
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Korupsi merupakan salah satu extra ordinary crimes karena merupakan kejahatan 

yang terorganisir dan bersifat transnasional sehingga sulit untuk diberantas. Para 

pelaku pada umumnya adalah mereka yang memiliki jabatan dan wewenang yang 

dengan wewenangnya itu berusaha untuk memperkaya diri sendiri. Dampak yang 

diakibatkan cukup besar, karena korupsi mengakibatkan kerugian negara hal ini 

akan berimbas pada tingkat kemakmuran rakyat. Karena dana yang seharusnya 

dialokasikan untuk kepentingan rakyat akan tetapi dipergunakan secara pribadi 

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu agar dampak 

yang diakibatkan tidak semakin meluas, maka korupsi harus segera ditangani. 

Cara penanganannya pun harus dengan cara yang khusus mengingat pelakunya 

adalah mereka yang memiliki posisi dan kedudukan yang kuat sehingga hal ini 

dikhawatirkan akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukumnya. Salah 

satu upaya khusus yang dimaksud adalah melalui penyadapan. 

 

Penyadapan menjadi alat ampuh dalam menjerat para pelaku korupsi di Indonesia. 

Dengan penyadapan telepon yang dilakukan tim penyidik KPK, beberapa kali 

berhasil membongkar ulah pelaku korupsi, yang melibatkan pihak maupun 

institusi penegak hukum lain. Seperti dalam kasus Jaksa Urip Tri Gunawan, di 
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persidangan terungkap bahwa melalui penyadapan telepon diketahui adanya 

hubungan antara Artalyta Suryani dengan Jaksa Urip dan bahkan Jaksa Agung 

Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Untung Uji Santoso. Dalam 

kasus Bibit-Chandra, kemudian tersebutlah tokoh bernama Anggodo dan kawan-

kawan.
1
 

 

Berkaitan dengan substansi hukumnya, yang menjadi permasalahan ialah 

mengenai legalitas penyadapan, apakah secara hukum hal tersebut sah dilakukan 

dan tidak melanggar hak asasi manusia, mengingat fungsi hukum acara pidana 

adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan 

hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana 

dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang 

sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.
2
 

 

Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara 

melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat 

mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber 

kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat 

(penasehat hukum). Permasalah yang muncul adalah “penggunaan kewenangan 

yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum”. Penyalahgunaan 

kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya 

hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam 

mewujudkan negara hukum.  

                                                           
1
 (Jalan Tengah Penyadapan,hsutadi.blogspot.com, 10 Januari 2012) 

2
 Reksodiputro, Mardjono. 1995. Pembaharuan Hukum Pidana, UI Press. Jakarta. Hlm 35 
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Masalah sah-tidak sahnya penyadapan ini sebenarnya sudah tuntas dibahas oleh 

banyak pihak (termasuk di dalamnya para akademisi hukum) hingga uji tuntas di 

muka persidangan konstitusional yang semuanya berkesimpulan bahwa 

penyadapan oleh KPK merupakan tindakan yang diperbolehkan, sah dan 

konstitusional walaupun membatasi atau terkesan mengenyampingkan HAM, 

namun penerapannya masih dalam koridor yang tepat. Biasanya argumen yang 

dibangun adalah Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK melanggar hak warga negara 

atas rasa aman dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 

 

Sepintas argumen tersebut terlihat benar, namun apabila kita cermati bahwa hak 

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) 

UUD 1945 bukanlah termasuk hak-hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 

1945. Hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 

28G ayat (1) UUD 1945 tersebut dapat dibatasi/dikurangi apabila diatur dengan 

undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 

menyatakan:  

“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”.
3
 

 

 

 

                                                           
3
 (Bobby R. Manalu, Legalitas Penyadapan, www.forum.detik.com, 10 Januari 2012) 
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Pembatasan hak tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU 

HAM). Pembatasan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat 

(2) UUD 1945 dan Pasal 73 UU HAM tersebut terhadap hak konstitusional Pasal 

28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, telah diatur di dalam UU No. 36 

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disingkat UU Telekomunikasi) 

yaitu Pasal 42 ayat (2) huruf b menyatakan ”Untuk keperluan proses peradilan 

pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim 

dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan 

informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku”. Dengan adanya ketentuan Pasal 42 

ayat (2) huruf b UU Telekomunikasi tersebut maka Pasal 12 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK) tentang kewenangan KPK 

melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan adalah pengecualian dari 

Pasal 40 UU Telekomunikasi karena dilakukan untuk keperluan proses peradilan 

pidana yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 

Dengan demikian keberadaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK tidaklah 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
4
 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali mengenai 

legalitas penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanganan 

kasus tindak pidana korupsi terkait dengan pearturan perundang-undangan yang 

mengaturnya, oleh karena itu peneliti ingin menuangkan hasil penelitian tersebut 

                                                           
4
 (Bobby R. Manalu, Legalitas Penyadapan, www.forum.detik.com, 10 Januari 2012) 



5 
 

dalam Penelitian hukum yang berjudul “Analisis Sinkronisasi Legalitas 

Penyadapan (wiretapping) Oleh Jaksa Penyidik dalam Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Korupsi”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang diuraikan sebelumnya maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah sinkronisasi vertikal legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik 

dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur KUHAP, UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK terhadap Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945? 

b. Bagaimanakah sinkronisasi horizontal legalitas penyadapan oleh jaksa 

penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi antara KUHAP, UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK? 

 

 

2. Ruang Lingkup 

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian 

Hukum Pidana dan khususnya mengenai sinkronisasi vertikal legalitas 

penyadapan oleh jaksa penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi 

sebagaimana diatur KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 

KPK terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sinkronisasi horizontal 

legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi 

antara KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui sinkronisasi vertikal legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik 

dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur KUHAP, UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK terhadap Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945. 

b. Mengetahui sinkronisasi horizontal legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik 

dalam penanganan tindak pidana korupsi antara KUHAP, UU Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, UU KPK. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam Penelitian hukum ini akan 

bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

a. Secara teoritis, yaitu dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam 

upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana mengenai 

sinkronisasi vertikal legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik dalam 

penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur KUHAP, UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK terhadap Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 dan sinkronisasi horizontal legalitas penyadapan oleh jaksa 

penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi antara KUHAP, UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK. 
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b. Secara praktis, yaitu memberikan masukan kepada DPR dan aparat penegak 

hukum mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan 

sinkronisasi vertikal legalitas penyadapan oleh jaksa penyidik dalam 

penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur KUHAP, UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK terhadap Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 dan sinkronisasi horizontal legalitas penyadapan oleh jaksa 

penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi antara KUHAP, UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
5
 

 

Penerapan hukum pidana tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-

undangan pidana, menurut Sudarto usaha mewujudkan peraturan perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan 

untuk masa-masa yang akan datang berarti melaksanakan politik hukum pidana.
6
 

Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan kebijakan 

hukum pidana. Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum adalah upaya 

menanggulangi kejahatan dengan pemberian sanksi pidana atau penal. Sebagai 

                                                           
5
 Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cet III, UI Press. Jakarta. Hlm 

125 
6
 Sudarto. 1984. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat. Sinar Baru. Bandung. 

Hlm 38 
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suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan positif 

dirumuskan secara lebih baik. 

 

Politik hukum sebagai kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan secara 

nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: 

a. Pembangunan hukum berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap 

materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; 

b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi 

lembaga dan Pembina para penegak hukum.
7
 

 

Kebijakan hukum dengan sarana pidana merupakan serangkaian proses yang 

terdiri atas tiga tahap yakni: 

a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif; 

b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; 

c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif. 

 

Tahapan legislasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan 

tanggungjawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legislatif) menetapkan atau 

merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan 

sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu. 

 

Berkaitan dengan peran legislatif tersebut Nyoman Serikat Putra Jaya, 

menyatakan lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan 

memberikan kerangka hukum untuk memformulaikan kebijakan dan menerapkan 

program kebijakan yang telah diterapkan. Keseluruhannya itu, merupakan bagian 

                                                           
7
 MD, Moh. Mahfud, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media dan 

Ford Foundation. Yogyakarta. Hlm 9 
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dari kebijakan hukum atau politik hukum yang pada hakikatnya berfungsi dalam 

tiga bentuk, ialah: 

a. Politik tentang pembentukan hukum; 

b. Politik tentang penegakan hukum;dan 

c. Politik tentang pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.
8
 

 

Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan legislasi dengan penegakan 

hukum dan politik hukum, namun dilihat secara teoritis dan dari sudut realitas, 

kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya 

dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang. Namun evaluasi 

tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-

undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga 

masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana 

(kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan.
9
 

 

Membahas mengenai sinkronisasi perundang-undangan, sinkronisasi merupakan 

sebuah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan 

yang terkait peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang 

disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Sinkronisasi peraturan perundang-

undangan memiliki maksud agar substansi yang diatur dalam produk peraturan 

perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), 

saling terkait dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan 

operasional materi muatannya. Sedangkan tujuan dari sinkronisasi adalah untuk 

mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan 

                                                           
8
 Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2006. Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang. Hlm 13 

9
 Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2006. Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang. Hlm 13 
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kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara 

efisien dan efektif.
10

 

 

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan terdapat dua taraf, yaitu: 

a. Sinkronisasi Vertikal 

Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dalam suatu bidang tertentu saling bertentangan antara satu dengan yang 

lain. Disamping harus memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, 

dalam sinkronisasi vertikal juga harus diperhatikan kronologis tahun dan nomor 

penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

 

b. Sinkronisasi Horizontal 

Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang 

sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal 

juga harus dilakukan secara kronologis yaitu sesuai dengan urutan waktu 

ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang besangkutan.
11

 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah 

yang diteliti.
12

 

 

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah 

ini Peneliti memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam 

                                                           
10

 (www.penataanruang.net, diakses 9 Januari 2012) 
11

 (prosedur penyusunan sinkronisasi, www.penataanruang.net. diakses 9 Januari 2012) 
12

 Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Cet III, UI Press. Jakarta. Hlm 

132 

http://www.penataanruang.net/
http://www.penataanruang.net/
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memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai 

berikut : 

a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
13

 

b. Sinkronisasi adalah sebuah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan 

perundang-undangan yang terkait peraturan perundang-undangan yang telah 

ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.
14

 

c. Legalitas adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 

kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya 

(Pasal 1 ayat (1) KUHAP). 

d. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, 

mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan 

jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran 

elektromagnetis atau radio frekuensi (Pasal 31 ayat (1) UU ITE). 

e. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara 

(Pasal 2 UU PTPK). 

 

 

 

                                                           
13

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm 32 
14

 (www.wikipedia.org,diakses 7 Maret 2012 pukul 19.00 WIB) 

http://www.wikipedia.org,diakses/
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E. Sistematika Penelitian Hukum 

 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan 

gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan 

dalam penelitian hukum, maka Peneliti menjabarkannya dalam bentuk sistematika 

penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam 

sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap 

keseluruhan hasil penelitian. Adapun Peneliti menyususn sistematika penelitian 

hukum sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika Penelitian. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini Peneliti akan menguraikan kerangka teori yang meliputi tinjauan 

tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tinjauan tentang penyadapan, 

tinjauan tentang pengaturan penyadapan dalam beberapa produk undang-undang 

dan diakhiri dengan kerangka pemikiran. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam Penelitian yang menjelaskan 

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu 

dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur 

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul 

dilakukan analisis data dengan bentuk uraian. 
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BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis sinkronisasi 

hukum legalitas penyadapan (wiretapping) oleh jaksa penyidik dalam penanganan 

perkara tindak pidana korupsi. Sinkronisasi yang dimaksud dilakukan secara 

vertikal maupun horizontal terhadap beberapa undang-undang. 

 

 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat Peneliti kemukakan 

kepada para pihak yang terkait dengan bahasan Penelitian hukum ini. 

 

 

 

 


