
Bukti Elektronik dalam Persidangan 

(sebuah catatan ringan) 

Dibuat oleh : Muslim Setiawan, S.H. 

Hakim Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB 

 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat 

telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai 

bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk 

perbuatan hukum baru, hal tersebut telah merubah paradigma masyarakat 

dari paradigma paper based menuju paradigma electronic based ; 

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi selain memberikan 

keuntungan dan efesiensi disalah satu sisi, namun demikian juga 

menimbulkan efek negatif yang berpotensi terjadinya kejahatan baru yang 

belum ada pengaturannya; 

Sehubungan dengan timbulnya kejahatan baru yang melibatkan sistem 

elektronik, maka dapat dibuat klasifikasi kejahatan elektronik tersebut menjadi 

2 (dua) yaitu yang pertama adalah COMPUTER CRIME/kejahatan komputer 

yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk 

melakukan aksi kejahatannya misalnya membuat suatu sistem tidak berjalan 

atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya setelah dibanjiri data oleh sekian 

banyak komputer yang telah terinfeksi atau masuk secara ilegal ke dalam 

suatu sistem, yang kedua adalah COMPUTER RELATED CRIME/Kejahatan 

Terkait Komputer yaitu segala macam kejahatan tradisional seperti pencurian, 

pornografi, perampokan, pembunuhan, korupsi, narkotika dan lain 

sebagainya; 

Kejahatan tersebut diatas melibatkan barang bukti berupa alat 

elektronik seperti handphone dan komputer yang digunakan oleh pelaku untuk 

saling berkomunikasi atau menyimpan data yang berkaitan dengan 

perencanaan, proses dan hasil kejahatannya; 

Dengan lahirnya perbuatan hukum baru yang diakibatkan penggunaan 

tekhnologi informasi, menjadi berpengaruh pula terhadap bidang pembuktian 

di persidangan. Alat bukti yang diajukan di persidangan, pada saat ini, tidak 

hanya terbatas pada alat bukti surat, bukti saksi, namun juga telah merambah 

kepada penggunaan alat bukti berupa dokumen digital, baik berupa cakram 



(CD, VCD, DVD) maupun dalam bukti lain berupa tulisan-tulisan di media 

sosial dan alat elektronik lainnya; 

Mengingat bahwa pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan 

perkara dalam sidang pengadilan (Yahya Harahap, PEMBAHASAN 

PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP (Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali), Tahun 2000, Sinar 

Grafika, Jakarta, h. 273 ), maka diperlukan kualitas SDM para penegak hukum 

yang minimal mengerti high technology berkaitan dengan alat bukti elektronik. 

Dalam menjatuhkan putusan, hakim terikat dengan alat bukti yang dihadirkan 

ke persidangan, dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya 

(atau dikenal dengan sistem pembuktian negatif/negative wettelijk stelsel, 

yaitu “meskipun terdapat bukti-bukti yang sah, namun hakim tidak diharuskan 

menghukum terdakwa, jikalau bukti-bukti itu tidak dapat menimbulkan 

keyakinan padanya akan kesalahan Terdakwa. Akan tetapi sebaliknya, hakim 

tidak boleh mendasarkan keyakinannya selain dari atas dasar bukti-bukti yang 

sah itu) 

Selanjutnya kita akan membahas apakah alat bukti elektronik adalah 

sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana, sedangkan menurut pasal 184 

ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah yaitu (a) Keterangan saksi, (b) 

Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, (e) Keterangan Terdakwa, dan dalam 

perkara perdata sebagimana diatur dalam pasal 164 HIR/184 RBg dan 1866 

KUHPerdata yaitu (a) surat, (b) saksi, (c) persangkaan (d) pengakuan dan (e) 

sumpah serta alat bukti tambahan berupa keterangan ahli (154 HIR) dan 

pemeriksaan setempat (153 HIR); 

Bagaimana keabsahan alat bukti elektronik dalam bidang pidana dan 

perdata? 

Pengakuan alat bukti elektronik dalam persidangan diatur dalam Pasal 5 jo 

pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang meyebutkan : 



(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetakannya merupakan alat bukti 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 ; 

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah 

apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam Undang-Undang ini ; 

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : 

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk   

tertulis ; 

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus 

dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta. 

Namun demikian karena menurut sifat alamiahnya bukti elektronik 

sangat tidak konsisten, maka bukti elektronik tidak dapat langsung dijadikan 

alat bukti untuk proses persidangan, sehingga dibutuhkan standar agar bukti 

elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangang, yaitu : 

1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi 

hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan 

pengadilan ; 

2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejdian / kasus yang 

terjadi dan bukan rekayasa ; 

3. Lengkap, yaitu bukti dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya 

terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi ; 

4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di 

belakangnya, jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi 

akan lebih mudah, dan syarat ini merupakan suatu KEHARUSAN. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dalam pasal 6 mengatur tentang keabsahan informasi/dokumen 

elktronik “dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 

ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis 



atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah 

sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, 

dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga 

menerangkan suatu keadaan; 

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu alat 

bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materil 

Syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4) dan syarat materil 

yaitu diatur dalam pasal 6. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil 

yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik; 

Mengapa diperlukan digital forensik, karena berhubungan dengan high 

technology dimana tidak semua aparat penegak hukum memahami secara 

holistik bidang tersebut, dilain pihak untuk mencapai kebenaran yang hakiki 

tidak boleh ada satupun keragu-raguan lagi terhadap penanganan proses 

pidana (Beyond Reasonable Doubt) 

Tanpa melalui Digital Forensic, maka suatu Dokumen Elektronik tidak 

dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari 

Dokumen Elektronik tersebut; 

Di dalam Digital Forensic, terdapat 3 (tiga) tahap dasar yang harus 

dilakukan oleh orang yang melakukan Digital Forensic. 3 (tiga) tahap tersebut 

adalah : 

1. WRITE PROTECT, yang dapat diartikan sebagai MENGUNCI DATA ASAL 

dari Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik sebelum 

melakukan Digital Forensic. Write Protect dilakukan agar DATA ASAL yang 

akan dilakukan Digital Forensic tidak mengalami perubahan, baik itu 

penambahan, pengurangan maupun penghapusan data ; 

2. FORENSIC IMAGING, yang dapat diartikan sebagai tindakan untuk 

mendapatkan data yang serupa dari DATA ASAL atau dikenal dengan 

istilah CLONNING. Forensic Imaging ini dilakukan terhadapp DATA ASAL 

yang sudah di – WRITE PROTECT, dari Forensic Imaging ini akan 

didapatkan DATA YANG IDENTIK dengan DATA ASAL yang disebut 

IMAGE FILE.  Di Kepolisian RI sendiri terdapat Peraturan Kapuslabfor 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operating Proceedur (SOP) dalam 

melakukan Forensic Imaging.  ; 



3. VERIFIYING, yang dapat diartikan sebagai tahapan untuk menilai hasil 

dari Forensic Imaging, yaitu data yang di – CLONNING harus IDENTIK 

dengan DATA ASAL. Untuk mengetahui IDENTIK atau TIDAK IDENTIK, 

dapat dilihat dari nilai HASH dari IMAGE FILE. 

Selain pengakuan alat bukti elektronik dalam UU Nomor 8 tahun 2011, dalam 

ketentuan lain juga diakui keberadaan alat bukti elektronik tersebut seperti 

dalam : 

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; 
b. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 
20 Tahun 2001; 

c. Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang No. 5 
Tahun 2018; 

d. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang; 

e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016; 

f. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 
g. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang; 
h. Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; 
i. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan; 
j. SEMA RI tanggal 14 januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid 
 

ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM PERDATA 

Sengketa hubungan keperdataan di pengadilan bertujuan untuk mencari 

dan menemukan kebenaran yang bersifat formil. Kebenaran yang bersifat 

formil mengandung pengertian kebenaran yang berdasar kepada 

undang-undang dimana ketiadaan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur permasalahan hubungan keperdataan secara elektronik akan 

membawa para pihak dalam keadaan yang tidak ada kepastian didalamnya; 

Fenomena seperti tersebut diatas telah dapat diantisipasi dengan lahirnya 

UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dimana 

secara tersirat tertuang pengakuan tersebut dalam pasal 7 dan 8; 

Namun demikian bagaimana halnya terhadap nilai pembuktian dan standar 

pembuktiannya; 



Lebih jauh dalam UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik dalam pasal 16 mensyaratkan standar minimum bagi penyelenggara 

sistem elektronik (sebagian besar demi kemanan dalam lalulintas 

perdagangan, pelaku usaha memanfaatkan sistem elektronik dalam 

melakukan bisnisnya atau dikenal dengan transaksi elektronik); 

Kehadiran UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan telah 

menjangkau kepada pengakuan atas adanya dokumen yang dialihkan atau 

ditrasformasikan kedalam media elektronik; 

Selanjutnya pasal 13 menyebutkan “setiap pengalihan dokumen perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) wajib untuk dilegalisasi; 

Proses legalisasi diatur dalam pasal 14 yaitu oleh pimpinan 

perusahaan/pejabat yang ditunjuk dalam lingkungan perusahaan dengan 

membuat berita acara; 

Dengan demikian maka dalam lingkup keperdataan, kedudukan alat bukti 

elektronik tersebut merupakan alat bukti bebas dimana tergantung Hakim 

dalam menilai kekuatan alat bukti tersebut, yang jelas alat bukti elektronik 

secara hukum diakui keberadaannya sehingga menjamin kepastian dalam 

lalulintas hubungan hukum privat. 

Kiranya perlu penelitian lebih jauh melibatkan ahli informasi/digital forensik 

sehingga kita lebih mengetahui seluk beluk dan karakteristik sistem elektronik 

dan berbagai pendukungnya; 


