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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Keabsahan Hukum 

1. Pengertian keabsahan hukum 

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa 

antara lain adalah convalesceren, convalescentie, yang memiliki makna sama 

dengan to validate, to legalize, to ratify to acknowledge  yaitu yang artinya 

mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan 

rancangan ndang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disyahkan oleh 

presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Oerwakilan 

Rakyat pada masa (tahun) itu12.  

Keabsahan menurut Kamus hukum di atas keabsahan berarti sesuatu yang 

pasti. Pengertian keabsahan perlu dikutip dalam tulisan ini untuk melengkapi 

pengertian keabsahan hukum. Apabila diketahui pengertian keabsahan, maka akan 

mudah menghubungkan dengan pengertian keabsahan hukum yang menjadi salah 

satu kajian dalam tulisan ini. 

Keabsahan hukum, jika diterjemahkan dalam Bahasa inggris akan 

berbunyi Legal Validity. Dalam kamus Oxford Legal Validity dimaknai sebagai 

berikut: 

For a rule to become a legal rule, it has to be 

legally valid. For a law to become a legal law, it has to be 

legally valid. Similarly, a valid rule is a rule and an invalid 

rule is not a rule. This chapter discusses the legal validity 

                                                           
12Van Pramodya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, hlm. 252. 
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of rules. The first section explains the nature of legal 

validity and the validity of rules. The chapter also discusses 

systemic validity, wherein it is shown that the justification 

view of legal validity is compatible with the dependence on 

factual sources. It furthermore examines the other 

difficulties of the justification view found in the 

interpretation of detached legal systems, and includes a 

discussion of legal validity within the context of 

positivism13. 

 

Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia akan memiliki arti sebagai berikut : 

Untuk sebuah aturan menjadi aturan hukum, maka 

itu harus menjadi benar-benar sah. Untuk suatu hukum 

menjadi aturan hukum yang sah, maka itu harus menjadi 

hukum yang sah atau pasti. Persamaannya, sebuah kesahan 

aturan adalah aturan adan sebuah kesahan bukan 

merupakan sebuah aturan. Bab ini mendiskusikan kesahan 

aturan-aturan. Seksi pertama menjelaskan keaslian dari 

kepastian hukum dan kesahan aturan-aturan. Bab ini juga 

mendiskusikan validitas secara sistemik, dimana itu 

menunjukkan bahwa pembenaran pandangan mengenai 

kesahan/kepastian hukum sesuai dengan kepercayaan pada 

sumber-sumber nyata / factual. Lebih jauh lagi menguji 

kesulitan-kesulitan lain dari pembenaran pandangan yang 

ditemukan pada intepretasi sistem-sistem hukum, dan 

termasuk pada pembicaraan kesahan hukum dengan 

konteks positivis. 

 

Melihat terjemahan dari kamus hukum dan kamus oxford, keabsahan 

hukum memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum. Keabsahan 

hukum sangat dekat dengan teori positivis yang dianut di Indonesia. Bahwa 

Hukum yang berlalu dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan 

dalam Undang-undang atau aturan tertulis. Meskipun di Indonesia terdapat hukum 

tidak tertulis seperti hukum adat juga diakui.  

                                                           
13Joseph Raz, Legal Validity, Oxford Scholarship online, diakses melalui 

www.OxfordScholarship.com pada tanggal 26 Oktober 2018. 

http://www.oxfordscholarship.com/
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Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada 

sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu 

yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah 

aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan  pasti. Keabsahan hukum di Indonesia 

bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-

undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis 

lainnya.  

Pengertian tentang keabsahan hukum penting untuk dimaksukkan dalam 

penelitian ini karena yang menjadi objek penelitian pada tulisan ini adalah 

keabsahan, kesahan suatu alat bukti yang sifatnya elektronik dan diterapkan dalam 

tindak pidana umum. Sedangkan alat bukti elektronik dalam beberapa Undang-

Undang yang sifatnya khusus, hanya diatur untuk tindak pidana khusus. Untuk itu 

keabsahan atau kesahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana umum perlu 

untuk ditinjau. Sebelum masuk pada pembahasan, maka pertama kali yang harus 

dikaji adalah pengertian keabsahan itu sendiri.  

 

2. Ukuran keabsahan hukum 

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “ 

recht matig”  yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas 

hukum”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “ legality ” yang 

mempunyai arti “ lawfullnes” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut 

bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (Rechtsstaat) yang mana tindakan 
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pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “ 

recht matig van het bestuur”,14 yang berintikan pada adanya penerapan prinsip 

legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah. Artinya bahwa konsep 

tersebut lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan Raja yang pada waktu 

itu sangat absolut sebagai  pemegang kedaulatan (  princep legibus solutus est ). 

Pada waktu itu, terkenal adegium king can do not wrong . Untuk itu, hukum lahir 

sebagai batasan kekuasaan, sehingga apabila tindakan  pemerintah tidak 

didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

hukum, maka tindakan pemerintah menjadi cacat hukum (Onrechtmatig) atau 

tidak absah.  

Menurut pengertian diatas, bahwa keabsahan hukum merupakan suatu 

batasan bagi tindakan pemerintah. Zaman dulu, lebih pada kekuasaan Raja yang 

ditakutkan melakukan kesewenang-wenangan. Untuk itu suatu aturan perlu 

adanya keabsahan hukum, kepastian hukum untuk membatasi tindakan raja atau 

pemerintahan. Batasan pengertian ini perlu dimasukkan dalam tulisan ini agar 

memperjelas batasan keabsahan hukum alat bukti elektronik sebagai objek 

penelitian ini.  

Dengan demikian, maka prinsip keabsahan/legalitas ini sangat erat 

kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan 

pemerintah. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, agar keputusan yang dibuat menjadi 

keputusan yang sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan 

formil. Lebih lanjut Kuntjoro Purbopranoto menyatakan: 

                                                           
14 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina 

Ilmu, hlm. 23. 
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syarat materiil sahnya suatu keputusan adalah sebagai berikut: 15 

a. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak).  

b. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh 

ada kekurangan yuridis (geen yuridische gebreken in de welsvorming).  

c. Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan 

yang menjadi dasarnya dan  pembentukannya harus juga memperhatikan 

prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan 

tegas dalam peraturan itu (Rechtmatig ).  

d. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan 

yang hendak dicapai (Doelmatig ). 

Keabsahan hukum dalam penelitian ini dengan keputusan diatas memang 

sedikit berbeda, namun memiliki persamaan yaitu sama-sama berbentuk tertulis 

dan berasal dari Pemerintah. Syarat formil sahnya suatu aturan atau kelutusan 

telah jelas tertera di atas. Batasan kesahan aturan tersebut perlu dikutip karena 

untuk menilai keabsahan alat bukti elektronik pada tindak pidana umum yang 

akan diteliti lebih lanjut dalam tulisan ini. 

Sedangkan syarat formilnya sahnya keputusan, meliputi16:  

a. Syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya 

keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus 

dipenuhinya.   

                                                           
15 Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, YURIDIKA No. 5&6 Tahun XII, September-

Desember, diakses pada tanggal 1 Januari 2019 melalui https://e-journal.unair.ac.id.  

 
16 Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam 

Mewujudkan  Pemerintahan yang Bersih, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan 

Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

 

https://e-journal.unair.ac.id/
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b. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan.  

c. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi.  

d. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang 

menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak 

boleh dilupakan. 

Syarat formil suatu keputusan atau aturan seperti yang tertera diatas dapat 

pula digunakan sebagai analisis keabsahan alat bukti elektronik dalam 

penanganan tindak pidana umum. Dalam artian, alat bukti elektronik tersebut 

telah sesuai syarat persiapan pembuatan aturannya, berbentuk undang-undang atau 

hanya peraturan pelaksana, tentang pelaksanaan penggunaan aturan alat bukti 

elektronik juga tentang batas waktu penggunaan peraturan tentang itu. Syarat 

formil ini menjadi penting karena dengan kajian ini akan diketahui dengan jelas 

apakah alat bukti elektronik telah memenuhi syarat formil sebagai aturan hukum 

atau tidak.  

Sedangkan Van der Pot menyatakan bahwa suatu keputusan yang dibuat 

oleh  pemerintah dapat berlaku sebagai keputusan yang sah harus memenuhi 4 

(empat) syarat, yakni sebagai berikut:  

a. Keputusan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa 

membuatnya.   

b. Oleh karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak 

(wilsverklaring), maka pembentukan kehendak tersebut tidak 

memuat kekurangan yuridis (geen juridisch gebreken in de 

wilsvorming ).  
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c. Keputusan dimaksud harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam 

peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya juga harus 

memperhatikan cara (procedur) membuat ketetapan dimaksud, 

apabila cara dimaksud ditetapkan dengan tegas dalam peraturan 

dasar tersebut.  

d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan 

peraturan dasar.  

Sedangkan menurut Van Der Pot diatas lebih sederhana dalam 

merumuskan syarat kesahan suatu keputusan atau aturan hukum. Suatu aturan 

hukum menjadi sah atau tidak dilihat dari siapa yang membuat aturan, dalam hal 

ini haruslah pemerintah yang berwenang. Kedua, keputusan atau aturan tersebut 

harus sesuai hukum yang berlaku, tidak terdapat kekurangan atau cacat hukum. 

Ketiga, harus berbentuk peraturan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang 

mendasarinya. Sebagai contoh peraturan tentang alat bukti, maka peraturan yang 

mendasarinya adalah peraturan tentang tindak pidana. Keempat, peraturan yang 

akan dibuat harus sejalan dengan isi dan tujuan peraturan yang mendasarinya. Hal 

ini perlu dikutip karena akan berguna dalam menganalisis keabsahan dan 

kedudukan alat bukti elektronik pada penanganan tindak pidana umum.  

Berdasarkan kutipan diatas bahwa keabsahan hukum suatu keputusan 

memiliki syarat materiil dan formil untuk diterapkan. Syarat materiil lebih masuk 

pada isi keputusan suatu hukum tersebut agar sah dan digunakan, sedangkan 

syarat formil lebih kepada pembuatan, jangka waktu dan tujuan mengapa 

keabsahan hukum tersebut diciptakan. Hal ini perlu dimasukkan dalam kajian 
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penelitian karena pertama kali yang diteliti adalah keabsahan, sehingga setelah 

mengetahui pengertian keabsahan, maka yang kedua adalah ukuran keabsahan 

hukum. Hal menarik dalam kutipan diatas adalah bahwa keabsahan hukum suatu 

keputusan harus memuat aspek yuridis secara penuh atau tidak kekurangan aspek 

yuridis. Sebagai contoh adalah putusan pengadilan, maka harus mencakup aspek 

yuridis yang kuat agar kepastian hukum dapat terjamin.  
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B. Teori Pembuktian 

1. Pengertian teori pembuktian 

Pembuktian diartikan dalam beberapa makna diantaranya adalah Evidence 

dan Proof, keduanya memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia namun 

pemaknaannya berbeda. Evidence dikenal sebagai informasi yang memberikan 

dasar bahwa suatu fakta adalah benar. Evidence lebih mengarah pada proses 

penemuan bukti tersebut. Berbeda dengan Proof yang bermakna hasil suatu proses 

evaluasi dan menarik kesimpulan dari evidence. Ian Dennis menjelaskan hal ini 

dalam bukunya yaitu: 

“Evidence is information. It is information that 

provides grounds for belief that a particular fact or set of 

fact is true. Proof is a term with a variable meaning. In 

legal discourse it may refer to the outcome of the process of 

evaluating evidence and drawing inferences from it, or it 

mau be used more widely to refer to the process itself 

and/or to the evidence which is being evaluate”.17 
 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Evidence lebih tetap digunakan 

dalam pembuktian suatu kasus di pengadilan. Membuktikan suatu hal tidak dapat 

hanya ditarik kesimpulan namun harus menyeluruh dari proses mendapatkan, 

proses mengolah hinggal hasil akhir dari keseluruhan proses tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pengertian pembuktian yakni ketentuan-ketentuan tentang alat 

bukti, cara mendapatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di 

pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Jika dihubungkan 

dengan pembuktian hukum pidana meliputi alat bukti, barang bukti, cara 

                                                           
17 Dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga, hlm. 2. 
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mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di 

pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian perkara pidana18. 

Dalam pembuktia terdapat dua jenis pembuktian yaitu Evidence dan 

Proof, keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika Proof  lebih 

menitikberatkan pada kesimpulan akhir sedangkan Evidence  lebih mengarah pada 

serangkaian proses. Dalam pembuktian dalam persidangan maka Evidence  yang 

digunakan. Hal ini perlu dikutip karena sangat berkaitan dengan alat bukti 

elektronik pada tindak pidana umum pada persidangan Terdakwa Jessica Kumala 

Wongso. 

Melakukan pembuktian suatu perkara di pengadilan memerlukan karakter 

dan parameter agar bukti yang di dapat sesuai dengan hukum dan validitasnya 

jelas. Indonesia menganut aliran Positivis dimana segala hal yang berkaitan 

dengan hukum harus ada aturannya. Demikian pula tentang hukum pembuktian. 

Salah satu aturan pembuktian pada perkara pidana adalah pasal 183 dan pasal 184 

KUHP, namun sebelum sampai pada aturan tersebut pembuktian harus dilihat 

karakter dan parameternya. 

Penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang alat bukti 

elektronik, dimana alat bukti elektronik lebih masuk pada evidence. Alat bukti 

elektronik yang menjadi objek dalam tulisan ini merupakan suatu informasi yang 

menyatakan bahwa sesuatu tersebut benar atau salah. Sama halnya dengan alat 

bukti elektronik dalam tindak pidana umum, apakah dapat digunakan untuk 

                                                           
18ibid., hlm. 5. 
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membuktikan suatu tindak pidana umum tersebut atau tidak. Untuk itu pengertian 

bukti dalam hal ini dibagi menjadi evidence dan proof perlu dibahas dan dikutip.  

 

C. Karakter pembuktian  

Karakter Pembuktian memang tidak secara jelas tertulis dalam Undang-

Undang atau aturan namun Evidence adalah stau rangkaian. Rangkaian tersebut 

disebut orisinil dan kuat karena memiliki ciri yang bagus. Karakter pembuktian 

diantaranya seperti pendapat William R. Bell, yaitu: 

 Bukti harus relevan atau memiliki hubungan satu sama lain atau 

dalam arti tidak terputus.  

 Bukti harus dapat dipercaya. Bukti tersebut menjadi kuat atau 

tidak tegantung bagaimana isi bukti tersebut dan darimana 

asalnya. Bila isi bukti tersebut dapat diandalkan dan bersumber 

dari sumber terpercaya maka dapat dipercaya. 

 Bukti tidak boleh didasarkan dari persangkaan yang tidak 

semestinya. Persngkaan dalam hukum perdata memang menjadi 

salah satu bukti namun bukti persangkaan haruslah objektif. 

 Dasar pembuktian yang berdasarkan alat-alat bukti yang sah. 

 Dalam pencarian bukti, cara-cara yang dilakukan harus sesuai 

dengan hukum.  

Dalam hukum pembuktian modern, pembuktian memiliki empat karakter 

antara lain: 
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 Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Pembuktian 

disini harus mencakup cara memperoleh bukti tersebut, 

penyampaian bukti dalam Pengadilan, penilaian terhadap bukti 

sampai pada beban pembuktian. 

 Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi 

perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Sebagai 

contoh adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, 

adanya rekaman cctv dan dokumen elektronik seperti email 

merupakan alat bukti baru yang dalam KUHAP belum diatur 

terntang hal tersebut.  

 Hukum pembuktian bukan sistem yang teratur. Kekuatan 

pembuktian sangat erat hubungannya dengan kesesuaian fakta 

yang satu dengan yang lainnya. Jika fakta-fakta tersebut tidak 

saling berhubungan dengan pokok perkara maka akan dianggap 

lemah oleh hakim di pengadilan. Jika fakta-fakta yang ada 

memiliki hubungan dan dapat ditarik kesimpulan yang mengarah 

pada fakta dalam pokok perkara maka akan dianggap kuat. 

Namun ada kalanya perolehan bukti tidak berjalan sesuai dengan 

teori, bukti di lapangan lebih banyak berbentuk kepingan-

kepingan. 

 Tidak ada satu kesatuan hukum pembuktian yang dapat 

diterapkan untuk semua proses hukum. Dalam Hukum Indonesia, 

setiap lapangan hukum memiliki aturan tersendiri. Sebagai contoh 
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Hukum Pidana murni atau hukum pidana biasa diatur dalam 

KitaB Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ada 

beberapa bidang hukum pidana yang secara khusus diatur 

tersendiri seperti Korupsi, tindak pidana pencucian uang, 

terorirsme, narkotika dan lain-lain. Masing-masing lapangan 

hukum tersebut memiliki hukum pembuktian yang berdiri sendiri-

sendiri. Sebagai contoh dalam korupsi dan tindak pidana 

pencucian uang terdapat beban pembuktian terbalik yang tidak 

dimiliki oleh tindak pidana lain19.  

Karakter pembuktian di atas menjelaskan bahwa kedudukan alat bukti 

dalam suatu tindak pidana sangatlah penting, untuk itu haruslah memiliki syarat-

syarat demi keutuhan proses pembuktian. Dalam uraian diatas salah satu karakter 

alat bukti adalah alat bukti yang sah. Sah dalam hal ini dapat diuraikan menjadi 

banyak hal, yaitu sah secara hukum, masuk dalam perundang-undangan dan sah 

dalam arti proses. Pembuktian modern menyatakan bahwa pembuktian adalah 

proses yang luas, termasuk pada alat bukti elektronik cctv yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. Dalam pembuktian modern diatas dengan jelas menyatakan 

bahwa alat bukti elektronik cctv belum diatur dalam KUHAP namun dalam 

prakteknya sering digunakan. Uraian diatas membantu dalam mengkaji objek 

penelitian dalam tulisan ini untuk itu perlu untui dikutip sebagai pisau analisis.  

 

 

                                                           
19Ibid., hlm. 13-14. 
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D. Teori pembuktian 

Selain karakter, pembuktian di Indonesia juga memiliki parameter 

sehingga para penegak hukum memiliki patokan dalam mencari bukti tersebut. 

Parameter pembuktian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Bewisjtheorie 

Bewisjtheorie adalah teori pembuktian yang dipakai dasar 

pembuktian oleh hakim di pengadilan. Dalam teori ini ada empat 

macam pembuktian diantaranya yang pertama adalah positief 

wettelijk bewisjtheorie dimana hakim terikat oleh hukum tertulis atau 

Undang-undang yang ada saja. Dalam artian hakim hanya melihat 

pembuktian dari pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Diluar 

pasal 184 KUHAP tidak akan dipertimbangkan dalam persidangan 

atau dianggap masuk dalam salah satu alat bukti yang sudah ada. 

Hanya melihat kesesuaian bukti dan undang-undang maka hakim 

dapat menjatuhkan hukuman tanpa keyakinan. 

Kedua  Conviction intime yaitu keyakinan semata. Berlainan dengan 

teori prositivis diatas, bahwa teori ini memberikan keleluasaan pada 

hakim untuk yakin atau tidak terhadap bukti yang diajukan padanya. 

Hakim dalam hal ini tidak terikat dengan alat bukti, namun hanya 

berdasarkan keyakinan yang timbul dari dalam hatinya. Di Amerika 

Serikat, hakim yang adalah adalah hakim tunggal atau unus judex 

yang tidak menentukan benar atau salah seorang terdakwa, jurilah 
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yang menentukan. Namun jika hakim berkeyakinan terdakwa 

bersalah maka dia bisa menjatuhkan pidana. Meskipun juri 

menyatakan tidak bersalah dan hakim berkeyakinan sebaliknya maka 

hakim bisa mengambil keputusan sesuai dengan keyakinannya.  

ketiga, conviction raisonee yaitu dasar pembuktian menurut 

keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu dan alasan yang logis. Di 

indonesia teori ini digunakan untuk tindak pidana ringan, sebagai 

contoh perkara lalu lintas. Polisi mendapat kuasa dari Jaksa Penuntut 

Umum  untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan.  

Keempat, sistem peradilan pidana Indonesia sebagian besar 

menggunakan teori ini yaitu negatief wettelijk bewisjtheorie yang 

bermakna dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul 

dari alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Yaitu pada pasal 

183 KUHP dimana seseorang dijatuhi pidana dengan minimal 2 alat 

bukti yang sah dan memperoleh keyakinan hakim. 

2. Bewijsmiddelen 

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk 

membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Dalam KUHP 

telah jelas bahwa alat bukti terdapat pada pasal 184 yang berisi 

tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa.  

Lain lagi dengan ketentuan yang bersifat lex specialis yang memiliki 

hukum acara dan hukum pembuktian sendiri. Sebagai contoh adalah 
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Undang-Undang terrorisme yang memberikan makna pembuktian 

begitu luas, yaitu segala sesuatu yang dapat membuktikan telah 

terjadi tindak pidana terorisme dapat digunakan dalam sidang 

pengadilan. Berbeda lagi dengan hukum pembuktian dalam tindak 

pidana Cyber crime  dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi 

elektronik (ITE) yang memasukkan ketentuan bukti elektronik 

sebagai salah satu alat bukti yang sah.  

3. Bewijsvoering 

Bewijsvoering berarti penguraian cara bagaimana menyampaikan 

alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Teori ini lebih sesuai 

dengan negara yang mengikuti sistem peradilan pidana Due process 

model dimana sangat memperhatikan hak asasi manusia. Sehingga 

hak-hak tersangka begitu diperhatian, hingga bila bukti yang di dapat 

tidak sesuai dengan cara yang layak maka seseorang yang bersalah 

bisa saja dibebaskan. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, 

ketika menyangkut urusan penyadapan dan penyidikan under cover. 

Dua hal tersebut di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum 

yang jelas, pengambilan keduanya tak jarang melewati serangkaian 

proses yang tidak sesuai prosedur hukum.  

Pada tindak pidana umum, penyadapan memang tidak dibenarkan dan 

tidak terlalu kuat pembuktiannya. Namun di beberapa tindak pidana 

khusus mulai diberlakukan penyadapan untuk mengungkap 

kejahatan.  
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4. Bewijslast 

Bewijslast atau sering disebut burden of proof yaitu pembagian beban 

pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk 

membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum perdata pada 

pasal 163 HIR jo pasal 283 reglemen op de burgelijke jo pasal 1865 

KUHPerdata yang wajib membuktikan adalah pihak yang memiliki 

hak atau yang membantah hak milik orang lain. Dalam hukum 

perdata dikenal asas actori incumbit probatio siapa yang menggugat, 

dialah yang wajib membuktikan.  

Berbeda dengan tindak pidana, dimana dalam KUHP dan KUHAP 

yang berkewajiban melakukan pembuktian Jaksa Penuntut Umum. 

Meskipun pada prakteknya terdakwa akan berusaha memberikan 

bukti yang berbalikan dengan Jaksa dan meringankan perbuatannya. 

Terdakwa yang melakukan pembuktian atas tuduhan yang dikenakan 

padanya dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian 

berimbang seperti yang dikenal di Amerika Serikat dan juga di 

Indonesia. 

Di Indonesia mengenal pembalikan beban pembuktian ada pasal 

penanganan tindak pidana korupsi, namun pembalikan beban ini 

hanya sebatas hak bukan kewajiban. Artinya jika terdakwa 

melepaskan hak atau menggunakan hak tersebut namun tidak bisa 

membuktikan dia tidak bersalah maka ini bisa menjadi hal yang 

memberatkan dirinya. Sebaliknya, jika dia bisa  membuktikan dirinya 
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tidak bersalah maka bisa meringankan hukuman atau bahkan 

membebaskannya dari jerat hukum.  

Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya teori dan hukum pembuktian 

menyatakan bahwa pembalikan beban pembuktian atau reversal of 

burden proof oleh terdakwa bahwa dia tidak bersalah adalah suatu 

kewajiban. Lilik Mulyadi berpendapat pembalikan beban pembuktian 

menjadikan asas praduga tak bersalah (Presumtion of innocent) 

menjadi asas praduga bersalah (presumtion of guilt). 

5. Bewijskracht 

Bewijskracht adalah kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti 

dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian 

tersebut mutlak milik hakim. Hakim yang menilai dan menentukan 

kesesuaian alat bukan yang satu dengan yang lain. Apakah bukti 

tersebut saling berhubungan atau tidak. dalam hukum pidana alat 

bukti derajatnya sama, tidak ada hierarki di dalamnya. Sehingga 

ditemui alat bukti pelengkap yang timbul dari bukti lain. 

 

6. Bewijs minimum 

Bewijs minimum adalah bukti minumum yang diperlukan dalam 

pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam hukum pidana 

Indonesia ini sangat sesuai dengan pasal 183 KUHP yang 

mensyaratkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dua alat bukti 

tanpa keyakinan hakim tidak akan dapat menjerat si pelaku, demikian 
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pula keyakinan hakim tanpa dua alat bukti yang sah juga tidak akan 

pernah bisa menjatuhkan hukuman20.  

Terdapat lima hal dalam teori pembuktian yang dapat digunakan sebagai 

pisau analisis dalam penelitian ini. Pertama adalah Bewijstheorie yang bermakna 

pembuktin yang digunakan dasar pertimbangan hakim dalma pengadilan. Teori ini 

dibagi lagi menjadi empat yaitu Positief wettelijk bewijstheorie yaitu hakim hanya 

berkaca pada alat bukti dalam undang-Undang saja. Misalnya hakim hanya 

melihat ketentuan pasal 184 KUHP tanpa melihat kemungkinan bukti lain untuk 

membuktikan tindak pidana yang terjadi. Sedangkan conviction intime hanya 

melihat alat bukti yang sesuai dengan keyakinan hakim semata. Jika hakim yakin 

dengan alat bukti tersebut, maka tindak pidana yang terjadi dianggap terjadi atau 

tidak hanya dengan keyakinan hakim terhadap alat bukti. Conviction raisonee  

lebih menitik beratkan pada pembuktian yang diperoleh dari keyakinan hakim 

dengan batas-batas tertentu. Jika dikaitkan di Indonesia hal ini biasa digunakan 

pada tindak pdiana ringan. Negatief wettelijk bewijstheorie lebih banyak 

digunakan di Indonesia karena mengakimulasi keyakinan hakim dengan alat bukti 

dalam peraturan perundang-undangan.  

Teori kedua adalah bewijsmiddelen yaitu alat bukti yang digunakan untuk 

membuktikan telah terjadi tindak pidana. Dalam hal ini bila mengacu ada KUHP 

maka hanya membicarakan pasal 184 KUHAP, bila melihat tentang tindak pidana 

cyber crime maka melihat ketentuan alat bukti pada Undang-Undang ITE. 

                                                           
20Ibid., hlm. 15-26. 



 

33 

 

Sedangkan teori bewijsvoering adalah cara penyampaian alat bukti tersebut pada 

hakim di muka persidangan.  

Teori bewijslast mengatur tentang pembagian beban pembuktian. 

Bewijskracht membahas tentang kekuatas pembuktian masing-masing alat bukti. 

Hal ini menjadi penting untuk dikaji karena alat bukti elektronik cctv sebagai 

objek penelitian ini tidak diatur dalam KUHAP. Sedangkan alat bukti elektroik 

cctv dalam tulisan ini adalah alat bukti elektronik yang digunakan dalam tindak 

pidana umum. Dengan adanya teori ini, maka sedikit banyak akan menbantu 

proses penelitian dalam menerangkan kedudukan alat bukti elektronik cctv dalam 

menegakkan hukum pada tindak pidana umum. Bisa atau tidaknya alat bukti 

tersebut digunakan dalam tindak pidana umum. Teori Bewijskracht menekankan 

bahwa kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti hanya dapat ditentukan 

oleh hakim.  

Sedangkan teori Bewijs minimum mengatur tentang bukti minimum yang 

diperlukan dalam pembuktian tindak pidana. Dalam KUHAP pasal 183 telah 

dijelaskan bahwa di Indonesia dalam proses pembuktian minimal alat bukti yang 

diperlukan adalah dua alat bukti yang sah. Teori pembuktian ini perlu dikaji 

karena dari sinilah alat bukti elektronik cctv dalam tindak pidana umum dianggap 

sah atau tidak.  

 

E. Tujuan Pembuktian  

Pembuktian suatu kesalahan atau tindakan yang melanggar hukum 

memang secara umum dibedakan menjadi pembuktian dalam hukum perdata dan 
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hukum pidana, demikian pula dalam hukum acaranya masing-masing. Dalam 

hukum perdata, pembuktian yang dilakukan adalah mencari kebenaran formil, 

dalam arti siapa yang mendalilkan sebaliknya dari suatu kenyataan maka harus 

dapat membuktikan. Berbeda dengan hukum pidana, pembuktian yang dilakukan 

diatur dalam beberapa aturan diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana yang memiliki batasan sebagai berikut: 

 

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan 

mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau 

penasihat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat 

bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak 

dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam menggunakan 

alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa 

tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di 

luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi 

majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan 

mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama 

pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakin hendak meletakkan 

kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, 

kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan 

kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. 

Kalau tidak, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah 

mendapat ganjaran hukuman. 
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- Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan 

meletakkan kebenaran telah ditentukan secara limitatif dalam undang-

undang yakni dalam pasal 184 KUHAP yang telah dibahas diatas21. 

Dalam menentukan pembuktian di persidangan, majelis hakim, penasihat 

hukum maupun penuntut umum dan terdakwa telah diberi pedoman dan 

penggarisan dalam KUHAP, yaitu: 

- Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk 

mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan 

kepada tedakwa. 

- Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk 

melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan 

cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa “ sangkalan” atau 

bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi a 

decharge maupun dengan “alibi”. 

- Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak 

pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya surat 

dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan 

pembuktian diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang 

terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti dakwaan primari tidak dapat 

membuktian seuatu perbuatan tersebut. Dalam hal ini arti dan fungsi 

pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan 

                                                           
21 Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 

2005, hlm. 274. 
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terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak 

terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah 

terbukti22. 

Sesuai dengan alat bukti yang tertuang dalam pasal 184 KUHAP, maka 

masing-masing alat bukti memiliki derajat yang sama. Masing-masing alat bukti 

dinilai sama dan kuat bila memenuhi syarat. Sebagai contoh adalah keterangan 

saksi. Pasal 1 angka 27 tentang keterangan saksi memiliki pengertian sebagai 

berikut: 

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari 

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 

ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. 

Bila dilihat pasal diatas maka dapat dilihat ada beberapa kata kunci 

tentang keterangan saksi, yaitu harus seseorang yang mendengar sendiri suatu 

tindak pidana itu, harus melihat sendiri atau mengalami tindak pidana yang 

terjadi. Sehingga kekuatan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 

hukum acara pidana, syarat keterangan saksi ada beberapa poin yaitu: 

- Harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di 

muka sidang.  

- Keterangan saksi bernilai sebagai bukti, yaitu saksi yang memenuhi syarat 

dalam pasal 1 angka 27 KUHAP. 

                                                           
22Loc. Cit. 
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- Keterangan saksi tersebut harus diberikan di sidang pengadilan. Hal ini 

agar keterangan saksi itu dapat dinilai oleh hakim dan peserta sidang yang 

lain. 

- Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. 

- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Dalam artian, meskipun 

ada banyak saksi yang hadir semestinya tidak ada hubungan darah, 

keluarga atau personal antara yang satu dengan yang lain, sehingga 

kebenaran dari suatu tindak pidana dapat dilihat23. 

Dengan adanya uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan dari pembuktian 

pidana adalah mencari kebenaran materiil, yaitu siapa yang melakukan suatu 

tindak pidana. Untuk mendapatkan tujuan pembuktian tersebut aparat penegak 

hukum harus meneliti alat bukti. Tujuan pembuktian dikutip dalam tulisan ini 

karena akan digunakan menganalisis alat bukti elektronik. Apakah alat bukti 

elektronik dalam tindak pdiana umum memiliki tujuan pembuktian yang dapat 

menunjukkan pelaku tindak pidana yang sebenarnya. 

 

F. Alat bukti dan Barang bukti 

Sebelum membahas lebih jauh tentang alat bukti dan jenis-jenisnya 

terlebih dahulu perlu diketahui pengertian alat bukti dan barang bukti. Menurut 

kamus hukum, alat bukti memiliki istilah Bahasa belanda yaitu Convictie, 

Volledig Overtuigend bewijs inrecht atau dapat dimaknai sebagai bukti yang 

meyakinkan. Dalam Bahasa inggris diartikan sebagai The convinced proof; the 

                                                           
23Ibid., hlm. 286-290. 
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convinced evidence yaitu bukti yang meyakinkan. Sebagai contoh adalah dalam 

proses pemeriksaan pembuktian hakim haruslah yakin benar-benar bahwa si 

terdakwa atau tertuduh yang sedang diperiksanya benar-benar melakukan tindak 

pidana atau bahwa si tertuduh tersebut membantu, bersekongkol atau perbuatan 

lainnya yang dapat diklasifikasikan kejahatan yang dapat dituntut pidana24. 

Sedangkan menurut Flora Dianti, alat bukti dalam KUHAP tidak 

dijelaskan arti secara harfiah namun langsung dikatakan bahwa alat bukti yang 

sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 

terdakwa. Karena Indonesia menggunakan sistem stelsel Negatief wettelijk hanya 

alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk 

pembuktian25. 

Sesuai dengan kedua pengertian di atas bahwa alat bukti adalah suatu alat 

yang dapat meyakinkan seseorang atau hakim untuk membukti seseorang telah 

melakukan tindak pidana. Untuk itu dalam KUHAP dibatasi hanya lima alat bukti 

yang sah dan dapat digunakan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak. 

Selain yang ada dalam ketentuan undang-undang, maka alat bukti lain tidak 

diakui. 

Berbeda dengan pengertian barang bukti yaitu dalam kamus hukum 

memiliki istilah corpus delictie atau dalam Bahasa inggris the criminal things 

yaitu barang-barang bukti kejahatan, mereka yang dipersangkakan memiliki, 

                                                           
24 Van Pramodya purba, Ibid., hlm. 254. 
25 Flora Dianti, 2011, Perbedaan alat bukti dan barang bukti, diakses melalui 

www.hukumonline.com, pada tanggal 6 februari 2019.  

http://www.hukumonline.com/
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membeli, menyimpan ataupun menggunakan barang-barang hasil kejahatan26. 

Dalam artian barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan 

kejahatan atau tindak pidana. Barang bukti ini bentuknya beragam tergantung 

tindak pidana apa yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan aksinya.  

KUHP maupun KUHAP tidak memberikan pengertian tentang barang 

bukti namun pada pasal 42 HIR memberikan keterangan lebih jelas mengenai 

barang bukti, sebagai berikut : 

1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana  (corpora 

delictie). 

2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana ( corpora 

delictie). 

3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. 

4. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk 

memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa27. 

Dengan demikian maka telah jelas perbedaan antara barang bukti dan alat 

bukti. Alat bukti adalah alat bukti yang sah yang masuk dalam peraturan 

perundang-undangan. Bentuk dari alat bukti diklasifikasikan menjadi beberapa hal 

saja dalam peraturan perundang-undangan. KUHAP dalam pasal 184 menyatakan 

bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti 

surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan barang bukti 

adalah barang yang dihasilkan atau digunakan untuk melakukan kejahatan atau 

                                                           
26 Van Pramodya Purba, Ibid., hlm. 257.  
27 Flora Dianti, Ibid. 
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tindak pidana. Barang bukti bentuknya bermacam-macam tergantung tindak 

pidana yang terjadi. Barang bukti dapat masuk sebagai salah satu klasifikasi alat 

bukti yang sah dan memperkuat alat bukti untuk menunjukkan kesalahan 

terdakwa.  

Sebagai contoh, telah terjadi tindak pidana pembunuhan di suatu tempat. 

Pihak penyidik telah menemukan cangkul yang berlumuran darah, mayat yang 

kepalanya terbelah dua akibat benda tajam, dan dua orang saksi. Maka dalam hal 

ini dapat ditentukan bahwa dua orang saksi yang melihat tindak pidana tersebut 

adalah alat bukti sesuai yang tercantum dalam KUHAP. Sedangkan satu buat 

cangkul yang berlumuran darah tersebut masuk dalam barang bukti yang 

menunjang penyidik untuk merangkai peristiwa bahwa mayat tesebut dibunuh 

dengan menggunakan cangkul. Cangkul sebagai barang bukti dapat dikategorikan 

sebagai alat bukti petunjuk. Dengan demikian telah jelas persamaan dan 

perbedaan tentang barang bukti dan alat bukti.  

Sesuai pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah hanya ada lima yaitu 

keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan 

keterangan terdakwa. Dalam KUHAP tersebut telah dijelaskan sangat rinci 

mengenai alat bukti. Indonesia adalah negara yang menganut civil law sistem 

dimana Undang-undang dijadikan suatu tumpuan, maka seluruh kegiatan hukum 

akan tunduk pada undang-undang. Untuk itu dalam hal pembutian kedudukan 

saksi sama namun harus tunduk pada undang-undang. 
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Dalam praktek kadang saksi memang bukan hanya orang yang 

mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. 

Ada pula saksi yang mendengar dari orang lain terkait dengan tindak pidana itu. 

dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun 

rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan 

saksi. Dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) dikatakan, dalam keterangan saksi 

tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau tetimonium de 

auditu. Dengan demikian telah terjawab dengan tegas bahwa keterangan saksi 

yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan bukti yang sah. Sesuatu yang di 

dengar dari orang lain mengenai suatu tindak pidana atau biasa disebut 

testimonuim de auditu  atau dalam hukum acara pidana dikatakan sebagai hearsay 

evidence28. 

Saksi dalam KUHAP adalah saksi yang mendengar, melihat dan 

mengalami sendiri suatu tindak pidana. Telah jelas bahwa saksi dalam hal ini 

bukanlah saksi yang mendengar tindak pidana dari orang lain. Meskipun 

demikian, testimonium de auditu tetaplah didengar oleh hakim, namun untuk 

kekuatan pembuktiannya tidak dapat dijadikan bukti yang utama.  Yurisprudensi 

Indonesia ada yang memperolehkan dan ada yang menolak kesaksian de auditu 

yakni keputusan (Landraad) teluk betung, 14 juli 1938 (T. 148 halaman 1683) 

menolak memberi daya bukti kesaksian demikian dengan alasan “suatu kesaksian 

de auditu tidak dapat dianggap memiliki daya bukti yang sah.”29 Perdebatan 

tentang kesaksian de auditu begitu panjang namun Indonesia memberikan 

                                                           
28 Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar hukum pidana, Jakarta, Sinar grafika, hlm. 260. 
29Ibid., hlm. 262. 
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keleluasaan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan. Maka di persidangan 

tak jarang kesaksian de auditu diajukan.  

Alat bukti yang kedua adalah keterangan ahli. Pengertian keterangan ahli 

tertuang dalam pasal 1 angka 28 KUHAP yaitu, Keterangan yang diberikan oleh 

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dilihat dari 

isi pasal tersebut artinya keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah memiliki 

beberapa kriteria. Antara lain (1) keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan 

seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan 

penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. (2) maksud 

keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi 

terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan30. 

Seorang ahli yang memberikan kesaksian di muka sidang sifatnya 

diminta oleh Penuntut umum. Seorang ahli harusnya benar-benar seseorang yang 

paham akan suatu keilmuan tentang perkara pidana yang terjadi. Sehingga 

keterangannya akan menjadi keterangan yang berguna, membuat suatu perkara 

menjadi jelas.  

Keterangan ahli dalam hal ini ada dua macam, yaitu keterangan ahli 

berupa laporan atau Visum et repertum, dan keterangan ahli yang berbentuk 

keterangan langsung di muka sidang. Kedua alat bukti ini tidak menjadi masalah 

karena keduanya murni didapat dari keterangan ahli, namun keterangan ahli 

laporan kadang dimasukkan dalam bukti surat. Meski pada dasarnya laporan atau 

                                                           
30 Yahya Harahap, Op.Cit.,hlm. 298. 
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visum et repertum merupakan pendapat seorang ahli yang berbentuk surat. 

Sedangkan alat bukti surat mencakup segalanya yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis. Dua hal ini tergantung pada penilaian hakim, akan dimasukkan ke 

kategori yang mana.  

Alat bukti yang ketiga adalah alat bukti surat. Alat bukti surat ada dua 

macam yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan 

dengan sumpah. Alat bukti surat yang sah memiliki bentuk-bentuk surat yang 

dianggap mempunyai nilai yaitu31: 

a. “berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat 

umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya dengan syarat 

memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat dan 

dialami oleh pejabat itu.  

b. Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau 

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam 

tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang 

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan. 

c. Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar 

keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu yang diminta secara 

resmi daripadanya. 

d. “Surat lain” yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 

isi dari alat pembuktian yang lain. 

                                                           
31 Yahya Harahap, ibid., hlm. 306-307. 
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Sedangkan alat bukti petunjuk adalah mutlak hakim yang akan menilai, 

karena petunjuk hanyalah suatu rangkaian  peristiwa yang akan menunjukkan satu 

hal tentang terjadinya tindak pidana. Misalnya beberapa waktu yang lalu tentang 

kasus pembunuhan berencana kopi sianida oleh Jessica kumala wongso. Alat 

bukti yang terpapar di muka sidang adalah alat bukti petunjuk yang akhirnya 

mengarah pada Jessica sebagi satu-satunya orang yang dapat dipersalahkan dalam 

kematian Mirna. Dalam hal ini hanya hakim yang dapat menilai menggunakan 

keyakinannya dan satu alat bukti yang lain yaitu keterangan ahli pada kasus 

tersebut.  

Alat bukti yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Keterangan 

terdakwa merupakan keterangan akhir yang dilihat hakim setelah alat bukti lain 

diperiksa kebenarannya. Keterangan terdakwa ini ada dua macam, yaitu 

keterangan terdakwa yang berupa pengakuan atas terjadinya tindak pidana dan 

keterangan terdakwa berupa pengingkaran. Keterangan terdakwa berupa 

pengingkaran selalu diikuti dengan pengajuan alat bukti yang bertolak belakang 

dari alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut umum. Untuk itu keterangan 

terdakwa ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Sama dengan alat bukti yang 

lain, keterangan terdakwa yang dinilai sebagai alat bukti yang sah bila diajukan di 

muka sidang. Namun demikian, terdapat pula keterangan terdakwa di luar 

persidangan (The confession outside the court).  Keterangan terdakwa yang sah 

sebagai alat bukti adalah apabila diajukan di muka sidang, bila tidak berarti tidak 

memiliki kekuatan apapun. Namun demikian keterangan terdakwa di luar 
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persidangan dapat dijadikan penunjang alat bukti bila diikuti oleh beberapa syarat 

seperti terdapat dalam pasal 189 ayat (2). 

Kedua syarat tersebut antara lain (1) keterangan terdakwa yang diberikan 

di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang 

pengadilan, (2) keterangan yang dinyatakan di luar persidangan didukung oleh 

alat bukti lain yang sah dan keterangan tersebut mengenai sesuatu yang 

didakwakan padanya. 

Pegertian masing-masing alat bukti pada 184 KUHAP perlu dibahas 

dalam bab ini karena alat bukti dalam tindak pidana umum terbatas pada 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, alat bukti petunjuk dan keterangan 

terdakwa. Selain daripada ketentuan pasal 184 KUHAP, maka akan mendapat 

pengaturan khusus di dalam pelaksanaannya. Sama halnya dengan alat bukti 

elektronik cctv dalam tindak pidana umum, masih membutuhkan peraturan yang 

mengesahkan hal tersebut agar keabsahannya pasti.  

G. Alat Bukti elektronik 

1. Pengertian Alat Bukti elektronik 

Alat bukti elektronik adalah berupa dokumen elektronik dan 

informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alat-alat 

elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, 

dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital 
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elektromagnetik, optikal atau sejenisnya32. Hal ini menunjukkan bahwa 

segala sesuatu yang dihasilkan oleh alat elektronik yang dapat 

menjelaskan sesuatu termasuk dalam alat bukti elektronik. Alat bukti 

elektronik dalam hal ini tidak terbatas pada foto dan tulisan, namun juga 

video yang terekam pada karema ataupun CCTV.  

Di dalam hukum pidana umum Indonesia, dimana hukum  

formilnya diatur berdasarkan KUHAP, tidak mencantumkan secara jelas 

mengenai kedudukan hukum barang bukti elektronik sebagai alat bukti 

yang sah di dalam persidangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa di dalam KUHAP hanya mengatur tentang 5 (Lima) alat bukti yang 

sah yang terdiri dari: 

 

a) Surat  

b) Keterangan saksi  

c) Keterangan saksi ahli  

d) Petunjuk  

e) Keterangan terdakwa  

Sedangkan bukti elektronik tidak memiliki kedudukan hukum sebagai alat 

bukti di dalam KUHAP. Meskipun demikian, bukti elektronik masih dapat 

dijadikan sebagai barang bukti di dalam persidangan apabila berkaitan dengan 

tindak pidana yang sedang diperiksa. Di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara 

jelas mengenai pengertian dari alat bukti. Namun dari cara mendapatkan alat bukti 

                                                           
32 Hani Amalia Susilo, 2017, Skripsi, Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam 

Pembuktian Tindak Pidana Terorisme, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Alat bukti elektronik adalah alat bukti 

yang berasal dari atau disimpan dalam media elektronik. Seiring kecanggihan 

teknologi, gambar, tulisan bahkan gerakan dapat disimpan dan ditangkap melalui 

media elektronik. Beberapa media elektronik yang sering digunakan dalam 

pembuktian di persidangan adalah rekaman suara, dokumen elektronik berupa 

surel, email dan dokumen dalam akun-akun media social, handphone, dokumen, 

gambar atau rekaman dalam computer dan juga cctv (Closed circuit television).  

Kini banyak tempat yang dilengkapi dengan kamera cctv dengan tujuan 

keadaan pada ruangan atau lokasi tersebut dapat dipantau dari jarak jauh 

menggunakan layar yang terhubungkan dengan karema cctv. Cctv sendiri 

memiliki fungsi seperti televise signal yang bersifat tertutup, dalam artian cctv 

adalah televise nirkabel yang menghubungkan kamera pada layar tv sebagai objek 

pemantaunya.  

Cctv merupakan salah satu bentuk alat bukti elektronik yang sering 

digunakan dalam pembuktian di persidangan. Alat bukti elektronik cctv tersebut 

dapat menangkap semua gambar dan gerakan dalam suatu ruangan tersebut. Bila 

terjadi tindak pidana, maka terlihat jelas bagaimana tindak kejahatan itu 

dilakukan, kapan dilakukannya dan siapa yang melakukan.  

2.  Alat Bukti elektronik di luar KUHAP 

Tidak hanya cctv, beberapa alat bukti elektronik juga sering menjadi alat 

bukti dalam persidangan. Pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang 

sah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Antara 

lain Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomo 20 
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tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 

nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 

juncto undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak pidana pencucian 

uang, Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak 

pidana terorisme, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi elektronik.  

Pada undang-undang Korupsi alat bukti elektronik tertuang dalam pasal 26 

A yaitu : 

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 tahun 19981 tentang Hukum Acara 

Pidana, khususnya 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 rekaman data 

atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dana atau 

didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan 

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

apapun selain lertas, maupun yang terekam secara 

elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang 

memiliki makna. 

Dalam Undang-Undang tindak pidana Korupsi alat bukti 

elektronik masuk dalam alat bukti petunjuk sesuai dengan pasal 

184 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana. 
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Sedangkan menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika, alat bukti elektronik dimuat dalam pasal 86, 

yaitu : 

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

tentang Hukum acara pidana. 

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik 

atau yang serupa dengan itu ; dan 

b. 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 maupun yang terekam secara elektronik, 

termasuk tertapi tidak terbatas pada: 

 Tulisan, suara dan/atau gambar; 

 Peta, rancangan, foto atau sejenisnya, atau 

perforasi 

 Huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforasi 

yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang 

yang mampu membaca atau memahaminya. 

 

Alat bukti elektronik di Indonesia digunakan dalam pembuktian tindak 

pidana khusus antara lain pada ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

pidana korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan 

Tindak Pidana dunia maya (Cyber crime). Masing-masing penggunakan dan 

pengaturan tentang alat bukti elektronik pada masing-masing undang-undang 

berbeda. Beberapa menyatakan alat bukti elektronik berdiri sendiri, ada pula yang 

masuk dalam salah satu alat bukti yang sudah ada. Misalnya dalam tindak pidana 

korupsi, alat bukti elektronik masuk menjadi salah satu komponen alat bukti 
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petunjuk. hal ini tentu penting untuk dikaji dan dikutib untuk menganalisis alat 

bukti elektronik bila digunakan pada tindak pidana umum.  

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian 

negative, yang artinya adanya asas minimum pembuktian yang didasarkan pada 

alat-alat bukti yang sah di dalam persidangan. Selain itu juga adanya keyakinan 

hakim untuk menyatakan terdakwa seseorang bersalah atau tidak.  

Namun demikian meskipun telah ada alat-alat bukti yang di tentukan oleh 

undang-undang serta telah melebihi minimum pembuktian, tetapi hakim tidak 

harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang di 

dakwakan. Singkatnya hakim tidak bisa dipaksa yakin berdasarkan alat bukti yang 

ada, meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat pembuktian.  

 Sering kali hakim membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang 

bukti yang ada di dalam persidangan.33 meskipun dalam system pembuktian 

undang-undang secara negative juga mempertimbangkan adanya unsur keyakinan 

dalam menjatuhkan putusan, tetapi bukan melalui keyakinan itu saja yang menjadi 

pembuktian final, melainkan untuk menjadi dasar pertimbangan untuk melalui 

apakah alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang yang bersifat 

limitative sudah terpenuhi dalam pembuktian merupakan proses untuk 

menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak 

dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta dipersidangan.  

Undang-Undang Narkotika tidak mengklasifikasikan alat bukti elektronik 

masuk dalam alat bukti khusus dalam susunan alat bukti pada pasal 184 KUHAP, 

                                                           
33 Hari sasangka dan Lily Rosita dalam Mahrus, Op Cit, hlm.100 
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melainkan dianggap berdisi sebdiri sebagai alat bukti yang sah. Sama halnya 

dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang yaitu : 

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa : 

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 734 

 

Sedangkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

transaksi elektronik juga mengatur tentang alat bukti elektronik dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah. 

(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dan/atau hasil cetaknya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan perluasan dari alat bukti yang 

sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku 

di Indonesia. 

(3) Informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dinyatakan sah apabila 

menggunakan sistem elektronik sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang ini. 

(4) Ketentuan mengenai informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 

                                                           
34Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

adalah dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di 

atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada: 

A. Tulisan, suara atau gambar 

B. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya 

C. Huruf, tanda, angka, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami 

oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 
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a. Surat yang menurut undang-undang harus 

dibuat dalam bentuk tertulis; dan 

b. Surat beserta dokumennya yang menurut 

undang-undang harus dibuat dalam bentuk 

akta notaril atau akta yang dibuat oleh 

pejabat pembuat akta. 

 

Dari sekian banyak ketentuan tentang alat bukti elektronik, hanya Undang-

Undang ITE yang mengakomodir tentang alat bukti elektronik untuk kepentingan 

pembuktian. Namun demikian KUHAP sebagai peraturan utama mengenai tindak 

pidana umum tidak mengatur dengan jelas tentang alat bukti elektronik.  

Kajian tentang alat bukti elektronik di luar KUHP perlu dikaji karena 

sangat berkaitan dengan pengaturan alat bukti elektronik pada penanganan perkara 

tindak pidana umum seperti pada kasus Terdakwa Jessica Kumala Wongso. Hal 

ini sangat penting untuk diketahui dan dianalisis untuk memperkuat dan 

memperjelas kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




