 

perdagangan orang jangka waktu penyadapan 1 (satu) tahun karena 

berdampak pada masyarakat luas. Sedangkan tindak pidana Narkotika 

diberikan 3 bulan karena pembuktiannya cukup sulit. 

Apabila menyimpangi batasan tersebut maka perolehan alat bukti 

penyadapan tidaklah sah. Selain tatacara dalam Undang-Undang di atas 

maka tata cara penyadapan yang digunakan oleh penagak hukum 

menggunakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 

11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Intersepsi Terhadap 

Informasi (Permenkominfo, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 

Tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.  

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan 

yang sama dengan Undang-Undang. Mengacu kepada ketentuan asas Lex 

Superior Derogat Legi Inferior apabila terjadi konflik atau pertentangan 
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antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka 

yang tinggilah yang harus didahulukan. Amar putusan Mahkamah Konstitusi 

di sini lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah dan sektoral yang 

mengatur mengenai aturan tentang tatacara penyadapan. Sehingga aturan 

yang hirearkienya yang di bawah undang-undang seperti Peraturan Menteri 

dan peraturan sektoral masing-masing lembaga penegak hukum lainnya 

terkait penyadapan tidak dapat mengatur aturan hukum formil ataupun tata 

cara mengenai penyadapan.  

Amar putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

VIII/2010 menegaskan pula untuk memerintahkan memuat putusan tersebut 

dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Maka 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 bersifat final dan 

mengikat bagi seluruh warga Negara. Mengingat bahwa Mahkamah 

Konstitusi telah membatalkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam 

amar putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 

mengamanatkan bahwa Peraturan Pemerintah tidak dapat mengatur 

mengenai penyadapan. Maka secara otomatis batal pula Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang 

Teknis Intersepsi Terhadap Informasi (Permenkominfo), Peraturan Kapolri 

Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat 

Pemantauan Polri dan peraturan sektoral. Dengan batalnya aturan-aturan 

tersebut timbul ketidakjelasan hukum formil atau aturan mengenai tatacara 

penyadapan.  
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Dengan batalnya aturan formil tentang penyadapan seperti Peraturan 

Menteri dan peraturan sektoral masing-masing lembaga penegak hukum 

maka Undang-Undang yang memberi kewenangan kepada penegak hukum 

untuk melakukan penyadapan tidak dapat dilaksanakan kecuali Undang-

undang tersebut sudah mengatur tata cara penyadapnya sendiri. Terdapat 

beberapa Undang-Undang yang memiliki aturan tatacara penyadapannya 

sendiri seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 

Tentang Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang- Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara. Selain Undang-Undang 

yang tersebut maka Undang-Undang yang mengatur tentang penyadapan 

tidak dapat beroperasi karena tidak ada aturan hukum formil yang mengatur 

tentang tatacara penyadapan. 

Maka terkait lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan 

untuk melakukan penyadapan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yakni 

1. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pidana 

Terorisme menjadi Undang-Undang yang berwenang 

melakukan penyadapan adalah penyidik kepolisian 
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2. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang yang berhak melakukan penyadapan adalah penyidik 

kepolisian. 

3. Menurut Pasal 75 huruf i Undang-Undang 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika  yang memiliki kewenngan untuk melakukan 

penyadapan adalah penyidik BNN 

4. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Intelejen Negara yang memiliki keweangan untuk 

melakukan penyadapan adalah Badan Intelejen Negara. 

Kaitannya dengan perolehan hasil penyadapan sebagai alat bukti, 

yang berwenang untuk melakukan penyadapan adalah penyidik polisi 

dalam Tindak Pidana Terorisme dan tindak pidana perdagangan orang 

kemudian Penyidik BNN dalam tindak pidana narkotika dan Badan 

Intelejen Negara. Apabila penegak hukum yang tidak berwenang 

melakukan penyadapan maka hasil penyadapan tidak memiliki kekuatan 

hukum di dalam persidangan karena alat bukti hasil penyadapan tidak sah 

sebagai alat bukti. 

Kemudian timbul pertanyaan apakah KPK memiliki kewenangan 

untuk melakukan penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

5/PUU-VIII/2010. Hal tersebut menimbulkan pro kontra mengenai 

kewenangan penyadapan oleh lembaga seperti KPK. Di pihak yang setuju 

beranggapan bahwa penyadapan merupakan upaya luar biasa untuk demi 
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kepentingan mengungkap suatu tindak pidana yang pembuktiannya sangat 

sulit. Namun di pihak lain menganggap penyadapan bertentangan dengan 

Hak Asasi Manusia karena tidak terdapat batasan yang jelas mengenai 

aturan penyadapan dalam tata cara penyadapan KPK. 

Sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam memberantas  tindak 

pidana korupsi. KPK dapat melakukan penyadapan dan dapat dibenarkan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan 

penyadapan oleh KPK berdasarkan pasal 12 huruf (a) UU Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur tindakan 

penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK 

dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara 

legalitas formal, KPK berwenang untuk melakukan tindakan ini guna 

melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya 

dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Terlebih penyadapan 

berperan penting dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) dalam 

memberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dapat disimpulakn 

bahwa KPK masih memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi memutus Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 5/PUU-VIII/2010 pada tahun 2010. Namun sampai saat ini tidak 

terdapat tindak lanjut mengenai putusan tersebut. Seharusnya Pemerintah 

segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebab berdampak 

kepada kewenangan lembaga hukum untuk menegakkan hukum. Selain itu 
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menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika Undang-Undang yang mengatur 

tata cara penyadapan lahir, maka tidak ada kekaburan tentang siapa 

lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyadapan karena 

berkaitan dengan kedudukan alat bukti yang sah. 

Berikut merupakan tabel kewenangan lembaga penegak hukum 

untuk melakukan penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

Nomor 5/PUU-VIII/2010 adalah sebagai berikut : 

 

NO LEMBAGA 
HUKUM 

MATERIIL 

HUKUM 

FORMIL 
KEWENANGAN 

KEKUATAN 

ALAT 

BUKTI 

1

. 

POLISI UU 

Psikotropika 

 

- Tidak 

Berwenang 

TIDAK SAH 

UU PTPK 

 

- Tidak 

Berwenang 

TIDAK SAH 

UU 

Telekomunikasi 

 

- Tidak 

Berwenang 

TIDAK SAH 

UU Terorisme 

 

UU 

Terorisme 

Berwenang SAH 

UU TPPO 

 

UU TPPO Berwenang SAH 

UU ITE - Tidak 

Berwenang 

TIDAK SAH 

2

. 

JAKSA UU 

Telekomunikasi 

- Tidak 

Berwenang 

TIDAK SAH 

UU ITE - Tidak 

Berwenang 

TIDAK SAH 

3

. 

KPK UU KPK   Berwenang SAH 

4

. 

Penyidik 

BNN 

UU Narkotika UU 

Narkotika 

Berwenang SAH 

5

. 

BIN UU BIN UU BIN Berwenang SAH 

Tabel 3.3 
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KEWENANGAN PENYADAPAN SEBELUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NO LEMBAGA 
HUKUM PIDANA 

MATERIIL 

HUKUM PIDANA 

FORMIL 
BATASAN KEWENANGAN 

KEKUATAN 

ALAT BUKTI 

1.  POLISI UU Psikotropika 

 

Peraturan Kepala 

Kepolisian NKRI 

No 5 Tahun 2010 

 Penyidik mengajukan 

permintaan diajukan 

kepada kabareskrim Polri 

 Ditembuskan kepada 

Kapolri 

 Kabareskrim Polri 

mengajukan permohonan 

ijin ketua PN 

 Jangka waktu 30 hari dan 

dapat mengajukan 

permohonan baru sesuai 

kebutuha penyidikan 

BERWENANG SAH 

UU PTPK 

 

Peraturan Kepala 

Kepolisian NKRI 

No 5 Tahun 2010 

 Penyidik mengajukan 

permintaan diajukan 

kepada kabareskrim Polri 

 Ditembuskan kepada 

Kapolri 

 Kabareskrim Polri 

mengajukan permohonan 

ijin ketua PN 

 Jangka waktu 30 hari dan 

dapat mengajukan 

permohonan baru sesuai 

BERWENANG SAH 
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kebutuha penyidikan 

 

 

UU Telekomunikasi 

 

Peraturan Kepala 

Kepolisian NKRI 

No 5 Tahun 2010 

 Penyidik mengajukan 

permintaan diajukan 

kepada kabareskrim Polri 

 Ditembuskan kepada 

Kapolri 

 Kabareskrim Polri 

mengajukan permohonan 

ijin ketua PN 

 Jangka waktu 30 hari dan 

dapat mengajukan 

permohonan baru sesuai 

kebutuha penyidikan 

BERWENANG SAH 

UU Terorisme 

 

UU Terorisme  Bukti permulaan cukup 

 Perintah Ketua PN 

 Jangka waktu 1 th 

 Lapor dan 

dipertanggungjawabkan 

kepada atasan penyidik 

BERWENANG SAH 

UU TPPO 

 

UU TPPO  Bukti permulaan cukup 

 Ijin tertulis ketua PN 

 Jangka waktu 1 th 

BERWENANG SAH 
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   UU ITE Peraturan Kepala 

Kepolisian NKRI 

No 5 Tahun 2010 

 Penyidik mengajukan 

permintaan diajukan 

kepada kabareskrim Polri 

 Ditembuskan kepada 

Kapolri 

 Kabareskrim Polri 

mengajukan permohonan 

ijin ketua PN 

 Jangka waktu 30 hari dan 

dapat mengajukan 

permohonan baru sesuai 

kebutuha penyidikan 

BERWENANG SAH 

2.  JAKSA UU Telekomunikasi Permen 

Komunikasi dan 

Informatika No 

11/PER/M.KOMI

NFO/02/2006 

Dilaksanakan SOP yang 

ditetapkan oleh aparat 

hukum 

BERWENANG SAH 

UU ITE Permen 

Komunikasi dan 

Informatika No 

11/PER/M.KOMI

NFO/02/2006 

Dilaksanakan SOP yang 

ditetapkan oleh aparat 

hukum 

BERWENANG SAH 

3. KPK UU KPK Permen 

Komunikasi dan 

Informatika No 

11/PER/M.KOMI

NFO/02/2006 

SOP KPK bersifat rahasia BERWENANG SAH 
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4. Penyidik BNN UU Narkotika UU Narkotika  Terdapat bukti cukup 

 Ijin tertulis ketua PN 

 Jangka waktu 3 bulan 

dan diperpanjang 1kali 

BERWENANG SAH 

5. BIN UU BIN UU BIN  Bukti permulaan cukup 

 Jangka waktu 6 bulan 

dan dapat diperpanjang 

sesuai kebutuhan 

 Penetapan Ketua PN 

BERWENANG SAH 

 

Tabel 3.4 
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KEWENANGAN PENYADAPAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NO LEMBAGA HUKUM MATERIIL 
HUKUM 

FORMIL 
BATASAN KEWENANGAN 

KEKUATAN 

ALAT BUKTI 

1.  POLISI UU Psikotropika 

 

- - Tidak Berwenang TIDAK SAH 

UU PTPK 

 

- - Tidak Berwenang TIDAK SAH 

UU Telekomunikasi 

 

- - Tidak Berwenang TIDAK SAH 

UU Terorisme 

 

UU Terorisme  Bukti permulaan 

cukup 

 Perintah Ketua PN 

 Jangka waktu 1 th 

 Lapor dan 

dipertanggungjawabka

n kepada atasan 

penyidik 

BERWENANG SAH 

UU TPPO 

 

 

 

UU TPPO  Bukti permulaan 

cukup 

 Ijin tertulis ketua PN 

 Jangka waktu 1 th 

BERWENANG SAH 

UU ITE - - Tidak Berwenang TIDAK SAH 

2. JAKSA UU Telekomunikasi - - Tidak Berwenang TIDAK SAH 
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UU ITE - - Tidak Berwenang TIDAK SAH 

3. KPK UU KPK  - Berwenang SAH 

4. Penyidik BNN UU Narkotika UU Narkotika  Terdapat bukti cukup 

 Ijin tertulis ketua PN 

 Jangka waktu 3 bulan 

dan diperpanjang 1kali 

BERWENANG SAH 

5. BIN UU BIN UU BIN  Bukti permulaan 

cukup 

 Jangka waktu 6 bulan 

dan dapat 

diperpanjang sesuai 

kebutuhan 

 Penetapan Ketua PN 

BERWENANG SAH 

 

Tabel 3.5 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

1. Ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyadapan 

a. Ratio decidendi Putusan Mahkamah Kontitusi No 5/PUU-VIII/2010 

Secara umum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyadapan 

merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh 

karenanya melanggar hak asasi manusia (HAM). Penyimpangan 

terhadap HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 

1945, hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang dan bukan bentuk 

lain apalagi Peraturan Pemerintah. Pengaturan dengan menggunakan 

undang-undang akan memastikan adanya legalitas dari penyadapan itu 

sendiri. Mahkamah Konstitusi menekankan tentang perlunya sebuah 

undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya 

hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang 

berwenang. 

b. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Kontitusi No 20/PUU-XIV/2016 

Secara umum ratio decidendi Mahkamah Konstitusi menyatakan 

berdasarkan beberapa Undang-Undang yang mengatur penyadapan 

ternyata telah terang bahwa penyadapan untuk kepentingan hukum pun 

harus berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang. Dalam melakukan penyadapan penegak hukum harus melalui 

prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang agar tidak terjadi 
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pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD 

1945. Selain itu harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang 

berwenang. Aturan mengenai penyadapan di Indonesia sudah terdapat 

dalam Undang-Undang meskipun tersebar di beberapa Undang-Undang 

namun belum diatur mengenai hukum acaranya. 

2. Kewenangan Lembaga Penagak Hukum dalam perolehan alat bukti pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 

Lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan 

penyadapan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yakni 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2002 Tentang Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4284 yang selanjutnya disingkat UU Terorisme) memberikan 

kewenangan untuk melakukan penyadapan kepada penyidik 

kepolisian 

b. Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara 

Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720 

yang selanjutnya disingkat UU Perdagangan orang) memberikan 

kewenangan untuk melakukan penyadapan kepada penyidik 

kepolisian. 

c. Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
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Negara Nomor 5062 yang selanjutnya disingkat UU Narkotika)  yang 

memberikan kewenngan untuk melakukan penyadapan kepada 

penyidik BNN. 

d. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5249 yang selanjutnya disingkat UU 

Intelegen Negara) yang memberikan kewenangan untuk melakukan 

penyadapan kepada Badan Intelegen Negara. 

e. Menurut Pasal 12 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250 yang 

selanjutnya disingkat UU KPK) yanG berwenang melakukan 

penyadapan adalah KPK 

 

4.2 SARAN 

Untuk menindaklanjuti amar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

5/PUU-VIII/2010, pengaturan mengenai penyadapan baik undang-undang 

yang mengatur hukum materiil maupun undang-undang yang mengatur 

hukum formilnya harus diatur di dalam undang-undang khusus. Undang-

undang khusus tersebut sangat perlu guna memberikan kepastian hukum 

kepada penegak hukum terkait kewenangan untuk melakukan penyadapan. 

Karena hal itu berkaitan dengan sah tidaknya suatu perolehan alat bukti hasil 

penyadapan di dalam persidangan. 
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