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NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG
TELEKOMUNIKASI
[LN 1999/154, TLN 3881]
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 47
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1)1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48
Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 48 Cukup jelas.
1

Pasal 11
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat
diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
Penjelasan:
Pasal 11
Ayat (1) Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan sebagai
upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan
penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat. Pemerintah berkewajiban untuk
mempublikasikan secara berkala atas daerah/wilayah yang terbuka untuk
penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan
telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
perizinan. Penyelenggaraan telekomunikasi guna keperluan eksperimen
diberi izin khusus untuk jangka waktu tertentu.
2
Pasal 19
Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya
memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.
Penjelasan:
Pasal 19
Bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain yang
menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus
dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari jaringan yang
terhubung tadi melalui penomoran yang ditentukan. Pada dasarnya
pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau jasa
telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya. Dalam
pelaksanaannya penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat
mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain
tanpa sepengetahuan pengguna. Apabila terjadi, hal di atas bertentangan
dengan prinsip persaingan sehat yang dapat merugikan baik bagi
penyelenggara maupun bagi pengguna.
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Pasal 49
Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
224, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau
denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51
Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)5 atau Pasal 29 ayat (2)6,
3

Pasal 20
Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman,
penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut: a. keamanan negara;
b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda; c. bencana alam; d. marabahaya; dan atau
e. wabah penyakit.
Penjelasan:
Pasal 20 Pengiriman informasi adalah tahap awal dari proses bertelekomunikasi, yang dilanjutkan dengan kegiatan penyaluran sebagai proses antara dan diakhiri dengan kegiatan penyampaian informasi untuk penerimaan
pihak yang dituju. Prioritas pengiriman, penyaluran dan penyampaian
informasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah antara lain berita tentang
musibah.
4
Pasal 22
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:
a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.
Penjelasan:
Pasal 22 Cukup jelas.
5
Pasal 29
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) huruf a dan huruf b, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
Penjelasan:
Pasal 29
Ayat (1) Larangan bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum bagi ruang lingkup penyelenggaraan
telekomunikasi khusus yang memang hanya untuk keperluan sendiri.
6
Pasal 29
(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) huruf c, dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya
sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.
Penjelasan:
Pasal 29
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52
Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau
menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik
Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)7, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1)8 atau Pasal 33 ayat (2)9, dipidana dengan pidana penjara
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 32
(1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau
digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan
teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Penjelasan:
Pasal 32
Ayat (1) Persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi merupakan syarat
yang diwajibkan terhadap alat/perangkat telekomunikasi agar pada waktu
dioperasikan tidak saling mengganggu alat/perangkat telekomunikasi lain
dan atau jaringan telekomunikasi atau alat/perangkat selain perangkat
telekomunikasi. Persyaratan teknis dimaksud lebih ditujukan terhadap fungsi
alat/perangkat telekomunikasi yang berupa parameter elektris/elektronis
serta dengan memperhatikan pula aspek di luar parameter elektris/elektronis
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aspek lainnya, misalnya
lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Untuk menjamin pemenuhan
persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi, setiap alat atau perangkat
telekomunikasi dimaksud harus diuji oleh balai uji yang diakui oleh
pemerintah atau institusi yang berwenang. Ketentuan persyaratan teknis
memperhatikan standar teknis yang berlaku secara internasional,
mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan harus berdasarkan pada
teknologi yang terbuka.
8
Pasal 33
(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin
Pemerintah.
Penjelasan:
Pasal 33
Ayat (1) Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit didasarkan kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang telah
dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi termasuk
siaran sesuai peruntukannya. Tabel alokasi frekuensi radio disebarluaskan
dan dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Apabila
ketersediaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tidak memenuhi
7
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paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun.
Penjelasan:
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2)10 atau Pasal 36 ayat (2)11, dipidana dengan pidana penjara paling
permintaan atau kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi, maka
perolehan izinnya antara lain dimungkinkan melalui mekanisme pelelangan.
9

Pasal 33
(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan
peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
Penjelasan:
Pasal 33
Ayat (2) Frekuensi radio adalah jumlah getaran elektromagnetik untuk 1
(satu) periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan
frekuensi radio. Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah
getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak.
Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran dan lebar yang
sama atau berhimpitan akan saling mengganggu. Frekuensi dalam
telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi.
Dengan demikian agar informasi dapat dibawa atau disalurkan dengan baik
tanpa gangguan maka penggunaan frekuensinya harus diatur. Pengaturan
frekuensi antara lain mengenai pengalokasian pita frekuensi dan
peruntukannya. Orbit satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui
oleh suatu pusat masa satelit. Orbit satelit terdiri atas orbit satelit
geostasioner, orbit satelit rendah dan orbit satelit menengah. Orbit satelit
geostasioner adalah suatu lintasan yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit
yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi yang mempunyai kedudukan tetap
terhadap bumi. Orbit satelit geostasioner berada di atas khatulistiwa dengan
ketinggian 36.000 km. Orbit satelit rendah dan menengah adalah suatu
lintasan yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit yang kedudukannya tidak
tetap terhadap bumi. Ketinggian orbit satelit rendah sekitar 1.500 km dan
orbit satelit menengah sekitar 11.000 km.
10
Pasal 35
(2) Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang
berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda,
bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas
pelayaran; atau
b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara
telekomunikasi; atau
c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas
bergerak pelayaran
Penjelasan:
Pasal 35
Ayat (2) Larangan menggunakan spektrum frekuensi radio atau orbit satelit di
wilayah perairan Indonesia dimaksudkan untuk melindungi keamanan
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lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3812, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau
denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

negara dan untuk mencegah dirugikannya penyelenggaraan telekomunikasi.
Dinas bergerak pelayaran (maritime mobile service) adalah telekomunikasi
antara stasiun pantai dan stasiun kapal, antarstasiun kapal, antarstasiun
komunikasi pelengkap di kapal, stasiun kendaraan penyelamat, atau stasiun
rambu radio penunjuk posisi darurat. Ketentuan ini hanya berlaku untuk
kapal sipil dan tidak berlaku bagi kapal milik Tentara Nasional Indonesia.
11

Pasal 36
(2) Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan
ke wilayah udara Indonesia di luar peruntukannya, kecuali:
a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda,
bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keselamatan lalu lintas
penerbangan; atau
b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara
telekomunikasi; atau
c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas
bergerak penerbangan.
Penjelasan:
Pasal 36
Ayat (2) Larangan menggunakan spektrum frekuensi radio atau orbit satelit di
wilayah udara Indonesia dimaksudkan untuk melindungi keamanan negara
dan untuk mencegah dirugikannya penyelenggaraan telekomunikasi. Dinas
bergerak penerbangan (aeronautical mobile service) adalah telekomunikasi
antara stasiun penerbangan dan stasiun pesawat udara, antarstasiun
pesawat udara yang juga dapat mencakup stasiun kendaraan penyelamat,
dan stasiun rambu radio penunjuk posisi darurat. Dinas tersebut beroperasi
pada frekuensi yang ditentukan untuk marabahaya dan keadaan darurat.
12
Pasal 38
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan
elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
Penjelasan:
Pasal 38 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; atau
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Penjelasan:
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4013, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Penjelasan:
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57
Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)14, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58
Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56
dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan:
Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 59
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal
50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57
adalah kejahatan.
Penjelasan:
Pasal 59 Cukup jelas.

e. penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya
sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu
penyelenggaraan telekomunikasi.
13

Pasal 40
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan
melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.
Penjelasan:
Pasal 40
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 oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus
dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.
14
Pasal 42
(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan
atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi
dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
Penjelasan:
Pasal 42
Ayat (1) Cukup jelas.

