
65 

BAB II 

HAKIKAT ALAT BUKTI ELEKTRONIK 

DALAM HUKUM ACARA PIDANA 

 

Rumusan masalah 1 hakikat alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana 

digunakan pisau analisis teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, bahwa ada tiga 

tujuan hukum, yaitu : keadilan, kepastian, kemanfaatan. Tentang keadilan, seperti 

diketahui bahwa masyarakat memiliki kebutuhan dan selalu muncul kepermukaan, 

tujuan hukum keadilan, menuntut kepada penyelenggara negara dalam hal ini 

penegak hukum untuk bertindak adil dan bijaksana dalam menjalankan hukum, baik 

dalam penegakan hukum maupun dalam pembinaannya, sebagai konsekuensi logis 

dan moral, karena hukum dibuat dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi 

manusia, selain hak-hak lainnya. Untuk itu hakim dalam memutuskan suatu perkara 

terhadap terdakwa, sangat dibutuhkan alat bukti, agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

menetapkan salah atau tidaknya terdakwa. 

Tentang kepastian hukum di dalam praktek masih banyak masalah yang perlu 

mendapat perhatian. Salah satu kritik kepastian hukum sering dikemukakan terkait 

dengan kondisi ketidakjelasan alat-alat bukti elektronik adalah apa yang diatur 

dalam hukum (peraturan perundang-undangan) tentang alat bukti tidak sesuai 

dengan perkembangan pesat bukti elektronik dan belum diatur sehingga aspirasi atau 

tuntutan masyarakat sekarang dan cenderung menomor duakan alat bukti elektronik, 

bahkan tidak mencerminkan keadilan. 

Teori Kemanfaatan John Stuart Mill, menganggap bahwa tujuan hukum 

semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi warga 

masyarakat, yang dinamakan manfaat adalah suatu kebahagiaan untuk jumlah 

manusia yang sebesar-besarnya (utility is happiness for the greatest number of 

sentiment beings). Tentang kemanfaatan hukum, belum terwujud dalam peraturan 

baru yang terintegrasi dalam KUHAP. Ini disebabkan antara lain karena para 

pembentuk hukum sangat lambat merespon arti dari manfaat hukum itu sendiri. 

Temuan penelitiannya bahwa KUHAP tidak mengatur secara tegas, tentang 

pembuktian melalui alat bukti elektronik di persidangan pidana atau perdata, 

sehingga masih didasarkan pada ketentuan KUHAP. Unsur tujuan hukum berupa 

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi 

masyarakat luas. Gustav Radbruch adanya skala prioritas yang harus dijalankan, 

dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir 

barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi 

kepentingan manusia dalam masyarakat.  
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Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak 

dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan 

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara 

kepastian hukum. Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan 

kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan 

seimbang dalam kehidupan bermasyarakat.  

Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat di Indonesia diharapkan 

kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum 

bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, 

membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta 

memelihara kepastian hukum. Dalam perkara pidana pelaksanaan sistem pidana  

Indonesia sebagai satu konsep telah tertata dalam perangkat unsur-unsur yang 

tertuang dalam bentuk ketentuan-ketentuan KUHAP. Sebagai pedoman pengatur 

acara pidana nasional, KUHAP didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa 

dan dasar negara, karenanya dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin 

perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara. Adapun asas 

tersebut antara lain adalah :  

1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang. 

2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. 

3) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain daripada 

yang ditentukan oleh undang-undang. 

4) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali karena adanya alat 

pembuktian yang sah menurut peraturan undang-undang,  mendapat  

keyakinan   bahwa   seseorang  yang  dianggap dapat bertanggung jawab, 

telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 

5) Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan 

yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

6) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau 

dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 

putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

7) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan 

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 
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hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan 

rehabilitasi. 

8) Warga negara yang menjadi Tersangka atau Terdakwa dalam proses 

peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “objek” tetapi sebagai 

“subjek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi 

atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntut dan 

salah hukum. 

Dilihat dari kerangka dasar kelembagaan dan prosedurnya, KUHAP membagi 

proses peradilan dalam tiga fase, yaitu fase pra-ajudikasi, fase ajudikasi dan fase 

purna ajudikasi.  Fase pra ajudikasi akan melibatkan lembaga Kepolisian dan 

Kejaksaan dan dimulai dengan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan 

dan penuntutan. Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, 

maka perkara tersebut diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diputus 

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah tiga orang.  Pelaksanaan 

putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa 

setelah menerima salinan surat putusan dari Panitera.  Dalam hal terpidana diputus 

pidana penjara, maka Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan 

Pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Permasyarakatan dengan tata cara  

pelaksanaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Permasyarakatan.  

Secara konseptual KUHAP mengandung konsep diferensiasi fungsional 

antara aparatur penegak hukum dalam sistemnya. Masing-masing aparatur berdiri 

sendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. Fungsi-fungsi ini ialah penyelidikan/penyidikan yang 

dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan 

mengadili oleh Pengadilan. Karenanya, dalam sistem peradilan pidana, terdapat 

beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam menjunjung 

dan menegakkan hukum, diantaranya adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan dan Pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut harus bekerja sama dan 

berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu 

menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada 

dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.  

Kemandirian masing-masing penegak hukum akan bekerja maksimal dalam 

lingkungan kerja masing-masing, tetapi dalam perjalanannya sering ditemukan 

berbagai masalah yang mempengaruhi kelancaran proses peradilan. Hal ini akan 

mempengaruhi efisiensi dan produktivitas peradilan yang dapat menjurus kepada 

kegagalan dalam menjalankan sistem peradilan yang baik, seperti terhambatnya 
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proses, penolakan dakwaan oleh Hakim dan lain sebagainya.  Menurut Bagir Manan 

hal-hal ini terjadi karena ada beberapa hal yang dilupakan, yakni:
77

 

1) Alat kelengkapan negara atau organ pemerintahan yang mengandung muatan 

kekuasaan seperti kebebasan Hakim dapat menjadi tempat berlindung bagi 

penyalahgunaan kekuasaan; 

2) Tidak dijalankannya sistem kerja sama dan kendali satu sama lain;  

3) Berkembangnya secara berlebihan sifat dan sikap sektarian antara para 

penegak hukum, selain sikap „menerima apa adanya‟, yang mencerminkan 

tidak berpikir dalam keseluruhan proses sebagai bagian dari proses 

keseluruhan. 

Berdasar alasan-alasan tersebut, maka hal yang perlu perhatian adalah adanya 

checks and balances antara berbagai lembaga penegak hukum, agar seluruh proses 

sebagai satu kesatuan dapat lebih menjamin suatu keluaran (output) peradilan yang 

efisien, efektif, produktif, tepat, benar dan yang adil yang memuaskan semua pihak 

baik bagi pencari keadilan dan perasaan hukum masyarakat. Kesadaran bekerja sama 

dan rasa tanggungjawab antara para penegak hukum untuk saling menunjang 

merupakan kunci keberhasilan dari sistem peradilan pidana. Sistem checks and 

balances tersebut sebenarnya sudah ada dalam sistem peradilan pidana dengan 

mengacu kepada hubungan koordinasi fungsional dan institusional dalam KUHAP 

seperti berikut: 

1) Penyidik berkewajiban untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum 

setelah memutuskan terdapat cukup bukti untuk meneruskan penyelidikan ke 

tahap penyidikan dan penghentian Penyidikan (Pasal 109 ayat (1) dan ayat 

(2)); 

2) Penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada 

Penuntut Umum dan berdasar hasil pemeriksaan berkas Penuntut Umum 

dapat mengembalikan kepada Penyidik untuk disempurnakan dan dilengkapi 

(Pasal 110 ayat (1)).  

3) Upaya paksa untuk melakukan penggeledahan rumah, penyitaan dan  

pemeriksaan surat diperlukan izin atau izin khusus dari Ketua Pengadilan 

Negeri (Pasal 33, 38 dan 47); 

4) Perpanjangan penahanan dalam tahap penyidikan dilakukan oleh Penuntut 

Umum (Pasal 24 ayat (2)), sedangkan perpanjangan penahanan dalam tahap 

penuntutan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 
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5) Perpanjangan dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Tinggi atau banding dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 25 ayat 

(2), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2)); demikian pula untuk 

perpanjangan penahanan dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung 

dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (Pasal 28 ayat (2)).    

 Sistem peradilan pidana diharapkan dapat menanggulangi masalah kejahatan 

agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, maka sistem ini dianggap 

berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang 

menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku 

kejahatan ke sidang Pengadilan dan diputuskan bersalah sehingga mendapat 

hukuman pidana. Agar dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan dan mencapai 

hasil yang optimal, maka sistem peradilan pidana harus dilaksanakan secara terpadu.  

Semua komponen dalam sistem ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang 

dikenal dengan nama Integrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu. 

 Sistem peradilan pidana terpadu pada dasarnya mengacu pada hubungan 

antar para penegak hukum dalam proses peradilan, yang dengan kemandirian 

masing-masing akan bekerja maksimal, dengan tujuan agar proses peradilan dapat 

dilaksanakan secera efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum 

yang akan menghasilkan keputusan yang baik bagi pencari keadilan maupun 

menurut pandangan hukum masyarakat pada umumnya.   

 Kemandirian para penegak hukum ini adalah dalam arti bahwa masing-

masing penegak hukum akan berkiprah tanpa terpengaruh oleh unsur penegak 

hukum lain. Ketidakselarasan yang timbul akibat kemandirian ini akan menurunkan 

efisiensi dan efektivitas dan produktivitas peradilan, dan bahkan kegagalan dalam 

mendapatkan putusan peradilan yang baik.   

 Seperti misalnya dalam perkara pidana, terhambatnya proses yang timbul 

karena bolak baliknya hasil penyidikan antara Penyidik dan Penuntut Umum, 

pembatalan dakwaan oleh hakim karena dianggap ada kekeliruan dalam 

merumuskan dakwaan dan lain sebagainya akan menyebabkan terlambatnya 

penyelesaian perkara dan meningkatnya biaya perkara.   

 Mahkamah Agung perlu secara terus menerus meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia bagi seluruh jajaran Hakim di semua tingkatan agar integritas, 

moralitas, wawasan, profesionalisme, dan keterampilannya agar dapat mendukung 

pelaksanaan tugasnya; segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara dengan 

meningkatkan jumlah dan kualitas putusan; menerapkan asas-asas sistem peradilan 

terpadu (Integrated Judiciary System) dan membuat peraturan untuk membatasi 

masuknya perkara kasasi. 
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 Kebutuhan akan sistem peradilan terpadu adalah diakibatkan oleh kesadaran 

publik yang semakin baik tentang peradilan, yang kemudian menjadikannya suatu 

pemahaman yang lebih dalam bahwa proses peradilan dari awal sampai akhir 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal tersebut 

merupakan institusi kolektif di mana Tersangka atau Terdakwa akan menjalaninya 

sejak didakwa sampai dengan dijatuhkan hukuman. Dalam hal ini dapatlah 

dinyatakan bahwa kesatuan dalam pelaksanaan sistem adalah bagian terbaik untuk 

mendapatkan hasil yang optimal bagi kepentingan semua unsur yang terkait dengan 

sistem. 

Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam 

satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya 

kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan. Hal keterpaduan 

dimaksud seperti dikatakan oleh Pillai:
78

 

 “ …the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage 

the entire system working as one unit or department or as different section on 

one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of „unity 

in diversity‟ somewhat like that under which the armed forces function. Each 

of the three main armed services owns its distinctive roles, its training 

schemes, its own personnel, and its own operational method”. 

Keterpaduan mengandung makna pengaturan kendali yang tetap dan sekaligus 

koordinasi yang seringkali diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan melalui 

kebersamaan norma dan nilai. Sebagai contoh, adalah kenyataan bahwa sistem 

peradilan pidana selalu bekerja atas dasar sistem informasi yang berjenjang. Karena 

itu apabila muncul informasi yang menyesatkan akan dengan sendirinya berdampak 

luas terhadap kinerja Pengadilan, misalnya berupa kegagalan dalam menciptakan 

keadilan. Untuk dapat mengevaluasi atau mengaudit sampai seberapa jauh sistem 

peradilan pidana sudah bekerja dengan baik, perlu dirumuskan indeks sistem 

peradilan pidana yang pada hakikatnya merupakan indikator kinerja sistem peradilan 

pidana, baik dalam tataran ideal, tataran asas maupun tataran operasional dan tataran 

penunjang. 

Secara internal sistem peradilan pidana harus berorientasi pada tujuan yang 

sama, pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fragmentaris, 

selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, operasionalisasi bagian-

bagiannya akan menciptakan nilai transformasi, keterkaitan dan ketergantungan 

antar subsistem, dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara 
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terpadu. Karakter sistem peradilan pidana yang bersifat khusus akan tetap mengikuti 

karakter sistem yang bersifat umum, karena itu diperlukan kerjasama secara terpadu 

antara berbagai subsistem untuk mencapai tujuan yang sama. 

Sistem peradilan pidana terpadu dapat berdimensi internal maupun eksternal. 

Berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan subsistem 

peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan, 

sementara dimensi eksternal berkaitan dengan kenyataan bahwa sistem peradilan 

hampir tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas. Sistem sosial ini 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem peradilan dalam pencapaian 

tujuannya, termasuk di sini budaya hukum kekuasaan dan masyarakat, 

perkembangan politik, ekonomi, sosial, iptek, pendidikan dan sebagainya.  Contoh 

budaya hukum kekuasaan adalah kecenderungan terjadinya politisasi hukum atau 

instrumentalisasi hukum baik dalam proses pembuatan undang-undang maupun 

dalam praktik penegakan hukum.  

Keberhasilan sistem peradilan pidana dapat diukur dalam tiga indeks, yaitu: 

keberhasilan sistem peradilan untuk menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi 

terpidana; keberhasilan sistem peradilan untuk mencegah terjadinya kejahatan; dan 

keberhasilan sistem peradilan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.  Pada tataran 

rehabilitasi dan restoratif akan berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan 

Kehakiman yang merdeka dan perlindungan HAM, dan berorientasi kepada model 

rehabilitatif dan restoratif. 

Setiap perkara yang diadili di Pengadilan Negeri (pidana), apabila putusan 

Hakim tidak diterima para pihak, maka apabila memenuhi syarat pemeriksaannya 

dapat diajukan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi ada beberapa 

perkara yang dikecualikan. Yaitu perkara yang ditentukan undang-undang 

Mahkamah Agung dikecualikan untuk dapat kasasi. Pemeriksaan perkara di 

Mahkamah Agung dilakukan dalam dua bentuk, yaitu kasasi dari para pihak dan 

kasasi demi kepentingan hukum dari Jaksa Agung. Kecuali atas putusan yang 

membebaskan Terdakwa di Pengadilan Negeri, dengan menyimpang dari ketentuan 

beberapa undang-undang, dalam praktik Mahkamah Agung dapat menerima secara 

langsung permintaan pemeriksaan kasasi dari Penuntut Umum. Pemeriksaan di 

Mahkamah Agung secara konseptual disebut judex jurist, artinya hanya memeriksa 

masalah penerapan hukum dari perkara. 

 

2.1. Kondisi Eksisting Bukti Secara Elektronik 

Secara hukum dan non hukum, banyak sekali dampak yang bisa dirasakan 

dengan adanya jejaring sosial, baik itu dampak positif misalnya mempermudah 

komunikasi masyarakat tanpa dibatasi waktu dan jarak, menjalin persahabatan, 
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perhatian dan empati sesama pengguna serta memudahkan pengguna untuk saling 

bertukar informasi. Ataupun sebaliknya dampak negatif, sisi negatif dari jejaring 

sosial pertukaran data yang berbau pornografi dan pornoaksi, saling menghina dan 

mengejek serta masih banyak lagi.
79

 

Kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk 

tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk 

melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal 

dengan istilah cybercrime. Perkembangan teknologi informasi melahirkan aturan 

baru di Indonesia, yaitu diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, 

materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan mengenai 

informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang 

dilarang. UU ITE tersebut juga mengatur mengenai alat bukti baru sebagai 

perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP.  

Pasal 5 UU ITE : 2 (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan 

Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.  

Berdasarkan Pasal 5 UU ITE bahwa alat bukti informasi elektronik dan 

dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti.
80

 

Menurutnya tidak perlu lagi dipertentangkan apakah alat bukti informasi elektronik 

dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti surat 

ataupun alat bukti petunjuk karena pada dasarnya alat bukti informasi elektronik 

dan hasil cetaknya merupakan penambahan alat bukti baru selain yang ada dalam 

UU ITE. 

Alat bukti dalam pembuktian perkara pidana saat ini terdiri dari lima (5) alat 

bukti yang diatur Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE yaitu sebagai berikut: 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan 

informasi elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya.  

Berbeda dengan pendapat di atas, untuk menentukan kedudukan alat bukti 

informasi elektronik dan dokumen elektronik harus ditelaah lebih jauh substansi 

atau isi dari alat bukti tersebut. Berdasarkan substansi tersebut alat bukti informasi 

elektronnik bisa dikategorikan sebagai perluasan alat bukti surat dan alat bukti 
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petunjuk. Dari dua pandangan yang berbeda di atas, cenderung sependapat dengan 

pandangan yang diberikan oleh Eddy O.S. Hiariej. Hal ini dikarenakan alat bukti 

informasi elektronik dan dokumen elektronik itu memiliki sifat yang berbeda 

dengan alat bukti yang telah ada dalam Pasal 184 KUHAP terutama jika melihat 

alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai perluasan dari alat 

bukti surat dan petunjuk. Hal ini karena surat yang dimaksud dalam KUHAP hanya 

surat secara konvensional.  

Dokumen eletronik tidak hanya terbatas pada surat pada bentuk tulisan saja. 

Tapi juga suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya, alasan mengapa alat 

bukti informasi elektronik tidak bisa dijadikan sebagai perluasan sumber perolehan 

alat bukti petunjuk karena mengingat untuk keberadaan alat bukti petunjuk itu 

digunakan pada setelah menghadirkan alat bukti lain. 

Padahal alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik untuk 

beberapa kasus pidana bisa menjadi alat bukti utama dan pertama dalam 

pembuktian terutama jika berkaitan dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime. 

        Kemudian ada beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan 

mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan 

Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut : 

a.   Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”. Penjelasannya: 

1) Dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau 

menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik kepada 

banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. 

2) Dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak 

lain melalui Sistem Elektronik. 

3) Dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain 

selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang 

menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat 

diketahui pihak lain atau publik. 

b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. 

c.   Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada 

ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. 
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 2.  Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan pada Pasal 29 

sebagai berikut : 

a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 

diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 

paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar 

menjadi paling banyak Rp 750 juta. 

b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman 

kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua 

belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari 

paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta. 

3.  Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016 

bahwa seluruh Pasal 5 ayat (1) dan (2)  dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A 

UU Tipikor ialah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak 

dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” 

sebagai alat Alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, 

kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan 

undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

4.  Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan 

pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah 

menjadi dalam undang-undang. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 

ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. 

 5.   Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) 

dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut: 

a.  Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin 

Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan 

KUHAP. 

b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali 

dengan ketentuan KUHAP. 

6. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE 

pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) : 

a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak 

pidana teknologi informasi; 

b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik 

terkait tindak pidana teknologi informasi. 
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7. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak 

untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut : 

a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi 

Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas 

permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan; 

b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme 

penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan. 

        Upaya menghargai sistem elektronik dapat dilakukan dengan menambahkan 

ketentuan atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara 

sistem elektronik sebagai jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. 

Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan 

berdasarkan penetapan pengadilan. Memperkuat peran Pemerintah dalam 

memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan 

informasi dan transaksi elektronik (memberikan landasan yang kuat bagi 

pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet) dengan 

menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 : 

a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi 

Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang; 

b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau 

memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan 

pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan 

yang melanggar hukum. 

UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti 

yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga 

dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya UU ITE 

merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya cyber 

crime saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya.  

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE  telah memberikan sedikit solusi atas acara 

pidana pada perkara-perkara cybercrime. Suatu dokumen elektronik menjadi akurat 

dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh 

sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula. Di dalam pelaksanaan 

sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang 

dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya. Pembuktian terhadap suatu 

alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang 

dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus 

dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya 
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yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan 

mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya. 

Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas 

dengan terbitnya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam 

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 20/PUU-XIV/2016. Adapun dalam Ius Constituendum diatur dalam 

Rancangan KUHAP pada Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP mengakui 

eksistensi rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik. 

 

2.2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik 

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana, 

kekuatannya semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang 

lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki.
81

 Hanya saja 

ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu 

dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti 

yang bersifat pelengkap. Berikut pengertian alat bukti elektronik di dalam KUHAP 

dan alat bukti elektronik di luar KUHAP yaitu : 

Alat Bukti Elektronik Di Dalam KUHAP  

KUHAP mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau 

menyelenggarakan hukum pidana materiil memperoleh keputusan hakim, dan tata 

cara tentang seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan. 

Menurut Simons dan Mr .J. M. Van Bemmelen mengatakan pada intinya tujuan 

Hukum Acara Pidana adalah “mencari kebenaran materiil, sehingga kebenaran 

formil bukanlah merupakan tujuan dari hukum acara pidana.
82

 

Pengaturan Alat Bukti menurut KUHAP mengatur mengenai tata cara 

mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga 

memperoleh keputusan hakim, dan tata cara tentang seharusnya keputusan hakim 

atau pengadilan tersebut dilaksanakan. 

KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam 

membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut, 

terdapat dalam bab XVI bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam 

acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP 

menyatakan, alat bukti yang sah yaitu :  

1. Keterangan saksi;  
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2. Keterangan ahli;  

3. Surat; 

4. Petunjuk;  

5. Keterangan terdakwa.  

        Penjelasan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1 Keterangan Saksi  

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling 

utama dalam perkara pidana. Kendatipun dapat dikatakan, tidak ada perkara pidana 

yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian 

perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-

kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan 

pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.  

Dimaksud keterangan saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah 

satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai 

suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan 

menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa 

keterangan saksi adalah hal-hal yang diungkapkan saksi dalam persidangan. Saksi 

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, 

pengertian saksi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi adalah 

seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan 

keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa 

hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki 

keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak 

pidana. 

Syarat sahnya keterangan saksi adalah :  

1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 160 ayat (3) KUHAP 

dinyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib 

mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, 

bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain 

daripada yang sebenarnya. Namun, KUHAP membuka peluang bahwa 

sumpah atau janji tidak harus dilakukan seperti tersirat dalam Pasal 161 ayat 

(1). Jika saksi menolak melakukan sumpah atau janji dengan alasan yang 

sah, maka saksi tersebut tidak harus bersumpah atau berjanji. Alasan sah 

yang dimaksud terdapat dalam Pasal 171 KUHAP, yakni anak yang 
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umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, dan orang 

yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik. 

2) Saksi harus memberikan keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, 

dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi yang berupa Testimonium de 

auditu atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran 

orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jadi, mengetahui dari 

orang lain tidak dapat dijadikan saksi. Disamping itu, pemikiran atau 

pendapat saksi yang dimintai keterangan bukan berdasarkan keahliannya 

atau pengetahuannya, juga tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi. 

3) Saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Pada umumnya semua 

orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, 

kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang 

tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai 

saksi adalah :  

a.   Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 

sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa;  

b.   Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, 

saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang memiliki hubungan 

karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat 

ketiga;  

c.   Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama- 

sama sebagai terdakwa; 

d.   Keterangan harus diberikan atau dinyatakan di sidang pengadilan. Hal 

ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP; 

e.   Saksi yang dimintai keterangan harus lebih dari satu saksi.  

Sejalan dengan asas unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukanlah 

saksi. Di dalam KUHAP ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakannya. Pengecualian 

syarat tersebut dinyatakan dalam ayat yang ketiga pasal tersebut, yang menyatakan 

keterangan yang hanya berasal dari satu orang saksi dapat diterima apabila disertai 

dengan suatu alat bukti lainnya.  

2. Keterangan Ahli  

Alat bukti keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan 

bahwa, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan di sidang pengadilan 

menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah 

keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal 
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yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 37 kepentingan 

pemeriksaan.  

Pasal 120 KUHAP kembali ditegaskan bahwa keterangan ahli ialah orang 

yang memiliki keahlian khusus yang akan memberikan keterangan menurut 

pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Berdasarkan Pasal 120 KUHAP ini dapat 

diambil pengertian “ahli”. 

Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan yang baik dalam suatu bidang 

tertentu mengenai hal-hal yang akan membantu proses pembuktian. Memiliki 

“pengetahuan yang baik dalam suatu bidang” inilah yang disebut keahlian khusus 

dalam konteks alat bukti keterangan ahli. Dalam memeriksa suatu perkara atau 

membuktikan dakwaan penuntut umum, para penegak hukum akan menemukan hal-

hal yang tidak dipahami secara jelas. Misalnya, tentang bahan-bahan kimia yang 

dapat menyebabkan kematian atau dalam menilai keaslian suatu informasi 

elektronik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang-orang yang ahli di bidangnya 

yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, pengetahuannya sangat 

diperlukan untuk menjelaskan hal-hal tersebut agar menjadi jelas dan terang.  

3. Alat Bukti Surat  

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyatakan bahwa 

surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau 

dikuatkan dengan sumpah adalah :  

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau 

yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas 

tetang keterangannya itu; Pada dasarnya, surat yang termasuk alat bukti 

surat yang disebut di sini ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang untuk membuatnya. Agar surat resmi tersebut 

dapat memiliki nilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka surat 

resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 

didengar, dilihat, atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas 

alasan yang dibuatnya. Misalnya, surat resmi itu menerangkan bahwa A 

dan B datang menghadapnya untuk membuat keterangan tentang 

pengembalian barang yang dipinjamkan, dan pejabat tersebut melihat 

sendiri pengembalian barang tersebut. 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 

laksana yang menjadi tanggungjawab dan yang diperuntukkan bagi 

pembuktian sesuatu keadaan Jenis surat yang dimaksud dalam ayat ini ini 
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bisa dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh 

pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. Misalnya, surat izin 

bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat ini mengendarai, 

kartu penduduk, surat tanda lahir, dan sebagainya. Surat-surat ini dapat 

bernilai sebagai alat bukti surat Surat yang dibuat selama proses 

penyelidikan sampai proses pemeriksaan di pengadilan juga merupakan 

surat yang dikategorikan alat bukti surat. Diantaranya adalah berita acara 

pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP 

pengadilan/ persidangan, berita acara penyitaan, surat perintah 

penangkapan, surat izin penggeledahan, surat izin penyitaan, dan 

sebagainya.  

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 

secara resmi daripada; Alat bukti surat ini berkaitan dengan hal-hal yang 

berisikan keterangan dari seorang atau beberapa orang ahli. Contohnya 

adalah Visum Et Repertum. 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain. Ayat ini dapat menimbulkan kerancuan 

mengenai bagaimana sebenarnya surat yang dapat dijadikan alat bukti. 

Berdasarkan kata “surat” lain tersebut berarti jenis surat yang dapat 

dijadikan alat bukti menjadi tidak terbatas dengan syarat, surat tersebut 

memiliki keterkaitan dengan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 

Namun disisi lain, jenis surat inilah yang memungkinkan 

diberlakukannya surat elektronik sebagai alat bukti.  

4. Alat Bukti Petunjuk  

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Menurut Pasal 188 ayat 

(1), yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang 

karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya dalam ayat ke (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, 

surat, dan keterangan terdakwa bila ayat (1) dan (2) dikaitkan, maka dapat diambil 

suatu pemahaman Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh 

dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis 

terhadap manusia, baik hidup atau mati atau bagian atau diduga bagian tubuh 

manusia, berdasarkan keilmuan dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan 

bahwa alat bukti petunjuk merupakan hal-hal yang terdapat suatu kesesuai antara 

alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa hal-hal yang merupakan 
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kesamaan atau kesesuaian atau keterkaitan inilah yang dapat dinilai sebagai alat 

bukti petunjuk.  

Penilaian akan suatu keterkaitan tersebut dapat membuka peluang terjadinya 

kesewenangan penegak hukum, maka dalam ayat yang ke (3), penilaian atas 

kekuatan pembuktian hal-hal yang bersesuaian itu dibatasi dengan menuntut 

kearifan hakim dan kebijaksanaan hakim, dan dapat dinilai apabila telah diperiksa 

dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani hakim tersebut. Alat bukti 

petunjuk sedikit berbeda dengan alat bukti yang lain.  

Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Pada dasarnya petunjuk 

didapatkan karena adanya keterkaitan antara alat bukti yang menjadi sumbernya, 

yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa 

seperti yang telah dikemukakan sebelumnya walaupun tidak dapat berdiri sendiri, 

kekuatan pembuktiannya tidak lebih rendah dari alat bukti yang lain. Hal tersebut 

secara tersirat dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1). Alat bukti petunjuk adalah alat 

bukti yang sah, sama halnya dengan alat bukti lain yang tercantum dalam 41 pasal 

tersebut.  

5. Keterangan Terdakwa  

        Alat bukti keterangan terdakwa di dalam KUHAP diatur pada Pasal 189, 

Ketentuan dalam Pasal 189 KUHAP adalah sebagai berikut:  

b. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri 

Pada ayat ini dapat diketahui bahwa, keterangan terdakwa adalah apa 

yang terdakwa nyatakan di dalam sidang Isi keterangan tersebut adalah 

apa yang terdakwa ketahui dan alami sendiri, sama halnya seperti 

keterangan saksi. kepadanya serta harus didukung dengan alat bukti yang 

sah lainnya.  

c. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan 

untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh 

sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan 

kepadanya dalam hal terdakwa memberikan pernyataan diluar sidang, 

keterangan tersebut dapat digunakan untuk menemukan bukti bukti baru 

di dalam persidangan. Namun, agar dapat dipergunakan, keterangan yang 

seperti ini isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana 

yang didakwakan. 

d. Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri; 

Kendaatipun dalam hal ini, apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka 

keterangan dari masing-masing terdakwa adalah dipergunakan untuk 
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dirinya sendiri. Artinya, keterangan terdakwa satu tidak dapat dijadikan 

alat bukti pada terdakwa lainnya, begitu juga sebaliknya.  

e. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 

harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pasal ini berkaitan dengan 

ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim hanya 

dapat menjatuhkan pidana bila terdapat minimal dua alat bukti yang 

disertai keyakinan hakim. Jadi, meskipun terdakwa mengakui 

perbuatannya, hal tersebut harus tetap disertai atau didukung oleh alat 

bukti yang lainnya. 

Konsep Alat Bukti di Luar KUHAP  

Pengaturan tentang alat bukti dalam peraturan perundang-undangan di luar 

KUHAP masih mengacu kepada alat bukti yang terdapat dalam KUHAP, kemajuan 

teknologi menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan yang baru menyebabkan 

penggunaan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP saja tidak cukup. 

Perkembangan alat bukti dalam hukum acara pidana mengalami perkembangan dan 

perluasan ke arah ke satu penggunaan alat bukti lain, yaitu alat bukti elektronik 

(electronic evidence) Pengaturan tentang alat bukti elektronik ini tersebar ke dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  

Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Pengaturan 

alat bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat 

ditemukan dalam KUHAP. Namun, dengan berkembangnya zaman dan 

berkembangnya tindak pidana, sejalan dengan pendapat Eugen Ehrlich yang 

menyatakan bahwa dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa 

yang hidup dalam masyarakat.
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 Maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai 

penting dan semakin dibutuhkan. Pengaturan tentang alat bukti elektronik memiliki 

sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang. Hal tersebut dapat dilihat 

dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah menjadikan informasi 

elektronik atau dokumen elektronik menjadi alat bukti. 

Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa 

disebut dengan UU ITE. ini menjadi titik terang pengaturan tentang alat bukti 

elektronik. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, 

pasal ini menjadi landasan hukum bagi para penegak hukum untuk menggunakan 
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berbagai jenis alat bukti elektronik guna kepentingan penegakan hukum di 

Indonesia, namun UU ITE bukanlah peraturan yang pertama mengatur penggunaan 

alat bukti elektronik. 
84

 Berikut adalah pengaturan tentang alat bukti elektronik yang 

terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

yaitu : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen 

Perusahaan.  

 Undang-undang Dokumen Perusahaan telah meletakkan dasar penting dalam 

penerimaan (admissibility) dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen 

elektronik sebagai alat bukti, Munculnya undang-undang Dokumen Perusahaan 

merupakan titik awal mulai diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti. Hal 

tersebut dapat dilihat pada bab ketiga tentang Pengalihan Bentuk Dokumen 

Perusahaan dan Legalisasi, yakni pada Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan: 

Dokumen Perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media yang lainnya 

dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dimaksud dengan mikrofilm 

adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam 

ukuran yang sangat kecil yang dimaksud media lainnya adalah adalah alat 

penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang 

dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya 

Compact Disk-Read, Only Memory (CD-ROM), dan Write-Once-Read-Many 

(WORM),  

 Pengertian mikrofilm dan pengertian media lainnya yang terdapat dalam 

penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Dokumen Perusahaan diatas, maka 

dapat diketahui bahwa alat bukti berupa dokumen yang telah dimuat dalam 

mikrofilm atau media lainnya tersebut bukanlah alat bukti yang termasuk dalam alat 

bukti yang diatur dalam KUHAP karena mikrofilm ataupun CD-ROM adalah 

penyimpan data-data yang berbentuk elektronik.  

 Undang-undang Dokumen Perusahaan telah memberlakukan alat bukti 

elektronik berupa mikrofilm atau media penyimpan data lainnya sebagai alat bukti 

yang sah.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

        Penerimaan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara tindak pidana 

korupsi dapat dilihat pada Pasal 26 A yang menyatakan: Alat bukti yang sah dalam 
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bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus 

untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: 

a.   Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa 

dengan itu; dan 

b.   Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, 

dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa 

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik 

apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang 

berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, 

atau perforasi yang memiliki makna.  

        Undang-undang Tipikor tersebut memberikan penjelasan huruf a diatas yaitu, 

yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan 

dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once 

Read Many (WORM) yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan 

itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data 

interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

Undang. 

        Undang-undang Terorisme telah mengakui keberadaan alat bukti elektronik. 

Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab V tentang Penyidikan, Penuntutan, dan 

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya Pasal 27 yang menyatakan Alat bukti 

pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :  

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana : 

1) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 

yang serupa dengan itu; dan  

2) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 

sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain 

kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada: (a) tulisan, suara, atau gambar; (b) peta, rancangan, 

foto, atau sejenisnya; (c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi 

yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

membaca atau memahaminya.  
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        Undang-undang Terorisme mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti ke-

enam. Untuk alat bukti elektronik terdiri dari dua jenis, yaitu :  

1) alat bukti elektronik yang menggunakan alat optik atau yang serupa dengan 

itu. Undang-undang Terorisme dengan jelas menyatakan bahwa alat bukti 

elektronik tersebut dikategorikan sebagai alat bukti lain, tidak termasuk 

alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. 

2) Alat bukti elektronik berupa data, rekaman, atau informasi. Walaupun 

tidak diatur secara tegas sebagai alat bukti lain, alat bukti ini tetap 

dikategorikan sebagai alat bukti lain karena esensinya sama dengan poin 

diatas.  

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi.  

        Selain dalam undang-undang Tipikor, pengaturan tentang alat bukti dalam 

Tindak Pidana Korupsi juga diatur dalam undang-undang Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 44 ayat (2) yang secara 

eksplisit menyatakan, Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah 

ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada 

informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara 

biasa maupun elektronik atau optik. Dengan demikian, undang-undang KPK 

mengakui keberadaan alat bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai bukti 

permulaan pada tindak pidana korupsi. Namun, pengaturan tersebut masih abstrak 

karena belum dapat ditarik kesimpulan yang tegas apakah alat bukti elektronik 

tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP atau 

merupakan alat bukti tambahan.  

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang.  

        Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut dengan 

UU TPPU) juga telah mengatur mengenai alat bukti elektronik. Hal tersebut dapat 

dilihat pada Pasal 38 UU TPPU tersebut. Pasal 38 UU TPPU menyatakan, Alat 

bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terdiri :  

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; 

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa 

dengan itu; dan  

c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7; 

d. Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi Pasal 1 angka 7 berbunyi: Dokumen yang dimaksud yaitu data, 
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rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau tanpa 

bantuan sarana baik yang tertuang di kertas, benda fisik apapun selain 

kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada : 

1) Tulisan, suara, atau gambar;  

2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; 

3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki  

4) makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca 

atau memahaminya.  

        Saat ini UU TPPU ini telah dicabut pada tanggal 22 Oktober 2010 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada tanggal tersebut juga.  

        Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tersebut, maka UU 

TPPU diatas tidak lagi berlaku. Pengaturan tentang alat bukti elektronik pada 

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terdapat pada Pasal 73 yang 

menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian 

Uang ialah:  

a.  alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau; 

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa 

optik dan Dokumen.  

        Pasal tersebut dapat diketahui bahwa, walaupun UU TPPU telah dicabut dan 

diganti dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, pengaturan 

tentang alat bukti elektroniknya tidak berubah. Hanya letak Dokumen saja yang 

menjadi bagian dari alat bukti lain pada huruf b.  

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik.  

        Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, UU ITE merupakan titik terang 

dari pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia. Sebelum adanya undang-undang 

ini, pengaturan mengenai alat bukti elektronik tersebar di beberapa peraturan 

perudang-undangan seperti yang telah disebutkan diatas. 

        Namun hal tersebut mengakibatkan alat bukti elektronik hanya dapat digunakan 

dalam hal atau tindak pidana tertentu saja. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan 

secara tegas bahwa, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  

        Ayat (2) dinyatakan,bahwa kedudukan alat bukti elektronik adalah sebagai 

perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, 
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berarti dengan adanya UU ITE ini, alat bukti elektronik tidak hanya berlaku pada 

tindak pidana tertentu saja, tetapi juga tindak pidana apa saja, bahkan juga berlaku 

juga sebagai alat bukti dalam setiap hukum acara di Indonesia, tidak hanya hukum 

acara pidana saja, mengingat kebutuhan terhadap alat bukti elektronik ini sangat 

diperlukan, maka dengan adanya pengaturan tentang alat bukti dalam UU ITE ini 

akan berdampak sangat besar dalam hukum acara di Indonesia.  

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

        Munculnya undang-undang Perubahan Atas UU ITE ini adalah didasari oleh 

keluarnya Putusan MK No. 20/PUUXIV/2016. Terkait mengenai alat bukti 

elektronik, undang-undang perubahan ini hanya menambahkan tafsiran umum atau 

penjelasan terhadap Pasal 5 ayat 54 (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE Penjelasan 

Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan 

Transaksi Elektronik. 

        Pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan 

melalui Sistem Elektronik” Penjelasan Pasal 5 ayat (2) berbunyi: “Khusus untuk 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau 

penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus 

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, 

dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-

undang” Oleh karena itu, mengenai Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang dipermasalahkan 

Setya Novanto, kini sudah jelas pengaturannya dalam UU ITE ini. 

       Pembuktian modern ada yang dikenal alat bukti universal, salah satu alat bukti 

universal di dunia ini adalah dokumen. Dokumen itu tercakup dokumen elektronik 

jadi tidak hanya di dunia maya termasuk didalamnya hasil print-out merupakan 

dokumen. Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat 

bukti dokumen elektronik sama juga dengan verfikasi terhadap alat bukti surat.  

       Ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti yaitu :  

a. terkait dengan keaslian dokumen tersebut atau originalitas;  

b. isi sebuah dokumen atau substansinya;  

c. mencari alat buktilain yang memperkuat alat bukti dokumen elektronik.  

        Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk 

dimanipulasi. Sehingga keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen 

elektronik sangat penting dalam pembuktian. Keabsahan dari alat bukti informasi 

elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut. 
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Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan 

dokumen elektronik. 

        Mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen 

elektronik sangat sulit, karena jangan sampai keberadaan alat bukti informasi 

elektronik dan dokumen elektronik merugikan orang lain. Selain masalah 

originalitas dari suatu alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam 

menjadikan suatu data atau dokumen sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian 

perkara pidana adalah masalah pengambilan data yang bisa dijadikan alat bukti. 

Karena dalam pengambilan alat bukti tidak mudah.  

        Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengambilan alat bukti elektronik 

dari pihak Kepolisian saja, sehingga sudah saatnya dikoordinasikan menjadi sebuah 

undang-undang. Padahal kasus-kasus yang bersinggungan dengan cyberspace dan 

elektronik sudah berkembang. Mengingat yang bertugas untuk mengumpulkan alat 

bukti adalah penyidik, sehingga diperlukan dengan penguatan pengaturan SOP dari 

penyidik kaitannya dengan pengambilan alat bukti informasi elektronik dan 

dokumen elektronik. Jika menelaah kasus-kasus yang sudah ada, misalnya berkaitan 

dengan status seseorang dalam media sosial. Dalam media sosial ada resiko yang 

harus dihadapi.  

       Mengingat media sosial adalah ruangan publik sehingga dalam pengambilan 

segala sesuatu tidak diperlukan izin tertentu karena sifat publik tadi, siapapun bisa 

mengaksesnya. Misalnya e-mail, diperlukan izin untuk mengakses data tersebut. 

Cara mudah yang bisa ditempuh oleh penyidik yaitu dengan meminta izin pada 

pemilik account tersebut.  

        Selain itu ada langkah lain bisa ditempuh yaitu melalui penyedia layanan. 

Karena pada dasarnya ada perjanjian antara penyedia layanan dan konsumen atau 

yang dikenal dengan End User License Agreement (EULA). Dalam perjanjian itu ada 

klausula yang menyebutkan seandainya konsumen melakukan pelanggaran hukum 

atau tindakan yang bertentangan dengan aturan maka penyedia layanan boleh 

menerobos masukke account tersebut.
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        Penjelasan di atas maka dalam hal kekuatan pembuktian, hakim memiliki 

peranan penting dalam menilai kekuatan dari alat bukti informasi elektronik. 

Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pembuktian pidana tidak 

mengenal hierarki alat bukti atau pembuktian bebas. Hakim memiliki hak untuk 

menilai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim terikat dengan 

minimum pembuktian yaitu dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan 2 

alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga 
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keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik mememiliki 

peranan penting dalam pembuktian suatu perkara pidana. 

        Bukti elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam 

pembuktian perkara pidana sebelum UU ITE disahkan sudah jauh dikenal dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 taun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Penetapan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang. 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Pendanaan Terorisme, UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

        Menurut undang-undang Dokumen Perusahaan alat bukti dokumen elektronik 

merupakan bagian dari alat bukti surat, dalam undang-undang Tindak Pidana 

Korupsi secara tegas menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen 

eletronik merupakan perluasan dari alat bukti pertunjuk. Meskipun terdapat 

perbedaan pandangan mengenenai kedudukan dari alat bukti informasi elektronik 

dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya.  

        Menurut Eddy O.S. Hiariej, alat bukti informasi elektronik dan dokumen 

elektronik serta hasil cetaknya berdasarkan UU ITE tidak boleh diperdebatkan lagi 

mengenai kedudukannya. Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen 

elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan 184 

KUHAP.
86

 Dalam arti menambahkan lima (5) alat bukti yang sudah ada dalam 184 

KUHAP menjadi 6 alat bukti baru dalam pembuktian perkara pidana yaitu (a) 

keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan 

terdakwa; dan (f) informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.  

        Diakui diperlukan pemahaman dari penegak hukum untuk menelaah substantsi 

dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jika substansi dari alat 

bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik berisi surat sebagaimana 

pengertian surat maka informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan 

perluasan dari alat bukti surat. Akan tetapi jika substansinya berisi sebua petunjuk 

misalnya gambar, video audio visual, maupun CCTV maka ini hanya bisa dijadikan 
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perluasan alat bukti petunjuk. Sekalipun informasi elektronik dan dokumen 

elektronik tersebut di print out tetap merupakan perluasan alat bukti petunjuk.  

        Hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti, tidak mengenal 

alat bukti yang lebih tinggi atau lebih kuat dalam perkara pidana. Karena pada 

Hakikatnya dalam pembuktian perkara pidana dikenal pembuktian bebas. Akan 

tetapi pada perkembangannya alat bukti informasi elektronik dan dokumen 

elektronik harus dipertimbangkan dalam membuat terang suatu perkara pidana. 

Kesadaran dan pemahaman hukum dari penegak hukum akan keberadaan alat bukti 

informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam 

pembuktian perkara pidana di Indonesia saat ini.  

        Keberadaan infomasi elektronik dan dokumen elektronik juga masih sangat 

memerlukan syarat jika ingin dijadikan alat bukti dalam persidangan yaitu (a) 

originalitas/keotentikan alat bukti; (b) substansi dari alat bukti; dan (c) kesesuaian 

alat bukti dengan alat bukti yang lain. Mengenai penilaian informasi elektronik dan 

dokumen elektronik masih sangat sulit karena mengingat informasi elektronik rentan 

dimanipulasi sehingga keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen 

elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lagi dalam prakteknya.
87

 

        Hakikat keabsahan alat bukti elektronik dalam UU ITE dan kaitannya dengan 

alat bukti dalam KUHAP sebagai berikut :  

1. Alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti. 

Alat bukti yang diperluas dalam KUHAP ialah alat bukti surat. Esensi surat ialah 

kumpulan dari tanda baca tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan 

hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari informasi dan 

dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti bila memiliki 

hubungan dengan isi alat pembuktian lainnya.  

2. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain. Alat bukti elektronik sebagai 

alat bukti lain dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa, Informasi 

dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti lain yang digunakan sebagai alat 

bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Penegasan 

bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk orisinilnya merupakan alat 

bukti selain yang diatur dalam KUHAP adalah pengaturan yang sangat penting 

mengingat apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak, tidak akan 

akurat informasi yang didapat bila dibandingkan dengan informasi atau dokumen 

elektronik yang tetap dalam bentuk orisinilnya.  
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3. Alat bukti elektronik sebagai sumber petunjuk. Pasal 188 ayat (2) KUHAP 

menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu keterangan saksi, surat, dan 

keterangan terdakwa. Akan tetapi alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sebagai 

sumber petunjuk, yaitu hasil cetak informasi atau dokumen elektronik tersebut yang 

dapat dikategorikan surat, surat yang dimaksud adalah “surat lain” sepanjang surat 

itu memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian lainnya. 

        Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, tentunya kita merujuk ke Pasal 

184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: 

a. keterangan saksi;  

b. keterangan ahli; 

c. surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangan terdakwa. 

 KUHAP menganut asas legalitas yang artinya “setiap perbuatan yang 

disebut sebagai perbuatan/tindakan pidana harus dirumuskan dalam undang- 

undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas 

tentang perbuatan-perbuatan tersebut.”
88

 Sebagai aparat penegak hukum yang 

bertugas untuk memeriksa mengadili serta memutus perkara Hakim tidak boleh 

menolak suatu perkara yang diajukan berdasarkan alasan undang-undang tidak jelas 

atau tidak lengkap, sehingga dalam hal ini Hakim haruslah menggunakan metode 

argumentasi dalam menyelesaikan kasus di dalam persidangan, dikarenakan belum 

diatur secara khusus di dalam KUHAP mengenai alat bukti elektronik. Di dalam 

pengadilan, secara yuridis belumlah mempunyai dokumen atau informasi dalam 

bentuk elektronik yang dipakai untuk alat bukti dalam menyelesaikan perkara di 

dalam pengadilan. 

 Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar 

alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal ini yang dinilai sebagai 

alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas 

kepada alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti itu, 

tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. 

bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan bukti petunjuk. Bukti petunjuk 

diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yakni “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang 

karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan 

tindak pidana dan siapa pelakunya.” Kendatipun dalam KUHAP alat bukti petunjuk 

sumbernya ditentukan secara limitatif yakni berasal dari keterangan saksi, surat dan 
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keterangan terdakwa. Apabila substansi dari alat bukti elektronik berisikan petunjuk 

seperti: rekaman suara, gambar, rekaman video dan sejenisnya, maka alat bukti ini 

dipakai sebagai perluasan alat bukti petunjuk. 

        Alat bukti elektronik sah menurut hukum Atas dasar Pasal 5 ayat (1), ayat 

(2) dan Pasal 44 huruf b  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh UU ITE. Informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan 

perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku 

di Indonesia.  

        Perluasan yang dimaksud adalah Pasal 184 ayat (1) KUHAP, informasi 

dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik yang sah karena 

keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui 

sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap 

penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam 

pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan 

melalui sistem elektronik menurut penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE.  

        Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan 

semakin berkembang pula transaksi modern melalui media elektronik, belum diikuti 

oleh perkembangan hukum terutama hukum formal yang dapat mengikuti 

percepatan perkembangan implementasi teknologi tersebut. Sehubungan dengan 

kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan komputer, tentunya tidak dapat 

dipungkiri telah menimbulkan tatanan sosial dan sisitem nilai yang baru. 

        Alat bukti yang di akui oleh KUHAP tentunya juga mengakibatkan alat bukti 

digital atau elektronik sulit untuk diterima serta membuktikan kesalahan terdakwa 

dengan alasan bahwa alat bukti digital atau elektronik tersebut tidak diatur dalam 

KUHAP, sehingga dengan melihat kondisi pengaturan alat bukti elektronik di 

Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial karena alat bukti elektronik 

hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana tertentu. 

Yang dimaksud alat bukti elektronik disini informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur 

dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik.Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi 

alat bukti elektronik (digital evidence).  

Diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru 

mengenai alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU 

ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau 

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 

ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
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dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan 

alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.  

UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti 

yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga 

dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya UU ITE 

merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya 

cybercrime saat ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses 

beracaranya.  

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE telah memberikan sedikit solusi atas 

kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara cybercrime. Suatu dokumen 

elektronik menjadi akurat dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam 

operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya 

pula. Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi 

sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya 

keberadaannya. Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik 

juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik 

mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik 

khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, 

disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering 

diragukan validitasnya. 

 

2.3. Pengaturan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Dunia Maya  

Penanganan terhadap praktik tindak pidana dunia (cyber crime) tidak lepas 

dari perihal pembuktiannya. Karena dalam memanipulasi data komputer menjadi 

hal yang sangat mudah untuk dilakukan, tetapi sulit untuk ditelusuri dan juga sangat 

sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang melakukan penyalahgunaan 

komputer tersebut.
89

 Tindak pidana ini juga tidak terlepas dari adanya bukti 

elektronik. Bukti elektronik tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim 

dalam memutus suatu perkara.  

        Tahap pembuktian adalah pencarian alat bukti atau barang bukti yang mungkin 

ada (diketemukan). Barang bukti merupakan barang mengenai mana delik 

dilakukan (objek delik) dan barang dengan aman delik dilakukan, yaitu alat yang 

dipakai untuk melakukan delik pidana, termasuk juga barang bukti ialah hasil dari 

delik pidana, barang yang memiliki hubungan dengan langsung dengan tindak 
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pidana.
90

 Kemudian harus dilakukan suatu uji keabsahan terhadap sistem komputer. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal atas keabsahan suatu sistem komputer tersebut 

(dapat berupa sertifikat, atau surat keterangan lainnya yang ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang) nantinya akan menjadi suatu jaminan bagi pihak lain yang 

telah melakukan suatu aktifitas dengan menggunakan sistem komputer tersebut. 

Semua data dan informasi yang dihasilkan oleh komputer bersertifikat menjadi 

dapat dipertanggungjawabkan.  

        Kendati demikian jika dikemudian hari terjadi suatu tindak pidana, maka bukti 

elektronik yang terdapat di dalam hard disk, disket atau hasil print out, memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna. Sertifikat atau surat keterangan bekerjanya 

sistem tersebut, dijadikan sandaran bahwa peralatan komputer tersebut aman dan 

dapat dipercaya.
91

 Menurut Lilik Mulyadi, mengemukakan bahwa : 

Beban pembuktian dalam hukum acara pidana dibagi menjadi dua yaitu 

sistem pembuktian biasa dan sistem pembalikan beban pembuktian atau yang 

biasa disebut dengan pembuktian terbalik. Pada sistem pembuktian biasa 

yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah dilakukan oleh jaksa penuntut 

umum. pada sistem pembalikan beban pembuktian, beban pembuktian untuk 

membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana 

berada ditangan terdakwa.
92

 

        “Terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia 

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi hukuman oleh 

majelis hakim.”
93

 Bukti elektronik terdiri 3 macam, yaitu : 

 1. Real evidence.  

        Bukti elektronik yang dimaksud di sini adalah hasil rekaman langsung dari 

suatu aktifitas elektronik, hasil penghitungan atau analisis oleh suatu sistem 

komputer yang telah bekerja sesuai dengan prosedur perangkat lunak yang 

digunakan untuk pemrosesan data atau informasi, rekaman data log dari sebuah 

server dalam Internet, atau juga dapat berbentuk salinan (receipt) dari suatu 

peralatan seperti hasil rekaman kamera yang menggunakan sensor. Real evidence 

ini dapat digunakan dalam banyak kemungkinan. Contohnya: sebuah bank 

melakukan suatu transaksi dengan nasabah tentang pemotongan pajak sekian persen 
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secara otomatis atas rekening, dan setiap waktu nasabah tersebut dapat 

mengeceknya, maka pemotongan (penghitungan) pajak tersebut termasuk dalam 

real evidence;  

2. Hearsay evidence.  

Dititik beratkan dokumen atau rekaman yang merupakan hasil dari 

pemrosesan dengan menggunakan komputer yang kesemuanya adalah salinan atas 

sebuah informasi di atas kertas. Pemrosesan data komputer tersebut tidak 

berlangsung secara otomatis melainkan dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah 

dalam suatu transaksi di bank, seorang nasabah hendak menukarkan sebuah cek 

pada sebuah bank, kemudian data yang tertera di atas cek tersebut divalidasi dengan 

menggunakan komputer yang ada di bank tersebut.  

Verifikasi apakah benar tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan dari 

pemilik rekening, nomor rekeningnya dan identitasnya, maka salinan cek setelah 

melewati proses validasi tersebut dapat digolongkan ke dalam hear say evidence. 

Penggunaan bukti elektronik tersebut di dalam pengadilan nantinya harus diperkuat 

oleh alat bukti dan bukti lainnya. 

 3. Derived evidence.  

        Penggolongan yang terakhir adalah kombinasi antara keduanya (real evidence 

dan hearsay evidence). Penggunaan data atau pesan elektronik sebagai barang bukti 

di pengadilan dicari ada tidaknya suatu hubungan antara keduanya. Contohnya 

dalam suatu transaksi di bank, setiap harinya dilakukan sinkronisasi transaksi antara 

data yang merupakan rekaman langsung suatu aktifitas suatu transaksi dengan 

menggunakan komputer dengan aktifitas para pihak (bank dengan nasabah).
94

 

        Terdapat tiga hal yang dapat dijadikan panduan untuk menggunakan bukti 

elektronik dalam suatu perkara yang terjadi dalam transaksi elektronik adalah : 

a. Adanya pola (modus operandi) yang relatif sama dalam melakukan tindak 

pidana dengan menggunakan komputer;  

b. Adanya persesuaian antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain;  

c. Adanya motif (alasan melakukan tindak pidana).  

        Beberapa cara agar suatu transaksi elektronik dalam pengadilan pidana dapat 

diterima menjadi bukti, antara lain :  

1. The real evidence route. Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah 

dan yang berdiri sendiri (real evidencce ) tentunya harus dapat memberikan 

jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (data recording) berjalan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku (telah diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out 

suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus;  
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2. The statutory route. Kemudian dengan berpangkal suatu penetapan atau 

pengesahan atas suatu data (statutory route) suatu bukti elektronik dapat diterima 

sebagai alat bukti di pengadilan. Contohnya dalam suatu perkara dimana dalam 

kasus tersebut dikedepankan salinan dokumen berupa ijazah, dengan pertimbangan 

bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen publik.  

        Pihak yang memiliki kewenangan untuk mensahkan dokumen atau data 

tersebut adalah negara atau pengadilan dan dalam hal pembuktian suatu kasus, 

keabsahan data/dokumen tidak harus tercetak di atas kertas tapi juga termasuk data 

atau informasi yang ada dalam sebuah disket, dokumen yang diterima dengan 

menggunakan komputer melalui fasilitas telekomunikasi (fax,e-mail) sepanjang 

dapat dibuktikan data/informasi itu asli (original) atau hasil photocopy yang 

otentik, kemungkinan data atau informasi tersebut dapat diterima. Pada kategorisasi 

ini yang ditetapkan adalah data atau informasi yang ada di dalamnya, atau data 

tersebut dinyatakan otentik.  

3. The expert witness.  

        Selanjutnya dalam peranan saksi ahli (the expert witness) adalah bahwa 

keterangan seorang ahli dapat menjadi alat bukti terhadap suatu kasus, dimana 

keterangan yang diberikan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. 

Kesaksian yang diberikan akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim terutama 

mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dan memberikan suatu standar 

keakuratan dan keobjektifan bekerjanya suatu sistem komputer. 

        Kendati demikian, jika terjadi suatu kasus penggunaan komputer secara ilegal 

maka seorang ahli di dalam suatu persidangan dapat dipanggil kemudian saksi 

tersebut memberikan keterangan mengenai cara kerja dan sistem komputer. Ketiga 

pola ini sebaiknya selalu ada dalam pemeriksaan suatu kasus di dalam pengadilan. 

Namun jika dilihat lebih lanjut, bahwa keberadaan data elektronik akan sangat 

lemah tanpa didukung oleh ketiganya secara bersamaan. Ada beberapa perubahan 

di UU ITE yang baru. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan 

mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan 

Pasal 27 ayat (3). 

 

2.4.  Kasus Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- 

XIV/2016 Contoh Setya Novanto ( Mantan Ketua DPR Republik 

Indonesia )  

        Kedudukan alat bukti elektronik pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

20/PUU-XIV/2016 dapat dikaji dari kasus pidana : 
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1. Setya Novanto (mantan Ketua DPR Republik Indonesia ) terkait bukti 

elektronik kasus saham PT Freeport Indonesia; 

2. Baiq Nuril (tenaga honorer SMA Negeri 7 Mataram NTB). 

        Kasus Setya Novanto, Pada tanggal 10 Februari 2016 Setya Novanto 

(pemohon) melalui kuasa hukumnya melakukan uji materiil UU ITE dan Undang-

undang Tipikor ke Mahkamah Konstitusi, ia mempersoalkan pasal-pasal yang 

berada dalam dua undang-undang tersebut yang dinilai bertentangan dengan UUD 

1945, adapun pasal-pasal yang diujikan adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan 

Pasal 44 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 26 tahun 2001 tentang 

perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.
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       Setya Novanto di dalam uji materinya menyampaikan beberapa kedudukan 

hukum (Legal Standing) : 

1. Bahwa hak konstitusional pemohon dirugikan atau berpotensi dilanggar karena 

pemohon telah dipanggil sebanyak tiga kali oleh penyidik Kejaksaan Agung 

untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan adanya dugaan terjadinya 

tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak 

pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia; 

2. Bahwa timbulnya dugaan pemohon melakukan permukaan jahat atau percobaan 

tindak pidana korupsi didasarkan pada adanya bukti rekaman pembicaraan yang 

beredar luas di masyarakat antara pemohon, Muhammad Riza Chalid dan 

Ma‟roef Sjamsudin yang dilakukan di ruang tertutup di salah satu ruangan hotel 

Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat; 

3. Kalaupun benar suara di dalam rekaman tersebut adalah suara pemohon, maka 

menurut pemohon secara hukum hasil rekaman tersebut harus dianggap sebagai 

rekaman tidak sah (Illegal) karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang 

dan dengan cara yang tidak sah, karena Ma‟roef Sjamsudin bukanlah seorang 

penegak hukum dan tidak pernah diperintah oleh penegak hukum untuk 

melakukan perekaman tersebut. 

        Berbeda akibatnya pada putusan MA terhadap kasus ITE yang justru 

membebaskan  Baiq Nuril. Juru bicara MA Suhadi mengatakan putusan kasasi itu 

telah didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, namun membebaskan . Hasil 

yang berbeda terhadap bukti elektronik dalam perkara yang berbeda, hasil putusan 

bisajuga berbeda. 
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        Independensi hakim itu harus dihormati dalam mengambil putusan. Karena 

adil atau tidak adilnya itu milik publik, silakan publik menilai. Jika ditelusuri kasus 

Baiq Nuril, juga terkait alat bukti elektronik . Pada persidangan Pada 26 September 

2018 Majelis Hakim Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni 

menjatuhkan vonis hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 

tiga bulan kurungan kepada Baiq Nuril. Mahkamah menganggap Nuril terbukti 

melanggar Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran 

konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. 

        Putusan kasasi ini sekaligus menganulir putusan pengadilan tingkat pertama. 

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Nuril bebas dari segala 

tuntutan dan tak bersalah. Untuk menguji validitas rekaman itu, ketua majelis 

Albertus Usada dengan anggota Ranto Indra Karto dan Ferdinand M Leander 

meminta dilakukan forensik digital. Hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Digital 

Forensic pada Subdit IT & Cybercrime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan 

Khusus Bareskrim Polri menyatakan bukti itu tidak valid.
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        Terhadap tindak pidana yang dilakukan tidak ada diskriminasi antara 

perempuan dan laki-laki. Contohnya:  

Kasus Baiq Nuril bermula pada 2017 lalu. Nuril ketika itu merupakan guru 

honorer di salah satu SMA Negeri di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nuril 

kerap menerima telepon dari kepala sekolah berinisal M. M kerap 

menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan perempuan yang 

bukan istrinya. Baiq Nuril kemudian merekam pembicaraan telepon agar tak 

dituduh memiliki hubungan dengan M. Berdasarkan validasi bukti digital 

elektronik sebagaimana Catatan Data Umum Hasil Pemeriksaan terhadap 

Barang Bukti Digital Nomor 220-XII-2016-CYBER yang terdiri dari 5 (lima) 

sub-barang bukti digital oleh Tim Pemeriksa Digital Forensik pada Subdit IT 

& Cybercrime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim 

Polri dan Analisis Hasil Pemeriksaan terhadap 5 sub-barang bukti digital 

yang pada pokoknya telah diperoleh analisis, bahwa 'tidak ditemukan data-

data terkait dengan maksud pemeriksaan' yaitu terkait dengan dugaan tindak 

pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau 

mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 

dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
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Menurut rekaman itu tersebar tanpa sekehendak Nuril. M lantas melaporkan 

Nuril dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat 1 UU ITE. dengan 

diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru 

mengenai alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 
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1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 

Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi 

elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai 

dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 
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Kendati demikian, dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti 

pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum 

acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang 

mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh 

karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Pada 

dasarnya dalam pembuktian modern ada yang dikenal alat bukti universal. Salah 

satu alat bukti universal di dunia ini adalah dokumen.  

Dokumen itu tercakup dokumen elektronik jadi tidak hanya di dunia maya 

termasuk di dalamnya hasil print-out merupakan dokumen. Alat bukti elektronik 

harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik 

sama juga dengan verfikasi terhadap alat bukti surat. Ada tiga hal yang berkaitan 

dengan dokumen sebagai alat bukti yaitu : terkait dengan keaslian dokumen 

tersebut atau originalitas; isi sebuah dokumen atau substansinya dan mencari alat 

bukti lain yang memperkuat alat bukti dokumen elektronik.
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Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk 

dimani pulasi. Sehingga, keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen 

elektronik sangat penting dalam pembuktian. Menurut Anugrah, keabsahan dari alat 

bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan 

pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti 

informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian keabsahan alat 

bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, karena jangan 

sampai keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik 

merugikan orang lain.
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 Selain masalah originalitas dari suatu alat bukti informasi elektronik, dan 

dokumen elektronik dalam menjadikan suatu data atau dokumen sebagai alat bukti 

yang sah dalam pembuktian perkara pidana adalah masalah pengambilan data yang 

bisa dijadikan alat bukti. Karena dalam pengambilan alat bukti tidak mudah. Alasan 

karena sampai saat ini belum ada Standard Operating Procedure (SOP) dalam 

pengambilan alat bukti elektronik. Padahal mengingat kasus-kasus yang 
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bersinggungan dengan cyberspace dan elektronik sudah berkembang. Mengingat 

yang bertugas untuk mengumpulkan alat bukti adalah penyidik, sehingga 

diperlukan dengan segera SOP dari penyidik kaitannya dengan pengambilan alat 

bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. 

Kasus-kasus yang sudah ada, misalnya berkaitan dengan status seseorang 

dalam media sosial. Dalam media sosial ada resiko yang harus dihadapi. Mengingat 

media sosial adalah ruangan publik sehingga dalam pengambilan segala sesuatu 

tidak diperlukan izin tertentu karena sifat publik tadi, siapapun bisa mengaksesnya. 

Berbeda dengan e-mail, diperlukan izin untuk mengakses data tersebut. Cara mudah 

yang bisa ditempuh oleh penyidik yaitu dengan meminta izin pada pemilik account 

tersebut. Selain itu, ada langkah lain bisa ditempuh yaitu melalui penyedia layanan.  

Perjanjian antara penyedia layanan dan konsumen atau yang dikenal dengan 

End User License Agreement (EULA). Kendatipun, dalam perjanjian itu ada 

klausula yang menyebutkan seandainya konsumen melakukan pelanggaran hukum 

atau tindakan yang bertentangan dengan aturan maka penyedia layanan boleh 

menerobos masuk ke account tersebut. Dari hal kekuatan pembuktian, hakim 

memiliki peranan penting dalam menilai kekuatan dari alat bukti informasi 

elektronik. Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pembuktian pidana 

tidak mengenal hierarki alat bukti atau pembuktian bebas. Hakim memiliki hak 

untuk menilai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim terikat dengan 

minimum pembuktian yaitu dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan 2 

alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga 

keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik mememiliki 

peranan penting dalam pembuktian suatu perkara pidana.
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UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti 

yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga 

dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan 

sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya cybercrime saat 

ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. 
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Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas acara 

pidana pada perkara-perkara cybercrime. Suatu dokumen elektronik menjadi akurat 
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dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh 

sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula.  

 

2.5.   Inkonsistensi Hasil Validasi Dari Bukti Elektronik Perkara Pidana 

Guna penegakan hukum kejahatan-kejahatan melalui alat bukti elektronik 

yang sudah sangat maju tersebut, pengaturan hukum dalam perundang-undangan 

Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan 

terjemahan dari Wetboek Van Strafrecht dan berlaku di Indonesia berdasarkan asas 

konkordansi, tentunya sudah sangat tidak memadai. Sehingga mendorong 

inkonsistensi hasil validasi dari bukti elektronik perkara pidana yang dapat 

dirumuskannya perubahan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2001, dan lain-lain.  

Lahirnya perundang-undangan khusus tidak hanya sebagai suatu bentuk usaha 

pembaharuan terhadap hukum materiil. Hal ini juga terkait dengan hukum formil. 

Misalnya pada undang-undang anti terorisme yang mengatur hukum materiil tentang 

terorisme dan juga hukum formil yang mengatur mengenai masa penahanan yang 

lebih panjang dari yang diatur dalam KUHAP. Bentuk penyimpangan hukum formil 

tersebut masih pada tahap yang sederhana karena tetap menggunakan KUHAP 

sebagai peraturan umumnya. Sudah ada beberapa pembedaan terutama dalam hal 

pembuktiannya dan alat bukti, misalnya pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 yang sudah 

mengakui mengenai alat bukti dokumen dan bukti elektronik yang tidak diatur 

dalam KUHAP baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, 

pembuktian memegang peranan yang sangat penting. 

Beberapa contoh kasus pidana melalui alat bukti elektronik yaitu kejanggalan 

pemeriksaan Setya Novanto dengan validasi bukti elektronik dianggap valid dan di 

sisi lain kasus Baiq Nuril dianggap validasi bukti elektronik tidak valid, sehingga 

menghasilkan hukuman pidana yang berbeda dari Setya Novanto dan hukuman 

terhadap Baiq Nuril. Kemudian yang baru terjadi Mahkamah Agung pada 17 

Januari 2019 dalam informasi penelusuran perkara melalui Putusan 324PK/ 

Pid.Sus/2018 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Wisni Yetti. 
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Perkara ini membawa bukti elektronik untuk diadili karena validasinya juga 

menimbulkan persoalan ketidakadilan. 

Perkara Wisni ini pertama kali diadili di PN Bandung pada 2015, yang mana 

pada saat itu Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana kepada Wisni berupa 

pidana penjara 5 bulan dan denda 100 juta. Wisni sempat bebas di Pengadilan 

Tinggi Bandung, persoalan pembuktian dan bukti elektronik dalam kasus ini yang 

tidak sesuai dengan ketentuan UU ITE, namun Wisni justru kembali dipidana pada 

Kasasi di MA. 

Peristiwa yang diperiksa ini sendiri terjadi pada 2011, saat Wisni melakukan 

komunikasi melalui fasilitas chatting di Facebook dengan Nugraha. Peristiwa ini 

kemudian diketahui oleh suami Wisni, Haska yang kemudian diam-diam masuk ke 

akun Facebook Wisni dan melakukan printout dan menggandakan percakapan 

tersebut dan kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib di tahun 2014. 

Haska melaporkan Wisni menggunakan Pasal 27 (1) UU ITE  atas tuduhan “dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. 

Sejak awal perkara ini digulirkan, terdapat kejanggalan dalam kasus. 

a. Pertama, percakapan antara Wisni dan Nugraha sifatnya adalah percakapan 

pribadi, dalam konstruksi Pasal 27 (1) UU ITE, perbuatan tersebut baru 

dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja dan terbuka di muka umum 

atau tersebar secara publik. Hal ini dikarenakan Pasal 27 (1) UU ITE tidak 

dapat dipisahkan dengan delik kesusilaan dalam KUHP. 

b. Kedua, cara yang dilakukan oleh pelapor untuk mengetahui isi chatting 

Wisni dan Nugraha sendiri sebenarnya Orang dengan sengaja dan tanpa hak 

atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik 

dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik.” Hubungan Wisni dan pelapor sebagai suami 

isteri tidak dapat digunakan sebagai alasan tindakan ini dibenarkan adalah 

sebuah tindak pidana berdasarkan Pasal 30 UU ITE. 

c. Ketiga, masalah alat bukti. Pengadilan seharusnya tidak menerima alat bukti 

berupa print out percakapan Wisni dan Nugraha, sebab bukti tersebut tidak 

terlebih dahulu divalidasi. Bukti dalam UU ITE wajib untuk dilakukan 

validasi berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU ITE. Jika tidak dapat divalidasi, 

maka bukti tersebut tidak seharusnya diterima. 

        Putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh MA patut untuk 

diperhatikan. Sebab dalam kasus ini sebenarnya Wisni memang tidak seharusnya 

dijatuhi pidana mengingat kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam perkara. 
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        Pemeriksaan terhadap kasus-kasus serupa seharusnya dilakukan dengan lebih 

hati-hati dan lebih ketat dengan betul-betul memperhatikan proses pembuktian 

dalam perkara, terlebih apabila percakapan tersebut dilakukan di dalam ruang privat 

yang seharusnya tidak boleh dicampuri oleh negara. Agar aparat penegak hukum 

hati-hati dalam menerapkan ketentuan Pasal 27 (1) UU ITE ini, sebab ternyata 

standart pembuktian terhadap perkara-perkara yang melibatkan Pasal 27 (1) UU 

ITE ini masih sangat rendah. Standart yang rendah ini, justru memunculkan korban 

baru dari UU ITE seperti dalam kasus Wisni ini, yang sebelumnyaterjadi pada 

kasus Setya Novanto dan kasus Baiq Nuril yang diuntungkan dan dirugikan karena 

pengaruh validasi perkara dengan bukti elektronik.  

        Pelaksanaan sebuah sistem elektronik harus tersertifikasi sehingga dokumen 

elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya. Pembuktian 

terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek 

validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik 

khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena 

bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik 

dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.
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Validasi arsip elektronik akan meliputi :   

a. Validitas substansi informasi ditentukan oleh proses pengolahan 

informasi dan identitas hukum para pihak (legal identity). 

b. Format formasi akan ditentukan oleh kepentingan para pihak dan/atau 

sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya kepada siapa 

informasi itu ditujukan. 

c. Tanggung jawab para pihak, baik sebagai si penyampai informasi 

(originators) dan si penerima/tujuan infomasi (recipient), sebenarnya 

dipengaruhi oleh kaedah-kaedah hukum yang berlaku, baik secara etis 

maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

d. Validitas informasi sebagai output, secara teknis dan yuridis semestinya 

ditentukan oleh validitas sistem informasi dan komunikasi yang ada.
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       Masyarakat ada yang menilai terbalik dengan putusan Mahkamah Agung dan 

saat ini, pelbagai dukungan antara pro dan yang kontra perkara terjadi pada perkara 

 Baiq Nuril. Dari ICJR, Southeast Asia Freedom of Expression (SAFEnet) dan 

kelompok masyarakat yang peduli dan aktif melakukan pembelaan terhadap korban 

UU ITE. Koordinator Regional SAFEnet, Damar Juniarto juga menggalang dana di 

kitabisa.com untuk membantu Nuril membayar denda sebesar Rp 500 juta.  
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Salah satu contoh kasus pidana melalui alat bukti elektronik adalah Closed-

circuit television atau (Selanjutnya disebut dengan CCTV) yang biasa digunakan 

oleh masyarakat dalam memantau kondisi keamanan sekitar. Tujuan dipasang 

CCTV ialah agar terpantaunya keaman di sekitaran suatu tempat, dan apabila ada 

tindak pidana yang terjadi, maka bukti rekaman yang ada dalam CCTV tadi dapat 

dijadikan bukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, sehingga memudahkan 

penyidik dalam membuktikan tindak pidana yang terjadi, walaupun tidak ada saksi 

yang melihat, mendengar dan merasakan secara langsung. 

Amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa semua “Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti jika tidak dilakukan 

dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau 

institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”, 

maka CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan menjadi tidak sah, jika 

pemasangan dan perekaman yang dilakukan oleh CCTV tadi tidak dilakukan atas 

permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang 

ditetapkan berdasarkan undang-undang, sesuatu yang logikanya digantung dengan 

permintaan aparat penegak hukum, merupakan kejanggalan berlogika, karena semua 

perkara dengan alat butki, tidak diperlukan ketergantungan berupa permintaan dari 

aparat penegak hukum.  

Setiap rumah dimanapun berada berpeluang dipasang CCTV baik di kota-kota 

besar, fasilitas publik, maupun tempat-tempat umum lainnya telah dipasangi CCTV 

agar mempermudah pemantauan keamanan kondisi setempat. Dengan kata lain, 

dipertanyakan CCTV tidak lagi menjadi berguna sebagaimana tujuan awalnya, yakni 

sebagai pemantau kondisi kemanan dan sebagai alat bukti yang dapat diajukan 

dalam persidangan jika terjadi suatu tindak pidana. 

Salah satu kasus yang menggunakan CCTV sebagai alat bukti dalam 

pembuktiannya ialah kasus kopi sianida atau pembunuhan Wayan Mirna Salihin 

oleh Jessica Kumala Wongso yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 

dimana terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess bertempat 

di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kebon Kacang, 

Tanah Abang, Jakarta Pusat,  dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 

merampas nyawa orang lain dengan cara memasukan sianida ke dalam es kopi 

Vietnam yang disajikan untuk Wayan Mirna Salihin alias Mirna.  

Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2016 

menyatakan bahwa Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak 

Pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana selama 20 tahun penjara. 

Jika dianalisis kembali, bahwa CCTV yang merupakan alat bukti elektronik dan 

dipergunakan oleh JPU dalam pembuktian kasus kopi sianida. 
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Perkara kopi sianida tersebut alat bukti CCTV dipasang dan direkam dapat 

dilakukan dapat untuk penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, 

dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-

undang, untuk keamanan usaha semata mata, artinya CCTV tersebut bisa dijadikan 

alat bukti yang sah di depan persidangan dan dipertimbangkan oleh hakim karena 

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya terlebih dahulu. Konteks alat 

bukti elektronik putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan hukum setara dengan 

undang-undang, sehingga dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 

mengenai alat bukti elektronik telah merubah aturan hukum Pidana yang berlaku di 

Indonesia, jika pada awalnya alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti tanpa 

perlu digunakan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, 

kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya, pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi maka alat bukti elektronik harus digunakan dalam rangka penegakan 

hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum 

lainnya. 

Majelis Hakim dalam perkara kopi sianida tetap menggunakan CCTV sebagai 

alat bukti yang sah, walaupun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan CCTV 

tersebut tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam 

proses peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian alat bukti elektronik yang 

digunakan dalam dunia penegakan hukum pidana Indonesia masih menggunakan 

tafsiran yang sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan Pasal 

26A Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 

No. 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum di uji 

materiil ke Mahkamah Konstitusi. 

Pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum dan untuk 

mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selama belum ada 

undang-undang yang baru, dalam hal ini KUHAP yang baru, telah mengeluarkan 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik 

Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada 

Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Permasalahan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti yang sah pada Sistem 

Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia, tidak diatur dalam KUHAP sebagaimana 

yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Ini menunjukkan bahwa secara yuridis 

pengaturan alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum 

dapat ditemukan dalam KUHAP sampai sekarang. 

KUHAP belum mengatur secara spesifikasi alat bukti elektronik, sehingga 

banyak penafsiran di penegak hukum. Sedangkan pengertian Informasi Elektronik 
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adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), 

surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti 

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian Pasal 187 

huruf d KUHAP, berkorelasi dengan surat cinta, surat ancaman, kuitansi penerimaan 

uang dan lain sebagainya dimana surat-surat tersebut baru mempunyai nilai 

pembuktian jikalau mempunyai hubungan erat dengan perkara dan dikuatkan alat 

bukti lain
 .105

 

Informasi sebagai data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan 

yang dimaksud adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Menurut Tata 

Rahmani, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika menyebutkan 

bahwa “yang dimaksud dengan informasi adalah data yang mencakup semua fakta 

yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk untaian kata (teks), angka 

(numeric), gambar pencitraan (images), suara (voice), ataupun gerak (sensor), yang 

telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai 

menjadi suatu bentuk yang lebih berarti atau bermaanfaat.”
106

 

Berdasarkan definisi informasi yang diungkapkan diatas, informasi adalah 

“data atau sekumpulan data yang data yang merupakan fakta-fakta yang telah diolah 

sedemikian rupa sesuai fakta yang ada atau bahkan yang telah dimanipulasi untuk 

keperluan tertentu ke dalam berbagai bentuk yang dapat dimengerti dan dipahami 

oleh orang yang mampu memahaminya, serta dipergunakan untuk tujuan tertentu.”
107

 

Secara umum, pengertian elektronik adalah ilmu yang mempelajari alat listrik yang 

dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik 

lainnya dalam suatu alat seperti katup termionik dan semi konduktor. 

Elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau 

benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika 

menurut saya, kedua definisi elektronik diatas berbeda, namun memiliki keterkaitan. 

Definisi pertama menyatakan bahwa elektronik adalah ilmu, definisi yang 

kedua menyatakan elektronik adalah suatu hal atau suatu benda meskipun berbeda, 

saya beranggapan bahwa keduanya adalah satu kesatuan. Elektronik adalah alat atau 

benda atau sesuatu hal yang menerapkan ilmu elektronik sebagaimana yang terdapat 

pada definisi pertama.
108

 Berdasarkan pengertian informasi dan elektronik diatas, 
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maka dapat dikatakan informasi elektronik adalah informasi atau data yang memiliki 

berbagai bentuk yang diambil atau diperoleh atau diolah dengan alat-alat elektronik.   

Informasi Elektronik yang dimaksud menurut UU ITE adalah satu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic 

mail), telegrams, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, 

simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya.  

Definisi informasi elektronik dapat ditarik kesimpulan , yaitu informasi atau 

data berbentuk elektronik yang memiliki berbagai jenis dan bentuk yang diambil 

atau diperoleh dari suatu alat elektronik. 

 

2.6.  Perbandingan Pengaturan Bukti Elektronik Pembuktian Perkara 

Kriminal Di USA, Singapura, Malaysia, Inggris dan Jerman 

 Sistem Civil Law seperti negara Indonesia, Malaysia, Jerman dan Belanda 

berasal dari hukum Romawi, sistem hukum ini dimulai dengan kodifikasi yang 

dilakukan oleh Kaisar Justinianus yaitu : Corpus Iuris Civilis. Peraturan yang 

dibentuk oleh Kaisar Justianus dalam hukum perdata dan menguji alat bukti bukan 

pengacara. Pengacara hanya mengemukakan argumen berdasarkan bukti yang sudah 

dikumpulkan oleh penyidik. Sistem hukum Civil Law hakim juga menyelidiki 

(inkuisitor) kebenaran perkara, dan berperan sebagai penafsir bahasa hukum, pencari 

fakta, dan dalam banyak kasus juga sebagai juri. Hakim dalam sistem hukum ini 

tidak mendasarkan putusan pada putusan pengadilan sebelumnya. Di dalam sistem 

ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan 

perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. 

Hakim di dalam sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran 

lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan 

profesionalisme dan kejujuran hakim. 

 Sistem Common Law, sistem hukum ini berkembang terutama di Inggris, 

Amerika Serikat, Kanada, Australia, Malaysia, Singapura dan India. Negara yang 

mengoperasikan sistem hukum ini sebagian besar menggunakan Bahasa Inggris. 

Sistem hukum ini dimulai pada The Norman Conquest of England (Penaklukan 

Norman) pada abad ke 11. Sistem hukum ini sumber hukum berasal dari undang-

undang yang ditetapkan oleh legislator, preseden diambil dari putusan pengadilan 

dalam kasus yang pernah terjadi sebelumnya karena interpretasi hukum disandarkan 

pada doktrin “stare decisis” (berdasarkan pada apa yang telah diputuskan) untuk 

mempengaruhi penerapan hukum dalam kasus-kasus sebelum pengadilan, serta 

aturan administratif yang berada setingkat di bawah undang-undang. Sistem hukum 
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Common Law peradilan dijalankan menggunakan sistem Adversarial. Pengacara 

menanyai saksi, menguji bukti dan mempersembahkan kasus sesuai dengan bukti 

yang telah berhasil dikumpulkan. Hakim memutuskan mengenai materi hokum lebih 

cenderung menyesuaikan dengan hukum komersial yang dipraktekkan di Amerika 

Serikat. 

   Meluasnya penggunaan internet di Amerika Serikat telah memunculkan, 

berbagai kajian, kebijakan, usulan dan draft perundang-undangan yang mengatur 

terhadap penyalah gunaan penggunaan teknologi informasi. Amerika Serikat telah 

memberlakukan berbagai undang-undang yang melakukan kriminalisasi terhadap 

perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana teknologi informasi. Pengaturan 

cybercrime di Amerika Serikat antara lain Computer Fraud and Abuse Act (Title 18 

Part I Chapter 47 Section 1030 dengan judul “Fraud and related activity in 

connection with computers”), dalam United States Congress 1986 yang bertujuan 

untuk menanggulangi hacking terhadap komputer.  

   Pengaturan terhadap Computer Fraud and Abuse Act di amandemen pada 

tahun 1994, 1996 dan 2001. Bentuk-bentuk tindak pidana teknologi informasi yang 

diatur dalam ketentuan Section 1030 tersebut adalah sebagai berikut: 

1. having knowingly accessed a computer without authorization or exceeding 

authorized access, and by means of such conduct having obtained 

information that has been determined by the United States Government 

pursuant to an Executive order or statute to require protection against 

unauthorized disclosure for reasons of national defense or foreign relations, 

or any restricted data, as defined in paragraph y. of section 11 of the Atomic 

Energy Act of 1954, with reason to believe that such information so obtained 

could be used to the injury of the United States, or to the advantage of any 

foreign nation willfully communicates, delivers, transmits, or causes to be 

communicated, delivered, or transmitted, or attempts to communicate, 

deliver, transmit or cause to be communicated, delivered, or transmitted the 

same to any person not entitled to receive it, or willfully retains the same 

and fails to delivr it to the officer or employee of the United States entitled to 

receieve it (authorization in order to obtain national security data);( 1. telah 

dengan sengaja mengakses komputer tanpa otorisasi atau melebihi akses 

yang diizinkan, dan melalui tindakan tersebut memperoleh informasi yang 

telah ditentukan oleh Pemerintah Amerika Serikat sesuai dengan perintah 

atau undang-undang Eksekutif untuk meminta perlindungan terhadap 

pengungkapan yang tidak sah untuk alasan pertahanan nasional atau 

hubungan luar negeri, atau data terbatas apa pun, sebagaimana didefinisikan 

dalam paragraf y. dari bagian 11 undang-undang Energi Atom tahun 1954, 

dengan alasan untuk meyakini bahwa informasi yang diperoleh dapat 

digunakan untuk melukai Amerika Serikat, atau untuk keuntungan negara 

asing mana pun dengan sengaja mengkomunikasikan, mengirimkan, 
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mentransmisikan, atau menyebabkan dikomunikasikan, disampaikan, atau 

ditransmisikan, atau upaya untuk mengkomunikasikan, menyampaikan, 

mentransmisikan atau menyebabkan untuk dikomunikasikan, disampaikan, 

atau ditransmisikan sama kepada siapa pun yang tidak berhak menerimanya, 

atau dengan sengaja mempertahankannya dan gagal untuk 

menyampaikannya kepada petugas atau karyawan Amerika Serikat yang 

berhak menerimanya (otorisasi untuk mendapatkan data keamanan nasional); 

2.  intentionally accesses a computer without authorization or exceeds 

authorized access, and thereby obtains – a. information contained in a 

financial record of a financial institution, or of a card issuer as defined in 

section 1602 (n) of title 15, or contained in a file of a consumer reporting 

agency on a consumer, as such terms are defined in the Fair Credit 

Reporting Act (15 U.S.C. 1681 et seq.); b. information from any department 

or agency of the United States; or c. information from any protected 

computer if the conduct involved an interstate or foreign communication. 

(sengaja mengakses komputer tanpa otorisasi atau melebihi akses resmi, dan 

dengan demikian memperoleh - a. informasi yang terkandung dalam catatan 

keuangan lembaga keuangan, atau penerbit kartu sebagaimana didefinisikan 

dalam bagian 1602 (n) dari judul 15, atau terkandung dalam file lembaga 

pelaporan konsumen tentang konsumen, sebagaimana istilah tersebut 

didefinisikan dalam Pameran Credit Reporting Act (15 USC 1681 et seq.); b. 

informasi dari departemen atau badan mana pun di Amerika Serikat; atau c. 

informasi dari komputer yang dilindungi jika tindakan tersebut melibatkan 

komunikasi antar negara bagian atau asing).
109

 

Amerika Serikat undang-undang yang mengatur kriminalisasi perbuatan yang 

berhubungan dengan teknologi informasi selain yang tercantum United States 

Congress juga tercantum dalam beberapa peraturan khusus antara lain: 

a.   Undang-undang Pelarangan Pencurian Elektronik 1997 Diperkenalkan 

untuk menutup celah dalam undang-undang hak cipta AS sebelumnya yang 

tidak mengakui adanya pelanggaran hak cipta bila si terdakwa tidak 

memperoleh keuntungan. 

b.   National Stolen Property Act 1934 (undang-undang barang curian nasional 

1934) dan Economic Espionage Act 1996 (undang-undang Spionase 

Ekonomi 1996) melarang penyalahgunaan rahasia perdagangan. 

c.   Identity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998 (undang-undang 

Pencurian Identitas dan Pengingkaran Asumsi 1998).  
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Dimaksudkan untuk menciptakan serangan baru bagi siapa pun yang 

mentransfer atau menggunakan, tanpa izin, sarana identifikasi orang lain dengan 

maksud untuk melakukan atau membantu, persekongkolan, dalam segala aktivitas 

yang melanggar hukum. Pelanggaran itu mencakup penggunaan data biometrik unik 

dan sarana identifikasi elektronis. 

Proses sistem peradilan pidana Amerika dalam garis besarnya memiliki 

beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Tahap sebelum pemeriksaan persidangan  

1. Penahanan.  

2. Kehadiran di depan Hakim (Initial Appearance). 

3. Dengar Pendapat Awal (Preliminary Hearing).  

4. Proses Juri Agung (Grand Jury).  

5. Pemanggilan Terdakwa (Arraignment).  

6. Pernyataan Bersalah (Plea Guilty/ Plea Bargaining).  

b. Tahap pemeriksaan persidangan  

1. Pemilihan Para Juri.  

2. Pernyataan Pembuka.  

3. Alasan Hukum Jaksa Penuntut.  

4. Alasan Hukum Terdakwa/ Kuasa Hukum.  

5. Instruksi Juri.  

6. Keputusan Juri.  

c. Tahap setelah pemeriksaan persidangan  

1. Keputusan Hukuman;  

2. Permohonan Banding;  

3. Eksekusi.
110

 

Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang 

berbeda dari yang berlaku di Inggris meskipun masih dalam kerangka sistem 

common law. 
111

 Di Inggris dan Amerika Serikat asas ini adalah : An act does not 

make a person guilty unless his mind is guilty. Di kebanyakan negara, perbuatan dan 

sikap bathin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan-

pidana. Pengertian perbuatan pidana dan syarat-syarat pemidanaan dipersamakan. 

Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik sistem peradilan pidana, Hukum Acara 

Pidana (Hukum Pidana Formal) yang lazim disebut dengan teminologi bahasa 

Belanda “Formeel Strafrecht” atau “Strafprocesrecht” sangat penting eksistensinya 
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guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiel. Pada 

Hakikatnya, secara teoretik dalam kepustakaan baik dalam ruang lingkup sistem 

Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai 

sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.
112

 

Amerika Serikat memiliki sistem hukum tersendiri meskipun ia menganut 

sistem common law yang mengikuti Inggris, namun sistem penuntutannya 

menyimpang dari sumbernya itu. Sistem penuntutannya sangat berbeda dengan 

sistem sistem Inggris atau Perancis atau Eropa lainnya. Dalam hal kekhususan 

Penuntut Umum Amerika dapat disejajarkan dengan rekannya di Inggris atau 

Perancis, tetapi pekerjaannya sehari-hari sangat berbeda.  

Jaksa Amerika hampir otonom dalam melaksanakan wewenang diskresi sejak 

awalnya penyidikan sampai pada pasca persidangan. Keputusan untuk menuntut 

ataukah tidak hampir bebas sepenuhnya dari orang-orang atau badan lain. Ia dapat 

menghentikan penuntutan atau berkompromi yang disebut plea bargaining. 

Terdakwa dapat mengaku bersalah sebelum persidangan dimulai. Jika jaksa setuju, 

maka ia dapat mengurangi dakwaan atau memberi rekomendasi kepada pengadilan 

agar menjatuhkan pidana yang lebih ringan. 

Istilah criminal justice system pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat 

oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam criminal justice science. Criminal justice 

system muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur 

penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan 

hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan 

kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja pada organisasi kepolisian (law 

enforcement).
113

 Kegagalan ini disebabkan pada saat itu kepolisian menghadapi 

berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional 

maupun prosedur hukum.  

Kendala tersebut menyebabkan hasil yang tidak optimal dalam upaya 

menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan 

pada waktu tertentu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat. Berdasarkan hal 

tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yang 

dikenal dengan criminal justice system. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai 

suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum.  

Mekanisme peradilan pidana meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari 

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan 

hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Keseluruhan proses itu 
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bekerja dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan 

subsistem yang saling berhubungan dan berpengaruh antara satu dengan yang lain. 

Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau 

subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Persoalan 

penegakan hukum semakin marak dibicarakan baik melalui media cetak maupun 

media elektronik. 

Masyarakat juga semakin kritis dan korektif terhadap masalah penegakan 

hukum di Indonesia. Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang 

dari berbagai sudut kajian menurut berbagai pihak senantiasa saling koreksi, dalam 

penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping hal tersebut, 

tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. 

Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, 

sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu 

sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat 

keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau 

peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksanaannya.  

Amerika Serikat, U.S. Departement of Justice, jenis-jenis bukti elektronik 

melingkupi :  

a. Computer Systems ( Laptop, desktop, system rack-mount, mini computer, 

dan computer mainframe, Papan sirkuit, mikroprosesor, hard drive, memori 

dan koneksi antar muka, Perangkat displpay monitor atau video, Keyboard, 

Mouse, Perangkat dan komponen yang digerakan secara eksternal ). 

b. Storage Devices ( Hard drive, External hard drive, Removebale media, zip 

disk, floppy disk, computer disc, Thumb drive, USB, Memory Card ). 

c. Handheld Devices ( Ponsel, ponsel cerdas, PDA, perangkat multimedia 

digital, pager, kamera digital dan GPS). 

d. Peripheral Devices ( Printer, Webcam, Scanner, Memory card reader ). 

e. Computer Network ( Modem, Server, Hub, Laptop network card , Internet 

cable)). 

Bukti yang bernilai sebagai pembuktian di pengadilan bukan bentuk fisik dari 

perangkat elektronik melainkan dokumen atau informasi yang terkandung di 

dalamnya. Dokumen atau informasi yang menjadi bukti dapat berbagai rupa, antara 

lain berupa email, dokumen kontrak perjanjian rahasia atau agenda pertemuan. 

Setiap tindakan yang dilakukan atas dokumen atau informasi tersebut seperti 

mengirimkan email, menghapus dokumen kontrak, atau membuat agenda pertemuan 

baru, semua tercatat dalam sistem komputer yang disebut “jejak elektronik”.  

Jejak elektronik merekam siapa, apa, di mana, dan kapan dari setiap tindakan 

tersebut. Jejak elektronik dapat menjadi sangat berguna dalam proses penyidikan 
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namun jika tidak ditangani dengan tepat dapat menjadi penyebab rusaknya integritas 

bukti elektronik. Dalam pedoman Association of Chief Police Officers (ACPO)- 

Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence dijelaskan bahwa 

bukti elektronik memiliki sifat dasar rapuh atau mudah berubah. Tidak hanya 

disebabkan kerentanan jejak elektronik namun juga kondisi lingkungan sekitar. 

Kesalahan penanganan seperti menyalakan komputer yang ditemukan dalam 

keadaan mati ataupun sebaliknya mematikan komputer yang berada dalam keadaan 

menyala, dapat menyebabkan hilangnya bukti kejahatan ataupun rusaknya integritas 

bukti. Kondisi lingkungan fisik seperti adanya medan magnet yang sangat kuat, 

kelembapan dan/atau suhu yang ekstrim, bahkan debu serta guncangan dapat 

menghancurkan data yang tersimpan dalam media penyimpanan.  

Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders, Second 

Edition, yang dikeluarkan oleh National Institute of Justice, Office of Justice 

Programs, U.S. Departement of Justice, menyebutkan bahwa digital evidence 

memiliki karakteristik laten atau tidak terlihat. Seperti sidik jari atau bukti DNA, 

dapat berpindah dengan cepat dan mudah, gampang diubah, rusak, atau hancur dan 

sensitif terhadap waktu. Berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut, bahwa pada 

dasarnya bukti elektronik memiliki karakteristik yang tidak terlihat atau laten, sangat 

rapuh karena sangat mudah berubah atau rusak, dapat berpindah dengan mudah dan 

membutuhkan bantuan alat untuk melihat atau membacanya.  

Karakteristik hal ini sangat berbeda pada barang bukti pada umumnya yang 

dapat dengan dilihat dengan mudah karena memiliki wujud nyata secara fisik 

sehingga tidak membutuhkan alat bantu untuk melihat atau membacanya, tidak 

mudah berubah atau rusak dan tidak mudah berpindah. Dikarenakan keunikan dari 

bukti elektronik, suatu pedoman harus dibuat untuk dijadikan sebagai dasar 

penanganan yang bertujuan agar bukti terjaga keasliannya dimulai saat ditemukan 

hingga diserahkan ke pengadilan.  

Wilayah Amerika Serikat, NIST yang menjadi bagian Departemen 

Perdagangan Amerika Serikat membuat pedoman NIST 800-86 Guide to Integrating 

Forensic Techniques into Incident Response, serta Technical Working Group for the 

Examination of Digital Evidence (TWGEDE) mengembangkan pedoman NCJ 

199408. Sedangkan untuk yang berlaku internasional dikembangkan oleh ISO yaitu 

pedoman ISO 27037 - Guidelines for identification, collection, acquisition and 

preservation of digital evidence. 

Singapura dalam Computer Misuse Act (undang-undang Penyalahgunaan 

Komputer), kejahatan siber itu mencakup seperti akses tanpa izin, pengungkapan 

rahasia, perusakan atau kerusakan sistem komputer atau data elektronik dan 
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penipuan komputer. Di Singapura, terdapat perkembangan yang menarik terhadap 

kebijakan penanggulangan kejahatan teknologi informasi.  

Undang-undang penyalahgunaan Komputer (Computer Misuse Act) 

(selanjutnya disebut dengan UU CMA) Singapura tahun 1993 dimodelkan 

berdasarkan undang-undang Inggris tahun 1990, yang menggatur terhadap 4 (empat) 

hal yaitu:  

1.   Akses tidak sah; Pasal 3 UU CMA yang berisikan melarang ‟hacking‟ yang 

menyebabkan sebuah komputer memainkan fungsinya untuk tujuan 

mengamankan akses tanpa ijin pada program atau data apapun yang 

tersimpan pada komputer. Pasal 3 ayat 1 sasarannya hanya pada akses yang 

tidak sah. Pasal 3 ayat 2 akses apa saja yang mengakibatkan kerugian yang 

melebihi nilai 10.000 dolar akan dikenai hukuman berat.  

2.   Akses dengan maksud tersembunyi; Pasal 4 UU CMA mempidanakan 

akses yang tidak sah dimana terdapat tujuan untuk melakukan atau 

memfasilitasi perbuatan pelanggaran yang melibatkan properti, penipuan, 

tindakan tidak jujur atau perbuatan yang mengakibatkan luka badan. 

3.   Modifikasi isi komputer dan Pasal 5 UU CMA berkaitan dengan modifikasi 

isi komputer yang tidak sah dan disengaja seperti data, program perangkat 

lunak komputer dan database contohnya dengan memasukkan virus ke 

dalam sistem computer.  

4.   Mencegat suatu layanan komputer. Pasal 6 UU CMA memperkenalkan 

suatu konsep baru tentang penggunaan atau pencegatan layanan komputer 

tanpa ijin, hal ini mungkin lebih menyerupai pencurian layanan atau waktu 

penggunaan komputer. 

Negara Malaysia memiliki Computer Crime Act (undang-undang Kejahatan 

Komputer), dimana ada ketentuan khusus terhadap kebebasan berekspresi seperti 

pencemaran nama baik dan kebencian yang dilakukan melalui siber tidak 

dikategorikan kejahatan siber, karena pelanggaran semacam itu sudah tercakup 

dalam peraturanya.  

Kendatipun, dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi 

Malaysia memiliki 2 (dua) undang-undang yang berhubungan langsung, yaitu 

undang-undang Kejahatan di Bidang Komputer tahun 1997 dan undang-undang 

Komunikasi dan Multimedia 1998 (CMA).  

a. Undang-undang Kejahatan di Bidang Komputer tahun 1997 undang-undang 

ini sebagaimana negara yang memiliki sistem hukum common law 

mengikuti kepada hukum induknya yaitu Inggris, tetapi dengan berbagai 

tambahan sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Malaysia. 
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b. Computer Crime Act 1997 (CCA) Negara Malaysia tersebut dibagi atas 3 

(tiga) bagian yaitu :  

1) PART. I - PRELIMINARY Section 1. Short title and commencement. 

Section 2. Interpretation. II.  

2) PART. II - OFFENCES Section 3. Unauthorized access to computer 

material. Section 4. Unauthorized access with intent to commit or 

facilitate commission of further offence. Section 5. Unauthorized 

modification of the contents of any computer. Section 6. Wrongful 

communication Section 7. Abetments and attempts punishable as 

offences.  

3)  III. PART. III - ANCILLARY AND GENERAL PROVISIONS Section 9. 

Territorial scope of offences under this Act. Section 10. Powers of 

search, seizure and arrest. Section 11. Obstruction of search. Section 

12. Prosecution. 

        Kriminalisasi dalam CCA Malaysia terdapat dalam Part II yang mengatur 

tentang beberapa hal yang berhubungan dengan perlindungan komputer, yaitu :  

a. Pasal 3 ayat 1 dan 2; Akses secara tidak sah pada komputer atau data 

yang disimpan dalam sebuah komputer dengan segala maksudnya. Unsur 

yang disebutkan terakhir ini ditetapkan tanpa pertimbangan apakah 

tindakan tersebut diarahkan pada program atau data tertentu manapun.  

b. Pasal 5 ayat 1 dan 2; Modifikasi isi dalam komputer manapun secara 

tidak sah, sekali lagi dengan tanpa mempertimbangkan apakah tindakan 

ini diarahkan pada suatu program atau data tertentu manapun: atau 

apakah modifikasi itu bersifat permanen atau temporer.  

c. Pasal 6 ayat 1 Komunikasi tidak sah, langsung atau tidak langsung dari 

sebuah nomer, kode, password atau cara akses lain ke sebuah komputer 

atau siapa pun.  

d. Pasal 7; Persekongkolan, perencanaan untuk melaksanakan atau 

melanjutkan apa saja dari hal-hal tersebut di atas.  

Undang-undang Komunikasi dan Multimedia yang diatur pada tahun 1998, 

terdapat 2 (dua) hukum terpisah yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan 

komputer dan jaringan, badan pembuat undang-undang terlihat ada tumpang tindih 

diantara ke dua undang-undang tersebut. Baik Perluasan terhadap pelanggaran dan 

hukuman dalam pengamanan jaringan dan komunikasi terdapat dalam Pasal 231 

sampai 241 UU CMA di Malaysia, yaitu :  

a.   Menurut Pasal 231 ayat 1, penggunaan perangkat atau peralatan apa pun 

dengan maksud mendapatkan informasi tanpa hak tentang isi, pengiriman 

atau alamatnya dari komunikasi apa pun;  
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b.   Pasal 232 ayat 2, kepemilikan atau pembuatan sebuah sistem untuk 

mendapatkan akses secara tidak sah pada fasilitas atau layanan jaringan;  

c.   Pasal 234 ayat 1, penyadapan tidak sah dari komunikasi apa pun, dan 

pengungkapan atau penggunaan komunikasi yang diperoleh dengan cara 

demikian; Melakukan pengerusakan dengan jalan mengubah, memindah, 

menghancurkan, atau merusak fasilitas jaringan manapun, yang sesuai 

dengan Pasal 235; 

d.   Pasal 236 ayat 1 Pembuatan, penerimaan atau penyediaan peralatan akses 

palsu atau perkakas pembuat peralatan; kepemilikan peralatan akses apa 

pun yang palsu atau tidak sah; atau mengubah alat itu untuk tujuan yang 

sama, termasuk perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan 

untuk modifikasi. 

Contoh negara lain di Jerman sistem informasi mengenai permasalahan-

permasalahan alat bukti elektronik dalam sistem pelaksanaan penyelesaian perkara 

pidana. Dimulai dari pendaftaran perkara, proses distribusi perkara, pemeriksaan 

perkara termasuk jangka waktu penyelesaian perkara dan pembuatan putusan, 

pelaksanaan putusan dan penyediaan fasilitas Pengadilan dalam menunjang 

pelaksanaan kegiatan. Jerman adalah suatu negara di Eropa yang menerapkan sistem 

hukum sipil.  Seperti di Indonesia, sistem peradilan di Jerman terdiri dari beberapa 

tingkatan, yakni Pengadilan tingkat satu (amisgericht), Pengadilan tingkat dua 

(oberste landgericht) dan Pengadilan tingkat tinggi (oberstegericht) dengan 

puncaknya di Mahkamah Agung (Bundesgerichterhof).   

Pemeriksaan perkara alat bukti elektronik sudah diatur dalam undang-undang 

dan pada prinsipnya dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain 

dalam undang-undang, misalnya untuk perkara yang menyangkut anak-anak atau 

perkara keluarga.  

Pengadilan di Jerman telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), termasuk 

melengkapi Hakim dengan sistem computer on line dan alat perekam pembicaraan 

dalam persidangan.  Dengan sistem on line, pemeriksaan perkara yang ditanganinya 

dapat selalu dipantau kemajuannya. Sehingga perkara yang memakai alat bukti 

elektronik telah diatur jelas dalam undang-undang.  

Sedangkan sistem peradilan di negara Inggris membedakan hukum acara 

untuk perkara-perkara pidana dan perdata.  Dalam peradilan pidana alat bukti 

elektronik, perkara diajukan kepada Magistrate Council untuk perkara-perkara kecil 

atau pelanggaran atau Crown Court untuk perkara-perkara berat yang dilakukan oleh 

Hakim dan Juri. Perkara yang menggunakan alat bukti elektronik dapat diajukan ke 

High Court dan County Court, tergantung dari ukuran dan kompleksitas perkara.   

Selanjutnya, High Court terdiri dari tiga divisi, yakni: 
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1) Queen‟s Bench untuk mengadili perkara-perkara gugatan berkaitan dengan 

kontrak dan perbuatan melawan hukum (tort), dan terdiri dari Pengadilan-

Pengadilan khusus seperti Admiralty Court, Commercial Court and 

Technology, dan Construction. 

2) Chancery Division untuk sengketa mengenai kepailitan dan penegakan 

mortgages, trusts dan intellectual property dan undang-undang khusus 

berkaitan dengan Companies Court dan Patent Court. 

3) Family Division yang mengadili perkara-perkara sengketa keluarga, 

perwalian dan lain-lain yang berkaitan dengan perlindungan anak.                  

 

2.7. Hakikat Alat Bukti Elektronik  

Tahun 1990-an hanya sedikit orang yang pernah mendengar email dan 

Internet, maka 10 tahun kemudian teknologi teknologi ini telah melembaga dan 

dikenal umum. Memang masih sukar untuk memberi kata akhir tentang pengaruh 

dari hal ini terhadap masyarakat, tetapi jelas bahwa dunia dengan suatu jalur cepat 

elektronik, dalam berbagai segi, telah berfungsi secara berbeda dengan dunia 

sepuluh tahun lalu. Hal ini berdampak pada hukum. Sehubungan dengan hukum, 

telah berkembang berbagai istilah, di antaranya yaitu Information and 

Communication Technology Law (ICT Law) atau Hukum Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. Keterkaitan ini karena Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi 

berkenaan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehubungan 

dengan bagian-bagian dari hukum yang lain tersebut. 

Kehadiran teknologi internet sebagai bukti elektronik merupakan kebutuhan 

yang tidak dapat dihindarkan untuk menunjang pembangunan nasional. Hanya saja 

dibalik kemudahan dan kenyamanan layanan internet itu ada ancaman yang sangat 

merisaukan, yakni sisi keamanannya. Terkait hal tersebut, Sutarman berpendapat: 

“Pengamanan sistem informasi berbasis internet perlu diperhatikan, karena jaringan 

internet yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai kejahatan.”
114

 

 Sehubungan dengan dampak dari kemajuan teknologi, elektronik menurut 

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, mengemukakan bahwa:  

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi 

kehidupan manusia, tetapi kemajuan ini pun secara bersamaan menimbulkan 

berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah 

satu masalah yang muncul akibat perkembangan tehnologi informasi adalah 

lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya „baru‟ khususnya yang 
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mempergunakan internet sebagai alat bantunya. Lazim dikenal dengan 

sebutan kejahatan di dalam dunia maya (Cybercrime), seperti Hacker, 

Pornografi, Cybersquating, dsb.
115

 

Semua pihak berubah dan mengalami perubahan seiring dengan 

berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, yaitu dengan adanya 

beberapa alat bukti berupa rekaman elektronik dalam tindak pidana pencucian uang 

sebagai alat bukti dalam praktek peradilan pidana. Di samping itu, juga telah 

diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi 

multimedia yang dikenal dengan teleconfrence. KUHAP tidak mengenal adanya 

bukti-bukti elektronik, maupun prosedur pemeriksaan saksi melalui sarana teknologi 

informasi teleconference, ataupun melalui media elektronik lainnya, misalnya surat 

elektornik (email).  

Surat elektornik (email) jika dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 

adalah termasuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana di atur dalam Pasal 187 

KUHAP. Alat bukti surat yang dimaksud adalah :  

a. Berita acara dan surat lain, dokumen dalam bentuk yang sesuai dibuat pejabat 

umum yang berwenang;  

b. Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

suatu keadaan;  

c. Surat keterangan ahli yang diminta secara resmi;  

d. Surat lain yang hanya berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat 

pembuktian lain. 

UU ITE terkait informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau 

hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan 

hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hukum tambal sulam terjadi dalam 

menghadap perkembangan teknologi, sehingga perlu ada perubahan pemikiran untuk 

lebih serius dalam mengatasi bukti bukti elektronik. 

Istilah 'bukti elektronik' adalah istilah generatif untuk dua jenis bukti yaitu 

bukti analog dan bukti digital, yang didefinisikan sebagai data (terdiri dari output 

perangkat analog atau data dalam format digital) yang dibuat, dimanipulasi, 

disimpan atau dikomunikasikan oleh perangkat apa pun, komputer atau sistem 

komputer atau dikirimkan melalui sistem komunikasi, yang relevan dengan proses 

ajudikasi yang dalam prakteknya penggunaan bukti elektronik lebih merujuk kepada 

bukti digital dikarenakan lebih kompleks dalam pemahaman dan prosedur 

mendapatkannya.  
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Melihat penggolongan alat bukti surat yang diakui KUHAP, maka surat 

elektornik (email) dapat dimasukkan sebagai surat yang hanya berlaku, jika 

berhubungan dengan isi dari alat bukti lain. Karena itu, surat elektronik (email) 

merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan alat 

bukti lainnya. Misalnya alat bukti keterangan saksi yang mengetahui pembuatan 

surat elektronik (email) itu, atau keterangan saksi ahli yang menerangkan keaslian 

surat elektronik (email) sebagai suatu alat bukti. Pemanfaatan media elektronik 

khususnya email, sudah pasti akan menimbulkan adanya konsekuensi yang terjadi 

dalam penggunaan media tersebut, sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.  

Harus dipandang keberadaannya email sebagai keterangan tambahan yang 

dapat menambah keyakinan hakim, dan dipahami secara objektif oleh Jaksa dan 

Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, tetapi tidak diposisikan sebagai alat bukti yang 

secara limitatif telah diatur oleh undang-undang. Dalam sistem pembuktian 

berdasarkan undang-undang secara negatif terdapat prinsip bahwa hakim hanya 

boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, apabila alat bukti tersebut secara 

limitatif ditentukan oleh undang-undang, dan didukung pula oleh adanya keyakinan 

hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.  

Memperkuat keyakinan hakim, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana 

(delik), maka dipergunakan pembuktian melalui media elektronik dengan 

menggunakan media teleconference. Apabila disimak lebih jauh dalam dunia 

peradilan di Indonesia, pembuktian melalui media elektronik dengan menggunakan 

teleconference pernah dilakukan dalam persidangan Rahardi Ramelan, Pengadilan 

HAM Ad Hoc, perkara Abu Bakar Ba'asyir, dan kasus Bom Bali dengan terdakwa 

Ali Gufron Alias Muhklas diselenggarakan teleconference dari kesaksian Wan Min 

bin Wan Mat dari Malaysia. 

Kehidupan sosial masyarakat, berdampak positif mempermudah komunikasi 

masyarakat tanpa dibatasi waktu dan jarak, menjalin persahabatan, perhatian dan 

empati sesama pengguna serta memudahkan pengguna untuk saling bertukar 

informasi, sebaliknya dampak negatif, sisi negatif dari jejaring sosial misalnya 

pertukaran data yang berbau pornografi dan pornoaksi, saling menghina dan 

mengejek serta masih banyak lagi. Sehingga kemajuan teknologi sangat potensial 

terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media 

yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis 

teknologi  



120 

Bentuk kejahatan informasi atau yang dikenal dengan istilah cybercrime.
116

 

yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis 

utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini menurut Mas Wigrantoro Roes 

Setiadi, sebagaimana yang di kutip oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom 

Cybercrime dapat dikelompokan menjadi beberapa bentuk, yaitu Unauthorized 

access to computer system and service, Illegal contents, Data forgery, Cyber 

espionage, Cyber sabotage and extortion, Offence against intellectual property, 

Infingements of privacy. 
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Hukum menyikapi perubahan perubahan masyarakat yang lambat adaptasi 

antara lain hukum yang kurang mengatur tentang teknologi elektronik dalam 

informasi dan komunikasi. Alhasil cukup dilakukan dengan melakukan perubahan 

kecil-kecilan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah maupun 

menambahnya. Mengandalkan penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga 

termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-

perubahan yang berskala besar.  

Pembaruan dengan cara kecil-kecilan seperti dalam menghadap bukti 

elektronik belum cukup untuk mengatasinya rumitnya persoalan hidup masyarakat. 

Hukum mengakui adanya proses politik untuk menyusunnya, namun jika tertunda 

tunda dalam membahas bukti elektronik, menjadi keprihatinan para penegak hukum. 

menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif.  

Pembaruan hukum di RUU KUHAP yang masih tertunda-tunda kepentingan 

yang lain, membuat wajah KUHAP tampak banyak kelemahan. kemudian hanya 

berarti sebagai pembaruan undang-undang. Sebagai proses politik. dalam hal ini 

hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh 

kepentingan rakyat yang berdaulat yang mungkin dipengaruhi dua pandangan 

dominan berkaitan dengan perubahan (tentu dalam arti pembaruan) hukum yang 

berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan 

tradisional dan pandangan modern.
118

 

Pandangan tradisional, masyarakat harus berubah dahulu baru hukum datang 

mengaturnya. Sebaliknya dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung 

segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa 

yang terjadi. Bahwa dalam bidang hukum yang netral perubahan harus ditujukan 

untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sebaliknya dalam bidang kehidupan 
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pribadi hukum harus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan 

masyarakat.
119

 

Perkembangan ilmu hukum saat ini mengalami kemajuan yang sengat cepat 

seiring dengan perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga setiap 

sarjana hukum harus dapat menyesuaikan ilmunya untuk dapat mengimbangi 

perkembangan tersebut. Akan tetapi hal tersebut telah berubah dengan meninggalkan 

siaft-sifat asli dari ilmu yang dipelajarinya. 

Ilmu hukum adalah merupakan ilmu yang mandiri dan seharusnya dapat 

bekerja sendiri sesuai dengan konsep-konsep hukum yang murni dan menghasilkan 

hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang lebih modern. Oleh 

sebab itu ilmu hukum harus kembali dalam konsep yang utama sebagai ilmu hukum 

yang murni. 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami ilmu hukum 

sebagai suatu pengetahuan modern adalah dengan mengembalikan ilmu hukum 

kedalam eksistensinya sebagai kesatuan ilmu pengetahuan yang akan dipelajari dan 

dikaji sebagaimana mestinya. 

Memahami kemajuan aturan hukum, perlu didalami aturan yang menampung 

banyak masalah yang timbul dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah 

merupakan anggota masyarakat dan sekaligus mahluk yang memiliki kepribadian. 

Sebagai anggota masyarakat perilakunya harus diatur , apabila masyarakat 

meletakkan aturan-aturan itu yang ditekankan adalah ketertiban, maka dengan 

demikian maka akan menghambat pengembangan pribadi anggota-anggotanya. 

Sebaliknya, setiap orang cenderung meneguhkan kepentingan sambil kalau perlu 

melanggar hak-hak orang lain.
120

 

Konsep-konsep hukum berarti mempelajari hal-hal yang semula ada dalam 

alam pikiran yang dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata. Konsep hukum, 

bentukkan hukum ataupun konstruksi hukum merupakan hal-hal yang sangat 

dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya konsep hak milik, misalnya 

merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam hidup bermasyarakat. Konsep 

demikian tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan mengalami proses berpikir yang 

panjang. Dengan diketemukannya konsep-konsep semacam itu, mau tidak mau akan 

diikuti oleh aturan-aturan yang menyertainya. 

Mempelajari norma-norma hukum merupakan esensial di dalam ilmu hukum. 

Belajar ilmu hukum tanpa mempelajari norma-norma hukum sama halnya dengan 

belajar ilmu kedokteran tanpa mempelajari tubuh manusia. Oleh karena itu ilmu 
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hukum merupakan ilmu normatif, hal ini tidak dapat disangkal dan memang 

demikian kenyataannya. Dengan demikian tidak ada alasan bagi seorang sarjana 

hukum akan tetap menganggap ilmu hukum adalah merupakan ilmu yang normatif. 

Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat 

preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang 

bersifat substansial. Suatu tujuan yang benar tetapi dalam pelaksanaannya tidak 

sesuai dengan apa yang hendak dicapai akan berakibat tidak ada artinya. Mengingat 

hal tersebut dalam menetapkan standar prosedur atau cara harus berpengang kepada 

sesuatu yang substansial. Dalam hal inilah ilmu hukum akan menelaah 

kemungkinan-kemungkinan dalam menetapkan standar tersebut. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang demikian pesat dewasa ini 

membawa dampak baru terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 

Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan 

telekomunikasi yaitu telah memberikan media baru berupa internet. Dengan adanya 

media internet, dapat memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh 

berbagai informasi yang diharapkan guna saling berinteraksi tanpa adanya batasan 

mengenai ruang dan waktu. Hal tersebut membawa kehidupan masyarakat modern 

kepada teknologi komputer berupa internet, sehingga komputer dengan media 

internetnya menjadi teknologi dan kunci keberhasilan pembangunan pada masa 

sekarang dan pada masa yang akan datang. 
121

 

Perkembangan teknologi informasi, Budi Agus Riswandi berpendapat: Bahwa 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam tidak lagi dapat dihitung dengan hitungan 

hari, tetapi hampir setiap detik. Banyak keuntungan yang dapat diraih oleh umat 

manusia dengan adanya kemajuan teknologi ini, bahkan dengan teknologi ini, orang 

tidak perlu lagi bersusah payah mencari beragam informasi yang diperlukan dengan 

cara mendatangi kantor perpustakaan, tetapi kini cukup dengan mengakses media 

internet, seseorang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
122

 

 

2.8 Analisis Pemanfaatan/Penggunaan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 

Perkara Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam 

proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan 

keputusan (decision making) atas suatu perkara yang sedang diproses baik 

penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat 

mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu 

dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara.  
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Berdasarkan kasus-kasus pidana membuktikan bahwa barang bukti sangat 

penting dalam proses hukum pidana terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan untuk membuktikan dalam persidangan. Mengenai penilaian barang 

bukti dalam pembuktian adalah merupakan pelengkap atas alat bukti yang tercantum 

dalam Pasal 184 KUHAP, sifat dan kekuatannya barang bukti dengan alat bukti tidak 

sama karena barang bukti hanya merupakan pelengkap terhadap alat-alat bukti. 

Sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu bahwa kekuatan pembuktian 

keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan 

terdakwa mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sangat kuat namun para 

penegak hukum bebas menilainya, seperti: 

a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh 

barang bukti, karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya 

sebagai upaya pembuktian.  

b) Barang bukti sebagai petunjuk, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan 

kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada perinsip batas minimum 

pembuktian.  

Barang bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus 

didukung dengan alat- alat bukti yang lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka 

yang dianut di Indonesia maka hakim harus mempunyai keyakinan dan didukung 

oleh alat bukti yang cukup maka hakim dapat memutuskan suatu perkara yang 

ditanganinya.  

Barang bukti hanya merupakan pelengkap dalam proses perkara pidana untuk 

lebih meyakinkan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut 

umum. Kalau demikian maka barang bukti pada umumnya, baru diperlukan apabila 

alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimun pembuktian yang digariskan 

pada Pasal 183 KUHAP. Ketentuan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana untuk 

memidana Terdakwa, Hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan 

ditambah dengan keyakinan hakim, artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar 

terjadi dan Terdakwalah pelakunya. 

Alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan jika telah ada alat bukti yang lain. 

Barang bukti sebagai petunjuk, baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada 

barang bukti yang diperlukan. Persidangan pengadilan tidak mungkin terus 

melompat mencari dan memeriksa barang bukti sebagai petunjuk, sebelum sidang 

pengadilan memeriksa alat bukti yang lain, sebab barang bukti sebagai petunjuk, 

bukan alat bukti yang memiliki bentuk atau substansi tersendiri. 

Alat bukti elektronik dan bukan elektronik, akan mempunyai hubungan 

fungsional dan struktur, termasuk alat bukti keterangan saksi misalnya, jelas 
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mempunyai bentuk objektif, yaitu orang yang memberikan keterangan itu. Demikian 

juga alat bukti surat, mempunyai bentuk yakni surat yang bersangkutan. barang bukti 

sebagai petunjuk dia tidak mempunyai bentuk atau wadah tersendiri. Bentuknya 

sebagai barang bukti adalah assesor (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, 

surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, perkara 

pidana yang dalam proses baik dalam penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. 

Kalau barang bukti yang menjadi penentu dalam pemeriksa sidang pengadilan, 

dengan sendirinya tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan petunjuk jika tida ada 

barang bukti. 

Sebaliknya alat bukti yang lain bisa saja ada tanpa kehadiran barang bukti 

sebagai petunjuk di sidang pengadilan. Tanpa barang bukti sebagai petunjuk dalam 

sidang pengadilan. Mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat 

bukti yang lain. Akan tetapi, barang bukti sebagai petunjuk tidak akan pernah 

mampu bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, barang bukti sebagai petunjuk tidak 

akan pernah ada selama tidak ada alat bukti yang lain yang menjadi sumber 

kelahirannya. Dia adalah anak yang dilahirkan dari kandungan alat bukti keterangan 

saksi atau alat bukti surat maupun dari alat bukti keterangan terdakwa. 

Tahapan persidangan di pengadilan baik dalam perkara pidana, pembuktian 

merupakan tahap yang khas dan menentukan. Membuktikan adalah meyakinkan 

hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak 

dalam pengadilan. Jadi pembuktian hanya diperlukan dalam suatu sengketa atau 

perkara di hadapan hakim. Tugas hakim adalah menetapkan hukum secara spesifik 

atau menerapkan hukum. Dalam persidangan para pihak mengajukan dalil-dalil atau 

persitiwa masing-masing yang saling bertentangan satu sama lain. 

Masih ada diantara aparat hukum (hakim) yang beranggapan, bahwa teori 

berada di kawasan yang jauh dari sesuatu yang praktis, bahkan sering menimbulkan 

kesan tidak praktis dan kurang membantu memecahkan persoalan hukum secara 

konkret. Singkat kata teori itu menghambat, berliku-liku, bahkan memusingkan. 

Pendapat tersebut, tentu tidak tepat, sebab boleh jadi anggapan mereka itu sudah 

termasuk bagian dari sebuah teori. Fungsi utama teori adalah untuk memberikan 

kejelasan terhadap suatu masalah. Semakin baik kemampuan suatu teori untuk 

menjelaskan sesuatu, semakin tinggi penerimaan orang terhadap teori tersebut. 

Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang 

ditentukan dalam undang-undang saja. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini 

benda-benda elektronik merupakan suatu yang umum dan merupakan kebutuhan. 

Benda-benda elektronik tersebut dijadikan sebagai alat komunikasi, perekam 

ataupun sebagai alat dokumentasi atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila data atau sesuatu yang 
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dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut merupakan bukti atas terjadinya 

suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid.  

Barang bukti dalam proses perkara pidana jika dikaitkan dengan teori tujuan 

hukum menurut Gustav Radbruch, menjelaskan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu 

kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.
123

 Disertasi pada sub bab ini menitikberatkan 

pada teori kepastian hukum, maka sebagai nilai kepastian segera menggeser nilai-

nilai keadilan dan kemanfaatan kesamping. Menurut Radbruch, jika terjadi 

ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas 

prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau 

kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch 

menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai 

kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum di bawah nilai 

kemanfaatan hukum. 

Melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. 

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi 

masyarakat luas. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa adanya skala prioritas yang 

harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan 

dan terakhir kepastiaan hukum. Ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. 

Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian 

hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. 

Tujuan hukum adalah keadilan, menurut Gustav Radbruch, bahwa keadilan 

merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu 

sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri 

masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian 

yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan 

kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav 

Radbruch menyatakan, “recht ist wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah 

kehendak demi jntuk keadilan). Sedangkan Soerjono K.S. mendefinisikan 

keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan 

kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran 

yang beriklim tolenransi dan kebebasan.
124

 

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk 

manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan 

dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakan keadilan dan 
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menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimumnya, 

hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan 

mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. 

Itulah sebabnya, maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakan 

keadilan.
125

 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan 

sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya 

keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfatan hukum. Idealnya, 

hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, 

tetap ada yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan hukum tersebut, 

keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting. Bahkan ada yang 

berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Hubungan 

dengan hal tersebut, maka Plato pernah menyatakan, bahwa negara ideal 

apabila didasarkan atas keadilan dan keadilan baginya adalah keseimbangan 

dan harmoni. Harmoni disini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan 

tujuan negara (polisi), dimana masing-masing warga negara menjalani hidup 

secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.
126

 

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan 

manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai 

yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. 

Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah 

hukum serta memelihara kepastian hukum. 

Kendatipun dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi 

hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan 

mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.
127

 

Tentang keadilan, seperti diketahui bahwa masyarakat memiliki kebutuhan dan 

selalu muncul kepermukaan, tujuan hukum keadilan, menuntut kepada 

penyelenggara negara dalam hal ini penegak hukum untuk bertindak adil dan 

bijaksana dalam menjalankan hukum, baik dalam penegakan hukum maupun dalam 

pembinaannya, sebagai konsekuensi logis dan moral, karena hukum dibuat dan 

bertujuan untuk memberikan keadilan bagi manusia, selain hak-hak lainnya.  
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Penjelasan tersebut di atas, menekankan bahwa keadilan menjadi landasan 

moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah 

hukum positif berpangkal. Konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak 

bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi 

hukum.  

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi 

suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum 

dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari 

kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan 

tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap 

orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum 

tertentu. Tentang kepastian hukum di dalam praktek masih banyak masalah yang 

perlu mendapat perhatian. Salah satu kritik kepastian hukum sering dikemukakan 

terkait dengan kondisi ketidakjelasan alat-alat bukti elektronik adalah apa yang 

diatur dalam hukum (peraturan perundang-undangan) tentang alat bukti tidak sesuai 

dengan perkembangan pesat bukti elektronik dan belum diatur sehingga aspirasi atau 

tuntutan masyarakat sekarang dan cenderung menomorduakan alat bukti elektronik, 

bahkan tidak mencerminkan keadilan.  

Kemanfaataan,` penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum 

semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi warga 

masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga 

masyarakat mencari kemanfaatan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Tentang 

kemanfaatan hukum, belum terwujud dalam peraturan baru yang terintegrasi dalam 

KUHAP yang baru.  

Disebabkan antara lain karena para pembentuk hukum sangat lambat 

merespon arti dari manfaat hukum itu sendiri. Sehingga di dalam teori tujuan hukum 

dikatakan bahwa “jika peraturan hukum yang berlaku secara tidak adil, tidak pasti, 

dan pada gilirannya akan tidak ada manfaat apabila peraturan hukum tersebut diakui 

dan diterima oleh masyarakat karena peraturan hukum belum ada dan hampa, dan 

terjadi penyebaran aturan yang tidak efektif. 

Tujuan hukum dalam suatu kegiatan atau aktivitas yang memiliki substansi 

hukum merupakan bagian dari suatu implementasi hukum yang harus diterima atau 

diakui dan wajib untuk ditaati sebagai suatu peraturan yang harus dipenuhi dan 

dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah normatif yang dimiliki oleh suatu peraturan 

hukum tersebut. Dengan uraian tersebut maka tujuan hukum acara pidana perlu 
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terkait bukti bukti perlu direvisi dan atau diamendemen atau diperbaharui karena 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan teknologi terutama di 

dalam alat buktiperkembangan sangat luar biasa sehingga substansi hukum perlu 

diperbaharui. 

Tujuan hukum berupa kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian 

hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara 

pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Dalam artian tidak menimbulkan 

keragu-raguan dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma 

lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma 

yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konstestasi norma, 

reduksi norma atau distorsi norma. 

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu, maka 

hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. 

Kendatipun, dalam pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan 

damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam 

prakteknya, hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui 

penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Untuk menegakkan hukum 

ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan : kepastian hukum (Rechtssicherheit), 

kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Hukum harus 

dilaksanakan dan ditegakkan.
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 Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya 

hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus 

berlaku “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus 

ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum masyarakat 

mengharapkan adanya kepastian hukum. Penegakan hukum secara konkret ialah 

berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan 

keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam 

menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan 

cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
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Adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya 

masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. 

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan 
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hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus 

adil. 

Kendati demikian dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem 

hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. 

Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak 

mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan 

penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan 

suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan 

perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara 

yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. 

Perlu diketahui untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan 

(tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang 

makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan, maka penemuan 

hukum relevan berkenaan dengan hal upaya penyelesaian-penyelesaian dan 

jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum. Penemuan hukum termasuk 

kegiatan sehari-hari aparat dan terjadi pada semua bidang hukum, seperti hukum 

pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan dan hukum pajak. Ia adalah aspek 

penting dalam ilmu hukum dan praktek hukum. Dalam menjalankan profesinya, 

seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, 

berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah 

hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber 

hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah 

peraturan perundangan-undangan. 

Problematika hal ini adalah situasi peraturan undang-undang tersebut belum 

jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam 

penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang 

ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. 

Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk 

menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Seorang ahli hukum harus mampu 

berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan 

apa yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak 

dapat membantunya. 

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan 

manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya 

dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan 

secara layak. Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara damai, normal 

tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah 



130 

dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum 

inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan.  

Penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat 

ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain 

bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai 

dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat 

diwujudkan. Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus 

diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu 

menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum 

akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat 

menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian 

dan harus ditaati dan dilaksanakan, kadang undang-undang itu sering terasa kejam 

apabila dilaksanakan secara ketat (lex dura sed tamen scripta). 

Berbicara tentang hukum pada umumnya, masyarakat hanya melihat kepada 

peraturan hukum dalam arti kaidah atau peraturan perundang-undangan, terutama 

bagi para praktisi, menyadari bahwa undang-undang itu tidak sempurna, oleh karena 

undang-undang tidak mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia 

secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau ada kalanya 

undang-undang tersebut tidak jelas.  

Terjadinya pelanggaran undang-undang, penegak hukum (hakim) harus 

melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh 

menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya 

tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan 

dalih tidak sempurnanya undang-undang.  

Tidak salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak 

sempurna, karena memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala 

kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, namun walau demikian undang-undang 

tersebut harus dilaksanakan penegak hukum (hakim) dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum nyata, karena aturan hukum yang mengaturnya tidak lengkap, 

tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali, karena itu harus mencari dan 

menemukan hukumnya, dengan kata lain hakim dituntut untuk melakukan suatu 

penemuan hukum, oleh karena dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih 

tidak sempurnanya aturan hukum (undang-undang) yang mengatur.  

 

 

 

 

 


