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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Negara Hukum 

1. Konsep Negara Hukum 

  Negara Hukum dalam tulisan ini dipergunakan sebagai terjemahan 

dari istilah Rule of Law dalam bahasa Inggris, atau Rechstaat dalam 

bahasa Jerman, atau Etat de droit dalam bahasa Prancis, yang secara 

umum mengandung pengertian identik, yaitu kedaulatan atau supremasi 

hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum.26  

  Penegasan ini sangat penting, karena terdapat istilah-istilah lain 

yang juga dapat diterjemahkan sebagai “Negara Hukum” dalam bahasa 

Indonesia. Istilah lain yang dimaksud adalah seperti Gesezessstaat dan 

Socialist Legality, kedua istilah ini dahulu digunakan oleh negara-negara 

dibawah rezim komunis, yang lebih menekankan pada pemahaman bahwa 

peraturan itu mengikat terlepas dari soal baik-buruk, adil atau tidak adil, 

karena ia dibuat oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk 

membuatnya. Sedangkan konsep Rule of Law, Rechstaat, dan Etat de 

droit mengandung pengertian yang lebih mendalam, dan sangat berbeda 

dengan Gesezessstaat dan Socialist Legality. Rule of Law, Rechstaat, dan 

Etat de droit mengandung pengertian yang lebih dalam, yakni setiap 

orang terikat oleh hukum, termasuk pemerintah, bukan semata-mata 

                                                           
26 I Dewa Gede Palguna, 2013. Pengaduan Konstritusional (Constitutional Complaint) 

Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta, Sinar 

Grafika. Hlm. 23.  
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karena hukum itu dibuat oleh mereka yang berwenang membuatnya dan 

telah diundangkan, tetapi hukum itu sendiri harus baik dan adil.27 Itulah 

perbedaan yang sangat signifikan antara Rule of Law, Rechstaat, dan Etat 

de droit dengan Gesezessstaat dan Socialist Legality.  

Merujuk kepada beberapa pengertian dari konsep negara hukum 

yang sangat beragam tersebut, maka penulis menegaskan bahwa landasan 

teori dalam penelitian ini, adalah negara hukum dalam arti Rule of Law, 

Rechstaat, dan Etat de droit, bukan negara hukum yang berkenaan 

dengan gagasan tentang Gesezessstaat dan Socialist Legality. Konsep 

negara hukum, sebagaimana yang diuraikan diatas, adalah hasil 

pemikiran yang berkembang di negara-negara barat.  

Namun, dalam konteksi ke-Indonesiaan, terdapat beberapa ahli 

yang memberikan pengertian tentang negara hukum yang sudah 

disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural Indonesia, salah satunya 

Oemar Seno Adji. Ia secara spesifik mengemukakan konsep negara 

hukum yang khas Indonesia yang bersumber dari cita hukum dan 

keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. 

Menurut Seno Adji, 28  negara hukum Indonesia (yang disebutnya sebagai 

negara hukum Pancasila) yang memiliki piagam Jakarta, memandang 

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima, tidak akan memberikan 

27 George P. Fletcher, 1996, Basic Concepts of Legal Thought. London, Oxford University 

Press. Hlm. 11-12. Dalam (dikutip oleh) I Dewa Gede Palgunna. Ibid. Hlm. 24.   

28   Oemar Seno Adji, 1980. Peradilan Bebas, Negara Hukum. Jakarta, Erlangga Press. 

Hlm. 23. Dalam (dikutip oleh) Hamdan Zoelva, 2011. Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta, 

Sinar Grafika. Hlm. 16  
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kebebasan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup 

ditengah-tengah tata hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia, 

mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukan aspek-aspek khusus dari 

hak asasi-antara lain tidak memisahkan agama dengan negara, adanya 

pengakuan hak asasi manusia seperti yang dikenal di Barat, dan adanya 

pengakuan atas hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan 

menjadi tanggung jawab negara- yang isinya berbeda dengan konsep ruel 

of law dan Socialist Legality. 29 

  Lebih lanjut, negara hukum dalam konteksi ke-Indonesiaan, Jimly 

Asshiddiqie berpendapat, bahwa gagasan Negara Hukum itu dibangun 

dengan mengembangkan “perangkat hukum” itu sendiri sebagai suatu 

sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata 

suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan social 

yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan 

kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu 

perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) 

sebagaimana mestinya. 30 

  Kedua ahli tersebut, memberikan pandangan tentang negara hukum 

dari sudut pandangn yang berbeda. Seno Adji, menggunakan sudut 

pandang Filosofi negara, yaitu pancasila dalam memberikan pandangan 

                                                           
29           Ibid. Hlm. 16  

30  Jimly Asshiddiqie. Makalah: Gagasan Negara Hukum Indonesia. 

http://www.jimly.com/ /Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses Pada 23 Desember 2017.  
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terhadap negara hukum. Ia meletakkan unsur ketuhana sebagai pintu 

utama dalam berhukum, yang kemudian negara hukum akan melakukan 

perlindungan hak-hak dasar manusia, serta negara memiliki tanggung 

jawab penuh. Sedangkan Jimly Asshiddiqie, memberikan pandangan, 

menggunakan sudut pandang implementasi negara hukum. Ia 

berpandangan, bahwa untuk membangun negara hukum, maka harus 

menggunakan perangkat hukum itu sendiri. Artinya, perangkat hukum 

inilah yang akan mengatur segala ikhwal sosial-politik-ekonomi suatu 

negara, sehingga tercipta nya kepastian, keadilan dan ketertiban.    

2. Tipe Negara Hukum 

 Beragamnya sejarah perjalanan suatu negara, membawa implikasi 

terhadap hadirnya keberagaman mengenai tipe-tipe dari negara hukum. 

Triyanto mengemukakakn beberapa tipe negara hukum, antara lain:31 

1. Negara Polisi (Polizei Staat). Negara polisi adalah negara yang 

menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau 

perekonomian. Pada tipe ini, negara bertugas menjaga tata tertib 

saja, atau dengan kata lain negara menjaga malam. Pemerintahan 

bersifat monarchy absolute. Ciri-ciri ttipe negara ini adalah:  

a. Penyelenggaraan negara positif (bestuur) 

b. Penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang 

mengancam negara/keamanan) 

                                                           
31   Triyanto. 2013. Negara Hukum dan HAM. Yogyakarta, Penerbit Ombak. Hlm 19-28. 
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2. Negara hukum Liberal. Pemikiran negara hukum liberal timbul 

sebagai reaksi atas konsep negara polisi. Pada perjalanannya, 

negara hukum polisi tidak diselenggarakan dengan baik, banyak 

penguasa yang menyalahgunakan jabatannya untuk bertindak 

secara sewenang-wenang untuk kepentingan sendiri. Immanuel 

Kant memberi kritik tajam terhadap negara polisi, serta 

memberikan gagasan baru tentang negara hukum, yang ditulis 

dalam karya ilmiahnya yang berjudul Methaphysiche 

Ansfangsgrunde der Rechtslehre. Tipe negara hukum yang 

dikemukakan oleh Kant, menghendaki agar negara berstatus pasif, 

artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan 

negara. Penguasa dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. 

perlu dipahami, bahwa pihak-pihak yang memberikan kritik tajam 

terhadap negara polisi, adalah kaum-kaum borjuis, sehingga 

gagasan negara hukum yang ditawarkan, dikenal dengan negara 

hukum liberal. Disini kaum liberal menghendaki agar antara 

penguasa dan yang dikuasai ada satu persetujuan dalam bentuk 

hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.  

3. Negara hukum formal. Negara hukum formal adalah negara 

hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan 

penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu harus berdasarkan 

undang-undang. negara hukum formal sering disebut sebagai 

negara demokratis berlandaskan negara hukum.  
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4. Negara hukum materil. Negara hukum materil merupakan 

perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formal. Jadi apabila 

pada negara hukum formal, tindakan dari penguasa harus 

berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, 

maka dalam negara hukum materil tindakan penguasa dalam 

keadaan/hal mendesak demi kepentingan warga negaranya. 

Dibenarkan menyimpang dari undang-undang dan berlaku asas 

oppotunitas.  

5. Negara hukum Indonesia (negara hukum Pancasila). Negara 

hukum Pancasila, merupakan tipe kelima yang dikemukakan oleh 

Triyanto. Namun dalam memberikan penjelasan tentang negara 

hukum Pancasila, kita dapat merujuk penjelasan dari Oemar Seno 

Adji.32 Ia secara spesifik mengemukakan konsep negara hukum 

yang khas Indonesia yang bersumber dari cita hukum dan 

keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan 

Indonesia. Menurut Seno Adji, negara hukum Indonesia (yang 

disebutnya sebagai negara hukum Pancasila) yang memiliki 

piagam Jakarta, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai 

causa prima, tidak akan memberikan kebebasan toleransi jaminan 

konstitusional kebebasan anti agama hidup ditengah-tengah tata 

hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia, mempunyai ciri-ciri 

tersendiri yang menunjukan aspek-aspek khusus dari hak asasi-

                                                           
32 Opcit. Dalam Hamdan Zoelva. 
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antara lain tidak memisahkan agama dengan negara, adanya 

pengakuan hak asasi manusia seperti yang dikenal di Barat, dan 

adanya pengakuan atas hak sosial ekonomi rakyat yang harus 

dijamin dan menjadi tanggung jawab negara- yang isinya berbeda 

dengan konsep ruel of law dan Socialist Legality.  

 Lebih lanjut, Mahfud MD memberikan pandangn tentang tipe 

negara hukum `Indonesia. Ia mengatakan bahwa frasa pasal 1 ayat (3) 

UUD 1945 adalah “Indonesia adalah Negara Hukum”. Tidak 

dicantumkannya istilah rechstaat itu disengaja, yakni untuk menunjukan 

bahwa Indonesia itu bisa rechstaat bisa juga rule of law. Indonesia itu 

bisa menganut paham legisme, bahwa kebenaran itu ada di undang-

undang, tetapi bisa juga menganut paham bahwa hakim bisa mencari 

keadilan sendiri (sebagaimana yang terdapat dalam sistem common 

law/rule of law). Mahfud MD mengatakan, bahwa Indonesia itu berada 

di antara rechstaat dan rule of law, yang dalam teori hukum modern 

model negara hukum Indonesia ini disebut strategi prismatika, 

sebagaimana yang diajukan oleh Fred Rigs. 33 

3. Unsur Negara Hukum 

 Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius 

Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu 

rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara 

                                                           
33  Rita Triana Budiarti. 2013. Kontroversi Mahfud MD di balik Putusan Mahkamah 

Konstitusi Jilid II. Jakarta, KonPress. Hlm 13-14.  
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hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The 

Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang 

disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen 

penting, yaitu: 34 

a. Perlindungan hak asasi manusia; 

b. Pembagian kekuasaan; 

c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; 

d. Peradilan tata usaha Negara. 

Kemudian, A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 

Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Law, yaitu: 35 

4. The absolute predominance of the law (keunggulan mutlak 

hukum); 

5. Equality before the law (persamaan di hadapan hukum); 

6. The concept according to wich the constitution is the result of the 

recognation of individual rights by judges (konsep yang 

berdasarkan konstitusi adalah hasil dari pengakuan hak-hak 

individual oleh para hakim). 

H. W. R Wade mengidentifikasi lima aspek dari The Rule of Law, yaitu:  

1. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum; 

                                                           
34 Ibid. Jimly Asshiddiqie. 

35 Brewer – Caria dari J. J Rousseau, 1972, Due Contract Social, Book I, ch. IV Ronald 

Grimsley, Oxford. Hlm 37. Dalam (dikutip oleh) Marwan Effendy, 2014. Teori Hokum Dari 

prespektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana. Jakarta, Referensi. Hlm 45.  
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2. Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui 

peraturan perundang-undangan dan prinsip yang membatasi 

kekuasaan diskresi; 

3. Sengketa mengenai keabsahan (legality) tindakan pemerintah akan 

diputuskan oleh pengadilan yang murni independentdari eksekutif; 

4. Harus seimbang (even-handed) antara pemerintah dan warga 

negara, dan  

5. Tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang 

ditegaskan menurut undang-undang.  

Marwan Effendy, mendeskripsikan lima aspek yang dikemukakan oleh 

H. W. R Wade, ia mengemukakan bahwa dalam negara hukum, pada 

prinsipnya terkandung asas-asas yaitu: asas supremasi hukum, 

persamaan di hadapan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia. 36 

 Kemudian, Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan 

pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu 

secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: 37 

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia 

yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human 

dignity).  

                                                           
36 Ibid. Marwan Effendy. Hlm. 46 

37 Bernard. Arief Sidharta, 2004 Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera 

(Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 

Tahun II, November 2004, hal.124-125. Dalam (dikutip oleh) Jimly Asshiddiqie. Makalah: 

Gagasan Negara Hukum Indonesia. http://www.jimly.com/ 

/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses Pada 23 Desember 2017 



30 

 

2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk 

bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam 

masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian 

hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika 

kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-

asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian 

hukum itu adalah:  

a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;  

b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat 

peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya 

melakukan tindakan pemerintahan;  

c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat 

undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan 

diumumkan secara layak;  

d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, 

rasional, adil dan manusiawi;  

e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena 

alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;  

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin 

perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.  

3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the 

Law) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh 

mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau 
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memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di 

dalam prinsip ini, terkandung:  

g.  Adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan 

hukum dan pemerintahan, dan  

h. tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang 

sama bagi semua warga Negara.  

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau 

untuk mempengaruhi tindakan-tindakan. 

Keseluruh unsur yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan dan 

persamaan persepsi para ahli dalam merumuskan unsur-unsur negara 

hukum. Keseluruh ahli, menyepakati bahwa penghoramatan serta 

pelindungan terhadap hak asasi manusia, adalah unsur wajib dan 

terpenting dalam negara hukum. Sesuai dengan orientasi penelitian ini, 

maka perlindungan dan pengormatan terhadap hak asasi, adalah hak 

terhadap kebebasan informasi dan perlindungan martabat pribadi yang 

diatur serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.  

4. Negara Hukum Sebagai Satu Kesatuan Sistem 

  Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan 

dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem 

hukum terdiri dari tiga elemen utama, yakni kelembagaan (institutional), 

kaedah aturan (instrumental), perilaku para subyek hukum yang 

menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu 
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(element subyektif dan kultural).38 Ketiga elemen sistem hukum tersebut 

mencakup:39  

1. Kegiatan pembuatan hukum (law making) 

2. Kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (law 

administrrating) 

3. Kegiataan peradilan atas pelanggaran hukum (law 

adjudicating) 

4. Pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization 

and law education) 

5. Pengelolaan informasi hukum (law information management) 

Kelima organ dalam sistem hukum tersebut biasanya dibagi dalam 

tiga fungsi kekuasaan negara, yakni fungsi legislasi dan regulasi, fungsi 

eksekutif dan administratif, dan fungsi yudikatif atau judisial.40 

Keseluruhan elemen, komponen, hirarki, dan aspek-aspek yang bersifat 

sistemik dan saling berkaitan satu samalain itulah tercakup pengertian 

sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka negara hukum 

Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Jika dinamika yang 

berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan komponen 

tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai 

                                                           
38   Jimly Assidiqy, 2015. Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegeraan Bermartabat dan 

Demokratis. Malang, Setara Press. Hlm. 105  

39    Ibid. Hlm. 105-106 

40   Montesque, 1914, The Spirit of The laws, Transleted by Thomas Nugent, London: G 

Bell and Sons, Ltd, 1914, Part XI, Chapter 67. Dalam (dikutip oleh) Jimly Assidiqy, Ibid. Hlm 106 
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satu kesatuan sistem tidak dapat diharapkan terwujud sebagaimana 

mestinya. 41 

Salah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah kaedah 

aturan. kaedah-kaedah peraturan tersebut berupa peraturan perundang-

undangan yang hanya dapat dikatakan sebagai suatu tata hukum dalam 

sebuah sistem hukum nasional jika validitasnya dapat dilacak baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada konstitusi pertama.42 Pun 

demikian, dalam negara hukum yang memiliki satu kesatuan sistem, 

dibutuhkan adanya harmonisasi aturan aturan di dalamnya, L.M Ghandi 

yang mengutip buku tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over 

harmonisatie instaat en bestuurecht menyatakan bahwa harmonisasi 

dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-

undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim. Sistem hukum dan 

asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian 

hukum, keadilan dan kesebandingan. Kegunaan dan kejelasan hukum, 

tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang 

dibutuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional 

dalam buku Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi 

hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian 

                                                           
41     Op.cit. Jimly Assidiqy. Hlm 106 

42     Hans Kelsen, 1961, General Theory of Law, and State, trasnleted by: Anders Wedberg, 

New York;Russel & Russel. Hlm. 115 dan123-124. Dalam (dikutip oleh) Jimly Assidiqy, Op.cit. 

Hlm. 107.  
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tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis 

maupun yuridis. 43 

B. Hak Asasi Manusia 

1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia 

Paham Hak Asasi Manusia (HAM), lahir di Inggris dalam abad ke 

17. Inggris memiliki tradisi perlawanan lama trerhadap segala usaha raja 

untuk mengambil kekuasaan mutlak. Pada tahun 1215 para bangsawan 

sudah memaksa raja untuk memberikan Magna Charta Libertatum yang 

melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan 

sewenang-wenang. Tahun 1679 menghasilkan pernyataan Habeas 

Corpus, suatu dokumen keberadaban hukum bersejarah yang 

menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu 

tiga hari kepada seorang hakim dan diberi tahu atas tuduhan apa ia 

ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya 

boleh ditahan atas perintah hakim. Sesudah the Glorius Revolution 

menggantikan raja James II dengan Wiliam Oranye, Wiliam dalam Bill 

of Rights (1689) harus mengakui hak-hak parlemen sehingga Inggris 

menjadi negara pertama di dunia yang memiliki sebuah konstitusi dalam 

arti modern. Perkembangan itu dipengaruhi oleh filsafat John Locke 

(1632-1704) yang, di samping menuntut toleransi religius (kecuali 

terhadap orang Katolik dan atheis), mengemukakan bahwa semua orang 

                                                           
43     Jimly Assidiqy. 2006. Teori Hans Kelsen. Jakarta, Sekretariat Jendral dan Mahkamah 

Konstitusi RI. Hlm. 109, dalam (dikutip oleh) Gurnita Ning Kusumawati, Anita Diar Farukhi, Ach 

Faisol Triwijaya, 2017. Makalah: Legal Problem Solving atas Kesenjangan Ekonomi Sebagai 

Upaya Implementasi Prinsip Ekonomi Kerakyatan. Makalah disampaikan dalam Forum NLSC, 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada Bulan Oktober 2017. Hlm. 11.  
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diciptakan sama dan memiliki sifat-sifat alamiah (natural rights) yang 

tidak dapat dilepaskan (inalienable), diantaranya hak atas hidup, 

kemerdekaan dan hak miliki, tetapi juga hak untuk mengusakan 

kebahagiaan. Gagasan yang dikemukakan oleh Locke, sangat 

berpengaruh pada perjalananan perjuangan penghormatan terhadap 

HAM. 44 

Abad ke 20, perjuangan pengakuan terhadap HAM mulai 

dikumandangkan secara universal. Pernyataan hak-hak asasi sedunia 

yang pertama, yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak hanya memuat hak-hak 

asasi yang diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialiseme, melainkan 

juga mencerminkan pengalaman penindasan oleh rezim-rezim fasis dan 

nasional-sosialis tahun dua puluh sampai empat puluhan.45 Lebih rinci, 

Triyanto menginventarisir beberapa dokumen hukum tentang pengakuan 

HAM sejak abad ke 10 sebagai berikut: 46 

1. Magna Charta (1215), yang ditandatangani oleh John Lackland 

yang berisi ketentuan-ketentuan tentang pemungutan pajak; 

2. Petition of right (1628), yang diajukan parlemen Inggris yang 

berisi tentang ketentuan pajak, serta larangan untuk menahan 

seseorang tanpa tuduhan yang sah dan beralasan; 

                                                           
44     Frans Magnis Suseno, 2016, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 

Modern,  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 159 

45     Ibid. Hlm 161.  

46     Op.Cit. Triyanto. Hlm 37-40.  
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3. Habeas corpus act (1679), yang ditandatangani oleh Raja Charles 

II yang berisi tentang pengembangan HAM, bahwa seseorang 

harus memiliki alasan penahanan yang sah dan lengkap sesuai 

hukum sebelum ditahan, dan pemeriksaan orang yang ditangkap 

harus dilakukan dalam dua heru setelah penangkapan; 

4. Bill of rights (1689), yang ditujukan kepada Raja Charles II yang 

berisi tentang mekanisme pemilihan anggota perlemen, hak 

kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, dan hak untuk 

memeluk agaman dan kepercayaan; 

5. Declaration of independence of America (1776), yang dikeluarkan 

oleh koloni Amerika yang berisi tentrang pengakuan terhadap hak 

untuk hidup, kebebasan dan pengejaran kebahagiaan, diamana hak-

hak tersebut tidak dapat diganggu gugat. 

6. Declaration of right of man anf of the citizens (1789), deklarasi ini 

merupakan hasil revolusi Prancis yang berisi pernyataan Ham dan 

warga negara. Revolusi ini melahirkan tiga semboyan  yaitu liberte 

(kebebasan), egalite (kesamaan_, dan fraternite 

(kesetiakwanan/persaudaraan).  

7. The four freedom (1941), diperkenalkan oleh Franklin D. 

Roosevelt (Presiden USA) setelah perang dunia I. yang berisi 

kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, mengabdi 

kepada tuhan dan kepercayaan masing-masing, serta kebebasan 

dari kemiskinan dan ketakutan.  
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8. The declaration of human right (1948), deklarasi ini dikeluarkan 

oleh Majelis PBB sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, yang 

merupakan universalisasi hak-hak asasi sedunia dan merupakan 

produk hasil pengalaman perang dunia II.  

9. International Covenan on civil and political right (1966), 

merupakan suatu produk hasil perang dingin, ia merupakan hasil 

dari kompromi politik yang kerasa antara kekuataan negara blok 

sosialis melawan negara blok kapitalis. Hasilnya adalah pemisahan 

kategori hak sipil dan politik dengan hak dalam kategori ekonomi, 

sosial dan budaya. Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan 

mengenai pembatasan penggunaan kewenangan aparat represif 

negara, ICCPR sering juga disebut sebagai hak-hak negatif 

(negative rights). Artinya, hak dan kebebasan yang dijamin di 

dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau 

terlihat minus. 

10. International Covenan on economic, social and cultural right 

(1976), dalam ICESCR ini, di dalamnya berisikan ketentuan tetang 

hak-hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.  

2. Tinjauan Hak dan Hukum 

Meijers mengemukakan, bahwa hak merupakan sesuatu yang 

melekat pada diri manusia baik pada aspek fisiknya maupun aspek 
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ekstensialnya.47 Peter Mahmud Marzuki mengomentari pendapat 

Meijers, dengan menambahkan bahwa posisi hak bukan hanya pada 

hukum perdata saja, melainkan juga pada semua hukum. Hukum 

memang dibuat karena adanya hak.48  Pada konteks ke-Indonesiaan, 

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat tentang hakikat suatu hak, ia 

melihat hak dari sudut hukum, dimana manusia selalu melekat hak dan 

kewajiban yang menyatu pada diri hukum. pada asepk hukum, hak dan 

kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan 

kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Disamping itu, karena 

hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu dengan pergaulan 

masyarakat, tetapi juga hubungan antara individu dengan lingkungan dan 

masyarakat sebagai satu kesatuan komunitas, maka hak asasi manusia 

(HAM) secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai satu 

kesatuan komunitas. Jadi, HAM pada hakikatnya mengandung dua 

wajah, yaitu HAM dalam arti ‘Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti 

“Hak Asasi Masyarakat”. 49 Selanjutnya Ronald Dworkin juga 

memberikan konsep tentang hak, ia mengatakan bahwa:  

Right are best understood as trumps over some background 

justitification for political decision that the state a gol for the 

community as a whole. 

                                                           
47      Peter Mahmud Marzuki. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Prenamedia Group. 

Hlm.  148 

48      Ibid. Hlm. 148. 

49     Barda Nawawi Arief. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta, 

Prenamedia Group. Hlm. 57.  
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(hak dipahami paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling 

tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politis yang 

menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan).50 

 

 Karena merupakan bagian dari elemen hukum, maka hak memiliki 

beberapa ciri yang melekat pada hak. Fitzgerald mengidentifikasi lima 

ciri tersebut, antara lain:51 

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemiliki 

atau subjek hak itu; 

2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang 

kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif; 

3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk 

melalukan (comission) atau tidak melakukan (omision) suatu 

perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak; 

4. Comission atau omision itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut 

sebagai objek dari hak; 

5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa 

tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.  

Selanjutnya, antara hak dan hukum merupakan dua hal yang tentu 

saja memiliki hubungan. Hubungan tersebut pasti saling mempengaruhi 

satu dengan yang lainnya. bagaimanakah hubungan antara hak dan 

hukum? sebelum menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya kita harus 

merefleksikan kembali kedudukan manusi sebagai makhluk sosial. 

                                                           
50      Op.Cit. Peter Mahmud Marzuki. Hlm 436 

51      Satjipto Rahardjo, 2014. Ilmu Hukum. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 55 
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Manusia merupakan mahluk sosial yang berbudaya, karena manusia 

mampunyai dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek ekstensial. Secara 

kodrati kehidupan bermasyarakat merupakan modus survival bagi 

manusia.  

Berdasarkan pemikiran ini, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa 

hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan 

karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga 

kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat. 

Hukum sebagai produk budaya mengemas, memberi bentuk, dan 

menghaluskan apa yang melekat pada manusia secara substansial 

terdapat dalam hidup masyarakat. artinya hak inilah yang kemudian 

mendorong atau memaksa untuk diciptakannya suatu hukum. Hukum 

dirancang untuk lebih mempertahankan kepentingan masyarakat 

daripada kepentingan individu. Ronald dworkin pun memberikan 

pendapat, ia mengatakan bahwa hak bukan apa yang dirumuskan 

melainkan nilai yang mendasari perumusan tersebut. Peter Mahmud 

Marzuki memberikan justifkasi atas apa yang dikemukakan oleh 

Dworkin, ia mengatakan bahwa bukan hak diciptakan oleh hukum, 

melainkan hak yang memaksa adanya hukum. Seskipun Dworkin 

menyatakan bahwa hak bukan karunia Allah, tidak dapat disangkal 

bahwa keberadaan hak tidak dapat dilepaskan dari hakikat kemanusiaan 

itu sendiri yang adalah ciptaan Allah.52 

                                                           
52     Op.Cit. Peter Mahmud Marzuki. Hlm. 154-155 



41 

 

Karel Vasak memberikan penjelasan perkembangan terhadap 

substansi HAM. Vasak menggunakan istilah ‘generasi” untuk menunjuk 

pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu 

kurun waktu tertentu.53 Untuk memahami pemikiran Vasak, kita dapat 

meilhat dalam tabel berikut: 

Tabel 2: 

Perkembangan terhadap substansi HAM 

 

Generasi 

HAM 

Substansi Bentuk HAM 

Generasi 

pertama  

A. Pada generasi pertama sering dirujuk 

untuk mewakili hak-hak sipil dan 

politik, yakni HAM yang klasik hak ini 

muncul dari tuntutan untuk melepaskan 

diri dari kungkungan kekuasaan 

absolutisme negara dan kekuatan-

keuatan sosial lainnya.  

B. Pada hakikatnya, hak generasi pertama 

hendak melindungi kehidupan pribadi 

mansuai atau menghormati otonomi 

setiap orang atas dirinya sendiri 

(kedaulatan individu). Hak pada generasi 

i. Hak hidup 

ii. Keutuhan 

jasmani  

iii. Hak kebebabsan 

bergerak  

iv. Hak suaka dari 

penindasan  

v. Perlindungan 

terhadap hak 

milik  

vi. Kebebasan 

berpikir, 

                                                           
53   Knut S, Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia. 

Yogyakarta, PUSHAM UII, Yogyakata. Hlm. 14-16 

  



42 

 

pertama ini sering pula disebut sebagai 

hak-hak negatif.  

C. Artinya tidak terkait dengan ilai baik-

buru, melainkan merujuk pada tiadanya 

campur tangan terhadap hak-hak 

kebebasan individual. 

beragama dan 

berkeyakinan.  

Generasi 

kedua  

A. Hak-hak generasi kedua muncul dari 

tuntutan agar negara menyediakan 

pemenuhan terhadap kebutuhan dasar 

setiap oran, mulai dari makan samapai 

pada kesehatan. Negara dengan 

demikian dituntut bertindak lebih akrif, 

agar hak-hak tersebut terpenuhi atau 

tersedia. 

B. Hak generasi kedua ini, dirumuskan 

dalam bahasa yang positif, yakni “hak 

atas” (right to), bukan dalam bahasa 

negatif: “bebas dari” (freedom from). 

C. Hak generasi kedua pada dasarnya 

adalah tuntutan akan persamaan sosial. 

Sering dimaksud pula sebagai hak 

positif. Hak positif adalah bahwa 

pemenuhan hak-hak tersebut sangat 

A. Hak atas 

pekerjaan dan 

upah yang layak  

B. Hak atas jaminan 

sosial  

C. Hak atas 

pendidikan  

D. Hak atas 

kesehatan  

E. Hak atas pangan  

F. Hak atas 

perumahan  

G. Hak atas tanah  

H. Hak atas 

lingkungan yang 

sehat  

I. Hak atas 
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dibutuhka peran aktif negara.  perlindungan 

karya ilmiah.  

Generasi 

ketiga  

A. Hak generasi ketiga diwakili oleh tuntuan 

atas hak solidaritas atau hak bersama. 

Hak ini muncul dari dari tuntutan gigih 

negara-negar berkembang atau dunia 

ketiga atas tatanan internasional yang adil 

B. Melalui tuntutan hak soildaritas tersebut, 

negara-negara berkembang 

menginginkan terciptanya suatu tatanan 

ekonomi dan hukum internasiona yang 

kondusif dalam pemenuhan hak-hak 

tersebut.  

A. Hak atas 

pembangunan  

B. Hak atas 

perdamaian  

C. Hak atas sumber 

daya alam sendiri  

D. Hak atas 

lingkungan hidup 

yang baik  

E. Hak atas warisan 

budaya sendiri  

 

3. Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. 

 Hak asasi manusia, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, 

merupakan hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati. Namun 

dikarenakan, manusia hidup dalam berbagai teritorial, HAM juga 

dipengaruhi oleh eksistensi teritorial tersebut, sehingga terdapat istilah 

yang disebut sebagai hak kosntitusional. Antara HAM dan Hak 

konstitusional, adalah dua hal yang memiliki persamaa dan juga 

perbedaan. Mardjono Reksodiputro mendefinisikan HAM sebagai hak-

hak yang demikian melekat, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak 
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mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (inherent dignity). 

Karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat 

dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable). 

Mukadimah Universal Declaration of Human Rights mulai dengan 

kata-kata berikut: “.....recognition of the inherent dignity and of the 

equal and inalienable rights of all members of the human family .....”. 

Kata “equal” disini menunjukkan tidak boleh adanya diskriminasi 

dalam perlindungan negara atau jaminan negara atas hak-hak individu 

tersebut.54 Pemikiran yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro 

tentang HAM, menunjukan bahwa keberlakuan dan pengakuan HAM 

serta dasar yang melandasiny berisfat universal, karena HAM tersebut 

merujuk pada mukaddimah dalam DUHAM. Artinya, HAM adalah hak-

hak yang bersifat universal, serta berlaku bagi seluruh umat manusia.  

 Berbeda hal nya dengan hak konstitusional, I Dewa Gede Palguna 

mendefinisikan hak konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin oleh 

konstitusi atau Undang-Undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan 

secara tegas, maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi 

atau Undang-Undang Dasar, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara 

wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan 

terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus 

juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.55  

                                                           
54     Op.Cit Puteri Hikmawati. Hlm. 19 

55    Op.Cit. I Dewa Gede Palgunan. Hlm. 111 
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 Dari uraian diatas, dapat diambil suatu pemahaman, bahwa yang 

dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri 

setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia (the human 

rights) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen’s 

rights). Namun, karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan 

tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak 

konstitusional setiap warga negara atau constitutional rights. Namun 

tetap harus dipahami bahwa tidak semua constitutional rights identik 

dengan human rights. Terdapat hak konstitusional warga negara (the 

citizen’s constitutional rights) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam 

pengertian hak asasi manusia (human rights). Misalnya, hak setiap 

warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah the 

citizen’s constitutional rights, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang 

yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua the citizen’s rights 

adalah the human rights, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua the 

human rights juga adalah sekaligus merupakan the citizen’s rights.56 

4.   Hak konstitusional Warga Negara dan Pembatasan Hak dalam 

Undang-Undang dasar dan Undang-Undang 

 Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hak 

konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang 

Dasar. Untuk membatasi penelitian ini, maka hak konstitsuional yang 

dimaksud dalam kaitannya dengan tindakan penyadapan, adalah tiga 

                                                           
56     http://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-hak-konstitusional.html. Diakses 

pada tanggal 24 Desember 2017.  



46 

 

bentuk hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam pasal 28 F dan 

pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.  

 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni: 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum 

 

Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yakni: 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan diri pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia. 

 Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni:  

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 sesuatu 

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

 Kemudian, setiap hak yang dijamin oleh Undang-Undang dasar, 

tergolong menjadi beberapa bagian, dan beberapa bagian itu, 

berpengaruh terhadap jenis-jenis pembatasan yang diperbolehkan oleh 

Undang-Undang Dasar. Penggolongan tersebut, diatur dalam pasal 28I 

UUD NRI Tahun 1945, yakni:  

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 

dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

  

 Hak-hak yang termaktub dalam pasal 28I UUD NRI tahun 1945, 

adalah golongan hak yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun, 
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atau yang lazim dalam ilmu hukum dikenal sebagai non-derogable right. 

Frasa “dikurangi” dalam pasal tersebut, memiliki arti bahwa hak-hak 

tersebut, adalah sesuatu yang mutlak, mencerminkan eksistensi manusia, 

serta hak-hak yang dimiliki oleh manusia (hak dalam pasal tersebut), 

tidak dapat dihilangkan, dikesampingkan, dimusnahkan, dan dikurangi 

dalam keadaan apapun. Lalu bagaimana dengan hak-hak yang tidak 

dicantumkan dalam pasal 28I UUD NRI tahun 1945? Untuk menemukan 

keberadaan hak tersebut, beserta penggolongannya, maka kita dapat 

menafsirkan secara argumentu a contrario,57 artinya seluruh hak yang 

beraada di luar pasal 28I, maka tafsir argumentum a contrario 

menunjukan, bahwa hak tersebut adalah hak yang dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun, atau yang lazim dalam ilmu hukum dikenal sebagai 

derogable right.  

 Terhadap hak-hak yang digolongkan sebagai hak yang dapat 

dikurangi/dibatasi (derogable right), pembatasan terhadap hak-hak 

tersebut juga telah diatur secara konstitusional. Pasal 28J telah 

memberikan, prinsip-prinsip pembatasan terhadap hak-hak yang 

tergolong derogable right, yaitu:  

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 

undang-undang 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, 

                                                           
57      Lihat Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djamiati. 2014. Argumentasi Hukum. 

Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Hlm. 29-32.   
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keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis. 

 

 Orientasi dalam penelitian ini, adalah mengenai yang tercantum 

dalam pasal 28 F dan pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni 

hak atas kebebasan informasi, dan hak untuk mendapat perlindungan 

pribadi, atau yang disebut right of privacy. Ketentuan mengenai kedua 

hak tersebut, selain dijamin dalam Undang-Undang dasar, juga diatur 

dalam undang-undang organik, diantaanya adalah Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pada 

pasal 14 ayat UU HAM, mengatakan:  

Ayat (1): Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.  

Ayat (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang 

tersedia. 

 

 Selain hak, dalam UU Ham juga mengatur mengenai ketentua 

terhadap perlindungan hak tersebut. Pada pasal 32 UU HAM, 

mengatakan:  

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat 

termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik 

tidak boleh diganggu, kecuali tas perintah hakim dan 

kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 Artinya, dalam Undang-Undang dasar dan Undang-Undang, telah 

memberikan jaminan hak, dimana jaminan terhadap hak tersebut, juga 

diserta dengan ketentuan pembatasan dan juga perlindungannya.  
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C.  Tindakan Penyadapan 

1. Tindakan Penyadapan dan Hukum Acara Pidana 

    Pada penelitian ini, penulis menggunnakan istilah penyadapan, 

menjadi “tindakan penyadapan”. “Tindakan” dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan dan tindakan yang 

dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Kemudian, pengertian dari 

‘penyadapan” dapat dilihat salah satunya dalam penjelasan pasal 40 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang 

menjelaskan bahwa:  

Penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat 

tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan 

mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. 

 

Selanjutnya, penyadapan juga terdapat dalam penjelasana Pasal 31 Ayat 

(1) UU ITE: 

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.  

 Isitlah penyadapan, sebenarnya merupakan istilah baru dalam 

hukum pidana Indonesia.58 Blacks Law Dictionary menjelaskan 

“intercept” sebagai “to covertly receive or listen to (a communication). 

The term usu. refers to covert reception by a law-enforcement agency” 

yang identik dengan istilah “wiretapping” yang berarti “electronic or 

                                                           
58    Hwian Christianto. Tindakan Penyadapan ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. 

http://repository.ubaya.ac.id/28472. Diakses pada 25 Desember 2017.  



50 

 

mechanical eavesdropping, usu. done by law-enforcement officers under 

court order, to listen to private conversations. Berdasarkan definisi 

tersebut ada beberapa ciri sebuah tindakan dapat disebut sebagai 

penyadapan yaitu tindakan pengambilan secara diam-diam/ 

tersembunyi/tanpa sepengetahuan (covert reception), dan dilakukan 

terhadap komunikasi orang lain (private communication). Prinsipnya 

penyadapan merupakan tindakan mengambil informasi privasi dari dua 

pihak yang sedang melakukan komunikasi tanpa sepengetahuan dua pihak 

tersebut. 59 

 Reda Manthovani memberikan pengertian tindapan penyadapan, 

sebagai tindakan yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum atau 

aparat intelejen baik untuk dijadikan alat bukti dalam penanganan perkara 

di pengadilan maupun kegiatan intelejen.60Sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat diambil suatu pemahaman, bahwa tindakan 

penyadapan memiliki arti penting dalam membuktikan suatu proses 

pembuktian suatu tindak pidana, yang dilakukan dalam setiap jenjang 

hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan, hukum untuk 

melaksanakan hukum pidana materil yang berisi asas-asas dan proses 

beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan 

                                                           
59    Ibid. Hwian Christianto 

60    Op.Cit. Redha Manthovani. Hlm 432.   



51 

 

sampai eksekusi putusan pengadilan.61 Adapun tujuan dari hukum acara 

pidana tersebut adalah:  

untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya 

mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang 

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 

tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang 

dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, 

dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan 

pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu 

tindak pidana tekah dilakukan dan apakah orang yang 

terdakwa itu dapat dipersalahkan.62  

 

 Eddy Os. Hiariej, yang mengutip Andi Hamzah, mengemukakan 

bahwa terdapat lima tujuan dari hukum acara pidana, yaitu: 63 

1. Mencari kebenaran materil; 

2. Melindungi hak-hak kemerdekaan orang serta warga negara; 

3. Orang dalam keadaan yang samadan dituntut untuk delik yang 

sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula; 

4. Mempertahankan sistem konstitusional terhadap pelanggaran 

kriminal; 

5. Mempertahankan perdamaian, keamanan kemansusiaan dan 

mencegak kejahatan. 

 Tindakann penyadapan adalah salah satu tindakan atau strategi 

yang digunakan untukn mencari suatu kebenaran materil. Kebanaran 

materil, di dasarkan pada pembuktian-pembuktian yang terdapat dalam 

                                                           
61     Eddy O. S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta, Cahaya Atma 

Pustaka. Hlm 19.  

62     Tujuan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman. Dalam (dikutip 

oleh) Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 9.   

63      Op.Cit. Eddy O. S. Hiariej. Hlm. 19 
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persidangan. Mengenai arti penting tindakan penyadapan dalam 

pembuktian hukum acara pidana, akan dijelaskan pada sub-bab 

selanjutnya.  

2. Arti Penting Tindakan Penyadapan dalam Pembuktian Tindak 

Pidana 

 Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan 

perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara 

pidana. Dalam hal ini pun, hak asasi manusia dipertaruhkan. Sejarah 

perkembangan hukumacara pidana menunjukan bahwa ada beberapa 

sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, 

dimana teori atau sistem ini bervariasi menurut waktu dan tempat 

(negara). Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa 

Kontintental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat 

bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiridan bukan juri 

sebagaimana di Amerika Serika dan negara-negara Anglo Saxon 

lainnya.64 Berkembangnya motif dan strategi melakukan tindak pidana, 

membawa implikasi pada pembuktian yang begitu kompleks pula. 

Kebijakan hukum, yang kemudian dipilih salah satunya, adalah dengan 

menjadikan melakukan tindakan penyadapan untuk membongkar suatu 

tindak pidana. Hasil dari tindakan penyadapan inilah, yang kemudian 

dijadikan alat bukti dalam pembuktian hukum acara pidana.65 Berikut 

akan dibahas beberapa hal, pertama, mengenai arti penting pembuktian 

                                                           
64     Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.254 

65     Op. Cit. Barda Nawawi Arief. Hlm. 5.  
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dalam hukum acara pidana. Kedua, hasil tindakan penyadapan sebagai 

alat bukti petunjuk. Ketiga, alat bukti petunjuk (hasil tindakan 

penyadapan) sebagai real evidence atau phisical evidence.  

 Pertama, mengenai arti penting pembuktian dalam hukum acara 

pidana. Sebelum membahas arti penting pembuktian, terlebih dahulu 

penulis akan menjabarkan makna pembuktian dan hukum pembuktian. 

Soedirjo memberikan pengertian tentang pembuktian, ia menjelaskan 

bahwa pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan 

berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai 

kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan 

meyakinkan.66 Kemudian, R. Subekti juga menjelaskan, bahwa:  

membuktikan iadalah meyakinkan hakim tentang kebenaran 

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, 

dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu 

hanyalah diperlukan dalam persengkataan atau perkara di 

muka hakim atau pengadilan.67 

 

Selanjutnya, mengenai hukum pembuktian. Eddy O.S. Hiariej 

menjelaskan, bahwa hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan 

mengenai pembuktian yang meliputi alat bukt, barang bukti, cara 

mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti 

di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktikan.68 

Adami Chazawi secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian adalah 

memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun 
                                                           

66     Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta, Penerbit Erlangga. 

Hlm. 3 

67     R. Subekti. 1978. Hukum Pembuktian. Jakarta, Pradnya Paramitha. Hlm. 5 

68      Op.Cit. Eddy O.S. Hiariej. Hlm. 5 
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dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu 

kebulatan perihal pembuktian.69 

 Kemudian, mengenai arti penting pembuktian, secara singkat, R. 

Subekti menjelaskan arti penting pembuktian, ia berpendapat bahwa 

pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi 

persengketaan atau perkara di pengadilan. Eddy O.S. Hiariej, juga 

menjelaskan mengenai arti penting pembuktian. Ia berpendapat: 

  Arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atau 

suatu perisitwa. 

dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah 

mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. perisitwa 

hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. 

dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti 

persidangan perkara pidana karena yang dicari adalah 

kebenaran materil. Kendatipun demikian, pembuktian 

dalam perkara pidana sudah dilakukan dari tahap 

penyelidikan untuk mencari dan menemuka perisitwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan.70 

 

 Kedua, hasil tindakan penyadapan sebagai alat bukti petunjuk. Alat 

bukti adalah segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan 

perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.71 Adapun macam-

macam alat bukti yang sah, diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni: 

a. Keterangan saksi;  

b. Keterangan ahli; 

                                                           
             69  Nitralia Prameswari, Samirah.  Kedudukan alat bukti petunjuk diranah hukum acara pidana. 

http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/viewFile/689/643. Diakses pada 26 Desember 

2017.  

70     Op.Cit. Eddy O.S. Hiariej. Hlm. 7 

71     Ibid. Hlm 52.  



55 

 

c. Surat; 

d. Petunjuk;  

e. Keterangan terdakwa.  

Dalam perkara pidana tidak ada hirarki alat bukti, oleh karena itu dalam 

penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP tidak 

menggunakan angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan 

huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hirarki.  

 Kemudian mengenai hasil dari tindakan penyadapan. “Bentuk” dari 

hasil tindakan penyadapan adalah Informasi Elektronik. Lalu apa yang 

dimaksud dengan informasi elektronik? Informasi Elektronik  adalah 

satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange 

(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang 

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya (vide pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Lalu apakah 

informasi elektronoik (yang dalam hal ini adalah hasil penyadapan) 

merupakan alat bukti yang sah menurut KUHAP? Sesuai ketentuan pasal 

5 UU ITE, maka hasil dari tindakan penyadapan adalah alat bukti yang 

sah. Ketentuan ini diatur dalam pasal 5 UU ITE, yang berbunyi:  

Ayat (1): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti 

hukum yang sah.  
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Ayat (2): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah 

sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.  

Ayat (3): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem 

Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

UndangUndang ini.  

Ayat (4): Ketentuan mengenai Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-

Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat 

beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus 

dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh 

pejabat pembuat akta. 

 

 Lalu bagaimana cara mendapatkan alat bukti sebagaimana diatur 

dalam pasal 5 UU ITE (dalam hal ini : hasil tindakan penyadapan)? 

untuk mendapatkan alat bukti yang sah menurut hukum (tindakan 

penyadapan), maka tindakan penyadapan untuk mendapatkan hasil 

sadapan, “harus” dilakukan oleh apaarat penegak hukum, seperti 

Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi penegak hukum lainnya 

sebagaimana ditentukan oleh pasal 31 ayat (3) UU ITE. Ketentuan ini 

sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, 

dimana Mahkamah memutus perkara tersebut dengan putusan 

konstitusional bersyarat.   

 Lalu bagaimana kedudukan hasil tindakan penyadapan (informasi 

elektronik) menurut KUHAP? Hasil dari tindakan penyadapan tersebut, 

merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) 

KUHAP. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, 

yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, 
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maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah 

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (vide pasal 188 ayat (1) 

KUHAP). Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk 

adalah sebagai berikut:72 

1. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. 

Perbuatan, kejdaian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang 

menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana. Menunjukan 

tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukan terdakwa yang 

melakukan, dan menunjukan terdakwa bersalah karena melakukan   

tindak pidana tersebut; 

2. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing 

perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun 

bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan 

tindak pidana yang didakwakan.  

3. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukan 

adanya dua hal, yaitu menunjukan bahwa benar telah terjadinya 

tindak pidana dan menunjukan siapa pelakunya. Unsur ini 

merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti 

petunjuk, yang sekalgus merupakan tujuan dari alat bukti 

petunjuk. 

4. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan 

saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas 

                                                           
72     Ibid. Hlm. 110 
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minimum pembuktian yang diabstraksi dari pasal 183 KUHAP, 

selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minjimal dua alat bukti 

yang sah.  

 Dari seluruh penjelasan diatas, maka dapati diambil suatu 

pemahaman, bahwa hasil dari tindakan penyadapan, merupakan 

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Hasil dari tindakan 

penyadapan tersebut, merupakan alat bukti petunjuk, sebagaimana diatur 

dalam KUHAP. Lalu bagaimana dengan sifat dan kekuatan 

pembuktiannya? Berikut akan dijelaskan dalam point keempat. 

 Keempat, alat bukti petunjuk (hasil tindakan penyadapan) sebagai 

real evidence atau phisical evidence. Dalam konteks teori pembuktian, 

petunjuk adalah circumtantial evidence atau bukti tidak langsung yang 

bersifat pelengkap atau accessories evidence. Artinya, petunjuk 

bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang 

diperoloeh dari alat bukti primer, dalam hal ini keterangan saksi, surat, 

dan keterangan terdakwa. Adapaun sifat dari alat bukti petunjuk (hasil 

tindakan penyadapan), merupakan Real Evidence atau Phisical 

Evidence. Joshua Dressler mengatakan, bahwa Real Evidence atau 

Phisical Evidence adalah bukti circumtantial evidence atau bukti tidak 

langsung. Bukti ini “harus” diperkuat oleh kesaksian atau sebaliknya 

kesaksian diperkuat oleh bukti-bukti lainnya. Dalam konteks hukum 

pembuktian dikenal dengan istilah corroborating evidence yang secara 

harfiah berarti bukti yang diperkuat oleh kesaksian sebelum 
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dipertimbangkan hakim.73 Hasil dari tindakan penyadapan ini, juga dapat 

dijadikan sebagai dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 

seseorang sebagai tersangka.74 

3. Pengaturan Tindakan Penyadapan dalam Undang-Undang di 

Indonesia 

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak 

tahun 1918 sampai sekarang tidak memuat kata penyadapan. Demikian 

juga dengan Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP), yang 

diundangkan tahun 1981 tidak mengenal lembaga penyadapan dalam 

proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan 

perkara di sidang pengadilan.  Meskipun KUHP dan KUHAP tidak 

mengaturnya, tetapi ternyata penyadapan telah disebutkan dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan.75 

 Adapun ketentuan tentang tindakan penyadapan yang tersebar 

dalam peraturan perundang-undangan saat ini, dapat dilihat dalam tabel 

berikut:  

 

 

 

 

 
                                                           

73     Ibid. Hlm. 74 

74     Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2014 yang memutuskan putusan 

konstitusional bersyarat terhadap ketentuan bukti permulaan yang cukup.  

75    Op.Cit Puteri Hikmawati. Hlm. 1.  
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Tabel 3 : 

Ketentuan tentang tindakan penyadapan yang tersebar dalam 

peraturan perundang-undangan 

 

No Undang-

Undang 

Pasal Bunyi Pasal 

1 Kitab Undang-

Undang Hukum 

Pidana  

430 

(2) 

Pidana yang dijatuhkan kepada pejabat yang 

melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang 

pejabat telepon atau orang lain yang diberi 

tugas pekerjaan telepon untuk keperluan 

umum, meberi keterangan kepadanya tentang 

suatu percakapan yang dilakukan oleh 

perantaraan lembaga itu 

2 Undang-

Undang Nomor 

5 tahun 1997 

Tentang 

Psikotropika 

55 

huruf 

c 

Penyidik Polri dapat menyadap pembicaraan 

melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi 

lainnya yang dilakukan oleh orang yang 

dicurigai atau di duga keras membicarakan 

masalah yang berhubungan dengan tindak 

pidana psikotropika. Jangka waktu untuk 

penyadapan paling lama berlangsung paling 

lama 30 hari.  

3 Undang-

Undang Nomor 

36 Tahun 1999 

Tentang 

Telekomunikasi 

42 (2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, 

penyelenggara jasa telekomunikasi dapat 

merekam informasi yang dikirim dan atau 

diterima oleh penyelenggara jasa 

telekomunikasi serta dapat memberikan 

informasi yang diperlukan atas: a. permintaan 

tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak 

pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk 

tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-

undang yang berlaku.  

(3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan 

dan pemberian rekaman informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.76 

4 Undang-

Undang Nomor 

26 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

disidang pengadilan terhadap tindak pidana 

                                                           
76  Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor putusan MK No 012-016-019/PUU-

IV/2006. Bahwa pembatasan HAM melalui penyadapan harus diatur dengan Undang-Undang guna 

menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar HAM., bukan dengan Peraturan 

Pemerintah  
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31 Tahun 1999 

Tentang 

Pemberantasan 

Tindak Pidana 

Korupsi 

korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara 

pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain 

dalam Undang-Undang ini. 

Penjelasan:  

Pasal 26 Kewenangan penyidik dalam Pasal 

ini termasuk wewenang untuk melakukan 

penyadapan (wiretapping) 

5 Undang-

Undang Nomor 

20 Tahun 2002 

Tentang 

Komisi 

Pemberantasan 

Korupsi 

12 (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi 

Pemberantasan Korupsi berwenang : a. 

melakukan penyadapan dan merekam 

pembicaraan; 

6 Undang-

Undang Nomor 

15 Tahun 2003 

Tentang 

Penetapan 

Peraturan 

Pemerintah 

Pengganti 

Undang-

Undang Nomor 

1 Tahun 2002 

31 

ayat 

(1) 

huruf 

b 

(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. 

7 Undang-

Undang Nomor 

21 Tahun 2007 

Tentang 

Pemberantasan 

Tindak Pidana 

Perdagangan 

Orang 

31 

ayat 

(1) 

1. Berdasarkan bukti permulaan yang 

cukup penyidik berwenang menyadap 

telepon atau alat komunikasi lain yang 

diduga digunakan untuk 

mempersiapkan, merencanakan, dan 

melakukan tindak pidana perdagangan 

orang.  

2. Tindakan penyadapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), hanya 

dilakukan atas izin tertulis ketua 

pengadilan untuk jangka waktu paling 

lama 1 (satu) tahun 

8 Undang-

Undang Nomor 

11 Tahun 2008 

31 

ayat 

intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan 

untuk mendengarkan, merekam, 

membelokkan, mengubah, menghambat, 
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Tentang 

Informasi dan 

Transaksi 

Elektronik  

(1) 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 

9  Undang-

Undang Nomor 

35 Tahun 2009 

Tentang 

Narkotika  

75 

huruf 

i 

Dalam rangka melakukan penyidikan, 

penyidik BNN berwenang:  

i. melakukan penyadapan yang 

terkait dengan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika setelah 

terdapat bukti awal yang cukup; 

penjelasan :  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 

“penyadapan” adalah kegiatan atau 

serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 

BNN atau Penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dengan cara 

menggunakan alat-alat elektronik sesuai 

dengan kemajuan teknologi terhadap 

pembicaraan dan/atau pengiriman pesan 

melalui telepon atau alat komunikasi 

elektronik lainnya. Termasuk di dalam 

penyadapan adalah pemantauan elektronik 

dengan cara antara lain:  

a. pemasangan transmitter di 

ruangan/kamar sasaran untuk 

mendengar/merekam semua 

pembicaraan (bugging); 

b. pemasangan transmitter pada 

mobil/orang/barang yang bisa dilacak 

keberadaanya (bird dog);  

c. intersepsi internet;  

d. d. cloning pager, pelayan layanan 

singkat (SMS), dan fax;  

e. CCTV (Close Circuit Television);  

f. pelacak lokasi tersangka (direction 

finder).  

Perluasan pengertian penyadapan 

dimaksudkan untuk mengantisipasi 

perkembangan teknologi informasi yang 
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digunakan oleh para pelaku tindak pidana 

Narkotika dan tindak pidana Prekursor 

Narkotika dalam mengembangkan 

jaringannya baik nasional maupun 

internasional karena perkembangan teknologi 

berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal 

yang sangat menguntungkan mereka. Untuk 

melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikat 

Narkotika dan Prekursor Narkotika maka 

sistem komunikasi/telekomunikasi mereka 

harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk 

melacak keberadaan jaringan tersebut. 

  77  1. Penyadapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan 

setelah terdapat bukti permulaan yang 

cukup dan dilakukan paling lama 3 

(tiga) bulan terhitung sejak surat 

penyadapan diterima penyidik.  

2. Penyadapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas 

izin tertulis dari ketua pengadilan. 

10  Undang-

Undang Nomor 

46 Tahun 2009 

Pengadilan 

Tindak Pidana 

Korupsi  

28 

ayat 

(1) 

Semua alat bukti yang diajukan di dalam 

persidangan, termasuk alat bukti yang 

diperoleh dari hasil penyadapan, harus 

diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

11 Undang-

Undang Nomor 

48 tahun 2009 

Tentang 

Kekuasaan 

Kehakiman  

 7  Tidak seorang pun dapat dikenakan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari 

kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang 

Penjelasan :  

Yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” 

adalah aparat penegak hukum yang 

berwenang melakukan penyelidikan dan 

penyidikan berdasarkan undang-undang. 

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini 

termasuk juga di dalamnya penyadapan. 

 




