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TENTANG
TELEKOMUNIKASI
[LN 1989/11, TLN 3391]
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
Setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan dengan sengaja untuk
mengubah jaringan telekomunikasi dan/atau memanipulasi penyelenggaraan
telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian pada penyelenggara atau
pun pemakai jasa telekomunikasi merupakan tindak pidana.
Penjelasan:
Pasal 35
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi penyelenggaraan
jasa telekomunikasi dan pemakai jasa telekomunikasi dari
perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik
yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,
pemakai jasa, atau pun pihak-pihak lainnya seperti
pencantolan sambungan telepon, pemasangan nomor ganda,
memanipulasi pulsa, dan lain lainnya. Penggunaan sarana
telekomunikasi oleh siapa pun yang menyimpang dari
ketentuan yang berlaku merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari pihak yang menggunakannya.
Pasal 36
(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai penggunaan
perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan
gelombang elektromagnetik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1)1 dan Pasal 13 ayat (1)2 diancam dengan pidana penjara selama1

Pasal 8
(1) Penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan
gelombang elektromagnetik lainnya dilakukan berdasarkan prinsip tidak saling
mengganggu dan sesuai dengan peruntukannya.
Penjelasan:
Pasal 8
Ayat (1) Prinsip yang diakui secara internasional dalam hal penggunaan
perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan
gelombang elektromagnetik lainnya adalah prinsip tidak boleh saling
mengganggu dan harus sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan
perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan
gelombang elektromagnetik yang dapat menimbulkan gangguan, antara lain,
adalah :
a. penggunaannya yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang
ditentukan, misalnya penggunaan daya pancar yang melebihi ketentuan yang
diizinkan;
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lamanya 4 (empat) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 40.000.000,(empat puluh juta rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
gangguan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 233 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4
(empat) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah).
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) mengakibatkan matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara
selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
(4) Barangsiapa
karena
kelalaiannya
mengakibatkan
gangguan
penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1)4 dan Pasal 235 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya

b. penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
misalnya penggunaan frekuensi yang disediakan untuk dinas pelayanan atau
navigasi oleh siaran radio.
Frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas memerlukan
pengaturan penggunaannya agar tidak melampaui kapasitas yang akan
mengakibatkan terjadinya saling mengganggu di antara para penggunanya.
2

Pasal 13
(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh badan lain selain badan penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan penyelenggaraan telekomunikasi
untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan
berdasarkan izin.
Penjelasan:
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas
3
Pasal 23
Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap
penyelenggaraan telekomunikasi dilarang.
Penjelasan:
Pasal 23
Perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap
penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa :
a. tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan
telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya;
b. tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak
berjalan sebagaimana mestinya;
c. penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan
teknis yang berlaku;
d. penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio
yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan
terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya;
e. penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya
sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki terhadap
suatu penyelenggaraan telekomunikasi.
4
5

Lihat catatan kaki 1
Lihat catatan kaki 3
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1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah).
(5) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mengakibatkan
matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5
(lima) tahun.
Penjelasan:
Pasal 36
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 37
(1) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai pengusahaan, pemilikan,
atau pemasangan pemancar radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4)6 diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun
atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah).
(2) Barangsiapa memasukkan pemancar radio ke dalam wilayah Indonesia,
memperdagangkan, membuat, atau merakit pemancar radio yang akan
digunakan di dalam negeri tidak memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)7 diancam dengan pidana
penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(3) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2)8 dan Pasal 11 ayat (2)9 diancam dengan pidana penjara

6

Pasal 8
(3) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dan dimasukkan ke
dalam wilayah Indonesia harus memperhatikan persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat-syarat, dan perizinan tentang
penggunaan perangkat telekomunikasi termasuk pengusahaan, pemilikan, dan
pemasangan yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik
lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 8
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
7
Lihat catatan kaki 6
8
Pasal 10
(2) Kapal atau kendaraan air berbendera nasional dan yang berbendera asing yang ada di
daerah perairan pelabuhan dilarang menggunakan pemancar radio atau gelombang
elektromagnetik lainnya, kecuali bila pemancar tersebut :
a. digunakan untuk kepentingan dan keselamatan negara, keselamatan jiwa manusia
dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, dan keamanan lalu
lintas pelayaran; atau
b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh badan
penyelenggara; atau
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selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 37
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 38
Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
diancam pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.
Penjelasan:
Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36,
Pasal 37, dan Pasal 38 dilakukan oleh atau atas tanggung jawab suatu
c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas
bergerak pelayaran.
Penjelasan:
Pasal 10
Ayat (2)
Larangan menggunakan pemancar radio atau gelombang elektromagnetik
lainnya di daerah perairan pelabuhan dimaksudkan untuk melindungi
keamanan negara dan untuk mencegah dirugikannya penyelenggaraan jasa
telekomunikasi untuk umum.
Dinas bergerak pelayaran (maritime mobile service) adalah telekomunikasi
antara stasiun-stasiun pantai dan stasiun-stasiun kapal atau antarstasiun
kapal atau antarstasiun komunikasi pelengkap di kapal.
Stasiun-stasiun kendaraan penyelamat dan stasiun-stasiun rambu radio
penunjuk posisi dapat juga beroperasi dalam dinas ini. Ketentuan ini hanya
berlaku untuk kapal atau kendaraan air sipil dan tidak diberlakukan bagi
kapal atau kendaraan air milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
9
Pasal 11
(2) Pesawat udara sipil Indonesia dan pesawat udara asing selama berada di wilayah
Indonesia dilarang menggunakan pemancar radio atau gelombang elektromagnetik
lainnya, kecuali bila pemancar tersebut :
a. digunakan untuk navigasi dan pengamanan lalu lintas udara; atau
b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh badan
penyelenggara; atau
c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas
bergerak penerbangan.
Penjelasan:
Ayat (2) Dinas bergerak penerbangan (aeronautical mobile service) adalah
telekomunikasi antara stasiun-stasiun penerbangan dan stasiun stasiunpesawat udara atau antarstasiun pesawat udara yang juga dapat mencakup
stasiun-stasiun kendaraan penyelamat dan stasiun-stasiun rambu radio
penunjuk posisi darurat. Dinas ini beroperasi pada frekuensi frekuensi yang
ditentukan untuk marabahaya dan keadaan darurat.

214

KOMPILASI KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP

badan hukum, penuntutan dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap
pengurus atau penanggung jawab kecuali apabila pengurus atau
penanggung jawab tersebut dapat membuktikan bahwa hal tersebut tidak
karena kesalahannya.
(2) Semua alat telekomunikasi dan barang-barang lainnya yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dapat disita dan dirampas untuk negara
dan diserahkan kepada Departemen yang bertanggung jawab di bidang
telekomunikasi untuk keperluan negara atau segera dimusnahkan.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal
37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.
Penjelasan:
Pasal 39
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

