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BAB I 

HUKUM SIBER/HUKUM TELEMATIKA 

A. Definisi Hukum Siber/Hukum telematika 

Pada era digital saat ini, acap kali terdengung ditelinga kata 

“cyber” atau siber. Kata siber sebenarnya berasal dari kata “cyberspace”1 

atau ruang siber yang memiliki definisi berupa ruang dimana komunitas 

saling terhubung menggunakan jaringan (misalnya internet) untuk 

melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Dari definisi tersebut dapat 

dimaknai bahwa siber merupakan sebuah ruang yang terhubung melalui 

perantara sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan, perantara 

tersebut dapat saja berupa komputer, smartphone, tablet dan perangkat 

lainnya yang terhubung melalui jaringan internet.2 Secara definitif, 

internet adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai 

komputer dari berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan 

bertukar data serta bertukar informasi.3 Dalam perkembangannya, 

                                                             
1
 Istilah Cyberspace menjadi populer setelah istilah tersebut digunakan dalam novel 

science fiction, karya William Gibson. Cyberspace menggambarkan suatu halusinasi adanya 

alam lain yang mempertemukan teknologi telekomunikasi dan informatika, yang seakan-

akan terdapat ruang dalam medium Cyber. Asal usul kata Cyber diartikan sebagai kawat 

listrik. Cyberspace dapat diartikan sebagai jaringan komputer mahabesar (gigantic network) 

tanpa adanya penguasa tunggal mutlak, tanpa ada satu pun hukum suatu negara yang berlaku. 

Cyberspace merupakan medium komunikasi global yang didasarkan atas kebebasan 

berinformasi (freedom of information) dan kebebasan berkomunikasi (free flow of 

information), keberadaan alam yang baru ini seakan-akan menjadi jawaban dari impian 

untuk melampiaskan kebebasan mengemukakan pendapat (free of speech). Lihat Abdul 

Wahid, dan Mohammad Labib. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Cet.1. Bandung, 

Refika Aditama. 2005, hlm. 32.   
2
 Internet merupakan singkatan dari interconnected network karena fungsinya yang 

menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia. Lihat 

Yuhelizar, 10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya, PT. Elex Media 

Komputindo, Jakarta 2008, hlm. 1.  Bandingkan dengan definisi menurut Green Law, 

Internet adalah sebuah sistem global dari komputer-komputer yang terhubung bersamaan 

dengan pengguna-penggunanya serta datanya. Lihat Greenlaw, Raymond., Hepp, Ellen, 

Fundamentals of the Internet and the world wide web, Second Edition, McGraw-Hill, New 

York, 2002, hlm. 99. 
3
 Jubilee Enterprise, Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula, PT Elex 

Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 2. 
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internet menjadi sebuah jaringan (network) komputer terbesar di dunia. 

(Jaringan merupakan istilah yang berarti sekelompok komputer yang 

dihubungkan bersama sehingga dapat berbagi-pakai informasi dan 

sumber daya). Sesuai dengan namanya, internet bukan jaringan tunggal 

tetapi lebih merupakan jaringan dari jaringan. Internet mengandung 

sejumlah standar untuk melewatkan informasi dari satu jaringan ke 

jaringan lainnya, sehingga jaringan-jaringan di seluruh dunia dapat 

berkomunikasi.4 

 Kemunculan internet dan ruang siber ini merupakan  sebagian 

dari rezim hukum baru. Internet sebagai bagian dari perkembagan 

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku 

masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan 

teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas 

(borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan 

berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi 

pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus 

menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Rezim inilah yang 

dikenal dengan istilah “Cyber Law” atau Hukum Telematika.5 Istilah lain 

yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law of 

Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan 

                                                             
4
 Clay Shirky, Internet Lewat E-Mail, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 1995, 

hlm. 2.   
5
 Istilah Siber juga digunakan oleh Malaysia seperti dalam penyebutan kumpulan 

undang-undang yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan istilah 

Undang-Undang Siber. Undang-undang dimaksud meliputi: Akta Komunikasi dan 

Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Tandatangan 

Digital 1997 (Akta 562), Akta Jenayah Komputer 1997 (Akta 563), dan Akta Teleperubatan 

1997 (Akta 564). Lihat pula, Mohd. Safar Hasim, Mengenali Undang-Undang Media dan 

Siber, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2002, hlm. 118. Selain itu Hukum 

Telematika merupakan definisi dari Hukum Telekomunikasi, konten multimedia dan 

informatika yang disingkat menjadi Hukum Telematika. Saat ini informasi merupakan 

komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena tidak semua pihak mampu untuk 

memproses dari suatu data yang mentah menjadi suatu informasi yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Lihat Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo 

Perkasa, Jakarta 2003, hlm. 3. 
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Hukum Mayantara. Namun pada buku ini penulis menetapkan dengan 

penggunaan istilah hukum siber, karena di identikkan dengan ruang 

siber. 

 Hukum siber ini yang penulis sebut sebagai rezim hukum baru, 

sebenarnya melibatkan memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya 

multidisiplin, karena hukum siber tidak hanya di identikkan dengan 

aturan-aturan yang notabene merupakan produk dari keilmuan hukum 

tetapi didampingi oleh disiplin ilmu lain seperti ilmu telekomunikasi, 

ilmu sistem komputer, ilmu jaringan komputer dan keilmuan sistem 

informasi. Kenapa demikian, karena hukum siber merujuk pada sifat 

konvergentif dari communication, computing, content, dan comunity 

sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara 

konvergensi. 

 Untuk itu, terlebih dahulu perlu kita ulas mengenai apa itu hukum 

siber/hukum telematika ini. Penulis mengutip definisi yang 

dikemukakan oleh Pavan Duggal, yang menjelaskan bahwa:6 

Cyber Law or Internet law is a term that encapsulates the legal 

issues related to use of the Internet. It is less a distinct field of law 

than intellectual property or contract law, as it is a domain 

covering many areas of law and regulation. Some leading topics 

include internet access and usage, privacy, freedom of expression, 

and jurisdiction. 

Diterjemahkan secara bebas: 

Hukum Siber atau hukum Internet adalah istilah yang 

merangkum masalah hukum yang terkait dengan penggunaan 

Internet. Ini bukan bidang hukum yang berbeda daripada hukum 

kekayaan intelektual atau hukum kontrak, karena ini adalah 

domain yang mencakup banyak bidang hukum dan peraturan. 

                                                             
6
 Pavan Duggal, Cyberlaw: The Indian Perspective, Saakshar Law Publications, 

India, 2002, hlm. 199. 
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Beberapa topik utama termasuk akses dan penggunaan internet, 

privasi, kebebasan berekspresi, dan yurisdiksi. 

Istilah Cyber law juga didefinisikan sebagai " Cyberlaw is the area 

of law that deals with the Internet's relationship to technological and 

electronic elements, including computers, software, hardware and 

information systems (IS).7 Diterjemahkan secara bebas “Hukum siber 

adalah  bidang hukum yang berhubungan dengan hubungan Internet 

dengan elemen teknologi dan elektronik, termasuk komputer, perangkat 

lunak, perangkat keras, dan sistem informasi (SI). Penulis mencoba 

menyederhanakan apa yang disampaikan oleh Pavan Duggal, yaitu 

Hukum siber adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-

lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual 

yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi.  

 Penulis menyebutkan pada paragraf-paragraf sebelum ini bahwa 

Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia 

menjadi tanpa batas (borderless) untuk itu perlu ada hukum yang 

mengatur mengenai hal tanpa batas tersebut. Tentu istilah tanpa batas 

ini harus disesuaikan dengan perkembangan sosial dan perkembangan 

hukum itu sendiri. Perbuatan pada ruang siber ini juga dapat berbentuk 

perbuatan hukum, perbuatan hukum ini meskipun memiliki karakter 

virtual tetapi berakibat sangat nyata. Saat ini hampir seluruh umat 

manusia tidak dapat melepaskan diri dari unsur cyber law karena 

penggunaan TIK telah memasuki hampir seluruh segmen kehidupan dari 

mulai penggunaan seluler, pemanfaatan internet, penggunaan transaksi 

perbankan secara elektronik dan lain-lain. 

Para pakar hukum di dunia sebenarnya sudah sejak lama 

memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi 

                                                             
7
 Abu Bakar Munir, Cyber Law Policies and Challenges, Malaysia, Singapore, 

Hongkong Butterworths, Asia, 1999, hlm 205.. 
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persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya pada sebuah kasus 

hacking kartu kredit yang mengakibatkan kerugian materi dari si 

pemilik kartu, yang mana pada perkara ini memperluas penafsiran 

mengenai pencurian, sehingga hal ini menjadi bagian dari delik 

pencurian meskipun perbuatannya tidak dilakukan secara langsung, 

melainkan dengan menggunakan perantara seperti komputer dan 

jaringan internet, hal ini menjadi perluasan dari definisi mencuri sebagai 

mana yang diatur dalam KUHP Indonesia. Namun dalam menafsirkan 

norma-norma yang bersinggungan dengan hukum siber tidaklah mudah, 

perlu suatu undang-undang khusus yang mengatur hal ini. 

Selain itu, perbuatan hukum yang muncul pada hukum siber tidak 

lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara, mengingat dalam ruang siber 

tidak terdapat border yang mengunci yurisdiksi-yurisdiksi hukum dari 

berbagai negara, hal ini disebabkan karena dalam mengakses ruang siber 

dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Hal ini tentu menjadi 

tantangan bagi ahli-ahli hukum dalam mengantisipasi terjadinya 

kejahatan siber.  Penulis dalam hal ini berani memberikan statement, 

pada saat buku ini ditulis masih banyak kekosongan hukum tentang 

hukum siber ini di Indonesia, terutama persoalan menyangkut hal-hal 

yang berkaitan dengan kejahatan siber dan pembuktiannya. 

 Kegiatan siber pada ruang siver bersifat virtual namun dapat 

dikategorikan sebagai suatu tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. 

Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk 

mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum 

konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara 

ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos 

dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak 

sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan 

demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang 



6 | H u k u m  S i b e r  /  H u k u m  T e l e m a t i k a  

yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.8 Contohnya pada 

kegiatan e-commerce.9 

E-commerece dapat diartikan sebagai konsep umum yang 

mencangkup keseluruhan bentuk transaksi bisnis atau pertukaran 

informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan/memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi, yang terjadi antara perusahaan dan 

konsumen, atau antara perusahaan dan lembaga-lembaga administrasi 

publik.10 Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, 

jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selain itu, 

Menurut Adi Nugroho mendefinisikan transaksi elektronik                        

                                                             
8
 Lihat Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan Undang-Udnang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain dinyatakan 

bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat 

bukti dan memiliki akibat hukum yang sah serta digariskan bahwa alat bukti tersebut 

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di 

Indonesia. Antara lain dinyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum 

dan akibat hukum yang sah. Menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam 

kontrak elektronik mengikat para pihak. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang 

melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang 

berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di 

Indonesia. 
9
 E-Commerce berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua buah kata, yaitu kata 

E yang merupakan kepanjangan dari Electronic dan kata Commerce. Menurut bahasa 

(etimologi) adalah sebagai berikut (E) electronic adalah ilmu elektronik (muatan listrik), alat-

alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. 

Sedangkan (C) commerce adalah perdagangan dan perniagaan. Lihat  John M.Echols dan 

Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 

129 dan 209. Sedangkan menurut (terminologi) adalah menurut pandangan WTO (World 

Trade Organization), e-commerce ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, 

distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. 

Sementara Alliance For Global Business mengartikan e-commerce sebagai seluruh transaksi 

nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan 

elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi 

yang diracang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan. 

Lihat Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cet ke- 2, 

Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 373. 
10

 Arsyad Sanusi, Hukum E-Commerce, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011, hlm. 

217-218.   
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(e-commerce), adalah persetujuan jual beli antara pihak pembeli dengan 

penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan 

computer pribadi.11 Dalam hal ini, konsumen yang menggunakan 

browser web untuk melakukan pemesanan dan menyediakan informasi 

dengan bentuk pembayaran seperti kartu kredit, digital cash atau cek 

elektronik.12 

Dari ulasan diatas, terlihat perbuatan hukum yang muncul dari 

peristiwa e-commerce adalah perbuatan jual beli, yang mana jual beli 

tersebut tidak dilaksanakan secara langsung tetapi dilaksanakan dengan 

menggunakan media lain seperti komputer (saat ini tidak hanya 

komputer, melainkan melalui perangkat elektronik yang terhubung 

dengan jaringan) dan jaringan internet. Dari hal tersebut, perbuatan 

hukumnya jelas yaitu jual beli, hanya saja tidak secara langsung, namun 

tetap memiliki konsekuensi hukum yang sama.  

Hal yang penulis sampaikan di atas baru sebatas hal-hal yang 

berkaitan dengan hukum perdata. Bagaimana dengan hal-hal yang 

berkaitan dengan hukum pidana. Pada saat buku ini ditulis, sebenarnya 

banyak persoalan-persoalan hukum pidana pada hukum siber ini, namun 

pada kesempatan ini penulis hanya memfokuskan persoalan mengenai 

pembuktian dan digital forensik terhadap kejahatan-kejahatan siber 

maupun kejahatan konvensional namun berkaitan dengan elektronik 

(bukti elektronik). 

 
                                                             

11
 Cf. Ahmad M. Ramli, Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada 

Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia, Makalah disampaikan pada 

Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003, hlm. 12-19. Terdapat beberapa 

keuntungan jika dokumen elektronik dilengkapi dengan penggunaan digital signatures, yaitu 

terjaminnya authenticity (ensure), integrity, non repudiation, and confidentiality. Lihat juga 

Bajaj, Kamlesh K., Debjani Nag, E-Commerce: The Cutting Edge of Business, Tata 

McGraw-Hill Book Co-Singapure, International Editions, 2000, hlm. 259. Bandingkan 

dengan Cf. Baker, Steward A., Paul R. Hurst, The Limits of Trust Cryptography, 

Governments, and Electronic Commerce, Kluwer Law International, The Haque- London- 

Boston, tanpa tahun. 
12

 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 57. 
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B. Konvergensi Hukum Siber dengan Aturan Hukum Mengenai ITE 

Pada paragraf-paragraf terakhir pada bab sebelumnya telah 

penulis uraikan bahwa  kegiatan siber dapat dikategorikan sebagai 

tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang 

siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu 

dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat 

dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan 

terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. 

Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata 

meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek 

pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah 

melakukan perbuatan hukum secara nyata. 

 Dari yang penulis sampaikan diatas, bahwa Hasil konvergensi di 

bidang telematika salah satunya adalah aktivitas dalam dunia siber yang 

telah berimplikasi luas pada seluruh aspek kehidupan. Persoalan yang 

muncul adalah bagaimana untuk penggunaannya tidak terjadi 

singgungan-singgungan yang menimbulkan persoalan hukum. Pastinya 

ini tidak mungkin, karena pada kenyataannya kegiatan siber tidak lagi 

sesederhana itu. Kegiatan siber tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu 

negara dan aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia 

manapun, karena itu kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet 

maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya 

dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. 

 Secara nyata manfaat konvergensi tersebut telah dirasakan 

banyak orang bahkan penulis sendiri, namun dibalik kemudahan dan 

manfaat yang diberikan masih terdapat berbagai permasalahan hukum. 

Permasalahan hukum tersebut dapat berupa tindakan yang menyimpang 

atas berbagai bentuk teknologi informasi hingga tindakan kejahatan, 

atau sebaliknya pengguna teknologi informasi dijadikan sasaran 

kejahatan. Sebagai contoh misalnya, dari suatu konvergensi di dalamnya 
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terdapat data yang harus diolah, padahal masalah data elektronik 

ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke 

berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak 

yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.13 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, 

maka pengaturan teknologi informasi tidak cukup hanya dengan 

peraturan perundang-undangan yang konvensional, namun dibutuhkan 

pengaturan khusus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari 

kondisi masyarakat, sehingga tidak ada jurang antara substansi 

peraturan hukum dengan realitas yang berkembang dalam masyarakat. 

Misalnya untuk kegiatan-kegiatan siber. Meskipun bersifat virtual, 

kegiatan siber dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan 

hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada 

tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan 

kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan 

perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak 

kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah 

kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya 

bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus 

dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan 

hukum secara nyata. 

Sebagai dasar hukum mengenai hukum siber adalah Undang-

Undang ITE dan Perubahannya. Pada mulanya UU ITE diharapkan dapat 

menjadi jawaban dari persoalan yang berkaitan dengan aktitivitas di 

dunia maya, baik persoalan perdata maupun persoalan pidana. UU ITE14 

                                                             
13

 Ahmad M Ramli, Prinsip-prinsip Cyber Law Dan Kendala Hukum Positif Dalam 

Menanggulangi Cyber Crime, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2004, hlm. 2.   
14

 UU ITE lahir diharapkan mampu menanggulangi masalah keamanan informasi 

adalah telah diwujudkannya rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-undang 

Transaksi dan Informasi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 yang disebut sebagai UU ITE). 

Hal yang mendasar dari UU ITE ini sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasikan 

manfaat dan fungsi hukum (peraturan) dalam kerangka kepastian hukum. Lihat Sudikno 
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digadang-gadangkan sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi 

pengguna ruang siber sehingga terjaminnya kepastian hukum dalam hal 

hukum siber tersebut.  

Namun jika diperhatikan, ketentuan-ketentuan yang diatur di 

dalam UUITE belum mampu mengakomodir semua hal terkait dunia 

siber.15 Masih pasal-pasal yang multi interpretasi sehingga tidak 

menjamin kepastian hukum. Selain itu masih banyak kekosongan hukum 

yang muncul baik dari aspek Hukum Perdata maupun aspek Hukum 

Pidana. Tentu yang menjadi pertanyaan, bagaimana mengatasi persoalan 

ini? Buku ini akan menjawab persoalan tersebut namun khusus pada 

persoalan kejahatan siber, pembuktian elektronik dan digital forensik. 

 

                                                                                                                                                             
Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Yogyakarta, 1993, hlm. 1. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus 

dilaksanakan. Dan, hukum yang terlanggar tersebut tentunya harus ditegakkan. Hanya 

melalui penegakkan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum 

terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), 

kemanfaatan (zweck-massigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit)   
15

 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdiri dari 

I3 Bab dan 54 Pasal, yang meliputi : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas Dan Tujuan , Bab 

III Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik, Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi 

Elektronik, Bab V Transaksi Elektronik, Bab VI Nama Domain, HKI dan Perlindungan Hak 

Pribadi, Bab VII Perbuatan Yang Dilarang, Bab VIII Penyelesaian Sengketa , Bab IX Peran 

Pemerintah dan Peran Masyarakat, Bab X Penyidikan, BabXI Ketentuan Pidana, Bab XII 

Ketentuan Peralihan, dan Bab XIII Ketentuan Penutup.   
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BAB II 

KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) 

A. Definisi Kejahatan Siber (Cyber Crime) 

Banyak istilah yang dipergunakan dalam menggambarkan 

kejahatan siber, diantaranya  Kejahatan komputer atau kejahatan cyber 

atau kejahatan dunia maya. Namun pada buku ini penulis menggunakan 

istilah kejahatan siber. Kejahatan Siber adalah kejahatan yang 

melibatkan komputer dan jaringan (network).16 Jika dikaji secara 

etimologis Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya 

atau internet dan crime yang berarti kejahatan.17 Dengan kata lain, 

cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya 

atau internet. Cybercrime merupakan tindak kriminal yang dilakukan 

dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan 

utama.18Cybercrimeyaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan 

teknologi komputer khususnya internet. Cybercrime didefinisikan 

sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi 

komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi 

internet.19 

Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai 

computer crime. Andi Hamzah dalam buku Aspek-aspek Pidana di Bidang 

Komputer (1989) mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara 

umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.” 

                                                             
16

 Moore, R.,Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime, 

Anderson Publishing, Cleveland, Mississippi 2005,. Lihat juga Warren G. Kruse, Jay G. 

Heiser,  Computer forensics: incident response essentials. Addison-Wesley, 2002,  hlm. 392.  
17

 Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 

1990, hlm. 23-24. 
18

 Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan 

Berteknologi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 24. 
19

 Budi Raharjo, Memahami Teknologi Informasi, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 

2002, hlm. 23. 
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Cybercrime adalah perbuatan kriminal yang dilakukan dengan 

menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Dengan 

kata lain, Cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan 

perkembangan teknologi computer khususnya internet.Dengan 

demikian Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum 

yang memanfaatkan teknologi komputer berbasasis pada kecanggihan 

dan perkembangan teknologi internet. 

 Kejahatan Siber20 dapat didefinisikan sebagai: "Pelanggaran yang 

dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif 

kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau 

menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban 

baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan 

telekomunikasi modern seperti Internet (jaringan termasuk namun tidak 

terbatas pada ruang Chat, email, notice boards dan kelompok) dan 

telepon genggam".21 Cybercrime dapat mengancam seseorang, keamanan 

negara atau kesehatan finansial.22 

Kejahatan siber mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan 

komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat 

terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara 

lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan 

kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi 

anak, dan lainnya. Walaupun kejahatan dunia maya atau kejahatan siber 

umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau 

                                                             
20

 Cybercrime merupakan perkembangan dari computer crime. Rene L. 

Pattiradjawane menyebutkan bahwa konsep hukum cyberspace, cyberlaw dan cyberline yang 

dapat menciptakan komunitas pengguna jaringan internet yang luas (60 juta), yang 

melibatkan 160 negara telah menimbulkan kegusaran para praktisi hukum untuk 

menciptakan pengamanan melalui regulasi, khususnya perlindungan terhadap milik pribadi. 

Lihat Rene L. Pattiradjawane, “Media Konverjensi dan Tantangan Masa Depan”, Kompas, 

21 Juli, 2000. 
21

 Halder, D., & Jaishankar, K, Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, 

Rights, and Regulations. IGI Global, Hershey, PA, USA, 2011.  
22

 Steve Morgan, "Cyber Crime Costs Projected To Reach $2 Trillion by 2019". 

Forbes Januari, 2019. 
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jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan 

untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan 

komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan 

kejahatan itu terjadi. 

Pada awal 2001 kejahatan cyber merupakan bentuk fenomena 

baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari 

perkembangan teknologi informasi beberapa sebutan diberikan pada 

jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai “ 

kejahatan dunia maya” (cyberspace/virtual-space offence), dimensi baru 

dari “hi-tech crime”, dimensi baru dari “transnational crime”, dan dimensi 

baru dari “white collar crime”. John Spiropoulos mengungkapkan bahwa 

cybercrime memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan 

bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap 

pelakunya.23 Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran 

proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang 

telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet 

sekaligus menindak tegas para pelaku cybercrime. Kriminalitas yang 

menggunakan internet sebagai media atau kerap disebut sebagai cyber 

crime telah melonjak drastis. Hal ini sesuai dengan adagium yang 

mengatakan bahwa “crime is product of society itself”, di mana kejahatan 

dengan modus teknologi informasi ini akan semakin berkembang di 

dalam masyarakat yang semakin terbiasa dengan dunia maya. 

Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer 

sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk 

memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. 

Secara ringkas cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melawan 

                                                             
23

 Sipropoulus, Jhon, “Cyber Crime Fighting, The Law Enforcement Officer‟s 

Guide to Online Crime”, The Natinal Cybercrime Training Partnership, Introduction, 1999, 

hlm 14 



14 | K e j a h a t a n  S i b e r  ( C y b e r  C r i m e )  

hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang 

canggih. 

Secara sederhana International Telecommunciation Union (ITU) 

mengemukakan bahwa definisi dari cybercrime adalah kejahatan yang 

melibatkan komputer baik sebagai alat, target ataupun perantara untuk 

melakukan kejahatan konvensional. Secara garis besar cyber crime 

terdiri dari beberapa jenis:24 

1. Offences against Confidentiality, integrity and Availability of 

Computer Systems and Data, adalah kejahatan yang bertujuan 

untuk mengakses, menyadap data atau system secara illegal.25  

2. Content Related Offences, adalah kejahatan komputer yang 

menggunakan konten dalam komputer untuk kejahatan seperti 

pornografi, menyebarkan fitnah, Judi.26  

3. Copyright and Trademark Related Offences, adalah kejahatan yang 

melanggar hak cipta atau merek dagang, seperti pembajakan.27  

4. Computer Related Offences, adalah kejahatan yang menggunakan 

sistem komputer untuk mengambil data-data tertentu, seperti 

identitas, nomor tanda pengenal sampai rekening bank. 

5. Combination Offences , adalah kejahatan yang memadukan antara 

cybercrime  dan kejahatan konvensional seperti cyberterrorism, 

cyberwarfare, dan cyber laundering.28 

Jonathan Rosenoer (1997) membagi ruang lingkup Cyber Law 

dalam beberapa hal diantaranya: Copyrigh t(hakc ipta), Trademark 

(hakmerek), Defamation (pencemaran namabaik), Hate Speech 

(penistaan, penghinaan, fitnah), Hacking, Viruses, Illegal Access, 

(penyerangan terhadap computer/Optik lain), The Regulation Internet of 

                                                             
24

 International Telecommunciation Union, Geneva, 2009, hlm. 41-45. 
25

 Ibid., hlm. 20-29. 
26 Ibid., hlm. 29. 
27 Ibid., hlm. 45-51. 
`28 Ibid., hlm. 51-59. 



K e j a h a t a n  S i b e r  ( C y b e r  C r i m e )  | 15 

Resource (pengaturan/Regeling sumber dayai nternet), Privacy 

(kenyamanan pribadi), Duty Care(kehati-hatian), Criminal Liability 

(kejahatan/Criminal dengan menggunakan Informasika dan Teknologi), 

ProceduralIssues (yuridiksi, pembuktian, penyelidikan ,dll.), Electronic 

Contract (transaksi elektronik), Pornography, Robbery (pencurian lewat 

internet), Consumer Protection (perlindungan konsumen), dan E-

Commerce, E-Government (pemanfaatan internet dalam keseharian).  

Hukum Siber sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya 

pencegahan tindak pidana, maupun penanganan tindak pidana. Hukum 

Siber akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum 

terhadap kejahatan - kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, 

termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.  Hukum 

Siber penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut 

disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro 

terhadap Hukum Siber, sudah saatnya Indonesia memiliki Hukum Siber, 

mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi 

perkembangan dunia maya yang pesat. 

Dalam background paper untuk lokakarya konfrensi PBB X/2000 

di Wina, Austria, istilah Kejahatan Siber (cyber crime) dibagi dalam dua 

kategori, yaitu pertama, Kejahatan Siber dalam arti sempit disebut 

computer crime,29 kedua cybercrime dalam arti luas disebut computer 

related crime.30 Dalam dokumen tersebut dinyatakan: a. Cybercrime in 

narrow sanse (computer crime): any legal behaviour directed by means of 

elctronik operations that targets the security of computer system and data 

procssed by them. b. Cybercime in a broader sense (computer related 

crime): any ilegal behaviour commited by means on in reltion to, a 

computer systemor network, including such crime as illegal possesion, 
                                                             

29
 Cyber crime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu prilaku ilegal atau 

melanggar secara langsung menyerang sistem keamanan suatu komputer atau data yang 

diproses oleh komputer, sedangkan 
30

 Cyber crime dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu perilaku ilegal 

atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. 
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offering or distribution by meaans of a computer system or network.31 

Dengan menggunakan sarana - sarana dari sistem atau jaringan 

komputer (by means of a computer system or network) Didalam sistem 

atau jaringan komputer (in a computer system or network) dan 3. 

Terhadap sistem atau jaringan komputer (ageinst a computer system or 

network). Dari defenisi tersebut, maka dalam arti sempit cyber crime 

adalah computer crime yang ditujukan terhadap sistem atau jaringan 

komputer, sedangkan dalam arti luas, cyber crime mencakup seluruh 

bentuk baru kejahatan yang ditujukan kepada komputer, jaringan 

komputer dan penggunanya serta bentuk-bentukk kejahatan tradisional 

yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan 

peralatan komputer (computer related crime). Untuk itu, pada buku ini 

penulis mencoba untuk mengklasifikasikan bentuk kejahatan siber 

dengan berpedoman pada konfrensi PBB X/2000 di Wina, Austria 

tersebut.  

Perlu diketahui bahwa Cybercrime memiliki karakter yang khas 

dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain:32 

a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis 

tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace), sehingga 

tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang 

berlaku terhadapnya 

b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan 

apapun yang bisa terhubung dengan internet 

                                                             
31

 Laporan Konfrensi PBB X/2000, : The term computer related crime had been 

developed to encompass both the entirely new forms of crime that were directed at 

computers, net work and their users, and the more traditional form of crime that were now 

being commited whit use or assistence of computer aquipment. Diterjemahkan secara bebas 

“Istilah kejahatan terkait komputer telah dikembangkan untuk mencakup baik bentuk 

kejahatan yang sama sekali baru yang diarahkan pada komputer, jaringan dan penggunanya, 

dan bentuk kejahatan yang lebih tradisional yang sekarang dilakukan dengan penggunaan 

atau bantuan peralatan komputer.” Lihat Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakkan Hukum 

& Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 249-250.   
32

 Deris Setiawan, Sistem Keamanan Komputer, PT Elex Media Komputindo, 

Jakarta, 2005,.hlm. 40. 
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c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun 

immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, 

kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan 

kejahatan konvensional 

d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet 

beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan 

secara transnasional/melintasi batas negara 

B. Klasifikasi Kejahatan Siber 

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke 

dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau 

tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang 

dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan 

maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. 

Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa 

tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang 

memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan 

berkembangnya teknologi internet/intranet. 

1. Ilegal Contents 

Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memasukan data atau informasi 

ke dalam jaringan internet tentang semua hal yang tidak benar, tidak 

etis dan dapat melanggar hukum atau ketertiban umum. Perbuatan 

tersebut misalnya pemuatan berita bohong, fitnah, pornogrrafi, 

pembocoran rahasia Negara, agitasi dan propaganda untuk melawan 

pemerintahan yang sah. Unsur utama pada kejahatan ini adalah pada 

“isi” data yang dimasukan ke dalam jaringan komputer. 

2. Data Forgery 

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsu data pada dokumen-

dokumen penting yang tersimpan dalam sistem komputer sebagai 

scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan 

pada dokumen-dokumen perdagangan elektronik (ecommerce) 
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dengan cara memebuat pesan seolah-olah terjadi kesalahan 

pengetikan yang dapat menguntungkan pelaku, karena korban sudah 

terlanjur memasukan data pribadi dan PIN kartu kredit sehingga 

pelaku memungkinkan menyalahgunakan data tersebut. 

3. Cyber Espionage 

Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memanfaatkan jaringan 

internet untuk melakukan kegiatan mata-mata (spionase) terhadap 

pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer 

(computer network system) pihak lain. kejahatan ini biasanya 

ditujukan kepada orang atau saingan perusahaan bisnis yang 

dokumen atau data rahasia (data base) tersimpan dalam suatu sistem 

komputer yang tersambung ke jaringan komputer. 

4. Cyber Sabotage and Extortion  

Kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat gangguan, perusakan 

atau penghancuran terhadap data, program atau sistem jaringan 

komputer yang terhubung dengan internet secara tidak sah. 

Kejahatan ini dilakukan dengan cara menyusupkan suatu logic bomb, 

virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data program 

atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak dapat 

beroperasi sebagaimana mestinya, atau dapat beroperasi tetapi tidak 

sesuai dengan kehendak pelaku kejahatan. Dalam beberapa kasus 

setelah kejahatan tersebut terjadi pelaku atau komplotan pelaku 

menawarkan jasa kepada korban untuk memperbaiki data atau 

program atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase. 

Dengan meminta bayaran tertentu. Dengan demikian pelaku dan 

komplotanya memperoleh keuntungan secara ekonomi.  

5. Offense Against Intellectual Property  

Kejahatan jenis ini ditunjukan terhadap Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI) yang dimiliki oleh pihak lain di internet sebagai contoh 

adalah penjiplakan tampilan pada web page suatu situs milik orang 
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lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang 

merupakan rahasia dagang milik pihak lain. 

6. Infrigments Of Privacy  

Kejahatan jenis ini ditunjukan terhadap data atau informasi 

seseorang yang bersifat individual dan rahasia (privacy) secara 

melawan hukum. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap 

keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada data formulir 

pribadi yang tersimpan secara computerized. Jika data tersebut 

diketahui oleh orang lain, dapat merugikan pemilik informasi baik 

secara materil maupun immaterial misalnya nomor kartu kredit, PIN, 

ATM, catatan-catatan pribadi, cacat tubuh, atau penyakit-penyakit 

tersembunyi.  

Selain penggolongan cyber crime Donn Parker mengkalsifikasikan 

bentuk-bentuk cyber crime ke dalam 4 (empat) klasifikasi berikut.: 

1. Komputer sebagai target 

Kejahatan ini dilakukan oleh kelompok kriminal terpilih. Tidak 

seperti kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat, 

kejahatan ini memerlukan pengetahuan teknis sang pelaku. Dengan 

demikian seiring perkembangan teknologi, maka berkembang pula 

sifat kejahatannya. Kejahatan ini relatif baru dalam sejarah 

komputer, yang menjelaskan betapa tidak siapnya masyarakat dan 

dunia pada umumnya untuk memberantas kejahatan ini. Ada banyak 

kejahatan dari sifat ini yang dilakukan setiap hari di internet. 

Kejahatan yang terutama menargetkan jaringan komputer atau 

perangkat meliputi: 

a. Virus komputer. 

b. Denial-of-service attacks. 

c. Malware (malicious code) 
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2. Komputer sebagai objek  

Dalam kategori ini, bentuk-bentuk cyber crime kasus kasusperusakan 

terhadap komputer, data atau program yang terdapat di dalamnya 

atau perusakan terhadap sarana-sarana komputer seperti Air 

Conditioning (AC) dan peralatan listrik yang menunjang 

pengoperasian komputer. 

3. Komputer sebagai subjek  

Komputer dapat pula meni,bulkan tempat atau lingkungan untuk 

melakukan kejahatan, misalnya penipuan, pencurian dan pemalsuan 

yang menyangkut harta benda dalam bentuk baru yang tidak dapat 

disentuh (intangible), misalnya pulsa elektronik dan guratan-guratan 

pita magnetis. 

4. Komputer sebagai alat 

Komputer Digunakan Sebagai Alat Kejahatan sehingga peristiwa 

kejahatan tersebut adalah sangat kompleks dan sulit diketahui. Salah 

satu contoh seseorang pelaku kejahatan yang mengambil warkat-

warkat setoran dan menulis nomer rekening pelaku dengan tinta 

magnetis pada warkat tersebut, kemudian meletakkan kembali di 

tempat semula. Nasabah yang akan memasukan uang akan 

mengambil dan mengisi warkat yang sudah dibubuhi nomer rekening 

pelaku kejahatan tersebut sebagai bukti penyetoran. Pada waktu 

computer memproses warkat-warkat nasabah, komputer secara 

otomatis akan mengkredit sejumlah uang pada rekening pelaku 

kejahatan, setelah itu, pelaku kejahatan akan menarik uang dengan 

cek dari rekening sebelum para nasabah yang menyetor mengajukan 

complain ke bank. 

Andi Hamzah, menguraikan bahwa bentuk-bentuk kejahatan 

cyber crime diatas dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
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buku II KUHP Indonesia. Jika dibuat pervabdingan maka akan diperoleh 

deskripsi sebagaimana uraian berikut:33 

1. Joy Computing  

Adalah perbuatan seseorang yang menggunakan komputer secara 

tidak sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan 

penggunaanya melampaui kewenangngan yang dimiliki. Tindakan ini 

dapat dikategorkan sebagai tindakan pidana pencurian (Pasal 362 

KUHP)  

2. Hacking 

Adalah perbuatan berupa penyambungan saluran, yaitu dengan cara 

menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer 

tanpa ijin (dilakukan dengan melawan hukum) dari pemilik sah 

jaringan komputer. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai 

tindakan pidana, yaitu tindakan yang masuk tanpa wewenang masuk 

dengan memaksa ke dalam rumah atau ruang yang tertutup atau 

pekarangan atau tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain 

(pasal 167 dan pasal 551 KUHP)  

3. The Trojan Horse  

Adalah menambah, mengurangi atau mengubah instruksi pada 

sebuah program sehingga program tersebut selain menjalankan 

tugas yang semestinya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak 

sah sebagaimana yang dikehendaki pelaku kejahatan tindakan ini 

dikategorkan sebagai tindakan pidana penggelapan (pasal 372 dan 

pasal 374 KUHP) Apa bila kerugian yang dittimbulkan menyangkut 

keuangan Negara, tindakan tersebut dapat dikatagorikan dalam 

tindak pidana korupsi.  

4. Data Leakgage  

Adalah tindakan pembocoran data rahasia yang diakukan dengan 

cara menulis data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu 

                                                             
33

 Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 122 
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sehingga data dapat diabawa keluar sistem komputer tanpa 

diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap data tersebut. 

Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap 

keamanan Negara (pasal 112, 113,114, dan pasal 115 KUHP) dan 

tindak pidana membuka rahasia perusahaan atau kewajiban 

menyimpan rahasia profesi atau jabatan (pasal 332 dan pasal 323 

KUHP)  

5. Data Diddiling  

Adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang mengubah validitas 

data. Perbuatan ini dilakukan dengan cara mengubah input atau 

output data. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 

pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) 

6. Penyia-nyian Data Komputer  

Penyia-nyian Data Komputer dapat diartikan sebagai suatu 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak atau 

menghancurkan media disket dan media penyimpanan sejenis lainya 

misalnya hardisc. Yang berisis data atau program komputer sehingga 

data atau program tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan 

barang (Pasal 406 KUHP) 

Selain itu terdapat beberapa istilah lain mengenai cyber crime ini, 

diantaranya: 

1. Cyberterrorism 

Pejabat pemerintah dan spesialis keamanan teknologi 

informasi telah mendokumentasikan peningkatan yang signifikan 

dalam masalah Internet dan pemin daian server sejak awal 2001. 

Namun, ada kekhawatiran yang berkembang di antara lembaga 

pemerintah seperti Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of 

Investigations / FBI) dan Badan Intelijen Pusat (Central Intelligence 

Agency / CIA) bahwa intrusi semacam itu adalah bagian dari usaha 
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terorganisir oleh cyberterrorist, dinas intelijen asing atau kelompok 

lain untuk memetakan potensi celah keamanan dalam sistem kritis.34 

Seorang cyberterrorist adalah seseorang yang mengintimidasi 

atau menggalang pemerintah atau organisasi untuk memajukan 

tujuan politik atau sosialnya dengan meluncurkan serangan berbasis 

komputer terhadap komputer, jaringan atau informasi yang 

tersimpan di dalamnya. Cyberterrorisme secara umum dapat 

didefinisikan sebagai tindakan terorisme yang dilakukan melalui 

penggunaan dunia maya atau sumber daya komputer (Parker 1983). 

Sebagai contoh, sebuah propaganda sederhana di Internet akan 

terjadi serangan bom saat liburan tahun baru bisa dianggap sebagai 

cyberterrorism. Ada juga kegiatan hacking yang diarahkan pada 

individu atau keluarga yang diselenggarakan oleh kelompok- 

kelompok di dalam jaringan, cenderung menimbulkan ketakutan di 

kalangan orang-orang, mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menghancurkan kehidupan masyarakat, perampokan, pemerasan 

dan lainnya.35 

2. Cyberextortion 

Cyberextortion terjadi saat sebuah situs web, server e-mail atau sistem 

komputer dikenai atau diancam dengan penolakan berulang (Denial 

of Service / DoS) terhadap layanan atau serangan lainnya oleh hacker 

jahat. Para hacker ini menuntut uang sebagai imbalan dengan janji 

akan menghentikan serangannya dan atau menawarkan 

"perlindungan". Menurut Biro Investigasi Federal, saat ini semakin 

banyak serangan yang dilakukan para pelaku cyberextortion pada 

situs web perusahaan dan jaringan, melumpuhkan kemampuan / 

kinerja mereka untuk beroperasi dan menuntut pembayaran untuk 
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 Laqueur, Walter; C., Smith; Spector, Michael, Cyberterrorism. Facts on File. 

2002, hlm,  52–53.  
35

 Sentinel One,  Cybercriminals Need Shopping Money in 2017, Too!. Diakses 

pada laman website http//www.sentinelone.com. tangga; 18 Agustus 2021. 
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memulihkan layanan mereka. Lebih dari 20 kasus dilaporkan setiap 

bulan ke FBI dan banyak yang tidak dilaporkan untuk menjaga agar 

nama korban tidak keluar dan tersebar ke publik. Pelaku biasanya 

menggunakan serangan denial-of-service terdistribusi (distributed 

denial-of-service / DDoS).36 Contoh cyberextortion adalah serangan 

terhadap perusahaan Sony Pictures pada tahun 2014.37 

3. Cyberwarfare 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Department of Defense / 

DoD) mencatat bahwa dunia maya telah menjadi perhatian tingkat 

nasional melalui beberapa peristiwa terkini mengenai signifikansi 

geo-strategis. Di antaranya termasuk serangan terhadap 

infrastruktur Estonia di tahun 2007, yang diduga oleh hacker Rusia. 

"Pada bulan Agustus 2008, Rusia kembali melakukan serangan cyber, 

kali ini dalam kampanye kinetik dan non kinetik yang terkoordinasi 

dan disinkron kan melawan negara Georgia. Khawatir bahwa 

serangan semacam itu dapat menjadi norma perang antar negara di 

masa depan, dampak dari konsep operasi dunia maya akan 

disesuaikan oleh para komandan militer di masa depan.38 

4. Cyberattacks 

Cyberattacks atau Serangan cyber adalah jenis manuver ofensif yang 

digunakan oleh negara-negara, individu, kelompok, atau organisasi 

yang menargetkan sistem informasi komputer, infrastruktur, 

jaringan komputer dan atau perangkat komputer pribadi dengan 

berbagai cara tindakan berbahaya yang biasanya berasal dari sumber 

anonim yang mencuri, mengubah atau menghancurkan target yang 
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 Lepofsky, Ron, "Cyberextortion by Denial-of- Service Attack", Gale Academic, 

Risk Management Society Publishing, Inc., 2011. 
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 Mohanta, Abhijit "Latest Sony Pictures Breach : A Deadly Cyber Extortion". 

Tanpa Penerbit, 2011. 
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 Dennis Murphy, "War is War? The utility of cyberspace operations in the 

contemporary operational environment" Center for Strategic Leadership, 2010  
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di-tentukan dengan cara membobol sistem yang rentan.39 Ini dapat 

diberi label sebagai kampanye cyber, cyberwarfare atau 

cyberterrorism dalam konteks yang berbeda. Cyberattacks dapat 

berkisar dari menginstal spyware di PC untuk mencoba 

menghancurkan infrastruktur seluruh negara. Cyberattacks telah 

menjadi semakin canggih dan berbahaya seperti worm Stuxnet yang 

baru-baru ini didemonstrasikan.40 Analisis perilaku pengguna dan 

Keamanan Informasi dan Event Manajemen (Security Information and 

Eevent Management / SIEM) digunakan untuk mencegah serangan 

ini. Pakar hukum berusaha membatasi penggunaan istilah tersebut 

pada insiden yang menyebabkan kerusakan fisik, membedakannya 

dari pelanggaran data yang lebih rutin dan aktivitas hacking yang 

lebih luas.41 

Secara rinci, ada sejumlah teknik untuk memanfaatkan serangan 

cyber dan berbagai cara untuk mengelolanya kepada individu atau 

perusahaan dalam skala yang lebih luas. Serangan dibagi menjadi dua 

kategori: serangan sintaksis dan serangan semantik. Serangan sintaksis 

sangat mudah hanya menggunakan software berbahaya. Software 

berbahaya ini termasuk virus, worm, dan trojan horse. 

1. Virus 

Virus adalah program replikasi diri yang bisa menempel pada 

program Virus dapat bersembunyi dalam memori sistem komputer 

dan menempelkan dirinya ke file apa pun yang menurutnya sesuai 

untuk menjalankan kodenya. Hal ini juga dapat mengubah jejak 

digitalnya setiap kali bereplikasi sehingga sulit dilacak di kom-puter. 
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 Tom C.W. Lin, Financial Weapons of War, Minnesota Law Review, Minnesota, 

2016, hlm. 1377. 
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 S. Karnouskos, Stuxnet Worm Impact on Industrial Cyber-Physical System 
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2011), Melbourne, Australia, 7-10 Nov 2011. 
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 Satter, Raphael, "What makes a cyberattack? Experts lobby to restrict the term", 

2017, diakses dari laman website https://www.defensenews.com/home/2017/03/28/what-
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2. Worms 

Worm tidak memerlukan file atau program lain untuk menyalin 

dirinya sendiri. Ini adalah program berjalan mandiri. Worm 

mereplikasi jaringan dengan menggunakan protokol. Inkarnasi worm 

terbaru memanfaatkan kerentanan yang diketahui dalam sistem 

untuk menembus, mengeksekusi kode mereka, dan meniru sistem 

lain seperti worm Code Red II yang menginfeksi lebih dari 259.000 

sistem dalam waktu kurang dari 14 jam.42 Pada skala yang jauh lebih 

besar, worm dapat dirancang untuk spionase industri, untuk 

memantau dan mengumpulkan data dari server lalu mengirimkannya 

kembali ke penciptanya. 

3. Trojan Horse 

Trojan horse dirancang untuk melakukan tugas yang seakan-akan sah 

namun juga melakukan aktivitas yang tidak diketahui dan tidak 

diinginkan. Ini bisa menjadi dasar dari banyaknya penyebaran virus 

dan worm yang Menginstal ke komputer dan juga penyebaran 

malicious software seperti misalnya keyboard logger dan backdoor 

software. Dalam pengertian komersial, Trojan horse dapat tertanam 

dalam versi trial dari perangkat lunak dan dapat mengumpulkan 

informasi tambahan tentang target tanpa sepengetahuan orang yg 

jadi sasarannya.  

Ketiga hal tersebut di atas cenderung menyerang individu dan/atau 

perusahaan melalui email, web browser, chat clients, remote software dan 

updates. 

C. Karakteristik Kejahatan Siber 

Ada perbedaan antara karakterisitk cyber crime dengan kejahatan 

karakterisitk konvensional, terutama pada sifat, tempat, alat, cara dan 
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akibat. Cyber crime merupakan kejahatan transnasional, bertempat di 

dunia virtual (maya), menggunakan alat berteknologi tinggi (berbasis 

komputer) dengan cara yang bervariasi dalam jangka waktu yang 

singkat, dan akibatnya sangat banyak dan menjangkau wilayah yang 

sangat luas. Sedangkan kejahatan konvensional biasanya dilakukan 

secara lokal dalam spectrum nyata (real) menggunakan alat 

konvensional dan modusnya tidak banyak bervariasi. Akibat 

perbuatannya terbatas pada ruang dan waktu tertentu dengan korban 

yang tidak selalu banyak dan menjangkau wilayah yang luas. Ari Juliano 

Gema menjelaskan bahwa computer related crime memiliki karakteristik 

yang khas berbeda dengan kejahatan konvensional karakter tersebut 

adalah sebagai berikut:43 

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak dan tidak etis 

tersebut terjadi di ruang wilayah maya (cyber space), sehingga 

sulit dipastikan yuridis hukum Negara mana yang dapat 

diberlakukan. 

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan 

apapun yang bisa terhubung dengan internet, karena internet 

saat ini sudah memasuki internet generasi ke II, sebagai salah 

satu cirinya adalah media internet tidak hanya pada layar monitor 

komputer.  

3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang jauh lebih 

besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional, baik 

kerugian yang bersifat materil maupun immaterial (misalnya 

waktu, nilai, jasa, martabat, kebebasan dan kerahasian informasi).  

4. Pelaku kejahatan adalah orang yang menguasai penggunaan 

komputer, internet beserta aplikasinya.  
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5. Perbuatan tersebut sering kali dilakukan secara 

transnasional/melintasi batas negara. 

Berdsarakan jabaran di atas dapat pula dipahami bahwa ada 

perbedaan antara karaktersitk pelaku cyber crime dan karakterisitk 

cyber crime, karakterisitk pelaku kejahatan cyber crime juga berbeda 

dengan karakterisitk pelaku kejahatan tradisional. Secara kriminologis, 

faktor penyebab terjadinya cyber crime berbeda dengan kejahatan 

tradisional. 

Bagaimana dengan di Indonesia. Berdasarkan hasil peneltitian 

Widodo, motivasi pelaku cyber crime di Indoensia adalah mencoba 

kemampuan dan keterampilan diri sendiri dalam mengoperasikan 

peralatan teknologi informasi menguji pihak lain yang mengelola dan 

mengamankan situs/website, bersenang-senang ingin dianggap sebagai 

pahlawan (hero) memperkenalkan atau mempopulerkan kelompok 

hecker/cracker, memperoleh uang, balas dendam, politik pelampiasan 

kekecewaan, dan persaingan usaha. Dalam satu bentuk kejahatan 

kemungkinan di dorong oleh lebih dari satu motivasi. Antara satu bentuk 

kejahatan dengan kejahatan lainya,mempunyai motivasi yang berbeda. 

Karena itu teori kriminologi tentang Multipile Factor Theory dapat 

digunakan sebagai pisau analisis penyebab pelaku cyber crime di 

Indonesia.44 

Karakteristik cyber crime di indoensia adalah sebagai berikut:  

1. Bersifat lintas Negara (Trans-National Crime)  

2. Bukan hanya menggunakan komputer konvensional (melainkan 

sudah menggunakan laptop, hanphone, tablet)  

3. Ada yang dapat digolongkan sebagai white collar criminal dan ada 

yang bukan white collar criminal  

                                                             
44

 Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana 

Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime, Cet. I, Laksbang 

Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. iii. 
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4. Bukan merupakan kejahatan organisasi  

5. Dapat berupa kejahatan korporasi dan bukan kejahatan 

korporasi. 

Sedangkan karakterisitk pelaku cyber crime di Indonesia adalah sebagai 

berikut:45 

1. Mempunyai keterampilan yang sangat memadai dalam 

mengoperasikan komputer, internet, serta program aplikasinya  

2. Berpendidikan relatif tinggi (termasuk mahasiswa)  

3. Tinggal di kota-kota besar yaitu ibu kota kabupaten , provinsi, 

dan Negara  

4. Memyukai tantangan di bidang teknologi informasi yang berbasis 

computer  

5. Mayoritas berjenis kelmain laki-laki  

6. Mempunyai kreatifitas yang tinggi dan ulet  

7. Pandai memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan 

kejahatan dan mayoritas tergabung dalam komunitas 

underground 

Berkaitan Dengan Hasil Penelitian Widodo, ternyata berdasarkan 

pendapat Sue Titus Reid, secara umum ternyata cyber crime diluar 

Indonesia dapat dilakukan secara organisasi (organized crime) dan dapat 

dilakukan oleh orang-orang terhormat dengan cara menyalahgunakan 

wewenangnya (white collar crime). saat ini bahkan cyber crime memiliki 

karakterisitk yang semakin unik, karena pengguna cyber space sudah 

membentuk masyarakat tersendiri, yang lazim disebut underground. 

Lewat komunitas inilah para pengguna internet dapat saling 

berkomunikasi, berinteraksi di dunia maya, bahkan saling memberikan 

informasi yang mungkin dapat mengarah pada perbuatan jahat.  

Meskipun pelaku kejahatan tersebut saling terikat dengan komunitas 

Underground, tetapi keterkaitan tersebut hanya sebatas komunikasi dan 
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tukar menukar informasi melalui internet (chatting) sehingga tidak ada 

hubungan struktural dan fungsional sebagaimana ada dalam setiap 

organisasi formal. Menururt Agus Rahardjo dalam, dalam cyber space 

terdapat whole world lectronic link (WELL) yaitu sebuah tempat yang 

memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia saling berbicara atau 

bercakap-cakap untuk bertukar informasi. 

D. Pengaturan Hukum Siber Di Indonesia 

Hingga saat buku ini ditulis, Indonesia belum memiliki Undang-

Undang khusus/cyber law yang mengatur mengenai cybercrime Tetapi, 

terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat 

dikenakan bagi para pelaku cybercrime terutama untuk kasus-kasus 

yang menggunakan komputer sebagai sarana, diantaranya Pasal-pasal 

didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena 

melibatkan beberapa perbuatan sekaligus pasal-pasal yang dapat 

dikenakan dalam KUHP pada cybercrime yaitu: 

1. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding dimana 

pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun 

tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil 

dengan menggunakan software card generator di Internet untuk 

melakukan transaksi di ecommerce. Setelah dilakukan transaksi 

dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan 

uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah 

orang yang melakukan transaksi.  

2. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah 

olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan 

memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik 

untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang 

iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal 

tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang 
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dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi 

tertipu. 

3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan 

pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh 

pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan 

membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya 

dilakukan karena pelaku mengetahui rahasia korban. 

4. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama 

baik dengan menggunakan media Internet. Modusnya adalah 

pelaku menyebarkan email kepada teman-teman korban tentang 

suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan email ke suatu 

mailing list sehingga banyak orang mengetahui cerita tersebut. 

5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi 

yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara 

dari Indonesia. 6. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk 

penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak 

beredar dan mudah diakses di Internet. Walaupun berbahasa 

Indonesia, sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena 

mereka melakukan pendaftaran domain tersebut di luarnegeri 

dimana pornografi yang menampilkan orang dewasa bukan 

merupakan hal yang terlarang atau illegal. 

6. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus 

penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di 

Internet , misalnya kasus-kasus video porno para mahasiswa, 

pekerja atau pejabat publik. 

7. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus carding, 

karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli 
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suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor 

kartu kreditnya merupakan curian. 

8. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking 

yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau 

program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan 

sebagaimana mestinya.  

Selain itu terdapat pada beberapa undang-undang lainnya diantaranya 

adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menurut 

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam 

bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila 

digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan 

mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi 

khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan 

dalam merancang intruksi-intruksi tersebut. Hak cipta untuk program 

komputer berlaku selama 50 tahun (Pasal 30). Harga program 

komputer/ software yang sangat mahal bagi warga negara Indonesia 

merupakan peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku bisnis 

guna menggandakan serta menjual software bajakan dengan harga yang 

sangat murah. Misalnya, program anti virus seharga $ 50 dapat dibeli 

dengan harga Rp 20.000,00. Penjualan dengan harga sangat murah 

dibandingkan dengan software asli tersebut menghasilkan keuntungan 

yang sangat besar bagi pelaku sebab modal yang dikeluarkan tidak lebih 

dari Rp 5.000,00 per keping. Maraknya pembajakan software di 

Indonesia yang terkesan dimaklumi tentunya sangat merugikan pemilik 

hak cipta. Tindakan pembajakan program komputer tersebut juga 

merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) 

yaitu  

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak 

penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program 
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komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah).” 

Selain itu terdapat pada Undang-Undang No 36 Tahun 1999 

tentang Telekomunikasi atau Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No. 

19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU ITE. Menurut Pasal 

1 angka (1) Undang - Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah 

setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap 

informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan 

bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik 

lainnya. Dari definisi tersebut, maka Internet dan segala fasilitas yang 

dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat 

mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, 

suara maupun film dengan sistem elektromagnetik. 

Penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban umum 

atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan Undang- 

Undang ini, terutama bagi para hacker yang masuk ke sistem jaringan 

milik orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 22, yaitu Setiap orang 

dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: 

1. Akses ke jaringan telekomunikasi 

2. Akses ke jasa telekomunikasi 

3. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus 

Apabila anda melakukan hal tersebut seperti yang pernah terjadi 

pada website KPU www.kpu.go.id,46 maka dapat dikenakan Pasal 50 yang 

berbunyi “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
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(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah)” 

Kemudian pada Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 

merupakan Undang-Undang yang paling ampuh bagi seorang penyidik 

untuk mendapatkan informasi mengenai tersangka yang melakukan 

penipuan melalui Internet, karena tidak memerlukan prosedur birokrasi 

yang panjang dan memakan waktu yang lama, sebab penipuan 

merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam 

pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). Penyidik dapat meminta 

kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan 

data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa harus mengikuti 

peraturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. 

Dalam Undang-Undang Perbankan identitas dan data perbankan 

merupakan bagian dari kerahasiaan bank sehingga apabila penyidik 

membutuhkan informasi dan data tersebut, prosedur yang harus 

dilakukan adalah mengirimkan surat dari Kapolda ke Kapolri untuk 

diteruskan ke Gubernur Bank Indonesia. Prosedur tersebut memakan 

waktu yang cukup lama untuk mendapatkan data dan informasi yang 

diinginkan. 

Dalam Undang-Undang Pencucian Uang proses tersebut lebih 

cepat karena Kapolda cukup mengirimkan surat kepada Pemimpin Bank 

Indonesia di daerah tersebut dengan tembusan kepada Kapolri dan 

Gubernur Bank Indonesia, sehingga data dan informasi yang dibutuhkan 

lebih cepat didapat dan memudahkan proses penyelidikan terhadap 

pelaku, karena data yang diberikan oleh pihak bank, berbentuk: aplikasi 

pendaftaran, jumlah rekening masuk dan keluar serta kapan dan dimana 

dilakukan transaksi maka penyidik dapat menelusuri keberadaan pelaku 

berdasarkan data-data tersebut. Undang-Undang ini juga mengatur 

mengenai alat bukti elektronik atau digital evidence sesuai dengan Pasal 
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38 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik 

atau yang serupa dengan itu. 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, 

maka perlu kiranya diperhatikan upaya penyempurnaan dan perbaikan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu 

1. Semakin maraknya kejahatan-kejahatan baru yang timbul sebagai 

akibat dari kemajuan teknologi informasi (cyber crime), maka 

alat bukti yang diperlukan harus sesuai dengan perkembangan 

IPTEK, baik dengan penambahan alat bukti lain yang berbasis 

teknologi, seperti alat bukti berupa surat elektronik (electronic 

mail) dan rekaman elektronik. 

2. Salah satu ciri kejahatan di dunia maya (cyber crime) adalah 

memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan 

informatika) global. Aspek global menimbulkan kondisi seakan-

akan dunia tidak ada batasnya (borderless) keadaan ini 

mengakibatkan pelaku, korban serta tempat dilakukannya tindak 

pidana (locus delicti) terjadi dinegara yang berbedabeda. Oleh 

karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka 

pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus 

diperluas, sehingga tidak hanya mengacu pada asas/ prinsip yang 

selama ini di anut dalam pasal 2-pasal 9 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yaitu asas personal, asas territorial, dan asas 

universal. 

3. Untuk merumuskan dan menentukan perbuatan-perbuatan yang 

dapat dikenai sanksi pidana dalam dunia yang relative baru dan 

bergerak cepat, tentu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. 

Oleh karena itu, untuk menjerat pelaku yang melakukan 

kejahatan-kejahatan di dunia maya (cyber crime), dapat 

digunakan lembaga penafsiran hukum (interpretasi). Hal ini 



36 | K e j a h a t a n  S i b e r  ( C y b e r  C r i m e )  

dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kekosongan 

hukum. menjerat pelaku yang melakukan kejahatan-kejahatan di 

dunia maya (cyber crime), dapat digunakan lembaga penafsiran 

hukum (interpretasi). Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan 

timbulnya kekosongan hukum. 

4. Menetapkan bukti-bukti yang dapat dijadikan alat bukti pada saat 

pembuktian di persidangan. Mengenai ini akan penulis bahas 

pada bab lain pada buku ini.47   

Munculnya kejahatan cyber crime merupakan suatu fenomena 

yang membutuhkan penanggulangan secara cepat dan akurat.Perubahan 

terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana merupakan salah satu cara yang dapat 

dipergunakan untuk mengatasi jenis kejahatan baru tersebut. 

Diharapkan dengan dilakukannya berbagai perubahan dalam Kitab 

Undang Hukum Pidana Nasional sebagai akibat dari timbulnya berbagai 

perubahan. 
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BAB III 

ALAT BUKTI ELEKTRONIK 

A. Konsep dan Definisi Alat Bukti Elektronik di Beberapa Negara di 

Dunia 

Alat bukti elektronik merupakan bagian dari perkembangan 

teknologi yang perkembangannya sendiri tidak mampu diiringi dengan 

perkembangan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan 

hukum, multi interpretasi hukum dan hal-hal lain yang mengarah kepada 

ketidakpastian hukum. Pada dasarnya alat bukti elektronik ini masuk 

pada ruang lingkup teknologi informasi, teknologi informasi merupakan 

suatu teknik untuk mengumpulkan menyiapkan, menyimpan, 

memproses, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan 

informasi.48 Teknologi informasi ini membutuhkan alat-alat khusus dan 

atau keahlian khusus untuk mempergunakannya sehingga bisa 

bermanfaat. 

  Teknologi informasi sebagai perkembangan teknologi tersebut 

tentu berpengaruh pada pembangunan hukum, sebagaimana diketahui 

bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin 

perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan hukum 

diarahkan dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang 

harus dilakukan dengan jalan:49 
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 Wright Benjamin & Jane K. Wine, “The Law Electronic Commerce, Aspen Law 
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 Peranan hukum dalam perubahan tersebut ialah menjamin bahwa pelaksanaan 

perubahan itu dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun 
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putusan pengadilan akan lebih baik daripada perubahan yang tidak direncanakan sema sekali. 

Lihat  Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip & Impelemtasi Hukum di 

Indonesia) Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 127. Hal yang sama juga diungkapkan oleh 
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1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional 

antara lain dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta 

unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan 

memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. 

2. Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya 

masing-masing. 

3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum 

4. Memupuk kesadaran hukum masyarakat 

5. Membawa penguasa dan para pejabat pemerintahan/negara ke 

arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan 

serta perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat 

manusia. 

Berdasarkan pembangunan hukum di atas, urgensi utama untuk 

mengisi ketentuan hukum yang dianggap sumir, kekosongan hukum dan 

multi tafsir terhadap suatu aturan perundang-undangan adalah 

Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara 

lain dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di 

bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum 

masyarakat. Pada dasarnya alat bukti elektronik memang diakui sebagai 

suatu bukti yang dapat dipergunakan di pengadilan, namun kedudukan 

alat bukti tersebut masih sumir. Apakah bukti elektronik merupakan 

suatu alat bukti yang berdiri sendiri di luar KUHAP (sebagai alat bukti 

elektronik) atau hanya menjadi barang bukti, atau perluasan alat bukti 

petunjuk. Berdasarkan hal itu, menurut penulis perlu adanya 

penyempurnaan hukum atau pembaharuan hukum yang memperjelas 

kedudukan alat bukti elektronik sehingga menjamin adanya kepastian 

hukum yang berkaitan dengan itu. 
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 Penulis mengutip penjelasan Mariam Badrulzaman yang 

menjelaskan bahwa:50 

“hukum antara lain berfungsi mengabdi masyarakat, menjaga 

agar gerak masyarakat berjalan dengan lancar, kepentingan-

kepentingannya terpenuhi, jika kepentingan masyarakat berubah, 

hukum harus diperbarui dan hukum yang tidak sesuai dengan 

tugas pengabdiannya harus dibuang, ditinggalkan.” 

Berdasarkan hal itu, tentu akan menimbulkan pertanyaan apakah 

kedudukan alat bukti elektronik yang sumir dan rumit ini perlu 

diperbaiki atau disempurnakan, sehingga dapat tercapainya tujuan 

hukum yaitu kebenaran yang berorientasi pada keadilan. Apakah aturan-

aturan yang mengatur tentang alat-alat bukti dianggap telah usang dan 

tidak lagi dapat dijadikan acuan untuk terapainya kebenaran tadi. Atau 

justru perubahan hukum yang diupayakan mengatasi kesumiran dan 

ketidakjelasan pengaturan tentang alat bukti elektronik ini justru 

membawa kepada ketidakpastian hukum itu sendiri.51 

Ada pendapat yang menjelaskan bahwa, perubahan hukum yang 

teratur adalah perubahan yang dibantu oleh perundang-undangan atau 

keputusan pengadilan, atau kombinasi dari kedua-duanya,52mengingat 

putusan pengadilan juga merupakan hukum, karena yurisprudensi 

merupakan salah satu sumber hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan:   

“hakim dalam menunaikan tugasnya dalam memutus perkara 

selalu mendasarkan putusannya atas hukum yang ada (hukum 

yang berlaku). Hukum yang berlaku yang dijadikan dasar itu 

terutama ialah peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang 
                                                             

50
 Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Guru Besar Bicara tentang Hukum dan 

Pendidikan Hukum, Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 

96. 
51 Surya Prahara, Kedudukan Alat Bukti Elektronik..., Op. Cit., hlm. 191 
52

 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, 

Badung, 2002, hlm. 19. 
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tidak tertulis. Kadang-kadang juga putusan itu didasarkan atas 

putusan pengadilan yang sudah ada, terutama putusan-putusan 

pengadilan atasannya. Bahkan, kalau Ia, (Hakim) tidak dapat 

menemukan hukumnya dalam peraturan-peraturan hukum atau 

yurisprudensi untuk dijadikan dasar putusannya, maka hakim 

membentuknya sendiri terlepas dari putusan-putusan pengadilan 

yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Hakim 

menetapkan sendiri apa hukumannya. Putusan pengadilan itu, 

disamping peraturan-peraturan hukum lainnya, adalah hukum 

(judge made law).53 

Menjelaskan dari apa yang penulis kutip di atas, apabila 

peraturan hukum tidak mampu memberi kepastian hukum pada suatu 

persidangan, maka hakim akan menggunakan teori “recht 

finding/rechtvinding”54 atau menemukan hukum sendiri. Namun hal ini 

berbeda dengan persoalan yang penulis kemukakan pada bagian ini. 

Pada bagian dari bab ini telah dijelaskan bahwa permasalahan utamanya 

adalah alat bukti elektronik ini telah ada pengaturannya, namun 

persoalannya adalah ketidakjelasan kedudukan dari alat bukti elektronik 

tersebut yang berpotensi dapat menjadi celah untuk terjadinya 

                                                             
53

 Sudikno Mertokusumo, Sejarah Pengadilan dan Perundang-undangannya di 

Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanffaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Disertasi, 

Jogjakarta, 1970, hlm. 2-3. 
54

 Kegiatan menemukan hukum atau rechtsvinding, misalnya dapat dianggap 

sebagai seni, Paul Scholten sangat menekankan arti penting dari seni (art) dalam penemuan 

hukum. Namun Paul Scholten mengingatkan agar seni dalam penemuan hukum di sini tidak 

diartikan ketrampilan atau teknik melainkan suatu pemberian bentuk pada gambaran-

gambaran yang kabur, yaitu mebuat suatu (fakta konkret) mengkristalisasi menjadi hukum. 

Penciptaan bentuk hukum seperti ini menurut Paul Scholten, merupakan seni. Lihat Shidarta, 

Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, 

2006, hlm. 154. 

Selain itu Penemuan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan praktek hukum 

(pembentuk undang-undang, hakim dan sebagainya). Penemuan hukum bukanlah merupakan 

ilmu baru, namun telah lama dan dipraktekkan oleh pembentuk undang-undang, hakim dan 

para ilmuwan hukum yang berusaha memecahkan permasalahan hukum yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat, dan tidak jarang ilmuwan hukum menemukan hukum secara 

reflektif, tanpa disadari. Lihat Sudikno Mertokusumo 1, 2006, Penemuan Hukum suatu 

Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1. 
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ketidakpastian hukum. Selain itu, penulis beranggapan bahwa 

pengaturan tentang alat bukti elektronik ini masih dangkal, sehingga 

tidak mencakup pada suatu cakupan yang lebih luas yang diakibatkan 

oleh perkembangan teknologi itu sendiri.55 

 Pembangunan hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak 

dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait 

munculnya fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan 

teknologi dan informasi, salah satunya adalah mengenai alat bukti 

elektronik yang menjadi pembahasan pada buku ini.  Dalam buku ini 

penulis mempertanyakan tentang kepastian hukum pada alat bukti 

elektronik sehingga dapat dipakai dalam persidangan, apakah sebagai 

alat bukti elektronik atau hanya sebagai bukti elektronik yang 

merupakan perluasan dari alat-alat bukti lain seperti alat bukti surat 

ataupun alat bukti petunjuk, untuk itu tentunya penulis harus 

memberikan alasan-alasan filosofis mengenai kepastian hukum tersebut. 

Terlebih lagi, penulis menolak bahwa bukti elektronik adalah bagian dari 

perluasan alat bukti petunjuk, penulis justru menyatakan bahwa bukti 

elektronik adalah suatu alat bukti yang dapat berdiri sendiri di luar 

KUHAP (alat bukti elektronik) dan memiliki kekuatan pembuktian 

mengikat yang dapat disetarakan dengan alat bukti saksi (tergantung 

jenis, bentuk dan perkara).56 

  Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perkembangan 

teknologi di bidang komunikasi dan informasi tadi juga berpengaruh 

pada penyelesaian perkara di pengadilan, terutama pada acara 

pembuktian. Acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk 

membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan 

                                                             
55 Surya Prahara, Kedudukan Alat Bukti Elektronik..., Op. Cit., hlm. 195 
56 Ibid., 
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hukum tertentu. Melalui tahap pembuktian, hakim akan mudah 

menyelesaikan suatu perkara.57 

 Dalam hal terjadinya perubahan yang disebabkan oleh 

perkembangan kebutuhan masyarakat dan hukum ini, mempengaruhi 

sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dipahami bahwa 

sistem hukum di Indonesia awalnya berkiblat pada negara-negara Eropa 

kontinental dengan sistem hukum Civil law58. Hal ini disebabkan sebagai 

negara bekas jajahan Belanda, hukum tertulis di Indonesia banyak 

diadopsi dari hukum Belanda berdasarkan asas Konkordansi,59 yang saat 

ini masih banyak berlaku sebagai hukum positif. Namun dalam 

perkembangannya, sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat, telah 

terjadi pergeseran kiblat sistem hukum Indonesia yang tidak lagi secara 

penuh mengarah semata-mata pada Eropa Kontinental atau civil law, 

melainkan telah berkombinasi dengan sistem hukum common law60 dari 

negara-negara Anglo Saxon. Seperti yang dijelaskan oleh Sudikno 

                                                             
57 Ibid., hlm. 196 
58

 Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena 

diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara 

sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama 

yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat 

diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan 

peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum 

yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan 

dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya 

mengikat para pihak yang berperkara saja. Lihat Jeremias Lemek, Mencari Keadilan: 

Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta, Galang Press, 2007, 

hlm. 45. 
59

 Sudikno Mertokusumo, 1990, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, 

Yogyakarta, hlm. 96. 
60

 Istilah “common law” berasal dari bahasa Perancis “commune –ley” (dari Lat: 

communis lex) yang merujuk pada adat kebiasaan (custom) di Inggris yang tak tertulis dan 

yang melalui keputusan. Common law system (anglo-saxon) khususnya di Indonesia, 

kedudukannya dapat ditelusuri di dalam sumber hukum di Indonesia, diantaranya 

yurisprudensi dan kebiasaan. Maksud dari yurisprudensi ini, dimana suatu keputusan yang 

diambil oleh hakim berdasarkan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara yang 

belum diatur dalam undang-undang, sedangkan kebiasaan merupakan kebiasaan-kebiasaan 

lokal yang selama ini diakui dan hidup dimasyarakat, dalam istilah common law disebut 

“kaidah-kaidah lokal” Lihat Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban.., Loc. Cit., 

hlm. 2014 dan 259. 
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Mertokusumo bahwa Ketiadaan “batas yang tajam” antara kedua sistem 

hukum common law dan civil law telah lama diakui. kedua sistem 

tersebut telah saling bertemu dan saling mempengaruhi satu sama lain 

sejak abad ke-19.61 Dengan demikian, hakim di Indonesia “tidak dapat 

dikatakan secara mutlak” tidak terikat pada putusan pengadilan.62 

  Berkaitan dengan itu, seperti yang telah dijelaskan tadi, 

perubahan juga terjadi pada persoalan alat bukti yang dapat digunakan 

dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan (alat bukti elektronik). 

Jika dilihat pada tatanan hukum formal, memang peraturan perundang-

undangan di Indonesia telah mengakomodasi keberadaan dokumen 

elektronik dan data elektronik sebagai alat bukti. Namun pada 

perkembangannya juga menimbulkan paradoksal, ada yang menyatakan 

bahwa bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan ada 

pula aturan yang menyatakan bahwa bukti elektronik sebagai perluasan 

alat bukti petunjuk. Atau bahkan ada pula sebagian penegak hukum 

hanya menganggap alat bukti elektronik hanya sebatas barang bukti 

yang dihadirkan di persidangan.  

 Pada bagian ini juga telah dijelaskan bahwa pengakuan informasi 

elektronik sebagai alat bukti masih dipertanyakan validitasnya. Hal ini 

terkait beberapa hal terutama dalam hal keaslian, keotentikan, cara 

mendapatkan dan lain sebagainya. Dalam hal mengukur validitas dan 

verifikasi alat bukti elektronik belum diatur secara jelas di dalam UU ITE 

maupun Perubahan UU ITE hingga sampai saat buku ini ditulis. Hal ini 

sebenarnya adalah sebuah kekosongan hukum yang dapat berimbas 

pada ketidakpastian hukum.  

                                                             
61

 Ibid., 
62

 Ibid.,  



44 | A l a t  B u k t i  E l e k t r o n i k  

1. Konsep Alat Bukti elektronik Menurut Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia  

Pada awal tahun 2007, terbit sebuah jurnal dengan judul “The 

Admissibility of Electronic Evidence in Court (A.E.E.C.): Fighting against 

High-Tech Crime—Results of a European Study” yang ditulis oleh 

Fredesvinda Insa.63 Pada jurnal tersebut dituliskan pada tahun 2007 

perkembangan alat bukti elektronik di Eropa masih sangat terbatas, 

bahkan dalam menemukan definisi dari alat bukti elektronik/bukti 

elektronik itu sendiri. Bahkan dari 16 negara yang diteliti belum mampu 

merumuskan definisi dari alat bukti elektronik/bukti elektronik. Salah 

satu contoh Hukum Finlandia yang menjelaskan bahwa “deeds that 

support action,”64 atau jika di terjemahkan secara umum adalah sebuah 

dukungan digital. Hal ini diakibatkan bahwa menurut hukum-hukum 

yang digunakan pada 16 negara tersebut, alat bukti elektronik tidak 

diatur secara khusus, dan memiliki definisi khusus seperti di Indonesia. 

Karena menurut hukum mereka alat bukti elektronik sama dengan alat-

alat bukti lainnya (alat bukti analog). Kemudian pada Police & Criminal 

Evidence Code of the United Kingdom menjelaskan alat bukti elektronik 

adalah “evidence is all information contained in a computer”65 atau segala 

informasi yang terkandung di dalam perangkat komputer.  

Perlu diketahui, bahwa pada negara penganut paham common 

law tidak mengenal adanya aturan-aturan yang menyebutkan mengenai 

alat bukti. Hal ini tentu berbeda dengan negara penganut civil law seperti 

                                                             
63

 Fredesvinda Insa, The Admissibility of Electronic Evidence in Court (A.E.E.C.): 

Fighting against High-Tech Crime—Results of a European Study, Journal of Digital Forensic 

Practice, aylor & Francis Group, LLC ISSN: 1556-7281, 2007, hlm. 285. 
64

 Germany, Belgium, Spain, Finland, France, Ireland, Italy. Luxembourg, Portugal, 

and Romania. The regulation of documentary evidence plays a relevant role in these 

countries when it comes to considering the regulation of electronic evidence. 
65

 Police and Criminal Evidence Act, PACE, 1984, adalah Undang-Undang Inggris 

yang mengatur tentang kekuasaan Polisi dan melindungi hak-hak publik. PACE berupaya 

untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kekuasaan polisi dan hak serta kebebasan 

publik. Mempertahankan keseimbangan itu adalah elemen utama PACE. Kode praktik PACE 

meliputi: penyelidikan, penahanan, penyidikan, identifikasi, dan mewawancarai tahanan. 
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Indonesia (meskipun ada pemikiran yang menyatakan Indonesia bukan 

penganut civil law murni melainkan menganut mazhab campuran antara 

civil law dan common law, mengenai hal ini penulis telah membahas pada 

bab sebelumnya). Di Indonesia alat bukti diatur sedemikian rupa dalam 

KUHAP, dan Indonesia menganut stelsel negatief wettelijke sehingga alat 

bukti selain yang disebutkan pada Pasal 184 KUHAP tidak dapat 

dijadikan sebagai alat bukti. Pada paham common law, mereka tidak 

mengenal adanya alat bukti melainkan hanya mengenal bukti. setiap 

bukti dapat disampaikan, dihadirkan kepersidangan, namun harus 

melalui proses verifikasi bukti terlebih dahulu, sehingga baru dapat 

diakui sebagai bukti yang sah. Bukti elektronik pada negara common law 

secara otomatis akan mengikuti alur ini.66 

Pada 16 negara yang diteliti diantaranya, tidak satupun 

ditemukan pada hukum pidana mereka definisi yang khusus membahas 

tentang bukti elektronik.67 Hanya saja pada negara-negara tersebut, alat 

bukti elektronik disamakan dengan alat bukti analog pada umumnya. 

Memang ada beberapa negara yang memisahkan bukti elektronik dari 

alat-alat bukti analog lainnya.68 Maka untuk membahas hal ini dengan 

lebih mendalam, maka penulis akan menjabarkan definisi bukti 

elektronik yang ada di Indonesia. 

Tidak banyak mengenai definisi alat bukti elektronik/bukti 

elektronik yang penulis temukan, hal ini dikarenakan karena memang 

tidak ada definisi pasti dari bukti elektronik. The Council of Europe 

Convention on Cybercrime atau dikenal dengar Budapest Convention 

merumuskan mengenai alat bukti elektronik sebagai bukti yang dapat 

dikumpulkan secara elektronik dari suatu tindak pidana.69 Sedangkan 

                                                             
66 Surya Prahara, Kedudukan Alat Bukti Elektronik..., Op. Cit., hlm. 211 
67

  Fredesvinda Insa, Op. Cit., hlm. 286. 
68

 Ibid., 
69

 Council of Europe, Convention on Cyber Crime (ETS No. 185), Budapest, 23 

November 2001. 
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menurut ISO/IEC 27073:2012 Information technology Security 

tecbnology-Guidelinesfor Indentification, Collection, Aequaisition and 

Preservation of Digital Evidence yang sudah menjadi Standar Nasional 

Indonesia (SNI) memberikan definisi mengenai digital evidence/alat 

bukti elektronik sebagai informasi atau data, disimpan atau dikirim 

dalam bentuk biner (binary form) yang diandalkan sebagai bukti.70 

Dengan demikian, pengertian alat bukti elektronik adalah data 

tersimpan yang ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, 

jaringan atau sistem komunikasi. Jadi data-data yang tersimpan inilah 

yang dibutuhkan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana yang 

terjadi, yang pembuktiannya akan diuji kebenarannya di depan 

persidangan. Dari bentuk yang ada, karakteristik alat bukti elektronik ini 

berbeda dengan bukti analog (alat bukti fisik) sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam KUHAP. Dalam hal ini menyebutkan bahwa alat bukti 

menurut KUHAP bentuknya jelas seperti keterangan saksi, keterangan 

ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, tidak mudah untuk 

diubah, atau mudah dilihat dan didengar. Sedangkan alat bukti 

elektronik mempunyai karakteristik yang khas yaitu tidak terlihat, 

sangat rapuh karena mudah berubah, mudah rusak karena sensitif 

terhadap waktu, dan mudah dimusnahkan atau mudah dimodifikasi 

rekayasa). Di samping itu, alat bukti elektronik itu dapat berpindah 

dengan mudah, serta jika akan melihat atau membacanya memerlukan 

bantuan alat, baik itu alat yang berupa perangkat keras (hardware) 

maupun perangkat lunak (software). 

Di Indonesia sendiri alat bukti elektronik/bukti elektronik 

diarahkan pada definisi informasi elektronik dan dokumen elektronik.  

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah 
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 ISO 27037 merupakan pedoman dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, 

akuisisi dan preservasi bukti elektronik yang telah menjadi Standar Nasional Indonesia. 
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dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dinyatakan bahwa 

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 

termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, Elektronik 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. 

Sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016, mengatur mengenai Dokumen Elektronik, yaitu setiap 

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui 

Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, 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. 

Dari hal-hal yang sering mencuat dalam penanganan perkara 

tindak pidana korupsi yang sering melibatkan Informasi Elektronik, 

maka penggunaan Informasi Elektronik sebagai alat bukti dalam 

persidangan dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008, yang menyebutkan: 

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

hasil cetaknya 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. 
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3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai 

dengan ketentuan O0 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. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, telah 

memberikan nuansa baru di bidang pembuktian di persidangan, 

sehingga alat bukti yang diajukan di persidangan pada saat ini, tidak 

hanya terbatas pada alat bukti fisik sebagaimana diatur dalam KUHAP, 

yang diantaranya berupa bukti surat ataupun 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 bukti elektronik lainnya. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 

menggolongkan alat bukti elektronik kepada beberapa jenis bukti 

elektronik, yang mana penggolongan tersebut mengacu kepada 

Scientific Working Group on Digital Evidence tahun 1999 Jenis-jenis 

bukti elektronik tersebut adalah: 

1) E-mail, alamat E-mail (surat elektronik).  

2) File Word Processor/Spreedsheet. 

3) Source Code perangkat lunak. 

4) File berbentuk Image (jpeg, tip, dan lain-lain) 

5) Web Brorwser Bookmarks, Cookies 

6) Kalender, to-do list. 
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Adapun Muhammad Neil El Himam menggolongkan alat bukti 

elektronik tersebut dengan menyebutkan bahwa alat bukti elektronik 

dapat bersumber pada:71 

1) Komputer, yang terdiri atas: 

a) E-mail. 

b) Gambar digital. 

c) Dokumen elektronik. 

d) Spreadsheets. 

e) Log chat. 

f) Software illegal dan materi HaKI lainnya. 

2) Hard Disk, yang terdiri atas  

a) Files, baik yang aktif, dihapus maupun berupa fragmen. 

b) Metadata File. 

c) Slack File. 

d) Swap File. 

3) Sumber lain, yang terdiri atas: 

a) Telepon Seluler, yaitu berupa SMS, Nomor yang dipanggil, 

Panggilan Masuk, Nomor Kartu Kredit/Debit, Alamat E-

mail, Nomor Call Forwarding. 

b) PDA/Smart Phones, yang terdiri atas semua yang 

tercantum dalam Telepon Seluler ditambah kontak, eta, 

gambar, password, dokumen, dan lain-lain. 

4) Video Game. 

a) GPS Device yang berisikan Rutes/Rute. 

b) Kamera Digital, yang berisikan Foto, Video, dan Informasi 

lain yang mungkin tersimpan dalam memory card (SD, CE, 

dan lain-lain). 
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 Muhammad Neil el Himam, Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses 

Pembuktian, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Digital Forensik, Semarang, 24 
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ISO/IEC 27073:2012 Information technology-Security techniques- 

Guidelinfesor ldentification, Ciollection, Aequisition and Praservation of 

Digital Evidence memberikan 3 (tiga) jenis dalam kategori alat bukti 

elektronik, yaitu: 

1) Computers, peripheral devices, and digital storage media. 

2) Network devices. 

3) Closed Circuit Television (CCTV). 

Association of Chief Police (ACPO)72, dalam Good Practice, Guide 

for Computer Based Electronic Evidence, mengkategorikan jenis-jenis 

alat bukti elektronik yaitu: 

1) Computers. 

2) Network. 

3) Video’s Closed Circuit Television (CCTV). 

4) Mobile phone. 

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian 

yang diatur alam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku 

di Indonesia, maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap 

alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di 

persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan 

formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan 

berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk 

                                                             
72

 Association of Chief Police (ACPO) adalah Asosiasi Kepala Polisi Inggris, Wales 

dan Irlandia Utara yang merupakan perusahaan swasta nirlaba yang selama bertahun-tahun 

memimpin pengembangan praktik kepolisian di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Didirikan 

pada tahun 1948,  ACPO menyediakan forum bagi para perwira polisi untuk berbagi ide dan 

mengoordinasikan tanggapan operasional strategis mereka, dan memberikan nasihat kepada 

pemerintah dalam hal-hal seperti serangan teroris dan darurat sipil. ACPO 

mengkoordinasikan operasi polisi nasional, investigasi besar, perpolisian lintas batas, dan 

penegakan hukum bersama. ACPO menunjuk Petugas Investigasi Senior untuk investigasi 

besar dan menunjuk petugas untuk mengepalai unit ACPO yang berspesialisasi dalam 

berbagai bidang kepolisian dan pengurangan kejahatan.  ACPO didanai oleh hibah Home 

Office, keuntungan dari aktivitas komersial dan kontribusi dari 44 otoritas kepolisian di 

Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Lihat 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Chief_Police_Officers, diakses pada 13 

Februari 2021 Pukul 10.23 WIB 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Chief_Police_Officers
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original atau hasil cetaknya.73 Persyaratan materiil alat bukti elektronik 

sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi 

atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem 

Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Lebih 

lanjut, Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 - 16 UU ITE dan dari 

kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa 

Sistem Elektronik 74: 

1) Andal, aman, dan bertanggungjawab. 

2) Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen 

Elektronik secara utuh. 

3) Dapat melindungi ketersediaan, keutuham, keotentikan, 

kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik. 

4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat 

beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah 

ditetapkan tersebut. 

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam 

Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu:75 

a. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah: 

1) Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis. 

2) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang 

harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat 

oleh pejabat pembuat akta. 

b. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik 

harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. 

c. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga 

terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. 
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 Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrime… 2012, Op. Cit., hlm. 270. 
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Dalam Sistem Peradilan Pidana, terutama persoalan alat bukti 

elektronik ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat 

dibutuhkan untuk menjadi bukti suatu kejahatan yang dilakukan oleh 

pelaku serta dibuktikan di Peradilan Pidana. Kaitan antara alat bukti 

elektronik ini dengan Sistem Peradilan Pidana terutama dalam Fungsi 

Sistem Peradilan Pidana, yaitu memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk 

melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan 

tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, 

yaitu: 

a. Mencegah kejahatan. 

b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan 

pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana 

pencegahan tidak efektif. 

c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan 

penindakan. 

d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak 

bersalah terhadap orang yang ditahan. 

e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan 

bersalah. 

f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh 

masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar 

hukum pidana. 

Melihat dari fungsi sistem peradilan pidana di atas, maka alat 

bukti elektronik sangat dibutuhkan sekali kegunaan dan manfaatnya, 

guna untuk peninjauan ulang legalitas ukuran pencegahan dan 

penindakan serta memberikan putusan pengadilan yang menentukan 

bersalah atau tidaknya terdakwa yang di sidang, dengan menggunakan 

alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan 

kejahatan yang di tuntut kan oleh aparat penegak hukum. 
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Disebutkan bahwa salah satu syarat materiil alat bukti elektronik 

dapat diterima di pengadilan adalah bahwa suatu informasi atau 

dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, 

keotentikannya. Dalam satu transaksi elektronik akan ada begitu banyak 

informasi yang tercatat atau terekam di banyak alat dan perangkat. 

Informasi elektronik maupun dokumen elektronik bila tidak ditangani 

dengan benar, dapat berubah, rusak, atau hilang. Association of Chief 

Police Officers (ACPO)76 memberikan empat prinsip dalam penanganan 

alat bukti elektronik, yaitu:  

Pertama, semua penanganan terhadap alat bukti elektronik (yaitu 

data yang diperoleh dari komputer atau media penyimpanan, atau alat 

dan perangkat elektronik lain) yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum tidak boleh mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakan 

terhadap data agar dapat diterima di pengadilan. Kedua, dalam keadaan-

keadaan dimana seseorang harus mengakses data original yang terdapat 

dalam komputer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus 

memiliki kompetensi untuk melakukannya, dan harus mampu 

memberikan penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data 

dan akibat dari perbuatannya itu. Ketiga, bahwa harus ada prosedur dan 

proses yang jelas yang diterapkan untuk mengumpulkan dan 

menganalisa alat bukti elektronik. Prosedur yang dimaksud memuat 

penanganan alat bukti elektronik mulai dari penemuan barang bukti 

yang mengandung alat bukti elektronik, pembungkusan barang bukti, 

pemeriksaan, analisa dan pelaporan. Keempat, harus ada pihak atau 

pejabat yang bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan 

kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 

keseluruhan proses dan prosedur yang dimaksud. 
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 Association of Chief Police (ACPO) adalah Asosiasi Kepala Polisi Inggris, Wales 

dan Irlandia Utara yang merupakan perusahaan swasta nirlaba yang selama bertahun-tahun 

memimpin pengembangan praktik kepolisian di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. 
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Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan barang 

bukti yang menyimpan alat bukti elektronik ialah bahwa ada begitu 

banyak jenis alat dan media yang menyimpan informasi. Mengingat ada 

begitu banyak jenis media penyimpanan informasi dan teknologi, 

penanganannya pun memiliki karakteristik masing-masing. Pada buku 

ini persoalan mengenai praktek pengelolaan bukti elektronik nantinya 

akan penulis bahas pada suatu sub bab khusus pada bab setelah ini. Pada 

bagian tersebut penulis akan menjelaskan praktek pengelolaan alat bukti 

elektronik yang ada pada Negara Amerika dan Belanda.  

Kembali pada persoalan pengelolaan alat bukti elektronik 

menurut ACPO yang telah disebutkan di atas. Prinsip digital forensik 

terbagi menjadi tiga tahap, yaitu77 pengambilan (acquisition), 

pemeriksaan dan analisa, serta dokumen dan presentasi. Mengenai 

pengambilan, mengingat sifatnya yang tidak dapat diubah, dirusak, atau 

dihilangkan apabila tidak ditangani dengan tepat, pengambilan informasi 

atau dokumen elektronik harus dilakukan dengan menjaga dan 

melindungi keutuhan atau integritasnya. Khusus mengenai tahapan 

dalam pengambilan, penilaian dan verifikasi alat bukti elektronik di 

Indonesia penulis akan membahas pada sub bab khusus nantinya. Dalam 

hal pemeriksaan dan analisa, pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik 

original umumnya menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak 

yang khusus dibuat untuk kepentingan digital forensik. Pemeriksaan 

melakukan ekstraksi yaitu mengambil seluruh data dari media dimana 

data tersebut tersimpan, termasuk data yang telah terhapus sebelumnya. 

Pemeriksa juga menggunakan write blocker, yaitu alat yang digunakan 

untuk mencegah penulisan terhadap data original. Pemeriksaan 

terhadap salinan bukti elektronik yang asli, juga dapat membuat salinan 

dari salinan bukti elektronik sebagai bahan kerja. 
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 US Department of Justice, Forensic Examination of Digital Evidence: Guide for 

Law Enforcement, April, 2004. 
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Terakhir, berkaitan dengan dokumen dan presentasi, setiap 

tindakan yang dilakukan dalam pengumpulan dan pemeriksaan alat 

bukti elektronik harus didokumentasikan secara akurat dan menyeluruh. 

Tidak hanya tindakan dalam melakukan digital forensik, tetapi juga 

tindakan yang terkait dengannya, milsanya serah terima komputer dari 

petugas yang mengambil barang ditempat kejadian perkara kepada 

pemeriksa forensik. Laporan dapat memuat proses dan tahapan yang 

dilakukan dalam pemeriksaan, termasuk alat dan perangkat yang 

digunakan. Selain itu, laporan juga perlu memuat informasi mengenai 

keseluruhan data yang diperoleh serta data yang relevan dengan tindak 

pidana.  

Penanganan yang tidak tepat terhadap komputer yang menyala 

dapat menghilangkan informasi elektronik yang sifatnya volatility.78 

Tidak diberinya label ketika melakukan pemretelan kabel-kabel yang 

menempel di komputer akan menyulitkan digital forensik dalam 

melakukan pemeriksaan dan analisa. Dalam pengumpulan alat bukti 

elektronik, penyidik akan menemukan berbagai informasi, baik yang 

relevan dengan tindak pidana, maupun yang tidak relevan. Penyidik 

harus menjaga kerahasiaan informasi, khususnya informasi terkait 

privasi seseorang yang tidak relevan dengan tindak pidana. Pada bagian 

setelah ini penulis akan menjabarkan konsep alat bukti elektronik yang 

ada pada beberapa negara di Eropa. Pertanyaannya kenapa mengacu 

pada negara Eropa? Penulis berpedoman pada ACPO yang telah penulis 

bahas pada paragraf-paragraf sebelum ini, yang mana keanggotaan ACPO 

didominasi oleh negara-negara di Eropa. Namun pada pembahasan itu 
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 Volatility adalah istilah ambigu yang paling sering menyiratkan risiko atau 

ketidakpastian, biasanya dipergunakan pada bursa saham. Namun istilah volatility pada 

naskah ini merujuk pada kondisi informasi elektronik yang tersimpan pada sebuah perangkat 

komputer berada pada sebuah ketidakpastian jika tidak ditangani secara benar menurut 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Persoalannya ketentuan tentang standardisasi 

penanganan informasi elektronik yang tersimpan pada perangkat (device) di Indonesia belum 

ada. 
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nantinya penulis akan memasukkan Turki, hal ini dikarenakan Turki 

banyak mengadopsi hukum-hukum di Eropa. 

2. Konsep Alat Bukti elektronik/Bukti elektronik di Turki 

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang definisi alat 

bukti elektronik dari beberapa negara di dunia, hal ini diperlukan guna 

menyimpulkan definisi alat bukti elektronik yang lebih fungsional dan 

tidak memberikan multi tafsir pada saat menggunakannya. Menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Turki, alat bukti elektronik 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Electronic evidence is any probative information stored or 

transmitted in digital form79. Such information can be stored in 

computer hard drive, optical disks, floppy disks, remote internet 

storage, handheld devices, memory cards, network servers, emails 

etc.”80 

Jika diterjemahkan secara bebas dapat diartikan  

“Alat Bukti elektronik adalah segala informasi yang berkaitan 

dengan pembuktian yang disimpan atau dikirimkan dalam 

bentuk digital. Informasi tersebut dapat disimpan di hard drive 

komputer, disk optik, floppy disk, penyimpanan internet jarak 

jauh, perangkat genggam, kartu memori, server jaringan, email 

dll. 

Menurut KUHAP Turki, terdapat 6 kriteria yang harus dipenuhi 

agar alat bukti elektronik tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat 

bukti dan dapat dihadirkan dipersiadangan, diantaranya:81 

1) admissible, (bisa diterima) 

2) authentic, (autentik) 
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 Pollitt, M. M., Report on Digital Evidence, Tanpa Penerbit, 2001, hlm. D4-89.   
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 Lange, M.C.S. and Nimsger, K.M., Electronic Evidence and Discovery: What 
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3) accurate, (akurat) 

4) complete, (lengkap) 

5) convincing to courts, (dapat meyakinkan pengadilan) 

6) in compliance with provisions on ‘evidence obtained by illegal or 

unfair means’ (especially provisions related to search, copy and 

seizure), (sesuai dengan ketentuan tentang 'bukti yang 

diperoleh dengan cara ilegal atau tidak adil' (terutama 

ketentuan yang terkait dengan penggeledahan, penyalinan dan 

penyitaan)) 

Informasi digital (alat bukti elektronik) yang tersimpan dan memiliki 

nilai pembuktian yang sesuai dengan kriteria di atas maka dapat 

diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan.82 KUHAP Turki 

membedakan antara alat bukti analog dengan alat bukti elektronik yang 

mengacu pada makalah yang ditulis oleh Peter Sommer83 dengan judul 

“Digital Evidence: Emerging Problems in Forensic Computing”, 

diantaranya:84 

1) In principle, it is hard to change the structure of 

traditional/physical evidence; whereas electronic data may change 

within a computer and/or a transmission line at any moment. 

2) When physical evidence is altered it would most probably leave 

traces or at least the alteration would be perceptible; however 

electronic evidence can be easily al-tered without leaving any trace. 

3) It may be much easier to change or distort the electronic evidence 

than the physical evidence during the collection process. 

4) Traditional evidence can be perceived at first sight; whereas most 

of the immediate electronic evidence cannot be read by humans, 
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 Casey, E. Digital Evidence and Computer Crime, Tanpa Penerbit, 2000, hlm. 48-
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 Ibid.,  
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 Karagülmez, A. Bilişim Suçları ve Soruşturma- Kovuşturma Evreleri, Tanpa 

Penerit, 2011, hlm. 394. 
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“many exhibits are print-out derived from primary electronic 

material”. 

5) Electronic data can be obtained to the amount electronic devices 

record them. 

6) The velocity of technology has a profound effect on the quality of 

electronic evi-dence and the possibility of obtaining them 

Diterjemahkan secara bebas, artinya: 

1) “Pada prinsipnya, sulit untuk mengubah struktur bukti analog 

karena berbentuk fisik; sedangkan data elektronik dapat berubah 

dalam komputer dan/atau saluran transmisi setiap saat. 

2) Ketika bukti fisik diubah, kemungkinan besar akan meninggalkan 

jejak atau setidaknya perubahan tersebut akan terlihat; Namun 

alat bukti elektronik dapat dengan mudah diubah tanpa 

meninggalkan jejak apapun. 

3) Mungkin lebih mudah untuk mengubah atau mendistorsi alat 

bukti elektronik daripada bukti fisik selama proses pengumpulan. 

4) Bukti analog dapat dilihat; sedangkan sebagian besar alat bukti 

elektronik tidak dapat dibaca oleh manusia tetapi menggunakan 

keahlian dan alat khusus.” 

5) Data elektronik dapat diperoleh hingga sejumlah perangkat 

elektronik merekamnya. 

6) Kecepatan teknologi memiliki pengaruh besar pada kualitas alat 

bukti elektronik dan kemungkinan untuk mendapatkannya 

Dalam KUHAP Turki dijelaskan bahwa alat bukti elektronik 

adalah alat bukti yang memperkuat alat bukti analog.85 Dalam hal 

ini penulis menyimpulkan bahwa alat bukti elektronik adalah 

merupakan alat bukti pendukung yang menguatkan alat-alat bukti 

lainnya, mirip dengan “perluasan alat bukti petunjuk” pada bukti 

elektronik yang diatur oleh UU ITE.  
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 Casey, E. Ibid., hlm. 4-5. 
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3. Konsep Alat Bukti elektronik/Bukti elektronik di United 

Kingdom 

Pada awal perkembangannya mendefinisikan alat bukti 

elektronik/digital tidak mudah atau sederhana. Memang mulanya tidak 

ada konsensus tentang alat bukti elektronik ini karena keterbatasan.  

Istilah "digital" dan "elektronik" lebih luas dan mengacu pada perangkat 

digital atau elektronik yang pakai untuk melakukan kejahatan, atau jejak 

digital yang ditinggalkan oleh si pelaku tindak pidana yang tersimpan 

dalam perangkat elektronik.86 Namun seiring perkembangan teknologi 

membuka definisi yang lebih konkret terhadap alat bukti elektronik di 

Inggris. 

Definisi alat bukti elektronik di UK selalui dikaitkan dengan 

interpretasi data, baik inert (bila ditemukan pada hard drive) atau 

bergerak (terkomunikasi dengan jaringan) atau kombinasi keduanya.87  

Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE)88 

mendefinisikan alat bukti elektronik sebagai informasi elektronik yang 

memuat nilai pembuktian yang disimpan atau dikirimkan dalam 

bentuk informasi digital. Selain itu International Organization for 
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Rumah Tangga, Komite Forensik, Komite Keanggotaan, Komite Jangkauan, Komite Riset, 
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Cooperation in Evaluation (IOCE) mendefinisikan alat bukti elektronik 

sebagai informasi yang disimpan atau dikirimkan dalam bentuk 

informasi digital yang melalui media elektronik.  Asosiasi Kepolisian 

Inggris, Wales dan Irlandia Utara mendefinisikan alat bukti elektronik 

Berbasis Komputer sebagai: informasi dan data nilai investigasi yang 

disimpan di atau dikirim oleh komputer (ACPO).89 

Pada dasarnya bentuk dari alat bukti elektronik dibagi atas 

bentuk fisik (perangkat elektronik) dan bentuk digital (informasi 

elektronik). Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa alat bukti 

elektronik dapat diduplikatkan dan dapat di manipulasi dengan 

menggunakan media/perangkat komputer. Namun bagaimana United 

Kingdom mengatur hal tersebut, apakah United Kingdom mengakui 

informasi elektronik yang telah diduplikatkan tetapi memuat 

informasi tentang sebuah tindak pidana?90 

Pada dasarnya informasi elektronik yang telah diduplikatkan 

adalah representasi dari informasi elektronik asli yang direproduksi 

secara digital, sehingga memuat semua informasi aslinya. United 

Kingdom mengakui duplikasi informasi elektronik sebagai bukti yang 

sah sepanjang belum di manipulasi (melalui proses editing). 

Digital crime scene (rekaman digital) adalah informasi elektronik 

tentang sebuah kejahatan yang tersimpan dalam perangkat elektronik 

seperti hard disk, flash disk dan penyimpanan digital lainnya yang 

ditemukan di lokasi perkara.91 Mengacu pada ilmu forensik, alat bukti 

digital adalah informasi digital yang memiliki nilai pembuktian dan 

dapat diajukan sebagai bukti di pengadilan untuk membuktikan sebuah 

tindak pidana. Oleh karena itu, bukti digital adalah setiap informasi yang 
                                                             

89
 The usage of the terms ―digital evidence‖ and ―computer based electronic 

evidence‖ under this law are synonymous. (Penggunaan istilah "bukti digital" dan "bukti 

elektronik berbasis komputer" menurut undang-undang ini adalah sama dalam Hukum 

Federal Amerika). 
90 Surya Prahara, Kedudukan Alat Bukti Elektronik..., Op. Cit., hlm. 231 
91

 Bradley Schatz, Op. Cit., hlm. 17. 
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dihasilkan, diproses, disimpan, atau dikirimkan dalam bentuk digital 

yang dapat diterima oleh pengadilan sebagai bukti otoritatif serta 

kemungkinan salinan lain dari informasi digital asli yang memiliki nilai 

pembuktian yang dapat dibuktikan oleh pengadilan. 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada alat bukti 

elektronik sebagai bukti yang dapat diterima di persidangan pada 

negara-negara penganut Common law seperti Australia, Amerika Serikat, 

memiliki beberapa kesamaan prinsip, diantaranya:92 

1) Authentic – the evidence should be: “specifically linked to the 

circumstances and persons alleged, and produced by someone who can 

answer questions about them.93 Unless a party shows that the evidence 

is what that party claims it to be, the court will view the evidence as 

irrelevant.94 

(Asli - bukti harus: "secara khusus terkait dengan keadaan dan orang-

orang yang dituduh, dan dibuat oleh seseorang yang dapat menjawab 

pertanyaan tentang mereka, Kecuali jika salah satu pihak 

menunjukkan bahwa bukti tersebut tidak benar, maka pengadilan 

akan melihat bukti sebagai tidak relevan) 

2) Accurate – the evidence should be “free from any reasonable doubt 

about the quality of procedures used to collect the material, analyze 

the material if that is appropriate and necessary and finally to 

introduce it into court – and produced by someone who can explain 

what has been done. 

(Akurat - bukti harus “bebas dari keraguan yang masuk akal tentang 

kualitas prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan materi, 
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Ibid., hlm.3. 
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 Leah Voigt Romano VI, Electronic Evidence and the Federal Rules, Loy. L.A. L. 

Rev. 1745, Loyola Marymount University and Loyola Law School Digital Commons at 

Loyola Marymount University and Loyola Law School, 2005, hlm. 38. 
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 Genci Fejzula and Jonuz Mazreku vs. Macedonia, Appeal No.23065/07 Council 
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menganalisis materi jika itu sesuai dan perlu dan akhirnya untuk 

membawanya ke pengadilan - dan dibuat oleh seseorang yang dapat 

menjelaskan apa yang sudah selesai.) 

3) Complete – the evidence should be able to tell, within its terms, a 

complete story of (a) particular set of circumstances or events”. 

(Lengkap - bukti harus dapat menceritakan, dalam istilahnya, cerita 

lengkap tentang (a) rangkaian keadaan atau peristiwa95 tertentu) 

Untuk menyempurnakan prinsip-prinsip yang ada, maka negara 

Amerika Serikat bekerjasama dengan Negara yang tergabung di dalam 

G8 yang merupakan negara maju, mengajukan enam prinsip 

penyempurnaan mengenai alat bukti elektronik yang bisa diterima di 

persidangan, yaitu:96 

1) When dealing with digital evidence, all of the general forensic and 

procedural principles must be applied. 

2) Upon seizing digital evidence, actions taken should not change that 

evidence 

3) When it is necessary for a person to access original digital evidence, 

that person should be trained for the purpose.  

4) All activity relating to the seizure, access, storage or transfer of digital 

evidence must be fully documented, preserved and available for review.  

5) An Individual is responsible for all actions taken with respect to digital 

evidence whilst the digital evidence is in their possession.  

6) Any agency, which is responsible for seizing, accessing, storing or 

transferring digital evidence is responsible for compliance with these 

principles 
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 Official web site: www.g8online.org , diakses pada 05 November 2020, Pukul 

23.00 WIB 
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Diterjemahkan secara bebas, artinya: 

1) Saat menggunakan dengan alat bukti elektronik, semua prinsip 

forensik dan prosedural umum harus diterapkan. 

2) Setelah menyita alat bukti elektronik, tindakan yang diambil tidak 

boleh mengubah bukti tersebut 

3) Ketika seseorang perlu mengakses bukti digital asli, orang tersebut 

haruslah seorang ahli di bidang tersebut. 

4) Semua aktivitas yang berkaitan dengan penyitaan, akses, 

penyimpanan atau transfer bukti digital harus sepenuhnya 

didokumentasikan, dilestarikan dan tersedia untuk ditinjau. 

5) Seorang individu bertanggung jawab atas semua tindakan yang 

diambil sehubungan dengan bukti digital sementara bukti digital 

tersebut ada di tangan mereka. 

6) Setiap lembaga, yang bertanggung jawab untuk menyita, mengakses, 

menyimpan atau mentransfer bukti digital bertanggung jawab untuk 

mematuhi prinsip-prinsip ini.97 

                                                             
97

 G8 Proposed Principles For The Procedures Relating To Digital Evidence. G8 

ini merupakan bagian dari Guidelines For Best Practice in the Forensic Examination of 

Digital Technology yang dikeluarkan oleh English Net of Forensic Laboratories. Prinsip-

prinsip umum yang telah diadopsi sebagai rekomendasi G8 terkait Bukti digital yang harus 

diikuti oleh laboratorium forensik adalah sebagai berikut: 

1. Aturan umum bukti harus diterapkan pada semua bukti digital.  

Setiap lembaga dengan kewenangan penggeledahan dan penyitaan akan memiliki kode 

praktik atau prinsip umum yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan terbaik semua 

pihak. Misalnya, Kode B Kepolisian Inggris berurusan dengan pencarian tempat dan 

penyitaan properti dan mencakup topik-topik seperti catatan pencarian, penanganan 

properti, relevansi dan penyimpanan materi. Kode semacam itu harus selalu ditaati 

ketika berurusan dengan bukti digital dan sebagai tambahan, undang-undang yang 

relevan saat ini harus dipertimbangkan. 

2. Setelah menyita bukti digital, tindakan yang diambil tidak boleh mengubah bukti 

tersebut. 

Jika memungkinkan, tidak ada tindakan yang diambil selama penyitaan materi bukti apa 

pun yang menyebabkan materi tersebut diubah dan ini sangat penting saat menangani 

bukti digital yang dapat dianggap rentan terhadap 'gangguan' yang tidak disengaja. Jika 

tindakan telah diambil yang mengubah data, ini harus didokumentasikan dengan lengkap 

3. Jika diperlukan seseorang untuk mengakses bukti digital asli, orang tersebut harus 

dilatih sesuai untuk tujuan tersebut. 

Meskipun praktik terbaik yang diterima secara umum adalah mengambil salinan gambar 

dari bukti digital, mungkin ada kalanya atau teknik pemeriksaan ketika suatu tindakan 
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Keenam prinsip di atas merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan 

oleh negara-negara yang tergabung pada G8 dalam 

pemeriksaan/penggunaan alat bukti elektronik sebagai bukti yang akan 

dibawa ke pengadilan. 98 

4. Konsep Alat Bukti Elektronik di Estonia99 

Berdasarkan The Estonian Code of Criminal Procedure (CCP) 

yang telah diperbaharui, tidak ada defenisi dari digital evidence 

sebagai alat tipe bukti yang spesifik. Pembaharuan CCP ini hanya 

dilakukan untuk menganalisis bagaimana dan sejauh mana ketentuan 

mengenai alat bukti digital harus ditetapkan dalam hukum acara 

pidana Estonia. Selanjutnya ketentuan penggunaan digital evidence 

ini mengikuti Pasal 63 CCP ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 2 

mengenai cara dan subjek pembuktian, Pasal 64 CPP.  

Jenis bukti yang ditentukan dalam CCP dijelaskan secara 

umum, sehingga dimungkinkan untuk menyerahkan bukti digital ke 

dalam proses hukum berdasarkan ketentuan ini. Pada saat yang 

                                                                                                                                                             
harus diambil yang mungkin melibatkan akses langsung bukti (misalnya pemeriksaan 

telepon tradisional atau live forensik). Tindakan seperti itu hanya boleh dilakukan oleh 

seseorang yang terlatih dengan baik. Pelatihan 'cocok' didefinisikan di tempat lain. 

4. Semua aktivitas yang berkaitan dengan penyitaan, akses, penyimpanan atau transfer 

bukti digital harus sepenuhnya didokumentasikan, dilestarikan dan tersedia untuk 

ditinjau. 

Catatan kontemporer harus disimpan di semua tahap penanganan bukti digital. Catatan 

akses penuh harus dipelihara dan tanda tangan diperoleh saat transfer material. Catatan 

prosedural harus cukup komprehensif sehingga tindakan yang mereka dokumentasikan 

dapat dengan mudah direproduksi jika perlu. 

5. Seorang individu bertanggung jawab atas semua tindakan yang diambil sehubungan 

dengan bukti digital sementara bukti digital tersebut ada di tangan mereka. 

Tanggung jawab untuk menjaga nilai bukti dan asalnya adalah masalah pribadi, bukan 

perusahaan. Jika seorang individu telah mengakui tanggung jawab atas suatu barang 

dengan menandatangani log akses, mereka bertanggung jawab atas semua tindakan yang 

diambil sehubungan dengan barang tersebut sampai waktu dikembalikan ke 

penyimpanan atau secara resmi dipindahkan ke individu lain. 
98

 Xuejia Lai, Dawu Gu, Bo Jin, Yongquan Wang, Hui Li, Forensics in 

Telecommunications, Information and Multimedia: Third International ICST Conference, E-

Forensics 2010, Shanghai, China, Revised Selected Papers, Springer, hlm. 227.   
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 Eneli Laurits, Criminal procedure and digital evidence in Estonia, Digital 
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sama, diskusi mengenai perlunya prosedur khusus dan ketentuan 

khusus untuk digital bukti telah disimpan selama beberapa waktu di 

lanskap hukum Estonia. Sebagai contoh, Deputi Kehakiman Estonia 

berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan maraknya 

penggunaan komunikasi elektronik, dan luasnya pelanggaran hak-

hak fundamental yang diakibatkan oleh keterbukaan informasi yang 

terdapat dalam media data elektronik, maka sudah selayaknya untuk 

mempertimbangkan regulasi yang lebih tepat (disertai pengamanan 

prosedural yang diperlukan) mampu memastikan Mahkamah Agung 

secara konsisten menerima baik sebagai bukti pesan SMS maupun 

korespondensi email, namun rekaman percakapan pribadi dinilai 

oleh Mahkamah Agung sebagai rekaman informasi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) CCP.  

Perlindungan yang lebih baik atas hak-hak dan kebebasan 

fundamental. Asosiasi Pengacara juga menemukan bahwa bahkan 

sekarang, data elektronik yang diambil selama penggeledahan 

digunakan sebagai bukti dalam banyak kasus kriminal, dan 

pentingnya bukti semacam itu semakin meningkat. Dalam pandangan 

Asosiasi Pengacara, adalah wajar untuk mengatur secara terpisah 

perolehan bukti digital dan penggunaannya dalam proses pidana. 

Penggunaan ketentuan yang berhubungan dengan bukti 

konvensional untuk memasukkan bukti digital tidak dapat 

memberikan hak prosedural orang, tidak dapat ditahan, dapat 

diandalkan, dan dapat diverifikasi dari bukti tersebut. analisis audit 

untuk revisi CCP menunjukkan bahwa, berdasarkan ketentuan CCP, 

mungkin bermasalah untuk memperlakukan beberapa jenis bukti 

yang spesifik dan jarang secara langsung digunakan dalam praktik 

sebagai bukti, termasuk jenis bukti yang dijelaskan dalam ketentuan 

yang relevan, seperti bukti fisik, dokumen lain dan rekaman data lain 

yang seolah-olah menyiratkan informasi tersebut disimpan di media 
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data. Namun, informasi digital yang dikirimkan antara berbagai 

perangkat mungkin juga berisi informasi pembuktian untuk 

dikumpulkan secara online.  

Pengambilan bukti digital dilakukan atas dasar PKT melalui 

investigasi publik, tindakan atau kegiatan pengawasan yang 

dilakukan secara diam-diam dari tersangka. Dalam kedua kasus 

tersebut, data dikumpulkan dan dieksekusi sesuai dengan tata cara 

yang ada, namun PKC hanya mengacu pada pengambilan bukti 

konvensional. Artikel ini bertujuan untuk merangkum aktivitas 

paling umum di mana bukti digital dapat diambil, menyoroti masalah 

potensial yang menarik bagi badan legislatif saat menguraikan 

peraturan khusus untuk bukti digital. 

B. Kekuatan Pembuktain Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti 

Petunjuk Dalam Perkara Pidana. 

Sifat kekuatan alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti 

keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Bahwa sifat kekuatan 

pembuktian terhadap alat bukti petunjuk mempunyai sifat pembuktian 

yang bebas, yaitu: 

a. hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang di wujudkan 

oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan 

mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. 

b. petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan 

kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum 

pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-

kurangnya satu alat bukti lain.100 

Alat bukti petunjuk yang diperlukan dalam proses peradilan 

pidana di atas, dan sisi penggunaan teori negara hukum serta Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana tentu memerlukan kajian analisis teori terutama yang 

digunakan dalam landasan teori. Teori negara hukum John Locke, 

mengatakan bahwa: “setiap negara itu pada awalnya terbentuk sebagai 

hasil perjanjian asali yang diadakan oleh beberapa orang yang setara. 

Perjanjian asali ini menetapkan bahwa orang-orang yang mengadakan 

perjanjian tersebut sepakat untuk mengangkat beberapa orang menjadi 

atasan mereka dan dengan hak untuk membuat hukum positif dan 

memerintah berdasar hukum tersebut. Tujuan dari kesepakatan dan 

pendelegasian kekuasaan ini adalah untuk pemeliharaan milik mereka, 

yakni menciptakan situasi sosial yang aman dan damai memungkinkan 

para warga menikmati milik pribadi (kehidupan, kebebasan, dan harta 

pribadi) mereka secara tenang “.101 

Perjanjian asali tersebut di atas dilatarbelakangi pada saat 

mereka hidup dalam situasi social yang anarkis (tanpa pemerintahan) 

atau dengan kata lain berada dalam state of nature. Keadaan ini 

sebetulnya cukup baik tetapi terjadi juga ketidaknyamanan. Selain itu, 

dalam keadaan alamiah, tidak ada hakim yang diakui dan tak memihak 

untuk memutuskan segala pertengkaran dengan otoritas menurut 

hukum yang baku. Dalam keadaan itu, setiap orang adalah hakim 

sekaligus pelaksana hukum alam, namun mereka memihak diri mereka 

sendiri. Keadaan alamiah, juga sering tidak ada kekuasaan untuk 

memberikan pegangan bagi putusan yang adil, untuk mendukung 

putusan itu dan memastikan pelaksanaan putusan itu. Karenanya, 

manusia perlu menyerahkan kebebasan alamiahnya dan mengikatkan 

diri pada belenggu-belenggu masyarakat sipil. 

Hal ini terletak pada konsensus dengan orang-orang lain untuk 

berkumpul dan bersatu menjadi sebuah masyarakat dengan tujuan 
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untuk hidup bersama yang nyaman, aman dan damai, dengan 

menikmati hak milik mereka dengan aman dan dengan keamanan yang 

lebih besar terhadap semua orang yang tidak termasuk di dalam 

komunitas itu. Kondisi demikian membuat pemerintah/ negara 

mendapat otoritas untuk melakukan apa saja yang perlu demi 

terlidunginya milik pribadi para warga. Ada dua hak istimewa yang 

dimiliki pemerintah yakni: hak untuk membuat hukum positif dan hak 

untuk menerapkan hukum positif dan menghukum pelanggaran 

atasnya. Hal ini dimaksudkan supaya tercipta kebaikan umum (public 

good), yakni situasi sosial yang damai dan aman, yang memungkinkan 

para warganya menikmati kehidupan, kebebasan, dan hara pribadinya 

dengan nyaman. Konsep pemisahan kekuasaan John Locke 

dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dalam karyanya L’Espirit des 

Lois (The Spirit of the Laws (roh hukum). Montesquieu membagi 

kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yakni: 

a. kekuasaan membuat undang-undang (legislatif); 

b. kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang yang oleh 

Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri 

(eksekutif); 

c. kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang 

(yudikatif).102 

Ketiga kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas 

(fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang 

menyelenggarakannya. Konsepsi yang dikembangkan Montesquieu 

lebih dikenal dengan ajaran Trias Politica.103 

Hakim dalam melaksanakan tugas diperlukan adanya suatu 

kemandirian dalam menangani suatu perkara, ketentuan ini sesuai 

rumusan Pasal 24 UUD 1945 yang dalam penjelasannya dirumuskan 
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“kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdeka” artinya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah. Terkait dengan itu maka harus 

diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para 

hakim.195 Sesuai penafsiran Undang- Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 

24 merumuskan: 

a. kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan; 

b. kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkung peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah 

konstitusi; 

c. badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman diatur dengan undang-undang.  

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai–nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat (Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 

tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal ini menjadi wajib ketika berada 

dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta 

berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan 

perumus dan penggali dari nilai–nilai hukum yang hidup dikalangan 

masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah–tengah masyarakat 

untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini supaya hakim 

dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. 

Setiap mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh 

(Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang 
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Kekuasaan Kehakiman). Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari 

tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana 

yang akan dijatuhkan. Keadaan–keadaan pribadi seseorang perlu 

diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-

adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan 

orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa 

dan sebagainya. KUHAP, lahir dibuat oleh badan legislatif dengan tujuan 

untuk menjalankan fungsi pemerintah dan fungsi peradilan. Di samping 

itu KUHAP merupakan sarana untuk mengatur tentang bagaimana cara 

atau proses, hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana. 

Dasar hukum alat bukti petunjuk adalah Pasal 184 Ayat (1) Huruf d dan 

Pasal 188 KUHAP. 

Dalam hal kekuatan pembuktian pada bukti elektronik sebagai 

perluasan alat bukti petunjuk. Pada dasarnya yang dimaksud bukti 

elektronik/alat bukti elektronik yang ada pada UU ITE dan Perubahan 

UU ITE merujuk pada bukti dalam bentuk informasi dan dokumen 

elektronik. Terlepas dari limitatif dalam mengenai informasi dan 

dokumen elektronik yang harus diambil berdasarkan permintaan dari 

aparat penegak hukum sebagaimana yang diatur di dalam Perubahan 

UU ITE, maka dapat dijabarkan bahwa bukti berupa informasi atau 

dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti petunjuk dan surat. 

Alat bukti informasi merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk 

dalam KUHAP yang dimana alat bukti informasi ini di perluas maknanya 

sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Alat bukti 

informasi ini merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri. Apa 

bila alat bukti ini tidak dapat berdiri sendiri maka alat bukti informasi 

ini harus didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga dapat diterima 

sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. 

Alat bukti dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti 

surat. Sehingga alat bukti surat tidak hanya terbatas pada surat yang 
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dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, surat dari seorang ahli yang 

memuat tentang keahliannya, atau surat-surat lain yang mempunyai 

kaitan dengan tindak pidana. Alat bukti informasi atau dokumen 

elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat di gunakan dalam 

mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Alat bukti informasi dan 

dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai dua alat bukti yang sah. 

Karena alat bukti informasi dan dokumen elektronik merupakan dua 

jenis alat bukti yang berbeda. 

Sebagaimana yang telah sering penulis jelaskan pada bagian-

bagian sebelumnya bahwa Alat bukti informasi atau dokumen 

elektronik dalam perkara pidana korupsi merupakan jenis alat bukti 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai 

dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dimaksud dengan 

perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur 

dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. 

a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara 

pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik 

menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP 

b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam 

hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil 

cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat 

bukti surat yang diatur dalam KUHAP. 
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Alat bukti informasi atau dokumen elektronik merupakan jenis 

bukti yang di atur di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Bukti informasi atau dokumen elektronik menjadi alat bukti 

yang dapat membantu dalam pengungkapan suatu tindak pidana 

korupsi. Berkaitan dengan itu jika kita melihat histori perubahan pada 

UU ITE yang didahului dengan peristiwa gugatan ke Mahkamah 

Konsitusi terkait penyadapan yang dilakukan kepada Setya Novanto, 

terkhusus pada bukti penyadapan praktek pembuktian melalui media 

elektronik dengan menggunakan penyadapan telah diuji melalui 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Perkara No. 20/PUU-XIV/2016, yang 

dimohonkan oleh Drs. Setya Novanto. Dalam permohonannya, pemohon 

memohonkan pengujian terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi 

yang merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan 

putusan mengenai frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU 

ITE mutatis mutandis berlaku pula bagi Pasal 26A UU Tipikor.  

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi 

mempertimbangkan bahwa Mahkamah perlu menegaskan kembali 

pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-l/2003, 

bertanggal 30 Maret 2004 yang kemudian ditegaskan kembali dalam 

Putusan Nomor 5/PUU- VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011 tentang 

penyadapan yang menyatakan: " Mahkamah memandang perlu untuk 

mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam 

Putusan Nomor 006/PUU-1/2003 tersebut, oleh karena penyadapan dan 

perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap HAM, di 

mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-

undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945.  
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Undang-undang dimaksud itulah yang selanjutnya harus 

merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah 

penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti 

permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman 

pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru 

penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan 

untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah 

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, semua itu harus diatur dengan 

undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang 

melanggar hak asasi". 

Dari pertimbangan putusan Mahkamah tersebut, sampai saat ini 

belum ada UU yang secara khusus mengatur tentang penyadapan 

sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah. Oleh karena 

itu, untuk mengisi kekosongan hukum tentang penyadapan yang 

termasuk di dalamnya perekaman, agar tidak semua orang dapat 

melakukan penyadapan, maka penafsiran bersyarat yang dimohonkan 

oleh Pemohon terhadap frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik" dalam Pasal 5 ayat  (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU 

ITE dan Pasal 26A UU Tipikor beralasan hukum sepanjang dimaknai 

frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sebagai alat 

bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 

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

ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 

(3) UU ITE.  

Menurut Mahkamah, bahwa sebenarnya kekhawatiran yang 

dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tidak perlu ada karena 

telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, "Kecuali 

intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi 

yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 

kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi penegak hukum lainnya yang 
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ditetapkan berdasarkan undang-undang". Namun demikian, untuk 

mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) 

dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah harus menegaskan bahwa setiap 

intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka 

penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan di 

bawah ini akan menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap 

frasa yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, agar tidak terjadi 

penafsiran bahwa putusan ini akan mempersempit makna, atau arti yang 

terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE;  

Penegasan Mahkamah tersebut, perlu dilakukan dalam rangka 

due process of law, sehingga perlindungan terhadap hak-hak warga 

negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 terpenuhi. 

Selain itu, juga merupakan pemenuhan atas Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 

Tahun 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Kesemuanya itu dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-

wenang atas hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD NRI 

Tahun 1945;  

Mahkamah Konstitusi perlu juga mempertimbangkan mengenai 

bukti penyadapan berupa rekaman pembicaraan sesuai dengan hukum 

pembuktian. Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah 

real evidence atau physical evidence. Pada dasarnya barang bukti, adalah 

benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda 

yang diperoleh dari suatu tindak pidana, atau benda yang menunjukkan 

telah terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, rekaman 

pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan 

telah terjadi suatu tindak pidana. Persoalannya adalah apakah rekaman 

pembicaraan merupakan bukti yang sah dalam hukum acara pidana? 

Untuk menilai rekaman tersebut, merupakan bukti yang sah adalah 

dengan menggunakan salah satu parameter hukum pembuktian pidana 

yang dikenal dengan bewijsvoering, yaitu penguraian cara bagaimana 
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menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat 

penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara 

yang tidak sah atau unlawful legal evidence, maka bukti dimaksud 

dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai 

pembuktian oleh pengadilan.  

Terhadap Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 yang dimohonkan oleh 

Drs. Setya Novanto tersebut, penulis sependapat sebab, terhadap 

penyadapan perlu dilakukan dalam rangka due process of law, sehingga 

perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana 

diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 terpenuhi, dan dilakukan dalam 

rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, 

dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan 

undang-undang, sehingga pada akhirnya Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 

menjadi Perubahan UU ITE.  

Terkait dengan hasil penyadapan tersebut dapat diajukan sebagai 

bukti yang sah dalam hukum acara pidana, seharusnya penilaian hasil 

penyadapan tersebut, merupakan bukti yang sah dengan menggunakan 

salah satu parameter hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan 

bewijsvoering, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat 

bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum 

menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau 

unlawful legal evidence, maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh 

hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh 

pengadilan. 

C. Keabsahan Alat Bukti elektronik/Bukti elektronik di Indonesia  

Alat bukti merupakan salah satu variabel dalam sistem 

pembuktian, sehingga perkembangan yang terjadi dalam lalu lintas 

hukum keperdataan dengan dikenal dan digunakannya bukti elektronik 

dalam masyarakat khususnya di bidang perdagangan dan perbankan 

akan mempengaruhi sistem pembuktian. Dalam sistem pembuktian 
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dikenal 2 (dua) macam pembuktian, yaitu pembuktian secara formil dan 

pembuktian secara materiil. Selama ini pembuktian yang dianut dalam 

proses penyelesaian perkara perdata adalah pembuktian formal yang 

hanya mencari kebenaran secara formal semata. Ada pandangan bahwa 

hukum pembuktian, termasuk hukum pembuktian dalam setiap sistem 

hukum pidana, merupakan suatu pokok kajian yang sulit dan kompleks. 

"The law of evidence is a subject which presents considerable difficulty and 

complexity"104 Pandangan tersebut mengandung kebenaran. Di dalam 

sistem hukum pidana misalnya pembuat Undang- Undang ITE, mengakui 

pandangan mengenai hukum pembuktian sebagaimana dikemukakan di 

atas.105 

Persoalan keabsahan alat bukti elektronik di Indonesia 

sebenarnya telah penulis bahas secara umum pada bab sebelum ini, 

untuk itu penulis merasa perlu untuk membahas ini secara lebih detail 

dan mendalam. Berikut penulis paparkan historis alat bukti elektronik di 

Indonesia. 

Dilihat dari praktek peradilan, alat bukti elekronik pertama kali 

muncul pada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan 

kepada Menteri Kehakiman (pada saat itu Pengadilan Negeri berada 

pada dua atap, secara teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung, 

namun secara organisatoris, termasuk personil dan pengaturannya 

berada di bawah Departemen Kehakiman) dengan nomor Surat 

39/TU/88/102/Pid, yang diterbitkan tanggal 14 Januari 1988. Pada 

surat tersebut Mahkamah Agung mengemukakan pendapatnya bahwa 

microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang 

sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, 

dengan catatan microfilm itu telah dijamin keotentikannya dan dapat 

ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara, dan demikian 

                                                             
104

 Chris Reed, Computer Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, London, 

1996, hlm. 274. 
105 Surya Prahara, Kedudukan Alat Bukti Elektronik..., Op. Cit., hlm. 310 
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pula terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama. Pada 

Surat tersebut jelas dibunyikan “sebagai alat bukti yang sah dalam 

perkara pidana.” Artinya pada awal kemunculan alat bukti elektronik, 

ahli hukum dan Mahkamah Agung telah berupaya menempatkan alat 

bukti sebagai suatu alat bukti yang berdiri sendiri di luar KUHAP.  

Apa itu microfilm dan microfiche yang dimaksud di dalam Surat 

Mahkamah Agung tersebut. Microfilm adalah alat yang digunakan untuk 

memperkecil bentuk fisik arsip sampai ukuran 8 mm atau 16 mm yang 

bertujuan untuk menghemat ruangan dan mengawetkan arsip. Mikrofilm 

merupakan kopi dari halaman-halaman buku, manuskrip dan sebagainya 

yang melalui proses fotografi dimana bayangan kecil yang ada pada 

frame tersebut merupakan duplikat dari bagian aslinya. Mikrofilm masih 

merupakan pilihan yang populer karena bisa menampung sejumlah 

besar informasi yang dapat disimpan dalam ruang yang sangat kecil, dan 

membutuhkan biaya yang rendah. 

Atau dilihat dari definisi yang dipaparkan BMI Imaging System:106 

“Microfilm is a record-keeping medium that stores 

photographs/images of original hard copy records in a smaller 

format. In effect, you’re looking at a second-generation copy of a 

record in a way that allows you to store much more information in 

a smaller space. For example, a bankers box of files can hold about 

2,500 pages, but it takes up a decent amount of room (it is a box, 

after all). That same 2,500 pages can be photographed and stored 

on a roll of microfilm, which is about 4×4”, smaller than a 

paperback book” 

Terjemahan bebasnya adalah 

“Microfilm adalah media penyimpanan rekaman yang menyimpan 

foto/gambar rekaman hard copy asli dalam format yang lebih 

                                                             
106

 Microfilm vs. Microfiche, diakses dari lama website : 

https://bmiimaging.com/blog/microfilm/microfilm-vs-microfiche/ tanggal 15 Januari 2020, 

Pukul 12.34 WIB 

https://bmiimaging.com/blog/microfilm/microfilm-vs-microfiche/
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kecil. Efeknya, Anda melihat salinan rekaman generasi kedua 

dengan cara yang memungkinkan Anda untuk menyimpan lebih 

banyak informasi di ruang yang lebih kecil. Misalnya, kotak 

bankir file dapat menampung sekitar 2.500 halaman, tetapi 

dibutuhkan jumlah kamar yang layak (itu adalah kotak, setelah 

semua). 2.500 halaman yang sama dapat difoto dan disimpan di 

gulungan mikrofilm, yaitu sekitar 4×4", lebih kecil dari buku 

paperback” 

Sedangkan Mircofilm berbentuk seperti Gulungan, yaitu hasil 

rekaman dengan kamera yang telah diproses untuk suatu benda. Film 

tersebut memuat bahan-bahan informasi yang terbentuk secara ringkas 

dimana informasi diletakkan secara berderet dan mempunyai jarak 

tertentu.107 (mirip seperti pita gulungan video yang dipergunakan pada 

bioskop, kaset video dan lainnya). Wujud kedua dari microfilm adalah 

berbentuk lembaran, yaitu hasil reproduksi dari salah satu bagian 

gulungan yang diberi bingkai dan sampul yang terbuat dari polyester 

plastik. Sedangkan microfiche adalah:108 

“Microfiche is like microfilm but comes on little sheets and has 

fewer images. There are a number of different types of microfiche, 

but the most common type (jacket fiche) can hold up to about 60 

images. On a microfiche sheet there’s a title strip that contains 

information related to the individual images. For example, if the 

fiche are from a registrar’s office and they’re of student records, the 

fiche will likely have the student name, maybe a graduation year or 

date of birth, and possibly a student number. The individual images 

on the fiche will be of grade reports, attendance information, and so 

on. 
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 Maryono, Alih Media Solusi Preservasi dan Konservasi Informasi, Indokpus-

UPU Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 4. 
108

 Campbell, B.W. Microfische : A Study of User Attitides and Reading Habits. 

Special Libraries, 62(3), 1971, hlm. 136-142. 
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Terjemahan bebas” 

“Microfiche seperti mikrofilm tetapi datang pada lembaran kecil 

dan memiliki lebih sedikit gambar. Ada sejumlah jenis microfiche 

yang berbeda, tetapi jenis yang paling umum (jaket fiche) dapat 

menampung hingga sekitar 60 gambar. Pada lembar microfiche 

ada strip judul yang berisi informasi yang terkait dengan gambar 

individu. Misalnya, jika fiche berasal dari kantor pendaftar dan 

mereka adalah catatan siswa, fiche kemungkinan akan memiliki 

nama siswa, mungkin tahun kelulusan atau tanggal lahir, dan 

mungkin nomor siswa. Masing-masing gambar di fiche akan 

menjadi laporan nilai, informasi kehadiran, dan sebagainya.” 

Berdasarkan keterangan dari Surat Mahkamah Agung tersebut, 

tersirat seakan-akan Mahkamah Agung memprediksi bahwa 

perkembangan informatika akan berkembang dengan cepat, sehingga 

secara responsif Mahkamah Agung mengambil sikap mengakomodir alat 

bukti elektronik di masa depan akan menjadi suatu hal penting dalam 

perkembangan hukum pembuktian di Indonesia. Namun terlebih dahulu 

kita pahami kembali apa yang dimaksud dengan microfilm atau 

microfiche yang telah penulis paparkan di atas, apakah microfilm atau 

microfiche tersebut dapat di ibaratkan menjadi cikal bakal alat bukti 

elektronik.  

Terlebih dahulu kita lihat karakteristik dari microfilm microfiche 

tersebut, microfilm dan microfiche menyimpan informasi di dalam 

gulungan pita yang dibuat, disimpan dengan menggunakan metode, cara 

tertentu dengan bantuan benda elektronik (electronics device), untuk 

melihat informasi yang ada pada gulungan pita microfilm dan microfiche 

tersebut membutuhkan perangkat elektronik lainnya (mirip dengan 

video kaset yang akan ditampilkan melalui video dekoder yang cukup 

hits pada era 90-an). Informasi yang dapat ditampilkan oleh alat 

pemutar microfilm dan microfiche adalah dalam bentuk gambar, ataupun 
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berbentuk audio dan video. Mirip seperti rekaman CCTV yang tersimpan 

dalam perangkat keras (hard disk), namun perbedaannya adalah 

microfilm dan microfiche masih berbentuk analog sedangkan rekaman 

CCTV pada hard disk lebih ke bentuk digital file. 

Dari analisis sederhana di atas, kita bersama dapat 

menyimpulkan bahwa benar microfilm dan microfiche adalah cikal bakal 

dari alat bukti elektronik yang kita bahas dalam buku ini. Gambar, audio 

dan video yang tersimpan pada gulungan microfilm dan microfiche ini 

bisa saja menyimpan informasi yang diperlukan untuk membuktikan di 

persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah 

yang melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dikeluarkannya Surat 

mahkamah Agung tersebut terdapat beberapa kasus yang berkaitan 

dengan penggunaan alat bukti elektronik, kenyataannya hakim-hakim di 

Pengadilan Niaga dalam menangani perkara kepailitan pada umumnya 

mulai menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti, seperti 

dokumen perusahaan yang telah di konversi ke dalam bentuk microfilm 

yang mengacu pada Undang-Undang Dokumen Perusahaan.109 

Undang-Undang Dokumen Perusahaan telah meletakkan dasar 

penting dalam penerimaan (admissibility) dan penggunaan informasi 

elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti.110 Munculnya 

Undang-Undang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal mulai 

diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti. 

Selain itu pengakuan terhadap alat bukti elektronik merupakan 

bukti yang sah terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 

dengan Nomor 1751/P/1989 tanggal 18 Mei 1990, yang memutuskan 
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 Pasal 12 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Taun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan, yang berbunyi “Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam bentuk 

microfilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian 

otentik dan masih mengandung kepentingan tertentu, pimpinan perusahaan wajib 

menyimpan naskah asli tersebut.” 
110

 Efa Laila Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata, Alumni, 

Bandung, 2009, hlm. 86.   
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bahwa surat/akta nikah yang dikeluarkan/dibuat oleh Kantor Urusan 

Agama atas perkawinan yang ijab qobulnya dilakukan dengan 

menggunakan media elektronik adalah sah dan mempunyai keabsahan 

hukum. Selain itu penggunaan media elektronik yaitu teleconference 

untuk pemeriksaan saksi pada masa itu telah dilaksanakan dalam 

praktik peradilan di Indonesia untuk memeriksa beberapa kasus pidana. 

Cikal bakal ini yang saat ini berkembang dengan istilah E-Court di 

Indonesia,111 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.112 

Kemudian beranjak pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 26A 

menjelaskan bahwa alat bukti elektronik adalah sah dalam proses 

pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.113 Dijelaskan pada pasal 

tersebut bahwa alat bukti lain berupa informasi lain yang diucapkan, 

dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang 

serupa dengan itu serta rekaman atau informasi yang dapat dilihat, 

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

                                                             
111

 Pasal 1 Ayat (7) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan 

“Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses pemeriksaan dan mengadili 

perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan 

komunikasi. 
112 Surya Prahara, Kedudukan Alat Bukti Elektronik..., Op. Cit., hlm. 255 
113

 Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: 

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana (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. 
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bantuan sarana (elektronik device), yang tertuang di atas kertas, benda 

fisik ataupun terekam secara elektronik adalah sah sebagai alat bukti. 

UU Tipikor tersebut memberikan penjelasan huruf a di atas 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), atau benda-benda penyimpan 

elektronik yang lebih modern seperti Solid State Drive (SSD), Memory 

Card dalam jenis apapun (MMC, MicroSD MicroSD M2, dan lain 

sebagainya), Flash disk, Hard disk dan device penyimpan yang ada pada 

era modern saat ini. Sedangkan 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, atau sebuah penyimpanan berbayar 

ataupun gratis yang disediakan oleh provider dalam bentuk media awan 

(cloud storage). 

Pengakuan berikutnya tertuang pada 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.114 

Sebagaimana yang diatur pada Bab V tentang penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya pada Pasal 27.115 

                                                             
114

 Josua Sitompul, Op.Cit., hal. 273.   
115

 Pasal 27 Undang-Undang No 15 tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme, berbunyi: 

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi : 

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;  

2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 

3. 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;  
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Pada Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme juga menjelaskan bahwa informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik 

merupakan alat bukti yang sah, namun dengan kedudukan yang berbeda 

dengan Undang-Undang Tipikor yang telah penulis bahas sebelumnya. 

Pada Undang-Undang Tipikor dijelaskan bahwa bukti elektronik yang 

dimaksud memiliki kedudukan sebagai perluasan alat bukti surat dan 

alat bukti petunjuk. Sedangkan pada Undang-Undang pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme justru menjelaskan bahwa bukti elektronik 

merupakan alat bukti ke enam (alat bukti lain selain yang diatur dalam 

(Pasal 184 KUHAP), atau merupakan sebuah alat bukti yang berdiri 

sendiri.116 

Pendapat demikian juga dijelaskan oleh Joshua Sitompul yang 

menyatakan bahwa bahwa menurut undang-undang ini, bukti elektronik 

terdiri dari dua jenis, yaitu:117 

1) Bukti elektronik yang menggunakan alat optik atau yang serupa 

dengan itu. UU Terorisme dengan jelas menyatakan bahwa bukti 

elektronik tersebut dikategorikan sebagai alat bukti lain, tidak 

termasuk alat bukti yang terdapat dalam KUHAP.  

2) 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 di atas.  

Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan alat bukti elektronik 

sebagai alat bukti yang berdiri sendiri di luar KUHAP tentu bertentangan 

dengan sistem pembuktian negatif yang dianut dalam sistem 

                                                                                                                                                             
c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.  
116

Ibid., hal. 274.   
117

 Ibid.,   
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pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, hal ini akan penulis bahas 

dalam suatu sub bab khusus di dalam buku ini. 

Aturan perundang-undangan berikutnya adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang KPK menyebutkan secara 

eksplisit dalam Pasal 44 Ayat (2)118 secara jelas bahwa bukti permulaan 

yang dianggap cukup (sekurang-kurangnya dua alat bukti) termasuk di 

dalam alat bukti tersebut tidak terbatas [pada informasi atau data yang 

diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun 

elektronik atau optik. Definisi ini adalah definisi yang hampir sama 

dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-

Undang Tindak Pidana Terorisme. 

Dari penjelasan di atas, Undang-Undang KPK juga menegaskan 

bahwa alat bukti elektronik merupakan sebuah alat bukti, namun 

kedudukannya tidak dijelaskan pada undang-undang tersebut. Apakah 

bukti elektronik yang ditegaskan dalam Pasal 22 Ayat (2) tersebut 

adalah alat bukti yang berdiri sendiri di luar pengaturan alat bukti di 

dalam KUHAP, atau merupakan perluasan alat bukti.119 

Undang-Undang berikutnya adalah Undang-Undang Republik 

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

Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat 

pada Pasal 38120 yang menyatakan bahwa alat bukti lain berupa 

                                                             
118

 Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berbunyi: 

“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.” 
119

 Josua Sitompul, Op.Cit., hal. 278.   
120

 Pasal 38 Undang-Undang berikutnya adalah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 

2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi : 

“Alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terdiri 

dari : 
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informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik (definisi ini mirip dengan definisi bukti 

elektronik yang telah dijelaskan pada beberapa undang-undang sebelum 

ini). Namun pada pasal itu ditambahkan bahwa dokumen yang dimaksud 

adalah data berbentuk 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 

(Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang).121 

Sebenarnya pembagian yang diatur di dalam Pasal 1 angka 7 itu pun 

merujuk pada pembagian yang sama sebagaimana diatur di dalam 

beberapa undang-undang lainnya. 

Namun pada tanggal 22 Oktober 2010, Undang-Undang Nomor 15 

tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dicabut dan 

digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Berdasarkan pasal 99 UU no 8 tahun 2010 tersebut, maka UU 

TPPU di atas tidak lagi berlaku.  

Undang-Undang TPPU baru ini juga memuat pengaturan tentang 

alat bukti elektronik yang tertuang di dalam Pasal 73122 yang 

                                                                                                                                                             
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.  
121

 Pasal 1 angka 7 berbunyi: 

“Dokumen yang dimaksud yaitu data, 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: 

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.” 
122

 Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi: 

“Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah: 

a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau  
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menjelaskan bahwa alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik 

atau alat yang serupa optik dan Dokumen. Dari bunyi pasal tersebut 

dapat diketahui bahwa, walaupun UU TPPU telah dicabut dan diganti 

dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, pengaturan tentang 

bukti elektroniknya tidak berubah. Hanya letak Dokumen saja yang 

menjadi bagian dari alat bukti lain pada huruf b. 

Kemudian alat bukti elektronik diatur melalui Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU 

ITE dianggap sebagai titik terang mengenai alat bukti elektronik di 

Indonesia. UU ITE seakan-akan memberikan jawaban pasti tentang 

kedudukan bukti elektronik untuk dapat diterima di persidangan, yang 

mana alat bukti elektronik ini dulunya diatur secara tersebar di 

beberapa undang-undang dan dapat dipergunakan pada tindak pidana 

tertentu saja salah satunya tindak pidana khusus. 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan dengan tegas bahwa 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pada Pasal (2) Pada 

ayat (2) dinyatakan, bahwa kedudukan bukti elektronik adalah sebagai 

perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku 

di Indonesia, dan bukan sebagai alat bukti ke-6 (enam) menambahkan 

alat bukti yang ada pada KUHAP. Berarti, dengan adanya UU ITE ini, 

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 bukti elektronik ini sangat 

diperlukan, maka dengan adanya pengaturan tentang alat bukti dalam 

                                                                                                                                                             
b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan 

Dokumen. 
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UU ITE ini akan berdampak sangat besar dalam hukum acara di 

Indonesia. 

Berdasarkan paparan kedudukan bukti elektronik pada UU ITE di 

atas Penulis menentang kedudukan bukti elektronik/alat bukti sebagai 

perluasan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 

ITE ini. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada penilaian kekuatan 

pembuktian yang ada pada bukti elektronik tersebut. Jika bukti 

elektronik merupakan perluasan dari alat bukti surat maka kekuatan 

pembuktiannya akan sama dengan alat bukti surat tersebut. Yang mana 

alat bukti surat merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian ke 

tiga dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Namun jika 

bukti elektronik tadi diposisikan pada perluasan alat bukti petunjuk, 

maka bukti elektronik tersebut juga akan memiliki kekuatan pembuktian 

yang sama dengan alat bukti petunjuk, yang mana alat bukti petunjuk 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas. Artinya alat bukti 

petunjuk tersebut dapat dipergunakan atau justru tidak dijadikan 

sebagai pertimbangan oleh hakim di persidangan.123 

Josua Sitompul mengemukakan kedudukan bukti elektronik 

dalam UU ITE dan kaitannya dengan alat bukti dalam KUHAP sebagai 

berikut:124 

a. 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 

                                                             
123 Surya Prahara, Kedudukan Alat Bukti Elektronik..., Op. Cit., hlm. 330 
124

 Joshua Sitompul, Op.Cit., hal. 280-281. 
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hanya dapat dijadikan alat bukti bila memiliki hubungan 

dengan isi alat pembuktian lainnya. 

2) Bukti elektronik sebagai alat bukti lain (alat bukti elektronik). 

Bukti elektronik sebagai alat bukti lain dipertegas dalam pasal 

44 UU ITE yang mengatur bahwa,125 

“Bukti elektronik sebagai sumber petunjuk. 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 originalnya 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 originalnya. 

3) Bukti elektronik sebagai sumber petunjuk 

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif 

sumber petunjuk, yaitu keterangan saksi, surat, dan 

keterangan terdakwa. Akan tetapi 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. 

Penulis menolak argumentasi dari Joshua Sitompul tersebut, 

karena alasan-alasan yang telah disebutkan tadi. Bahwa alat bukti 

elektronik ini seharusnya berada pada kedudukan yang lebih pasti dan 

memiliki kekuatan pembuktian sendiri. Hal ini dimungkinkan karena alat 

                                                             
125

 Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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bukti elektronik ini menyimpan informasi memiliki kekuatan tertentu 

dalam membuktikan suatu tindak pidana, namun tergantung dari 

keabsahan, keotentikan data dari alat bukti elektronik tersebut. Hal ini 

akan penulis bahas pada bagian sub bab lain di dalam buku ini. 

Selanjutnya UU ITE diubah melalui Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. Perubahan UU ITE ini didasari dari Putusan 

MK No. 20/PUU-XIV/2016. Perubahan UU ITE ini menambah tafsiran 

umum atau penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU 

ITE. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) berbunyi:126 

“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, terutama dalam pembuktian 

dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan 

melalui Sistem Elektronik.” 

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) berbunyi:127 

“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.” 

 

                                                             
126

 Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
127

 Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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Pada perubahan UUTE ini memang tidak ditegaskan bahwa bukti 

elektronik merupakan perluasan dari alat bukti lain, karena Perubahan 

UU ITE ini masih tetap mengacu pada UU ITE lama. 

Dalam Penjelasan Umum Paragraf Kedua Undang-Undang ITE, 

diketengahkan permasalahan pokok yang dihadapi dunia hukum 

mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer 

dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global 

(internet) dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis sistem 

komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara 

virtual Persoalan dimaksud seringkali dihadapi oleh hakim di pengadilan 

untuk dapat memiliki mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti 

yang akan digunakan dalam proses peradilan pidana, ketika terkait 

dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara 

elektronik, khususnya hal pembuktian, alat bukti dan keabsahan 

pembuktian perbuatan hukum yang sudah barang tentu meliputi pula 

perbuatan dalam bidang hukum pidana yaitu antara lain tindak pidana 

yang dilakukan melalui sistem elektronik, baik yang offline maupun yang 

terhubung dengan sistem jaringan teknologi telekomunikasi (online). 

Jika dipahami, definisi Sistem Elektronik menurut Paragraf Ketiga 

Penjelasan Umum Undang-Undang ITE adalah sistem komputer dalam 

arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat 

lunak komputer tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau 

sistem komunikasi elektronik. Kompleksitas yang dihadapi oleh hukum 

pembuktian itu terlihat dari kecanggihan objek yang harus diatur oleh 

hukum, termasuk, sudah barang tentu objek yang harus diatur oleh 

hukum pembuktian. Manakala terjadi suatu tindak pidana, maka dalam 

Undang-Undang ITE ditentukan bahwa tindak pidana itu berkaitan 

dengan perangkat lunak atau program komputer. Penjelasan Undang-

Undang ITE tersebut berisi rumusan bahwa perangkat lunak yang tidak 

dapat ditinggalkan oleh hukum dalam persoalan hukum pembuktian itu 
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adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, 

kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan 

media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat 

komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai 

hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi 

tersebut. Ada semacam pengakuan di dalam Penjelasan Umum Undang-

Undang ITE bahwa selama ini dunia hukum, termasuk dunia hukum 

pembuktian atau the law of evidence yang dipergunakan dalam sistem 

hukum pidana menghadapi kerumitan dan kompleksitas aktifitas 

manusia dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi yang didominasi 

sifat virtual yaitu dengan jalan penafsiran. 

Kemudian pada Penjelasan Umum Paragraf Kelima Undang-

Undang ITE dikemukakan pula bahwa dunia hukum sebenarnya sudah 

sejak lama memperluas penafsiran asas dan norma, termasuk asas-asas 

dan norma-norma atau kaidah dalam pembuktian ketika menghadapi 

persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus 

pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Aliran listrik itu ditafsirkan 

dengan jalan perluasan menjadi benda. Namun demikian, seperti diakui 

sendiri di dalam Undang-Undang ITE, bahwa jalan penafsiran seperti itu 

barangkali masih menimbulkan persoalan dan memiliki banyak 

kelemahan. Dicontohkan di dalam Penjelasan Umum Undang- Undang 

ITE tersebut bahwa pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan 

di internet, tidak sama dan tidak semudah apa yang dipergunakan dalam 

memahami pencurian listrik. Kegiatan siber, termasuk kejahatan atau 

tindak pidananya, tidak lagi dibatasi oleh teritori atau wilayah suatu 

negara. Dunia siber saat ini mudah dikunjungi dan diakses oleh siapa 

pun dan dari manapun. Kerugian atau korban tindak pidana dapat 

terjadi baik pada pelaku transaksi elektronik misalnya, demikian pula 

dapat menimpa orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. 

Namun dalam buku ini penulis tidak akan menyentuh dunia siber 

sebagaimana yang telah diterangkan di atas, penulis hanya fokus pada 
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sebagian kecil dari dunia siber tersebut yaitu alat bukti elektronik 

sebagai jejak dari dunia siber. 

Oleh karena itu, tanpa meninggalkan aspek hukum lainnya, 

Undang-Undang ITE menaruh perhatian dan prioritas yang terbesar 

kepada issue hukum pembuktian (the law of evidence). Di dalam 

Penjelasan Umum Undang-Undang ITE dikemukakan secara khusus 

bahwa pembuktian merupakan faktor yang sangat penting. Penjelasan 

Umum tersebut menekankan bahwa pentingnya pembuktian dan 

pemberian prioritas terhadap aspek tersebut mengingat Informasi 

Elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara 

Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat 

rentan.128 

Secara sangat eksplisit, Undang-Undang ITE justru merumuskan 

bahwa saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru. Dalam alinea kedua, 

Penjelasan Umum Undang-Undang ITE, ada semacam arahan oleh 

Undang-Undang ITE untuk mencari dan menemukan apa yang disebut 

dengan rezim hukum pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia 

baru itu. Kerumitan dan kompleksitas hukum pembuktian atau the law of 

evidence, lebih-lebih lagi menyangkut issue keabsahan alat bukti 

elektronik (electronic evidence) dalam sistem hukum pidana di Indonesia 

semakin terasa manakala diperhatikan pula kemutakhiran sifat virtual 

dari ruang siber atau cyber space, seperti keterkaitan yang sepintas telah 

dikemukakan di atas. 

                                                             
128

 Penjelasan Umum Paragraf Kelima Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang ITE terscbut adalah scbagai berikut: 

"pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat Informasi 

Elektronik terbuka saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia 

secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, 

dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. 

Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan 

rumit." 
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Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ITE 

Paragraf Keenam dikemukakan bahwa kegiatan melalui media sistem 

elektronik yang disebut juga ruang siber atau cyber space, meskipun 

bersifat virtual tetapi dapat dikategorikan sebagai tindakan atau 

perbuatan hukum yang nyata. Jadi menurut penulis, isyarat dibalik 

rumusan ketentuan Undang- Undang ITE itu sesungguhnya adalah 

"pengumuman" tentang kemunculan, jikalau tidak mau dikatakan 

sebagai kelahiran spesies baru yang lama sudah ada, namun muncul ke 

permukaan dalam dunia hukum, termasuk pula ke permukaan dalam 

bidang hukum pembuktian atau the law of evidence. 

Tidaklah keliru apabila orang mulai meragukan atau 

menyangsikan keabsahan hukum, termasuk keabsahan hukum 

pembuktian dalam menopang, mengatur dan mengendalikan aktifitas 

manusia dan masyarakat dalam dunia siber dimaksud. Transisi demikian 

itu, telah melahirkan banyak pemikiran mengenai hukum dan keadilan, 

tidak terkecuali filsafat hukum, yaitu keadilan dalam pembuktian dan 

keabsahan hukum pembuktian atau the philosophy of the law of evidence, 

khususnya keabsahan hukum pembuktian dari alat bukti baru dalam 

sistem hukum positif Indonesia, yang dalam buku ini dikatakan sebagai 

alat bukti elektronik (electronic evidence), yang menjadi latar belakang 

yang perlu diungkap secara tuntas. Perkembangan pemikiran tentang 

hukum, dalam hal ini hukum pembuktian, dan lebih khusus lagi hukum 

pembuktian yang berkaitan dengan alat-alat bukti dan nilai atau 

keabsahan pembuktian konvensional dalam sistem hukum pidana 

Indonesia dibandingkan (comparative analysis of law) dengan bukti 

elektronik dan nilai atau keabsahan pembuktian merupakan suatu 

keniscayaan. 



94 | A l a t  B u k t i  E l e k t r o n i k  

Mengutip apa yang disampaikan oleh M, Yahya Harahap 

mengenai pandangan hukumnya sebagai berikut:129 

"Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah 

menurut undang-undang, dan dengan demikian di luar alat bukti 

itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan 

kesalahan terdakwa", maka muncul persoalan, dengan adanya 

kehadiran alat bukti elektronik atau electronic evidence, sudah 

barang tentu menurut logika konvensional hal itu berarti bahwa 

alat bukti electronic evidence tidak diperkenankan sebagai alat 

bukti dan juga tidak mempunyai nilai atau memiliki keabsahan 

hukum pembuktian. Soalnya, menurut Harahap "Yang dinilai 

sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "keabsahan 

pembuktian, hanya terbatas pada alat-alat bukti pada Pasal 184 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja. 

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti 

konvensional yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), menurut 

Yahya Harahap tidak mempunyai nilai, serta tidak mempunyai 

keabsahan pembuktian yang mengikat." 

Oleh sebab itu, seperti apakah wujud perkembangan pemikiran 

dari hukum pembuktian yang konvensional dalam hukum pidana 

menyangkut pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik itu. 

Apakah bukti elektronik/alat bukti elektronik yang tertuang di dalam UU 

ITE beserta perubahannya telah memberikan jaminan kepastian hukum 

dalam menggunakan alat bukti elektronik di persidangan serta 

mengawal kepentingan-kepentingan publik, serta apakah rumusan alat 

bukti elektronik yang telah ada telah menjamin bahwa tidak akan 

menjadi multi tafsir dan menimbulkan benturan hukum sehingga 

                                                             
129

 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, 

Cctakan Keduabelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 285. 
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berorientasi pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Untuk 

itu, buku ini akan menjawab semua pertanyaan tersebut. 

Kembali ke pembahasan alat bukti elektronik, Undang-Undang 

ITE telah mengatur bahwa upaya paksa yang dapat digunakan aparat 

penegak hukum untuk memperoleh bukti elektronik ialah melalui 

penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik130 atau melalui 

intersepsi atau penyadapan.131 Penyidik menggunakan cara 

penggeledahan dan penyitaan apabila sudah mengetahui secara jelas 

sumber bukti elektronik tersebut (lokasi komputer, GPS, laptop, USB, 

server milik tersangka, korban, atau saksi). Sedangkan berdasarkan 

batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan, intersepsi 

atau penyadapan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai 

cara mengumpulkan informasi dan keterangan terkait dengan suatu 

tindak pidana (tersangka, tindak pidana yang dipersangkakan, saksi, 

lokasi tindak pidana), informasi tersebut dapat dijadikan alat bukti.132 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem 

pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal 

dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim. 

Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan 

baik segi formil maupun materil. Prinsip ini juga berlaku terhadap 

pengumpulan dan penyajian bukti elektronik baik yang dalam bentuk 

original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan 

maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas 

                                                             
130

 Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa: "Penggeledahan 

dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana 

harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat." 
131

 Pasal 31 Undang-Undang ITE mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan ialah kegiatan untuk 

mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat 

transmisi Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik 

menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran 

elektromagnetis atau radio frekuensi 
132

lan Walden, Computer Crimes and Digital Investigation, tanpa penerbit dan 

tahun,  hlm. 203. 
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mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, 

tetapi belum terhadap Sistem Elektronik.133 

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang ITE, disebutkan bahwa 

Informasi Elektronik 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. 

Sedangkan mengenai Dokumen Elektronik sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1 butir (4) Undang-Undang ITE, adalah setiap 

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 

komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, 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. 

Mari kita bedah bersama perbedaan yang sangat mendasar pada 

kedua pengertian tersebut, yaitu: 

1) Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi 

tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. 

                                                             
133

 Upaya paksa penggeledahan yang diatur dalam KUHAP terdiri atas 

penggeledahan rumah an penggeledahan badan. Penggeledahan rumah ialah tindakan 

penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk 

melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 17).  

Penggeledahan badan ialah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan 

badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada 

badannya itu atau dibawanya serta, untuk disita. Penyitaan sebagai serangkaian tindakan 

penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 
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2) Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam 

berbagai bentuk. 

3) Dokumen Elektronik ialah wadah atau "bungkus" dari Informasi 

Elektronik. 

Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file video dalam 

bentuk mkv (matroska video format) maka semua informasi atau 

musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, 

sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mkv. 

Keberadaan 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/alat bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa 

sehingga sering diragukan validitasnya. 

Dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 5 UU ITE, maka dapat 

dikelompokan sebagai berikut. 

1) Adanya bentuk bukti elektronik berupa Informasi Elektronik 

dan/ atau Dokumen Elektronik. 

2) Adanya hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak 

dari Dokumen Elektronik. 

3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut akan 

menjadi abukti elektronik. 

4) Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik 

akan menjadi alat bukti surat. 
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Sedikit berbeda dengan alat bukti analog yang diatur di dalam Pasal 183 

KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa. Dengan berlakunya UU ITE yang menyatakan 

bahwa bukti elektronik dapat dipergunakan dalam pembuktian di 

persidangan, namun hanya sebagai perluasan dari alat-alat bukti yang 

ada pada KUHAP, yaitu alat bukti surat dan alat bukti petunjuk.  

 Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen 

elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti 

yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun 

maksud dari perluasan alat bukti tersebut adalah: 

a. Menambah alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam 

KUHAP, misalnya Pasal 184 KUHAP sudah dijelaskan secara jelas 

alat bukti dalam perkara pidana yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, 

sehingga dengan adanya pengaturan bahwa informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik sebagai bukti elektronik maka 

menambah jenis alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam 

KUHAP. Atau bukti elektronik ini adalah alat bukti yang berdiri 

sendiri sebagai alat bukti elektronik. 

b. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, 

misalnya hasil catak dari informasi elektronik dan dokumen 

elektronik merupakan perluasan alat bukti surat yang diatur di 

dalam KUHAP. 

Penulis menentang bahwa bukti elektronik adalah perluasan alat 

bukti yang ada pada KUHAP, menurut penulis bukti elektronik ini adalah 

sebagai alat bukti baru menambah dan menyempurnakan alat-alat bukti 

yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti ke enam. Dengan 

demikian UU ITE telah menegaskan bahwa dokumen elektronik dan 

informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang 

sah dan dapat dipakai pada persidangan.  
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Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana agar Informasi dan 

Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah di 

persidangan? Sejatinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 

Informasi dan Dokumen Elektronik memenuhi ketentuan sebagai alat 

bukti yang sah menurut hukum yaitu dipenuhinya 2 (dua) syarat yaitu 

sebagai berikut: 

a. Dipenuhinya syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 

ayat (4) Undang-Undang ITE yaitu bahwa Informasi atau 

Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut 

perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. 

b. Dipenuhinya syarat materil yaitu sebagaimana diatur di dalam 

Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada 

intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin 

keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. 

Oleh karena itu ketentuan dan persyaratan formil dan materil 

mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada KUHAP, Undang-

Undang ITE, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik 

mengenai alat bukti elektronik tersebut, sehingga buku ini membatasi 

hanya kepada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-

Undang ITE saja. Yang dimaksud dengan persyaratan materil ialah 

ketentuan dan persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin 

keutuhan data (integrity), ketersediaan (availability), keamanan 

(security), keotentikan (authenticity). dan keteraksesan (accessibility) 

informasi atau dokumen elektronik dalam proses pengumpulan dan 

penyimpanan dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta 

penyampaiannya nanti di sidang pengadilan. 

Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil dimaksud, 

dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Berkaitan dengan digital 

forensik, merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya 

Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dari mulai 
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penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maupun dalam 

proses persidangan perdata. Tanpa melalui digital forensik, maka suatu 

Dokumen Elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena 

tidak dapat dijamin kesahihan dari Dokumen Elektronik tersebut. 

Digital forensik dapat diartikan sebagai satu bidang spesialisasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang memiliki posisi 

signifikan untuk melakukan investigasi kasus-kasus computer crime 

dan/atau computer related crime.134 Namun tidak terbatas pada itu saja, 

digital forensik seharusnya juga dapat menjadi suatu lembaga untuk 

menentukan validitas dan otentifikasi terhadap suatu alat bukti 

elektronik.  

Oleh karena itu digital forensik diperlukan sebagai sarana 

mengaplikasikan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan 

bahwa: 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 

yang dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya 

dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Selama 

ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang 

tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/ 

atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk 

media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli 

dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem 

Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang 

mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dengan 

aslinya. Oleh sebab itu perlu pemahaman mengenai dasar-dasar di dalam 

melakukan digital forensik sehingga dapat diperoleh keyakinan bahwa 
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 Muhammad Nuh Al-Azhar, Op. Cit., hlm. 17 
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suatu Inform:Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik benar-benar 

dapat dipercaya sebagai alat bukti, dan yang utamanya dapat dipercaya 

sebagai alat bukti di persidangan.  

Salah satu tugas dari hakim adalah menilai alat bukti yang 

diajukan di persidangan, baik itu persidangan perkara pidana maupun 

perkara perdata. Diperlukan kecermatan dan kehati-hatian di dalam 

menilai alat bukti yang diajukan di persidangan, terutama alat bukti yang 

berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sehingga 

kita mendapatkan keyakinan bahwa alat bukti berupa Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diajukan di persidangan 

merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan 

suatu keadaan dari suatu perkara. Untuk itu informasi dan dokumen 

elektronik yang akan diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu 

melalui pemeriksaan oleh laboratorium digital forensik. 

Pada dasarnya untuk melakukan digital forensik dibutuhkan 

suatu pendidikan dan pelatihan khusus yang menghasilkan sertifikasi 

dari setiap orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan digital 

forensik tersebut. Tidak setiap orang yang mengerti dan ahli di bidang 

komputer dapat diandalkan atau dapat melakukan digital forensik dan di 

dalam persidangan pun, apabila diajukan ahli yang akan menerangkan 

mengenai digital forensik, harus terlebih dahulu ditanyakan mengenai 

catatan akademiknya yang harus berkaitan dengan ilmu komputer dan 

sertifikasi dari ahli yang bersangkutan. Apabila ahli tersebut tidak 

memiliki catatan akademik yang berkaitan dengan ilmu komputer dan 

memiliki sertifikasi tentang digital forensik, maka pendapat yang 

disampaikan di persidangan patut untuk dikesampingkan. Untuk digital 

forensik akan penulis bahas pada suatu bab khusus pada buku ini. 
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BAB IV 

PERMASALAHAN PEMBUKTIAN PADA ALAT BUKTI ELEKTRONIK 

A. Kendala Pada Penggunaan Alat Bukti Elektronik Sebagai Bukti 

Yang Sah Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di 

Indonesia 

Pada latar belakang masalah penulis sudah menyinggung 

beberapa kendala yang muncul pada penggunaan alat bukti elektronik 

sebagai bukti yang sah dalam hukum pembuktian perkara pidana. Oleh 

karena itu, penulis merasa perlu untuk membahas kendala tersebut 

dalam suatu sub bab khusus. Pada bagian ini penulis akan memaparkan 

kendala yang ada namun tetap dari sudut pandang normatif, yaitu 

kendala yang disebabkan oleh undang-undang yang multi interpretasi 

dan menyebabkan paradoksal mengenai kedudukan alat bukti elektronik 

ini. 

1. Paradoksal yang Muncul Akibat dari Dualisme Pengaturan 

Mengenai Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara 

Pidana135 

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang bahwa 

terdapat dualisme pada undang-undang yang mengatur kedudukan alat 

bukti elektronik. Pada beberapa undang-undang yaitu:  Pertama, 

Undang-Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, bukti 

elektronik sebagai perluasan alat-alat bukti pada KUHAP diatur pada 

Pasal 12 Ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal dokumen perusahaan yang 

dialihkan ke dalam bentuk microfilm atau media lainnya adalah naskah 

asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih 

mengandung kepentingan tertentu, pimpinan perusahaan wajib 

                                                             
135

 Surya Prahara, dkk, Paradox: Electronic Evidence Issue In Indonesia, 

Internasional Journal of Entrepreneurship, Vol. 5, Issue 6, Abacademies, London United 

Kingdom, 2021, hlm 6 
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menyimpan naskah asli tersebut.” Undang-Undang Dokumen 

Perusahaan ini merupakan awal dari penerimaan (admissibility) dan 

penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat 

bukti.136 Munculnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan merupakan 

titik awal mulai diakuinya bukti elektronik sebagai alat bukti. 

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 26A menjelaskan bahwa alat bukti 

elektronik adalah sah dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana 

korupsi.  Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

berbunyi: 

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

(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. 

 

                                                             
136

 Efa Laila Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata, Alumni, 

Bandung, 2009, hlm. 86.   
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Dijelaskan pada pasal tersebut bahwa alat bukti lain berupa 

informasi lain yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu serta rekaman atau 

informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat 

dikeluarkan dengan atau dengan bantuan sarana (elektronik device), 

yang tertuang diatas kertas, benda fisik ataupun terekam secara 

elektronik adalah sah sebagai alat bukti. 

UU Tipikor tersebut memberikan penjelasan huruf a di atas 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), atau benda-benda penyimpan 

elektronik yang lebih modern seperti Solid State Drive (SSD), Memory 

Card dalam jenis apapun (MMC, MicroSD MicroSD M2, dan lain 

sebagainya), Flash disk, Hard disk dan device penyimpan yang ada pada 

era modern saat ini. Sedangkan 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, atau sebuah penyimpanan berbayar 

ataupun gratis yang disediakan oleh provider dalam bentuk media awan 

(cloud storage).  Ketiga, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektroniki sebagaimana diubah oleh Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa bukti elektronik 

merupakan perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk.  

Selanjutnya pada sebagian undang-undang lainnya, yaitu: 

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 jo. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat pada Pasal 38 yang menyatakan 

bahwa alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik (definisi ini 

mirip dengan definisi bukti elektronik yang telah dijelaskan pada 



106 | P e r m a s a l a h a n  P e m b u k t i a n  p a d a  a l a t  b u k t i …  

beberapa undang-undang sebelum ini). Namun pada pasal itu 

ditambahkan bahwa dokumen yang dimaksud adalah data berbentuk 

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 (Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang).137 Sebenarnya pembagian yang 

diatur di dalam Pasal 1 angka 7 itu pun merujuk pada pembagian yang 

sama sebagaimana diatur di dalam beberapa undang-undang lainnya. 

Kemudian pada 22 Oktober 2010, Undang-Undang Nomor 15 tahun 

2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dicabut dan digantikan 

oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Berdasarkan pasal 99 UU no 8 tahun 2010 tersebut, maka UU TPPU di 

atas tidak lagi berlaku.  

Undang-Undang TPPU baru ini juga memuat pengaturan tentang 

alat bukti elektronik yang tertuang di dalam Pasal 73 yang berbunyi: 

“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. 

 

                                                             
137

 Pasal 1 angka 7 berbunyi: 

“Dokumen yang dimaksud yaitu data, 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 : 

d) Tulisan, suara, atau gambar;  

e) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya  

f) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.” 
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Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa alat bukti lain berupa 

informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 

secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan 

Dokumen. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa, 

walaupun UU TPPU telah dicabut dan diganti dengan UU Pencegahan 

dan Pemberantasan TPPU, pengaturan tentang bukti elektroniknya 

tidak berubah. Hanya letak Dokumen saja yang menjadi bagian dari 

alat bukti lain pada huruf b. 

Kedua, Undang Undang Nomor. 21 Tahun 2007, tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada pasal 29 

Undang-undang ini juga membahas mengenai dokumen elektronik 

dan informasi elektronik. Informasi tersebut dapat berupa rekaman, 

tulisan dan lainnya seperti yang diatur di dalam undang-undang 

yang telah dibahas sebelumnya. Namun hampir sama dengan 

undang-undang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian, pada undang-undang tindak pidana perdagangan orang 

ini juga dapat ditafsirkan bahwa alat bukti elektronik yang 

tercantum di dalam Pasal 29 tersebut merupakan alat bukti yang 

berdiri sendiri di luar KUHAP. Ketiga, Undang-Undang No 9 tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan 

Terorisme. Pada Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme juga menjelaskan bahwa informasi yang 

diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik 

dengan alat optik merupakan alat bukti yang sah, namun dengan 

kedudukan yang berbeda dengan Undang-Undang Tipikor yang telah 

penulis bahas sebelumnya. Pada Undang-Undang Tipikor dijelaskan 

bahwa bukti elektronik yang dimaksud memiliki kedudukan sebagai 

perluasan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sedangkan pada 

Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme justru 

menjelaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti ke 
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enam (alat bukti lain selain yang diatur dalam (Pasal 184 KUHAP), 

atau merupakan sebuah alat bukti yang berdiri sendiri  

Keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan 

mengenai kedudukan alat bukti elektronik terdapat pada Pasal 37 

yang menjelaskan bahwa Alat bukti pemeriksaan perbuatan 

perusakan hutan meliputi: 1) alat bukti sebagaimana dimaksud 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau; 2) alat 

bukti lain berupa: a) informasi elektronik; b) dokumen elektronik; 

dan/atau c) peta. Dari isi pasal dapat ditafsirkan bahwa bukti 

elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri di luar alat-alat 

bukti yang diatur di dalam KUHAP. 

Dualisme kedudukan alat bukti elektronik ini menimbulkan 

paradoksal, perdebatan dan multi interpretasi sehingga berpotensi 

terjadinya ketidakpastian hukum. Hakim bisa saja salah dalam 

menempatkan kedudukan alat bukti elektronik di persidangan 

bahkan mungkin justru tidak menggunakan/tidak mengakui alat 

bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan/ Hal ini terlihat dari 

beberapa kasus/perkara yang penulis bahas pada bagian setelah sub 

bab ini.  

Pendapat Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar 

juga mengakui bahwa pada praktiknya penegak hukum (hakim dan 

jaksa) terbagi dua pendapat mengenai alat bukti elektronik. Ada yang 

memposisikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat 

bukti keenam, ada yang menjadikan bukti elektronik sebagai 

perluasan dari alat bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurutnya 

kedua pendapat itu benar, yang terpenting adalah alat bukti itu di 

dapat secara sah.” Artinya Pendapat Muhammad Nuh Al-Azhar 

membenarkan kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti 
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yang berdiri sendiri maupun sebagai perluasan alat bukti. Perlu 

adanya hal-hal yang dapat mengurai paradoksal tersebut 

2. Negatief Wettelijke yang Memaksa Alat Bukti Elektronik Harus 

Berada Pada Posisi Perluasan Alat Bukti yang Ada Pada KUHAP 

(Alat Bukti Surat dan Petunjuk)138 

Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelum ini, 

KUHAP Indonesia menganut stelsel negatief wettelijke yang dirumuskan 

pada Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seorang 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”. 

Berdasarkan rumusan di dalam pasal tersebut di atas, dalam 

pembuktian harus ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: sekurang-

kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang 

harus diperhatikan adalah dua alat bukti diantara lima alat bukti yang 

telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yakni:  

(1) keterangan saksi,  

(2) keterangan ahli,  

(3) surat 

(4)  petunjuk, dan  

(5) keterangan terdakwa 

Artinya selain kelima alat bukti yang diatur dalam KUHAP maka 

tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Namun jika kedudukan alat bukti 

elektronik berada sebagai perluasan alat bukti petunjuk hal ini justru 

melemahkan kekuatan dari alat bukti elektronik itu (terlepas dari 

bagaimana mendapatkannya). 

M. Yahya Harahap139 memperjelas bahwa Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut 

                                                             
138 Surya Prahara, dkk, Paradox: Electronic Evidence..., Op. Cit., hlm 7 
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undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, 

terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya 

diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak 

leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat 

bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai 

alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” 

hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat 

bukti di luar jenis alat bukti itu, tidak mempunyai nilai serta tidak 

mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. 

Jika alat bukti elektronik merupakan sebuah alat bukti yang 

berdiri sendiri, menurut penulis alat bukti elektronik memiliki kekuatan 

pembuktian yang cukup kuat, bahkan bisa disamakan dengan alat bukti 

keterangan saksi. Karena pada alat bukti elektronik bisa saja menyimpan 

informasi-informasi penting yang dapat menyatakan bahwa telah terjadi 

suatu tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah. Namun tentunya 

alat bukti elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah bukti 

elektronik yang memang secara sah telah terbukti validasi dan 

keotentikannya.  

Namun, karena stelsel negatief wettelijke yang kaku, 

mengakibatkan alat bukti elektronik ini hanya menempati posisi sebagai 

perluasan alat bukti petunjuk, yang mana pada hierarki nilai kekuatan 

pembuktian alat bukti dalam hukum pidana alat bukti petunjuk hanya 

menempati posisi keempat, dan memiliki kekuatan pembuktian bebas 

(vrijn bewijs kracht). Hakim bebas untuk menerima atau menolak bukti 

surat sebagai alat bukti sah yang dapat membentuk keyakinannya atas 

kesalahan terdakwa.  

Menurut penulis, kekakuan pada stelsel negatief wettelijk yang 

memaksa menempatkan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat 

bukti surat dan petunjuk ini bertolak belakang dengan nilai filosofi dari 

                                                                                                                                                             
139

 M. Yahya Harahap Pembahasan... 2003, Op. Cit., hlm. 285.   
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teknologi. Pada dasarnya teknologi memiliki filosofi sebagai alat-alat 

yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, sehingga 

penulis berpendapat bahwa alat bukti elektronik yang telah memperoleh 

validasi dan otentifikasi seharusnya dapat memudahkan aparat penegak 

hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana, namun tentunya alat 

bukti elektronik tadi di kelola secara baik dan benar dan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

 

 

3. Ketidakjelasan Proses Treatment/Pengelolaan Alat Bukti 

Elektronik yang Diakibatkan oleh Paradoksal Kedudukan Alat 

Bukti Elektronik.140 

Adanya distorsi dan tumpang tindih kedudukan alat bukti 

elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 (satu), 

menyebabkan proses treatment alat bukti elektronik menjadi tidak jelas. 

Ketidakkonsistenan kedudukan alat bukti elektronik ini membuat 

treatment terhadapnya ini menjadi kabur dan berpotensi pada 

ketidakpastian hukum. Meskipun pada Perubahan UU ITE menjelaskan 

bahwa bukti elektronik yang diakui adalah bukti yang diambil dari 

sumber aslinya, namun tidak dijelaskan secara detail bahwa untuk 

mengakui perlu proses treatment dalam bentuk verifikasi bukti. Bahkan 

POLRI hingga saat tulisan ini ditulis belum memiliki standar mengenai 

proses verifikasi alat bukti elektronik sehingga dapat bukti tersebut 

dapat diterima sebagai alat bukti (petunjuk).  

Sepengetahuan penulis saat ini belum ada standar baku yang 

ditetapkan oleh pihak manapun mengenai proses treatment alat bukti 

elektronik ini, ditambahkan dengan persoalan normatifnya yang 

membuat kedudukan alat bukti elektronik menjadi tidak memberikan 

kepastian hukum. Menurut penulis dibutuhkan panduan/aturan yang 

                                                             
140 Surya Prahara, dkk, Paradox: Electronic Evidence..., Op. Cit., hlm. 8. 
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dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal verifikasi alat bukti elektronik 

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah. Mengenai hal ini penulis 

akan membahasnya pada suatu sub bab khusus nantinya. 

B. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah 

Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana 

Kita melihat dari segi sejarah, usaha-usaha untuk mengetahui 

informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu 

kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah 

hal yang baru melainkan untuk dikemukakan bahwa proses atau cara 

yang di gunakan untuk mendapatkan informasi rahasia dari pihak lain 

tersebut di atas tentu sudah mengalami perkembangan.141 Melihat jauh 

ke belakang, dari konteks sejarah, kasus penyadapan atau perbuatan 

menyadap orang lain atau pihak lain atau kelompok tertentu dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia telah ada dan 

dikenal sekitar 1 abad atau 100 tahun yang lalu. Kasus penyadapan atau 

perbuatan menyadap orang lain mulai di kenal pada saat awal-awal 

teknologi telekomunikasi dibuat, tepatnya sekitar tahun 1840-an dengan 

menggunakan telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin/alat yang 

menggunakan teknologi telegraf untuk mengirim dan menerima pesan 

dari jarak jauh, biasanya menggunakan morse sebagai kode komunikasi. 

Salah satu contoh kasus penyadapan yang terkenal pada saat itu adalah 

perkara yang dilaporkan pada tahun 1867. Pada waktu itu, sebuah 

makelar saham Wall Street bekerja sama dengan Western Union 

melakukan penyadapan ke operator telegraf yang dikirim ke Koran yang 

ada di Timur Tengah. 

Pesan telegraf tersebut kemudian diganti dengan data yang palsu, 

dilaporkan bahwa terjadi kebangkrutan keuangan dengan bencana 

lainnya yang menimpa perusahaan yang diduga telah dibelikan saham di 
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 Kristian dan Yopi Gunawan, Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia, 
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Bursa Efek New York. Dengan “perang informasi” banyak yang akhirnya 

membeli saham-saham yang anjlok dari korbannya. Setelah kasus 

tersebut, dalam perkembangan berikutnya penyadapan berkembang 

menjadi pembajakan telepon pada era telepon kabel dan berkembang ke 

zaman digital saat ini. Pembajakan telepon pada era telepon kabel 

bermula dari penyadapan telepon dalam sambungan telepon kabel 

tersebut. 

Perkembangan selanjutnya pada penyadapan telepon seluler 

dengan memanfaatkan frekuensi-frekuensi yang ada. Hal ini sangat 

dimungkinkan mengingat bahwa frekuensi dari sambungan 

telekomunikasi seluler bergerak terpancar bebas di udara. Penyadapan 

oleh aparat penegak hukum tetap menjadi kontroversial, karena 

dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negara, yang 

mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Apabila 

pada bagian di atas telah diuraikan mengenai penyadapan yang 

digunakan untuk kepentingan pribadi si penyadap sehingga penyadapan 

tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyadapan yang 

melanggar hukum, pada bagian ini akan diuraikan tindakan penyadapan 

sebagai salah satu sarana penegakan hukum.  

Segi historis, penyadapan sebagai metode dalam penegakan 

hukum tepatnya dalam melakukan penyidikan. Penyadapan merupakan 

alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus 

kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini 

penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan. 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di Indonesia, 

menuntut masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kemajuan 

teknologi informasi tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi telah 

mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Di 

Indonesia sendiri, tindakan penyadapan telah mulai dilakukan semenjak 
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dikenal dengan adanya teknologi informasi yang semakin marak 

tepatnya pada saat teknologi informasi mendapat perhatian secara 

serius di Indonesia.142 

Pada mulanya alat bukti elektronik masih dipertanyakan 

keabsahannya. Rapin Mudiardjo menyebutkan bahwa penggunaan data 

elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih 

dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, 

penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum 

biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, data elektronik dalam 

bentuk e-mail sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus 

suatu perkara (perdata maupun pidana). Kiranya, tidak perlu menunggu 

lama agar persoalan alat bukti elektronik, termasuk e-mail, untuk 

mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di 

pengadilan143 

Sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa alat bukti 

elektronik adalah suatu alat bukti yang sah sebagai alat bukti ke-6 

(enam) melengkapi alat-alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 

KUHAP, namun saat buku ini ditulis masih terdapat paradox mengenai 

kedudukan alat bukti elektronik ini, yang mana pada satu sisi bukti 

elektronik diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri di luar dari 

ketentuan KUHAP (alat bukti elektronik), sedangkan sisi lainnya justru 

disebutkan bahwa bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti 

petunjuk. Untuk itu, untuk membedah paradoks tersebut maka penulis 

akan membedah persoalan tersebut pada bab ini. 

Sebagaimana diketahi bahwa pembuktian tindak pidana telah 

diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
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 Ibid., hlm. 24. 
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 Rapin Mudiarjo, RapinMudiardjo, Legal Director ICT Watch dan pengacara. 

Dapat dihubungi melalui e-mail rapin@ictwatchlm, com. Tulisan ini pernah dimuat oleh 

Hukumonline.com, 8 Juli 2002, ftp://pandawa.ipb.ac.id/ictwatch/paper/paper022.htm, 

diakses pada tanggal 23 Juli 2020. 
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Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) sebagaimana dicantumkan dalam Bab XVI Bagian 

Keempat, Pasal 183-Pasal 189. KUHAP merupakan hukum acara pidana 

yang bersifat umum (lex generalist) yang berlaku sebagai pedoman bagi 

penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum. Selain 

itu, terdapat juga hukum acara pidana yang bersifat khusus karena 

diatur di luar KUHAP atau yang sering disebut undang-undang khusus 

(lex spesialis). Di dalam hukum acara pidana khusus tersebut juga diatur 

mengenai masalah pembuktian tindak pidana. 

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti 

elektronik tidak termasuk ke dalam jenis-jenis alat bukti yang sah. 

Memang tidak ditemukan pengaturan bahwa bukti elektronik 

merupakan sebuah alat bukti. Namun sesuai dengan yang telah penulis 

terangkan pada bagian-bagian sebelumnya pada buku ini bahwa bukti 

elektronik merupakan perluasan dari alat bukti surat dan alat bukti 

petunjuk. Namun permasalahan muncul dimana ada beberapa undang-

undang menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan suatu alat bukti 

yang berdiri sendiri di luar KUHAP. Tidak sampai di situ, jika ada alat 

bukti di luar KUHAP maka hal ini jelas bertentangan dengan stelsel yang 

dianut di dalam sistem pembuktian di Indonesia yaitu negatief wettelijk. 

Maka dari itu pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai hal ini. 

Alat bukti elektronik merupakan bagian dari perkembangan dan 

kemajuan teknologi yang pesat dan menyebabkan perubahan kegiatan 

kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah 

mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru sehingga 

menuntut hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia untuk 

menyesuaikan dengan kondisi sosiologis dalam masyarakat. Beranjak 

dari sejarah perkembangan alat bukti Indonesia yang pernah penulis 

singgung pada bagian latar belakang disertai ini bahwa, di Indonesia, 

bukti elektronik diperkenalkan pada 2001 dengan munculnya bukti 
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elektronik dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Sejak saat itu hampir seluruh undang-undang yang di dalamnya 

mengatur hukum acara juga memuat aturan yang mengakui dapat 

digunakannya bukti elektronik sebagai bukti dalam persidangan, 

terlebih dengan diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 Kemudian para ahli hukum mencoba untuk menyimpulkan 

definisi dari alat bukti elektornik, sehingga saat ini alat bukti elektronik 

dapat didefinisikan sebagai data yang tersimpan dan/atau 

ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan, atau 

sistem komunikasi. Data inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan 

sebuah kejahatan yang terjadi di persidangan, bukan bentuk fisik dari 

perangkat elektroniknya. ditemukan dalam berbagai pengaturan, 

standar, maupun konvensi seperti: 

a. SNI/ISO 27037 ISO/IEC 27073:2012 Information technology -- 

Security techniques -- Guidelines for identification, collection, 

acquisition and persevation of digital evidence; 

b. Electronic evidence - a basic guide for First Responders yang 

dikeluarkan oleh ENISA;  

c. Draft Convention on Electronic Evidence;  

d. UK Police and Criminal Evidence Act 1984 Section 69 (1) 

e. Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First 

Responders, Second Edition, yang dikeluarkan oleh National 

Institute of Justice, Office of Justice Programs, U.S. Department of 

Justice 

Pengaturan terkait alat bukti elektronik dalam berbagai UU 

umumnya masih sebatas pada posisinya dalam jenis-jenis alat bukti. 

Dalam soal ini pun terdapat ketidakseragaman. UU 20 Tahun 2001 

misalnya mendudukkan bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti 
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Petunjuk, sementara sejumlah UU lain tidak mengategorikan bukti 

elektronik sebagai bagian dari alat bukti Petunjuk namun sebagai suatu 

alat bukti baru yang setara dengan 5 jenis alat bukti yang diatur dalam 

Pasal 184 KUHAP. 

Terkait jenisnya, bukti alat elektronik ini terjadi paradoks 

terhadap pemahamannya, hal ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan 

undang-undang dalam mendefinisikan kedudukan alat bukti elektronik 

itu sendiri, sehingga alat bukti elektronik sering diartikan sebagai alat 

(device), barang bukti dalam bentuk elektronik dan lain sebagainya. 

Padahal, Pasal 26A UU 20 Tahun 2001 menyebut alat bukti lain, yang 

kemudian disebut bukti elektronik, adalah berbentuk “informasi” dan 

“dokumen”. Hal yang sama diatur Pasal 44 jo. Pasal 5 UU 11 Tahun 2008 

dengan menyebut “informasi elektronik” dan “bukti elektronik”. Maka 

bukti elektronik pada dasarnya adalah informasi atau dokumen, atau 

dapat disebut secara umum “data”, bukan alat. Pengaturan atau regulasi 

mengenai alat bukti elektronik seharusnya menempatkan objek alat 

bukti elektronik berupa “data”, bukan hanya sebatas pada 

“alat/perangkat”. 

Pada mulanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 

dibentuk sebagai umpan balik yang dilakukan oleh sarjana hukum 

Indonesia untuk mengantisipasi kekosongan hukum yang timbul akibat 

dari perkembangan dan kemajuan yang di sebutkan tadi. Kemudian 

terjadi suatu peristiwa dimana beberapa pasal dalam UU ITE tersebut 

digugat ke Mahkamah Agung karena dianggap tidak relevan dan 

bertentangan dengan HAM, sehingga UU ITE dirubah menjadi Undang-

Undang RI Nomor 19 Tahun 2016. 

 Alat bukti elektronik sebagai bagian dari Perkembangan teknologi 

dan informasi tentunya menjadi tantangan dalam dunia penegakan 
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hukum di Indonesia dan menyebabkan berbagai paradox muncul.144 

Pengaturan mengenai bukti elektronik sebagai suatu alat bukti telah 

diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan beberapa Undang-Undang khusus. 

Berdasarkan 9 (Sembilan) Undang-Undang khusus dan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat pengaturan mengenai 

bukti elektronik, terdapat 2 (dua) pandangan yang menyatakan 

kedudukan dan keberadaan bukti elektronik (informasi elektronik dan 

dokumen elektronik), yaitu pertama, bukti elektronik merupakan alat 

bukti yang tidak berdiri sendiri dan termasuk dalam pengkategorian alat 

bukti yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Bukti 

elektronik tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diakui dalam praktik 

peradilan pidana dan pengaturannya terdapat dalam beberapa undang-

undang khusus sehingga pengaturannya hanya mengikat pada 

pembuktian tindak pidana khusus yang diaturnya saja. Ketentuan di 

beberapa UU yang menyatakan informasi/dokumen elektronik dapat 

menjadi alat bukti perkara tindak pidana dalam UU tersebut, 

menimbulkan kesan informasi/dokumen elektronik hanya dapat 

digunakan untuk tindak pidana tertentu, dan tidak pidana pada 

umumnya. Kesan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 

perkara lain yang dapat menghambat penegakan hukum pidana.  

Teknologi semakin berkembang pesat dan salah satu dampaknya 

adalah semakin mudahnya akses informasi dari berbagai sumber, baik 

digital maupun konvensional. Dampak ini tentunya bersifat positif bagi 

usaha pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat secara keseluruhan 

yang semakin meningkat pula. Namun, bertentangan dengan hal tersebut 

dampak negatif juga muncul dengan adanya kemajuan teknologi ini 

karena berbagai faktor diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat 

dalam pemanfaatan teknologi ini dengan baik dan benar. Sejak 
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munculnya teknologi komputer di dunia sekitar akhir abad ke-18, 

perkembangan akses maupun transaksi informasi melalui mesin 

mekanik semakin popular. Kemudian muncul jaringan internet yang 

semakin mempermudah transaksi tersebut secara virtual. Transaksi 

maupun kegiatan pengolahan data melalui komputer dan jaringan 

nirkabel tersebut menghasilkan data atau dokumen yang berbentuk 

digital. Bagi suatu instansi yang mengelola dokumen-dokumen dalam 

bentuk elektronik, pengelolaan terhadapnya sangatlah penting.  

Dokumen-dokumen inilah yang disebut sebagai rekod/rekam 

elektronik (electronic record/digital record). Penyalahgunaan dokumen 

elektronik untuk hal-hal tidak bertanggung jawab di Indonesia memang 

sudah ada peraturan hukumnya yaitu UU ITE. Walaupun masih banyak 

kekurangan dan multi tafsir dalam undang-undang ini, tapi minimal 

sudah ada iktikad baik dari pemerintah untuk menjadikan dokumen 

elektronik sebagai aset yang harus diperhatikan dan dikelola dengan 

baik. Transaksi elektronik pun tidak boleh dilakukan dengan tujuan-

tujuan yang merugikan orang atau pengguna lain seperti contoh di atas. 

Dalam UU ITE ini dijelaskan dengan lengkap cakupan mengenai 

informasi elektronik, dokumen elektronik dan transaksi elektronik. Pada 

beberapa pasal dalam UU ITE terdapat bunyi pasal yang tidak detail, 

penulis telah membahas hal ini pada bagian latar belakang, bahwa 

banyak pro dan kontra terkait dengan UU ITE ini karena berbagai sebab 

seperti banyaknya pasal yang tidak detail, multi tafsir.145 

Selain itu terdapat beberapa hal yang dianggap terlalu aneh diatur 

dalam UU ITE, seperti pengaturan sanksi pidana terhadap tindakan 

pidana yang lebih berat dibandingkan sanksi yang diberikan pada KUHP. 

Contoh kasusnya misalnya yang disebutkan dalam Bab 14 UU ITE. 

Penghinaan dan pencemaran nama baik diganjar dengan hukuman 6 

tahun dan denda Rp 1 miliar. Sementara dalam Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana (KUHP) hanya memberikan sanksi 4 tahun penjara. 

Terlebih lagi dalam Bab 14 UU ITE tersebut kurang detail dan 

substansinya tidak jelas karena tidak ada penjelasan mengenai kriteria 

pencemaran nama baik. Pada bagian di bawah ini penulis akan 

menjabarkan kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan paradoks 

yang muncul akibat dari ketidakkonsistenan undang-undang dalam 

menetapkan kedudukan alat bukti elektronik, sebagai berikut: 

1. Bukti elektronik sebagai Alat Bukti yang berdiri sendiri di luar 

KUHAP 

Pada beberapa undang-undang menjelaskan bahwa bukti 

elektronik adalah suatu alat bukti yang berdiri sendiri dan mandiri, 

seperti pada  Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan 

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 73,146 Undang-

Undang Nomor. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang pada Pasal 29, Undang-Undang No 9 tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan147 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta148.  
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 Pasal 73 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan 
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 Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menjelaskan “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
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Keseluruhan undang-undang di atas, menjelaskan bahwa bukti 

elektronik adalah suatu alat bukti yang berdiri sendiri dan berdiri 

sendiri di luar dari KUHAP, sedangkan KUHAP Indonesia menganut 

stelsel negatief wettelijk. Perlu diketahui, bahwa KUHAP memang tidak 

mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, hal ini 

dikarenakan pada saat KUHAP Indonesia lahir pada tahun 1981 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belumlah pesat. Dengan 

perkembangan teknologi yang kian pesat membuat hukum tertinggal, hal 

inilah yang terjadi pada KUHAP khususnya mengenai alat bukti. Dengan 

demikian, pemerintah berupaya untuk mengejar ketertinggalan hukum 

dari teknologi sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan 

perundang-undangan pendukung KUHAP khususnya mengenai alat 

bukti. Hal ini terlihat dari isi dari undang-undang yang disebutkan 

sebelumnya. 

Mengenai kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti yang 

mandiri di luar KUHAP sehingga melanggar ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP yang menjelaskan bahwa sifat “limitatif” alat. Di luar ketentuan 

KUHAP,  tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat 

hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-

alat bukti itu saja. Artinya aparat penegak hukum tidak leluasa 

mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang 

ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan 

yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas 

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

alat bukti itu, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan 

pembuktian yang mengikat. 

Kembali ke persoalan mengenai bukti elektronik adalah alat bukti 

yang berdiri sendiri di luar dari KUHAP, M. Yahya Harahap 
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149menjelaskan bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan 

secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar 

alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan 

kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau 

penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan 

mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa 

mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang 

ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan 

yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas 

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

alat bukti itu, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan 

pembuktian yang mengikat. 

Serta sebagaimana yang juga telah penulis jelaskan dalam bab 

sebelumnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP hukum 

acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (negatif 

wettelijk) atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif.150 

Sistem pembuktian itu sangat mirip dengan sistem pembuktian 

convicition in raisonnee. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang 

salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang 

ditentukan dalam undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. 

Jadi, di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu wettelijk (alat bukti yang 

sah yang telah ditentukan undang-undang) dan negatief (keyakinan 

hakim)151 

Maksud pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 183 

KUHAP telah jelas dicantumkan di dalam penjelasannya, bahwa 

ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan 
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kepastian hukum. M. Yahya Harahap152 mengemukakan, bahwa dari 

penjelasan ini pembentuk undang-undang telah memilih sistem 

pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di 

Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hal itu 

karena dalam sistem pembuktian tersebut, terpadu kesatuan 

penggabungan antara sistem conviction-in time dengan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk 

stelsel). 

Untuk membedah ini, penulis merasa perlu untuk 

mengelompokkan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah 

UU ITE lahir. Hal ini berguna untuk memilah kedudukan dari alat bukti 

elektronik itu sendiri. Sebelum UU ITE lahir terdapat beberapa undang-

undang yang memuat bukti elektronik yaitu : Undang-Undang No 8 

Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No. 31 

tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 

tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, dan Undang Undang No. 15 

tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga undang-undang ini 

menganut faham bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti dari 

KUHAP. Namun undang-undang yang lahir setelah ITE adalah Undang-

Undang No 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keseluruhan undang-undang 

yang lahir setelah diundangkannya UU ITE menjelaskan bahwa bukti 

elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri di luar KUHAP. 
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2. Bukti elektronik Sebagai Perluasan Alat Bukti Surat Dan Bukti 

Petunjuk 

Untuk itu, penulis juga perlu menginventarisir undang-undang 

yang menyatakan bahwa  bukti elektronik merupakan perluasan dari 

alat bukti yang tertera pada KUHAP. Dimulai dari Undang-Undang No. 31 

tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 

tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, 153 Undang-Undang No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menjelaskan bahwa bukti 

elektronik merupakan peruasan alat bukti di dalam KUHAP.  

Pada UU ITE, beserta perubahannya menjelaskan bahwa bukti 

elektronik merupakan perluasan alat bukti yang ada di dalam KUHAP. 

Untuk itu penulis mengutip Pendapat Komisaris Besar Polisi Muhammad 

Nuh Al-Azhar154 dalam Simposium yang diadakan oleh hukumonline 

pada tanggal 23 Januari 2019 di Jakarta menjelaskan  “pada praktiknya 

penegak hukum (hakim dan jaksa) terbagi dua pendapat mengenai bukti 

elektronik. Ada yang memposisikan informasi dan/atau dokumen 

elektronik sebagai alat bukti keenam, ada yang menjadikan bukti 

elektronik sebagai perluasan dari alat bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 

Menurutnya kedua pendapat itu benar, yang terpenting adalah alat bukti 

itu di dapat secara sah.” Artinya Pendapat Muhammad Nuh Al-Azhar 

membenarkan kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti yang 

berdiri sendiri maupun sebagai perluasan alat bukti. 
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Menganalisa hal itu, penulis berpendapat, kedudukan alat bukti 

elektronik tersebut dinilai sebagai alat bukti baik dalam bentuk berdiri 

sendiri maupun dalam bentuk perluasan alat bukti tergantung dari 

bagaimana bukti itu didapatkan. Artinya kegunaan balat ukti elektronik 

terlepas dari kedudukannya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri di 

luar alat bukti di dalam KUHAP maupun merupakan perluasan alat bukti 

di dalam KUHAP. Karena pada dasarnya nilai filosofi dari alat bukti 

adalah mencari kebenaran bawa telah terjadi suatu tindak pidana dan 

terdakwalah yang bersalah. 

Kemudian pada undang-undang pidana khusus, bukti elektronik 

dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti 

yang sah. Namun demikian, dalam perundang-undangan pidana yang 

mengatur bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan 

mengenai status bukti digital atau alat bukti elektronik, yaitu dalam 

perundang-undangan yang satu bukti elektronik diakui sebagai 

perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan 

yang lain diakui sebagai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri155  

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, 

sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XIV/2016 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Perubahan UU ITE), terdapat pertanyaan hukum mengenai kedudukan 

dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam kitab undang-

undang hukum acara pidana di Indonesia. Jika kita menganalisis 

ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di situ dikatakan bahwa keduanya 

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum 

acara yang berlaku. Tidak ada penjelasan yang sah mengenai apa yang 

dimaksud dengan perluasan tersebut sehingga timbul pertanyaan 
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apakah perluasan tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau 

merupakan bagian dari alat bukti yang telah ada. Dalam Pasal 184 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lima alat bukti 

yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 

terdakwa dan jika perluasan tersebut dimaknai penambahan maka alat 

bukti dalam kitab undang-undang hukum acara pidana di Indonesia 

secara umum menjadi lebih dari lima.156 Pertanyaan selanjutnya adalah 

apakah informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat 

dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim. 

Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat 

bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum pidana secara umum 

tetap lima, namun baik informasi elektronik dan dokumen elektronik 

tersebut dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti 

surat. 

Sebagaimana yang telah dibahas bahwa keabsahan bukti 

elektronik dapat kita lihat pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 

huruf b UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, 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. Karena dalam pertanyaan yang Anda tunjukkan untuk 

hukum acara pidana, maka perluasan yang dimaksud adalah Pasal 184 

ayat (1) KUHAP. 
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Pengakuan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai bukti 

elektronik 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.157 

Berdasarkan hal itu, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dijelaskan 

sebagai berikut:  

“Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam 

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat 

bukti dilakukan 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 Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik”. 

Penulis mengutip Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-

Azhar yang menjelaskan bahwa pada praktiknya penegak hukum 

(hakim dan jaksa) terbagi dua pendapat mengenai bukti elektronik. Ada 

yang memposisikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai 

alat bukti keenam atau sebagai alat bukti elektronik, dan ada pula yang 

menjadikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti di Pasal 

184 ayat (1) KUHAP. Menurutnya kedua pendapat itu benar, yang 
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terpenting adalah alat bukti itu di dapat secara sah.158 Namun yang 

terpenting adalah bagaimana bukti elektronik tersebut dapat 

dipergunakan untuk mengungkap perbuatan pidana, hal itu tentu harus 

dilihat dari karakteristik bukti elektronik itu sendiri, yang mana alat 

bukti tersebut harus memenuhi syarat sah sebagai bukti elektronik yang 

diakui. Ia pula menambahkan, bahwa seorang ahli digital forensik akan 

menentukan keabsahan suatu bukti elektronik di persidangan. 

Berangkat dari prinsip bahwa every evidence can talk, yang dapat 

membuat bukti elektronik “berbicara” adalah seorang ahli digital 

forensic. Penjelasan ahli tersebut nantinya akan dilakukan dengan cara 

merekonstruksi bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya 

persidangan. 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan alat bukti pada acara 

pidana seperti yang dijelaskan oleh Komisaris Besar Polisi Muhammad 

Nuh Al-Azhar di atas. Bukti elektronik secara sah diakui untuk 

pembuktian di persidangan. Terlepas dari kedudukannya apakah 

sebagai alat bukti elektronik yang berdiri sendiri melengkapi alat-alat 

bukti pada KUHAP atau sebagai perluasan alat bukti surat dan petunjuk, 

yang terpenting adalah bagaimana alat bukti itu didapatkan, tentunya 

harus sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, tidak sembarang orang 

yang dapat menjelaskan, menginterpretasikan dan memeriksa 

mengenai bukti elektronik, untuk itu eksistensi digital forensic 

dibutuhkan dalam penanganan perkara pidana terkait pembuktian 

dengan bukti elektronik. 

Bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri 

dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan 

bukti petunjuk). Bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, tetapi 

                                                             
158

 Dimas Hutomo, Keabsahan Alat Bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana, 

Hukum Online 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-

elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/#_ftn2, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.   



P e r m a s a l a h a n  P e m b u k t i a n  p a d a  a l a t  b u k t i … | 129 

diakui dalam praktik peradilan pidana dan terdapat pengaturannya 

dalam beberapa undang-undang khusus serta instrumen hukum yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Di dalam undang-undang khusus 

telah ditentukan, bahwa bukti elektronik dapat digunakan untuk 

pembuktian perkara pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan 

maupun pengadilan.159 

Dasar hukumnya adalah Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, 

informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti 

yang sah. Kemudian di dalam ayat (2) pasal itu ditegaskan, bahwa 

informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan 

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

Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat 

bukti juga dicantumkan dalam Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008160 yang 

rumusannya “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah 

sebagai berikut:  

1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-

undangan; dan  

2) Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 

4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”  

Seperti yang telah dijelaskan tadi, UU ITE tidak menjelaskan apa yang 

dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam 

Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai 

perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan 
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Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada pembahasan 

sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna memperluas 

cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 

KUHAP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah 

alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka beranjak dari Pasal 

5 ayat (1) Jo. Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, maka status bukti 

elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan 

perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum 

acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan 

sebagai alat bukti di persidangan. 
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BAB V 

INVESTIGASI BUKTI ELEKTRONIK  

A. Alat Bukti elektronik Di Indonesia dan Cara-Cara 

Memperolehnya 

Dilihat dari definisi alat bukti petunjuk, Petunjuk adalah 

perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainnya, baik 

antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu 

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 

terdakwalah pelakunya. Pada sub bab sebelum ini penulis telah 

menjelaskan bahwa berdasarkan UU ITE dan perubahan UU ITE, bukti 

elektronik merupakan perluasan alat bukti petunjuk, namun penulis 

telah menyatakan bahwa penulis tidak sepenuhnya setuju dengan hal 

tersebut, karena menurut penulis bukti elektronik dapat dijadikan suatu 

alat bukti yang berdiri sendiri di luar KUHAP. Untuk itu penulis akan 

membahas bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk dalam 

perspektif prinsip dan teori keadilan. 

Membahas alat bukti petunjuk dalam KUHAP dengan cara 

membandingkan ketentuan-ketentuan yang pernah diatur di dalam 

HIR161 terutama mengenai pasal-pasal pembuktian. Petunjuk-petunjuk 

menurut HIR, dengan petunjuk menurut KUHAP, sepintas ada perbedaan 

meskipun apabila ditelaah sama saja maksudnya, yakni: KUHAP 

menyebut”, keterangan saksi”, “surat”, petunjuk. Sedang HIR, menyebut”, 

keterangan saksi-saksi, surat-surat”, petunjuk-petunjuk. Alat bukti yang 

diatur dalam Pasal 188 KUHAP ini, merupakan gabungan Pasal 310, 311, 

dan 312 HIR dahulu, dengan sedikit perubahan.162 
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Pasal 310 HIR merumuskan, yang dimaksud dengan petunjuk-

petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal 

yang adanya persesuaianya baik satu sama lain maupun dengan 

perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan 

dengan nyata bahwa sesuatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang 

melakukannya. Pasal 311 HIR merumuskan: “adanya petunjuk-petunjuk 

hanya dapat dibuktikan oleh: 

1) Saksi-saksi,  

2) Surat-surat,  

3) Pemeriksaaan sendiri atau penyaksian oleh hakim, dan  

4) pengakuan sendiri oleh tertuduh, meskipun dilakukan tidak 

dimuka hakim”. 

Pasal 312 HIR merumuskan: “hal menilai kekuatan bukti dari 

petunjuk-petunjuk tersebut dalam tiap-tiap keadaan khusus diserahkan 

pada kebijaksanaan hakim, ia hendaknya insyaf benar akan memeriksa 

hal itu dengan secermat-cermatnya”. Selanjutnya ketentuan dalam 

KUHAP yang mengatur petunjuk sebagai alat bukti terdapat Pasal 188 

merumuskan.  

Pada ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, 

yang karena persesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, 

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah 

terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pada ayat (2) Petunjuk 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: 

1) keterangan saksi 

2) surat 

3) keterangan terdakwa 

Sedangkan pada ayat (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu 

petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan 

arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 

kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.  
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Kata “petunjuk” dalam Pasal 310 HIR atau menandakan di dalam 

Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, mempunyai pengertian bahwa alat bukti 

petunjuk tidak diperoleh kepastian mutlak. Kata “persesuaian” baik 

dalam 310 HIR mapun Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, merupakan kekuatan 

utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut atau 

keadaan maka hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan 

terdakwa. Bandingkan dengan rumusan pasal-pasal dalam HIR dan 

KUHAP, Pasal 310 merumuskan, “perkataan isyarat diartikan perbuatan 

yang terbukti, kejadian-kejadian atau hal ihwal, yang keadaannya dan 

persetujuannya, baik satu sama lain berhubungan dengan kejahatan itu 

sendiri, yang menunjukkan dengan nyata, bahwa ada terjadi suatu 

kejahatan dan siapa yang melakukannya”. 

Setelah melakukan perbandingan tersebut, maka  merujuk pada 

Pasal 310 HIR merumuskan, yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk 

adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang adanya 

persesuaianya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang 

dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa 

sesuatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya, artinya 

jika bukti elektronik yang dihadirkan  di persidangan memiliki 

persesuaian dengan kejadian, perbuatan, dan hal-hal mengacu pada 

perbuatan  terdakwa, atau menyangkal perbuatan terdakwa maka bukti 

elektronik tersebut dapat  dipergunakan untuk mencari kebenaran dari 

sebuah perkara pidana. 

1. Proses Akuisisi Bukti elektronik Sehingga Dapat Dikategorikan 

Sebagai Bukti Sah Dalam Bentuk Perluasan Alat Bukti Petunjuk 

Dalam Persidangan 

Untuk mencari informasi/ dokumen elektronik yang diduga dapat 

menjadi bukti tindak pidana, penyidik harus dapat mengakses komputer 

atau perangkat elektronik lain. Masalahnya, satu-satunya aturan 

penggeledahan bukti elektronik ada pada Pasal 43 Ayat (3) dan (4) UU 
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ITE. Dan Pasal itu menyebut aturan penggeledahan hanya berlaku untuk 

tindak pidana dalam UU ITE. Undang-Undang ITE itu juga belum 

mengatur bagaimana prosedur penggeledahan. Masalah lain, Pasal 30 

UU ITE mengatur larangan melawan hukum dan tanpa hak mengakses 

komputer dan sistem elektronik orang lain. Hal ini menyebabkan tak ada 

mekanisme yang bisa dilakukan jika seseorang menolak memberikan 

akses password pada perangkatnya. 

Hal tersebut di atas menimbulkan persoalan, hal ini dikarenakan 

belum ada ketentuan yang jelas dan khusus mengenai penggeledahan 

bukti elektronik. Jika dilihat pada Perubahan UU ITE “Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan 

dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, 

dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Dengan demikian, ada 

penambahan pengaturan legalitas formil terhadap bukti informasi 

elektronik untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, yaitu harus 

adanya permintaan dari aparat penegak hukum, sedangkan untuk 

prosedur penggeledahan dan cara mendapatkan alat bukti tersebut tidak 

diatur di dalam undang-undang tersebut. Jika kita lihat pada aturan 

Belanda saat ini, penggeledahan dan cara mendapatkan alat bukti 

terdapat pada Wetboek van Strafvordering dan sebagai perbandingan 

lain Inggris mengatur hal tersebut pada Police and Criminal Evidence Act 

1984. 

Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Indonesia saat ini belum 

memiliki ketentuan untuk memeriksa perangkat dengan akses terbatas 

dalam hal pemilik perangkat tidak memberikan akses (Pasal 125k dan 

125l Wetboek van Strafvordering Belanda memberi kewenangan 

penyidik untuk membuka paksa akses itu, sendiri ataupun dengan 

bantuan ahli). Selain itu Belum ada aturan teknis tentang tata cara 

penggeledahan bukti elektronik yang berlaku umum, karena praktiknya 

diserahkan kepada masing-masing lembaga. (Inggris punya aturan baku 
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dalam Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence, 

Association of Chief Police (ACPO); Amerika Serikat punya aturan baku 

dalam Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First 

Responders,US Departement of Justice.  

Berdasarkan uraian di atas, masih terlihat kekosongan 

hukum dalam hal pemeriksaan bukti elektronik. Sehingga dalam 

pengambilan bukti elektronik tidak diatur oleh prosedur dan 

aturan yang jelas. Hal ini dapat berdampak pada tidak diakuinya 

bukti elektronik dan bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. 

2. Prosedur Penyitaan Sistem Elektronik Sebagai Bukti elektronik 

Pada Perkara Pidana 

Beranjak dari uraian sebelumnya, saat ini pengaturan mengenai 

penyitaan bukti elektronik hanya tercantum pada Pasal 43 Ayat (3) dan 

(4) UU ITE. Aturan ini punya beberapa kekurangan: 

1) Menyebut “hanya berlaku untuk tindak pidana di bidang transaksi 

dan informasi elektronik”, sehingga tidak jelas apakah aturan ini 

berlaku untuk semua tindak pidana? Termasuk tindak pidana 

korupsi; 

2) Belum ada pengaturan tentang prosedurnya, hanya dinyatakan 

“dilakukan sesuai hukum acara pidana”. Tidak jelas apakah 

maksudnya aturan tentang penyitaan dalam KUHAP berlaku Mutatis 

Mutandis atau tidak, seperti  

3) kebutuhan izin khusus dari Pengadilan untuk melakukan penyitaan; 

Sifat penyitaan bukti elektronik berbeda dengan penyitaan perangkat 

biasa karena penyitaan bukti elektronik bersifat mirroring yang 

mengcopy data dari perangkat, sehingga pada banyak kasus pemilik 

data masih dapat mengakses datanya. Padahal, esensi dari penyitaan 

adalah membatasi akses terhadap barang miliknya agar barang 

tersebut tidak berubah; 
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4) Pengaturannya terbatas pada penyitaan atas obyek fisik atau benda 

tidak bergerak. Padahal, bukti elektronik adalah sebuah “data” yang 

tidak berwujud, bukan “perangkat” nya, sehingga aturan penyitaan 

bukti elektronik harus berupa penyitaan atas sebuah “data”; 

5) Selain itu, pengaturan penyitaan yang hanya terbatas pada objek fisik 

ini tidak mengakomodir penyitaan bukti elektronik yang tidak 

berada dalam sebuah perangkat, namun berada dalam sebuah 

jaringan atau sistem, seperti cloud storage, sistem perbankan, dll. 

Saat ini, belum ada ketentuan yang jelas dan khusus mengenai 

penyitaan bukti elektronik, seperti aturan dalam Wetboek van 

Strafvordering (KUHAP Belanda) atau dalam Police and Criminal 

Evidence Act 1984 (Inggris). Selain itu, belum ada aturan teknis 

tentang tata cara penyitaan bukti elektronik yang berlaku secara 

umum karena dalam praktiknya diserahkan kepada masing-masing 

lembaga sehingga tidak ada acuan baku untuk menilai penyitaan 

bukti elektronik. Hal ini berbeda dengan Inggris dan Amerika Serikat 

yang memiliki aturan baku mengenai penyitaan (acquisition) bukti 

elektronik. Aturan baku ini tercantum dalam Good Practice Guide for 

Computer-Based Electronic Evidence, Association of Chief Police 

(ACPO) di Inggris dan Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for 

First Responders, Second Edition, U.S. Departement of Justice, di 

Amerika Serikat.  

Ketiadaan aturan dan prosedur yang jelas ini dapat membuat 

ketidakpastian hukum bagi penyidik maupun ahli digital forensik 

yang melakukan penyitaan atas perangkat yang mengandung bukti 

elektronik. Ketiadaan prosedur yang jelas mengenai penyitaan bukti 

elektronik juga membuat pengadilan sulit untuk menilai integritas 

data/dokumen elektronik yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum 

dalam pembuktian. 
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Ketiadaan pengaturan ini juga menyebabkan rentannya 

pelanggaran terhadap hak-hak privasi warga negara. Pemilik 

perangkat elektronik seperti komputer, laptop atau 

handphone, jika perangkat tersebut disita dan diperiksa oleh 

penyidik tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang 

cukup atas data-data privat yang ada dalam perangkatnya. 

3. Prosedur Penyitaan Surat Elektronik Sebagai Bukti elektronik 

Yang Sah Pada Persidangan 

Ketentuan Pemeriksaan Surat yang diatur dalam Pasal 47-49 

KUHAP sebenarnya dapat menjangkau pemeriksaan atas surat 

elektronik (e-mail) mengingat dalam UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos 

diatur bahwa Surat Elektronik termasuk sebagai surat yang menjadi 

bagian dari layanan pos. Kendala dalam melaksanakan kewenangan ini 

terjadi jika penyelenggara surat elektronik tidak berada di Indonesia 

sehingga dapat menghambat perolehan surat elektronik sebagai bukti 

elektronik. Selain itu, tidak terdapat aturan yang memberikan 

kewenangan untuk dapat memaksa provider membuka e-mail tersebut. 

Hal ini tentu dapat menghambat penyidik untuk dapat menemukan 

bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana yang 

ditanganinya. 

Dalam Pasal 75 Ayat (1) huruf K disebutkan bahwa Berita Acara 

dibuat untuk setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan UU. 

Keberadaan Berita Acara dalam kaitannya dengan bukti elektronik 

sangatlah penting. Berita Acara merupakan dokumen bagi hakim untuk 

mengetahui bagaimana suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik 

dilakukan, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau 

tidak. Keberadaan Berita Acara juga membantu hakim menelusuri 

bagaimana suatu bukti diperoleh penyidik serta apakah benar bukti yang 

diperoleh itu sama dengan yang dihadirkan di persidangan dalam rangka 

pembuktian. Saat ini, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai pada 
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tahapan-tahapan apa saja Berita Acara harus dibuat terkait bukti 

elektronik. Ketidakjelasan ini dapat menyulitkan hakim dalam meyakini 

apakah suatu informasi/ dokumen elektronik yang dihadirkan di 

persidangan sesuai dengan aslinya atau tidak. 

4. Pengelolaan Bukti elektronik Sehingga Dapat Dijadikan 

Perluasan Alat Bukti Petunjuk Pada Perkara Pidana 

Bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan haruslah 

terjamin integritasnya. Salah satu yang dapat menjamin adalah bukti 

elektronik itu telah diperiksa dengan prosedur yang benar. Apabila bukti 

elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang benar, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi perubahan atas bukti tersebut, atau dengan 

kata lain, integritas bukti elektronik tersebut masih terjaga, sehingga 

memilik nilai pembuktian di persidangan. Namun, saat ini tidak ada 

prosedur pemeriksaan bukti elektronik yang berlaku secara umum di 

Indonesia, seperti prosedur pemeriksaan bukti elektronik yang 

dikeluarkan oleh National Institute of Justice, Office of Justice Programs, 

U.S. Departement of Justice, dan berlaku secara umum di Amerika Serikat, 

atau Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence, 

Association of Chief Police (ACPO) yang berlaku umum di Inggris. 

Praktiknya, prosedur pemeriksaan bukti elektronik diserahkan 

kepada masing-masing lembaga yang memeriksa bukti elektronik. Hal 

ini dapat menyebabkan tidak samanya prosedur yang dimiliki oleh 

setiap lembaga. Selain itu, hal ini dapat menyulitkan Hakim dalam 

melihat apakah sebuah bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur 

yang tepat.  

Selain itu Pasal 43 KUHAP jo. Bab IX PP 27/83 menyebutkan 

bahwa benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara (Rupbasan). Ketentuan ini seharusnya juga berlaku untuk bukti 

elektronik berupa data yang telah disita. Namun, ketentuan ini hanya 
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dapat diterapkan pada perangkat elektronik, tidak untuk “data” berupa 

informasi/dokumen elektronik.  

Saat ini belum ada aturan dan prosedur yang jelas terkait 

penyimpanan informasi/dokumen elektronik yang diperoleh penyidik 

dalam rangka mencari bukti tindak pidana. Padahal, aturan tersebut 

sangat diperlukan mengingat sifat bukti elektronik yang sangat mudah 

berpindah, sehingga bukti elektronik sangat rentan disalahgunakan. 

Aturan mengenai penyimpanan bukti elektronik juga diperlukan 

mengingat bukti elektronik sangat mudah rusak atau berubah bentuk 

sehingga dibutuhkan sistem penyimpanan yang khusus.  

Aturan dan prosedur yang ada harus dapat membatasi akses 

terhadap bukti elektronik sehingga kredibiltas dari bukti tersebut tetap 

terjaga. Masalah lain terkait penyimpanan bukti elektronik adalah tidak 

adanya aturan mengenai keadaan seperti apa yang dapat menjadi alasan 

penyimpanan bukti elektronik dan berapa lama bukti elektronik dapat 

disimpan (masa retensi) untuk digunakan dalam penegakan hukum, 

seperti yang diatur dalam Pasal 125n Wetboek van Strafvordering dan 

Pasal 10 Ayat (6) Police Data Act Belanda, yang menyebutkan bahwa 

bukti elektronik dapat disimpan apabila berhubungan dengan tindak 

pidana lain untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Dalam melakukan penyitaan atas informasi/dokumen elektronik, 

tak jarang dilakukan dengan cara penyalinan atas seluruh atau sebagian 

data dalam suatu storage device. Hal ini berpotensi ditemukannya data 

atau informasi yang tidak relevan dengan perkara. Selain itu, dalam 

sebuah penanganan perkara, bisa saja terdapat data yang telah diblokir 

oleh Penyidik, yang ternyata tidak relevan dengan perkara. Saat ini, tidak 

ada aturan mengenai bagaimana perlakuan atas data tidak relevan 

tersebut, apakah tetap dapat disimpan, dikembalikan kepada pemiliknya, 

atau dimusnahkan. Padahal, data yang tidak relevan tersebut bisa saja 

berupa informasi rahasia atau data privat yang dimiliki pemilik data. 
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Aturan ini sangat dibutuhkan untuk menjaga hak privasi pemilik data 

agar data yang tidak relevan tersebut tidak disalahgunakan. 

Penulis akan mengkaitkan persoalan prosedur mendapatkan 

bukti elektronik yang telah dibahas di atas dengan urgensi dari alat bukti 

petunjuk yang ada dalam KUHAP. Semua alat bukti pada prinsipnya 

sama nilainya dan pentingnya, namun pada prakteknya tetap tergantung 

kepada peristiwa pidana yang bersangkutan.163 Apabila alat bukti 

keterangan saksi ataupun alat bukti lain belum mencukupi untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa, maka alat bukti petunjuk merupakan 

sarana yang efektif sehingga dapat memenuhi batas minimum 

pembuktian yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP. Mengingat sulitnya 

proses dalam tindak pidana perkosaan dan pembunuhan, maka 

keberadaan alat bukti petunjuk sangat dibutuhkan dalam rangka 

memperjelas dan membuat terang tentang suatu keadaan tertentu yang 

terkait dengan tindak pidana sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa. 

Petunjuk acapkali digunakan hanya untuk membenarkan bagian 

yang tertentu dari alat bukti atau bagian dari peristiwa pidana. Tidak ada 

satu petunjuk menetapkan adanya seluruh peristiwa pidana yang telah 

dilakukan. Praktik di dalam proses pengadilan, disamping pengakuan 

terdakwa (keterangan terdakwa), maka petunjuk-petunjuk itu 

merupakan alat-alat bukti terpenting yang dapat mengakibatkan 

terdakwa dijatuhi hukuman, oleh karena jarang sekali ada seorang saksi 

yang melihat dengan langsung peristiwa pidana seluruhnya pada ketika 

sedang dilakukannya. Misalnya saja pembongkaran waktu malam itu 

hampir-hampir tidak pernah terjadi, bahwa pencurinya pada waktu 

membongkar, masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang 

dapat dilihat oleh seorang saksi atau peristiwa perkosaan yang 
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 Ibid., hlm. 316. 
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dilakukan di dalam kamar tertutup, kemudian korban berdarah-darah 

keluar kamar. Tak dapat dilihat oleh seorang saksi164 

B. Model Investigasi, Pengelolaan Alat Bukti elektronik Dan Digital 

Forensik Pada Perkara Pidana yang Dapat digunakan di 

Indonesia 

Sebelum membahas rumusan digital forensik lebih mendalam, 

terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan tentang perbedaan kejahatan 

yang dilakukan secara konvensional dengan bukti-bukti yang mengarah 

pada bukti elektronik dengan kejahatan dunia maya (Cyber Crime). Hal 

ini perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman tentang 

kedua hal tersebut. Pertama kejahatan yang dilakukan secara 

konvensional dengan bukti elektronik sebagai barang bukti. Pada kondisi 

seperti ini, sebuah kejahatan yang dilakukan secara terdakwa seperti 

perampokan, pencurian, pembunuhan dan lainnya yang secara langsung 

tidak bersinggungan dengan teknologi informasi karena dilakukan 

bukan cyberspace165 melainkan dilakukan pada dunia nyata. Namun yang 
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 Soesilo, Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu Dan Penyidik (Dalam 

Penyelesaiuan Perkara Sebagai Penegak Hukum), Politeia, Bogor, Jakarta, 1978, hlm. 107. 
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 Istilah „cyberspace‟ pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson, seorang 

penulis fiksi ilmiah sebagai ―…was a consensual hallucination that felt and look like a 

physical space but actually was a computer-generated construct representing abstract data‖. 

Lihat Gibson, William, Neuromancer, The Berkley Publishing Group, New York, 1984.  

Cyberspace sama dengan virtual space yang berarti ruang maya, suatu lokasi imajiner tempat 

aktivitas elektronik dilakukan. Atau bisa juga diartikan sebagai proses menjadi sebuah 

masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan 

komputer (interconnected computer networks). Moore berargumen bahwa cyberspace 

merupakan integrasi atau rasionalisasi secara natural dan tidak terhindarkan dari special-

purpose network yang membentuk sistem saraf masyarakat modern akibat semakin rumit dan 

berkembangnya infrastruktur yang ada, seperti penyiaran melalui satelit, kabel, telepon baik 

umum dan seluler, internet dan alat elektronik lainnya Lihat Moore, Richard K., 1999. 

“Democracy and Cyberspace” Discourse and Decision Making in the Information Age, 

Routledge, London, hlm. 39. Pendapat itu didukung oleh Castells yang menyatakan bahwa 

cyberspace merupakan wadah baru bagi masyarakat untuk menciptakan perubahan politik, 

menghindari terjadinya konflik antara pasar bebas dan pasar tertutup, serta untuk mengatasi 

perpecahan karena jarak antara masyarakat yang inklusif dan eksklusif. Ruang ini tidak lain 

merupakan hasil dari transformasi teknologi yang ada. Lihat Castells, Manuel, 

“Informational Politics and the Crisis of Democracy” The Power of Identity, Blackwell 

Publisher, Oxford, hlm. 367. 
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menjadi bukti-bukti pada perkara tersebut salah satunya adalah bukti 

elektronik/alat bukti elektronik, seperti rekaman cctv, e-mail, foto, video 

yang tersimpan pada media perangkat elektronik (device), tentunya 

informasi yang tersimpan pada media yang disebutkan tadi secara 

langsung atau tidak langsung menyimpan informasi yang berkaitan 

dengan perbuatan terdakwa. 

Kedua, kejahatan dunia maya adalah sebuah kejahatan berbasis 

ke komputer/melibatkan komputer dan jaringan (network).166 Definisi 

lainnya adalah Pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau 

sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja 

menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental 

atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak 

langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti 

Internet (jaringan termasuk namun tidak terbatas pada ruang Chat, 

email, notice boards dan kelompok) dan telepon genggam (Bluetooth / 

SMS / MMS)".167 Cybercrime dapat mengancam seseorang, keamanan 

negara atau kesehatan finansial.168 Contoh kejahatannya adalah 

pembobolan kartu kredit, penyadapan, hacking/peretasan, pelanggaran 

hak cipta, pornografi, penyebaran informasi palsu pada media sosial dan 

lainnya. Dalam hal ini, kejahatan bersinggungan langsung dengan 

teknologi informasi, dan bukti-buktinya biasanya dalam bentuk digital 

serta yang menjadi tempat kejadian perkara adalah cyberspace. Berikut 

penulis akan menyajikan perbedaan antara dua kejahatan konvensional 

dengan Cybercrime: 
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 Halder, D., & Jaishankar, K. Cyber crime and the Victimization of Women: 
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Tabel 

Perbedaan Kejahatan Konvensional dengan Cybercrime 

NO Kejahatan Konvensional Cybercrime 

1 Tidak bersinggungan langsung 

dengan teknologi informasi  

Kejahatan langsung 

bersinggungan dengan 

teknologi informasi 

2 Bukti-bukti mencakup bukti 

konvensional/analog dan bukti-

bukti elektronik 

Bukti-bukti tersedia dalam 

bentuk digital 

3 Tempat kejadian perkara berada 

di suatu tempat 

Tempat kejadian perkara 

berada di cyberspace/non fisik 

4 Penyidikan dilaksanakan secara 

konvensional, dan bukti-bukti 

elektronik (jika ada) perlu 

melalui proses validasi dan 

verifikasi oleh lembaga yang 

berkompeten. 

Penyidikan dilakukan oleh 

lembaga/orang yang 

berkompeten di bidang digital 

forensik, karena pelaksanaan 

penyidikan dilakukan secara 

virtual undercover. 

5 Laboratorium Digital Forensik 

diperlukan jika terdapat bukti 

elektronik 

Laboratorium digital forensik 

dibutuhkan 

6 Perlu keterangan ahli untuk 

menjelaskan bukti elektronik 

(jika ada) 

Memerlukan keterangan ahli  

Dari matrik diatas, terlihat bahwa kedua jenis kejahatan di atas 

berbeda, namun terdapat kesamaan jika bersinggungan dengan 

teknologi informasi sebagai alat buktinya. Buku ini sebenarnya lebih 

menyasar pada kejahatan konvensional dengan bukti elektronik, namun 

tidak menutup kemungkinan nantinya rekomendasi yang ditawarkan 

pada buku ini juga dapat dipergunakan dalam perkara Cybercrime. Hal 

ini dikarenakan kedua jenis kejahatan ini memerlukan digital forensik 
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(pada kejahatan konvensional dengan bukti elektronik) untuk 

membuktikan bahwa telah terjadi terjadi/tidak terjadi suatu tindak 

pidana. 

Pada bagian sebelum ini, penulis telah memaparkan secara 

sepintas lalu definisi digital forensik, bukan bermaksud untuk 

mengulangi paparan tersebut namun perlu rasanya penulis kembali 

menyajikan definisi-definisi digital forensik dari para ahli. Menurut 

Marcella:169 digital forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan 

pemeliharaan, identifikasi, pengambilan/penyaringan, dan dokumentasi 

bukti digital dalam kejahatan computer. Selain itu Budhisantoso170 

menjelaskan digital forensik adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan 

pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data 

dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan perangkat 

penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam 

penegakan hukum. Dari dua definisi di atas, penulis mencoba 

merumuskan definisi digital forensik adalah penggunaan teknik analisis 

dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa dan 

menyimpan bukti/informasi yang secara magnetis 

tersimpan/disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital 

sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus kejahatan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia 

belum memiliki standar operasional prosedur mengenai digital forensik, 

untuk itu buku ini akan mencoba memberikan beberapa model 

investigasi digital forensik sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar 

pembuatan SOP digital forensik nantinya. Model ini terinspirasi dari 

                                                             
169

 Marcella, A. J. & Greenfiled, R. S. 2002. “Cyber Forensics a field manual for 

collecting, examining, and preserving evidence of computer crimes”, Florida: CRC Press 

LLC 
170

 Budhisantoso, Nugroho, Personal Site, diakses pada laman website http:// 

www.forensik-komputer.info, diakses 12 April 2021 Pukul 10.15 WIB. 
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Digital Forensic Research Workshop (DFRW)171 yang kemudian 

dimodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan hukum 

yang ada di Indonesia. Berikut penulis sajikan dalam bentuk skema, 

sebagai berikut:172 

Gambar 

Skema model investigasi, Pengelolaan Alat Bukti elektronik dan 

Digital Forensik Pada Perkara Pidana di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tahap Persiapan (Preparation) 

Pada tahapan ini proses pra penyelidikan dimulai, dimulai dengan 

persiapan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penyelidikan/penyidikan nantinya. Termasuk surat dari aparat 

                                                             
171

 Digital Forensic Research Workshop (DFRWS) adalah organisasi nirlaba yang 

didedikasikan untuk bergerak dalam bidang digital forensik untuk mengatasi tantangan yang 

muncul di bidang tersebut. DFRWS menyelenggarakan konferensi forensik digital, 

tantangan, dan kolaborasi internasional untuk membantu mengarahkan arah penelitian dan 

pengembangan di bidang digital forensik. Konferensi DFRWS memberikan peluang untuk 

bertukar pikiran melalui makalah penelitian, presentasi praktisi, dan investigasi tentang bukti 

elektronik yang sedang berlangsung. Setiap pertemuan mencakup lokakarya teknis, demo, 

diskusi panel, dan "sesi terobosan" lainnya yang mencakup berbagai masalah yang berkaitan 

dengan digital forensik. Pada akhirnya, adalah tujuan DFRWS untuk menumbuhkan 

pengetahuan lintas disiplin ilmu yang merangsang pertumbuhan yang sehat di bidang yang 

berkembang digital forensik yang tengah berkembang pesat ini. Perlu dicatat bahwa banyak 

perkembangan baru di lapangan yang berakar pada karya dan sesi terobosan di konferensi 

DFRWS. Dengan demikian, konferensi DFRWS tidak hanya merupakan gambaran singkat 

dari keadaan penelitian di lapangan, tetapi juga merupakan penunjuk yang berguna menuju 

masa depan.. Lihat https://dfrws.org/  
172 Surya Prahara, Kedudukan Alat Bukti Elektronik..., Op. Cit., hlm. 436 

https://dfrws.org/
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kepolisian, kejaksaan, pengadilan untuk pengambilan dan penyitaan 

terhadap bukti elektronik pada perkara pidana. 

2. Pengumpulan bukti elektronik 

Bukti elektronik tersebut diambil dengan menggunakan beberapa 

cara, sebagai berikut: 

a. Jika bukti tersebut tersimpan pada media elektronik (electronic 

devices), maka penyidik dapat menyita keseluruhan komponen 

media tersebut. Contoh bukti CCTV, maka penyidik akan menyita 

perangkat DVR pada CCTV tersebut, atau jika tersimpan pada 

telepon genggam maka penyidik akan menyita telepon genggam 

tersebut dan seterusnya. 

b. Jika bukti elektronik tersebut berada pada jaringan/network 

maka penyidik akan melaksanakan proses investigasi terhadap 

jaringan/network tersebut. 

c. Jika bukti tersebut tersimpan pada akun pribadi, private cloud 

atau storage sejenis pada dunia maya. Maka penyidik terlebih 

dahulu meminta kerjasama tersangka untuk memberikan 

password akun-akun yang dimaksud, namun jika tersangka tidak 

bisa bekerjasama dengan penyidik maka penyidik perlu 

berkoordinasi dengan provider penyedia akun tersebut. 

Pada bagian ini, memang institusi penegak hukum seperti POLRI, 

kejaksaan, KPK dan pengadilan perlu membuat kerjasama dengan 

provider-provider penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia, 

hal ini diperlukan guna kelancaran penyidikan. Membobol paksa 

sebuah akun milik tersangka tentu bisa saja dikait-kaitkan dengan 

isu HAM dan pelanggaran privasi, hal ini dikarenakan pada akun-

akun tersebut tentu tidak hanya menyimpan informasi yang 

berkaitan dengan kejahatan tersangka saja, melainkan bisa saja 

berisi informasi tentang kehidupan tersangka yang bersifat 

pribadi. Untuk itu kerjasama dengan provider sangat diperlukan. 
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3. Penyitaan dan Pemeliharaan (preservation of electronic 

evidence) 

a. Penyitaan173 

Tahapan ini adalah tahapan yang paling krusial, pada saat 

pengambilan bukti elektronik (penyitaan bukti elektronik)174 bisa 

saja tanpa sengaja penyidik merusak file/informasi elektronik 

yang ada tersimpan pada media/perangkat elektronik tersebut, 

atau cara-cara yang digunakan oleh penyidik dalam pengambilan 

bukti elektronik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga 

membuat bukti elektronik tersebut menjadi tidak relevan. Untuk 

itu dalam proses penyitaan harus dilakukan oleh orang yang 

berkompeten dibidangnya. 

                                                             
173

 Benda-benda yang dapat disita antara lain: 

a. Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari 

tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.  

b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkannya. 

c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana. 
174

 Saat ini pengaturan mengenai penyitaan bukti elektronik hanya tercantum pada Pasal 

43 Ayat (3) dan (4) UU ITE. Pada pasal tersebut terdapat beberapa persoalan diantaranya: 

a. Menyebut “hanya berlaku untuk tindak pidana di bidang transaksi dan informasi 

elektronik”, sehingga tidak jelas apakah aturan ini berlaku untuk semua tindak 

pidana? Termasuk tindak pidana korupsi; 

b. Belum ada pengaturan tentang prosedurnya, hanya dinyatakan “dilakukan sesuai 

hukum acara pidana”. Tidak jelas apakah maksudnya aturan tentang penyitaan 

dalam KUHAP berlaku Mutatis Mutandis atau tidak, seperti kebutuhan izin khusus 

dari Pengadilan untuk melakukan penyitaan, untuk itu rumusan model ini disusun 

pada buku ini; 

c. Sifat penyitaan bukti elektronik berbeda dengan penyitaan perangkat biasa karena 

penyitaan bukti elektronik bersifat mirroring yang mengcopy data dari perangkat, 

sehingga pada banyak kasus pemilik data masih dapat mengakses datanya. Padahal, 

esensi dari penyitaan adalah membatasi akses terhadap barang miliknya agar barang 

tersebut tidak berubah; 

d. Pengaturannya terbatas pada penyitaan atas obyek fisik atau benda tidak bergerak. 

Padahal, bukti elektronik adalah sebuah“data” yang tidak berwujud, bukan 

“perangkat” nya, sehingga aturan penyitaan bukti elektronik harus berupa penyitaan 

atas sebuah “data”; 

e. Selain itu, pengaturan penyitaan yang hanya terbatas pada objek fisik ini tidak 

mengakomodir penyitaan bukti elektronik yang tidak berada dalam sebuah 

perangkat, namun berada dalam sebuah jaringan atau sistem, seperti cloud storage, 

sistem perbankan. 
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b. Pemeliharaan175 

Setelah tahapan penyitaan maka bukti elektronik tersebut harus 

disimpan pada laboratorium digital forensik yang diakui oleh 

negara.  

4. Tahap Pemeriksaan (Examination) 

Tahapan ini tediri dari beberapa sub tahapan diantaranya: 

a. Autentification 

Sebelum autentifikasi bukti elektronik, untuk menjamin kepastian 

hukum dalam proses autentifikasi maka harus merujuk Pasal 4 

Perubahan UU ITE, yang mana pengambilan bukti elektronik 

harus atas dasar permintaan dari aparat penegak hukum. Berikut 

ini penulis akan menyajikan syarat formil dan materiil agar bukti 

elektronik dapat diakui, antara lain 

1) Penilaian bukti elektronik adalah file asli dan bukan file hasil 

duplikasi dan manipulasi 

a) Terdapat dokumen yang menunjukkan: 

(1) Berita Acara tentang penyitaan perangkat elektronik 

(2) Terdapat informasi Chain of Custody176 yang memuat 

informasi lengkap tentang perangkat elektronik dan 

bukti-bukti elektronik lainnya 

                                                             
175

 Pasal 43 KUHAP jo. Bab IX Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan 

Lembaran Negara Tahun 1983) menyebutkan bahwa benda Sitaan disimpan dalam Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Ketentuan ini seharusnya juga berlaku untuk 

bukti elektronik berupa data yang telah disita. Namun, ketentuan ini hanya dapat diterapkan 

pada perangkat elektronik, tidak untuk “data” berupa informasi/dokumen elektronik. 
176

 Chain Of Custody (CoC) adalah kronologis pendokumentasian barang bukti, dari 

mulai di temukan di TKP hingga penduplikasian dan penyimpanannya baik secara fisik 

ataupun digital. Lihat U.S. Departement of Justice – National Institute of Justice.forensic 

Examination of Digital Evidence : a Guide for Law Enforcement. Hal ini berfungsi untuk 

mengetahui kronologis penanganan barang bukti secara urut dan terperinci dengan jelas, 

dimulai dari bagaimana kondisi barang bukti saat pertama kali ditemukan, siapa saja yang 

berinteraksi dan mengakses barang buti tersebut, bagaimana kondisi terakhir barang bukti 

ketika sudah sampai pada laboratotrium forensik, apakah barang bukti tersebut sudah 

terkontaminasi oleh area sekitar atau tidak, karena keaslian barang bukti akan berpengaruh 

pada kualitas dan integritas barang bukti itu sendiri saat diajukan didepan pengadilan. 
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b) Dokumentasi tersebut disertai dengan validasi seperti 

tandatangan baik digital maupun tertulis, disertai tanggal, dan 

cap stempel baik digital maupun tertulis 

c) Dokumentasi tersebut jelas tercantum sumber data, pemilik 

sumber data dan orang yang melaksanakan proses akuisisinya 

2) Integritas 

Bukti elektronik harus terjaga integritasnya, artinya kondisi bukti 

elektronik yang dihadirkan di persidangan harus sama dengan 

kondisi ketika bukti elektronik ditemukan, untuk menjamin 

integritas tersebut maka diperlukan: 

a) Dokumen Chain of Custody dan foto hasil verifikasi integritas 

data dalam bentuk hash/hashing.177 

b) Dokumen Chain of Custody yang mencatat seluruh aktivitas 

yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan 

bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar 

Chain of custody masuh perlu didukung oleh bukti lainnya seperti 

keterangan saksi dan keterangan ahli.178 

b. Fact Finding 

Dari hasil autentifikasi, maka perlu adanya pencarian fakta untuk 

menghubungkan bukti elektronik tersebut dengan bukti-bukti 

                                                                                                                                                             
Keaslian disini berarti kondisi barang bukti saat terakhir sama dengan kondisi saat pertama 

kali ditemukan. 
177

 Hash secara sederhana dapat didefinisikan sebagai angka yang dihasilkan dari 

serangkaian teks atau proses kode teks menjadi angka. Hashing merupakan proses 

menghasilkan nilai hash untuk tujuan mengakses data dengan alasan keamanan dan sistem 

komunikasi. Lihat Teresia Sinaga, Perbedaan Hashing dan Enkripsi – SSL Indonesia, diakses 

dari laman website https://sslindonesia.com/perbedaan-hashing-dan-enkripsi-ssl-
indonesia/ pada tanggal 11 Mei 2021 Pukul 21.14 WIB. Hash ini merupakan hasil enkripsi 

data yang akan menampilkan keaslian data yang diambil, jika sebuah data telah mendapatkan 

modifikasi maka akan tercatat pada enskripsi yang dihasilkan oleh hash. 
178

 Keterangan ahli dibutuhkan dari Otentikasi dan integritas bukti elektronik dapat 

diperiksa dari verifikasi integritas data seperti mencocokkan message digest, verifikasi 

hashing, pengecekan nomor telepon genggam dengan konfirmasi nama pengguna, dan 

pengecekan registry dalam bentuk Laporan Ahli Forensik yang telah bersertifikasi dan di 

akui oleh negara 

https://sslindonesia.com/perbedaan-hashing-dan-enkripsi-ssl-indonesia/
https://sslindonesia.com/perbedaan-hashing-dan-enkripsi-ssl-indonesia/
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lainnya.  Untuk itu dibutuhkan penilaian bahwa bahwa bukti 

elektronik menunjukkan fakta yang sebenarnya, diantaranya: 

1) Penyidik harus melakukan Interpretasi fakta dari bukti elektronik 

tidak bermakna ganda. 

2) Terdapat alat bukti lain yang mendukung fakta yang ditunjukkan 

oleh bukti elektronik seperti keterangan saksi dan keterangan 

ahli 

 

5. Result 

Hasil Chain of Custody dan keterangan-keterangan mengenai 

autentifikasi bukti-bukti digital yang telah diuji melalui metode 

hashing diterbitkan dalam bentuk berita acara. Apabila dari fakta-

fakta tersebut ternyata bukti elektronik yang ditemukan tidak 

memiliki kaitan dengan perkara maka perlu dibuatkan laporan oleh 

ahli forensik. Ketika pada hasil dari keseluruhan proses di atas 

memperlihatkan keaslian dan adanya hubungan bukti elektronik ini 

dengan perkara yang sedang diselidiki, maka perlu diterbitkan surat 

keterangan oleh ahli-ahli digital forensik agar bukti elektronik 

tersebut dapat diposisikan sebagai alat bukti, dan dapat 

dipergunakan pada persidangan. 

6. Penyajian (Presentation) 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan penyajian laporan 

sesuai dengan barang bukti dan hasil analisa yang sudah 

dilakukan. Hasil laporan yang dimaksud yang akan digunakan pada 

pengadilan. Sehingga untuk memperkuat laporan biasanya 

bersamaan dengan kehadiran saksi ahli dalam mengurai dan 

mempresentasikan hasil analisa dan pemeriksaan barang bukti. 

Penerbitan Surat sertifikasi bukti-bukti oleh ahli digital forensik guna 

dipergunakan di persidangan 
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Penerbitan surat dari ahli/digital forensik berisikan keterangan 

Chain of Custody dan keterangan-keterangan mengenai autentifikasi 

bukti-bukti digital yang telah diuji melalui metode hashing 

Blueprint model pemeriksaan bukti elektronik pada digital 

forensik di atas dapat diterapkan pada jenis kejahatan konvensional 

dengan bukti-bukti elektronik. Namun mungkin saja juga bisa diterapkan 

pada Cybercrime, karena pada buku ini tidak membahas Cybercrime dan 

bentuk-bentuknya secara spesifik sehingga penulis belum bisa menguji 

secara mendalam mengenai hal itu. 

Model yang penulis paparkan di atas, sebenarnya mengacu dari 

tahapan umum Model Investigasi forensik Komputer Digital Forensic 

Research Workshop (DFRW) dengan skema sebagai berikut: 

Gambar 

Model Investigasi, Pengelolaan Bukti Elektronik, Forensik 

Komputer Digital Forensic Research Workshop (DFRW) 

 

Dari skema DFRW diatas, mereka membagi menjadi 5 tahapan yaitu: 

1. Pra Proses (Pre-Process) 

2. Akuisisi dan Akuisisi dan Pemeliharaan (Acquisition and 

Preservation) 

3. Analisa (Analysis) 
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4. Penyajian (Presentation) 

5. Pasca Proses (Post-Process) 

C. Konsep Bukti Eletronik Sebagai Alat Bukti Berdiri Sendiri Di 

Luar KUHAP 

1. Konsep Legalitas dan Bentuk Standar Alat Bukti Elektronik Agar 

Dapat Dipergunakan Sebagai Alat Bukti Mandiri Di luar KUHAP 

Pada bab-bab yang telah penulis bahas pada buku ini, penulis 

mengemukakan bahwa penulis tidak sependapat dengan UU ITE maupun 

Perubahan UU ITE yang menetapkan bukti elektronik adalah perluasan 

dari alat bukti surat. Pada sub bab sebelum ini penulis juga telah 

menganalisis dengan menggunakan teori-teori hukum mengenai 

kedudukan alat bukti elektronik. Pada bab ini penulis akan membuat 

sebuah konstruksi tentang definisi lat bukti elektronik, standar alat bukti 

elektronik yang nantinya akan mengacu kepada prinsip dasar alat bukti 

elektronik yang bisa digunakan dalam sebagai alat bukti yang sah di 

persidangan. 

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa kemajuan 

teknologi komunikasi, informasi, dan komputer, tentunya tidak dapat 

dipungkiri telah menimbulkan tatanan sosial dan sistem 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 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 (KUHAP)179 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 

                                                             
179

 AR. Sujono Dan Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 176-177. 
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yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil 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). 

Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik 

akan menjadi alat bukti surat. 

Menurut penulis kedudukan bukti elektronik sebagai suatu alat 

bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status 

yang jelas dan masih menyisakan paradoksal. Penulis menilai bahwa 

kedudukan alat bukti elektronik pada sistem pembuktian pidana masih 

sumir, karena terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang 

alat bukti elektronik justru menyatakan bahwa bukti elektronik 

merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, namun di lain pihak UU ITE 

dan Perubahan UU ITE justru sebaliknya, bahwa bukti elektronik 

merupakan perluasan alat bukti petunjuk. 

Penulis menyadari, bahwa jika konsep bukti elektronik sebagai 

suatu alat bukti yang berdiri sendiri di luar KUHAP bertentangan dengan 

prinsip pembuktian negatif (negatief wettelijke) yang dianut pada 

KUHAP Indonesia. Namun bagaimana jika seandainya ternyata bukti 

elektronik yang seharusnya memuat informasi yang dapat mengungkap 

suatu tindak pidana justru tidak di jadikan pertimbangan oleh hakim, 

karena hanya berada pada “alat bukti petunjuk” yang memiliki kekuatan 

pembuktian bebas. Artinya hanya nurani hakim yang bisa menjawab hal 

itu. Menurut penulis justru kondisi demikian tidak memberikan 

kepastian hukum.  

Pada RUU KUHAP Indonesia, Kebutuhan terhadap alat bukti 

elektronik dalam peradilan tindak pidana umum telah diakomodasi 

dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 

pada draft bulan Desember Tahun 2012 mengenai bukti elektronik 

sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RUU KUHAP. 
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Alat bukti elektronik sendiri menempati posisi ketiga dari tujuh alat 

bukti. Artinya jika urutan tersebut mencerminkan tingkat penilaian alat 

bukti maka bukti elektronik termasuk memiliki kekuatan pembuktian 

yang cukup baik 

Pengertian alat bukti elektronik menurut Pasal 175 RUU KUHAP 

adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk 

setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca 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, gambar, peta, 

rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna. 

Definisi di atas sedikit berbeda dengan definisi alat bukti 

elektronik yang tertera pada UU ITE, yang mana mengacu pada definisi 

dokumen elektronik dan informasi elektronik. Menurut penulis kedua 

definisi ini telah cukup memberikan penjelasan tentang alat bukti 

elektronik, namun perlu diketahui, pada defensi tersebut hanya 

mengunci definisi pada frasa “informasi” yang diucapkan, dikirim, 

diterima atau disimpan secara elektronik. Sama halnya dengan definisi 

dokumen elektronik yang tertera pada UU ITE dan Perubahan UU ITE 

yang juga terfokus pada frasa 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 

atau benda fisik. 

Frasa informasi dan data sebagaimana yang dimaksud pada 

definsi-definisi di atas biasanya berbentuk file digital, baik dalam bentuk 

video dengan format avi, mp4, mpg, vob, 3gp, mkv dan lainnya, atau 

dalam bentuk gambar berformat jpg, jpeg, pdf, psd dan lainnya. Atau 

dapat juga dalam bentuk suara berformat mp3, flac, aac, m4a, mpeg2 dan 

lain sebagainya. Biasanya file digital ini tersimpan dalam wadah 
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penyimpanan elektronik baik dalam bentuk hardware (perangkat keras) 

seperti hard disc, flashdisk, cd dan lainnya. Ada pula yang tersimpan pada 

media awan (cloud). 

Perlu diketahui, bahwa sebenarnya alat bukti elektronik ini 

terbagi dalam dua pemahaman, pertama pemahaman dalam bentuk 

elektronik atau informasi yang tersimpan dalam benda elektronik 

(contoh seperti rekaman CCTV yang tersimpan di dalam DVR). Kedua, 

file digital yang memuat informasi elektronik. Yang perlu diperhatikan 

pada kedua pemahaman ini adalah sifatnya. Pada pengertian alat bukti 

elektronik dalam pemahaman bentuk elektronik maka informasi 

elektronik yang tersimpan pada benda elektronik penyimpan informasi 

tersebut harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu, hal ini 

diperlukan untuk menjamin keaslian informasi yang tersimpan pada 

perangkat elektronik tersebut. Persoalannya siapa yang berhak untuk 

melakukan verifikasi tersebut. 

Sedangkan pada pemahaman yang kedua yaitu file digital yang 

memuat informasi elektronik. Pada informasi elektronik yang tersimpan 

dalam perangkat elektronik (seperti rekaman CCTV yang tersimpan di 

dalam DVR) maka dirasa tidak terlalu rumit untuk membuktikan apakah 

informasi yang tersimpan di dalam perangkat elektronik tersebut adalah 

file original. Namum bagaimana dengan file digital? File digital sangat 

mudah untuk dipindah-pindahkan atau digandakan. Pertanyaannya 

apakah file original yang telah diduplikasi memiliki kekuatan 

pembuktian? Siapa yang berwenang untuk memeriksa bukti elektronik 

tersebut? 

Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang berwenang untuk 

memeriksa informasi yang tersimpan di dalam perangkat elektronik 

maupun file digital adalah sebuah lembaga yang dikenal dengan digital 

forensik.  Landasan forensik digital ialah praktik pengumpulan, analisis, 

dan pelaporan data digital. Investigasi forensik digital memiliki 
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penerapan yang sangat beragam. Bidang ilmu forensik atau forensik 

adalah istilah yang diberikan untuk penyelidikan kejahatan 

menggunakan sarana ilmiah atau digunakan untuk menggambarkan 

deteksi kejahatan secara umum. Ini adalah aplikasi dari spektrum ilmu 

yang luas untuk menjawab pertanyaan yang menarik bagi sistem hukum. 

Munculnya forensik berasal dari timbulnya perilaku kriminal, ilegal dan 

tidak pantas.180  Dalam bukunya Aaron Philipp181 yang berjudul Hacking 

Exposed Computer Forensics, Second Edition: Computer Forensics Secrets 

& Solutions secara umum sub digital forensik terbagi menjadi lima yaitu 

live forensic, network forensic, computer forensic, mobile forensic, dan 

database forensic.  

Kemudian pada pertanyaan, apakah file original yang telah 

diduplikasi memiliki kekuatan pembuktian.  Pada dasarnya informasi 

elektronik yang telah diduplikatkan adalah reprenstasi dari informasi 

elektronik asli yang direproduksi secara digital, sehingga memuat semua 

informasi aslinya. Sebagaimana yang telah penulis bahas pada Bab III 

pada buku ini mengenai konsep dan prinsip alat bukti elektronik pada 

negara-negara di Eropa, Khusus untuk United Kingdom mengakui 

duplikasi informasi elektronik sebagai bukti yang sah sepanjang belum 

di manipulasi (melalui proses editing). Karena alat bukti elektronik yang 

dalam bentuk duplikasi dan belum tersentuh proses editing memiliki 

informasi yang sama dengan file aslinya. Namun bagaimana 

membuktikan bahwa file duplikasi tersebut sama dengan file aslinya? 

Untuk membuktikan hal tersebut maka harus ditangani oleh ahli 

dibidangnya melalui laboratorium digital forensik bersertifikasi dan 

diakui oleh pemerintah. 
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Bagaimana dengan Indonesia. Apakah file digital hasil duplikasi 

yang memuat informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana dapat 

digunakan sebagai alat bukti? Jawabannya adalah tidak. Hal ini telah 

dijelaskan pada UU ITE dan Perubahan UU ITE, bukti elektronik adalah 

informasi yang diambil langsung dari perangkat elektronik (device), 

bukan hasil duplikasi. Tidak diakui file duplikasi ini tentu memiliki 

alasan kuat, menurut penulis tim pembentuk UU ITE menyadari bahwa 

dalam hal pemeriksaan bukti elektronik ketersediaan sumber daya dan 

sarana pendukung masih lemah, sehingga cukup sulit untuk 

membuktikan keaslian sebuah file (atau membuktikan kesamaan 

informasi pada file duplikasi). 

Pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah, bukti 

elektronik seperti apa yang dapat diakui sebagai alat bukti yang berdiri 

sendiri di luar KUHAP dan memiliki kekuatan pembuktian. Pertanyaan 

tersebut akan penulis jawab dengan menjabarkan prinsip-prinsip yang 

harus dimiliki oleh sebuah bukti elektronik. Prinsip-prinsip yang harus 

diperhatikan pada bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat 

diterima di persidangan pada negara-negara penganut common law 

seperti Australia, Amerika Serikat, memiliki beberapa kesamaan prinsip, 

diantaranya: 

1) Bukti elektronik harus Asli (otentik) 

Asli dalam hal ini adalah, file digital yang langsung diambil melalui 

perangkat elektronik maupun media awan, tanpa melalui proses 

duplikasi dan editing. 

2) Bukti elektronik harus memuat keakurat informasi 

Kesesuaian bukti elektronik yang dikumpulkan dengan alat-alat 

bukti lainnya sangatlah penting, dengan adanya persesuaian 

tersebut maka bukti elektronik dapat dihadirkan di persidangan. 

3) Bukti elektronik harus konkret dan legkap 
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Sebuah bukti elektronik harus dapat menceritakan, 

menggambarkan tentang serangkaian keadaan atau peristiwa182 

tertentu (tindak pidana) 

Untuk menyempurnakan prinsip-prinsip telah dijabarkan di atas, 

maka terdapat prinsip penunjang agar bukti elektronik bisa diterima di 

persidangan, yaitu: 

1) Setiap bukti elektronik harus melalui proses digital forensik, 

apabila proses validasi bukti elektronik telah dikeluarkan oleh 

lembaga digital forensik barulah bukti elektronik tersebut sah 

sebagai suatu alat bukti dan dapat dipakai di persidangan.  

2) Bukti elektronik tidak boleh diubah dengan menggunakan 

perangkat elektronik apapun. 

3) Pemeriksaan terhadap bukti elektronik hanya boleh dilaksanakan 

oleh orang-orang yang ahli di bidangnya yang dibuktikan dengan 

sertifikat keahlian (digital forensik)  

4) Semua aktivitas yang berkaitan dengan penyitaan, akses, 

penyimpanan atau transfer bukti digital harus sepenuhnya 

didokumentasikan, dilestarikan dan tersedia untuk ditinjau. 

Setelah bukti elektronik mematuhi prinsip di atas, maka sertifikasi 

yang dikeluarkan oleh lembaga digital forensik adalah hasil uji digital 

forensik yang sah dan memenuhi kriteria sebagai alat bukti. Hasil uji 

forensik digital merupakan sebuah hasil uji forensik. Hasil uji forensik 

mengacu pada suatu bentuk laporan hasil analisis bukti digital yang 

dilakukan seorang ahli forensik digital terhadap suatu bukti digital. 

Tentang adanya hasil uji forensik digital ini didasarkan pada Pasal 46 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Di 

Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronika. 
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Terkait laporan hasil uji forensik digital sebagai alat bukti, dalam 

hukum acara pidana Indonesia juga dapat termasuk dalam alat bukti 

surat jika diajukan dalam bentuk tertulis, hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP, yang berbunyi: 

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.” 

Hasil uji forensik digital menurut doktrin juga termasuk ke dalam 

ranah ahli, karena merupakan hasil analisis seorang ahli yang 

berdasarkan pendidikan formal, keahlian, bisa berkaitan dengan 

jabatannya dan bidang pengabdiannya. Hasil uji forensik ini akan di 

presentasikan di dalam persidangan oleh seorang ahli. Dalam penjelasan 

Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu 

pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam 

bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia 

menerima jabatan atau pekerjaan. Hasil uji forensik digital yang 

dikeluarkan oleh laboratorium forensik Polri berbentuk BAP 

Laboratorium Kriminalistik. Ahli di persidangan akan menjelaskan 

terkait dengan bukti yang dianalisis dan Sistem Operasional dan 

Prosedur dari analisa bukti tersebut. Terkait dengan bukti digital dan 

laporan uji forensik yang dihadirkan, keterangan seorang ahli forensik 

digital sangat penting untuk pembuktian di persidangan. Hal ini 

dikarenakan laporan hasil uji forensik digital sulit dipahami oleh orang 

awam dan keterangan ahli di persidangan akan lebih dapat menjelaskan 

hasil laporan uji forensik tersebut. 
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2. Konsep Pembaharuan Definisi Mengenai Standar dan Prosedur 

Penggunaan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Berdiri 

Sendiri di Luar KUHAP 

Pada dasarnya penulis tidak mempersoalkan mengenai definisi 

alat bukti elektronik baik yang tertera di dalam UU ITE (dokumen 

elektronik dan informasi elektronik) maupun yang tertera pada RUU 

KUHAP. Namun yang menjadi persoalan adalah keduduk analat bukti 

elektronik dalam sistem pembuktian pada perkara pidana yang 

membuat kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik menjadi sumir 

dan berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dalam mengungkap 

suatu perkara pidana. 

Seperti yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelum ini 

terdapat paradoksal mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam 

hukum pembuktian perkara pidana, yang mana beberapa undang-

undang menjelaskan bukti elektronik adalah alat bukti yang berdiri 

sendiri dan sebagian lagi menyatakan bukti elektronik adalah bagian 

dari perluasan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP. Bagaimana jika 

memang bukti elektronik ini merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, 

apakah hal ini legal menurut sistem pembuktian dalam hukum pidana? 

Pasal 184 KUHAP telah mengatur tentang alat-alat bukti yang dipakai 

dalam perkara pidana, dan sistem pembuktian pidana di Indonesia 

bersifat limitatif, Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan 

untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Alat bukti 

yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanyalah kelima 

alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti di luar kelima alat 

bukti di atas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan 

yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa 

maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara 

dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk itu, 

menurut penulis, konsep bukti elektronik adalah alat bukti yang berdiri 

sendiri tidak bisa diterapkan sepanjang RUU KUHAP baru belum di 
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undangkan, hal ini dikarenakan limitatif alat bukti yang ada pada sistem 

pembuktian perkara pidana yang dianut oleh Indonesia. 
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BAB VI 

DIGITAL FORENSIK DI INDONESIA 

A. Definisi Digital Forensik 

Sebelum masuk pada definisi digtal forensik secara mendalam, 

perlu kiranya penulis terlebih dahulu menyampaikan apa itu forensik. 

Forensik (berasal dari bahasa Latin forensis) yang berarti "dari luar", 

adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu 

proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.183 

Penulis mengutip penjelasan Feri Sulianta yang menyatakan forensik 

memilki arti “membawa ke pengadilan”. Istilah Forensik adalah suatu 

proses ilmiah (didasari oleh ilmu pengetahuan) dalam mengumpulkan, 

menganalisa, dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan 

terkait adanya suatu kasus hukum.184 

Digital forensik berbeda dengan forensik pada umumnya. digital 

forensik atau komputer forensik adalah pengumpulan dan analisa data 

dari berbagai sumber daya komputer ini mencakup: Sistem komputer, 

jaringan komputer, jalur komunikasi (mencakup secara fisik dan 

wireless), dan juga berbagai media penyimpanan yang dikatakan layak 

untuk diajukan dalam sidang pengadilan. Digital Forensik menjadi 

bidang ilmu yang menggabungkan dua bidang keilmuan, hukum dan 

komputer.185 

Agar lebih memahami apa yang dimaksud dengan digital forensik 

ini, berikut penulis paparkan beberapa definisi yang disampaikan oleh 

para ahli. Definisi ini diambil dari berbagai literatur terkait dengan 

digital forensik, sebagai berikut: Pertama, definisi yang disampaikan oleh 

Ruby Alamsyah, ahli digital forensik indonesia. Digital forensik adalah 

                                                             
183

 https://anissusilaabadi.wordpress.com/pengertian-forensik-dan-kriminalistik/ di 

akses 10 Desember 2021   
184

 Feri Sulianta, Komputer Forensik, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 

2.   
185

 Ibid., hlm. 3. 



164 | D i g i t a l  F o r e n s i k  d i  I n d o n e s i a  

ilmu yang menganalisa barang bukti digital sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan di pengadilan. Barang bukti digital tersebut 

termasuk handphone, notebook, server, alat teknologi apapun yang 

mempunyai media penyimpanan dan bisa dianalisa.186 

Kedua, definisi menurut H.B Wolfre yang menjelaskan bahwa  

Digital Forensik adalah: “A methodological series of techniques and 

procedures for gathering evidence, from computing equipment and various 

storage devices and digital media, that can be presented in court of law in 

coherent and  meaning full format”. Jika diartikan secara bebas 

“Serangkaian metodologis teknik dan prosedur untuk mengumpulkan 

bukti, dari peralatan dan berbagai perangkat penyimpanan dan media 

digital komputasi, yang dapat disajikan di pengadilan hukum dalam 

format penuh koheren dan berarti”187 

Ketiga, Menurut Noblett, yaitu digital forensik adalah proses 

mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah 

diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer.188 Keempat, 

Menurut Judd Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan 

komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum 

yang mungkin.189 Kelima, Menurut Marcella, digital forensik adalah 

aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, 

pengambilan/penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam 

kejahatan computer. Istilah ini relatif baru dalam bidang komputer dan 

teknologi, tapi telah muncul diluar term teknologi (berhubungan dengan 
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investigasi bukti-bukti intelijen dalam penegakan hukum dan militer) 

sejak pertengahan tahun 1980-an.190 

 Keenam, menurut Budhisantoso, digital forensik adalah 

kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam 

mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, 

komunikasi nirkabel, dan perangkat  

penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam 

penegakan hukum.191 Ketujuh, Menurut Muhammad Nuh Al-Azhar, digital 

forensik merupakan aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

komputer untuk kepentingan pembuktian hukum (Pro Justice), yang 

dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan berteknologi tinggi 

atau computer crime secara ilmiah (scientific) hingga bisa mendapatkan 

bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku 

kejahatan tersebut.192 Selain itu Ia menyatakan bahwa digital forensik 

adalah suatu bidang ilmu pengetahuan sekaligus teknologi komputer 

yang berorientasi pada kepentingan pembuktian hukum (Pro Justice), 

serta bertujuan untuk membuktikan kejahatan yang berteknologi tinggi 

atau computer crime secara ilmiah (scientific) sehingga bukti digital 

yang ditemukan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam 

persidangan;193 

Kedelapan, Prayudi & Ashari menyatakan bahwa digital forensik 

merupakan suatu ilmu sekaligus metode untuk menemukan, 

mengumpulkan, mengamankan, menganalisis, menginterpretasi dan 

mempresentasikan barang bukti digital dalam rangka kepentingan 
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proses penegakan hukum pidana dalam persidangan194 kemudian, 

Kesembilan Menurut Lazaridis, Digital forensik adalah ilmu dan metode 

untuk melakukan penemuan, validasi dan interpretasi bukti digital yang 

ditemukan pada perangkat elektronik yang digunakan dengan kejahatan 

komputer195 

Pada situs Wikipedia,196 digital forensik yang juga dikenal dengan 

nama Komputer forensik, adalah salah satu cabang ilmu forensik yang 

berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media 

penyimpanan digital. Definisi lain digital forensik adalah rangkaian 

metode dari teknik dan prosedur untuk mendapatkan barang bukti dari 

peralatan komputer, berbagai media penyimpanan dan media digital 

yang dapat dipresentasikan di pengadilan dengan format yang dapat 

dipahami dan memiliki arti.197 Digital forensik merupakan penggunaan 

teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi/ menemukan, 

mengumpulkan, memeriksa dan menyimpan bukti/informasi pada 

sistem komputer atau media  

penyimpanan digital dengan sebuah standard dan dokumentasi tertentu 

untuk dapat diajukan sebagai bukti hukum yang sah.198 
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 Joshua Sinambela, Digital Forensik Dan Barang Bukti Rekaman CCTV Kasus 

Jessica, https://infosec.id/2016/10/digital-forensik-dan-barang-bukti-rekaman-cctv-kasus-

jessica/ diakses 11 Juli 2021   
198

 Ibid., 
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B. Digital Forensik Dalam Perkara Pidana 

Peran digital forensik dalam membantu pembuktian suatu 

kejahatan secara digital sangatlah penting, namun digital forensik bukan 

hanya dapat digunakan untuk mengungkap bukti kejahatan digital tapi 

kejahatan konvensional yang memiliki barang bukti elektronik/digital. 

Tentunya digital forensik penting untuk menganalisis barang bukti 

elektronik dari kejahatan komputer (Computer crime) dan/atau 

kejahatan terkait komputer (Computer related crime).  

Kejahatan terkait komputer adalah segala jenis macam kejahatan 

tradisional seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, 

narkoba, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan komputer merupakan 

kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk 

melakukan aksi kejahatannya, misalnya defacement (pengubahan 

halaman-halaman suatu situs secara ilegal), denial distributed of service 

(membuat suatu sistem tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana 

mestinya), keylogging (merekam setiap aktivitas pengetikan di keyboard 

dan aplikasi yang tertampil di layar), identity theft (pencurian data-data 

penting dari orang-orang yang menjadi target), intrusion (masuk secara 

ilegal ke dalam suatu sistem), dan lain-lain.199 

Kembali penulis menjelaskan bahwa pada  Undang-undang No. 11 

Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik kejahatan komputer dikenal dengan tindak 

pidana teknologi informasi yaitu terdapat pada beberapa pasal berikut 

Pasal 27-35, yaitu;  

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatanyang melanggar kesusilaan.  

                                                             
199

 Muhammad Nuh Al-Azhar, Op.,Cit, hlm 7.   
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2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan perjudian.  

3. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.  

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.  

Pasal 28, berbunyi: 

1. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam Transaksi Elektronik.  

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 

atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan 

(SARA)  

Pasal 29  

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi 

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara 

pribadi. 
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Pasal 30  

a.) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang 

lain dengan cara apapun. 

b.)  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara 

apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik.  

c.) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara 

apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau 

menjebol sistem pengamanan.  

Pasal 31  

a.) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau 

Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.  

b.) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, 

dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 

tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan 

perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya 

perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang 

ditransmisikan.  

 

Pasal 32  

a.) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, 

melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 
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menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik milik Orang lain atau milik publik. 

b.) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem 

Elektronik Orang lain yang tidak berhak.  

c.) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses 

oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana 

mestinya.  

Pasal 33  

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem 

Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi 

tidak bekerja sebagaimana mestinya  

Pasal 34 ayat (1)  

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, 

mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:  

a.) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang 

atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; 

b.) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan 

itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses 

dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.  

Pasal 35  

Setiap Orang dengan sengaja. dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 
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pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik  

Digital forensik dalam perkara pidana membantu pembuktian 

suatu kasus kejahatan secara digital. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Undang-

Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ahli digital forensik, 

Christopher mengungkapkan dalam dunia digital dan elektronik barang 

bukti yang asli tidak dianalisis, sebabnya barang bukti tersebut harus 

tetap dijaga, hal itu berbeda dengan membedah tubuh korban.200 

Pelaku kejahatan dalam kejahatan komputer tentunya dapat saja 

menghilangkan barang bukti dan berusaha menghindar dari 

pertanggung jawaban pidana. Penjahat biasanya selangkah lebih maju 

dari penegak hukum, dalam melindungi diri dan menghancurkan barang 

bukti. Dalam dunia digital forensik hal tersebut di sebut anti forensik. 

Untuk itu tugas ahli digital forensik untuk menegakkan hukum dengan 

mengamankan barang bukti, rekonstruksi kejahatan, dan menjamin jika 

bukti yang dikumpulkan itu akan berguna di persidangan. 

C. Konsep Digital Forensik Sebagai Lembaga Penjamin Mutu dan 

Kualitas Keaslian Bukti Elektronik (Sertifikasi Bukti Elektronik) 

Dengan perkembangan teknologi berbasis digital, kejahatan telah 

menjadi ancaman bagi masyarakat karena dapat berdampak pada 

kerusakan yang cukup besar. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh 

tingkat pertumbuhan ilmu teknologi yang begitu signifikan sehingga 

untuk mengungkap kejahatan yang ditimbulkan sangatlah sulit. 

                                                             
200

 Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Digital Forensik Dalam Kasus Pembunuhan,. 

http://balipost.com/read/opini/2016/08/18/57582/digital-forensik-dalam-kasus-

pembunuhan.html diakses 22 Januari 2021 
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Penanganan perkara-perkara yang melibatkan bukti elektronik 

sering membutuhkan forensik. Forensik merupakan kegiatan untuk 

melakukan investigasi dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan 

kejadian kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Forensik digital 

merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan 

investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital 

(komputer, handphone, tablet, PDA, networking devices, storage, dan 

sejenisnya) Terdapat beberapa jenis digital forensik, diantaranya 

forensik yang terkait dengan komputer (host, server), jaringan (network), 

aplikasi (termasuk database), dan perangkat (digital devices). Masing-

masing memiliki pendalaman tersendiri. 

Pada forensik komputer, fokus penyidikan terkait dengan data 

yang berada atau terkait dengan komputer itu sendiri. Layanan yang 

disediakan oleh komputer atau server biasanya tercata dalam berbagai 

berkas log. Sebagai contoh, pengguna yang gagal masuk karena salah 

memasukkan password akan tercatat. Bisa jadi ini merupakan bagian 

dari upaya untuk melakukan penerobosan akses dengan cara brute force 

password cracking. Di sisi desktop, pengguna memasukkan flash disk ke 

port USB juga tercatat. Forensik komputer ini bergantung kepada sistem 

operasi yang digunakan. Sebagai contoh, kebanyakan pengguna 

komputer desktop menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. 

Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk melakukan forensik pada 

komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows201  

Sistem operasi yang lain meletakkan data di berkas yang berbeda 

dengan format yang berbeda. Sebagai contoh di sistem UNIX catatan 

tersedia pada layanan Syslog, sementara itu di sistem Microsoft Windows 

catatan dapat dilihat dengan Event Viewer. Berbagai tools forensik 

                                                             
201

 Carvey, Harlan, “Windows Forensics and Incident Recovery,” Addison Wesley, 

2005, hlm. 31. 
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tersedia untuk membantu penyidik dalam mengumpulkan data yang 

terkait dengan sistem operasi yang digunakan. 

Forensik jaringan memfokuskan kepada data yang diperoleh 

berdasarkan pengamatan di jaringan. Sebagai contoh, kita dapat 

mengamati traffic ke server-server yang diakses oleh seorang pengguna, 

yang diduga melakukan penerobosan ke sever. Bisa jadi server-server 

tersebut merupakan target penyerangan dari pengguna. Berbagai 

perangkat untuk melakukan penyadapan jaringan dapat digunakan 

untuk memantau kejadian ini. 

Forensik aplikasi terkait dengan penggunaan aplikasi tertentu. 

Aplikasi memiliki fitur untuk meninggalkan jejak sebagai bagian dari 

fungsi audit. Ada kewajiban bagi aplikasi untuk mencatat berbagai akses 

sebagai bagian dari fungsi audit ini. Sebagai contoh, penggunaan email 

dapat ditelusuri dengan adanya catatan jejak di header dari email. 

Kejadian yang terkait dengan email palsu atau “email kaleng” dapat 

ditelusuri sumbernya dengan menelusuri header dari email. Seringkali 

kegiatan forensik dilakukan terhadap komputer atau laptop yang 

digunakan oleh pengguna.  

Berbagai dokumen dan aplikasi pada komputer tersebut dapat 

memberi informasi yang bermanfaat untuk forensik. Sebagai contoh, 

sejarah browsing dari pengguna dapat ditampilkan dan dikorelasikan 

dengan kejadian yang terkait dengan server atau transaksi palsu. Hal ini 

juga terkait dengan forensik komputer. Terkait dengan aplikasi adalah 

penggunaan database. Sebagian besar aplikasi saat ini terhubung dengan 

database. Akses terhadap database ini juga tercatat sehingga jika terjadi 

masalah – seperti fraud – maka jejak-jejak yang tertinggal di catatan 

(log) database dapat digunakan untuk forensik. 

Perangkat non-komputer sekarang lebih banyak digunakan untuk 

mengakses data (misalnya mengakses internet) dan berkomunikasi 

(chat). Handphone dan tablet saat ini bahkan lebih populer daripada 
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komputer dan laptop. Forensik terhadap perangkat dilakukan untuk 

mengumpulkan data dan bukti atas kegiatan tertentu. Dikarenakan 

banyaknya jenis perangkat digital, forensik terhadap perangkat cukup 

sulit dilakukan. 

Salah satu kehebatan data digital adalah mudahnya data 

digandakan (diduplikasi). Hasil penggandaan data digital dapat sama 

persis dengan aslinya, sehingga perlu didefinisikan apa yang disebut asli 

atau original. Sebagai contoh, jika saya menggandakan (copy) sebuah 

berkas dari disk saya ke flash disk Anda dan kemudian Anda membuka 

berkas itu di komputer serta mencetaknya, mana yang disebut asli? 

Jawabannya adalah semuanya. Asli dalam data digital dapat lebih dari 

satu. Ini sebuah konsep yang agak membingungkan. Kemudahan 

menggandakan data digital ini dapat memudahkan kegiatan forensik. 

Sebagai contoh, jika penyidik mendapatkan sebuah komputer pengguna 

maka penyidik dapat menggandakan disk dari komputer pengguna ke 

disk baru. 

Proses penyidikan kemudian dapat dilakukan pada data di disk 

baru tanpa khawatir akan mencemari data aslinya. Jika terjadi kesalahan 

dalam pemrosesan data, maka dapat dilakukan penggandaan ulang dan 

pemrosesan ulang. Hal ini tidak dapat dilakukan dalam forensik non-

digital, yang mana penyidik hanya dapat melakukan pemrosesan sekali 

saja.  

Digital forensik merupakan bagian ilmu forensik yang digunakan 

untuk penyelidikan dan penyidikan dalam investigasi materi (data) yang 

dan penemuan konten perangkat digital. Para Ahli mengatakan digital 

forensik adalah suatu rangkaian metodologi yang terdiri dari teknik dan 

prosedur untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti berbasis entitas 

maupun piranti digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Digital 

forensik merupakan salah satu sarana untuk membantu penyidik dalam 

kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan yang diatur 
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dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik jo Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Untuk dapat melakukan penerapan ilmu digital forensik dalam proses 

penyidikan perlu pemahaman yang lebih dalam mengenai ilmu teknologi 

selain daripada ilmu hukum yang biasa diterapkan dalam proses 

pengadilan pidana. 

Untuk terciptanya penerapan ilmu digital forensik yang 

komprehensif diperlukan 3 (tiga) komponen terangkai yang harus 

dipenuhi untuk penerapan ilmu yang berkualitas. Ketiga komponen 

tersebut yaitu:202  

1. Manusia (People), faktor kualitas manusia yang berpengaruh 

dalam proses penerapan ilmu digital forensik. Kualitas yang 

dibutuhkan tidak hanya mampu menggunakan computer namun 

diperlukan keahlian ilmu pengetahuan khusus dan pengalaman 

untuk dapat melakukan proses analisa menggunakan ilmu digital 

forensik; 

2. Peralatan (Equipment), perlunya beberapa perangkat/alat untuk 

menunjang proses identifikasi menggunakan digital forensik 

untuk mendapatkan petunjuk guna menerangkan suatu perkara; 

3. Aturan (Protocol), dalam komponen aturan diperlukan 

pemahaman secara mendalam dari sisi ilmu hukum dan 

pengetahuan lain seperti pengetahuan teknologi informasi untuk 

menunjang penerapan ilmu dapat menjadi berkualitas dan dengan 

aturan pula dibutuhkan untuk proses menggali, mendapatkan, 

menganalisis, dan akhirnya menyajikan dalam bentuk laporan 

yang akurat. 
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 Ruci, Meiyanti, and Ismaniah. “Perkembangan Digital Forensik.” Jurnal Kajian 

Ilmiah UBJ 15, 2015, hlm. 232. 
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lmu digital forensik memiliki 4 (empat) prinsip dasar, yaitu:203  

1) Data digital sebagai bukti tidak boleh dilakukan perubahan, 

karena keasliannya akan mempengaruhi kekuatan 

pembuktian hukum di dalam persidangan. 

2) Kompetensi orang ahli dalam melakukan analisa terhadap 

data digital karena akan berdampak pada tindakan yang 

dilakukan terhadap barang bukti data digital tersebut; 

3) Terdapat standar operasional prosedur (SOP) secara teknis 

dan praktis mengenai langkah-langkah yang dilakukan 

terhadap media penyimpanan selama proses pemeriksaan 

terhadap data digital sebagai dasar perlakuan apabila 

dilakukan di kemudian hari oleh orang yang berbeda namun 

hasilnya akan sama dan dijamin keamanannya; 

4) Tanggung jawab dari setiap orang yang terlibat dalam proses 

investigasi, pemeriksaan dan analisis dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Digital forensik adalah suatu ilmu pengetahuan serta teknologi di 

bidang komputer yang bertujuan untuk mendapatkan, mengumpulkan 

dan menganalisa bukti-bukti digital yang dapat digunakan dalam suatu 

kejahatan teknologi informasi. Dalam melakukan proses investigasi 

kejahatan dalam teknologi informasi dapat dilakukan melalui 

metodologi forensik yang dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu: 

1. Search & Seizure. Investigator harus terjun langsung melakukan 

identifikasi, analisa bukti-bukti serta dapat melakukan penyitaan 

terhadap bukti-bukti untuk membantu proses penyidikan lebih 

lanjut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; 

2. Pencarian Informasi dapat dilakukan oleh investigator melalui 

aktivitas yang tercatat dalam perangkat digital ataupun 
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 Ruuhwan, Ruuhwan, Imam Riadi, and Yudi Prayudi. “Analisis Kelayakan 

Integrated Digital Forensics Investigation Framework Untuk Investigasi Smartphone.” 

Jurnal Buana Informatika, Volume 7 (4), 2016, hlm. 265–74. 
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investigator dapat melakukan penyitaan media penyimpanan data 

untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut 

Dalam melakukan pencarian bukti-bukti digital, seorang ahli 

forensik tersebut harus memahami dan mengikuti prosedur-prosedur 

mengenai ilmu komputer dan ilmu hukum yang diakui secara nasional 

maupun internasional, selain itu ahli forensik juga perlu mendalami 

teori-teori yang berkaitan dengan bukti digital yang ditemukan baik 

secara online maupun yang terdapat dalam suatu perangkat, dan ahli 

forensik harus memahami penggunaan software atau aplikasi forensik 

untuk mencari bukti-bukti digital tersebut dengan tepat dan akurat. 

Sehingga ahli forensik harus memiliki ilmu yang berkompeten secara 

khusus dan memiliki pengalaman dalam hal melakukan investigasi ilmu 

digital forensik tersebut. Pada prakteknya, mayoritas bukti digital yang 

digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut langsung 

dihapus oleh pelaku untuk menghilangkan jejaknya.  

Dalam proses inilah, salah satu keahlian dari seorang 

analis/investigator untuk dapat mendalami kembali bukti digital yang 

sudah hilang tersebut, serta mereka harus mampu untuk melakukan 

recovery data yang dibutuhkan tersebut untuk menjadi bukti digital 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara pidana.204 Seorang 

analis/investigator memerlukan keahlian yang lebih khusus mengenai 

komputer dan sistem jaringan lain, serta pemberian pelatihan secara 

langsung sehingga diharapkan penerapan-penerapan ilmu tersebut 

dapat menambah pengalaman disertai dengan sertifikat pendukung yang 

menunjukkan keahlian forensik/investigator di bidang digital. Ada tiga 

kelompok sebagai ahli digital forensik.205 
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1. Collection Specialist yaitu orang bertugas mengumpulkan barang 

bukti digital; 

2. Examiner yaitu orang yang telah memiliki kemampuan sebagai 

penguji terhadap media dan mengekstrak data pada suatu 

perangkat; 

3. Investigator yaitu orang yang pada tingkatan ini sudah masuk 

kedalam tingkatan ahli atau sebagai Penyidik ahli. 

Pada tahap ini penyidik diharuskan memiliki kompetensi yang 

sesuai untuk dapat melakukan investigasi, terhadap perkara pidana yang 

menggunakan teknologi informasi salah satunya yaitu penyidik harus 

memiliki keahlian khusus dalam ilmu digital forensik yang tersertifikasi. 

Pada persoalan bukti elektronik ini, masih terdapat beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi proses penyidikan dengan menggunakan 

metode ilmu digital forensik, antara lain adalah: 

1. Masih kurangnya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk 

proses penerapan ilmu digital forensik; 

2. Sampai saat ini Kepolisian Republik Indonesia baru bisa 

menangani perkara pidana yang berkaitan dengan 

jaringan/internet forensik; 

3. Lamanya proses sertifikasi keahlian khusus yang dikeluarkan 

dari lembaga yang berwenang; 

4. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan koordinasi 

kepada Pusat Laboratorium Forensik dan/atau Monitoring 

Center Forensik yang bertempat di Mabes Polri Jakarta. 

Sehingga pada prosesnya akan mempengaruhi waktu yang diperlukan 

dalam melakukan investigasi terkait perkara pidana yang menggunakan 

teknologi informasi. 

Masih ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab mengenai 

persoalan digital forensik ini. Pada paragraf sebelumnya penulis telah 

menjabarkan bahwa laboratorium digital forensik di Indonesia masih 
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sangat sedikit, dan itu berada di bawah naungan POLRI. Laboratorium 

itu berada pada Mabes POLRI dan laboratorium pembantu yang ada di 

Medan, Sumatera Utara. Keterbatasan ini tentu menjadi kendala dalam 

proses investigasi terhadap bukti elektronik. Laboratorium digital 

forensik milik Polri berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan diatur melalui dasar hukum berupa Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat 

Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada 

Labotorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Mengacu pada definisi laboratorium forensik pada Pasal 1 angka 

2 aturan tersebut, “Laboratorium Forensik adalah satuan kerja Polri 

meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik 

Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi 

Laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung 

penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian 

wilayah pelayanan (area service) sebagaimana ditentukan dengan 

Keputusan Kapolri.” Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: 

Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, tentang Perubahan atas 

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat 

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Seperti yang telah penulis jelaskan bahwa kondisi Indonesia 

masih sangat terbatas dalam hal laboratorium digital forensik tersebut, 

karena keterbatasan ahli, infrastruktur dan aturan mengenai hal 

tersebut. Pertanyaan yang muncul, apakah penyelenggara digital 

forensik hanya boleh dilaksanakan oleh Kepolisian saja, atau bisa saja 

diselenggarakan oleh badan-badan hukum, lembaga dan pihak swasta 

dalam menyelenggarakan laboratorium digital forensik tersebut. Untuk 
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menjawab hal tersebut, perlu terlebih dahulu kita pahami bersama apa 

itu forensik berserta pengaturannya.  

Forensik dapat diartikan sebagai suatu cara untuk membuktikan 

atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang 

sesungguhnya. Penekanannya adalah cara untuk mendapatkan alat 

bukti atau alat bantu, metode untuk mendapatkan alat bukti. contohnya 

pada penyelidikan terhadap kasus penembakan oleh anggota Polri, 

Apakah benar peluru itu berasal dari senjata si A. Untuk mengujinya, 

kemudian menggunakan forensik. Ada alat untuk melihat alur dari 

peluru tersebut yang kemudian nanti diuji dengan pistol yang ada atau 

yang temukan. Perlu diketahui bahwa alur pada setiap pistol berbeda, 

melalui penyidikan forensik maka dapat diketahui bahwa apakah benar 

peluru tersebut ditembakkan oleh pistol A atau tidaknya. 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab ini yaitu alat 

bukti elektronik, maka penulis perlu mencontohkannya dari aspek 

tersebut. Contohnya yang melibatkan bukti elektronik dalam bentuk 

video. Video tersebut akan diteliti apakah video tersebut memang 

merupakan file (data) asli yang diambil dari perangtkatnya (devices) 

atau justru video yang telah diduplikasi (copy) atau bahkan video yang 

telah di edit. Untuk membuktikan itu semua diperlukan ahli yang 

menguasai bidang ilmu telematika. Sepengetahuan penulis, jika video 

tersebut adalah video asli maka pada bagian properties data pada video 

tersebut akan mencantumkan nama alat/perangkat (devices) yang 

digunakan untuk merekam video tersebut, berikut tanggal dan lokasinya 

(jika ada). Namun jika video tersebut adalah merupakan hasil duplikasi 

maka akan ada bahasa program yang hanya bisa dibaca oleh ahli 

telematika yang dapat menentukan bahwa video tersebut adalah 

duplikasi, begitu juga dengan video yang telah di edit. 

Bidang forensik sangat luas, tidak sebatas dari dua contoh yang 

penulis jelaskan diatas saja, terdapat bidang-bidang forensik diantaranya 
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lmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu 

kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, 

dan komputer forensik (digital forensik). Lebih lengkapnya terdapat 

pada 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 dan Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran 

Kepolisian (“Perkapolri 12/2011”). 

Kembali ke pertanyaan sebelumnya, siapa yang berwenang 

melakukan digital forensik. Mengacu pada Perkapolri No 10/2009, Pasal 

17 menjelaskan bahwa Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, 

telekomunikasi, komputer (bukti digital) dan penyebab proses 

elektrostatis dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP. Selanjutnya 

Pasal 18 menjelaskan bahwa Pemeriksaan barang bukti perangkat 

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi 

persyaratan formal sebagai berikut: 

a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau 

kepala/pimpinan instansi; 

b. laporan polisi; 

c. Berita Acara Pemeriksaan saksi/tersangka atau laporan 

kemajuan; dan 

d. Berita Acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang 

bukti. 

Dari beberapa pasal dalam Perkapolri No 10/2009 hanya 

menegaskan bahwa jika suatu perkara membutuhkan forensik maka 

diperlukan permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayajan atau 

kepala/pimpinan instansi kepada Labfor Polri. Dalam aturan tersebut 

tidak dijelaskan apakah boleh forensik diberikan kepada pihak lain 
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seperti lembaga (contohnya universitas), rumah sakit (jika berkaitan 

dengan praktek kedokteran), dan pihak swasta lainnya. Namun terdapat 

suatu kondisi yang mengharuskan pemeriksaan bukti harus dilakukan 

oleh labfor Polri, yaitu persoalan otopsi. Otopsi merupakan bagian dari 

forensik, satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk melakukan 

otopsi adalah kepolisian. 

 Hingga tulisan ini ditulis, penulis belum menemukan aturan yang 

mengharuskan kewenangan pemeriksaan bukti elektronik harus 

diperiksa oleh laboratorium digital forensik di bawah labfor Polri. 

Artinya ada kemungkinan proses pemeriksaan bukti elektronik dapat 

dilakukan oleh badan-badan hukum, lembaga dan pihak swasta, namun 

tentunya harus diatur oleh aturan perundang-undangan yang jelas dan 

memiliki standardisasi yang jelas pula. Setidaknya aturan tersebut harus 

setingkat Undang-Undang.  

 Menurut penulis, alangkah baiknya pemerintah membuka kran 

laboratorium digital forensik tersebut dapat dilaksanakan badan-badan 

hukum, lembaga dan pihak swasta yang bersertifikasi sesuai dengan 

aturan yang dijelaskan tadi. Hal ini tentu akan membantu pemerintah 

dalam hal keterbatasan laboratorium digital forensik, mengingat saat ini 

Polri hanya memiliki dua laboratorium digital forensik, sehingga 

mengakibatkan proses investigasi alat bukti elektronik membutuhkan 

waktu yang lama. 
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