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ABSTRAK 

 

Salah satu wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   

sendiri adalah melakukan penyadapan. Kewenangan penyadapan ini sudah 

mampu membongkar terjadinya praktik-praktik persekongkolan dalam   

pemberantasan tindak pidana korupsi.
  

Tidak hanya itu, penyadapan ini 

digunakan sebagai cara ampuh untuk memberantas korupsi dengan cara operasi  

tangkap tangan (OTT). 

Penyadapan adalah termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar 

dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan 

telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-

diam  ataupun  terang-terangan.  Kegiatan  penyadapan  telah ada  sejak perang 

dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. 

Dan perdebatan terkait penggunaan metode penyadapan bukanlah hal baru 

dikalangan penggiat hukum di Indonesia. Saat ini penyadapan memberikan   

warna baru dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan 

pembuktian. 

Penyadapan merupakan sarana efektif yang digunakan KPK dalam 

mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun kewenangan penyadapan ini 

dianggap terlalu luas sehingga rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan 

khususnya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penggunaan hasil 

penyadapan  sebagai  alat  bukti  dalam  proses pembuktian  juga  dalam  posisi  

yang dilematis karena hukum harus mengakui perkembangan zaman dan 

menerima alat bukti digital sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi sering terjadi 

manipulasi penggunaan alat bukti digital ini sehingga hukum tidak bebas dalam 

mengakui alat bukti digital tersebut. 
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RINGKASAN 

 

Salah satu wewenang dari KPK adalah melakukan penyadapan. 

Kewenangan penyadapan KPK ini sudah mampu membongkar terjadinya praktik-

praktik persekongkolan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
Tidak hanya 

itu, penyadapan ini digunakan sebagai cara ampuh untuk memberantas korupsi  

dengan cara oprasi tangkap tangan atau yang biasa disebut dengan OTT. Dari latar 

belakang ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana 

pengaturan kewenangan penyadapan yang dijalankan oleh KPK dalam 

mengungkap suatu tindak pidana korupsi dan Bagaimana kekuatan pembuktian 

hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam proses di sidang pengadilan 

tindak pidana korupsi.  

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; 

bagaimanakah kewenangan  dan mekanisme penyadapan  yang  dilakukan  oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hukum positif di Indonesia, dan 

bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pembuktian di persidangan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan 

kewenangan dan mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam 

mengungkap suatu tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui bagaimana 

kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang  dilakukan  KPK  dalam  proses  

pembuktian di depan persidangan. Berikut tinjuan pustaka yang dipaparkan 

adalah; Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi,  Penyadapan dalam Tindak 

Pidana Korupsi, dan Sistem atau Teori Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dan 

Macam-macam Alat Bukti.  
Jenis dan metode penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum 

normatif (yuridis normatif) karena dilakukan  untuk  mengidentifikasi  konsep-

konsep,  kaidah  dan  norma-norma hukum  yang  ada  dengan  mengunakan  

bahan-bahan  kepustakaan  yang  ada maupun peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan beranjak 

yang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum, dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- 

undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam 

penelitian hukum yang diteliti. 

Hasil Pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan:  

1. Kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK hanya berdasarkan pada Pasal 

12 huruf (a) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga rentan terjadi 

penyalahgunaan kewenangan khususnya pelanggaran terhadap Hak Asasi   

Manusia. Pada dasarnya KPK melakukan penyadapan berdasarkan pada 

prosedur yang tepat, dalam hal ini KPK hanya melakukan penyadapan kepada 

seseorang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi  

berdasarkan bukti permulan yang cukup. Dalam melakukan penyadapan KPK 

hanya mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) berdasarkan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 

11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap   

Informasi yang kemudian mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan 

penyadapan yang dilakukan oleh KPK. 
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2. Penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti merupakan perluasan alat 

bukti petunjuk dalam pembuktian tindak  pidana  korupsi. Hal  ini berdasarkan 

pada Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rekaman pembicaraan hasil 

penyadapan KPK mempunyai kekuatan pembuktian karena merupakan bagian 

dari informasi elektronik. Hasil  penyadapan merupakan salah satu alat bukti 

yang sah secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang ITE. Dalam proses pembuktian alat bukti petunjuk digunakan 

seorang hakim apabila belum mencukupi batas minimum hukum 

pembuktian, dengan kata lain alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang 

bergantung pada alat bukti lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. 1. Latar Belakang 

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah merupakan serangkaian tindakan 

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, 

supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang   

pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maka dibentuklah Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yaitu lembaga negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun. 

Salah satu wewenang dari KPK sendiri adalah melakukan penyadapan. 

Kewenangan penyadapan KPK ini sudah mampu membongkar terjadinya praktik-

praktik persekongkolan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
Tidak hanya itu, 

penyadapan ini digunakan sebagai cara ampuh  untuk  memberantas  korupsi  dengan 

cara oprasi tangkap tangan atau yang biasa disebut dengan OTT. 

Banyak kasus korupsi yang berhasil diungkapkan dengan penyadapan, sebut 

saja kasus korupsi yang menjerat Jaksa Urip Trigunawan dan Artalyta Suryani dalam 

kasus penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang juga 

melibatkan ketua KPK, Antasari Azhar. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tidak diatur lebih lanjut bagaimana kewenangan KPK ini dijalankan: 

(1) Apakah penyadapan boleh dilakukan terhadap siapa saja yang  menurut  penilaian  

subyektif  KPK  potensial  sebagai  pelaku  tindak pidana korupsi; (2) Setiap orang 

yang dilaporkan ke KPK; atau (3) Hanya seseorang yang patut diduga telah 

melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

Dalam  penjelasan  Pasal  1  butir  ke-14  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 

1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya 

dijelaskan bahwa bukti permulaan ini dikaitkan dengan perbuatan dan keadaan 

seseorang sehingga patut diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. 

Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian khususnya mengenai penyadapan, 

seperti biasanya akan berada dalam posisi yang dilematis. Di satu pihak, agar 

hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi,  perlu  juga  

pengakuan  hukum  terhadap  berbagai  jenis perkembangan   teknologi   digital   untuk 
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berfungsi sebagai alat bukti pengadilan. Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan 

terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti 

digital tersebut. Alat bukti digital sering disebut juga dengan “hukum alat bukti yang 

terbaik” (best  evidence  rule), tetapi satu alat bukti digital sulit diterima dalam 

pembuktian.
1
 

Alat bukti menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Petunjuk 

menurut ketentuan pasal 188 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah perbuatan, kejadian 

atau keadaan yang mempunyai hubungan baik antara yang satu dengan  yang lain 

maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi 

sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pasal 188 ayat 2 

berbunyi alat bukti petunjuk diperoleh atau dibuktikan  dari  keterangan saksi, surat 

dan keterangan terdakwa. 

Tujuan   pokok   sistem   peradilan   pidana   berdasarkan   sah   dan meyakinkan  

untuk  mencari  dan  mewujudkan  kebenaran  sejati  (Ultimate Truth, Absolute Truth). 

Hasil penyadapan bisa mewujudkan kebenaran sejati selama pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan bersesuaian dengan alat-alat bukti 

yang lain maka keterbuktian kesalahan terdakwa dianggap beralasan. Banyak hal yang 

akan menimbulkan keragu-raguan akan membuat terdakwa bisa dibebaskan atau 

sebaliknya akan dijatuhi hukuman karena dianggap tidak bersalah.
2

 

Dari hal hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK ini maka peneliti, 

sebagaimana dikemukakan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin; setiap  orang  yang  

melakukan penelitian, umumnya  mempunyai alasan, mengapa perlunya ia melakukan 

penelitian terhadap suatu masalah tertentu. Alasan tersebut antara lain: (1) tidak 

adanya informasi di bidang tertentu; (2) ada informasi tetapi belum lengkap; atau (3) 

banyak informasi, tetapi belum dibuktikan kembali.
3
  

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 

Bagaimana pengaturan kewenangan penyadapan yang dijalankan oleh KPK dalam 

mengungkap suatu tindak pidana korupsi dan Bagaimana kekuatan pembuktian hasil 

                                                      
1
 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (perdata dan pidana), Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006,  hlm. 

37 
2
 Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 87 

3
 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2014, hlm. 33 
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penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam proses di sidang pengadilan tindak 

pidana korupsi, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul   

“Analisis Penggunaan Hasil Penyadapan yang Dilakukan KPK sebagai Alat 

Bukti dalam Proses Persidangan”. 

 

I. 2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian 

latar belakang di atas, maka dikemukakan  perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kewenangan  dan mekanisme penyadapan  yang  dilakukan  

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hukum positif di Indonesia ? 

2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pembuktian di 

persidangan ? 

 

I. 3. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan dan mekanisme 

penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkap suatu tindak 

pidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang  

dilakukan  oleh  KPK  dalam  proses  pembuktian di depan persidangan. 

b. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) 

Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, 

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menambah informasi 

dan referensi bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas  Mataram  serta  

diharapkan  dapat  memberikan  masukan bagi pengembangan ilmu hukum 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat luas mengenai tata cara serta pengaturan tentang penyadapan 

dan kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan dalam proses penyelesaian 

tindak pidana korupsi sehingga para praktisi hukum dan masyarakat dapat 

memahami mengenai hal tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Agar mudah memahami masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam 

identifikasi masalah, dan untuk bisa mendapat deskrifsi dengan jelas dari judul yang 

dikaji dalam penelitian. Peneliti dalam kaitan ini perlu kiranya terlebih dahulu 

menjabarkan tentang landasan-landasan teori dan konsep-konsep dasar pemikiran 

tentang; Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyadapan dalam Tindak 

Pidana Korupsi, dan Sistem atau Teori Pembuktian Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diuraikan di bawah ini: 

II.1. Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi  

Korupsi sendiri berasal dari kata corruption yang menurut Kamus Besar Bahasa  

Indonesia  berarti  penyelewengan  atau  penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan 

sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
4 

Secara harfiah, tindak pidana 

korupsi berasal dari kata “tindak pidana” dan  kata  “korupsi”.  Tindak  pidana  

merupakan  istilah  teknis-yuridis  dari bahasa Belanda “stafbaar feit” atau “delict” 

dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan 

tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah korupsi 

berasal dari bahasa latin Corruptie, Corruptie berasal dari kata corrumpore yang 

berarti merusak.
5

 

Beberapa pengertian Korupsi berdasarkan beberapa undang-undang yaitu: 

a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung 

merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui 

patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan 

negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi); 

b.   Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  

atau  suatu  badan  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung 

dapat merugikan negara dan perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);  
c.  Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 

387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP. 
 
 

Membahas tentang tindak pidana korupsi akan selalu berhubungan dengan 

lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus yaitu Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi atau yang sering disebut dengan KPK, KPK dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPK, yaitu: 

                                                      
4
 Kamus Besar Bahasa Indonesia 

5
 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 15 
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a. Melakukan  koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi; 

b. Melakukan  supervisi  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   pemerintahan negara. 
 

Dalam menjalankan tugas koordinasi, KPK mempunyai wewenang sebagai 

berikut: 

a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana 

korupsi; 

b.   Menetapkan  sistem  pelaporan  dalam  kegiatan  pemberantasan tindak 

pidana korupsi; 

c.   Meminta   informasi   tentang   kegiatan   pemberantasan   tindak pidana 

korupsi kepada instansi terkait; 

d.   Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang   

berwenang   melakukan   pemberantasan   tindak   pidana korupsi; 

e.   Meminta laporan  instansi terkait  mengenai  pencegahan  tindak pidana 

korupsi. 

 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

sebagimana dimaksud, KPK berwenang : 

a.   Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 

b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang 

berpergian ke luar negeri; 

c.   Meminta   keterangan   kepada   banka   atau   lembaga   keuangan lainnya 

tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 

d.   Memerintahkan  kepada  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya untuk 

memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, 

atau pihak lain yang terkait; 

e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 

memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 

f. Meminta  data  kekayaan  dan  data  perpajakan  tersangka  atau 

terdakwa  (orang  perorangan  atau  korporasi)  kepada  instansi terkait; 

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan,  

dan  perizinan lainnya  atau  pencabutan sementara perizinan, lisensi serta 

konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang 

diduga berdasarkan bukti awal yang cukup  ada  hubungannya  dengan  

tindak  pidana  korupsi  yang sedang diperiksa; 

h.   Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara 

lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti 

di luar negeri; 

i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk 

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam 

perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 
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II. 2. Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi  

Penyadapan  memiliki  banyak  istilah,  ada  yang  menyebut  dengan 

wiretapping dan ada juga yang menyebut dengan lawful interception. “Lawful 

interception, penyadapan secara sah menurut hukum”.  

Penyadapan  adalah  salah  satu  perluasan alat  bukti  petunjuk  yang khusus 

diberlakukan dalam penanganan korupsi, Penyadapan (wiretapping) adalah kegiatan 

mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi 

transaksi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel 

komunikasi maupun nirkabel. 

Penyadapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengambil 

air atau mengambil getah dari pohon dengan cara memangkas mayang atau dengan 

cara memangkas akar atau menoreh kulit.
6

 

Menurut Black’s Law Dictionary, “Wiretapping, A from of electronic 

equesdropping, where, upon, count order, enforcemant, officials surreptitiously, listen 

to phone call.” Yang artinya penyadapan adalah suatu bentuk dari cara menguping 

secara elektronik, di mana tindakan ini dilakukan berdasarkan   perintah   pengadilan,   

yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan secara resmi, dengan cara  mendengarkan  

pembicaraan melalui telpon.
7

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan   

tentang   penyadapan,   namun   tidak   disebutkan   tentang pengertian  penyadapan,  

yang  disebutkan  hanya  pelanggaran  penyadapan yaitu pada Pasal 40 UU No. 36 

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan 

penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam 

bentuk apapun. Namun dalam Pasal 42 UU No. 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi ada pengecualian terhadap keperluan proses peradilan pidana yaitu 

diperbolehkannya penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk merekam dan 

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. 

 
Pasal 43 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi juga menyebutkan 

bahwa pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada 

pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk 

                                                      
6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.1337 

7
 Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di 

Indonesia,  Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 185 
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kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), 

tidak merupakan pelanggaran Pasal 40. Berdasarkan hal di atas maka pada 

penyadapan terdapat pengecualian dengan persyaratan untuk kepentingan proses 

peradilan pidana. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas dijelaskan bahwa 

perluasan alat bukti petunjuk yang berupa alat bukti yang diperoleh melalui usaha 

penyadapan yaitu pada Pasal 26 A “alat bukti yang sah  dalam  petunjuk  sebagaimana  

dimaksud  dalam  Pasal  188  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  

tentang  Hukum  Acara  Pidana”. khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat 

diperoleh dari : 

a.  Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan 

itu; dan 

b.   Dokumen, yakni setiap rekaman data/informasi yang dapat dilihat, 

dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 

suatu sarana, baik tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, 

maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang 

memiliki makna. 

 

Sementara itu, penyadapan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi  

Elektronik,  pada  Pasal  31  ayat  (1)  disebutkan  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. 

 

II.3. Sistem atau Teori Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dan Macam-macam 

Alat Bukti 

a.   Sistem Pembuktian Positif 

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan 

pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-

undang.   

Dalam teori ini juga menyatakan bahwa keyakinan  hakim  sama  sekali 

diabaikan. Sistem pembuktian positif ini dipergunakan dalam hukum acara 
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perdata.
8

 

b.   Sistem Pembuktian Negatif 

Pembuktian negative ini sangat mirip dengan sistem pembuktian conviction 

in raisone. Dalam teori hukum pembuktian ini dikatakan hakim dalam 

mengambil keputusan tentang salah atau benarnya seorang terdakwa 

sangat terikat oleh  alat  bukti  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  

serta keyakinan hakim.
19

Dengan  kata  lain  ada  dua  hal  yang  menjadi  

tolak  ukur dalam membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu : (1) Wattelijk, 

adanya  alat  bukti  yang  sah  yang  telah ditetapkan dalam undang-undang; 

(2) Negatif, adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan 

bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. 

 

c.   Conviction In Time 

Dalam ajaran sistem pembuktian conviction in time dijelaskan bahwa 

pembuktian itu disandarkan pada keyakinan hakim semata. Dalam 

menjatuhkan suatu putusan hakim tidak terikat pada alat bukti, sehingga 

hakim bisa mengabaikan alat bukti yang ada. 

Karena putusan hanya didasarkan pada keyakinan hakim, seseorang bisa 

saja dinyatakan bersalah tanpa adanya alat bukti yang   mendukung   tindak 

pidana tersebut. Begitu juga sebaliknya hakim bisa membebaskan 

seseorang dari segala tuduhan tindak pidana meskipun bukti-bukti yang ada 

menunjukkan bahwa tersangka bersalah. Sistem pembuktian ini biasanya 

digunakan  dalam  sistem  peradilan  juri  yang  biasa diterapkan di Inggris 

dan Amerika.
9 

 

d.   Conviction In Raisone 

Hakim dalam mengambil putusan haruslah didasarkan pada alasan-alasan  

yang  jelas  sehingga  putusannya  harus berdasarkan alasan yang dapat 

diterima oleh akal (reasonable),dan  tidak  semata-mata  berdasarkan  

keyakinan yang tanpa batas.
10

 

Berikut adalah tentang macam-macam alat butkti yang ditetapkan dalam 

undang-undang diatur dalam pasal 184, dan kekuatan serta penilaian alat bukti 

                                                      
8
 Alfitra, Hukum pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Edisi 

Revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 28 
9
 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa 

dan Praktisi), Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11 
10

 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Ibid, hlm. 15 
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terdapat dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHAP. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kekuatan alat bukti, Alfitra dalam bukunya menjabarkan faktor-faktor 

tersebut adalah kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan 

warga masyarakat dan partisipasi masyarakat.
11

 

Alat-alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu : 

a.   Keterangan saksi; 

Keterangan saksi merupakan alat bukti pertama yang disebutkan dalam 

KUHAP, aturan-aturan khususnya hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 185, 

diantaranya menjelaskan tentang pengertian keterangan saksi itu sendiri, dan 

bagaimana kekuatan pembuktiannya.
12

  

Saksi adalah orang yang dapat  memberikan  keterangan guna   kepentingan   

penyidikan,   penuntutan,   dan   peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, 

ia lihat, dan ia alami sendiri. 

Pada dasarnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang   

paling   utama   dalam   perkara   pidana.   Dapat dikatakan tidak ada perkara 

pidana yang luput dari alat bukti keterangan saksi. Jika suatu tindak pidana 

sudah dibuktikan dengan alat bukti yang lain, sekurang-kurangnya masih tetap 

diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 

Agar sahnya keterangan saksi ini sebagai alat bukti yang memiliki nilai 

pembuktian, maka : 

1)  Saksi harus mengucapkan sumpah; 

2) Keterangan saksi mengenai perkara pidana yang dilihat sendiri, didengar 

sendiri, dialami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya; 

3)  Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di 

sidang pengadilan; 

4)  Keterangan satu saksi harus didukung alat bukti yang sah lainnya; 

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang  suatu  

kejadian  atau  keadaan  yang  digunakan sebagai suatu alat bukti yang 

sah apabila keterangan saksi itu  ada  hubungannya  satu  dengan  yang  

lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu 

kejadian atau kealpaan tertentu.  Baik  pendapat  umum  maupun rekaan 

yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan 

saksi; 

6)  Adanya:  (a)  persesuaian  antara  keterangan  saksi  satu dengan yang 

                                                      
11

 Alfitra, Op. Cit, hlm. 40 
12

 ibid, hlm. 40 
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lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang 

lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk 

memberikan keterangan tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi, 

serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat 

tidaknya keterangan itu dipercaya. 

Dengan demikian, menurut Pasal 185 ayat 7 KUHAP, keterangan dari saksi 

yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan 

alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi 

yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. 

b.   Keterangan ahli; 

Untuk memperoleh kebenaran sejati, hakim dapat meminta keterangan dari 

pihak ketiga yaitu seorang ahli, Keterangan ahli merupakan keterangan yang 

diberikan oleh seseorang   yang   memiliki   keahlian   khusus   dan   objektif 

dengan  maksud  membuat  terang  suatu  perkara  atau  guna menambah 

pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal.
13

 

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang 

pengadilan. Penjelasan pasal ini mengatakan, keterangan ahli dapat juga sudah 

diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang 

dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah 

di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.   Jika   hal   itu   tidak   diberikan   

pada   waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada 

pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam 

berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan 

sumpah atau janji dihadapan hakim. 

Isi  keterangan  seorang  saksi  dan  ahli  berbeda. Keterangan seorang 

saksi mengenal apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan 

seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata 

ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. 

 

c.   Surat; 

Suatu alat bukti yang berupa surat yang dalam hal ini harusdibuat  oleh  

pejabat  umum  yang  berwenang  dalam bentuk surat resmi. Hal ini dapat 

kita lihat pada ketentuan Pasal 187 KUHAP, mengatakan: 

                                                      
13

 Martiman Prodjohamidjojo,  Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Mandar 

Maju, Bandung, 2001, hlm. 120. 
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1) berita acara  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya,  

yang  memuat  keterangan  tentang  kejadian atau  keadaan  yang  

didengar,  dilihat  atau  dialaminya sendiri, disertai dengan alasan 

yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 

2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan 

atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk 

dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; 

3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta 

secara resmi daripadanya; 

4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi 

dari alat pembuktian yang lain. 

 
Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut pada Pasal 187 

adalah alat bukti yang sempurna, sebab dibuat secara resmi menurut formalitas 

yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut 

huruf d bukan merupakan alat bukti yang sempurna. 

 

d.   Petunjuk; 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena  

persesuaiannya,  baik  antara  yang satu  dengan  yang lain, maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana 

dan siapa pelakunya. P.A.F. Lamintang mengatakan, Petunjuk memang hanya 

merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu 

kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkara lain petunjuk itu bukan 

merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas 

mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan 

suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian 

hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena 

ada kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang 

dipermasalahkan.
14

 

M. Yahya Harahap memberikan pengertian dengan menambah beberapa 

kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu  perbuatan, 

kejadian atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang 

satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan 

tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut 

                                                      
14

 Alfitra, Op. Cit, hlm. 102 



12 
 

“melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang membentuk kenyataan 

terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.
15

  

Menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2), petunjuk dapat diperoleh dari: 

keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dari ketentuan Pasal 188 ayat 

(2) tersebut, terlihat bahwa alat bukti petunjuk bentuknya sebagai alat bukti 

yang asesor (tergantung) pada alat bukti lain. Kalau alat bukti yang menjadi 

sumbernya tidak ada dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak 

ada alat bukti petunjuk, Berbeda dengan alat bukti saksi misalnya bisa hadir 

tanpa hadirnya alat bukti petunjuk. Dengan demikian, alat bukti petunjuk 

selamanya  tergantung dari  alat  bukti  yang lain.  Alat  bukti petunjuk baru 

diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup 

membuktikan kesalahan terdakwa. 

 

e.   Keterangan terdakwa, 

Mengenai keterangan terdakwa dalam KUHAP diatur didalam pasal 189 

yang berbunyi sebagai berikut : 

1)  Keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di 

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, atau yang ia ketahui 

sendiri atau alami sendiri; 

2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 

digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan 

keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 

mengenai hal yang didakwakan kepadanya; 

3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 

sendiri; 

4)  Keterangan  terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan 

bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 

 
Jika   terdakwa   tidak   mau   menjawab   atau   menolak   untuk 

menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya,  hakim  ketua  sidang 

menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. 

Apabila di saat dibutuhkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan ternyata 

terdakwa tidak hadir dalam persidangan, maka hakim dapat menggunakan 

ketentuan dalam Pasal 154 KUHAP sebagai pertimbangan dalam mengambil 

keputusan. 

 

                                                      
15

 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 893 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1. Jenis/Tipe Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, 

digunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini dilakukan  

untuk  mengidentifikasi  konsep-konsep,  kaidah  dan  norma-norma hukum  yang  ada  

dengan  mengunakan  bahan-bahan  kepustakaan  yang  ada maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

III.2. Metode Pendekatan 

Hasil suatu penelitian hukum yang normatif agar lebih baik nilainya atau untuk 

lebih tepatnya penelaahan dalam penelitian tersebut, peneliti perlu menggunakan 

pendekatan dalam setiap analisisnya. Pendekatan ini bahkan akan dapat menentukan 

nilai dari hasil penelitian tersebut. Hal ini dapat dilihat jika pendekatan yang 

digunakan dalam analisis tersebut tidak tepat, maka dipastikan bahwa bobot penelitian 

itu akan rendah, tidak akurat dan kebenarannya pun diragukan atau dapat 

dipertanyakan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan dalam melakukan analisis hasil 

penelitian menjadi sangat penting. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan  konseptual   (Conceptual  Approach)   yaitu  pendekatan 

beranjak yang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin  yang 

berkembang dalam ilmu hukum. 

2. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- 

undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang 

dibahas dalam penelitian hukum yang diteliti. 

 

III.3. Sumber dan Jenis Bahan Penelitian 

a. Sumber Data 

Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum 

primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi 

kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur 

hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
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b. Jenis Data 

Jenis bahan penelitan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup; 

1. Bahan hukum primer yaitu; bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat, dalam hal ini terdiri dari: 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat 

atau membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang- 

undangan, dan putusan hakim, Bahan hukum primer yang digunakan 

berupa: 

1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 jo 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun                   

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2.   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun       

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

3.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana. 

4.   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 1999 

tentang Telekomunikasi. 

5.   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

6.   Peraturan          Menkominfo          Nomor          11/PERM, 

KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Informasi. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan 

bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa serta 

memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat 

membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, 

seperti literatur hukum, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai. 

 

III.4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini tehnik/cara memperoleh bahan hukum dilakukan melalui, 

data kepustakaan menggunakan studi dokumen, yaitu dari peraturan perundang-

undangan, literatur-literatur, pendapat para sarjana,  serta  sumber-sumber  lain  yang  

ada  kaitannya  dengan  masalah yang diteliti. 
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III.5. Analisis data 

Agar bahan hukum yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan  dapat  

menghasilkan  jawaban  yang  tepat  dari  suatu  permasalahan, maka perlu satu teknik 

analisis bahan hukum yang tepat. 

Analisis bahan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan 

metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik 

atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan 

menjadi mengerti. 

Penerapan hermeneutik (penafsiran) terhadap hukum selalu berhubungan 

dengan isinya, Dalam hal ini, bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman 

(subtilitas intellegendi) dan ketetapan penjabaran (subtilitas explicandi)  adalah  

sangat  relevan  bagi  hukum,  Hermeneutik (penafsiran). 

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran. 

Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber 

data penelitian. 

Analisis data yang diperoleh akan dilakukan secara deskriptif-kualitatif, artinya 

hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang 

mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik simpulan, sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis 

tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik simpulan secara umum yang didasarkan 

atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan 

tersebut dapat diajukan saran.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

IV.1. Pengaturan Kewenangan Penyadapan yang Dilakukan oleh KPK dalam 

Mengungkap Tindak Pidana Korupsi 

 1.1. Kewenangan KPK dalam Melakukan Penyadapan  

KPK dibentuk untuk menjadi suatu lembaga independen yang bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun, KPK juga merupakan salah satu lembaga yang 

memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas 

kasus korupsi di Indonesia berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

menyatakan bahwa: 

”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi 

berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekampembicaraan”. 

 
Dalam Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi menyatakan bahwa: 

“Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan terhadap  

tindak  pidana  korupsi,  dilakukan  berdasarkan  hukum acara pidana yang 

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang- undang ini.” 

 
Penyadapan (interception) saat ini merupakan salah satu metode yang dipakai 

untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan maupun sebagai alat bukti yang akan 

digunakan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana yang 

menjadi sorotan utama di Indonesia. Setiap tindakan yang dibuat oleh penyidik KPK 

harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, 

baik dalam penyelidikan, penyidikan serta sebagai alat bukti. 

Dalam hal ini penyadapan yang dilakukan KPK merupakan cara yang ditempuh 

untuk memperoleh alat bukti lain dalam mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi. 

Dengan kata lain penyadapan yang dilakukan KPK hanya boleh dilaksanakan apabila 

telah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan 

bukti permulaan yang cukup. 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang   

Hukum Acara  Pidana  tidak  signifikan  mengatur mengenai definisi bukti permulaan 

yang cukup. 
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Menurut Chandra M. Hamzah dalam bukunya menjelaskan bahwa bukti 

permulaan yang cukup dapat terdiri atas: (1). Keterangan (dalam proses penyidikan);   

(2).   keterangan   saksi   (dalam   proses   penyidikan);   (3). keterangan ahli (dalam 

proses penyidikan); (4]). barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan 

dan penyidikan).
16

 

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  

Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  mensyaratkan  

berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang 

cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa: (1). dari bukti (-

bukti) tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan 

penyidikan); atau (2).  dari bukti (-bukti) tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang 

adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka). 

Dalam Undang-Undang KPK, Kewenangan untuk melakukan penyadapan tidak 

dijelaskan dengan rinci. Undang-Undang KPK hanya mengatur KPK boleh malakukan 

penyadapan dan merekam pembicaraan, sedangkan mengenai mekanisme dan 

pelaksanaan wewenang penyadapan belum diatur sama sekali. Selama ini KPK 

hanya menggunakan aturan Standard Operating Procedure (SOP) tentang teknis  

penyadapan dan pelaksanaan kewenangan yang dibuat oleh KPK sendiri dan 

diperbaharui secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Hal tersebut berbeda dengan penyadapan  yang dilakukan dalam kasus 

terorisme yang oleh pasal 31 PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang No, 15 

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

1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara 

rinci pelaksanaannya sebagai berikut : 

(1) Berdasarkan   bukti   permulaan   yang   cukup   sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 26 ayat (4), penyidik berhak : 

a.   membuka,  memeriksa,  dan  menyita  surat  dan  kiriman melalui pos 

atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan 

dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang 

diperiksa; 

b. menyadap  pembicaraan  melalui  telepon  atau  alat komunikasi lain 

yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, 

merencanakan, dan melakukan tindak pidana terrorisme. 

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 

hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka 

waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

                                                      
16

 Chandra M. Hamzah, Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup, Pusat  Studi Hukum 

dan Kebijakan Indonesia [PSHK], Jakarta, 2014, hlm. 11. 

 



18 
 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 

dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. 

 
Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang 

dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan 

penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni 

melanggar hak privasi seseorang. 

Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum 

sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan 

batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di 

Indonesia menganut asas legalitas (principle of legality) yakni asas yang menentukan 

bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 

peraturan perundang- undangan (yang dalam redaksi bahasa Belandanya 

dinyatakan: nullum delictum nulla poena sine praevia lege).
17

 

Hal ini diperkuat juga dengan  Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-

016-019-PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, dalam perkara Hak Uji Materiil 

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(KPK) yang menyatakan bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK tidak 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 International Convenant on Civil and 

Political Rights dan ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

tentang perlindungan Hak Asasi Manusia.
18

 

Perlu ditekankan bahwa kewenangan penyadapan KPK juga merupakan 

kewenangan pro-justicia yang dapat digunakan hanya dalam proses hukum. 
 
Abdullah 

Hehamahua selaku mantan penasihat KPK menegaskan bahwa  hanya  seseorang  

yang terindikasi korupsi yang akan disadap, bahkan  pengajuan  prosedur penyadapan   

tidak mudah karena harus melewati berbagai tahap. 

Seseorang bisa disadap apabila ada indikator yang jelas bahwa ia telah 

melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kemudian 

mengajukan memo tertulis yang diajukan ke Direktur, apabila disetujui maka 

permohonannya akan dilanjutkan ke Deputi, tahap akhir yang dilakukan adalah 

meminta persetujuan kepada pimpinan KPK yang minimal harus disetujui oleh 2 

orang pimpinan.
19

 

                                                      
17

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23. 
18

 Kristian dan Yopi Gunawan, Op Cit, hlm. 103-106 
19

 https://m.detik.com/news/berita/2962/632/eks-penasihat-beberkan-mekanisme- penyadapan-di-kpk-yang-

superketat, Diakses pada tanggal 24 Februari 2017 Pukul 16.22 

 

https://m.detik.com/news/berita/2962/632/eks-penasihat-beberkan-mekanisme-
https://m.detik.com/news/berita/2962/632/eks-penasihat-beberkan-mekanisme-penyadapan-di-kpk-yang-superketat
https://m.detik.com/news/berita/2962/632/eks-penasihat-beberkan-mekanisme-penyadapan-di-kpk-yang-superketat


19 
 

Oleh karena itu, penyadapan  KPK baru  dapat dianggap sebagai sebuah 

pelanggaran terhadap hukum apabila proses penyadapan tidak dilakukan berdasakan 

prosedur yang berlaku, tidak bersifat rahasia dan penyadapan harus tidak mengganggu 

atau tanpa pengetahuan pihak yang disadap.
20

 
 
Karena, kewenangan untuk melakukan  

penyadapan  bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang 

sedang memeriksa suatu perkara. 

Kewenangan penyadapan dapat diberikan kepada KPK, tetapi harus ada 

prosedur mekanisme yang jelas, yaitu izin pengadilan, dibatasi dengan waktu tertentu 

dan kewenangan penyadapan tersebut diberikan kepada penyidiknya dan tidak 

diberikan kepada lembaganya,  Apabila prosedur tersebut tidak ada, maka hal itu 

bertentangan dengan prinsip due proses of law.
21

 

Pada  proses  penyidikan  terhadap  kasus korupsi  yang  diselidiki, KPK tetap  

harus  mengacu  pada  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  di Indonesia, dalam hal 

ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Sebelum 

adanya penyidikan, KPK harus mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang kuat 

bahwa kasus yang dihadapi benar-benar merupakan kasus korupsi, oleh karenanya 

KPK tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyelidikan 

Perkara (SP3). 

Pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)  

Tahun  2010  mengenai  tindakan  penyadapan  diatur  secara tegas dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf d yang menyatakan bahwa : 

“Penyidik   sebagaimana   dimaksud   dalam   pasal   6   huruf   a mempunyai 

tugas dan wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan.” 
 

 

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf b Rancangan Kitab Undang- Undang 

Hukum Acara Pidana dikemukakan bahwa;
22

 

“Penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang menyampaikan surat 

permohonan kepada Hakim Komisaris untuk melakukan penggeledahan, 

penyadapan, dan langkah-langkah yang lain.” 

 
Selanjutnya dalam Pasal 83 dikatakan bahwa penyadapan pembicaraan melalui 

telpon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap 

pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi 

tindak pidana serius tersebut, yang tidak  dapat  diungkap  jika  tidak  dilakukan  

                                                      
20

 Kristian dan Yopi Gunawan, Op Cit, hlm. 105 
21

 Supriadi W. Eddiyono, Menata (kembali) Hukum Penyadapan Di Indonesia, Institute Of Criminal 

Justice, Jakarta, 2012, hlm. 16. 
22

 Kristian dan Yopi Gunawan, Op Cit, hlm. 113 
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penyadapan.  Tindak  pidana serius yang dimaksud disini salah satunya adalah tindak 

pidana korupsi. 

 
1. 2. Mekanisme Penyadapan KPK 

Tindakan penyadapan dapat dilakukan dengan mengacu pada dua standar 

internasional yaitu;
23

 

(1) European   Telecommunications  Standards  Institute   (ETSI), berasal dari 

Perancis yang telah diakui dunia internasional; 

(2) Communications Assistance for Law Enforcement Act (Calea), berasal dari 

Amerika. 

Interception menurut ETSI merupakan kegiatan penyadapan yang sah menurut 

hukum yang dilakukan oleh network operator/akses provider/service provider 

(NWP/AP/SvP) agar informasi yang ada selalu siap digunakan untuk kepentingan 

fasilitas kontrol pelaksanaan hukum. 

Sementara itu, di Eropa maupun Amerika, persyaratan terperinci dalam 

pelaksanaan penyadapan berbeda antar satu yuridiksi dengan yuridiksi lainnya, tetapi 

dalam pelaksanaan penyadapan itu terdapat satu persyaratan umum yang sama, bahwa 

sistem penyadapan yang disediakan harus melaksanakan pemotongan pada prosesnya 

dan pokok materi harus tidak sadar atau tidak terpengaruh selama aksi pemotongan 

ini. 

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang 

penyadapan secara tegas dan jelas, terlebih lagi Indonesia bukan merupakan  

anggota European Telecomunication Standard, Pada dasarnya Indonesia hanya 

melakukan pengamatan dan pengkajian terhadap standard dan sistematika penyadapan 

yang dikeluarkan oleh ETSI (European Telecomunication Standard Institute) sebagai 

bahan rujukan dan bahan perbandingan.
24

 

Pada dasarnya kegiatan penyadapan dapat dikelompokkan  atau dikualifikasikan 

menjadi 4 (empat) bentuk utama yaitu;
25

 

1.   Penyadapan Pasif (Passive Interception) 

Secara sederhana, penyadapan pasif dapat didefinisikan sebagai tindakan 

penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca 

data atau tidak diotorisasi; 

2.   Penyadapan Aktif (Active Interception) 

Yang dimaksud dengan penyadapan aktif dalam hal ini secara sederhana  

dapat  didefinisikan  sebagai  tindakan  penyadapan yang dilakukan secara 

                                                      
23

 Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum, http://panca.wordpress.com. Diakses tanggal 24 Februari 

2017. 
24

 Kristian dan Yopi Gunawan, Op Cit, hlm. 208-209 
25

 Ibid, hlm. 205 
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langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data yang tidak 

diotorisasi; 

3.   Penyadapan Semi Aktif; 

4.   Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif (active 

interception) dan penyadapan Pasif (passive interception). 
 

 

Teknik yang digunakan dalam implementasi penyadapan KPK adalah 

penyadapan aktif dan penyadapan semi aktif. Namun demikian, secara teknis 

kebanyakan penyadapan yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan 

penggabungan teknis aktif dan pasif. Di Indonesia, penyadapan ini dilakukan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 

11/PERM.KOMINFO/02/2006. Tanggal 22 Februari 2006 Tentang Teknis 

Penyadapan Terhadap Informasi. 

Tindakan penyadapan yang dilakukan KPK didasarkan pada asas kepastian 

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan    

Informasi Nomor: 11/PERM,KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan  

Terhadap  Informasi.  Berdasarkan  Pasal  3 Peraturan menteri Komunikasi dan 

Informasi Nomor: 11/PERM, KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan 

Terhadap Informasi, dikatakan bahwa penyadapan terhadap informasi dianggap 

(lawful interception) apabila dilaksanakan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana. 

Ditegaskan pula bahwa penyadapan hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan penyadapan tersebut dapat 

dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui alat dan/atau perangkat penyadapan 

informasi yang telah ditentukan. Alat dan/atau  perangkat  tersebut  harus  terpasang  

pada  alat  perangkap  pada  pusat pemantauan dan dikendalikan oleh aparat penegak 

hukum.
26

 

Prosedur dan mekanisme penyadapan yang dilakukan KPK harus sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang  

sehingga  mengakibatkan  pelanggan  HAM. 

Oleh karena itu prosedur yang sesuai dengan koridor yang berlaku dilakukan  

dengan cara perizinan penyadapan yang memuat hal-hal sebagai berikut;
27

 

a.   Telah memperoleh bukti permulaan yang cukup; 

b.   Dokumen perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan; 

c.   Identifikasi sasaran tindakan penyadapan; 

                                                      
26

 Ibid, hlm 312 
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d.   Pasal tindak pidana yang disangkakan; 

e.   Alasan dilakukannya tindakan penyadapan;  

f.   Tujuan dilakukannya tindakan penyadapan;  

g.   Substansi informasi yang dicari; 

h.   Jangka waktu dilakukannya tindakan penyadapan; 

i.   Pengawas tindakan penyadapan; 

j.   Dan lain sebagainya. 

 

Pada dasarnya diperlukan pula syarat-syarat pengajuan perizinan kepada pihak 

eksternal yaitu Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Komisi 

Yudisial. Hal ini menjadi polemik, dikarenakan KPK tidak bebas melakukan 

penyadapatan kepada pihak ekstenal  tersebut  apabila  terjadi  tindak  pidana  korupsi  

di dalamnya. Kristian berpendapat bahwa Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua 

Pengadilan Tinggi atau Komisi Yudisial hanya diwajibkan memeriksa dan 

mempertimbangkan dengan matang hal-hal yang diajukan penyidik tindak pidana 

korupsi.
28

 

Penyadapan yang dilakukan KPK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 

huruf (a) Undang-Undang KPK, melalui alat dan/atau perangkat penyadapan 

informasi. Alat dan/atau perangkat tersebut meliputi penyadap antar muka (interface) 

penyadapan, pusat pemantauan (monitoring centre) dan sarana serta prasarana 

transmisi penghubung (link transmission). 

Konfigurasi  teknis  alat  dan/atau  perangkat  penyadapan  di  atas harus sesuai 

dengan standar internasional, dalam hal ini European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI) dan Communications Assistance for Law Enforcement Act (Calea). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor           

:11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam melakukan tindakan penyadapan termasuk oleh KPK untuk 

kepentingan penyidikan kasus korupsi, antara lain;
29

 

1. KPK     harus     mengirim     identifikasi     sasaran     kepada 
penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronis maupun non elektronis; 

2.   Penyadapan  terhadap  telekomunikasi  harus  dilakukan  oleh KPK sesuai 
dengan Standar Operasional Prosedur penyadapan yang telah ditentukan 
dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dan pengguna 
telekomunikasi serta harus dilaporkan oleh KPK kepada Direktorat Jenderal 
Pos dan telekomunikasi; 

3.   Penyelenggara  telekomunikasi  wajib  membantu  KPK dalam melakukan 
penyadapan secara sah menurut hukum dengan mempersiapkan kapasitas 
paling banyak 2% dari yang terdaftar dalam Home Location Register (HLR) 
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untuk seluler dan paling banyak 2% dari kapasitas terpasang untuk setiap 
sentral lokal Public Switch Telepone Network (PSTN); 

4. Untuk menjamin transparansi dan independensi dalam penyadapan, maka   
dibentuk tim pengawas terdiri dari direktorat jenderal pos dan 
telekomunikasi, KPK dan penyelenggara telekomunikasi yang   
bersangkutan, dengan tugas dan kewenangan sesuai surat perintah yang 
dibawa KPK; 

5. Informasi yang diperoleh dari penyadapan bersifat rahasia, sehingga tidak 
diperkenankan untuk diperjualbelikan atau disebarluaskan dengan cara 
apapun, kecuali oleh KPK sesuai ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam  
upaya  mengungkap suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana 
korupsi; 

6. Biaya atas alat dan/atau perangkat penyadapan informasi ditanggung   oleh   
KPK, sedangkan  biaya   atas   kapasistas rekaman  berupa  HLR  dan  
PSTN  ditanggung  oleh penyelenggara telekomunikasi. 

 
Dalam melancarkan aksinya Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan 

cara-cara untuk melakuan sebuah penyadapan diantaranya: 

1.   Modus  penyadapan   dengan   menggunakan   alat   interceptor modus 
penyadapan  ini  berjalan  dengan  cara  alat  interceptor akan menangkap 
dan memperoses sinyal yang terdeteksi dari sebuah ponsel, Selain itu dalam 
modus ini alat interceptor juga dilengkapi Radio Frequency triangulation 
locator yang berfungsi untuk menangkap sinyal secara akurat, Selain itu 
dalam modus ini terdapat alat yang bernama Software Digital Signal 
Processing yang membuat pemrosesan algoritma bisa berjalan cepat dan 
mudah; 

2.   Modus  penyadapan  yang  kedua  yaitu  dengan  cara  software mata-mata 
(spyware) Seperti halnya sebuah program jahat semacam trojan dan 
malware, spyware mampu melacak aktivitas ponsel dan mengirimkan 
informasi tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah si penyadap, 
Oleh karenanya, aplikasi spyware menyebabkan baterai dan pulsa ponsel 
bakal cepat terkuras, Program ini dapat menonaktifkan program tertentu di 
dalam ponsel, bahkan menghapus informasi yang tersimpan dalam ponsel 
tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.

30
 

 

 

Hal  yang tidak kalah penting untuk diperhatikan terkait dengan tindakan 

penyadapan adalah berkaitan dengan metode dalam melakukan penyadapan.  Metode  

pertama  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan metode Loop-Extender, fitur 

utama dalam penggunaan metode  ini  adalah  ramah  line  yang  menghubungkan  

saluran  telepon subyek atau target line langsung dengan tempat penegak hukum yang 

melakukan tindakan penyadapan. Pada metode ini, tidak ada perangkat keras 

khusus yang diperlukan dan dipakai. 
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IV.2.  Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang Dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi 

2. 1.   Perluasan Alat Bukti Penyadapan 

 
Pembuktian merupakan sebuah titik sentral dalam hukum acara, baik itu hukum 

acara pidana, perdata atau pun hukum acara lain. Pada prinsipnya, pembuktian dimulai 

sejak adanya peristiwa hukum. Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa 

pembuktian merupakan bagian yang paling penting.
31

 

Pengertian pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang 

memiliki arti sesuatu yang mengatakan kebenaran pada suatu peristiwa. Sedangkan 

jika kata bukti mendapat awalan kata “pe” dan mendapat akhiran “an” maka 

memiliki arti sebagai sebuah proses atau cara membuktikan suatu kasus. Sedangkan 

secara terminology memiliki arti sebuah proses untuk membuktikan benar tidaknya 

terdakwa telah melakukan sebuah pelanggaran hukum. 

Untuk membuktikan sebuah kasus dalam persidangan, baik persidangan pidana, 

perdata dan lain sebagainya, dibutuhkan sebuah alat bukti untuk memperkuat dalil-

dalil yang diajukan di persidangan. Dalam hukum positif di Indonesia mengenai alat 

bukti terdapat dalam Pasal 295 HIR diantaranya;
32

 

1.   Keterangan saksi; 

2.   Surat-surat; 

3.   Pengakuan; 

4.   Tanda-tanda (petunjuk). 

Sedangkan dalam KUHAP pasal 184 mengenai alat-alat bukti ada lima, 

Adapun alat bukti sebagai berikut : 

1.   Keterangan saksi; 

2.   Keterangan ahli; 

3.   Surat; 

4.   Petunjuk; 

5.   Keterangan Terdakwa, 

Perkembangan peradaban manusia sulit dikendalikan, hukum pembuktian juga 

harus melakukan perubahan. Oleh karenanya ada desakan agar hukum pembuktian 

harus diubah sesuai dengan perkambangan zaman dan perkembangan modus kejahatan 

yang selalu berubah-ubah. Adapun salah satu dampaknya adalah perkembangan 
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teknologi dan informasi yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan, salah 

satunya adalah tindak pidana korupsi. 

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana kerah putih (white 

collar crime)  yang berarti pelakunya adalah orang-orang  yang terdidik di masing-

masing bidang, bersifat (extra ordinary crime), merupakan sebuah kejahatan yang luar 

biasa besar dan berdampak sangat buruk sekali bagi suatu bangsa, merupakan sebuah 

kejahatan yang teroganisir secara rapi  (organizercrime), dan merupakan kejahatan 

dengan dimensi baru (new dimention of crime.
33

 

Hal ini lah yang membuat tindak pidana korupsi sangat sulit untuk diungkap 

apalagi untuk mencari alat bukti agar  pelaku bisa diadili di pengadilan.   Oleh   

karena   sulitnya   mendapatkan   alat   bukti   maka dibutuhkan cara-cara baru salah 

satunya adalah penggunaan alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil 

penyadapan yang diakui sebagai salat satu bukti petunjuk dalam tindak pidana 

korupsi. 

Penyadapan   sebagai   alat   bukti   diatur  dalam   Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 26 

menyebutkan : 

“Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap  

tindak  pidana  korupsi,  dilakukan  berdasarkan  hukum acara pidana yang 

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang- undang ini.” 

 
Serta dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, pada Pasal 26A menyebutkan : 

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

diperoleh dari: 

a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; 

dan 

b)  dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat 

dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 

suatu sarana, baik yang  tertuang  di  atas  kertas,  benda  fisik  apapun  

selain kertas,  maupun  yang  terekam  secara  elektronik,  yang berupa 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau 

perforasi yang memiliki makna. 
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Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa : 

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 

siapa pelakunya.” 
 

Berbeda dengan alat bukti yang lain, petunjuk sering dianggap bukan 

merupakan alat bukti langsung (indirect bewijs). Oleh karena itu banyak yang 

menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.
34

 

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari P.A.F. Lamintang yang menyatakan  

petunjuk  memang  hanya  dasar  yang  dapat  dipergunakan oleh hakim untuk 

menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu 

bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas 

mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu 

dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat 

menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya  kesamaan  

antara  kenyataan  tersebut  dengan  kenyataan  yang dipermasalahkan.
35

 

Tapi Van Bammelen mengatakan bahwa orang telah melakukan kesalahan 

karena menganggap alat bukti petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti 

langsung. 

Perluasan alat bukti dalam tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal  26A menyebutkan  bahwa  

khususnya  alat  bukti  petunjuk  selain yang dimaksudkan dalam Pasal 188 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  

Acara  Pidana mengenai alat bukti petunjuk.
36

 

Selain kedua ketentuan tersebut, alat bukti yang sah juga diatur dalam Pasal 5 

UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang 

menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/ Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  

cetaknya  merupakan  alat  bukti hukum  yang  sah.  Informasi  Elektronik dan/atau  

Dokumen  Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Namun, tidak berlaku apabila:  

(1)  surat  yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  dalam bentuk tertulis; (2) 
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surat beserta dokumennya yang menurut undang- undang harus dibuat dalam bentuk 

akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
37

 

Untuk tindak pidana korupsi, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti 

lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik atau yang serupa  dengan  itu  dan  dokumen,  yakni  

setiap  rekaman  data  atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar 

yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang 

di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara 

elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, 

angka, atau perforasi yang memiliki makna. 

Inilah yang membedakan alat bukti di dalam KUHAP dengan undang-undang 

tindak pidana korupsi, hal ini sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan 

adanya kekhususan mengenai alat bukti. 

Pasal 39 

(1) Penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan 

berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan   Tindak   Pidana   

Korupsi   sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kecuali ditentukan lain dalam 

Undang-Undang ini. 

 
Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk di dalam tindak pidana korupsi 

juga bisa didapat melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik yang 

memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat dan 

keterangan terdakwa sebagai penyusun alat bukti petunjuk. 

Hasil penyadapan yang digunakan oleh KPK dalam mengungkap kasus korupsi 

yang selama ini dilakukan berdasakan ketentuan mengenai alat bukti yang sah yang 

selanjutnya akan menentukan kekuatan dari alat bukti tersebut. Hasil penyadapan yang 

dilakukan oleh KPK selama ini merupakan sebuah alat bukti petunjuk sebagai mana 

yang diterangkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan 

Undang- Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 26A. 

Alat bukti petunjuk digunakan seorang hakim apabila belum mencukupi batas 

minimum hukum pembuktian sebagai mana yang tercantum dalam pasal 183 KUHAP 

yang berbunyi sebagai berikut: 
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“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila  

dengan  sekurang kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 

 
Alat bukti petunjuk bisa digunakan apabila sudah memenuhi syarat salah 

satunya adalah bahwa alat bukti petunjuk dapat digunakan apabila sudah ada alat 

bukti lain yakni, alat bukti lain yaitu berupa alat bukti saksi, alat bukti surat dan 

alat bukti keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan yang sama 

dengan alat bukti lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil 

penyadapan merupakan perluasan alat bukti petunjuk yang terdapat di dalam pasal 184 

KUHAP mengenai alat bukti. 

Selain dalam undang-undang tindak pidana korupsi, pengakuan alat bukti 

elektronik juga terdapat dalam pasal 5 BAB III Tentang Informasi, Dokumen, dan 

Tanda Tangan Elektronik yang terdapat dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan transaksi elektronik. 

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah. 

2.   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. 
 

Berdasarkan paparan di atas bahwa alat bukti hasil penyadapan merupakan alat 

bukti hasil perluasan dari alat bukti petunjuk yang bisa digunakan oleh hakim untuk 

memutus sebuah kasus korupsi yang disidangkan. Namun alat bukti hasil penyadapan 

ini tidak akan berguna atau batal demi hukum apabila pelaksanaan penyadapan tidak 

susuai dengan tatacara yang sudah ada. 

Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  memerlukan  penanganan yang luar 

biasa pula. Perluasan terhadap alat bukti petunjuk ini beralasan karena tindak pidana 

korupsi merupakan extra ordinary crime yang tentunya sangat sulit untuk mencari 

bukti dan menemukan kebenaran materil dalam mengungkapkan kasus tindak pidana 

korupsi tersebut. Penyadapan dalam halini, hasil penyadapan telah terbukti berhasil 

mengungkapkan beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. 

 

2. 2. Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan dalam Proses Pembuktian Di 

Peradilan 

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang 

mengatur tentang alat-alat bukti yang sah menurut hukum, barang- barang bukti, 

sistem pembuktian yang dianut, syarat dan tata cara pembuktian yang dilakukan, serta 
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kewenangan hakim untuk menerima, menolak  dan  menilai  suatu  pembuktian.  

Sumber  hukum  pembuktian adalah undang-undang, doktrin dan yurisprudensi. Oleh 

karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum  Acara Pidana 

menjadi salah satu sumber hukum dalam proses pembuktian. 

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang 

pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang- undang  untuk  membuktikan   

kesalahan yang didakwakan  kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan 

yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dapat 

dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim 

tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang- undang, 

Kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah  secara  hukum  

serta  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang melekat pada setiap alat bukti yang 

ditemukan. 

Pada saat ini, Indonesia telah berada dalam teknologi elektronik yang berbasis 

kepada lingkungan serba digital.
38 

Dengan perkembangan teknologi tersebut, 

menimbulkan kuantitas kejahatan konvensional yang dilakukan dengan modus 

operandi yang canggih sehingga dalam proses beracara  diperlukan  teknik  atau  

prosedur  khusus  untuk  mengungkap suatu kejahatan.
39

 

Penentuan  mengenai  cara  bagaimana  pengenaan  pembuktian pidana dapat 

dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana diatur di 

dalam hukum pidana formal atau KUHAP. Van Bemmelen menyatakan bahwa, 

“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh 

negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana”.
40

 

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam 

proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Melalui pembuktian tersebut  ditentukan 

nasib terdakwa.  Apabila  hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan 

oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 

terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa 

dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman. Oleh 
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karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan 

mempertimbangkan nilai pembuktian, serta meneliti sampai dimana batas minimum 

kekuatan pembuktian (bewijs kracht) dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 

184 KUHAP tersebut. 

Pembuktian menurut KUHAP, menganut sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel) yaitu sistem pembuktian yang 

merupakan keseimbangan antara sistem keyakinan hakim (conviction in time) dengan 

sistem pembuktian menurut undang-undang   secara   positif   (berdasarkan   alat-alat   

bukti   yang ditentukan di dalam undang-undang). Kedua sistem ini saling bertolak 

belakang secara ekstrim. Dimana kedua sistem ini dikenal dengan sistem pembuktian 

secara negatif dengan memadukan antara keyakinan hakim dengan undang-undang 

secara positif.
41

 

Hasil penyadapan yang telah dijadikan alat bukti oleh KPK dalam pembuktian 

pada persidangan kasus-kasus korupsi yang didasari pada ketentuan yang mengatur 

tentang alat bukti yang sah, yang selanjutnya akan menentukan kekuatan hukum dari 

alat bukti tersebut. Alat bukti yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan, 

harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang secara limitatif telah diatur 

dalam pasal 184 KUHAP. Hasil penyadapan sebagai alat bukti oleh KPK dilandasi 

pemikiran adanya  penafsiran  hukum  secara  ekstensif  dengan  cara  memperluas 

definisi alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, Berbicara 

mengenai alat  bukti  petunjuk, tidak terlepas dari ketentuan Pasal 188 (2) KUHAP 

yang membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk. 

Alat bukti petunjuk hanya dapat diambil dari ketiga alat bukti yaitu: (1).  

Keterangan saksi; (2) Surat (3) Keterangan terdakwa. Pada umumnya, alat bukti 

petunjuk baru diperlukan apabila alat bukti lainnya belum mencukupi batas minimum 

pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP di atas. Dengan demikian, alat 

bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti lainnya yakni 

alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa.
42

 

Agar suatu petunjuk memiliki nilai untuk dapat digunakan sebagai alat bukti 

harus memenuhi beberapa syarat diantaranya;
43

 

a.   Mempunyai persesuaian atas tindak pidana yang disidangkan; 

b.   Keadaan-keadaan  perbuatan  itu  memiliki  hubungan  dengan kejahatan 

yang terjadi; 

c.   Berdasarkan  pengamatan  hakim  setelah  melihat  keterangan terdakwa 
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maupun saksi di persidangan. 
 

Alat bukti petunjuk akan menjadi sangat berharga sekali apabila dalam kasus 

pidana yang disidangkan tidak menemukan bukti lain, semisal kejahatan  komputer  

yang  sering  disebut  cybercrime  yang  sangat  sulit untuk membawa alat bukti di 

dalam persidangan. Kekuatan pembuktian dengan menggunakan bukti petunjuk  

memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lain, yang memiliki sifat pembuktian 

yang bebas. 

Dalam hal mempergunakan alat bukti petunjuk, hakim harus mencari hubungan 

antara perbuatan, kejadian, atau keadaan, menarik kesimpulan yang  perlu,   serta   

mengkombinasikan   akibat-akibatnya   dan   akhirnya sampai pada suatu keputusan 

tetang terbukti tidaknya sesuatu yang telah didakwakan. Pembuktian yang didasarkan 

pada petunjuk-petunjuk, harus ada  suatu  pemikiran  hakim  tentang  adanya  

persesuaian antara suatu kenyataan dan tindak pidananya sendiri.
44

 

Hasil penyadapan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan 

sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat 

bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi  hakim   dalam   membuktikan   

suatu perkara.  Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana Tahun 

2006 memuat  tentang  beberapa  ketentuan  mengenai  hukum  pembuktian 

diantaranya;
45

 

1. Tidak terdapat pengaturan mengenai “pembalikan beban pembuktian”   

Pasal   62   RUU   KUHAP   Tahun   2006   yang berbunyi : “Tersangka atau 

terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” ini menyatakan bahwa 

kewajiban pembuktian diletakkan   pada   tangan   penuntut   umum   

bukannya   pada tersangka atau terdakwa, namun dalam RUU KUHAP 

Tahun 2007 ketentuan ini tidak ada; 

2. Sebelum majelis memutuskan, hakim dilarang menunjukkan sikap  atau  

mengeluarkan  pernyataan  disidang  tentang keyakinan mengenai salah atau 

tidaknya terdakwa; 

3.   Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila 

hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang- kurangnya 2 (dua) alat 

bukti yang sah bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 

yang bersalah melakukan; 

4. Tetap dianut Teori Pembuktian Negatif (Teori pembuktian Undang-Undang 

Secara Negatif, yaitu hakim mempunyai kewajiban untuk mencari dan 

menemukan kebenaran materiil tentang salah dan tidaknya terdakwa 

didasarkan kepada aturan- aturan pembuktian yang ditetapkan secara 

limitative oleh Undang-Undang dengan disertai adanya keyakinan hakim, 

hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa : “Alat-alat bukti yang sah adalah;” 

(1) Surat; ( 2) Keterangan ahli; (3) Keterangan saksi; (4) Pengamatan 

hakim selama siding; dan (5) Keterangan terdakwa.”; 
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5. Ketentuan mengenai alat-alat bukti ini telah disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi dan perkembangan dalam hukum global, Hal ini 

dapat dilihat dalam penjelasan yang dimaksud dengan “Surat” termasuk 

informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik 

dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk rekaman data atau 

informasi yang dapat dilihat dibaca, dan/atau didengar yang dapat 

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu saran baik yang tertuang 

didalam kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam 

secara elektronik yang berupa tulisan, gambar,   peta,   rancangan,   foto,   

huruf,   tanda   angka,   atau perforasi yang memiliki makna, Penjelasan ini 

mengadopsi ketentuan alat bukti pada Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Korupsi. 

 
Petunjuk dalam RUU KUHAP Tahun 2006 diganti dengan Pengamatan Hakim 

(Judicial Notice). Keterangan terdakwa menjadi alat bukti asalkan cocok dengan alat 

bukti lain, Alat bukti “pengamatan hakim” di Belanda dikenal dengan istilah Eigen 

Waarneming Van Der Rechter, di Inggis dikenal dengan istilah, Judicial 

Notice,Stephen C. Thaman menyatakan sarannya agar alat bukti petunjuk diganti 

dengan alat bukti Real Evidence, Physical Evidence dalam RUU KUHAP. 

Kemudian  dalam  RUU KUHAP Tahun  2007 alat  bukti “pengamatan hakim 

selama sidang” diganti dengan “Alat Bukti Nyata atau   Bukti   Fisik”   dengan   

alasan   bahwa   sebagai   alat   bukti   yang merupakan alat bukti yang berwujud 

dan  yang memiliki karakteristik serta memiliki koneksitas historis dengan suatu 

kasus (tangible evidence historically connection with case), sehingga lebih relevan 

dan lebih kuat bobot untuk mendapatkan kebenaran atas fakta yang disengketakan.
46

 

Dalam draft final RUU KUHAP Tahun 2007 pada Pasal 177 ayat (1) 

diterangkan bahwa :
63

 

(1) Alat bukti yang sah mencakup : 

a.   Barang bukti; 

b.  Surat-surat; 

c.   Bukti elektronik; 

d.  Keterangan seorang ahli; 

e.   Keterangan seorang saksi;  

f.   Keterangan terdakwa; dan  

g.   Pengamatan hakim. 
 

 

Selanjutnya hal yang perlu dikemukakan adalah pengaturan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2007 yang 

menetapkan ketentuan Pasal 30 tentang pembuktian yang berbunyi; 

(1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, harus diporoleh    
secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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(2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka 
persidangan baik diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa. 

 

 

Alfitra menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ini merupakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang menetapkan cara-cara perolehan yang sah 

terhadap semua alat bukti. Oleh karenanya, pengaturan ini dapat dimasukkan dalam 

Rancangan Undang-Undang Hukum  Acara Pidana yang baru atau Rancangan 

Hukum Pembuktian (Pidana).
47

 

Berbicara mengenai hasil penyadapan terhadap proses komunikasi beberapa 

tersangka kasus korupsi, tidak terlepas dari ketentuan mengenai alat bukti 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE 

disebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  

cetaknya  merupakan  alat bukti  hukum  yang  sah.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  

UU ITE,  yang dimaksud dengan 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. 

Sementara itu, Pasal 1 angka 4 UU ITE menyebutkan, bahwa yang dimaksud 

dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,  

diteruskan,  dikirimkan,  diterima  atau  disimpan  dalam bentuk  analog,  digital,  

elektromagnetik, optikal  atau  sejenisnya,  yang dapat  dilihat,  ditampilkan  dan/atau  

didengar  melalui  komputer  atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 

kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

Apabila ditelaah, maka hasil penyadapan yang telah dilakukan oleh KPK 

merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga hasil penyadapan merupakan 

salah satu alat bukti yang sah secara hukum. 

Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga menegaskan bahwa Informasi   

elektronik   dan/atau   Dokumen   elektronik   dan/atau   hasil cetaknya sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai 

dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Terlihat jelas bahwa hasil penyadapan 

                                                      
47

 Ibid. 

 



34 
 

merupakan salah satu bagian dari informasi elektronik yang dapat dianggap sebagai 

alat bukti yang sah secara hukum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

ketentuan mengenai alat bukti dan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum  Acara Pidana   (KUHAP).   

Dengan   demikian,   hasil   penyadapan   memiliki kekuatan  pembuktian  sebagai  

salah  satu  alat  bukti  khususnya  dalam kasus korupsi. 

Berdasarkan hal di atas, hasil penyadapan sebagai salah satu alat bukti  yang  

memiliki  kekuatan  hukum  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan bagi hakim dalam 

memutus perkara khususnya dalam perkara korupsi. Sesuai dengan sistem pembuktian 

yang dianut oleh KUHAP   yaitu   sistem   pembuktian   menurut   undang-undang   

secara negatif, yang merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-

undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau Conviction 

in time theory, sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa 

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat  bukti  yang  sah  diperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. 

 
2. 3. Contoh-contoh  Kasus  Hasil  Penyadapan  dalam  Proses  Pembuktian  di 

Peradilan 

Ada beberapa kasus yang terjadi terkait tindakan penyadapan oleh KPK sebagai 

salah satu upaya memberantas dan menangani korupsi di Indonesia, antara lain kasus 

Artalyta Suryani yang menjadi Tersangka pada  tindak pidana percobaan  penyuapan  

terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dalam rangka meloloskan Syamsul Nursalim 

sebagai Tersangka pada kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia, dengan cara 

meminta dikeluarkannya Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3) dan memang 

Kejaksaan Agung mengeluarkan SP3 tersebut, dalam hal  ini KPK dapat mengungkap 

percobaan penyuapan itu dengan adanya bukti percakapan antara Artalyta Suryani 

dengan pejabat Kejaksaan Agung melalui telepon yang berhasil disadap oleh KPK, 

sehingga Artalyta dan Jaksa Urip Tri Gunawan dapat segera ditangkap. Sebelum 

berbicara mengenai hasil penyadapan sebagai alat bukti, tentu saja harus dilihat 

sampai sejauh mana kewenangan KPK dapat melakukan penyadapan terhadap 

percakapan seseorang secara pribadi melalui fasilitas komunikasi ini, karena 

keabsahan kewenangan KPK ini menentukan pula keabsahan hasil penyadapan 

tersebut sebagai alat bukti. 
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Berdasarkan proses persidangan dengan terdakwa Artalyta di Pengadilan 

Tipikor 12 Juni 2008, terungkap sejumlah dialog terpisah antara  Artalyta  dengan  tiga  

pejabat  Kejaksaan  Agung.  Mereka  adalah Jaksa Urip, mantan Jampidsus Kemas 

Yahya Rahman, dan Jamdatun Untung Udji. 

Kasus lainnya berupa penangkapan Bambang Karyanto dan Adam 

Munandardalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Musi 

Banyuasin, Sumatera Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus 

suap pembahasan RAPBD, Kabupaten Musi Manyuasin,   Sumatera   Selatan.   KPK   

menyatakan   sudah   memeriksa intensif di Mako Brimob Provinsi Sumatera Selatan. 

Dari hasil pemeriksaan itu, penyidik KPK menemukan dua alat bukti cukup untuk 

menetapkan dua anggota DPRD tersebut sebagai tersangka termasuk didalamnya bukti 

tambahan berupa hasil penyadapan. 

Selain itu ada juga kasus yang terjadi pada Mulyana W. Kusumah yang saat itu 

diduga terlibat dalam tindakan penyuapan terhadap petugas Badan  Pemeriksa  

Keuangan  (BPK).  Mulyana  menjadi  terpidana  atas kasus penyuapan terhadap 

auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mulyana W Kusumah telah meminta agar 

kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan 

dibatalkan. Mulyana  yang  diwakili  oleh  kuasa  hukumnya,  Sirra  Prayuna,  dalam 

sidang panel pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) 

meminta agar Pasal 12 ayat 1 huruf  a UU No 30 Tahun 2002 tentang 

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan 

dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 G UUD 1945. 

Sirra menyatakan dengan adanya aktivitas penyadapan, perekaman dan 

pencatatan pembicaraan tanpa sepengetahuan dan seijin pelakunya, pemohon  merasa  

hak  konstitusionalnya  dirugikan  karena tidak  leluasa untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi. Selain itu, KPK dalam melakukan penyidikan kasus Mulyana 

dianggap telah melakukan serangkaian penjebakan dan mengarahkan Mulyana untuk 

melakukan penyuapan, yang semua itu direkam dan disadap. Mulyana juga 

menganggap KPK akan cenderung memaksakan penuntutan suatu perkara meski tanpa 

alat bukti yang cukup dengan tidak adanya kewenangan KPK untuk mengeluarkan 

SP3. 

Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menerima permohonan uji materil 

terhadap Pasal 12 ayat 1 huruf a dan Pasal 40 Undang-Undang KPK yang diajukan 

oleh para mantan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 

(KPKPN) pada 2003. Menurut Pasal 60 Undang-Undang  Mahkamah  Konstitusi,  

Mahkamah  Konstitusi  tidak dapat lagi menguji pasal suatu Undang-Undang yang 
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pernah dimohonkan dan ditolak. Akhirnya Mulyana divonis 2 tahun 7 bulan oleh 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk kasus penyuapan. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana Wira Kusuma menyatakan pengajuan 

uji materiil Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang KPK kepada Mahkamah 

Konstitusi (MK) tidak terkait dengan persidangan kasus korupsi yang tengah 

dijalaninya. Pengajuan uji materiil undang-undang tersebut terhadap UUD 1945 

semata-mata untuk meluruskan  perjuangan  pemberantasan  korupsi  agar  

pelaksanaannya sesuai dengan konstitusi. Mulyana menyatakan bahwa dengan adanya 

aktivitas penyadapan, perekaman dan pencatatan pembicaraan tanpa sepengetahuan 

dan seijin pelakunya, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak 

leluasa untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. 

Sudah banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dengan cara penyadapan, dengan kata lain hasil penyadapan diterima 

sebagai bentuk perluasan dari alat bukti petunjuk di dalam proses pembuktian di 

pengadilan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

V. 1. Kesimpulan 

1. Kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK hanya berdasarkan pada 

Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga 

rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan khususnya pelanggaran 

terhadap   Hak   Asasi   Manusia.   Pada   dasarnya   KPK   melakukan 

penyadapan berdasarkan pada prosedur yang tepat, dalam hal ini KPK 

hanya melakukan penyadapan kepada seseorang yang patut diduga telah 

melakukan tindak pidana korupsi  berdasarkan  bukti  permulan  yang 

cukup. Dalam melakukan penyadapan KPK hanya mengacu pada Standard 

Operating Procedure (SOP) berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis 

Penyadapan Terhadap   Informasi yang kemudian mengatur tentang tata 

cara dan pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK. 

2. Penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti merupakan perluasan 

alat bukti petunjuk  dalam  pembuktian  tindak  pidana  korupsi. Hal  ini 

berdasarkan pada Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2001 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rekaman pembicaraan 

hasil penyadapan KPK mempunyai kekuatan pembuktian karena 

merupakan bagian dari informasi elektronik. Hasil  penyadapan merupakan 

salah satu alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE. Dalam proses pembuktian alat bukti 

petunjuk digunakan seorang hakim apabila belum mencukupi batas 

minimum hukum pembuktian, dengan kata lain alat bukti petunjuk 

merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti lainnya dan tidak 

dapat berdiri sendiri. 
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V. 2. Saran 

1.  Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kewenangan KPK dalam 

melakukan  penyadapan,  karena  didalam Undang-Undang  Nomor  30 

Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi 

tidak memberi batasan mengenai kewenangan pengaturan penyadapan yang 

dijalankan oleh KPK. Pengaturan tentang tata cara dan prosedur yang tepat 

juga diperlukan agar penyadapan yang dilakukan KPK tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan peraturan yang 

berkaitan dengan hak asasi manusia. 

2. Alangkah lebih baiknya apabila Rancangan Undang-Undang Kitab 

Undang-Undang   Hukum   Acara   Pidana   disahkan,   karena   dalam 

pengaturan   didalamnya  sudah  jelas  disebutkan  bahwa  alat  bukti 

elektronik termasuk dalam alat bukti dan bukan merupakan perluasan 

dari alat bukti petunjuk. 
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mekanisme-penyadapan-di-kpk-yang-superketat, 

 

http://panca.wordpress.com. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

I.   Justifikasi Anggaran Penelitian 

Penelitian ini dibiayai dengan sumber dana PNBP Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Mataram Tahun 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) 

dengan justifikasi anggaran penelitian sebagai berikut: 

No Komponen Persentase 

1 Peralatan Penunjang 

a. Servis computer dan printer masing-masing 

 2x dalam 8 bulan (2xRp.750.000)     = Rp. 1.500.000,- 

b. Pembelian literatur/ bahan hukum 

5 paketxRp.100.000,-                   = Rp.    500.000,-                 

c. Pengetikan 2 paket x Rp.250.000,-  

                                                          = Rp.    500.000,- 

 d. Penggandaan proposal 

10 paket                                           = Rp.   500.000,+ 

Jumlah                                              =RP. 3.000.000,- 

20% 

2 Bahan habis pakai 

a. ATK 

   - Kertas A4 

3 rem @ Rp.35.000,-                            = Rp.  125.000,- 

    - Kertas bupallo 

1 rem @ Rp.10.000,-                            = Rp.    10.000,- 

   - Bolpoin 1 lusin, spidol 1 lusin, pensil 1 lusin, setip 1 

lusin, map plastik 1 lusin.  

Kesemuanya 1 paket                       = Rp.   250.000,- 

   - CD 

3 keping @ Rp.5.000,-                               = Rp.   15.000,- 

b. Tinta Printer selama 8 bulan                    =Rp. 250.000,- 

25% 
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c. Poto copy bahan seminar dan monev 

10 paket                                                  =Rp. 580.000,-          

d. 3 Flashdish 4 GBxRp.40.000,-                  = Rp.    120.000,- 

e. Pulsa HP selama tiap bulan selama  

8 bulan x 3orang x100.000.                 = Rp.2. 400.000,+ 

Jumlah                                                     Rp. 3. 750.000,- 

3 Perjalanan/pertemuan 

a. Rental kendaraan 1x/bulan selama 5 bulan 

5x400.000/hari,-                                    = Rp.2.000.000,- 

b. Konsumsi 1x/bulan dalam perjalanan ke lokasi penelitian 

selama 5 bulan 3orangx150.000x 5bulan 

                                                                    =Rp.2.250.000,- 

c. Biaya 5 hari transportasi dan konsumsi 

 tim peneliti dalam rangka pertemuan  

untuk inventarisasi dan analisis data.  

3 org x Rp. 100.000,-x5hari            =Rp.  1.500.000,- 

d. Biaya transportasi perjalanan 1 org  

tenaga administrasi dalam proses  

penjilidan dan penyerahan proposal  

dan laporan akhir. 

    1org. x Rp.125.000 x 2 hari                     =Rp.250.000,+ 

Jumlah                                                     Rp. 6. 000.000,- 

40% 

                                               

=

 

R

p

.

2

.

5

0

0

.

0

0

0

, 
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4 Lain-lain 

a. Foto copy bahan diskusi 

3 org x 5 hri xRp.25.000,-                          = Rp.   375.000,- 

 

b. Biaya bahan seminar dan jurnal ilmiah  =Rp.     550.000,- 

c. Konsumsi Seminar hasil penelitian  

dan pembuatan sertifikat.                         =Rp.    750.000,- 

 

d. Pembuatan dan penggandaan laporan  =Rp.   575.000,+ 

Jumlah                                                     Rp. 2. 250.000,- 

15% 

                         

=

R

p

.

     

5

5

0

. 
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III. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti 

 

N

No 

Nama NIDIN Alokasi Waktu 

(Jam/Minggu) 

Uraian Tugas 

1

1 

Ridwan, SH., 

MH. 

0031125717 12 jam/minggu -Perencanaan 

perlengkapan 

dan sumber 

perolehan data 

penelitian. 

- Analisis data 

2

2 

3 

4 

Prof. Dr. 

Amiruddin, 

SH.,M.Hum. 

0010075705 12jam/minggu Perencanaan 

perlengkapan 

dan sumber 

perolehan data 

penelitian. 

4

3 

M. Hotibul 

Islam, SH., 

M.Hum. 

0031126429 12jam/minggu Pengumpulan 

bahan hukum, 

pengetikan, 

inventarisir, 

pengolahan 

bahan hukum, 

dan analisis data 

hingga 

pengetikan 

laporan akhir. 
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IV. Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti 

a. Ketua Peneliti 

Curriculum Vitae 

1. Nama    : Ridwan, SH., MH 

2. TTL    : Teros, 1957 

3. Pangkat/Golongan/NIP    : Pembina/IVa/1957 1231 1986 02 1002 

4. Jabatan Fungsional  : Lektor kepala 

5. Jabatan Struktural  : - 

6. Alamat Rumah : Jl. Leo III/24 Ampenan. 

7. Alamat Kantor : Fakultas Hukum Unram, Jl. Majapahit 62 

Mataram, telp. (0370) 633035 

8. Bidang Keahlian : Hukum Acara 

9. Riwayat Pendidikan  : 

Jenjang 

pendidikan  

Tahun tamat  Jurusan  Gelar  Kota  

SD 1971 - - Teros 

SMPD 1974 - - Tanjung 

SMAN 1977 Sastra Sosial - Selong 

S1 1985 Ilmu Hukum SH Mataram 

S2 2001 SPP MH UNUD 

10. Pengalaman Penelitian 

-  Kajian normatif perlindungan hak anak dalam kaitannya dengan Undang-

undang No. 3 Tahun 1997 dalam penyelesaian perkara anak. 

-  Penggunaan alat bukti tes DNA dalam mengungkap perkara pidana. 

- Kajian normatif pembaruan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem 

pemasyarakatan. 

                                                                                  Mataram,   April  2018 

                                                                                       Ridwan, SH.,MH.                                                                                                           
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b. Anggota Peneliti 1; 
Curriculum Vitae 

1. Nama    : Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum. 

2. TTL    : Bima, 10 Juli 1957 

3. Pangkat/Golongan/NIP              : Pembina Tk. 1/IVb/19570710 198503 1 003 

4. Jabatan Fungsional  : Lektor Kepala 

5. Jabatan Struktural  : - 

6. Alamat Rumah         : Jl. Ragigenap Gg. Dahlia No. 44 Ampenan,                   

Mataram 

7. Alamat Kantor : Fakultas Hukum Unram, Jl. Majapahit 62 

Mataram, telp. (0370) 633035  

8. Bidang Keahlian : Hukum Acara 

9. Riwayat Pendidikan               :  

  

Jenjang 

pendidikan  

Tahun tamat  Jurusan  Gelar  Kota  

SDN 1969 - - Tangga-Bima  

SEMEP 

Negri 

1972 - - Bima 

SEMEA 

Negeri 

1975 - - Bima 

S1 1983 Ilmu Hukum SH Universitas Mataram 

S2 1996  M.Hum Universitas Airlangga 

S3 2010  Dr. Universitas Airlangga 

10. Pengalaman Penelitian: 

a. Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Suatu 

Studi di Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur, SPP & DPP Unram 

1987 

b. Pencurian Hewan dan Akibat yang Ditimbulkan di Kabupaten Lombok 

Timur, SPP & DPP Unram 1988. 

c. Pengetahuan Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Dalam Hukum Acara 

Pidana, Proyek  P2T Unram 1989. 

d. Pengetahuan Masyarakat Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat tentang Adanya Larangan Pengrusakan Hutan, Proyek  P2T 

Unram 1992. 

e. Hak Penduduk Atas Lahan Hutan dan  Implikasinya Berdasarkan Hukum 

Adat, SPP & DPP Unram 2000. 

f. Harmonisasi UUPTPK dengan UNCAC 2003, SPP & DPP S1 Non Reguler. 

         

                                                                                     Mataram,       pebruri 2019 

   

                                                                                                    

                                                                            Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum. 

  



48 

 

 

 

c. Anggota Peneliti 3 
CURICULUM VITAE 

 

1. Nama Lengkap dan Gelar       : M. Hotibul Islam, SH. M. Hum. 

2.Tempat/Tanggal Lahir  : Kelayu, Tahun 1964 

3. Pangkat/Gol/NIP  : Penata  TKI/III/b/196412311993031013 

4. Jabatan Fungsional  : Lektor Madya 

5. Pekerjaan   : Dosen  Fakultas Hukum Universitas Mataram 

6. Fakultas/Bagian  : Hukum/Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum 

7. Alamat   : Fakultas  Hukum  Universitas   Mataram,  Jln.   

  Majapahit No. 62 Mataram, NTB 

8. Riwayat Pendidikan : 

 

N

No. 

Pendidikan Tempat Tahun Titel/Ijazah Bidang 

Spesialisasi 

1

. 

Madrasah  

Ibtidaiyah NW 

Kelayu 1979 Berijazah - 

2

. 

Tsanawiyah NW Kelayu 1981 Berijazah - 

3

.  

SMA 

Muhammadiyah 

Selong 1985 Berijazah I P S 

4

. 

 

 

5

. 

S-1 Fakultas Hukum 

Universitas Mataram.  

 

S-2 Universitas 

Brawijaya 

Mataram 

 

 

Malang 

1991 

 

 

2002 

Berijazah 

 

 

Berijazah 

Hukum. 

Pidana 

 

Hukum 

Pidana 

 

9. Pengalaman Penelitian antara lain : 

 

1. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Anak (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan 

Negeri Mataram). 1995 

2. Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan di Kecamatan Kediri, Kabupaten 

Lombok Barat. 1996 

3. Kedudukan Hakam Dalam Perkara Perceraian atas Alasan Shiqoq (Studi di 

Pengadilan Agama se Pulau Lombok . 1997 

4. Pembuktian Perkawinan di Bawah Tangan Dalam Gugat Cerai (Studi di Pengadilan 

Agama Mataram. 1997 

5. Kekerasan Kolektif dan Kebijakan Penanggulangannya (Studi Yuridis- Kriminologis 

Tentang  Perkelahian Fisik Antar  Kelompok Masyarakat di Kelurahan Paguatan, 

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat). Tesis. 2002  

6. Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan di Desa Akar-Akar Kecamatan 

Bayan, Lombok Barat. 2003. 

7. Persepsi Masyarakat Nusa Tenggara Barat tentang Pelaksanaan Gema Prima. 2003 

8. Studi Sosiologis Konflik Horizontal Etnis Sasak di Kabupaten Lombok Timur. 2004. 
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9. Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Desa Rempek dengan Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat 

10. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan tindak 

pidana Illegal Loging. 2010.  

11. Pola Penanggulangan Konflik Horizontal Berbasis Agamadan Kultural, strategi 

Nasional 2010. 

12. Perkembangan Pandangan Hakim terhadap kasus kasus Post mayor dalam Praktek 

peradilan. 2011. 

13.  Penggunaan Bukti Pipil Dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Lombok Timur. 

2012  

 

10. Pengalaman Profesi Lain: 

 

1. Anggota Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram 

sejak tahun 1995 sampai tahun 2007. 

2. Ketua Devisi Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram 

sejak tahun 2007. 

3. Konsultan pada Bagian Hukum Sektretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur dari 

tahun 2003 sampai sekarang.  

4. Anggota Dewan Pendiri Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Mataram  dari Tahun 

2003 sampai sekarang. 

5. Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak 2012.   

 

 

 

                                                                  Mataram,    April 2018 

 

      (M. Hotibul Islam, SH., M.Hum) 
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V. Surat Pernyataan     

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini; 

Nama Lengkap                   : Ridwan, SH., MH. 

Pangkat/Golongan/Nip       : Pembina/IVa/19571231 198602 1 002 

Jabatan Fungsional             : Lektor Kepala 

Unit Kerja                           : Fakultas Hukum Universitas Mataram 

Judul Penelitian                   : Analisis Penggunaan Hasil Penyadapan yang 

Dilakukan KPK sebagai Alat Bukti dalam 

Proses Persidangan.  

Nama Anggota Peneliti       :- Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum. 

                                            - M. Hotibul Islam, SH., M.Hum. 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Hasil Penelitian yang berjudul; 

“Analisis Penggunaan Hasil Penyadapan yang Dilakukan KPK sebagai Alat Bukti 

dalam Proses Persidangan,” yang didanai oleh Dana PNBP Program Studi Ilmu 

Hukum Universitas Mataram Tahun 2018 bersifat original dan belum pernah 

dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. Bilamana dikemudian hari ditemukan 

ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya 

penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya. 

                                                                       Mataram,    Oktober 2018  

 

 

Mengetahui                                                                     Yang menyatakan, 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat UNRAM 

Ketua, 

 

 

Muhammad Ali, S.Pt., M.Si., Ph. D.                              Ridwan, SH., MH. 

NIP. 19720727 199903 1 002                                  NIP. 19571231 198602 1 002 

 

                        
 

 


