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STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN BUKTI ELEKTRONIK  

DALAM RANGKA PENGEMBANGAN E-COURT DI INDONESIA 

Oleh : Achmad Sahuri, S.Sy 

A. PENDAHULUAN 

Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi berperkara di Pengadilan secara 

elektronik menjadi tonggak penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Sistem inilah 

yang kemudian dikenal sebagai Electronic Court (E-Court). E-Court adalah aplikasi yang terintegrasi dengan 

SIPP yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, 

pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik, serta untuk memproses layanan administrasi lainnya 

secara elektronik yang ditetapkan Mahkamah Agung. Berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Agama, 

ketentuannya diuraikan lebih lanjut dalam Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018. 

Dalam Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 penerapan E-Court di lingkungan 

Peradilan Agama terdiri dari pendaftaran pencatatan dan pemberkasan secara elektronik (E-Filing), taksiran 

secara elektronik (E-SKUM), pembayaran secara elektronik (E-Payment), panggilan secara elektronik (E-

Summon), dan penerbitan salinan putusan secara elektronik.1 Secara sederhana E-Court dalam tahapan 

persidangan meliputi proses pendaftaran, panggilan, pemberkasan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan 

kesimpulan serta penerbitan salinan putusan. E-Court baik yang diatur oleh PERMA nomor 3 tahun 2018 

maupun  Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 tidak mengatur mengenai proses 

pembuktian secara elektronik maupun kedudukan hukum alat bukti elektronik. 

Dalam tataran hukum formal baik HIR/Rbg maupun peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat 

ini belum mengatur tentang dokumen maupun data elektronik sebagai alat bukti, dengan kata lain hukum 

pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen maupun data elektronik sebagai alat 

bukti. Sementara dalam perkembangannya bukti elektronik seperti VCD/DVD, foto, faksimili sudah banyak 

digunakan dalam persidangan. Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan 

masih dipertanyakan validitasnya. Padahal di beberapa negara, informasi elektronik yang terekam dalam 

peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara .2 

Penerapan PERMA nomor 3 tahun 2018 yang diuraikan lebih lanjut dalam Keputusan Dirjen Badilag 

nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 sebetulnya menjadi pintu penerapan bukti elektronik dalam sistem 

acara perdata. Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 secara eksplisit mulai 

mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti dalam proses administrasi. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan 

hasil scan kartu advokat dan BAS sebagai syarat pendaftaran E-Court (Pasal 6), bukti pembayaran E-Payment 

(pasal 13), panggilan dan pemberitahuan elektronik (pasal 23 dan 24). Aturan-aturan tersebut mengatur 

                                                           
1 Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2018 di lingkungan 

Peradilan Agama 
2 Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 7 



2 
 
 

mengenai proses administrasi semata sementara tahapan pembuktian materil sama sekali belum 

mengakomodir proses pembuktian secara elektronik. Pengaturan mengenai sistem pembuktian elektronik dan 

alat bukti elektronik menjadi penunjang bagi pengembangan sistem E-Court yang mulai diterapkan di 

Indonesia. Namun demikian penerapan E-Court bukan hanya sekedar proses digitalisasi atau otomatisasi 

semata, tetapi juga melibatkan banyak aspek mulai dari infrastruktur IT, sumber daya manusia, regulasi, 

kebijakan, dan sosialisasi penggunaan internet kepada masyarakat pencari keadilan sehingga memerlukan 

kajian yang mendalam.3  

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka paper ini dirumuskan dengan rumusan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan bukti elektronik di Indonesia?; 

2. Bagaimana penerapan bukti elektronik dan sistem pembuktian elektronik di berbagai negara?; 

3. Bagaimana penerapan bukti elektronik dan sistem pembuktian elektronik yang dapat dikembangkan dalam 

sistem E-Court di Indonesia?;  

C. PEMBAHASAN 

1. Kedudukan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia 

Belum ada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan secara khusus mengenai bukti 

elektronik. Namun definisi tersirat mengenai bukti elektronik dapat ditemukan dalam pasal 5 UU nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pasal tersebut disebutkan 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. 

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik merupakan informasi elektronik, 

dokumen elektronik dan hasil cetaknya yang menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan 

UU ITE. Meskipun telah diatur dalam UU ITE, penggunaan alat bukti elektronik nyatanya masih sulit 

                                                           
3 Ojo, A., Janowski, T. and Estevez, E. (2009) Semantic interoperability architecture for electronic government’, Proceedings of the 10th Annual 

International Conference on Digital Government Research: Social Networks: Making Connections between Citizens, Data and Government, 

Digital Government Society of North America, hal. 63-72 
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diterapkan seutuhnya terutama data-data digital yang tidak terekam atau tercetak. Seringkali data-data ini 

ditampilkan di persidangan tetapi jarang dimasukan sebagai bahan pertimbangan. 

Penggunaan bukti elektronik sejatinya mulai diakui di Indonesia sejak tahun 1988. Mahkamah Agung 

RI dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No.39/TU/88/102/Pid, 

mengemukakan pendapatnya bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang 

sah  dalam  perkara  pidana  di  pengadilan  menggantikan  alat  bukti  surat, dengan catatan   microfilm itu 

sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. 

Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama. 

Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan merupakan tonggak awal pengaturan 

pembuktian elektronik, UU tersebut memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi 

kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk 

microfilm. Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (paperless) tersebut dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang sah  seandainya  kelak  terjadi  sengketa  ke  Pengadilan. 

Perluasan penggunaan alat bukti elektronik mulai dilakukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase dan Alternatif   Penyelesaian   Sengketa, tidak hanya microfilm, telegram, teleks, faksimili dan e-

mail diakui sebagai alat bukti. Hal ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal 

timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail, 

atau buku ekspedisi, kepada termohon  bahwa  syarat  arbitrase  yang  diadakan  oleh  pemohon  atau termohon 

berlaku”. 

Selanjutnya dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mulai  membahas   hukum   

acara berkaitan dengan bukti elektronik. Hal ini tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat bukti 

yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan  Mahkamah Konstitusi, adalah surat / tulisan, 

keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, alat bukti lain berupa  informasi yang 

diucapkan, dikirimkan, diterima, atau   disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan 

itu. Hanya saja ruang lingkup hukum acara dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tentu berbeda dengan 

persidangan dalam perkara perdata.  

Aturan tegas mengenai bukti elektronik pada akhirnya diatur dalam UU ITE. Namun demikian 

pengakuan bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah di pengadilan sebagaimana diatur dalam UU ITE, 

belumlah cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan, karena pengaturan tersebut berada pada tataran 

hukum materiil semata. Sedangkan dalam tataran hukum formil, baik dalam hukum acara Perdata maupun 

hukum acara pidana belum mengatur tata cara penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di 

Pengadilan. Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata memang sudah mulai mengakomodasi 

mengenai bukti elektronik dengan merumuskan pengaturan mengenai alat bukti secara terbuka (sistem 
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pembuktian terbuka), yang mengatur bahwa: “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali 

undang-undang menentukan lain”. Namun demikian prosedur acaranya belum ditur dalam RUU tersebut.4 

Walaupun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam hukum acara perdata maupun pidana, 

namun hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya 

sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Hakim juga berkewajiban menggali nilai-nilai 

hukum. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung sejatinya memiliki celah hukum 

untuk mulai mengatur prosedur teknis penggunaan alat bukti elektronik yakni melalui Peraturan Mahkamah 

Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi berperkara secara elektronik. Melalui Perma tersebut 

elektronifikasi dalam proses berperkara mulai dilakukan. Hanya saja berkaitan dengan proses pemeriksaan 

khususnya pembuktian belum termuat ketentuan yang jelas. Kajian tersebut perlu dilakukan untuk proses 

pengembangan sistem E-Court yang telah dijalankan sekaligus sebagai langkah pengaturan teknis pembuktian 

dan penggunaan alat bukti elektronik. Karena pada kenyataannya penggunaan bukti elektronik dan pembuktian 

elektronik telah banyak diatur di banyak pengadilan di negara lain. 

2. Penerapan Bukti Elektronik di Berbagai Negara 

Penerapan bukti elektronik dalam hukum acara perdata merupakan kajian kontemporer, tidak hanya dalam 

sistem peradilan Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Dalam hasil kajian yang dikeluarkan oleh European 

Comeittee on Legal co-Operation (CDCJ) yang berjudul “The Use of Electronic Evidence in Civil and 

Administrative Law Proceedings and Its Effect on The Rules of Evidence and Modes of Proof”5 tergambar 

bagaimana penggunaan bukti elektronik di pengadilan-pengadilan perdata Eropa. Dalam studi tersebut, 

terdapat beberapa hal yang menjadi kajian dalam penerapan bukti elektronik yaitu: 

a. Penerimaan bukti elektronik dalam proses peradilan; 

b. Bobot yang diberikan terhadap penggunaan bukti elektronik; 

c. Implikasi aturan kredensial seperti beban pembuktian, anggapan, keaslian, pengasrsipan dan 

pelestarian bukti, manajemen kasus dan persidangan, peran hakim, pencarian bukti sebelum 

persidangan dan peran ahli independen. 

Berkaitan dengan permasalahan pertama dan kedua, negara-negara Eropa telah banyak yang 

mengakomodir persoalan bukti elektronik, bahkan sampai dengan peraturan bersifat regional. Secara khusus 

berkaitan di Montenegro terdapat peraturan yang mengatur tentang tanda tangan elektronik yang dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Di Andorra bukti elektronik dapat diajukan sebagai 

bukti dokumenter pribadi, yang memungkinkan pihak lawan menentangnya dengan mengajukan bukti serupa. 

                                                           
4Efa Lailatul Fakhriah, Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti di Pengadilan seteleh berlakunya UU nomor 11 tahun 2008, 

disampaikan dalam Seminar Terbatas kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema: 

“Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008”, 25 

November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung diakses dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Kedudukan-Bukti-

Elektronik.pdf, tanggal 23 Februari 2019 
5 European Comittee on Legal Cooperation (CDCJ), The Use of Electronic Evidence in Civil and Administrative Proceedings and Its Effects on 

The Rules of Evidence and Modes of Proof, (Straasbroug, 2016) diakses dari https://rm.coe.int/1680700298 tanggal 23 Februari 2019 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Kedudukan-Bukti-Elektronik.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Kedudukan-Bukti-Elektronik.pdf
https://rm.coe.int/1680700298
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Di Armenia dalam pasal 54 UU hukum acara mengklasifikasi bukti elektronik sebagai bukti tertulis. Di Ceko 

aturan mengenai bukti elektronik diatur dalam UU No. 300/2008 tentang tindakan elektronik. Dalam UU 

tersebut dijelaskan dokumen asli tertulis dapat dikonversi menjadi versi digital dan sebaliknya. Dokumen yang 

dikonversi menyertakan klausa otentifikasi yang mengesahkan keaslian dokumen input dan output. Di Prancis 

dalam pasal 1316 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa penulisan berbasis elektronik sama dengan 

penulisan berbasis kertas. Sedangkan pada pasal 1317 disebutkan bahwa instrumen otentifikasi dapat dibuat 

pada media elektronik.  

Dalam permasalahan ketiga berkaitan dengan peran Majelis Hakim berkaitan dengan bukti elektronik. Di 

Yunani Majelis Hakim dalam hal menetapkan suatu alat bukti elektronik, melihat terlebih dahulu terhadap 

kasus yang dihadapi. Majelis Hakim dengan menganalogikan kepada peraturan hukum yang ada, jika bukti 

elektronik tersebut dianggap tidak sesuai dengan prosedur perdata, Majelis Hakim dapat menganggap bahwa 

bukti elektronik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan semata-mata hanya menjadi bagian dari 

persangkaan hakim semata.  

Berkaitan dengan proses arsip bukti elektronik, di Armenia meskipun tidak menyebutkan siapa yang 

berkewajiban menyimpan bukti elektronik, hanya saja dalam pasal 7 KUHPerdata Armenia menyebutkan 

bahwa dokumen elektronik dianggap disimpan dengan baik jika belum mengalami perubahan sejak dikirim 

untuk penyimpanan dan dimungkinkan untuk memulihkan dokumen elektronik sebelum dilakukan 

penyimpanan. Dokumen elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dianggap telah disimpan dengan 

benar jika tanda tangannya juga telah disimpan. Pemilik sistem informasi memberikan perlindungan terhadap 

dokumen elektronik yang disimpan dalam sistem informasi mereka. Di Ceko bukti yang diterima oleh 

Pengadilan dalam bentuk elektronik diarsipkan pada CD/DVD dan dalam sistem informasi pengadilan. Jika 

bukti tersebut adalah isi dari komunikasi e-mail atau tampilan terbaru dari halaman jejaring sosial, buktinya 

diambil sebagai berikut: halaman tersebut diamati selama persidangan oleh hakim yang kemudian mengambil 

layar cetak dari konten yang ditampilkan. Layar cetak kemudian akan dicetak di atas kertas dan disimpan 

dalam file case. Di Prancis setiap pengarsipan digital yang dilakukan oleh Pengadilan harus mematuhi model 

OAIS (model referensi sistem terbuka yang diterbitkan ISO). 

  Beranjak dari negara-negara Eropa, proses pembuktian elektronik juga telah diterapkan di negara-negara 

Asia, terutama Singapura. Singapura dapat dijadikan sebagai role model dalam penerapan pembuktian 

elektronik di mana hampir semua dokumen persidangan termasuk alat bukti, difilekan secara digital. Proses 

tersebut dilakukan melalui Electronic Filing System (EFS). EFS terdiri dari 4 komponen, pertama software 

Front End yang memungkinkan setiap firma hukum mensubmisi file ke Pengadilan baik berbentuk digital 

maupun hasil scan. Software tersebut hanya dapat diakses setelah terlebih dahulu setelah firma hukum 

mendaftarkan diri sebagai peserta EFS. Kedua, aplikasi gateway yang berfungsi serupa dengan E-Payment 

dalam sistem E-Court Indonesia. Ketiga, aplikasi alur kerja pengadilan yang fungsinya hampir mirip dengan 

SIPP. Dan keempat sistem manajemen kunci mandiri yang memungkinkan pengadilan mengeluarkan 
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sertifikat digital pada smartcard yang dimiliki firma hukum untuk memverifikasi dan mengotentifikasi 

identitas mereka ketika dokumen diajukan.6 

Tidak terbatas pada pengiriman dokumen elektronik, sistem EFS Singapura juga mencakup pembuktian 

secara elektronik. Selain dengan mengirimkan bukti elektronik, proses pembuktian di Singapura juga 

dilakukan secara paperless, di mana bukti-bukti maupun dokumen tidak lagi ditampilkan secara fisik tetapi 

ditampilkan secara audio visual ke monitor. Hal ini memungkinkan bukti dapat dilihat dan diperbesar lebih 

dari ukuran aslinya. Tidak hanya sampai disitu, pembuktian melalui  kesaksian juga dilakukan secara 

elektronik (electronic hearing). Pembuktian kesaksian secara elektronik ini dilakukan dengan menggunakan 

metode telekonferensi baik via telepon, skype maupun video konferens. Untuk mendukung hal ini, ruang 

persidangan di Pengadilan Singapura dilengkapi dengan layar plasma dan kamera video. Layar plasma 

berguna untuk menampilkan video konferens, sedangkan kamera video berfungsi untuk merekam dan 

menampilkan jalannya persidangan dalam hal persidangan terbuka untuk umum. Untuk merekam jalannya 

persidangan, ruang sidang juga dilengkapi dengan Digital Transcription System (DTS) yang memungkinkan 

transkrip berita acara persidangan secara real time. Teknologi ini hampir serupa dengan sistem ATR yang 

diterapkan di beberapa pengadilan di Indonesia.  

Untuk melakukan pembuktian secara telekonferens, kedua belah pihak harus menyetujui proses tersebut. 

Pihak yang berkepentingan juga diharuskan mengirimkan form pengajuan ke alamat email 

fjcourts_family_registry@fjcourts.gov.sg 2-3 hari sebelum proses telekonferens dilakukan. Selain itu pihak 

yang akan melakukan telekonferens harus menyediakan waktunya untuk dihubungi via telepon pada waktu 

yang telah ditentukan. Pihak tersebut juga harus memastikan jaringan telepon yang digunakan aman.7 Hal ini 

juga berlaku dalam proses pembuktian melalui skype, hanya saja skype hanya dapat digunakan pada perkara-

perkara non-kontensius.8   

Dengan melihat penerapan-penerapan bukti elektronik di beberapa negara tersebut, dapat menjadi tolak 

ukur penerapan bukti elektronik dan pembuktian elektronik di persidangan. Pengaturan lebih lanjut dapat 

diakomodir melalui sistem yang telah ada, yakni sistem E-Court di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

perlu kiranya dicarikan formulasi solusi yang tepat yang dapat diterapkan dalam sistem E-Court.  

3. Solusi Penerapan Bukti dan Pembuktian Elektronik dalam Sistem E-Court di Indonesia 

Sebagaimana disinggung sebelumnya, Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang sistem 

administrasi berperkara secara elektronik (E-Court) menjadi jalan pengaturan bukti elektronik dan sistem 

pembuktian elektronik dalam tataran hukum formil. Dalam lingkup Peradilan Agama sebagaimana diuraikan 

dalam Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 secara eksplisit mulai mengakomodir 

                                                           
6 United Nation Public Administratif Network (UNPAN) “The Electronic Filing System in Singapore –Tackling the “Human” Elements” 

diakses dari http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN031797.pdf tanggal 23 Februari 2019 
7 Family Justice Court Singapore,“Request form for telephon-conference hearing” diakses dari 

https://www.familyjusticecourts.gov.sg/QuickLink/Pages/Services.aspx tanggal 23 Februari 2019 
8 Supreme Court Singapore, “Technology” diakses dari https://www.supremecourt.gov.sg/services/visitor-services/court-facilities/technology 

tanggal 23 Februari 2019. 

mailto:fjcourts_family_registry@fjcourts.gov.sg
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN031797.pdf
https://www.familyjusticecourts.gov.sg/QuickLink/Pages/Services.aspx
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penerapan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam proses administrasi yaitu dalam penggunaan hasil scan 

kartu advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai syarat pendaftaran E-Court (Pasal 6), bukti pembayaran E-

Payment (pasal 13), panggilan dan pemberitahuan elektronik (pasal 23 dan 24) sebagai suatu alat bukti yang 

sah dalam proses administrasi. Pengakomodasian ini semestinya lebih diperluas tidak hanya meliputi proses 

administratif semata, tetapi juga mengarah pada proses persidangan. PERMA nomor 3 tahun 2018 

sebagaimana diketahui mendefinisikan administrasi berperkara secara elektronik sebagai serangkaian proses 

penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan 

penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan 

sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. 

 Berdasarkan definisi tersebut sistem E-Court dalam tahapan persidangan hanya terbatas pada tahapan 

penerimaan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dan diterapkan tidak mengakomodir bukti dan 

pembuktian elektronik. Padahal proses pembuktian adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari tahapan-

tahapan tersebut. Penerapan bukti elektronik sebetulnya memiliki dasar yang kuat dalam UU ITE sebagaimana 

termuat dalam pasal 5 UU ITE. Dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan, “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 adanya dasar UU ITE tersebut, 

PERMA nomor 3 tahun 2018 mengakomodir tata cara pengajuan bukti elektronik dan pembuktian elektronik 

di persidangan. Namun tentunya perlu pengkajian lebih mendalam berkaitan dengan model tata cara 

pengajuan bukti elektronik dan sistem pembuktian elektronik yang dapat diterapkan. Salah satu solusi yang 

ditawarkan adalah dengan mengakomodir tata cara pengajuan bukti elektronik sebagaimana yang diterapkan 

di beberapa negara di atas. Berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan: 

pertama, bukti elektronik seperti apa yang dapat diajukan di pengadilan, bagaimana sistem pembuktiannya, 

dan bagaimana pengarsipannya. 

 Berkaitan dengan permasalahan pertama, UU ITE menggariskan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa bukti 

elektronik yang sah adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan.atau hasil cetaknya. 

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (3) mensyaratkan bahwa bukti elektronik tersebut dinyatakan sah apabila 

menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan UU ITE. Informasi elektronik sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka (1) adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic 

mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang 

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Sedangkan 

dokumen elektronik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angkat (4) adalah “setiap Informasi Elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem 

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 
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huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bukti 

elektronik tidak hanya berupa hasil cetak suatu data elektronik tetapi juga dapat berbentuk mikro film, 

percakapan digital, rekaman suara, VCD/DVD, foto, faximili, hasil rekaman CCTV, sms/mms bahkan 

pemeriksaan  saksi  dengan  menggunakan  teleconference dan masih banyak contoh lainnya. Pengecualian 

terhadap definisi ini adalah hasil intersepsi atau penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan 

hukum atas permintaan kepolisian atau kejaksaan atau instansi lain yang kewenangannya diberikan undang-

undang.     

 Meskipun definisi tersebut teramat luas, akan tetapi UU ITE membatasi informasi dan dokumen 

elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu yang sesuai dengan sistem elektronik yang 

diakui UU ITE. Sistem elektronik yang dimaksud ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, 

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sistem elektronik yang 

digariskan oleh UU ITE adalah sistem elektronik (a) dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan 

Perundang-undangan, (b) dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan 

keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, (c) dapat beroperasi 

sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, (d) dilengkapi 

dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami 

oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dan (e) memiliki 

mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau 

petunjuk. Penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik baik bersifat 

pelayanan publik maupun non pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

informasi dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah informasi dan dokumen 

elektronik yang diperoleh dari penyelenggara sistem elektronik. Sampai dengan saat ini terdapat 1241 

penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi.9  

Selain informasi yang diperoleh dari penyelenggara sistem elektronik, UU ITE juga mengatur tanda 

tangan elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Tanda tangan elektronik yang dapat 

dijadikan alat bukti yang tanda tangan yang memenuhi syarat: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik 

terkait hanya kepada Penanda Tangan, b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses 

penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan, c. segala perubahan terhadap Tanda 

Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, d. segala perubahan terhadap 

Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan 

                                                           
9 Kementerian Komunikasi dan Informasi,” Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik”, diakses dari https://pse.kominfo.go.id/pse-terdaftar 

tanggal 23 Februari 2018 

https://pse.kominfo.go.id/pse-terdaftar
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dapat diketahui, e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya, dan f. 

terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap 

Informasi Elektronik yang terkait. 

 Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan kedua mengenai sistem pembuktian atau pengajuan bukti 

elektronik, UU ITE sama sekali tidak mengatur hal ini. Mahkamah Agung dapat berperan dalam mengatasi 

kekosongan hukum ini. Model yang dapat dikembangkan oleh MA dapat merujuk dari penerapan sistem 

pembuktian yang diterapkan di Singapura. Pertama, berkaitan dengan dokumen maupun informasi elektronik 

yang bersifat digital, Mahkamah Agung dapat menjadikan sistem E-Court yang ada sebagai aplikasi untuk 

menerima bukti-bukti elektronik yang berbentuk digital seperti yang diterapkan dalam sistem Front End pada 

EFS Singapura. Untuk memverifikasi dan mengotentifikasi keabsahan bukti elektronik tersebut MA dapat 

mencontoh penerapan sistem manajemen kunci yang diterapkan di sana. Bukti-bukti elektronik yang telah 

terverifikasi tersebut pada persidangan tidak perlu ditampilkan fisiknya tetapi cukup ditampilkan melalui layar 

yang tersedia. Dalam pembuktian melalui kesaksian melalui telekonferens, penerapan yang telah diterapkan 

di Singapura juga dapat dicontoh yaitu dengan memastikan jaringan telekonferensi aman baik dengan 

menggunakan telepon, konferensi video, Skype maupun aplikasi lainnya yang memungkinkan.  

 Sedangkan berkaitan dengan masalah pengarsipan bukti elektronik, Indonesia dapat mencontoh 

Prancis yang menggunakan sistem OAIS sebagai sistem pengarsipan elektronik.  Model Referensi untuk 

Sistem Informasi Arsip Terbuka (OAIS) dikembangkan untuk digunakan dalam memfasilitasi konsensus yang 

luas, disiplin, independen tentang persyaratan arsip atau repositori untuk menyediakan pelestarian informasi 

digital jangka panjang. Itu juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan standar pelestarian digital 

tambahan. OAIS adalah arsip yang terdiri dari organisasi orang dan sistem yang telah menerima tanggung 

jawab untuk menjaga informasi dan membuatnya tersedia bagi Komunitas yang Ditunjuk. Standar ini 

menetapkan seperangkat tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh arsip OAIS dan ini memungkinkan arsip 

OAIS dibedakan dari sistem pengarsipan lainnya.10 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dalam tataran hukum formal sampai saat ini belum mengakomodasi keberadaan dokumen maupun data 

elektronik sebagai alat bukti. Sementara dalam perkembangannya bukti elektronik sudah banyak digunakan 

dalam persidangan. Penerapan PERMA nomor 3 tahun 2018 yang diuraikan lebih lanjut dalam Keputusan 

Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 sebetulnya menjadi pintu penerapan bukti elektronik 

dalam sistem acara perdata. Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 secara eksplisit 

mulai mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti dalam proses administrasi. Namun demikian dalam 

                                                           
10 Open Archival Information System (OAIS), “OAIS Overview”, diakses dari http://www.oais.info/ tanggal 23 Februari 2019 

http://www.oais.info/
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peraturan tersebut belum membahas terkait permasalahan tersebut. Makalah ini mencoba menggali formula 

yang tepat untuk mengatasi hal tersebut yang kemudian dirangkum dalam hal sebagai berikut: 

a.  Dalam hukum Indonesia, bukti elektronik mulai diakomodir melalui surat MA kepada Menteri Kehakiman 

tanggal 14 Januari 1988 No.39/TU/88/102/Pid, mengemukakan pendapatnya bahwa microfilm atau 

microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah  dalam  perkara  pidana  di  pengadilan. 

Kemudian UU No.8 Tahun 1997 memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi 

kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk 

microfilm dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Selanjutnya UU No. 30 Tahun 

1999 mengakui bukti elektronik tidak hanya microfilm, tetapi juga telegram, teleks, faksimili dan e-mail. 

Sedangkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 mengakui alat bukti lain berupa  informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Aturan 

tegas mengenai bukti elektronik pada akhirnya diatur dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

danTransaksi Elektronik, namun demikian UU ITE belum membahas bagaimana proses pembuktian bukti 

elektronik tersebut. 

b. Di negara-negara Eropa penerapan bukti elektronik masih menjadi kajian seperti halnya di Indonesia. 

Namun demikian di penerapannya sudah banyak dilakukan bahkan sampai pada aspek pengarsipan melalui 

sistem OAIS sebagaimana yang dilakukan di Prancis. Sedangkan di Singapura hampir semua dokumen 

persidangan termasuk alat bukti, difilekan secara digital. Proses tersebut dilakukan melalui Electronic 

Filing System (EFS). Tidak terbatas pada pengiriman dokumen elektronik, proses pembuktian di Singapura 

juga dilakukan secara paperless, di mana bukti-bukti maupun dokumen tidak lagi ditampilkan secara fisik 

tetapi ditampilkan secara audio visual ke monitor. Tidak hanya sampai disitu, pembuktian melalui  

kesaksian juga dilakukan secara elektronik (electronic hearing) dengan menggunakan metode 

telekonferensi baik via telepon, skype maupun video konferens.  

c. Untuk mengimplementasikan sistem pembuktian elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Berkaitan 

dengan bukti elektronik yang digunakan hendaknya berpedoman pada UU ITE. Sedangkan berkaitan 

dengan tata cara pengajuannya, Indonesia bisa mengadopsi sistem EFS yang diterapkan di Singapura. 

Sedangkan dalam pengarsipan bisa dilakukan dengan menggunakan sistem OAIS seperti di Prancis. 

2. Saran  

Untuk memulai penerapan sistem pembuktian elektronik di pengadilan perlu dilakukan: 

a. Pengkajian lebih mendalam berkaitan dengan formulasi yang tepat dalam sistem pembuktian elektronik 

yang dapat digunakan; 

b. Membuat aturan yang mengatur tata cara pengajuan bukti elektronik di persidangan atau dengan merevisi 

PERMA nomor 3 tahun 2018; 

c. Mengadopsi sistem pembuktian elektronik yang telah diterapkan di berbagai negara dengan terlebih dahulu 

menyesuaikan sistem peradilan yang ada di Indonesia. 
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