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A. Pendahuluan 

Dalam rangka menyongsong era digitalisasi sebagaimana dituangkan dalam cetak biru 

pembaruan peradilan tahun 2010-2035, Mahkamah Agung menerapkan sistem persidangan 

secara elektronik (e-court) berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di 

Pengadilan Secara Elektronik. Untuk pertama kalinya, PERMA ini mengatur tentang tatacara 

pendaftaran (e-filing), pembayaran (e-payment) dan pemanggilan (e-summons) dilakukan melalui 

sebuah akun yang terhubung ke server Mahkamah Agung. Akun pengguna dalam hal ini terbatas 

pada advokat dan pengacara yang sudah mengantongi izin beracara. 

Pada tahun 2019, MA melaunching kembali penggunaan e-court dengan versi terbarunya 

berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019. PERMA ini merupakan pengembangan dari peraturan 

sebelumnya yang hanya membatasi akses pengguna hanya sampai tahap pemanggilan saja, namun 

sekarang pengguna sudah bisa melakukan proses persidangan secara online (e-litigation). 

Substansinya para pihak lebih dimudahkan dalam hal pertukaran dokumen persidangan, mulai 

dari jawaban, replik-duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan. Akun pengguna 

juga diperluas bukan hanya sebatas advokat/pengacara namun masyarakatpun bisa mendaftar 

secara individu. 

Lahirnya regulasi terkait pengembangan administrasi persidangan ke arah digitalisasi 

perkara merupakan ikhtiar MA untuk merespons perkembangan zaman. Selain untuk 

memberikan pelayanan prima, MA juga berusaha untuk menerapkan kemudahan dalam beracara 

sesuai dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Mengutip pernyataan Bagir Manan, bahwa 

transparansi dunia peradilan bukan hanya sekadar bentuk pelayanan publik, tetapi juga sebagai 

bentuk sistem kontrol terhadap proses peradilan, salah satunya adalah adanya akses publik1. 

Modernisasi peradilan di Indonesia tentunya mengarah kepada praktik digitalisasi 

persidangan khususnya pembuktian. Dalam sistem pembuktian di Indonesia, Hakim terikat pada 

alat-alat bukti yang sah, dimana Hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat 

bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif 

mengenai jenis-jenis alat bukti, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, 

maka dikenal adanya bukti-bukti elektronik. Persoalannya kemudian apakah hukum acara di 
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Indonesia sudah mengakui sistem pembuktian secara digital dan bagaimana eksistensi dan peran 

alat bukti elektronik dalam sistem peradilan di Indonesia. 

B. Alat Bukti Elektronik Dalam Peraturan Perundang-undangan dan Keabsahannya 

Sebelum terbitnya UU ITE, eksistensi alat bukti elektronik sebenarnya telah tersebar 

dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 

15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi.  

Eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin diperkuat dengan 

terbitnya UU ITE pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang berbunyi : “(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”.  

Dengan berlakukannya Undang-undang ITE, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar 

hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum 

Indonesia.2 Keberadaan bukti elektronik secara materiil memang telah diakui keberadaannya, 

namun dalam tataran hukum acara (formil) masih belum terakomodir sepenuhnya. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang ada di 

dalam UU ITE. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen 

elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, 

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan 

suatu keadaan. Di samping itu, kedudukan dokumen elektronik dapat disetarakan dengan 

dokumen yang dibuat di atas kertas.3 

Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan hanya terbatas 

pada tataran pengaturan hukum materiil dan belum menjangkau pengaturan secara formil. 

Meskipun demikian, menurut Efa Laela Fakhriah4, berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak 

boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih 

 
2 Moh. Nafri, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, Maleo 

Law Jurnal, vol. 3, No. 1 (2019), hal. 42. 
3 Lihat penjelasan umum UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 6 
4 Efa Laela Fakhriah, Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah berlakunya 

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Makalah pada seminar kerjasama antara 
Balitbangdiklat Kumdil MA RI dengan perguruan tinggi pada 25 November 2009, Bandung, hal. 15 



 
 

hukumnya tidak ada, dan asas hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan 

berkembang di masyarakat, maka UU ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat 

bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar di persidangan. 

C. Prosedur Autentifikasi Alat Bukti Elektronik Pada Pemeriksaan Persidangan 

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. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU 

ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang 

menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam 

Pasal 6, 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus 

dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.  

Sebagai contoh tentang keautentikan sebuah tandatangan elektronik harus memenuhi dua 

unsur, pertama keotentikan materiil meliputi kejelasan syarat subyektif dan obyektif, termasuk 

kecakapan bersikap, kejelasan waktu dan tempat, (Confidentiality) dapat ditelusuri kembali, 

terjamin keutuhan data atau keamanan informasi, aslinya harus sesuai dengan copynya. Kedua, 

keotentikan secara formil yaitu sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk 

media dan format tertentu. Pembacaan, yaitu apakah yang menjadi bukti telah melakukan 

pembacaan, pencantuman waktu dan jaminan waktu telah dituliskan dengan benar (time-stamping). 

Keamanan dokumen beserta subtansinya, yaitu apakah historical data terhadap dokumen akta 

sudah jelas dan Pemeliharaan Log atau journal-notaris (protokol notaris) benar dan telah 

terpelihara dengan baik.5 

Dengan diperhatikannya dua unsur diatas (materiil dan formil), akan membantu Hakim 

dalam memutuskan suatu perkara. Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendiri memang 

tidak mudah untuk dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat integrity. Sifat ini dapat 

dibuktikan jika digunakan tanda tangan elektronik untuk mengesahkannya. Berkenaan dengan 

keotentikan suatu tandatangan elektronik, maka dapat dibedakan sesuai dengan faktanya, 

Pertama, Jika tandatangan elektronik belum terpercaya, namun para pihak telah sepakat untuk 

mengakui, maka dapat langsung diakui keasliannya tanpa harus dibuktikan. Kedua, Jika 

tandatangan elektronik belum dapat terpercaya dan salah satu pihak tidak mengakui, maka 

pengadilan harus dapat membuktikan bahwa tidak ada pemalsuan atau kesalahan sistem, sehingga 

hakim memerintahkan pemeriksaan kebenaran dengan menggunakan seorang ahli forensik, 

untuk mengetahui apakah telah terjadi pemalsuan atau kesalahan sistem (Pasal 1877 BW). Ketiga, 

 
5  Johan Wahyudi, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Jurnal 

Perspektif, Vol. XVII, No. 2, Edisi Mei, 2012, hal. 124 



 
 

Jika tandatangan elektronik terpercaya dan telah terakreditasi dan para pihak mengakui, maka 

dapat langsung diakui suatu keasliannya tanpa harus dibuktikan. Keempat, Jika tandatangan 

elektronik telah terakreditasi dan ada pihak yang menyanggah, maka pihak yang menyanggah 

harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan atau kesalahan prosedur. 

D. Praktek Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik 

Merujuk pada ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 berserta penjelasannya, 

maka status bukti elektronik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bukti petunjuk.  

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan kejadian, yang karena 

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) pasal 

itu ditentukan, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan 

terdakwa. M. Yahya Harahap mengemukakan, bahwa Pasal 182 ayat (2) KUHAP membatasi 

kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Sumber yang dapat digunakan 

mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan 

Pasal 188 ayat (2).6  

Dalam proses persidangan, dokumen elektronik tidak dapat langsung digunakan sebagai 

alat bukti. Terdapat kriteria yang harus diperhatikan dalam penggunaan dokumen elektronik 

sebagai alat bukti. Debra L. Shinder sebagaimana dikutip oleh Ramiyanto7 mengemukakan, 

bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, 

yaitu pertama, alat bukti harus kompeten (reliable dan credible) sehingga terjamin validitasnya. 

Melalui sistem keamanan informasi yang certified, maka integritas konten dalam suatu bukti 

elektronik menjadi terjamin keautentikannya.8 Kedua, alat bukti harus relevan (dapat 

membuktikan fakta dari suatu kasus) dan ketiga, alat bukti harus material (memperkuat persoalan 

yang dipertanyakan dalam suatu kasus). Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Debra itu 

merupakan syarat sahnya suatu bukti elektronik.  

Menurut Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang 

diatur Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau 

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

tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat 

 
6 Apabila ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 

2001, maka saat ini alat bukti petunjuk berasal dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan bukti 
elektronik berupa informasi dan dokumen. 

7 Ramiyanto, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum 
dan Peradilan, Vol. 6, No. 3, November 2017, hal. 473 

8 Edmon Makarim,“Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan 
Pemerintahan Publik,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4 (2015). Hal. 518 



 
 

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Merujuk pada prinsip kesetaraan 

fungsional atau padanan fungsional (functional equivalent approach)9, maka informasi dan/atau 

dokumen elektronik disamakan dengan bukti tulisan atau surat. 

Edmon Makarim mengemukakan bahwa persamaan secara fungsional (functional equivalent 

approach) antara informasi atau dokumen elektronik dengan bukti tulisan apabila memenuhi 

setidaknya 3 (tiga) dasar, yaitu10 pertama, Informasi tersebut dianggap ‘tertulis’ jika ia dapat 

disimpan dan ditemukan kembali, kedua, Informasi tersebut dianggap ‘asli’ jika yang disimpan 

dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan 

integritasnya dan ketiga, Informasi tersebut dianggap “bertanda tangan” apabila terdapat 

informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab diatasnya atau 

terdapat sistem autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otoritas dari pihak 

tersebut. 

Dengan demikian, maka bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) dapat 

disamakan dengan bukti tulisan apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) prinsip/dasar dalam 

functional equivalent approach. Hal itu selaras dengan penjelasan pasal 6 UU No. 11 Tahun 2011, 

bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen semata, padahal 

pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan kedalam media apa saja, 

termasuk media elektronik. Dalam sistem elektronik, tidak relevan lagi untuk dibedakan 

informasi yang asli dengan salinannya sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan 

cara penggandaan yang mengakibatkan antara informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari 

salinannya. 

E. Kesimpulan 

Hukum acara (formil) tidak mengatur secara spesifik tentang alat bukti elektronik sebagai 

bagian dari alat bukti di persidangan, hal itu secara limitatif telah tertuang dalam Pasal 164 

HIR/284 RBg. Meskipun demikian, dalam prakteknya, eksistensi alat bukti elektronik telah 

diakui sebagai bagian dari pembuktian materiil karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan 

alasan hukum tidak ada dan hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan 

berkembang di masyarakat. 

Keabsahan alat bukti elektronik telah diakui oleh UU ITE yang merupakan paradoks dan 

budaya millenial. Eksistensi dan peran alat bukti elektronik merupakan petunjuk yang dapat 

membantu Hakim untuk menggali dan mengungkap sebuah fakta di persidangan. Terdapat 

 
9 Aris Wuryantoro, Peranan Penerjemahan Istilah dalam Bahasa Indonesia, Makalah disampaikan dalam 

Prosiding Seminar Nasional PESAT 2005 di Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus 2005. 
Hal. 27 

10 Op.cit, Hal. 532 



 
 

beberapa kualifikasi untuk menilai alat bukti elektronik di persidangan yaitu harus kompeten dan 

terjamin validitasnya, harus relevan (berkaitan antara fakta dan alat bukti) dan harus material 

(memperkuat persoalan yang ada dalam sebuah kasus). Dengan diakuinya alat bukti elektronik 

sebagai bagian dari alat bukti di persidangan, tentunya akan memudahkan hakim dalam 

memberikan putusan yang adil sesuai dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan.  
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