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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah korupsi tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat, 

terutama media massa lokal dan nasional. Maraknya korupsi di Indonesia 

seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi “budaya”. Tindak pidana 

korupsi sebagai extra ordinary crimes atau tindak pidana luar biasa, hal ini 

karena korupsi dapat memberikan dampak negatif terhadap demokrasi, 

bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum negara. Tingkat permasalahan 

korupsi bisa dilihat dari hasil survei Transparency International (TI), sebagai 

berikut: 

Sejak tahun 1999 memberi Indonesia sebuah predikat yaitu „lima (5) 

besar negara paling korup‟ di dunia. Hasil survei TI diulang pada tahun 

2004 dan hasil „masih‟ menunjukkan Indonesia sebagai peringkat 

kelima negara paling korup dari 146 negara yang disurvei. Hasil survei 

juga menunjukkan di tingkat Asia, Indonesia nomor satu tingkat 

korupsinya. Hasil survei TI ini memperkuat pendapat Jon S.T. Quah 

yaitu di kelima negara pendiri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, 

Singapura, Thailand), kecuali Singapura, korupsi sudah merupakan 

endemi.
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Menyikapi hal itu, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(KPK). KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan 

meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan 
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tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan 

korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Dalam Penjelasan 

Undang-Undang KPK disebutkan bahwa hadirnya KPK adalah sebagai  

trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya 

pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

Salah satu kewenangan KPK berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 

KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan, yaitu dalam melaksanakan 

tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang melakukan 

penyadapan dan merekam pembicaraan. 

Adapun pengertian penyadapan adalah sebagai berikut: 

Secara terminologi penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah proses, 

sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan 

sadapan.
2
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyadapan 

dapat diartikan sebagai mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, 

pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan 

orangnya.
3
 Penyadapan memiliki banyak istilah yang dipakai secara 

umum. Ada yang menyebut penyadapan dengan istilah wiretapping. 

Wiretapping adalah proses pengambilan informasi dari percakapan 

orang lain tanpa diketahui orang itu. Pengertian dari wiretapping inilah 

yang menjadi dasar dari interception. Istilah interception merupakan 

perubahan dari istilah wiretapping.
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Selain dalam UU KPK, mengenai “penyadapan” juga terdapat dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  

Dalam UU ini yang dimaksud dengan penyadapan adalah kegiatan 

memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan 

telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara 

tidak sah.
5
  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik 

Penyadapan menurut UU ITE 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.
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Pemberian kewenangan penyadapan terhadap KPK oleh Pemerintah 

adalah karena karena pemerintah Indonesia beranggapan bahwa upaya-upaya 

yang dilakukan sebelumnya tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indoneia. Selain itu, korupsi 

termasuk kejahatan luar biasa yang melanggar hak ekonomi, hak sosial, dan 

hak budaya harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula salah satunya 

adalah melalui penyadapan. 

Terbukti melalui “metode” penyadapan ini, KPK telah berhasil 

mengungkap beberapa kasus besar korupsi. Bahkan dari ratusan kasus yang 

berhasil diungkap KPK, yaitu sebagai berikut: 
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182 kasus diantaranya adalah kasus suap menyuap. Dari jumlah tersebut 

sebagian besar terungkap akibat dilakukan penyadapan.
7
 Beberapa 

contoh penyadapan yang telah dilakukan oleh KPK, yaitu Kasus suap 

APBD Musi Banyuasin yang dilakukan oleh Bambang Karyanto dan 

Adam Munandar, Kasus Korupsi Fuad Amin, Kasus Luthfi Hasan 

Ishaaq, Kasus Akil Mochtar, Kasus Sutan Bhatoegana.
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Namun yang menjadi permasalahan adalah kewenangan KPK untuk 

melakukan penyadapan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut tidak 

dijelaskan dengan rinci mengenai mekanisme dan batasan pelaksanaan 

penyadapan. Hal tersebut berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam 

kasus terorisme yang oleh pasal 31 Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai 

Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme telah diatur secara rinci pelaksanaannya dalam Pasal 31 UU 

Terorisme sebagai berikut: 

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 26 ayat (4), penyidik berhak :  

a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui 

pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan 

dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;  

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 
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Berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas bagaimana pola dan role 

penyadapan yang harus dilakukan oleh penyidik dalam kasus terorismen, mulai 

dari tahap awal atas perintah dari Ketua  Pengadilan Negeri hingga pelaporan 

dan pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian kegiatan penyadapan. 

Sementara ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan 

kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini telah 

memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK 

tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar 

hak privasi seseorang. Sehingga yang menjadi persoalan sekarang adalah 

bagaimana kewenangan penyadapan oleh KPK agar tidak menimbulkan 

pelanggaran HAM, yaitu hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah 

diproses pro-justitia. 

Menghadapi permasalahan penyadapan oleh KPK sebagaimana tersebut 

di atas, pemerintah kemudian memasukkannya  Rancangan Undang-Undang 

tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam RUU KUHAP salah 

satu materi krusial yang diatur adalah mengenai prosedur penyadapan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 ayat (3) RUU KUHAP menyebutkan 

bahwa: Penyadapan pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas 

perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapatkan izin dari 

Hakim Pemeriksa Pendahuluan. 

Ketentuan pasal ini sampai sekarangpun masih menjadi polemik, hal ini 

karena keharusan untuk memperoleh izin hakim sebelum melakukan 

penyadapan dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Oleh karena 
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itu penulis tertarik untuk membahas “Analisis Kewenangan Penyadapan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penyadapan KPK dalam melakukan 

pemberantasan tindak pidana berdasarkan UU KPK dan UU ITE? 

2. Bagaimana pengaturan penyadapan dalam RUU KUHAP? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaturan kewenangan 

penyadapan KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana 

berdasarkan UU KPK dan UU ITE. 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaturan penyadapan dalam 

RUU KUHAP. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis 

berharap penelitian ini memberikan manfaat serta kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi 

lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan serta wawasan 
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baru guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, 

khususnya terkait dengan penyadapan. 

2. Manfaat Praktis 

Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan 

kepada masyarakat yang berkaitan dengan konsep pemidanaan di 

Indonesia, khususnya khususnya terkait dengan penyadapan. 

 

E. Kegunaan Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis dan menjadi acuan di bidang ilmu hukum dalam rangka 

menambah pengetahuan dan wawasan tentang permasalahan yang penulis 

angkat, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dalam studi Sarjana 

hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.  

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran baru terutama 

dalam bidang praktisi hukum dikemudian hari sehingga mahasiswa 

khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan dalam penegakan 

hukum ditengah masyarakat. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil penulisan ini dapat dijadikan suatu masukan dan sumbangsih untuk 

pemerintah, khususnya para penegak hukum, baik KPK, Kepolisian, Jaksa, 

maupun Hakim terkait dengan penyadapan. 
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F. Metode Penulisan 

1. Metode pendekatan 

Berdasarkan ruang lingkup dan indentifikasi masalah yang telah 

diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil ialah metode hukum 

yuridis normatif. 

Adapun pengertian Penelitian hukum normatif Menurut Peter 

Mahmud Marzuki adalah: adalah suatu proses untuk menemukan 

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
 9
 

 

Berdasarkan pendapat tersebutdapat diketahui bahwa penelitia hukum 

normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan perundang-undangan serta didukung dengan literature dan 

bahan pustaka yang ada mengenai pokok permasalahan yang dibahas. 

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pertama, 

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan mengkaji 

semua peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan 

penyadapan oleh KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Kedua, pendekatan konsep (conceptual approach) yaitu penulis hendak 

menawarkan konsep model ideal penyadapan oleh KPK dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.  

2. Bahan Hukum 

Bahan hukum penulisan hukum ini meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto 

Achmad
10

 ”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai 
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 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 93. 
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Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 157. 
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otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh lembaga yang berwewenang untuk itu”. Bahan-bahan 

hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

pustusan hakim. Bahan hukum primer yang diguinakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, (RUU KUHAP). 

2) UU No 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

5) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

7) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, 

makalah, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang 

berkaitan dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiP_OWVsuXWAhUIfbwKHSqtCzAQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.komisiyudisial.go.id%2Fdownlot.php%3Ffile%3DUU%2520No%25203%2520Thn%25201971%2520PEMBERANTASAN%2520TINDAK%2520PIDANA%2520KORUPSI.pdf&usg=AOvVaw0_R8u5rEEg6AUd_8918P3F
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu281999.pdf
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu281999.pdf
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf
http://jdih.lemsaneg.go.id/arsip-hukum/uu-nomor-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf
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c. Bahan Hukum tersier 

Merupakan bahan  hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dan kamus kamus mengenai pengertian-

pengertian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model 

studi kepustakaan (library research). Yaitu pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan 

secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.  

Jadi, studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh 

penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang akan dibahas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-

peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-

sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.  

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah terkumnpul selanjutnya penulis analisa 

secara teknik preskriptif analisis, yaitu Yaitu suatu metode mempelajari 

tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-

konsep hukum, dan norma-norma hukum, dalam hal ini adalah yang 

berkaitan dengan penyadapan oleh KPK dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi di Indonesia. 
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G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapaun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis akan memaparkan teori-teori maupun kaidah-kaidah 

yang bersumber dari undang-undang, buku atau literature yang 

berkaitan dengan permasalahan maupun dari internet.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh 

penulis serta dianalisis secara content dan dianalisa kesesuaian atau 

keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung 

dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana 

berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan 

saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus 

kajian serta berisikan saran dan rekomendasi penulis sehingga 

diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. 


