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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1. Latar Belakang 

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam 

kehidupanmasyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi 

sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut 

masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu 

tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah 

korupsi.Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. 

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih 

dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi 

mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak 

yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi 

merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan pembangunan 

sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan 

moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah 

budaya.Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita masyarakat adil dan 

makmur.
1
 

Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum 

berfungsi secara efektif dan efisien dalam  memberantas tindak pidana korupsi. 

                                                           
1
 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Semarang: Sinar Grafika, 2005, h. 1. 
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Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam 

masyarakat.Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari 

jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi 

kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang 

memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.Dalam rangka mewujudkan 

supremasi hukum, Pemerintah telah meletakan landasan kebijakan yang kuat 

dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi.Semua kebijakan tersebut tertuang 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan.Berdasarkan ketentuan Pasal 43 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001, Badan Khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang 

memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.  

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak 

pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara 

dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, yang mendapat perhatian 

yang meresahkan masyarakat
2
 dan atau yang menyangkut kerugian negara paling 

sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3
 

Selain itu salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 

melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara,
4
penyadapan 

yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah upaya dalam 

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
5
Terdapat penilaian 

yang berbeda bila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia karena dalam 

                                                           
2
Ibid. h. 67-68. 

3
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.Pasal 11. 
4
Ibid. Pasal 6. 

5
Ibid. Pasal 12. 
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Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM/UDHR) berisi 30 Pasal yang 

terdiri dari hak-hak fundamental dan kebebasan yang berlaku bagi semua manusia 

tanpa diskriminasi. Kaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Penyadapan terdapat 

dalam DUHAM Pasal 12 yang berbunyi : 

“Tak seorang pun boleh dikenai intervensi sewenang-wenang terhadap privasi, 

kekeluargaan, rumah tangganya atau korespondensinya, juga serangan terhadap 

kehormatan dan nama baiknya.Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari 

intervensi dan serangan semacam itu”.
6
 

Dengan demikian, dalam HAM terkandung beberapa tekad yang dapat 

dibenarkan yaitu hak asasi manusia berasal atau bersumber dari Tuhan sering 

disebut hukum alam yang dimiliki atau diberikan kepada semua orang/individu 

tanpa membedakan status orang-perorangan, dalam hak asasi manusia 

mengarah/mengutamakan lebih dahulu kepuasan batin (Spiritual Need) semua 

pihak yang dapat memberikan kontribusi positif dan aktif pada kepuasan lahiriah  

(Biological Need), penjabaran/aplikasi hak asasi manusia berkembang terus 

seirama dengan perkembangan pikir, budaya, cita-cita manusia dan ilmu 

pengetahuan/teknologi, manusia tidak bisa kehilangan hak asasinya karena ia 

akan tidak lagi secara kodrati menjadi manusia, hak asasi manusia selalu melekat 

pada setiap orang untuk sepanjang hidupnya tanpa dapat diambil atau dicabut, 

kecuali ada pelanggaran, atas aturan hukum yang berlaku lewat keputusan hakim 

yang adil dan benar, keberadaan negara antara lain untuk menghormati dan 

mempertahankan HAM sesuai dengan kesepakatan bersama demi pengembangan 

martabat kemanusiaan dan kesadaran memiliki dan melaksanakan hak asasi harus 

dikaitkan pula dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.
7
 

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa manusia 

memiliki banyak hal yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

                                                           
6
 Koesparmono Irsan, Hak Asasi Manusia Dan Hukum, Jakarta: 2005, h. 46. 

7
 Ibid. h. 38-39. 
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diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, 

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
8
 

Salah satu pengekangan terhadap kebebasan manusia untuk berbicara secara 

bebas adalah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi.Terhadap masalah ini penulis tertarik untuk membahas masalah 

penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat Komisi 

Pemberantasan Korupsi merupakan satu-satunya Komisi Negara yang diberi 

wewenang tanpa pembatasan untuk melakukan penyadapan terhadap seseorang. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dari itu penulis 

memilih judul tentang : PENYADAPAN OLEH KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM. 

 

2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis menulis perumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Apakah latar belakang penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai 

Komisi Negara yang berwenang melakukan penyadapan dibidang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 

b. Apakah syarat yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

melakukan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi? 

 

3. Ruang Lingkup Penulisan 

                                                           
8
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.Pasal 4. 
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Penulisan proposal ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar didalam 

menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga 

pembahasannya menjadi lebih terarah dan diharapkan penelitian ini dapat 

berlangsung secara sistematis. Sesuai dengan judul proposal ini, Penelitian yang 

dilaksanakan adalah menyangkut Hukum Pidana Khusus tentang penyadapan oleh 

komisi pemberantasan korupsi menurut perspektif hukum. 

 

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

a. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

1) Untuk mengetahui latar belakang Komisi Pemberantasan Korupsi yang di 

sahkan dalam melakukan penyadapan berkaitan dengan kasus Korupsi. 

2) Untuk mengetahui syarat-syarat danatau kriteria Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam melakukan penyadapan sehingga tidak melanggar hak 

privasi pelaku tindak pidana korupsi sebagai warga Negara yang 

dilindungi oleh Negara. 

 

b. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah : 

1) Sebagai sarana informasi bagi civitas akademika dan masyarakat luas 

untuk mengetahui kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, 

dan apakah penyadapan yang dilakukan melanggar Hak AsasiPelaku 

Tindak Pidana Korupsi. 

2) Sebagai bahan bacaan (literature), selain literatur-literatur yang sudah ada. 

 

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 
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Yang dimaksud hukum pidana oleh Simons digolongkan menjadi dua 

bagian yaitu : 

1) Hukum pidana dalam arti objektif (straffrecht in objective zin) adalah 

keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas 

pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum 

lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus 

berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-

syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-

peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari 

hukuman itu sendiri.
9
 

2) Sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif (straffrecht in subjective 

zin) dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu : 

a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaan untuk menghukum, yakni hak 

yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah 

ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Pengertian hukum 

pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang 

bertujuan membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum. 

b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan 

dengan hukum. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang 

demikian juga disebut sebagai ius puniendi.
10

 

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat 

dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis.subtansi (isi) hukum 

yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi 

sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.  

Berbicara hukum secara das sollen, artinya kita sedang berbicara 

mengenai cita atau keinginan hukum.Salah satu yang menjadi cita hukum 

                                                           
9
 Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2012, h. 4.  

10
 Ibid. 
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adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri.Penulis sendiri kurang sepakat 

dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih sepakat dengan kata 

pengakan keadilan. Untuk itu berikut ini penulis akan membahas dengan 

bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan 

hukum.Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. 

Menurut Freidmann  berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung 

pada: 

a. Substansi Hukum Adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan 

aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk 

putusan pengadilan. 

b. Struktur Hukum Adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta 

aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan 

dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para 

pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. 

c. Budaya HukumAdalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan 

cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga 

masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya 

sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan 

kepada pentingnya Budaya Hukum (Legal Culture). 

Substansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman ini disebut 

sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 

dilaksanakan.Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang 

yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka 

keluarkan, aturan baru yang mereka susun.Substansi juga mencakup 

hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab 

undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut Civil 

Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan 

perundang-undangan juga telah menganut Common Law System 

atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang 
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tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan 

dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di 

Indonesia.Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam 

KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan 

pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, 

sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum 

apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua adalah Struktur 

Hukum/Pranata Hukum.Dalam teori Lawrence Meir Friedman, hal ini 

disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya 

hukum itu dilaksanakan dengan baik.Struktur hukum berdasarkanUndang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).Kewenangan lembaga 

penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium 

(dimana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada hukum) yang 

menyatakan “fiat justitia et pereat mundus”(meskipun dunia ini runtuh 

hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila 

tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan 

independen.Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila 

tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan 

hanya angan-angan. 

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan 

penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor 

yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum 

diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen 

yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas 
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bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam 

memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila 

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, 

kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. 

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga adalah Budaya Hukum, 

Kultur hukum menurutLawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap 

manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, 

pemikiran, serta harapannya.Kultur hukum adalah suasana pemikiran 

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 

digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.Budaya hukum erat kaitannya 

dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 

masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat 

merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara 

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan 

salah satu indikator berfungsinya hukum. 

Baik substansi hukum, struktur hukum  maupun budaya hukum saling 

keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. 

Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang 

saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan 

damai.
11

 

 

b. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang 

berisikan operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu 

pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini. 

                                                           
11

Teori Penegakan Hukum terdapat di Blog Muis S. A. Pikahulan http://ose003.Blogspot.com 

/2013/ 04/teori-penegakan-hukum.html diakses pada tanggal 10 Februari 2014. 
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Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan 

dijabarkan dalam uraian dibawah ini: 

1) Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa, guna 

meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam, sedangkan yuridis 

memiliki arti atau pengertian yakni secara hukum, seperti bantuan atau 

bantuan hukum.
12

 

2) Pengertian analisis yuridis dalam penelitian ini adalah sebuah analisa atau 

kajian secara hukum terhadap sesuatu atau sebuah penelitian. 

3) Penyadapan adalah menahan, menangkap, mencegat atau memintas.
13

 

Sedangkan di dalam kamus Oxford didefinisikan sebagai to cut off from 

access or communication
14

. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menyadap adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, 

pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.
15

 

Penyadapan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Pada Pasal 31 (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, 

merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, danatau mencatat 

transmisi Informasi Elektronik danatau Dokumen Elektronik yang tidak 

bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun 

jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
16

 

4) Pengertian dari Penyadapan secara sah atau Lawful Interceptionadalah 

suatu cara penyadapan dengan menempatkan posisi penyadap di dalam 

penyelenggara jaringan telekomunikasi sedemikian rupa sehingga 

penyadapan memenuhi syarat tertentu yang dianggap sah secara 

                                                           
12

 Pengertian Yuridis, terdapat di situs http://artikata1.blogspot.com/2012/08/ pengertian 

yuridis.html, diakses pada tanggal 05 Januari 2014. 
13

Pengertian Penyadapan terdapat di situs www.Kamus.net, diakses pada tanggal 05 Januari 

2014. 
14

Pengertian Penyadapan terdapat disitus http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, 

diakses pada tanggal 06 Januari 2014. 
15

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
16

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 

31 
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hukum.Dalam hal ini syarat-syarat tersebut diatur secara yuridis oleh 

negara yang bersangkutan. Sehingga dimungkinkan terdapat perbedaan 

aturan serta standar antara suatu negara dengan negara lainnya. 

Prinsip-prinsip umum yang terkait dengan Lawful Interception dituangkan 

kedalam the Convention on Cybercrime di Budapest, tanggal 23 

November 2001. Sementara kesekretariatan dipegang oleh The Council of 

Europe (Dewan Eropa). Walaupun demikian the treaty atau kesepakatan 

bersama tersebut berlaku umum dan global.Akan tetapi The Global Lawful 

Interception Industry Forum sebagaimana juga yang disebutkan oleh 

Dewan Eropa selaku sekretariat menyebutkan bahwa masing-masing 

negara memiliki definisi serta kebutuhan yang berbeda dalam memaknai 

Lawful Interception tersebut. Misalnya, Negara Inggris mengacu kepada 

RIPA (Regulation of Investigatory Powers Act), sedangkan Amerika 

mengacu kepada hukum masing-masing negara federal. Di negara-negara 

Commonwealth of Independent States (Negara Persemakmuran Inggris) 

mengacu kepada SORM. Namun, beberapa institusi misalnya ETSI 

(European Telecommunications Standards Institute) sebagai lembaga 

yang jamak mengeluarkan acuan standar telekomunikasi, juga 

mengeluarkan standar tentang aturan dan standar penyadapan.  

Dari definisi interception menurut ETSI adalah : 

”Interception 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 sedia digunakan untuk 

kepentingan fasilitas kontrol pelaksanaan hukum.”
17

 

Mengutip dari definisi Newport-Networks: 

“Lawful Interception (LI) is a requirement placed upon service providers 

to provide legally sanctioned official access to private communications. 

With the existing Public Switched Telephone Network (PSTN), Lawful 

Interception is performed by applying a physical „tap‟ on the telephone 

                                                           
17

Pengertian Lawfull Interception terdapat di situs 

http://panca.wordpress.com/2006/07/17/lawfull-interception/ diakses pada tanggal 06 Januari 2014. 
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line of the target in response to a warrant from a Law Enforcement 

Agency (LEA).” 

5) Jika ditinjau dari keberadaan tentang aturan Lawful Interception 

diIndonesia, negara kita telah mengeluarkan Peraturan Menkominfo 

Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan 

Terhadap Informasi yang berisi pedoman-pedoman dalam melakukan 

penyadapan secara sah. Dari definisi sesuai peraturan tersebut disebutkan 

bahwa Penyadapan Informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau 

merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan 

telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan 

atau komunikasi tersebut. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Penyadapan Secara Sah, 

berfokus pada pemotongan informasi di tengah jalan dengan syarat dan 

ketentuan yang telah diatur oleh yuridiksi masing-masing negara.
18

 

6) Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun.
19

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk 

dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi.
20

 

7) Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang 

sesuatu hal, dengan perspektif orang akan memandang sesuatu hal 

berdasarkan cara-cara tertentu, dan cara-cara tersebut berhubungan dengan 

asumsi dasar yang menjadi dasarnya, unsur-unsur pembentukannya dan 

ruang lingkup apa yang dipandangnya. Perspektif membimbing setiap 

orang untuk menentukan bagian yang relevan dengan fenomena yang 

terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara 

                                                           
18

Penyadapan secara sah untuk telekomunikasi bergerak seluler terdapat di situs 

http://rizazmi.wordpress.com/2009/05/06/penyadapan-secara-sah-untuk-telekomunikasibergerak-

seluler-lawful-interception-for-cellular-telecommunication/, diakses pada tanggal 06 Januari 2014. 
19

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, op.cit., Pasal 3. 
20

Ibid. Pasal 4. 
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rasional.Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah 

kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang 

mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam 

suatu konteks situasi tertentu. Dalam konteks sosiologi juga memiliki 

perspektif yang memandang proses sosial didasarkan pada sekumpulan 

asumsi, nilai, gagasan yang melingkupi proses sosial yang terjadi.
21

 

8) Hak asasi manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat 

dan martabat manusia yang dimiliki secara ilmiah yang melekat pada 

setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis 

kelamin.Dalam pengertian universal hak asasi diartikan sebagai hak dan 

kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia 

dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai 

manusia.Dalam buku ABC Teaching of Human Rights yang dikeluarkan 

oleh PBB didefinisikan sebagai “Those Rights which are inherent in our 

nature and without which we cannot lives as human being” (hak-hak yang 

melekat secara kodrati pada manusia yang tanpa itu tidak dapat hidup 

sebagai layaknya manusia).
22

 

 

6. Metode Penelitian 

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk 

mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan 

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang 

ditimbulkan oleh fakta tersebut.
23

 

                                                           
21

Pengertian Perspektif terdapat di situs www.Agussetiaman.wordpress.com, diakses pada 

tanggal 06 Januari 2014. 
22

 Koesparmono Irsan, op.cit., h. 27. 
23

 Soerjono Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Universitas  Indonesia,  2006,  

h. 27. 
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Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan 

data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan 

pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridisnormatif, maka 

penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan 

penghayatan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta 

wawancara. Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis di 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penelitian hukum ini adalah 

yuridisnormatif yaitu dengan menggunakan bahan hukum sekunder, bahan 

hukum sekunder menjelaskan bahwa bahan hukum primer seperti hasil 

pemikiran yang relevan, dan buku-buku penunjang lain. 

 

b. Sifat Peneliltian 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penullisan hukum 

ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang 

diteliti mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

melakukan penyadapan guna penyelesaian terhadap kasus korupsi yang 

ditangani. 

 

c. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

menurut kekuatan mengikatnya data sekunder dan terdiri dari tiga sumber 

hukum yaitu : 

1) Sumber Bahan Hukum Primer 
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Penelitian ini menggunakan data primer  yaitu Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari wawancara-wawancara yang dilakukan 

penulis, buku-buku literature, media internet dan data lainnya yang 

kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan 

untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh. 

3) Sumber Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, 

kamus besar bahasa Indonesia, buku petunjuk atau buku pegangan yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

4) Metode Pengumpulan  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian terhadap 

berbagai buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan wawancara 

sebagai penunjang yang berkaitan dengan judul skripsi ini. 

 

d. Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan adalah secara analisis deskriptif terhadap 

data kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan secara 

tertulis dipelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif). Pada 

penyusunan karya ilmiah ini, data terutama diperoleh bahan pustaka dimana 

pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara 

penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara 

penelitian yang menghasilkan data deskripstif serta komparatif. 

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan 

dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan 

cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan 
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kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok 

permasalahan tersebut.
24

 

 

7. Sistematika Penulisan 

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi 

perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat 

materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari Bab I sampai dengan Bab 

terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang 

lainnya. Gambaran isi yang dimaksud sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang : Latar Belakang, 

Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Dan 

Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, 

Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA   KHUSUS, 

PENYADAPAN DAN HAK ASASI MANUSIA 

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: pengertian 

hukum pidana, jenis-jenis hukum pidana, pengertian tindak 

pidana, unsur-unsur tindak pidana, penyadapan oleh KPK dan 

Hak Asasi Manusia. 

 

BAB III : PENYADAPANMENURUT KOMISI PEMBERANTASAN 

  KORUPSI DAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI  

  MANUSIA  

                                                           
24

 Surahman Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Tekhnik, Edisi VII, 

Cetakan IV, Tarsito, 1982, h. 5.  
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Dalam bab ini akan diuraikan penulis sebagai analisa data yang 

didapat selama observasi dan hasil wawancara dengan pihak-

pihak terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

 

BAB IV : ANALISA   HUKUM   PENYADAPAN  OLEHKOMISI  

PEMBERANTASANKORUPSI MENURU PERSPEKTIF 

HUKUM  

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Alasan 

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pemerintahan 

disahkan melakukan penyadapan dan kriteria penyadapan yang 

tidak melanggar hak asasi manusia sebagai warga negara yang 

harus dilindungi. 

 

BAB V : PENUTUP 

 Dalam bab ini akan diuraikan Kesimpulan dan Saran. 
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