
 

 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Karakteristik Responden 

 

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, dan untuk menjawab 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka  penulis melakukan studi pustaka dan 

wawancara kepada responden yaitu 4 (empat) orang yang dianggap mengerti dan dapat 

mencapai tujuan dari penulisan skripsi ini, adapun responden dalam penelitian adalah: 

 

1.   Nama   :  Ketut Suryana, S.H. 

  Umur   : 28 tahun 

  Pendidikan    : SI  

  Pekerjaan/Pangkat  : Polisi/Briptu 

  Alamat   : Teluk Betung, Bandar Lampung 

 

2.   Nama    :Tb. Beni Sandera 

  Umur   : 47 tahun 

  Pendidikan  : SMA  

  Pekerjaan/Pangkat  : Polisi/ Briptu 

  Alamat   : Komplek Perumahan Polri Haji Mena. 

 



 

3.  Nama   : Erna Dewi, S.H., M.H 

  Umur  : 48 Tahun 

  Pendidikan : S2 

  Pekerjaan : PNS/Dosen Unila 

  Alamat  : Fakultas Hukum Unila, Jl. Prof. Dr. Soemantri 

      Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 

 

4.    Nama   : Dr I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H 

  Umur  : 47 Tahun 

  Pendidikan : S3 

  Pekerjaan : PNS/Dosen Unila 

  Alamat  : BTN III Jl. Damar Nomor 11 Bandar Lampung 

 

 

B. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Dan 

Informasi Elektronik mengenai Pemberlakuan Dokumen Elektronik sebagai 

Alat Bukti Sah 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

memang sangat ditunggu-tunggu implementasinya, baik oleh masyarakat maupun 

pemerintahan. Materi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu 

pengakuan terhadap perluasana alat bukti yang sah yang sesuai dengan Hukum Acara 

yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik polisi 

Daerah Lampung Ketut Suryana, bahwa menurutnya jika suatu Undang-Undang sudah 



diberlakukan maka harus diterapkan  didalam hukum positif  di Indonesia, namun 

masyarakat masih banyak yang belum memahami Undang-Undang ITE tersebut, 

sehingga apabila terjadi permasalahan dibidang IT masyarakat akan bingung dan 

bertanya karena mereka belum pernah mendengar sebelumnya. Informasi elektronik 

dapat menjadi alat bukti yang dapat berdiri sendiri sebagaimana ditegaskan di dalam 

pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik 

dana/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sedangkan menurut Tb. 

Beni Sandera sudah diterapkan namun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang ITE 

belum keluar, dan kasus yang ada di kepolisiian Daerah lampung tentang alat bukti 

elektronik belum begitu banyak, dikarenakan masih sulit dalam mengungkap identitas 

pelaku kejahatan dunia maya,serta  mengingat belum lengkapnya ketentuan pidana yang 

mengatur tentang kejahatan komputer, internet, dan teknologi informasi. Berhadapan 

dengan kasus cybercime pembuktian menjadi masalah pelik, seringkali penegak hukum 

di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku cybercrime karena masalah 

pembuktian.  

 

Menurut Erna Dewi dan I Gede AB. Wiranata setelah berlakunya Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik secara otomatis telah diterapkan dan  memperlebar 

konsep dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti dokumen 

elektronik yang sama kedudukannya dengan alat bukti pada umumnya yang ada dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan setelah Undang-Undang berlaku maka 

harus diterapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas tentang alat bukti 

elektronik. Munculnya kejahatan dengan mempergunakan media internet sebagai alat 

bantunya, lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan si pelaku dalam melakukan 



kejahatan dunia maya, namun seringkali dalam kasus dunia maya masih sulit dibuktikan 

karena masih kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam hal 

cybercrime serta sulit untuk mengungkap pelaku kejahatan dunia maya (cybercrime). 

 

Lebih lanjut dalam konteks pidana, maka perihal pembuktian merupakan bagian yang 

paling esensial untuk membuktikan atau menyatakan bahwa seseorang telah melakukan 

suatu tindak pidana. Pada hakekatnya dalam pembuktian suatu perkara pidana telah 

dilakukan semenjak diketahuinya ada peristiwa, peristiwa yang dimaksud adalah 

peristiwa hukum, suatu peristiwa hukum mengandung unsur pidana, untuk itu perlu 

dibuktikan bahwa suatu peristiwa hukum dinyatakan sebagai tindak pidana, setelah 

diketemukan bukti awal bahwa suatu peristiwa dinyatakan sebagai suatu tindak pidana 

barulah dapat dilakukan penyelidikan. 

 

Pembuktian dokumen elektronik adalah salah satu penyelesaian yang menguatkan 

seorang hakim untuk menguatkan argumentnya untuk memberikan sangsi kepada pelaku 

kejahatan dunia maya. Menurut Ketut Suryana dalam KUHAP yang dikatakan sebagai 

alat bukti yang sah apabila alat bukti tersebut berkaitan dengan suatu perkara atau tindak 

pidana, begitu juga dengan UU ITE, apabila bukti dokumen elektronik berkaitan dengan 

tindak pidana, maka dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam 

pembuktian maupun di persidangan nanti, sedangkan menurut  Tb. Sandera jika suatu alat 

bukti berkaitan dengan elektronik bisa dijadikan alat bukti yang kuat dalam persidangan. 

Menurutnya dengan kasus di atas untuk pembuktiannya yaitu dengan melacak data 

transaksi telepon, surat, sms, atau bukti yang di datangkan dari keterangan ahli, namun 

masih sulit untuk melacak pelakunya. 



 

Menurut I Gede AB. Wiranata  dalam KUHAP tidak di atur, tetapi disetarakan dengan 

UU ITE mengenai alat bukti elektronik, menurutnya KUHAP dan ITE sangat erat 

kaitannya dalam pembuktian alat bukti. Erna Dewi menyatakan alat bukti elektronik bisa 

dihubungkan dengan surat atau petunjuk yang terdapat dalam KUHAP, sehingga sangat 

berkaitan satu sama lain. Didalam lapangan hukum Pidana sebenarnya pengakuan data 

elektronik sebagai alat bukti yang sah sudah diakui walaupun tidak secara seluruhnya 

dipahami, sebagai contoh Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, di mana surat termasuk dalam salah satu alat bukti; didalam Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah 

dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti 

lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara 

elektronis; serta didalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak 

pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronis atau yang 

terekam secara elektronis; hal ini menunjukan bahwa sesungguhnya data elektronik telah 

diterima sebagai alat bukti yang sah didalam pengadilan di Indonesia walaupun dalam hal 

pencarian pembuktiannya di perlukan keterangan ahli yang ahli dalam bidang tersebut 

untuk menguatkan suatu pembuktian yang menggunakan data elektronik tersebut. 

 

Alat bukti yang di atur oleh Hukum Acara Pidana terdapat dalam pasal 184 KUHAP 

yaitu: 

a. keterangan saksi 



b. keterangan ahli 

c. surat 

d. petunjuk 

e. keterangan terdakwa 

 

Kelima  alat bukti tersebut tidak selamanya harus ada, dalam suatu tindak pidana, karena 

berdasarkan Pasal 184 KUHAP, minimal alat bukti yang diperlukan dalam menentukan 

nasib seorang terdakwa bersalah terhadap suatu tindak pidana adalah dua alat bukti, dan 

dari dua alat bukti tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan benar terdakwa yang 

melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan pasal 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa: 

 

 (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: 

 

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. 

 

 

Bahwa semua kesepakatan berupa surat atau dokumen telah diatur merupakan bukti yang 

sah maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan internet adalah memiliki bukti 

hukum yang sah. Maka harus disadari bahwa banyaknya aktifitas yang menggunakan alat 

elektronik merupakan kegiatan yang saha secara hukum baik transaksi dagang atau niaga, 



perbankan dan sebagainya. Penerapan pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik harus disesuaikan kembali dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, menurut Ketut UU ITE masih mengacu pada KUHAP, karena jika terjadi suatu 

tindak pidana maka alat bukti akan mengarah kepada KUHAP, namun jika terjadi dalam 

suatu tindak pidana yang terkait dengan Elektronik, maka alat bukti mengacu pada UU 

ITE dan harus disesuaikan dengan KUHAP, karena sampai saat ini KUHAP belum di 

rubah. Dalam RUU KUHAP tahun 2008 (selanjutnya disebut RUU KUHAP) yaitu dalam 

hal alat bukti yang dipakai dalam persidangan. Saat ini, pasal 184 KUHAP mengenal 5 

macam alat bukti yang dapat dipergunakan di persidangan, yaitu alat bukti keterangan 

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Akan tetapi dalam RUU 

KUHAP 2008 alat bukti yang sah di persidangan berubah menjadi alat bukti barang 

bukti, surat-surat, alat bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan 

terdakwa  dan pengamatan hakim. 

 

Menurut Ketut bukti elektronik yang dapat dijadika alat bukti yang sah antara lain: 

a) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah. 

b) Hasil cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik juga sah apabila 

berasal dari system elektronik sesuai UU ITE. Sedangkan menurut Tb.Beni 

Sandera semua alat bukti elektronik bisa dijadikan alat bukti dalam setiap 

persidangan, namun semuanya perlu pembuktian yang lebih dalam terkait kasus 

yang ada. 

 

 



Selain itu bukti-bukti Elektronik (Electronic Evidence) yang digunakan untuk 

membuktikan perkara kejahatan dunia maya dalam pemeriksaan di Pengadilan adalah 

berupa Tampilan Situs yang Terkena Deface (yang dirubah tampilan website-nya) dan 

Log-log File (waktu terjadinya perbuatan tersebut) serta Internet Protocol (IP) yang 

dijadikan “Tanda Bukti Diri” yang dapat mendeteksi pelaku Kejahatan Dunia Maya dan 

dapat menunjukkan keberadaan pengguna komputer itu sendiri. Dengan meneliti dan 

memeriksa pemilik nomor IP akan dapat diketahui lokasi pengguna IP tersebut. 

 

Menurut I Gede AB. Wiranata dan Erna Dewi untuk bisa dijadikan alat bukti dalam 

sidang pengadilan antara lain:  

a. apa yang dikeluarkan dari produk elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti 

b. print out  

c. hasil penyadapan ( rekaman ) 

d. semua pemaknaan yang dihasilkan secara prinsipil dari produk elektronik 

e. email 

 

Berdasarkan wawancara  penulis dengan responden, dalam hal alat bukti elektronik masih 

sangat sulit untuk di buktikan di persidangan karena terhambat dengan identitas pelaku, 

serta lemahnya penegakan hukum dalam mengungkap kejahatan cybercrime. 

Permasalahan alat bukti elektronik kerap membawa kesulitan baik lembaga Kepolisian 

selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga Peradilan dalam 

memeriksa dan memutus perkara. Alat bukti yang ada sekarang dirasa sangat terbatas 

mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Selain itu, dalam lapangan 

hukum pidana penafsiran, baik tentang duduk perkara maupun tentang alat bukti hanya 



terbatas pada penafsiran ekstensif, yaitu memberikan tafsiran dengan memperluas arti  

kata-kata dalam peraturan itu. Pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan memegang 

peranan yang sangat penting. Hukum Pembuktian mengenal salah satu alat ukur yang 

menjadi teori pembuktian, yaitu penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat 

bukti kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering). Dalam persidangan, bukti 

digital akan diuji keotentikannya dengan cara mempresentasikan bukti digital tersebut 

untuk menunjukkan hubungan bukti digital yang diketemukan tersebut dengan kasus 

kejahatan dunia maya yang terjadi. Dikarenakan proses penyidikan, penuntutan sampai 

dengan proses pemeriksaan di pengadilan memerlukan waktu yang relatif cukup panjang, 

maka sedapat mungkin bukti digital tersebut masih asli dan sepenuhnya sama (origin) 

dengan pada saat pertama kalinya diidentifikasi dan dianalisa oleh penyidik. Untuk 

menangani kejahatan dunia maya (cybercrime) di Indonesia, Polisi telah melakukan 

tindakan-tindakan penegakan hukum, pendekatan, dan telah menyusun strategi 

penanggulangan dan penanganan kejahatan dunia maya tersebut, yakni melaksanakan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana mayantara (cybercrime) terutama kegiatan 

yang berhubungan dengan teknologi informasi : teknologi komputer, teknologi 

komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran dan menyelenggarakan 

fungsi laboratorium komputer forensik dalam rangka memberikan dukungan teknis 

proses penyidikan kejahatan dunia maya. 

 

Penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah 

menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat modern sebagai dampak dari pada 

kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah 

mengenal budaya teknologi (the culture of technology). Teknologi memegang peran 



penting di dalam kemajuan suatu bangsa dan Negara di dalam masyarakat internasional 

yang saat ini semakin global. Masalah penyalahgunaan teknologi ini tidak menjadi 

keresahan sosial bagi masyarakat luas, implementasi hukum di dalam kehidupan 

masyarakat modern yang memakai teknologi tinggi harus mampu untuk mengurangi 

perilaku yang dapat merugikan kepentingan bagi orang atau pihak lain, meskipun adanya 

hak dan kebebasan individu dalam mengekspresikan ilmu atau teknologinya dalam 

kehidupan sosial yang semakin kompleks.  

 

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan 

kejahatan, sedangkan kejahatan itu telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai 

sekarang ini dan masa akan datang yang tidak mungkin untuk diberantas tuntas..  

Suatu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai 

sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya yang 

selalu mengancam dalam setiap saat kehidupan masyarakat. Di sini perlu ada semacam 

batasan hukum yang tegas di dalam menanggulangi dampak sosial, ekonomi dan hukum 

dari kemajuan teknologi modern yang tidak begitu mudah ditangani oleh aparat penegak 

hukum di negara berkembang seperti halnya Indonesia yang membutuhkan perangkat 

hukum yang jelas dan tepat dalam mengantisipasi setiap bentuk perkembangan teknologi 

dari waktu ke waktu. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian 

dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan yang 

berkenaan dengan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional 

maupun internasional. Di dalam lapangan hukum pidana, perubahan masyarakat dan 

teknologi membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan hukum, baik hukum 

pidana materiil yang diimplementasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 



(KUHPidana) maupun dalam hukum pidana formilnya yang tercantum dalam Undang-

undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketika tulisan ini 

dibuat sedang disusun dan dibahas draft perubahan baik KUHP maupun KUHAP. 

Rangkaian proses beracara dalam hukum pidana telah dimulai ketika ada suatu peristiwa 

hukum yang terjadi, adapun rangkaian proses acara pidana setelah diketahui adanya suatu 

tindak pidana yaitu dimulainya proses penyelidikan sebagai suatu cara atau metode yang 

mendahului tindakan lain. Proses beracara dalam hukum pidana, pengaturannya secara 

umum telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 

 

C. Kekuatan  Alat Bukti Elektronik  

 

Pembuktian di era teknologi dan informasi sekarang ini menghadapi tantangan yang 

Besar dan membutuhkan penanganan yang serius dalam pemberantasan kejahatan dunia, 

hal ini muncul karena sebagian pihak-pihak jenis alat bukti selama ini dipakai untuk 

menjerat pelaku tindak pidana tidak lagi mampu dipergunakan dalam menjerat pelaku 

kejahatan dunia maya. Hambatan klasik sulitnya menghukum pelaku kejahatan komputer 

(cyber crime) adalah karena belum legkapnnya ketentuan pidana yang mengatur tentang 

kejahatan komputer, internet dan teknologi informasi (cyber crime) dan belum 

diterimanya dokumen elektronik (misalnya file komputer) sebagai alat bukti oleh konsep 

yang dianut KUHAP. 

 

Berdasarkan penelitian dan wawancara penulis dengan responden Ketut  Suryana dan Tb. 

Deni Sandera, menurut keduanya alat bukti elektronik mempunyai kekuatan yang sama 

dengan alat bukti yang ada pada umumnya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pelaku 



tindak pidana, Karena dengan alat bukti yang ada pelaku tindak pidana cybercrime bisa 

dijerat dengan pasal yang ada dalam UU ITE. 

 

Dalam KUHAP memang belum mengatur mengenai alat bukti elektronik, menurut Ketut 

dalam RUU KUHAP harus atur alat bukti elektronik, karena dalam KUHAP sendiri 

belum mengatur alat bukti elektronik apabila terjadi permasalahan dibidang ITE, maka 

akan muncul kesulitan dalam penanganan alat bukti elektronik karena belum dimasukan 

kedalam KUHAP, sedangkan penyidikannya dan pelaksanaannya mengacu pada 

KUHAP. Sedangkan menurut I Gede AB., dan Erna dewi pengaturan alat bukti secara 

otomatis harus mengacu pada KUHAP dan tidak perlu ada perubahan yang signifikan 

namu hanya ada sedikit revisi dari KUHAP yang telah ada, namun dalam revisi itu juga 

harus atur alat bukti Elektronik seiring perkembangan zaman. 

 

Di dalam KUHAP mempunyai keterbatasan dalam pembuktian alat bukti yaitu: 

a) keterbatasan dalam pengaturan mengenai jenis tindak pidana, hal ini sangaat 

wajar terhadap mengenai “ suasana” yang mempengaruhi pada saat penyusunan 

KUHP kita jauh bebeda dengan kondisi sekarang yang sarat dengan kemajuan IT. 

b) Keterbatasan dan pengaturan  mengenai pelaku tindak pidana dalam era teknologi 

informasi seperti sekarang ini, penentuan siapa yang dapat dikualifikasi sebagai 

pelaku tindak pidana lebih komplek sifatnya selain keterbatasan jangkauan pada 

pengaturan dalam KUHP dan cybercrime, system pembuktian juga mengalami 

keterbatasan bila berkaitan dengan Hukum Pembuktian dalam prosese perdilan 

baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Kemajuan teknologi 

informasi memunculkan persoalan tersendiri mengenai apakah hukum 



pembuktian yang ada saat ini tidak mampu menjangkau pembuktian terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan cybercrime. Kedudukan produk teknologi 

khususnya catatan/dokumen elektronik masih menjadi perdebatan mengenai 

bagaimana kedudukannya sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. 

 

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub system kebijakan kriminal sebagai 

science of response yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh 

luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi 

informasi.  

 

Dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana, paling tidak ada tiga hal yang tidak 

dapat dipisahkan karena menyangkut keabsahan atau kevalidan suatu putusan pengadilan, 

yaitu sistem pembuktian yang di anut oleh hukum acara, alat bukti, dan kekuatan 

pembuktian serta barang bukti  yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan dalam 

sidang pengadilan. Sehingga membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim 

tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara perdata maupun 

hukum acara pidana. Karena pembuktian memegang peranan yang sangat sentral. 


