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. . . intelligence is not an isolated activity. It is an integral part of government.  
It reflects the character of national constitutions and the societies in which it is set.2

 
 

Kendati mendapatkan tentangan publik luar biasa, pada akhirnya DPR tetap memaksakan untuk 
melakukan pengesahan terhadap RUU Intelijen Negara, pada Rapat Paripurna DPR, 11 Oktober 
2011. Sikap DPR dan Pemeritah ini kian menunjukan ketidapekaan, sekaligus ketidakpahaman 
pembentuk undang-undang terhadap buruknya materi RUU Intelijen Negara, yang mengancam 
perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga negara. Pembentukan UU Intelijen 
Negara sebagai salah satu mandat reformasi, justru melenceng dari yang diharapkan. Undang-
undang ini terlalu prematur, dan tidak cukup menjadi pedoman bagi reformasi intelijen, yang di 
masa lalu banyak melakukan praktik-praktik hitam, yang melanggar hak asasi dan merampas 
kebebasan warganegara. 
 
Salah satu ketentuan di dalam UU Intelijen Negara yang memiliki potensi ancaman tinggi bagi 
perlindungan kebebasan wargangera, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak privasi, 
adalah munculnya pengaturan mengenai penyadapan-intersepsi komunikasi, yang tidak cukup 
memberikan batasan. Ketentuan penyadapan yang diatur di dalam Pasal 32 UU Intelijen Negara, 
meski terkesan memberikan batasan dan syarat bagi intelijen, dalam menggunakan kewenangan 
penyadapan, namun hal itu belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi warganegara. Dalam 
penjelasan Pasal 32 UU Intelihen Negara disebutkan: 
 

“Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, 
membelokkan, menubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun 
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk 
memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Yang dimaksud dengan 
“peratura perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini”. 

 
Secara prinsipil, dilihat dari fungsi dan kewenangannya, lembaga intelijen negara sudah sepatutnya 
diberikan wewenang untuk melakukan intersepsi komunikasi—penyadapan, namun aturan yang 
muncul di dalam RUU, justru memiliki potensi pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 
Dalam praktik internasional, undang-undang nasional yang mengatur mengenai kewenangan 
penyadapan bagi lembaga intelijen, harus secara tegas mengatur mengenai hal-hal berikut ini:3 (1) 
tindakan intersepsi yang dapat dilakukan, (2) tujuan melakukan intersepsi, (3) kategorisasi objek—
individu yang dapat dilakukan intersepsi,4

 

 (4) ambang kecurigaan—bukti permulaan,  yang 
diperlukan untuk membenarkan penggunaan tindakan intersepsi, (5) pengaturan mengenai 
pembatasan durasi dalam melakukan tindakan intersepsi, (6) prosedur otorisasi—perijinan, dan (7) 
pengawasan serta peninjauan atas tindakan intersepsi yang dilakukan. 

                                                            
1  Program Officer Policy Monitoring pada Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) Jakarta. 
2  M. Herman, Intelligence Services in the Information Age, (London: Frank Cass, 2001), hal. 138. 
3  Martin Scheinin, Compilation of Good Practices on Legal and Institutional Frameworks and Measures that Ensure 

Respect for Human Rights by Intelligence Agencies while Countering Terrorism, including on their Oversight, (UN 
Human Rights Council, 2010), hal. 19. 

4  Sejumlah negara memberikan jaminan khusus terhadap individu-individu pertentu, khususnya mereka para jurnalis dan 
advokat, dari tindakan pengumpulan informasi intelijen—khususnya terkait dengan kerja-kerja intersepsi komunikasi. 
Lihat Germany Criminal Code, G10 Act, sect. 3b; sects. 53 and 53a 



Pengaturan ketat harus diberlakukan bagi aktivitas intersepsi komunikasi, sebab aktivitas ini 
merupakan salah satu tindakan yang membatasi hak asasi manusia seseorang, khususnya terkait 
dengan hak privasi seseorang. Hal itu sebagaimana tertera di dalam pelbagai instrumen 
internasional hak asasi manusia, yang diantaranya menegaskan bahwa menjadi hak asasi yang 
bersifat fundamental (fundamental rights), bagi setiap orang untuk tidak dikenakan tindakan 
sewenang–wenang ataupun serangan yang tidak sah, terhadap kehidupan pribadinya atau barang 
milik pribadinya, termasuk di dalamnya juga hubungan komunikasinya, oleh pejabat negara yang 
melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan dalam suatu tindak pidana. Bahkan Universal 
Declaration of Human Rights 1948, dalam Pasal 12 telah menegaskan bahwa: 
 

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 
correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to 
the protection of the law against such interference or attacks.” 

 
Penegasan tersebut selanjutnya diperkuat kembali melalui Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik, dimana pada Pasal 17 Kovenan disebutkan, “Tidak boleh seorang pun yang dengan 
sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampurtangani perihal kepribadiannya, keluarganya, 
rumahtangganya atau surat-menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan 
nama baiknya secara tidak sah”. Ketentuan ini menekankan pada pembatasan kewenangan negara 
untuk melakukan pengawasan rahasia terhadap suatu individu.  Dalam pasal tersebut dikatakan: 
 

(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, 
home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.  

(2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or 
attacks. 

 
Kemudian dalam Komentar Umum No. 16 yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada persidangan ke dua puluh tiga, tahun 1988, yang 
memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik, pada point 8 dinyatakan, “…bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin 
secara de jure dan de facto. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan 
dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (surveillance), baik secara elektronik 
maupun lainnya, penyadapan telepon, telegraf, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta 
perekaman pembicaraan harus dilarang”. 
 
Sejalan dengan sejumlah instrumen internasional di atas, UUD 1945 juga memberikan penegasan 
serupa, ketentuan Pasal 28 G UUD 1945 menyatakan: 
 

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 
harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi.” 

 
Dalam ranah hukum nasional, ketentuan senada juga dapat ditemukan dalam Pasal 32 UU No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “Kemerdekaan dan rahasia dalam 
hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh 
diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
 
Selain ketentuan–ketentuan hak asasi manusia nasional tersebut, sesungguhnya terdapat ketetuan 
lain yang dapat menjadi rujukan dalam hal perlindungan pribadi khususnya komunikasi pribadi yaitu 



dalam Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan, “Setiap orang dilarang 
melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi 
dalam bentuk apapun”. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 40 UU tersebut juga telah ditegaskan:  
 

“yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau 
perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi 
dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi 
yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”. 

 
Dari beragam ketentuan–ketentuan hukum internasional dan nasional di atas, maka dapat ditarik 
beberapa kesamaan, yakni mengenai larangan bagi negara untuk secara sewenang–wenang 
melakukan intervensi terhadap kehidupan pribadi dan juga hubungan komunikasi warganya. Dan hal 
yang paling penting adalah adanya katup pengaman atau safeguards clause yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari suatu undang–undang untuk 
melawan intervensi sewenang–wenang tersebut dan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas 
pelanggaran privasi yang dilakukan secara melawan hukum.  
 
Kendati demikian, mengacu pada pada Komentar Umum No. 16 ICCPR, meski hak privasi adalah 
bagin dari fundamental rights, namun demi kepentingan publik yang lebih luas, pelakasanaan dari 
hak tersebut dapat dibatasi oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan. Dinyatakan pada 
point 7 komentar umum, “Karena semua orang hidup dalam masyarakat, perlindungan terhadap 
pribadi (privacy) pada dasarnya bersifat relatif. Namun, pihak berwenang publik yang kompeten 
hanya dapat meminta informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi individual sejauh 
diperlukan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dipahami berdasarkan Kovenan”. Kemudian 
dalam point 8 dinyatakan, “Bahkan dalam hal campur tangan yang sesuai dengan Kovenan, 
peraturan yang relevan harus memuat secara detil dan tepat kondisi-kondisi di mana campur tangan 
tersebut dapat diijinkan. Suatu keputusan untuk melaksanakan kewenangan campur tangan 
semacam itu hanya dapat dibuat oleh pihak berwenang yang ditugaskan oleh hukum, dan 
berdasarkan kasus-per-kasus. Artinya, hak privasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat 
dibatasi (derogable rights), dengan sejumlah pra-syarat tertentu, yang diatur menggunakan undang-
undang.  
 
Dalam konteks Indonesia, penegasan serupa juga diberikan oleh sejumlah peraturan perundang-
undangan nasional, seperti halnya ketentuan Pasal 32 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Ketentuan ini makin diperkuat oleh 
Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya. Sedikitnya terdapat tiga putusan MK yang 
secara khusus memberikan penegasan mengenai jaminan hak privasi serta relasinya dengan 
keperluan intersepesi komunikasi oleh aparat negara, dalam kerangka penegakan hukum.  
 
Pertama, dapat kita lihat dalam pertimbangan hukum putusan MK pada Perkara Nomor 006/PUU-
I/2003 tentang pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 
(KPKPN), dan sejumlah perorangan Warga Negara Indonesia. Dalam putusan tersebut MK 
menyatakan, bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi adalah konstitusional. MK menjelaskan hak privasi bukanlah bagian dari hak-
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), sehingga negara 
dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan 
Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Lebih lanjut MK 
menyatakan, “untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan 



perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang 
mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud”.5

 
  

Kedua, adalah pertimbangan hukum putusan MK dalam Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 
lagi-lagi pada pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, yang diajukan oleh Drs. Mulyana Wirakusumah, dan sejumlah perorangan Warga Negara 
Indonesia. Dalam putusan tersebut MK menyatakan:  
 

”Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum 
Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan 
perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, di 
mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana 
ditentukan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud itulah yang 
selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah 
penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan 
perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan 
yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk 
menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu 
sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna 
menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi”.6

 
  

Ketiga, MK kembali menegaskan putusannya dalam perkara No. 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian 
Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, yang diajukan 
oleh Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi Djafar. Dalam ratio decidendy putusan 
tersebut, MK menyatakan bahwa penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi 
orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia (HAM), akan tetapi untuk kepentingan 
nasional yang lebih luas, seperti halnya penegakan hukum, hak tersebut dapat disimpangi dengan 
pembatasan. Dikarenakan intersepsi merupakan salah satu bentuk pembatasan hak asasi seseorang, 
maka pengaturannya harus dilakukan dengan undang-undang. Menurut MK, pengaturan dengan 
menggunakan undang-undang akan memastikan adanya keterbukaan dan legalitas dari penyadapan 
itu sendiri.7

 
  

Dengan merujuk keterangan ahli yang disampaikan oleh Ifdhal Kasim, MK mengatakan bahwa 
penyadapan hanya dibolehkan bilamana memenuhi bebepara pra-syarat berikut: (i) adanya otoritas 
resmi yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk memberikan izin penyadapan (biasanya Ketua 
Pengadilan), (ii) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan, (iii) 
pembatasan penanganan materi hasil penyadapan, dan (iv) pembatasan mengenai orang yang dapat 
mengakses penyadapan.8

 
 

Lebih jauh MK menekankan tentang perlunya sebuah undang-undang khusus yang mengatur 
penyadapan pada umumnya, hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang 
berwenang. Menurut MK, undang-undang ini penting adanya, dikarenakan hingga saat ini di 
Indonesia belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan. Seperti diketahui, saat ini di 
Indonesia, sedikitnya terdapat sembilan undang-undang yang memberikan kewenangan penyadapan 
kepada instansi penegak hukum, dengan mekanisme dan cara yang berbeda-beda. Kesembilan 
                                                            
5  Lihat Putusan MK No. 006/PUU-I/2003. 
6  Lihat Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006. 
7  Lihat Putusan MK No. 05/PUU-VIII/2010. 
8  Selengkapnya lihat Ifdhal Kasim Kewenangan Penyadapan dan Perlindungan Atas Hak Privasi, Keterangan Ahli Tertulis 

untuk Perkara No 5/PUU-VIII/2010  pada Mahkamah Konstitusi. Lihat juga Steve Tsang (ed.), Intelligence and Human 
Rights in the Era of Global Terrorism, (London: Praeger Security International, 2007). 



peraturan perundang-undangan tersebut adalah: (1) Bab XXVII WvS tentang Kejahatan Jabatan, (2) 
UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, (4) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, (5) Perpu Nomor 1 Tahun 
20002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (6) UU No. 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat, (7) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (8) 
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan (9) UU No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika.  
 
Selain sembilan undang-undang tersebut, juga terdapat setidaknya dua Peraturan Pemerintah dan 
dua Peraturan Menteri, yang materi muatannya mengatur tentang penyadapan, yaitu: (i) Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (ii) 
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, (iii) 
Peraturan Menteri Informasi dan komunikasi No. 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan 
Terhadap Informasi, (iv) Peraturan Menteri No. 01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Perekaman 
Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara, yang mengatur mengenai 
ketentuan teknis dari penyadapan, tata cara penyadapan yang bertujuan untuk kepentingan negara 
tanpa mengabaikan etika dan kerahasiaan informasi. Menurut MK, akibat ketiadaan aturan tunggal 
tentang hukum acara dan/atau tata cara penyadapan telah menyebabkan terancamnya hak atas 
privasi warga negara dalam negara-negara hukum modern di dunia. 
 
Mengenai undang-undang yang mengatur tentang tata cara penyadapan, seperti pada instrumen 
dan praktik di negara lain, dengan mengutip pendapat ahli yang disampaikan Fajrul Falaakh, MK 
menyatakan bahwa undang-undang mengenai penyadapan harus mengatur: (i) wewenang untuk 
melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan, (ii) tujuan penyadapan secara spesifik, 
(iii) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan, (iv) adanya izin dari 
atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan, (v) tata cara penyadapan, (vii) pengawasan 
terhadap penyadapan, (viii) penggunaan hasil penyadapan.9

 
 

Dalam praktik intelijen, terkait dengan pelakasaan kewenangan intersepsi komunikasi, selain harus 
patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur di dalam undang-undang mengenai intersepsi 
komunikasi—penyadapan, karena tindakannya yang melanggar hak asasi manusia, makan dalam 
tindakkannya harus diawasi oleh setidaknya satu institusi eksternal dan independen dari intervensi 
badan intelijen. Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk revisi perintah/order, 
penangguhan atau penghentian tindakan intersepsi, serta pengumpulan data intelijen lainnya. Untuk 
memastikan tindakan yang dilakukan badan intelijen, tidak menabrak prinsip dan jaminan hak asasi 
manusia, terhadapnya harus dikenakan proses otorisasi bertingkat.  
 
Memerhatikan materi muatan UU Intelijen Negara, khususnya terkait dengan pemberian 
kewenangan khusus intersepsi komunikasi bagi lembaga intelijen, ketentuan penyadapan yang 
diatur di dalam Pasal 32 UU Intelijen Negara, meski terkesan memberikan batasan dan syarat bagi 
intelijen, dalam menggunakan kewenangan penyadapan, namun hal itu belum cukup untuk 
memberikan perlindungan bagi warganegara. Meski diatur di dalam undang-undang, akan tetapi 
tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan unlawful interception, sebab berseberangan 
dengan mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam putusannya.  
 
Perintah konstitusional MK untuk membentuk undang-undang khusus tentang penyadapan, yang 
menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas penyadapan, yang dilakukan aparat negara, haruslah 
dimaknai bahwa perlindungan hak privasi sebagai bagian hak konstitusional warga negara wajib 
diberikan perlindungan oleh negara. Merujuk pada studi yang dilakukan Arjomand, yang 

                                                            
9  Selengkapnya lihat M. Fajrul Falaakh, Penyadapan atas Hak Pribadi Berkomunikasi, Keterangan Ahli Tertulis untuk 

Perkara No 5/PUU-VIII/2010  pada Mahkamah Konstitusi. 



mengatakan bahwa pembentukan MK, bagi negara yang mengalami proses transisi, adalah 
dimaksudkan sebagai panduan dalam transisi demokrasi, dan menjaga berjalannya konstitusi. 
Diungkapkan Arjomand, “in the new constitutionalism, just as the constitutional courts have 
assumed the function of guiding the transition to democracy”.10

 

 Oleh karena itu, pengingkaran 
terhadap amanat konstitusional putusan MK, dapat pula dimaknai sebagai pengingkaran terhadap 
konstitusi.  

Oleh karena itu, sejalan dengan praktik-praktik internasional dan hukum HAM internasional, 
pengaturan mengenai pemberian kewenangan khusus intersepsi komunikasi—penyadapan bagi 
lembaga intelijen, di dalam UU Intelijen negara, seharusnya cukup menyebutkan perihal pemberian 
kewenangan untuk melakukan intersepsi—penyadapan. Selebihnya, mengenai otorisasi, tata cara, 
pengawasan, dan penggunaan hasil penyadapan, serta mekanisme komplain bagi korbannya, 
haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain (undang-undang mengenai 
intersepsi komunikasi—penyadapan), tidak mengunci dari kemungkinan tunduk pada peraturan 
perundang-undangan lain, seperti yang tertuang dalam UU Intelijen Negara saat ini. 
 
Pengalaman di beberapa negara seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Canada, pengaturan 
mengenai penyadapan diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka. 
Bila melihat Canadian Security and Intelligence Service Act, seluruh ketentuan mengenai intersepsi, 
termasuk pengertian, tata cara penyadapan, serta otoritasinya haruslah tunduk dan mengacu pada 
Canadian Criminal Code. Sementara di Indonesia pengaturan mengenai penyadapan diatur secara 
menyebar di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, untuk itu guna menindaklanjuti amar 
dari putusan MK, terkait dengan pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, sebaiknya pengaturan mengenai penyadapan diatur di dalam satu undang-undang 
khusus. Adanya undang-undang khusus mengenai penyadapan setidaknya menjadikan adanya satu 
kesatuan hukum penyadapan, sehingga bisa meminimalisir tindakan intersepsi illegal, yang 
berpotensi mengancam perlindungan hak asasi manusia warga negara. 
 

                                                            
10  Said Amir Arjomand, Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics, dalam Journal International Sociology, 

edisi March 2003 Vol 18 (1), hal. 12. 


