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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut penjelasan Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Intersepsi atau

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.1

Penyadapan hampir terjadi di seluruh negara termasuk di Indonesia, di

indonesia sendiri penyadapan hanya dapat dilakukan oleh lembaga penegak

hukum salah satunya ialah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi di Indonesia yang  dibentuk pada

tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi

di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. KPK dalam melakukan penyadapan sesuai dengan Undang – Undang

1 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008,
Fokusmedia, Bandung.
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Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan koruspi Pasal 12 ayat 1

yang berbunyi Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan

Korupsi berwenang, a melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.2 Dalam

pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa KPK melakukan penyadapan demi

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan serta penuntutan tentunya dalam

kaitanya dengan perkara tindak pidana korupsi. Hingga saat ini hanya Undang-

Uundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

yang secara eksplisit mengatur mengenai penyadapan ini, yaitu dalam Pasal 31:

(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.(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi 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.3

2 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,2008,Fokusmedia,
Bandung,hal.7.

3 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008,
Fokusmedia, Bandung.
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Ketentuan Pasal 31 ayat 3 tersebut menjelaskan bahwa penegak hukum

seperti kepolisian, kejaksaan, serta KPK mempunyai kewenangan untuk

melakukan penyadapan. Selanjutnya, penyadapan yang dilakukan harus

berdasarkan permintaan kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam rangka untuk

penegakan hukum. Bahwa tentang kewenangan penyadapan dan permintaan

penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus ditetapkan berdasarkan

Undang-Undang. Bahwa dalam ayat 4 dijelaskan tentang tata cara Juklak(petunjuk

pelaksana) dan Juklis (petunjuk tertulis) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Berikutnya ialah tentang contoh kasus mengenai peyadapan yang menjadi

pembicaraan publik beberapa waktu lalu yaitu kasus Artalyta Suryani alias Ayin,

Artalyta adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya

dalam kasus penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Artalyta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan

dijatuhi vonis 5 tahun penjara pada tanggal 29 Juli 2008 atas penyuapan terhadap

Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI Urip Tri Gunawan senilai 660.000 dolar

AS. Kasus ini mendapat banyak perhatian karena melibatkan pejabat-pejabat dari

kantor Kejaksaan Agung, dan menyebabkan mundur atau dipecatnya pejabat-

pejabat negara. Kasus ini juga melibatkan penyadapan yang dilakukan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan hasil penyadapan tersebut diputar di

stasiun-stasiun televisi nasional Indonesia.4

4 http://id.wikipedia.org/wiki/Artalyta_Suryani diakses pada tanggal 27 januari 2010
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Dari kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang yang mempunyai

kekuatan di bidang materi bisa berbuat apa saja termasuk melakukan penyuapan

terhadap pejabat kejaksaan, Namun hal tersebut dapat terungkap ketika Komisi

pemberantasan korupsi berhasil melakukan penyadapan terhadap Ayin senghingga

tindak pidana penyuapan dapat terungkap.

KPK dalam melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan

untuk mengungkap dugaan suatu kasus korupsi tanpa melakukan ijin dari instansi

pengadilan hanya internal KPK dan tanpa dibatasi jangka waktu. Sehingga

persoalan peyadapan muncul ketika dalam penyadapan tersebut hak privasi

seseorang dapat terancam, seperti hak privasi yang sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) “Setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat, dan harta benda yang

dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

asasi”. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak

atas perlindungan diri pribadi dari segala hal ancaman ketakutan.

Demikian juga Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah

diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang

dalam pasal 17 ayat (1) Kovenan tersebut menyatakn menyatakan tidak boleh

seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah
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dicampurtangani perihal kepribadiannya, keluarganya, rumah tangganya atau

surat-menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama

baiknya secara tidak sah. Ayat (2) menyatakan setiap orang berhak atas

perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pencemaran kehormatan

demikian. Ketentuan diatas dapat dijelaskan bahwa hak pribadi setiap orang itu

dilindungi oleh hukum berdasarkan konvenan internasioanl tentang hak sipil dan

politik.

Berdasarkan instrumen Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia tersebut,

berkaitan dengan urusan pribadi pada prinsipnya penyadapan atau intersepsi tidak

diperkenanakan. Seperti dalam kasus Anggodo yaitu dimana MK  melakukan

sidang uji materi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan

memperdengarkan rekaman hasil penyadapan yang diperdengarkan oleh seluruh

rakyat indonesa antara KPK terhadap Anggodo yang terindikasi melakukan

penyuapan tehadap pejabat penegak hukum. Meski penyadapan hanya terfokus

kepada Anggodo namun rekaman tersebut justru melibatkan banyak orang yang

belum tentu bersalah. Hal ini bersifat dilematis karena kewenangan penyadapan

telepon dan perekaman pembicaraan oleh KPK terindikasi bersifat absolut dan

cenderung melanggar hak asasi manusia

Kasus-kasus tersebut dapat dilihat akan terjadinya konflik antar hak, yang

pada satu sisi harus melindungi dan menjamin hak atas urusan pribadi individu,

dan disisi lain adanya kepentingan untuk melindungi jaminan hak asasi orang lain
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dalam penegakan hukum. Karenanya, pencabutan hak atau pembatasan yang

dilakukan untuk melanggar atau menyimpangi hak untuk dicampuri urusan pribadi

seseorang haruslah diatur dalam suatu aturan yang sederajat dengan jaminan hak

tersebut. Pembatasan, restriksi atau pengurangan tersebut, dalam hal ini

penyadapan atas komunikasi individu untuk penegakan hukum pidana, harus

diatur dengan suatu hukum acara dengan Undang-Undang. Dengan belum adanya

Undang-Undang yang mengatur secara rinci mengenai penyadapan serta

kerawanan atas  penyalahgunaan wewenang mengenai penyadapan yang dilakukan

KPK, sehingga menggugah peneliti untuk mengkaji dan mencari penyelesaian

secara mendalam tentang permasalahan ini.

Dari uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji permaslahan

tersebut untuk diangakat sebagai judul skripsi dengan judul “ANALISIS

YURIDIS NORMATIF PENGATURAN INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN

YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU

DARI HAK ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI”
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B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini,

maka penulis merumuskan permaslahan sebagai berikut :

Bagaimanakah pengaturan intersepsi atau penyadapan yang dilakukan KPK

jika ditinjau dari Hak Atas perlindungan diri pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisa pengaturan intersepsi atau penyadapan yang dilakukan

KPK jika ditinjau dari Hak atas perlindungan diri pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Praktis

a. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan diharapkan juga

sebagai sarana pengembangan pikiran serta menambah suatu wawasan dan

pengetahuan dari penelitian mengenai analisis yuridis normatif tentang

intersepsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif

hak atas perlindungan diri pribadi.

b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapakan menambah pengetahuan dan

pemahaman masyarakat tentang intersepsi yang dilakukan Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam perspektif hak atas perlindungan diri pribadi.



8

2. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan atau menambah khasanah ilmu pegetahuan yang

diharapkan memberikan suatu informasi berkenaan dengan intersepsi yang

dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif hak atas

perlindungan diri pribadi.

E. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan

adnya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang

bersifat ilmiah. Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulisan ini

sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah Yuridis Normatif.

Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang

Intersepsi atau penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam perspektif Hak

Atas Perlindungan Diri Pribadi.

2. Jenis bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum yang mengikat

yaitu :
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1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi,

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

4. Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant

On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya),

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik,

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

Transaksi elektronik dan

7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor

:11/Per/M.Kominfo/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap

Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang sangat erat kaitanya dengan masalah yang diteliti seperti

pendapat para ahli, buku-buku yang relevan, surat kabar, media internet,

jurnal hukum serta keterangan – keterangan lainya yang mendukung dan

melengkapi objek kajian penulis
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c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan bacaan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Baham

hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus dan ensikopledia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara

studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Yaitu mengumpulkan serta meneliti

bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel,

internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus yang terkait dengan

permasalahan intersepsi atau penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam

perspektif Hak atas perlindungan diri pribadi.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normtif atau kepustakaan, oleh karena itu

teknik analisa yang digunakan adalah analisa isi (content analysis) yang

menguraikan seluruh permasalahan yang ada yaitu mengenai Intersepsi atau

penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang terdapat pada Undang-Undang

Nomor 30 tahun tentang Komisi Pmberantasan Korupsi Pasal 12 ayat 1

tentang wewenang KPK melakukan penyadapan bila dilihat dari perspektif

Hak atas perlidungan diri pribadi yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 G ayat 1 tentang Hak tas perlindungan diri pribadi yang akan
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disampaikan secara tegas dan jelas dengan melakukan interpertasi gramatikal

yaitu mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan cara

menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya serta

pengkajian yang dilakukan secara mendalam mengenai berbagai peraturan-

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut

dengan ditinjau dari interpertasi gramatikal.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis membagi menjadi 4 Bab, denagn

maskud agar mengahsilkan suatu susunan yang sistematis sehingga dengan

mudah dapat dipahami. Adapun sistematika penulisanya adalah sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang mencakup mengenai latar belakang,

permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan , metode penelitian,

sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini berisi pengertian tinjauan umum dan kajian pustaka

tentang  pengertian intersepsi, pengaturan intersepsi, prosedur

intersepsi, intersepsi di bebrapa Negara maju, pengertian HAM,

macam-macam HAM, tugas dan wewenang KPK serta pendapat para

ahli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III : Di dalam bab ini merupakan bab analisis atau pembahasan yang

disesuaikan dengan rumusan permaslahan mengenai intersepsi yang
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dilakukan komisi pemberantasan korupsi dalam perspektif hak atas

perlindungan diri pribadi.

Bab IV   : Dalam bab terkhir ini merupakan bab penutup yang memberikan

bebrapa kesimpulan dari pembahasan permaslahan, serta saran-saran

dari pembahasan tugas akhir ini yang sekiranya dapat berguna bagi

pembaca.


