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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sejarah Penyadapan oleh KPK 

Penyadapan oleh KPK mulai ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya 

disebut dengan UU KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri 

resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut 

disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang 

menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan 

efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. 

Adapun latar belakang pembentukan KPK adalah karena pasca reformasi 

penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan 

secara konvensional mengalami hambatan. Untuk itu diperlukan metode 

penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang 

mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan 

manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang 

pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta 

berkesinambungan. 

Tugas KPK diatur secara rinci dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu: 
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a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 

tindak pidana korupsi 

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah. 

Berdasarkan tugas KPK tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu 

tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, KPK biasanya melakukan 

penyadapan pada proses ini (penyelidikan). Inilah yang menjadi kekuatan 

KPK selama ini dalah melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, 

sejumlah kasus-kasus besar oleh KPK banyak diunggkap melalui penyadapan 

pada tahap ini, yang dikenal dengan istilah operasi tangkap tangan (OTT). 

Namun demikian penyadapan juga bisa dilakukan oleh KPK pada tahap 

penyidikan dan penuntutan.  

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam 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. 

 

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK pada tahap penyidikan dilakukan 

dalam rangka untuk menambah alat bukti terkait adanya tindak pidana 

korupsi. Penyadapan pada tahap ini juga sejalan dengan hukum acara pidana 

yang berlaku bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang 

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. Termasuk untuk 

melakukan penyadapan. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut 

(kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan), maka terdapat lima 

lembaga negara yang boleh melakukan penyadapan, yakni Komisi 
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Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika 

Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN). 

Terkait dengan penyadapan KPK pertama kali menjadi perhatian publik 

adalah dapat dilihat pada kasus berikut: 

Penyadapan oleh KPK pertama kali menjadi heboh saat Rekaman 

pembicaraan di atas diperdengarkan kepada publik dalam sidang 

Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 

Percakapan tersebut merupakanpercakapan Anggodo Widjojo dengan 

seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya. Percakapan itu adalah 

hasil penyadapan yang dilakukan KPK terhadap telepon seluler milik 

Anggodo. Anggodo mengungkapkan penetapan status dua pimpinan 

(nonaktif) KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah sebagai 

tersangka merupakan komitmen Truno 3.
11

 

 

Hemat penulis, rekaman penyadapan tersebut kemudian bocor ke publik 

dan menjadi perhatian media hampir setiap hari pada waktu itu. Sebagaimana 

diketahui bahwa Anggoro Widjojo adalah terdakwa perkara dugaan suap 

proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di 

Departemen Kehutanan pada 2006 sampai 2008. Sejak saat ini penyadapan 

oleh KPK kemudian selalu dipersoalkan serta menuai pro kontra di tengah 

opini publik. 

Sebenarnya penyadapan yang sesuai dengan hukum atau dapat dikatakan 

sebagai penyadapan yang sahbukanlah hal yang baru dalam kehidupan 

masyarakat Internasional. Sejak 50-60 tahun terakhir pemerintah di seluruh 

dunia telah dievaluasi dan diperkenankan untuk menggunakan sistem yang 

mampu melacak informasi dan telekomunikasi, yaitu tindakan penyadapan. 

Cara ini dinilai sangat efektif dalam upaya mencegah dan memberantas 

                                                             
11 Kompas.com, Anggodo Widjojo: Mereka yang Menjadi Perantara (Duit Miliaran) (2). 

Dikases dari http://nasional.kompas.com pada 19 November 2017. 

http://nasional.kompas.com/
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bahaya sosial yang mungkin timbul, atau mengumpulkan bukti yang akan 

digunakan untuk kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan 

pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana berat. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Penyadapan 

1. Pengertian Penyadapan 

Secara terminologi penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah 

proses, sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan 

melakukan sadapan.
12

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

penyadapan dapat diartikan sebagai mendengarkan (merekam) informasi 

(rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan 

orangnya.
13

 

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.
14

 

 

Berdasarkan pengerian di atas dapat Penulis simpulkan bahwa 

penyadapan merupakan sebuah proses atau kegiatan mengambil, 

mendapatkan, atau mendengarkan informasi dari orang lain tanpa 

pengetahuan orang tersebut. Adanya istilah penyadapan merupakan 

konsekuensi daripada perkembangan teknologi informasi dan 

telekomunikasi saat ini. Selain daripada dampak posistif juga terdapat 

                                                             
12

 Kristian, 2013, Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia, 

Bandung: Nuansa Aulia, hal. 179. 
13

 KBBI online, diakses dari http://kbbi.web.id/sadap pada 30 Aptril 2017. 
14

 Kristian, Op. Cit, hal. 180. 

http://kbbi.web.id/sadap
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dampak negatif, dimana pada kenyataan perkembangan teknologi 

informasi dan telekomunikasi sering kali disalahgunakan oleh masyarakat, 

termasuk di Indonesia untuk melakukan atau menimbulkan suatu 

perbuatan yang dapat melawan hukum. Oleh karena itu, semakin lama 

semakin kuat desakan terhadap hukum untuk ikut masuk ke dalam ranah 

teknologi digital. 

Pengertian penyadapan juga di atur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan, sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999

tentang Telekomunikasi. Dalam undang-undang ini pengertian

penyadapan adalah 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.
15

(,)

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa 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”.
16

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika memuat definisi “penyadapan”, adalah

kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau

penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan,

informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui

telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya

15
 Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

16
 Penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik 
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Bedasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa ketiga UU 

tersebut di atas hampir memberikan pengertian yang sama mengenai 

penyadapan, yaitu dapat Penulis simpulkan merupakan kegiatan untuk 

mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi Informasi 

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

menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel. 

Semagaimana penulis uraikan di atas ini bahwa kebijakan hukum 

mengenai penyadapan merupakan dampak atau konsekuensi dari 

penyalahgunaan perkembangan teknologi pada perbuatan-perbuatan 

melawan hukum, termasuk perbuatan tindak pidana korupsi. 

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. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa teknik untuk 

melakukan penyadapan sangat beragam, sementara itu teknik penyadapan 

yang dilakukan oleh KPK sebagian besar melalui nomor telepon seluler. 

Secara umum cara kerjanya adalah KPK akan menyadap nomor telepon 

seluler dan kemudian akan ditampilkan di sistem KPK. Berdasarkan uraian 

di atas secara sederhana penyadapan pada telepon kabel maupun telepon 

seluler dapat dilakukan dengan memonitor pembicaraan di nomor telepon 

tertentu di sentral operator telepon. Untuk mendengarkan pembicaraan 

telepon dari jarak dekat juga bisa dilakukan dengan memasang alat 

perekam pembicaraan di dekat narasumber, kemudian mengirim hasil 

rekaman lewat sinyal telepon seluler. Melalui penyadapan ini KPK telah 

banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyadapan  

Mahkamah Konstitusi melalui kewenagangnnya menguji Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, beberapa 

kali mengeluarkan putusan terkait dengan Penyadapan. Adapun Putusan 

berikut Pertimbangannya adalah sebagai berikut: 

a. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/ PUU-

I/2003 PUU-I/2003. 

Putusan tersebut di atas adalah mengenai Permohonan Pengujian 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945,  
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Permohonan Pengujian ini diajukan oleh Komisi Pemeriksa 

Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan sejumlah perorangan 

warga negara Indonesia. Para Pemohon menyatakan bahwa 

kewenangan penyadapan dan merekam pembicaraan yang dimiliki 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur 

dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas 

bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:  

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi”.  

 

Penerapan  Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut tanpa ada 

pembatasan, kriteria dan kualifikasi tentang kapan dimulai terhadap 

siapa saja dan kaitan perkara apa saja serta bagaimana jaminan 

kerahasiaan dari KPK terhadap hasil pembicaraan yang disadap dan 

direkam, telah mengganggu rasa aman, perlindungan diri pribadi, 

keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda dari setiap anggota 

masyarakat, karena setiap waktu terancam oleh perbuatan penyadapan 

dan merekam pembicaraan yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa proteksi dan pembatasan 

yang jelas dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu. 

Sehingga menurut Pemohon tidak adanya pembatasan/ proteksi 

dan kriteria atau kualifikasi tentang kapan dimulainya penyadapan dan 
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rekaman pembicaraan dan terhadap siapa saja penyadapan dan 

rekaman itu dapat dilakukan serta sejauh mana jaminan hasil sadapan 

dan rekaman itu tidak disalahgunakan untuk pemerasan dan tujuan-

tujuan negatif lainnya hal itu telah sangat mengganggu rasa aman dan 

perlindungan diri pribadi setiap anggota masyarakat pada umumnya 

dan khususnya setiap Penyelenggara, baik di bidang Eksekutif, dan 

Legislatif maupun Penyelenggara Negara di bidang Yudikatif serta 

penyelenggara bidang lainnya.  

Terhadap permohonan tersebut, MK mengatakan bahwa 

kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf a UU No. 30 Tahun 2002 adalah konstitusional. MK 

menjelaskan hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights), 

sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan 

hak-hak tersebut dengan menggunakan Undang-Undang, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undana-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan,  

“untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan 

untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Konstitusi 

berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang 

mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman 

dimaksud”. 

 

Jadi berdasarkan pertimbangan MK dapat penulis simpulkan 

bahwa sebenarnya memang dibutuhkan sebuah peraturan yang 
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mengatur prosedur serta tata cara KPK melakukan penyadapan 

sehingga tidak melanggar serta mengganggu hak privasi seseorang. 

Nantinya, peraturan  tersebut menjadi payung hukum terkait aturan 

standar dalam proses melakukan penyadapan. Meski saat ini 

penyadapan diatur di masing-masing UU tertentu, misalnya UU KPK 

dan Intelijen, namun diperlukan adanya keseragaman standar 

mekanisme dalam melakukan penyadapan untuk menghindari 

terjadinya penyalahgunaan kewenangan. 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012- 016-

019/PUU-IV/2006. 

Permohonan atas putusan ini diajukan oleh Mulyana 

Wirakusumah dan sejumlah perorangan warga negara Indonesia. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Para Pemohon 

menyatakan hak Pemohon selaku warga negara untuk berkomunikasi 

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana 

dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, telah terlanggar dengan 

berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK, yaitu KPK telah 

melakukan penyadapan terhadap hubungan telekomunikasi Pemohon 

dan bahkan sampai menghadirkannya dalam persidangan. 
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Menurut Pemohon adanya kewenangan KPK melakukan 

penyadapan dan merekam pembicaraan nyata-nyata telah digunakan 

sebagai sarana untuk mengumpulkan bukti secara tidak fair karena 

bukti tersebut berasal dari Pemohon dan tanpa sepengetahuan 

Pemohon. 

Hal tersebut oleh pemohon dianggap melanggar asas non self 

incrimination yang berlaku secara universal, dimana tidak seorangpun 

dapat dipaksa/diwajibkan memberi bukti-bukti yang dapat 

memberatkan dirinya dalam suatu perkara pidana; 

Lebih jauh, berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK telah 

memberikan sarana kepada KPK untuk mempersiapkan suatu pola 

yang mengarah pada penjebakan dimana KPK sebagai pihak yang 

telah memperoleh informasi dari hasil penyadapan, dapat 

menstimulasi pihak-pihak lain untuk mengarahkan Pemohon pada 

tindak pidana yang telah ditargetkan sebelumnya. 

Dalam Putusannya, MK mengatakan: 

 “Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali 

bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 

006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan 

perekaman pembicaraan merupakan pembatasan hak asasi 

manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan 

dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J 

ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang 

selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang 

berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman 

pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman 

pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti 

permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan 

perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, 

ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu 
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sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang 

cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, 

semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari 

penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi”. 

 

Putusan MK tersebut dapat Penulis simpulkan bahwa penyadapan 

dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan hak asasi 

manusia yang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang. 

Penyadapan baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan 

yang cukup, artinya penyadapan dilakukan dalam rangka 

menyempurnakan alat bukti atau bahkan justru penyadapan dan 

perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari 

bukti permulaan yang cukup. Oleh karenanya prosedur dan 

mekanisme penyadapan harus diatur dengan undang-undang. Jadi UU  

tersebut adalah aturan induk dan penyeragaman mengenai dasar 

operasional aparat penegak hukum termasuk KPK dalam proses 

melakukan penyadapan. 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-VIII/2010  

Putusan tersebut adalah mengenai Pengujian Pasal 31 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Permohonan pengujian UU 

tersebut diajukan oleh Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan 

Wahyudi Djafar. Pemohon berdalil, tindakan penyadapan merupakan 

bentuk pembatasan terhadap hak privasi seseorang yang merupakan 

bagian dari HAM yang seharusnya diatur dengan undang-undang, 

bukan lewat PP. 
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Atas permohonan tersebut, MK memutuskan untuk mengabulkan 

permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian 

materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ketentuan 

penyadapan dalam Pasal 31 ayat (4) UU ITE telah dibatalkan oleh 

MK, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 

tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J 

ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat tidak ada pengaturan 

yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadi 

penyimpangan dalam pelaksanaannya, dan penyadapan memang 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang 

bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), namun 

pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan 

undang-undang. 

Selain itu, Mahkamah menilai perlu adanya sebuah undang-

undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata 

cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. 

Undang-undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih 

belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan, sehingga 

berpotensi merugikan hak konstitutional warga negara pada 

umumnya. 

Seperti pada putusan-putusan sebelaumnya, amanat MK untuk 

dibuatkannya aturan khusus mengenai penyadapan adalah nantinya 
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peraturan  tersebut akan menjadi aturan induk danstandar dalam 

proses melakukan penyadapan. sehingga ada keseragaman standar 

mekanisme dalam melakukan penyadapan untuk menghindari 

terjadinya penyalahgunaan kewenangan. 

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Sebelum membahas pengertian tindak pidana korupsi, Penulis 

terlebih dahulu akan menguraikan pengertian tindak pidana.  Tindak 

pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan 

jahat atau kejahatan.  

Hal tersebut sebagaimana pendapat Andi Hamzah berikut:
 17

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggung-jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila 

pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang 

dilakukan. 

 

Pengertian yang hampir sama juga diutarakan oleh Moeljatno, 

bahwa:
 18

 

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi 

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut. 

 

                                                             
17

 Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal. 22. 
18

 Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 54. 
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Berdasarkan kedua pegerian di atas dapat Penulis simpulakan bahwa 

secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku 

yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan 

yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa 

melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan 

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara 

wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan 

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana adalah 

sebagai berikut:
19

 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)  

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana  

d. Unsur melawan hukum yang objektif  

e. Unsur melawan hukum yang subyektif. 

 

Moeljatno juga merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau 

tindak pidana sebagai berikut:
20

 

a. Perbuatan (manusia). 

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang ini (ini 

merupakan syarat formil). 

c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil). 

Unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas sebagai dasar bagi aparat 

penegak hukum untuk mengatakan seseorang melakukan suatu tindak 

pidana atau tidak. Jadi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas adalam 

                                                             
19

 Andi Hamzah. Op.Cit, hal.  25-27. 
20

 Dalam Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto,hal. 43. 
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menjadi acuan untuk mengetahui adanya tindak pidana atau tidak dalam 

suatu perbuatan atau nantinya dengan unsur-unsur tersebut akan mejadi 

jelas mana perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang. 

Sementara “korupsi” secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, 

kejahatan, ketidak jujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, 

kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan. Berikut 

beberapa pengertian korupsi: 

1. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi berarti 

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan 

dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
21

  

2. Dalam Kamus Peristilahaan korupsi diartikan sebagai 

penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan 

diri dan merugikan negara dan rakyat.
22

 

3. Menurut Ensiklopedia Indonesia yang disebut “Korupsi” (dari 

bahasa Latin: corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) 

gejala dimana para pejabat, badan-badan negara 

meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, 

pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.
23

 

4. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi 

berdasarkan Black Law Dictionarry yang mempunyai arti bahwa 

suatu perbuatan yang di lakukan dengan sebuah maksud untuk 

mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan 

tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. 

5. Dalam Pasal 435 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, 

buruk, bejat, dan dapat di sogok, atau di suap pokoknya 

merupakan perbuuatan yang buruk. Perbuatan korupsi Dalam 

istilah kriminologi di golongkan kedalam kejahatan White 

Coller Crime. Dalam praktek Undang-undang yang 

bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana pemperkaya diri 

sendiriatau orang lain atau suatu badan yang secara langsung 

ataupuun tidak secara langsung merugikan keuangan Negar dan 

perekonomiiann Negara. 

 

                                                             
21

 KBBI Online, diakses dari http://kbbi.web.id/korupsi pada tanggal 30 April 2017. 
22

 M.D.J.Al Barry, 1996, Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah, 

Surabaya: Indah Surabaya, hal 208. 
23

 Dalam Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8. 

http://kbbi.web.id/korupsi


28 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di ketahui bahwa 

pengertian korupsi berbeda tergantung dari sudut pandang setiap orang apa 

dan bagaimana korupsi tersebut dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, hal ini ditandai dengan belum terdapatnya keseragaman 

dalam merumuskan pengertian korupsi, namun demikian perlu 

dikemukakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok 

orang untuk menyuap orang atau kelompok orang lain untuk 

mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk 

memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. 

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum 

Indonesia dalam peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 

tentang  Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukan juga 

dalam Undang-undang No.24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan 

dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian 

 dicabut dan digantikan  oleh Undang-undang Nomor  3  Tahun  1971  

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak 

tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 tahun 

kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian dirubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001. 

Memperhatikan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Tindak Pidana Korupsi itu 

dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. 

Adapun yang dimaksuddengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:
24

 

                                                             
24

 Darwan prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung. Citra Aditya Bakti.  

2002.  Hlm. 2 
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1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau  korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara 

atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999). 

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara 

(Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). 

3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 

mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada 

jabatan atau kedudukannya,  atau oleh pemberi hadiah atau 

janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut 

( Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). 

4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk 
melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999). 

5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri 

atau  Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). 

6. Member sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara 
Negara karena atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  

bertentangan  dengan kewajibannya dilakukan atau tidak 

dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001). 

7. Member atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan 

maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang 

diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). 

8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat 
bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu 

menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang 

yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau 

keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 

9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau 

penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan 

curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) 

huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). 

10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan 
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan 

keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) 

huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
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11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang 

keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan 

curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). 

12. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang 
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-

menerus atau untuk  sementara waktu, dengan sengaja 

menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 

jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau 

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan 

perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001). 

13. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau 

sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku 

atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 

administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001). 

 
Hemat penulis,  korupsi aktif adalah memprakarsai suatu perbuatan/ 

pihak yang aktif dalam melakukan suatu perbuatan. perbuatan-perbuatan 

tersebut di atas disebut tindakan korupsi aktif adalah karena perbuatan 

tersebut secara nyata dan sengaja dilakukan oleh yang bersangkutan 

dengan menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk melakukan 

perbuatan curang dalam rangka memperkaya diri. 

Sedangkan Korupsi pasif adalah sebagai berikut : 

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima 

pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001). 

2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji  

untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan 

kepadanya untuk diadili atau memperngaruhi nasihat atau 

pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang 

diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). 
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3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan 

Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-

Undang nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001). 

Hemat Penulis, perbuatan-perbuatan tersebut di atas disebut tindakan 

korupsi pasif adalah karena perbuatan tersebut secara nyata dan sengaja 

dilakukan sebagai penerima dengan menggunakan jabatannya sebagai 

akibat dari perbuatan curang yang dikukan oleh orang lain. Dalam hal ini 

adalah pihak lain yang memprakarsai atau aktif dalam melakukan suatu 

perbuatan Menerima pemberian atau janji. 

2. Jenis-Jenis Korupsi 

Adapun Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan menjadi 

7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
25

 

a. Perbuatan yang Merugikan Negara Perbuatan yang merugikan negara, 

dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan 

merugikan negara.  

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, bahwa: 

 ”(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

                                                             
25

 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi, Jakarta: Komisi 

Pemberantasan Korupsi, hal. 19. 
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perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak 

pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 

dijatuhkan.” 

 

Hemat penulis, perbuatan tersebut setidaknya terdapat 

beberapa unsur, yaitu meliputi: 

a) Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau 

korporasi; 

b) Merugikan keuangan negara; 

c) Dilakukan dengan cara melawan hukum. 

Perbuaran ini merupakan perbuatan umum untuk seseorang 

disebut melakukan tindak piadana korupsi.  

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan 

merugikan negara 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

bahwa:  

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana 

dengan pidan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan 

denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 
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Jadi menurut Penulis, korupsi jenis ini hampir sama dengan 

korupsi jenis pertama, perbedaannya hanya terletak pada unsur 

penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki 

karena jabatan atau kedudukan. Jadi, Pasal tersebut merupakan delik 

formil (formeel delict) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah 

manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan 

seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya. 

b. Suap-menyuap 

Terkait dengan suap-menyuap, diatua dalam beberapa pasal 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut: 

- Pasal 5 ayat (1), ayat (1) huruf b, dan ayat (2); 

- Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b; 

- Pasal 6 ayat (2); 

- Pasal 11; 

- Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; 

- Pasal 13 UU PTPK. 

 

Dari keseluruhan pasal tersebut dapat Penulis simpulkan bahwa 

suap-menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima 

uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajibannya. 

 

 



34 

 

c. Penyalahgunaan Jabatan 

Korupsi jenis ini diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, yaitu: 

- Pasal 8; 

- Pasal 9 UU  

- Pasal 10 huruf a, b, dan c. 

Hemat Penulis, penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat 

pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan 

penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau 

membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan 

untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. 

d. Pemerasan 

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi,  dapat Penulis simpulkan bahwa pemerasan dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu :  

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang 

lain atau kepada masyarakat. 

2) Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai 

negeri yang lain. 
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e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi jenis ini diatur 

dalam: 

- Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c; 

- Pasal 7 ayat (2); 

- Pasal 12 huruf h. 

Dapat Penulis simpulkan bahwa korupsi yang berhubungan 

dengan Kecurangan adalah korupsi yang dilakukan oleh 

pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas 

rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan 

atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang 

lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan 

keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri 

yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi 

orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. 

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan 

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.sebagai berikut: 
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”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung 

maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat 

dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk 

mengurus atau mengawasinya.” 

 

Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi 

atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan 

barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut 

dengan tender. 

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. 

Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran 

biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut 

yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh 

ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai 

penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat 

dikategorikan sebagai korupsi. 

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah) 

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Hemat Penulis yang dimaksud dengan korupsi jenis 

ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam 

jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.  
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Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, 

tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. 

D. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Adapun istilah mengenai hak asasi manusia dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah droit de l’ 

homme (bahasa Perancis) yang berarti “hak manusia”. Hak asasi 

manusia dalam bahasa Inggris adalah human rights, sedangkan 

dalam bahasa Belanda disebut dengan menselijke rechten.
26

 Dalam 

sejumlah kepustakaan istilah hak asasi manusia disebut dengan 

istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari istilah 

fundamental rights (bahasa Inggris) dan fundamentele rechten 

(bahasa Belanda). Di Amerika Serikat disamping dipergunakan 

istilah human rights juga digunakan istilah civil rights.
27

 

 

Istilah-istilah tersebut di atas merupakan penggunaan istilah “hak asasi” 

di berbagai negara. Sementara di Indonesia pada umumnya dipergunakan 

istilah “hak-hak asasi” atau “hak-hak dasar” yang merupakan terjemahan dari 

basic rights (bahasa Inggris) dan grodrechten (bahasa Belanda). 

Berikut beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli:  

1. Menurut John Locke hak asasi manusia adalah hak-hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang 

kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang 

dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) 

bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang 

tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.
28
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2. Menurut Arlina Permanisari menyebutkan bahwa intisari dari 

hak-hak asasi manusia (hard core rights) atau disebutkan juga 

sebagai hak - hak yang paling dasar merupakan jaminan 

perlindungan minimal yang mutlak dihormati terhadap siapapun 

baik dimasa damai maupun diwaktu perang . Hak - hak yang 

paling dasar tersebut adalah hak untuk hidup, larangan 

perbudakan, jaminan peradilan.
29

 

3. Dalam pasal 1 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia 

(HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, 

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang 

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia”. Pun Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 

Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian 

Hak Asasi Manusia yang sama seperti apa disebutkan pada pasal 

1 (satu) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. 

 

Berdasarkan beberapa perumusan pengertian Hak Asasi Manusia di 

atas dapat Penulis simpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) 

merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan 

fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga 

dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat atau Negara. Dengan 

demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM) adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia Hak ini 

sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan 

manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan 

dalam kehidupan manusia. 

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, 
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pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak 

terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga 

dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak 

kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, 

perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan 

kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. 

2. Kategori Hak Asasi Manusia 

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki 

hak-hak yang harus diperoleh dan dipenuhi sejak manusia lahir bahkan 

sebelum manusia itu lahir, sehingga sifat dari hak adalah mutlak. Karena 

sifat mutlak dari hak maka sudah seharusnya hak ini dilindungi, terutama 

dibutuhkan peran aktif negara dalam melindungi hak masyarakatnya. 

Salah satu hak yang harus dilindungi adalah hak privasi. Hak privasi ini 

memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi manusia untuk bergerak di 

daerah kehidupan pribadinya. 

Bagir Manan membagi Hak Asasi Manusia kedalam beberapa 

Kategori, yaitu:
30

 

1. Hak sipil 

Hak sipil terdiri dari hak perlakuan yang sama dimuka hukum, hak 

bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok annggota 

masyarakat tertentu, hak hidup dan kehidupan. 

 

2. Hak Politik 
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Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak 

kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan hak 

menyampaikan pendapat dimuka umum. 

 

3. Hak Ekonomi 

Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan social, hak perlindungan kerja, 

hak perdagangan, dan hak pembangunan, dan hak pembangunan 

berkelanjutan. 

 

4. Hak Sosial Budaya 

Hak social budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak 

kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh 

perumahan dan pemukiman. 

 

Berdasarkan beberap jenis hak sebagaiman tersebut di atas dapat 

diketahui bahwa salah satu hak asasi manusi adalah hak penghormatan 

pribadi yang harus dilindungi oleh negara termasuk hak privat. Privasi 

merupakan suatu hal yang sangat penting baik bagi individu maupun 

lembaga atau instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan individu 

lain atau lembaga lain.  

Perlindungan mengenai hak privasi dijamin baik secara Internasional 

dan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pengaturannya dalam beberapa 

instrumen Internasional, seperti dalam Universal Declaration of Human 

Rights (1948). Dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) 

pengaturan privasi tercantum dalam pasal 12 UDHR terdiri dari:
31

 

1. Physical privasi yaitu perlindungan privasi yang berkaitan 

dengan tempat tinggalnya, contohnya seseorang tidak boleh 

memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik, negara tidak 

boleh menggeledah rumah seseorang tanpa ada surat 

penggeledahan, negara tidak boleh melakukan penyadapan 

terhadap tempat tinggal seseorang. 

2. Decisional Privacy yaitu perlindungan privasi terhadap hak 
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untuk menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan 

keluarganya, contohnya dia mempunyai hak untuk menentukan 

kehidupan rumah tangganya sendiri, cara mendidik anak 

3. Dignity yaitu yang melindungi harga diri seseorang termasuk 

nama baik dan reputasi seseorang. 

4. Informational privacy yaitu privasi terhadap informasi artinya 

hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan 

menyimpan informasi pribadinya. 

 

Uraian diatas menunjukkan bahwa perlindungan hak privasi begitu 

detai, selain itu pengakuan Hak privasi dalam hukum internasional 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya adanya perlindungan terhadap hak 

tersebut. Apalagi ditengah pesatnya perkemabnagan teknologi informasi 

dan komunikasi yang semakin mebuat dunia tanpa batas, privasi orang lain 

semakin mudah untuk diakses. Sehingga disinilah peran hukum diperlukan 

untuk melindungi hak tersebut. 

Sementara hak atas Privasi di Indonesia dijamin perlindungannya di 

dalam Konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana ditegaskan di dalam 

Pasal 28F dan 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:  

28F ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak 

untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan 

menyampaiakn informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 

yang tersedia”. 

28G ayat (1) ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi”. 

 

Selain itu, hak privasi juga di atur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangaa, seperti dalam Pasal 32 Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia menyatakan, sebagai berikut: 
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“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”. 

Pasal 15 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa: 

Penggunaan setiap informasi melalui media 
elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi 
seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari yang 
bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan 
Perundang-undangan.” 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat Penulis simpulkan bahwa hak 

privasi merupakan hak yang bersifat universal yang harus dilindungi dan 

dihormati, selain di atur dalam konstitusi kita juga dalam beberapa 

konvenan internasional. Perlindungan hak privasi penting karena alah 

dalam menyampaikan informasi yang memiliki kemungkinan bernilai 

rahasia tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan kerugian baik material 

maupun non material. Apalagi jika sifat informasi tersebut merupakan 

rahasia berisi peta kekuatan dan strategi yang akan dirancang menghadapi 

persaingan dengan produk kompetitor, terlebih lagi jika rahasia tersebut 

berkaitan dengan organisasi. Kalau berkaitan dengan informasi pribadi 

yang tidak ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun sudah terlanjur 

tersebar dan diketahui oleh khalayak luas, kejadian ini akan menjadi 

sangat krusial dan mungkin dapat membahayakan posisi dan kredibilitas 

yang bersangkutan. 

Adapun tanggapan beberapa ahli terkait dengan pembatasan privasi, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Mudzakkir menyatakan bahwa: 
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Pembatasan hak-hak asasi manusia tersebut dimungkinkan 

harus dilakukan dengan undang-undang dan undang-undang 

tersebut harus memuat alasan yang jelas, tegas dan dengan 

maksud semata-mata (1) untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan (2) untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis.
32

 

2. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa: 

Meskipun pasal-pasal UUD 1945 tersebut, tidak secara 

tegas menggunakan terminology “Privacy”, tetapi pada dasarnya 

ketentuan- ketentuan tersebut menjamin Constitutional Right to 

Privacy. Hak-hak ini secara konstitusional diakui, dan 

pembatasan menurut Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 hanyalah 

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.
33

 

3. Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa: 

Berdasarkan asas prima facie itu, maka pengesampingan 

atau pembatasan hak-hak individu itu tidak berarti meniadakan 

hak-hak individu terkait. Karena itu, tentu saja, pengesampingan 

atau pengurangan hak-hak individu berdasarkan pertimbangan 

utilitarianistik yang sama, hanya dapat dibenarkan sejauh hal itu 

memang sungguh-sungguh diperlukan untuk memungkinkan 

nilai  yang dipilih untuk didahulukan, yakni kepentingan umum, 

dapat terwujud. Implikasinya pembentukan peraturan-peraturan 

dan lembaga-lembaga istimewa terkait perlu dilakukan secara 

hati-hati dan secermat  mungkin  sehingga  keseimbangan  

dalam  perwujudan nilai- nilai terkait dapat terjaga, dan 

produknya dari sudut filsafat hukum secara rasional dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga masih akseptabel.
34

 

Hemat penulis, dari tanggapan-tanggapan para ahli di atas dapat 

diketahui bahwa untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak asasi 

manusia agar tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia 
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maka harus diatur dalam undang-undang, dalam hal ini adalah terkait 

dengan prosedur dan alasan yang jelas mengenai dilakukannya pembatasan 

hak tersebut. Hal ini karena hak privasi sebagai sesuatu yang mutlak 

dimiliki oleh individu manusia sebagai tuntutan akan pemenuhan 

kebutuhan serta kepentingan diri pribadi terhadap informasi tentang 

dirinya serta pembatasan akses terhadap informasi pribadi. 

Komentar-komentar tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya 

adanya peraturan yang nantinya akan menjadi payung hukum terkait 

dengan pembatasan hak privasi, salah satunya adalah penyadapan. 

Sehingga sesuai dengan prosedur hukum, tidak melanggar hak privasi 

seseorang dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan. 


