
II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyadapan dan Telepon

1. Pengertian penyadapan

Penyadapan 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 (Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008).

Pengertian penyadapan juga di atur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada

jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada

dasarnya informasi yang di miliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di lindungi

sehingga penyadapan harus di larang (Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 1999,)

Instansi-instasi pemerintah yang di beriwewenang  melakukan penyadapan, dan di atur dalam

Pasal 31 Ayat  (3), yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, dan/instansi penegak hukum lainya yang di

atur dalam undang-undang, yaitu KPK.

Penyadapan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :



a) Penyadapan oleh perusahaan telekomunikasi.

Aktivitas penyadapan ini hanya dapat dilakukan oleh tim penyelidik untuk kasus tindakan

pidana tertentu, yang tuntutannya 5 tahun lebih, seumur hidup atau tuntutan mati.

b) Penyadapan Telepon Rumah Analog.

Cara yang paling mudah yaitu menggunakan spliter, alat sederhana yang biasa dipakai

untuk memparalel telepon rumah. Kabel cabang spliter yang dipasang pada telepon

target, disambungkan penyadap ke tape recorder, komputer ataupun perangkat sejenis

untuk merekam pembicaraan.

c) Penyadapan Telepon Rumah Digital.

Penyadapan biasanya mempergunakan alat kecil yang disebut bug. Bug mengirimkan

data menggunakan frekuensi radio ke receiver penyadap. Bug memiliki dua kaki yang

dipasang pada gagang telepon

d) Software Pengintai.

Aktivitas ini dilakukan dengan cara menanamkan aplikasi penyadap pada handphone

target. Cara kerjanya saat ada kegiatan menelpon ataupun terima telepon, software akan

otomatis Auto Forward kepenyadap. Teknologi ini dapat dipergunakan terhadap call dan

sms.

e) Handphone Pengintai.

Pihak penyadap dapat melakukan panggilan secara diam-diam kehandphone target, tanpa

terlihat tanda apapun pada layar handphone. Penyadap dapat mendengarkan pembicaraan



dan suara yang terjadi disekeliling target. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh nomor

telpon penyadap.

( http://yuhendra blog. Wordpress.com/ 2008 : 07  )

2. Pengertian Telepon

Telekomunikasi merupakan salah satu hasil teknologi, yang pada awalnya melakukan

komunikasi dengan cara verbal dengan yaitu dengan cara berteriak.Penemuan teknolgi di mulai

dari satu abad yang lalu.Teknologi berkembang dari riset ilmiah yang dilakukan banyak

ilmuan.Dewasa ini, penemuan Teknologi banyak di lakukan oleh tim riset dari beberapa

organisasi bisnis, universitas-universitas dan organisasi nirlabe. Setiap teknologi baru biasanya

menggantikan teknologi yang sudah tua. Penemuan di bidang teknologi dapat memberikan

kemudahan - kemudahan bagi kita. Kondisi ini lalu mendorong di kembangkanya teknolgi

komunikasi yakni telepon.

Pesawat telepon dikenal sebagai salah satu sarana telekomunikasi yang sangat berguna dan

merupakan alat komunikasi pertama dalam sejarah perkembangan telekomunikasi.

Telepon adalah perangkat yang di gunakan oleh manusia sebagai alat atau penghubung pegirim

dan penerima suara atau komunikasi dari jarak jauh.

Alat telekomunikasi yang di temukan oleh Alexader Graham Bell tahun 1870 yang berupa setiap

pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk suara, dan

bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.Di samping itu,

David B, Huges menciptakan mikropon dan thomas alfa edison menemukan kumparan



induksinya, dengan ketiga penemuan tersebut, maka komunikasi percakapan melalui kawat

antara dua tempat yang berjauhan berhasil dapat di lakukan ( Gauzali saydam, 1993 : 19 ).

B. Pengertian Penyelidikan dan Tindak Pidana

1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia                                        ( KUHAP

Bab IV Pasal 4 ) yang mempunyai wewenang mencari barang bukti dan keterangan, serta atas

perintah Penyidik dapat melakukan pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, mengambil sidik

jari, membawa seseorang menghadap penyidik, serta menyampaikan hasil penyelidikan.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum

yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-

undangan.

( http://blog.unila.ac.id/pdih/files/2009/03/b-3-kul-2b-tindak-pidana.pdf)

C. Pengaturan Penyadapan Telepon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam mencapai penegakan hukum yang baik, maka beberapa peraturan perundang-undangan

yang di gunakan sebagai landasan penegakan hukum adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

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

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

D. Asas Legalitas

Asas legalitas pada dasarnya menghendaki :

(i) Perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan,

(ii) Peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan.

Tetapi, adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali telah

mengalami pergeseran, seperti dapat dilihat dalam Pasal 1 Rancangan KUHP

berikut ini:

(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan
yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi

berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa
seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang undangan.

(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat

(5) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan atau prinsip-prinsip hukum
umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Sebagian ahli hukum pidana menganggap bahwa pengaturan tersebut merupakan perluasan dari

asas legalitas, tetapi sebagian lagi menganggap pengaturan tersebut sebagai kemunduran,

terutama bunyi Pasal 1 ayat (3). Akibatnya, timbul perdebatan di antara para yuris Indonesia,

bahkan yuris Belanda. Perdebatan ini seolah mengulang perdebatan lama ketika Kerajaan

Belanda akan memberlakukan KUHP di Hindia Belanda, yaitu apakah akan diberlakukan bagi



seluruh lapisan masyarakat di Hindia Belanda atau tidak. Namun, Van Vollenhoven menentang

keras jika KUHP diberlakukan juga kepada pribumi.

Pasal 1 Ayat (3) Rancangan KUHP kontradiktif dengan Pasal 1 Ayat (2) yang melarang

penggunaan analogi, padahal Pasal 1 Ayat (3), menurut Andi Hamzah, merupakan analogi yang

bersifat gesetz analogi, yaitu analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam

hukum pidana. Selanjutnya, menurut Andi Hamzah.

RKUHP tidak memberikan batasan yang jelas hukum yang mana yang diterapkan mengingat

bahwa setiap komunitas mempunyai hukum yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Apabila dalam hukum yang hidup dalam masyarakat itu tercakup juga hukum adat, RKUHP

tidak menentukan dengan jelas siapa yang dimaksud ndengan masyarakat adat, tidak ada

batasan-batasan yang pasti dan rinci. Hal ini menjadikan setiap orang bisa saja menganggap

dirinya sebagai masyarakat adat sehingga ia dapat menolak atau mengubah ketentuan hukum

yang seharusnya berlaku baginya. RKUHP juga belum memberikan lingkup keberlakuan hukum

yang hidup dalam masyarakat ini, misalnya wilayah geografis. Dalam Pasal 1 Ayat (4)

disebutkan bahwa : Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud

pada Ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsi hukum umum

yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pada dasarnya pasal ini hendak membatasi

pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tidak semua hukum yang hidup dalam

masyarakat dapat diterapkan kecuali:

(i) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan

(ii) sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh masyarakat bangsa bangsa. Tetapi,

batasan yang diberikan pasal ini tidak cukup untuk melindungi pemberlakuan



hukum yang hidup dalam masyarakat secara semena-mena, karena batasan yang

diberikan masih bersifat multi interpretasi ( Fajrimei A. Gofar 3 : 2005 ).

Lex temporis delictie atau Asas legalitas : “yang berarti tiada suatu perbuatan dapat di pidana

dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Pasal 1 (1) KUHP bermakna :

1. Lex Certa, harus ada peraturan sebelum ada perbuatan

2. Non retroaktif, undang-undang tidak berlaku surut

3. Undang-undang dalam hukum pidana tidak boleh di analogikan

Pengecualiannya ada pada Pasal 1 (2) KUHP : “bilamana ada perubahan dalam perundang-

undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang

paling menguntungkannya”.

Adanya perubahan perundang-undangan, disini terdapat 3 teori ;

a. Teori perubahan formal, dimana perubahan undang-undang yang dimaksud baru terjadi

bilamana redaksi undang-undang pidana yang diubah.

b. Teori perubahan materil, dimana perubahan undang-undang yang dimaksud harus

diartikan sebagai perubahan keyakinan hukum pembuat undang-undang.

c. Teori materil tak terbatas, dimana perubahan undang-undang meliputi semua macam

perubahan baik perubahan perasaan maupun perubahan keadaan karena waktu hukum

pembuat undang-undang.



(http://cyberwhite.wordpress.com/2008/09/04/asas-legalitas-kepastian-hukum/ September 4,
2008.).

E. Pengertian HAM

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib di hormati, di junjung

tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia                (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999).Oleh karena Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat

pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus di lindungi, di hormati,

dipertahankan, dan tidak boleh di abaikan, di kurangi, atau di rampas oleh siapapun.

(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 huruf b), dan dalam ketentuan umum pada Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 huruf d, mengatakan indonesia sebagai anggota Perserikatan

Bangsa-bangsa mengembang tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan

melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang di tetapkan oleh peserikatan

bangsa-bangsa, serta bebagai instrumen internasional lainya mengenai Hak Asasi Manusia yang

telah di terima oleh negara Republik Indonesia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang

termasuk aparat negara baik di sengaja maupun tidak di sengaja atau kelalaian, membatasi, dan

atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang di jamin oleh undang –

undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhwatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian

hukum yang adil dan yang benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Pasal 1 Ayat (6)

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999).



Hak Asasi Manusia merupakan kebebasan dasar manusia pribadi, tidak boleh di paksakan oleh

orang lain dan bila di langgar akan di kenakan sanks pidana, perdata maupun administrasi yang

di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan “ setiap orang berhak atas

keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek

penelitian tanpa persetujuan darinya” yang maksudnya dimintai keterangan atau pendapat,

menyangkut kehidupan pribadi dan data pribadinya serta di rekam gambar dan suaranya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikas sebenarnya juga melarang

perbuatan penyadapan jaringan telepon tersebut.Yaitu :

(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.

Dalam undang-undang Telekomunikasi, Penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara eksplisit

ketentuan Pasal 40 undang-undang a quo menyatakan, Setiap orang dilarang melakukan

penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa

pun. Pasal 56 menegaskan, Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi

yang menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala



jenis saluran yang ada (Pasal 28F UUD 1945). Demikian pula Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

menyatakan, tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi

Manusia, oleh karena itu, dalam mengungkap suatu tindak pidana pada dasarnya tidak

dibenarkan melakukan penyadapan.

F. Pengaturan tentang larangan melakukan penyadapan dalam Undang-undang.

Peraturan-peraturan di dalam undang-undang mengenai larangan melakukan penyadapan

telepon antara lain :

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

1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: setiap orang berhak atas

keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek

penelitian tanpa persetujuan darinya. Yang dimaksud dengan ”menjadi obyek penelitian”

adalah kegiatan menepatkan seseorang sebagai yang di mintai komentar,  pendapat atau

keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data- data pribadinya serta direkam

gambar dan suaranya.

2. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia) menyatakan:

“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan

komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim

atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi



Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 menegaskan,“Setiap orang dilarang melakukan

kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam

bentuk apa pun.”Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik juga memberi jaminan lebih khusus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun

2008  melarang setiap orang yang bersengaja tetapi tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan

intersepsi/penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat

publik.

Ayat (2) melarang setiap orang yang bersengaja tetapi tanpa hak, atau melawan hukum,

melakukan intersepsi dan atau transmisi informasi elektronik,dan atau dokumen elektronik, yang

tidak bersifat publik. Berarti informasi dan transmisi informasi yang bersifat publik

dikategorikan publicly admissible and observable.

Pengecualian Penyadapan atas suatu proses komunikasi oleh pihak di luar alur merupakan

tindakan yang secara sosial tercela karena melanggar hak-hak privasi (infringement of privacy

rights) yang dilindungi secara konstitusional.

Pengecualian terhadap perlindungan hak pribadi itu dapat dibenarkan karena bukan

nonderogable rights yang dijamin oleh Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945.

Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 menuntut alasan objektif-rasional, sehingga penyadapan terhadap

komunikasi itu memiliki legitimasi kuat, misalnya untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain



dan harus diatur dengan undang-undang. Sejumlah undang-undang membolehkan penerobosan

terhadap hak pribadi untuk berkomunikasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

membolehkan penyadapan dan perekaman komunikasi guna mengungkap dugaan tipikor senilai

Rp1 miliar. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi membolehkan

penyadapan jika caranya sah (Mohammad Fajrul Falaakh).

Penyadapan dibolehkan atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (HAM), atau atas permintaan instansi penegak hukum (Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).


