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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Tujuan nasional bangsa indonesia sendiri secara tegas tercantum dalam 

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea 

ke IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk mewujudkan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan social, dan sebagimana yang diamanatkan oleh 

UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana segala 

tingkah laku manusia harus menuruti segala peraturan yang berlaku. Tiap warga 

negara juga harus wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 

Dijaman yang semakin maju dan berkembang tentu beriringan dengan 

kemajuan teknologinya, kemajuanya itu tentu pula harus dilakukan dengan aturan 

main yang adil dan sesuai dengan hukum yang ada, jika tidak maka yang terjadi 

adalah saling tumpah tindih dan ketidakadilan yang merajalela sehingga kemajuan 

yang kita harapkan hanyalah omong kosong belaka, tidak ada satupun negara 

yang bisa maju jika hukumnya tidak ditegakan. 

Tindak pidana sendiri menurut Bambang Poernomo adalah hukum sanksi, 

jadi tentu ada sanski bagi pelaku tindak pidana tesebut nah di jaman yang semakin 

maju ini ternyata juga diimbangin dengan modus operandi yang semakin 

meningkat, sehingga membuat penyelesaian atau pengungkapan tidak lepas dari 

teknologi informasi komunikasi secara langsung. 



2 
 

 
 

Tindak pidana di Indonesia sendiri cukup beragam, dan salah satu hal yang 

memerlukan teknologi pengungkapan tindak pidana adalah rekaman data telepon 

yang biasa juga disebut dangan Call Data Record (selanjutnya disingkat CDR), 

hal ini juga diatur didalam pasal 188 ayat 2 KUHAP. Perkembangan teknologi 

telah memberikan perkembangan warna yang berbeda dalam pengungkapan 

tindak pidana oleh aparat penegak hokum seperti penyadapan, penggunaan 

rekaman data telepon, faxmile, print out computer, CD room dan lainya. 

Yang saya angkat dalam skripsi ini adalah tentang rekaman data telepon 

atau CDR, jadi penyidik dapat meminta CDR kepada provider sesuai dengan 

Undang - Undang No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 20 butir b. 

Contohnya saja kasus pembunuhan, CDR dapat dijadikan salah satu petunjuk atau 

alat bukti untuk menggungkap pelaku tindak pidana tersebut dengan melakukan 

pelacakan yang berkoordinasi dengan provider – provider telekomunikasi, 

kenyataan sendiri tidak semudah yang dibayangkan, karena banyak kendala – 

kendala seperti tidak mudahnya meminta bantua kepada provider - provider 

tersebut. 

Dengan berbagai kendala yang ada, maka baru ada satu kasus di kota 

Malang yang menggunakan rekaman data telepon tersebut, yaitu kasus 

pembunuhan yang yang terjadi di jalan Ciliwung, dengan korban Roni Kristianto 

dan tersangka Sugeng Riani yang dimana dalam salah satu cara untuk 

pengungkapanya, penyidik menggunakan rekaman data telepon. 

Rekaman data telepon atau CDR adalah suatu hal baru mengingat semakin 

maju teknologi tentu juga semakin maju modus operandi kejahatan yang terjadi,  
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apalagi dari penelitian yang saya dapat di Kepolisian bahwa CDR ini baru saja 

digunakan dengan manfaat yang belum kita ketahui serta kendalanya yang 

ternyata cukup banyak sehingga menjadi hambatan tersendiri buat penyidik, 

sehingga menarik untuk diangkat dan tentunya sangat penting untuk mengikuti 

perkembangan dunia hukum, berdasarkan hal di atas maka penulis mengangkat 

judul : 

“Analisa yuridis sosiologis terhadap penggunaan rekaman data telepon/call 

data record (CDR) oleh penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana 

pembunuhan “ (Studi Kasus Pembunuhan BAP Nomor Pol : BAP/19/I/2012 

di Wilayah Hukum Polresta Malang) 

 

B. Permasalahan 

Dengan latar belakang di atas maka saya merumuskan permasalahan seperti ini : 

1. Bagaimana upaya penyidik dalam memperoleh dan menggunakan 

rekaman data telepon untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan ? 

2. Apa saja manfaat dari rekaman data telepon dalam mengungkap atau 

membuktikan tindak pidana pembunuhan ? 

3. Ap saja kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap  tindak pidana 

pembunuhan dengan menggunakan rekaman data telepon tersebut ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Dengan rumusan masalah di atas maka saya tujuan penelitian adalah  

1. Untuk mendeskripsikan upaya penyidik dalam memperoleh dan 

menggunakan rekaman data telepon untuk mengungkap tindak pidana. 

2. Untuk mengetahui manfaat rekaman data telepon dalam pembuktian 

tindak pidana. 

3. Untuk memahami kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana 

pembunuhan dengan rekaman data telepon. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

- Bagi mahasiswa sebagai bahan tambahan untuk penelitian 

tentang penggunaan rekaman data telepon yang akan diadakan 

selanjutnya dan berguna sebagai bahan perbandingan penelitian  

tentang rekaman data telepon selanjutnya. 

- Bagi masyarakat bisa menambah wawasan bahwa dalam 

pengungkapan tindak pidana bisa dilakukan dengan CDR. 

 

2. Manfaat praktis  

- Bagi penyidik sebagai  bahan untuk menambah penglaman 

untuk penyelesaian tindak pidana yang lainya dan sebagai 

acuan untuk mengetahui seberapa besar peran teknologi yang 

telah dilakukan penyidik kepolisian di wilayah hukum 
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POLRESTA Malang dalam menyelesaikan perkara-perkara 

tindak pidana. 

- Bagi lembaga hukum lainya untuk mengikuti lengkah 

Kepolisian dalam penggunaan CDR untuk penyelesaian tindak 

pidana. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Di bulan Juni saya terinspirasi setelah melihat sidang kasus        

antarsari yang menggunakan rekaman data telepon, Polresta Malang saya 

pilih karena tempat ini saya melakukan observasi pertama untuk pra 

skripsi dan menemukan bahwa ini adalah tempat yang paling tepat sebab 

sumber data berupa rekaman datat telepon dengan kasus pembunuhan 

yang dibutuhkan tersedia, juga melihat tingkat kasus pembunuhan yang 

terjadi di Kota Malang. 

2. Pendekatan 

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan 

menggunakan pendekatan (approach method) yuridis sosiologis yaitu 

pendekatan dari aspek hukum sedangkan sosiologis merupakan 

pendekatan dengan kejadian atau kenyataan yang ada di masyarakat 

tentang hukum di dalam masyarakat1. 

 

                                                        
1 Muslan Abdurahman, 2009 Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press,  Malang, hlm. 
103. 
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3. Sumber Data 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari narasumber yang terkait, 

data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, seperti wawancara 

dokumentasi dan lain – lainya, yang dimana data yang masuk adalah 

data yang menunjang dan berhubungan atau berkaitan erat dengan 

masalah yang diangkat, seperti literatur seperti  internet, undang – 

undang ITE No. 11 tahun 2008, KUHAP, KUHP, UU Kepolisian No. 

2 tahun 2002, Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 dan perturan per-

undangan yang lainya. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, 

internet dan dokumentasi, yang dimana data yang masuk adalah data 

yang menjadi bahan tambahan yang berhubungan dengan semua riset 

study yang dilakukan oleh penulis tapi tidak secara langsung. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian. Interview ini dilakukan dengan penyidik Polresta 

Malang yaitu : Inspektur satu Penyidik Imam Mustadji, SH. 

Penyidik Pembantu Brigadir Wachid Samsuri Arif, yang mana 

narasumber tersebut yang menangani pelaksanaan. 
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Metode yang saya gunakan adalah wawancara atau 

interview terpimpin, dimana  unsur kebebasan dapat 

dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal 

dan memudahkan diperoleh data secara mendalam dan diharapkan 

mendapatkan data yang diinginkan seperti penggunaan rekaman 

data telepon atau call data record dan contoh kasus. 

b. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi 

penelitian, dimana dengan observasi ini akan dapat dilakukan 

untuk mengecek data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

sehingga metode ini dilakukan dengan mengamati sesuai dengan 

tujuan penelitian, yang diobeservasi ialah mengenai cara 

memperoleh, menggunakan, manfaat dan kendala yang dihadapi 

dengan obyek rekaman data telepon atau call data record dalam 

tindak pidana pembunuhan. Sehingga penulis bisa melihat 

langsung secara praktek dan data yang diperoleh benar-benar asli 

dari pihak yang bersangkutan. 

c. Studi Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap dokumentasi data-data 

dan berkas-berkas yang terkait dan ada pada lokasi penelitian 

lapangan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian berupa BAP. 
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d. Studi Website 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melalui dunia maya seperti situs – situs tertentu yang berhubungan 

dengan rekaman data telepon. 

5. Analisa Data 

Dalam menganalisis data yang telah saya analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh 

dari hasil penelitian di lapangan serta data yang diperoleh dari literatur 

atau Undang-Undang, analisis jenis ini saya rasakan tepat karena 

sesuai dengan materi dari penelitian hukum ini yang sangat erat 

kaitannya dengan hukum pidana, khususnya pada tingkat penyidikan. 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan ini dapat mengarah seperti apa yang diharapkan, maka 

telah disusun suatu sistematika penulisa secara global yang sekaligus 

merupakan landasan operasional dalam rangka penyelesaian penulisan ini 

antara lain : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Yang didalamnya meliputi latar belakang permasalahn perumusan, 

masalah, tujuan dan mafaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN UMUM 

Dalam hal ini diuraika  menjadi lima sub bab, pertama tentang 

pengertian Kepolisian dan penyidik secara umum. Kedua pengertian tindak 

pidana. Ketiga pengertian tindak pidana pembunuhan. Keempat, pengertian 

rekaman data telepon secara umum. Kelima pengertian pembuktian secara 

umum. 

BAB III PEMBAHASAN 

Terdiri atas empat sub bab, yaitu pertama kasus posisi, kedua 

bagaimana upaya penyidik mendapatkan dan menggunakan rekaman data 

telepon, ketiga manfaat rekaman data telpeon tersebut. 

BAB IV PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan sarang dari 

hasil penelitian yang telah saya lakukan 

 

 

 


