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Menurut Diffie, penyadapan mulai dilaku-
kan setelah adanya penemuan telepon 
sekitar 1876. Dengan adanya fasilitas jar-

ingan telepon, kegiatan komunikasi antar-individu 
menjadi lebih intens dilakukan karena jarak jauh 
tak lagi jadi masalah. Tercatat, penyadapan pertama 
dilakukan oleh polisi Amerika Serikat sekitar tahun 
1890-an. Salah satu kasus penyadapan pada masa itu 
adalah penangkapan terhadap Roy Olmstead dengan 
teknik Wiretapping dan Eavesdropping. Suatu teknik 
dengan mengaitkan alat pada saluran kabel komu-
nikasi yang biasa digunakan oleh Roy Olmstead. 
Selain Wiretapping pada jaringan telekomunikasi, 
juga dikenal metode Bugging. Yaitu metode yang 
menggunakan sebuah teknik atau alat pendengar 
tersembunyi yang terdiri dari berbagai macam jenis 
dan ukuran, serta dapat diletakkan dimana saja tan-
pa terlihat oleh mata.
Pada dasarnya penyadapan adalah tindakan yang 
dilarang karena melanggar hak privasi. Namun 
pelarangan tersebut memiliki pengecualian, seperti 
untuk kepentingan intelijen yang diatur dalam Pasal 
31 dan 32 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen 
Negara dan kepentingan penegakan hukum. Di In-

Penyadapan merupakan tindakan yang melang-
gar zona privasi; tindakan yang dilarang; memiliki 
karakter yang khusus dan berbeda dengan upaya 
paksa lainnya karena dilakukan dengan cara raha-
sia, tidak terlihat, dan tidak terasa. Selain berfungsi 
sebagai upaya paksa, kadang kala penyadapan juga 
dapat disalahgunakan dan melanggar HAM. 
Penyadapan dipandang sebagai tindakan yang men-
gurai privasi, tetapi tetap dipergunakan oleh aparat 
penegak hukum dimanapun di dunia ini sebagai 
salah satu instrumen upaya paksa dengan pertim-
bangan adanya kebutuhan untuk penegakan hukum. 
Hal ini dimungkinkan karena hak privasi masih ter-
masuk derogable rights sehingga masih dapat dibatasi 
sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasar-
kan undang-undang.  
Penyadapan yang diatur dalam sistem hukum Indo-
nesia baru sebatas pemberian wewenang (legality) 
kepada aparat untuk penegakan hukum (legitimate 
aim), belum menerapkan prinsip proportionality dan 
necessity. Prinsip admisibility dan due process of law 
pun belum sepenuhnya diadopsi dalam hukum acara 
pidana Indonesia sehingga hakim belum banyak ber-
peran dalam menentukan keabsahan alat bukti yang 
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donesia kewenangan penyadapan dalam rangka pen-
egakan hukum dimiliki oleh KPK, Kepolisian RI, dan 
Kejaksaan RI, berdasarkan asas Legality, Legitimate 
Aim, Necessity, Proportionality, Safeguards againts 
illegitimate access, dan Due Prosess.
Dalam legislasi yang mengatur tindakan intersepsi 
atau penyadapan, pemerintah berupaya menghar-
monisasikan pluralitas hukum acara pidan a dengan 
membuat RUU Kitab UU Nomor 8 Tahun 1981, 
mengingat salah satu hal terpenting dalam penyada-
pan adalah pelaksanaanya yang harus bersifat raha-
sia. Jika tidak, maka akan mengancam tujuan utama 
dari penyadapan itu sendiri.
Dalam ajaran Kant, keadilan tidak dapat dicapai 
oleh sebuah intervensi yang tidak adil, dan mengejar 
keadilan melalui ketidakadilan merupakan kontrak-
diksi.
Selain itu buku ini juga menyajikan berbagai per-
bandingan praktik penyadapan di beberapa negara 
seperti di Amerika, Australia, Belanda, Inggris, dan 
Prancis.
Menarik bukan, jadi tunggu apa lagi, segera baca 
selengkapnya di Perpustakaan KPK!

diperoleh dari penyadapan. Karenanya, alat bukti 
yang diperoleh dengan melanggar hak asasi manusia 
pun masih dapat diakui sebagai alat bukti yang sah 
dan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam 
putusannya. 
Buku ini menemukan bahwa RUU KUHAP saat ini 
berupaya membangun hukum acara pidana Indone-
sia yang compatible dengan prinsip-prinsip peng-
hormatan terhadap hak asasi manusia di atas, baik 
dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, 
dan putusan pengadilan serta perbandingan dengan 
negara Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, 
dan Prancis.



Corruption in Contemporary 
politics: a new travel guide.
Mengulas tentang pemikiran dan 
perdebatan tentang korupsi politik 
dan sebab akibat korupsi. Ulasan 
ini sangat relevan bagi jurnalis, 
pembuat kebijakan, akademisi, dan 
peneliti.

Corruption and Govern-
ment: Causes, Consequenc-
es, and Reform.
Buku ini menyajikan penelitian dan 
wawasan tentang perang terhadap 
korupsi pada berbagai bentuk, dan 
paparan kemajuan substansial yang 
mengalami kesulitan dalam perjanji-
an global secara komprehensif.

Teknik Penyidikan dan 
Pemberkasan Tindak Pidana 
Korupsi.
Korupsi merupakan tindak pidana 
yang selalu berkorelasi dengan 
uang dan kekuasaan. Pelakunya 
cenderung para elite. Maka tentu 
butuh teknik-teknik penyidikan yang 
tidak biasa.

Understanding Cyber Secu-
rity: Emerging Governance 
& Strategy. 
Menguraikan pemikiran tentang 
cyberspace sebagai masalah interna-
sional. Sekaligus praktik keamanan 
implementasi dan strategi tata kelola 
dan operasi cyberspace.  

Cybersecurity and Cyber-
war: What Everyone Needs 
to Know.
Buku ini disusun berdasarkan 
pertanyaan seputar keamanan cyber. 
Menjelaskan isu sentral dan karakter 
keamanan, dari kelompok hacker, 
keamanan dunia maya, dan perang 
dunia. 

Many Agent Games in 
Socio-economic Systems: 
Corruption, Inspection, 
Coalition Building, Network 
Growth, Security.
Buku ini relevan untuk para pemer-
hati ilmu matematika terapan yang 
tertarik pada operasi penelitian, 
ilmu komputer, keamanan nasional, 
ekonomi, dan keuangan yang terkait 
dengan inspeksi korupsi.

How to Measure Anything 
in Cybersecurity Risk.
Menjelaskan  tentang praktik kea-
manan cyber. Memberikan panduan 
otoritatif  memecahkan masalah dan 
risiko berserta metode dan praktik. 

Hukum Pidana Pencucian 
Uang.
Buku ini mengurai teori dan praktik 
mengenai perkembangan pencucian 
uang yang bersifat transnasional.

Routledge Handbook of 
Political Corruption.
Berisi penelitian inovatif dan 
menarik yang dilakukan di Eropa dan 
Amerika Utara dalam bidang korupsi 
politik, yang mendefinisikan sifat, 
penyebab, dan konsekuensi korupsi.
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