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Abstrak 

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat melihat dari perkembangan di era industri 4.0 

dimana teknologi ikut berkembang pesat. Dalam era ini juga hukum harus dapat 

merespons perkembangan teknologi informasi, ini dapat dilihat dari 

berkembangnya jenis-jenis alat bukti. Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti 

elektronik sangatlah penting karena informasi elektronik dan dokumen elektronik 

atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang merupakan perluasan dari alat 

bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Tujuan hadirnya karya tulis 

ilmiah adalah mengkaji keabsahan hukum bukti elektronik khusunya tangkapan 

layar atau screenshots. Alat bukti elektronik berupa screenshot atau tangkapan 

layar perlu melewati serangkaian proses penyeidikan oleh polri karena 

berdasarkan Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 6 UU ITE bahwa suatu bukti elektronik yang 

berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila 

menggunakan sistem elektronik yang memenuhi beberapa persyaratan. 

Kata Kunci: Keabsahan Hukum, Bukti Elektronik , Tangkapan layar.  

 

Abstract 

This Scientific Paper was made considering the developments in the industrial era 

4.0 where technology is developing rapidly. In this era, the law must be able to 

respond to the development of information technology, this can be seen from the 

development of types of evidence. For the judiciary, the position of electronic 

evidence is very important because electronic information and electronic 



documents or their printouts are evidence which is an extension of evidence in the 

procedural law applicable in Indonesia. The purpose of presenting scientific 

papers is to examine the legal validity of electronic evidence, especially 

screenshots. Electronic evidence in the form screenshots needs to go through a 

series of investigation processes by the police because it is based on Article 5 

paragraph (3) in conjunction with Article 6 of the ITE Law that electronic 

evidence in the form of electronic information and/or electronic documents is 

declared valid if it uses an electronic system that meets several requirements.  

 

Keyword: Legal Validity , Electronic Evidence , Screenshots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Pendahuluan 



 

a. Latar Belakang 

 

Di era industri 4.0 perkembangan teknologi informasi terus berjalan semakin 

pesat. Manusia terus berusaha menciptakan teknologi informasi baru yang semakin 

canggih, seiring dengan perkembangan di bidang teknologi yang cukup radikal dan 

tidak dapat sepenuhnya diprediksi bisa memberikan disrupsi pada kehidupan 

masyarakat. Dalam era ini juga hukum harus dapat merespons perkembangan teknologi 

informasi,sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Apabila 

hukum sudah tidak sesuai maka bukan manusia yang harus dipaksa menyesuaikan 

dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan 

perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.  

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan 

telekomunikasi yang amat cepat, dalam praktik muncul berbagi jenis alat bukti baru 

yang dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik, seperti e-mail , pemeriksaan saksi 

menggunakan video conference ( teleconference ), system pelayanan pesan singkat / 

SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV,Informasi elektronik, tiket elektronik, 

data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan 

data.1  

Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangatlah penting karena 

informasi elektronik dan dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat 

bukti yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di 

Indonesia , dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut 

menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

informasi dan Transaksi Elektronik.2 

Secara yuridis formal, Hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi 

dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara di beberapa undang-undang yang 

 
1 Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, Jurnal 
Hukum Peratun, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2020, h.98 
2 Ibid., hlm. 99 



baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, 

diantara lain dalam : Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, meskipun telah ada UU ITE serta 

beberapa peraturan lainnya. Tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia 

telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena 

pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam 

hukum materiil. 3 

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam 

ketentuan hukum acara akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan 

memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen eletronik dan atau 

informasi elektronik sebagai bukti. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh 

hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan 

kepadanya  sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada 

pengaturannya . Selain itu Hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum 

(rechtsvinding) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk 

menyelesaikan sengketa.4 

Salah satu kasus yang cukup populer dalam menggunakan Screenshot atau 

tangkapan layar (screenshot merupakan gambar yang diambil dari tampilan layar 

perangkat komputer atau ponsel pintar), sebagai alat bukti ialah kasus dugaan chat 

mesum HRS dengan FH. Kasus tersebut sempat menimbulkan perbedaan pendapat 

mengenai keabsahan tangkapan layar pada aplikasi WhatsApp  yang dijadikan sebagai 

alat bukti kasus tersebut. Menurut penuturan Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen M Fadil 

Imran dalam wawancara yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier pada Podcast yang 

diunggah di kanal youtube milik Deddy Corbuzier, bahwa sejauh ini perkembangan 

kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan setelah dilanjutkan akibat dikeluarkan 

 
3   Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, Jurnal 
Hukum Peratun, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2020, h.99 
4 Loc.cit 



surat penghentian penyidikan (SP3) oleh kepolisian sejak 2018.5 Atas kesimpangsiuran 

kasus tersebut terutama pada bagian alat bukti elektronik yang dipertanyakan 

keabsahannya membuat penulis mengangkat keabsahan alat bukti elektronik sebagai 

bahasan utama tulisan ini. 

 

b. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kekuatan bukti elektronik sebagai alat bukti jika dibandingkan 

dengan alat bukti yang lain? 

2. Bagaimana menentukan validitas terhadap suatu bukti elektronik? 

 

c. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Analitis (Analytical 

Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pembahasan 

A. Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti 

 
5 Rizwan Suandi, “Kabar Terbaru Kasus Chat Mesum Habib Rizieq Shihab Diungkap Kapolda Metro 
Jaya”, https://galamedia.pikiran-rakyat.com/galacrime/pr-352555372/kabar-terbaru-kasus-chat-
mesum-habib-rizieq-shihab-diungkap-kapolda-metro-jaya, diakses 20 Oktober 2021 

https://galamedia.pikiran-rakyat.com/galacrime/pr-352555372/kabar-terbaru-kasus-chat-mesum-habib-rizieq-shihab-diungkap-kapolda-metro-jaya
https://galamedia.pikiran-rakyat.com/galacrime/pr-352555372/kabar-terbaru-kasus-chat-mesum-habib-rizieq-shihab-diungkap-kapolda-metro-jaya


Definisi bukti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

sesuatu yang menyatakan kebenaran yang menyatakan kebenaran suatu 

peristiwa; keterangan nyata; tanda. Sedangkan pembuktian ialah proses untuk 

mencari tahu mengenai benar atau salah seorang terdakwa berdasarkan 

ketentuan yang dibenarkan oleh undang-undang. Pembuktian juga mengatur 

mengenai alat bukti yang diperbolehkan oleh hakim guna membuktikan 

kesalahan terdakwa.6 Juga pembuktian merupakan tindakan yang bertujuan 

tunuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang 

dikemukakan dalam suatu sengketa.7 Pembuktian mempunyai tujuan bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan8, tujuannya 

terdiri dari: 

a. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan tindakan untuk 

meyakinkan Hakim dengan berdasarkan alat bukti yang sudah ada, 

supaya menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau 

catatan dakwaan. 

b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan 

tindakan untuk mengupayakan terdakwa agar dibebaskan atau 

dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. 

c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yaitu dengan hadirnya 

alat bukti yang ada di persidangan baik dari penuntut umum maupun 

penasehat umum serta terdakwa dapat dibuat sebagai dasar untuk 

membuat keputusan. 

 

Bukti elektronik berisikan mengenai informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik, pengertian informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 

UU No. 19 Tahun 2016 ialah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 

 
6 Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana”, Jurnal 
Hukum dan Peradilan, Volume 6, Nomor 3, November 2017, h. 464  
7 Eddy O.S. Hiarieej, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, h. 2-3 
8 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung: Penerbit 
Mandar Maju, 2003, h. 13 



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 menurut Pasal 1 

angka 4 UU No. 16 Tahun 2016 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna 

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.  Secara 

normatif dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau 

dokumen elekronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. 

Kemudian pada ayat selanjutnya menerangkan bahwa informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dapat dikategorikan 

sebagai perluasan alat bukti yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum 

acara.  

Bagi penganut asas legalitas yang mengedepankan kepastian hukum 

bahwa keadilan dapat terwujud apabila penegakan hukum pidana materiil 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang 

berlaku.9 Akibat dari hal tersebut bahwa bukti elektronik tidak diakui bagi 

orang yang hanya berpatokan ke asas legalitas. Walaupun bukti elektronik 

belum diatur secara tegas dalam KUHAP, jika berdasarkan asas peradilan yang 

tercantum secara jelas pada pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-

Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim tidak 

boleh menolak untuk memeriksan dan memutus perkara yang diajukan 

kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan 

 
9 Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana”, Jurnal 
Hukum dan Peradilan. Volume 6, Nomor 3, November 2017, h. 380 



asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat. Dari asas tersebut dapat dikatakan bahwa UU 

ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sehingga 

undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk 

menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah pada persidangan.10 

Jika mengacu kepada isi Hukum Acara pidana, maka tidak akan 

ditemukan istilah bukti elektronik secara eksplisit. Meskipun KUHAP yang 

perannya sebagai lex generalis tidak mengatur mengenai bukti elektronik 

namun agar tercapainya kebenaran materil maka bukti elektronik dapat 

digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana cyber 

crime sesuai dengan yang dinyatakan dalam lex specialis yaitu UU ITE dan 

penggunaannya dapat diaplikasikan ke seluruh jenis tindak pidana.11 

Berdasarkan pendapat Eddy O.S. Hiariej bahwa bukti informasi elektronik 

dan dokumen elektronik yang mengacu pada Pasal 5 UU ITE merupakan 

perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Menurut beliau bukti 

informasi elektronik sudah tidak perlu dipertentangkan lagi mengenai alat bukti 

elektronik dan informasi elektronik serta hasil cetakan bukti tersebut karena alat 

bukti tersebut sudah menjadi penambahan alat bukti baru.12 

Menurut penuturan Dedy (22:2015), bahwa terdapat ragam pendapat 

mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah serta sebagai alat bukti 

tambahan pada persidangan, walaupun begitu ada juga yang berpendapat bahwa 

alat bukti elektronik ini sifatnya sebagai alat bukti pendampign yang mana 

dibutuhkan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim. Contohnya pada 

lingkup Pengadilan Negeri Cirebon bahwa ada hakim yang berpendapat 

mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipersamakan dengan alat bukti surat, 

 
10 Ibid, 480-481 
11 I Gusti Ayu Shabaina Jayantari  & I Dewa Gede Dana Sugama, “Kekuatan Alat Bukti Dokumen 
Elektronik  Dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi Dan Informasi (Cyber Crime)”, Kertha Wicara; 
Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 6, 2019, h. 7 
12 Nur Laili Isma & Arima Koyimatun, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada 
Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, Jurnal Penelitian 
Hukum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, h. 112 



tepatnya pada perkara perselingkuhan dengan menggunakan alat bukti berupa 

Short Message Service atau SMS yang dijadikan sebuah hasil cetak sehingga 

dapat dianggap sebagai alat bukti surat.13 

Penggunaan bukti elektronik tidak hanya dapat didasarkan pada UU ITE 

saja, tapi juga dalam pratiknya penggunaan bukti elektronik diakui dalam lingkup 

peradilan dan didasarkan pada undang-undang khusus lainnya serta instrument 

hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seoerti Surat Nomor 

39/TU/88/102/Pid, tanggal 14 Januari 1988. Bahwasannya bukti elektronik 

berstatus sebagai pengganti surat atau sebagai alat bukti yang berdiri sendiri yang 

kemudian dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memperoleh petunjuk.14 

 

B. Validitas Terhadap Suatu Bukti Elektronik. 

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/ PUU-XVI/2016 bahwa alat 

bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

dapat diajukan sebagai barang bukti berdasarkan permintaan penegak hukum 

seperti kepolisian atau kejaksaan sehingga tidak sembarang orang bisa 

mengajukan alat bukti elektronik tanpa permintaan dari penegak hukum.15  

Interaksi antar manusia di era ini semakin beragam caranya seperti 

teknologi SMS hingga media sosial yang selalu bertambah jenisnya, sehingga 

dapat dibilang bahwa sebagian besar interaksi manusia terdapat di internet. Dapat 

dikatakan hampir seluruh kegiatan manusia dapat dilakukan melalui internet 

termasuk tindakan kejahatan, sehingga apabila terjadi suatu kejahatan yang 

dilakukan melalui internet baik penipuan, penyebaran pornografi, dan lain-lain 

maka alat buktinya bersifat digital atau elektronik. Namun tidak semua bukti 

 
13 Dedy Muchti Nugroho, “Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di 
Indonesia Dari Perspektif Hakim”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie, Volume 8, Nomor 1, Mei 2015, h. 
22 
14 Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana”, Jurnal 
Hukum dan Peradilan. Volume 6, Nomor 3, November 2017, h. 481-482 
15 Erma Lisnawati, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/Puu-
Xvi/2016 Dalam Prespektif Criminal Justice System”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 5, 
Nomor 4, h.689 



elektronik dapat dikatakan sah, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 6 UU ITE 

bahwa suatu bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik yang 

memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut.16: 

a. Dapat menampilkan ulang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

sesuai dengan aslinya dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Dapat menjaga ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan 

keteraksesan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam 

penyelanggaraan system elektronik tersebut; 

c. Dapat berfungsi atau beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 

penyelenggaraan system 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. Memiliih mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, 

dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk  

Supaya bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah pada 

persidangan maka harus dilakukan sertifikasi subyek maupun sistemnya. 

Ketentuan mengenai sertifikasi dan penyelenggaran sistem elektronik termaktub 

dalam Pasal 13 sampai Pasal 16 UU ITE. 

Kasus dugaan chat mesum atau tidak senonoh oleh HRS dengan FH 

yang terjadi pada tahun 2017 dan sempat diberi Surat Perintah Penyidikan SP3 

hingga akhirnya dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan sebulan seusai HRS 

pulang ke Indonesia pada 10 November 2020.17 

 
16 Supardi, “Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana 
Korupsi”, Syntax Literate, Volume 6, Nomor 5, Mei 2021, hlm. 2520 
17 “Kronologi Kasus Chat Rizieq Hingga SP3 Dibatalkan Pengadilan”, 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229172721-20-587529/kronologi-kasus-chat-rizieq-
hingga-sp3-dibatalkan-pengadilan, diakses 23 Oktober 2021 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229172721-20-587529/kronologi-kasus-chat-rizieq-hingga-sp3-dibatalkan-pengadilan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229172721-20-587529/kronologi-kasus-chat-rizieq-hingga-sp3-dibatalkan-pengadilan


Kasus chat HRS dengan FH bersumber dari laman 

baladacintarizieq.com yang memperlihatkan foto seorang perempuan tanpa 

busana yang diduga merupakan FH, sedangkan HRS sebagai lawan bicara18. 

Wajar saja jika terdapat orang yang meragukan keabsahan bukti tersebut karena 

screenshot tersebut tidak langsung diperoleh dari ponsel masing-masing pihak 

yang berkaitan yaitu HRS dan FH serta mudahnya merekayasa hasil tangkapan 

layar atau screenshot pada era saat ini. Sebelum mengaitkan screenshot dari 

kasus tersebut untuk menentukan sah atau tidaknya alat bukti tersebut dengan 

ketentuan yang terdapat pada UU ITE, terdapat permasalahan dalam proses 

mendapatkan alat bukti elektronik tersebut atau bisa disebut unlawfull legal 

elvidence. 

  Dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menjelaskan mengenai 

alat bukti yang diperoleh secara tidak sah atau unlawful legal evidence maka bukti 

tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai 

pembuktian oleh pengadilan, sehingga bukti elektronik atau dalam kasus chat 

HRS yakni screenshot yang diperoleh oleh orang yang tidak berwenang dengan 

cara yang tidak sah dapat dikecualikan sebagai alat bukti yang sah.19 Namun pada 

kasus chat HRS, perkembangan kasus tersebut belum sampai ke tahap 

persidangan yang mana masih dapat diselidiki oleh pihak kepolisian terkait 

kebenarannya, sehingga screenshot antara chat HRS dengan FH dapat diperoleh 

dengan cara yang sah. 

Alat bukti elektronik berupa screenshot atau tangkapan layar perlu 

melewati serangkaian proses penyeidikan oleh polri karena berdasarkan Pasal 5 

ayat (3) jo Pasal 6 UU ITE bahwa suatu bukti elektronik yang berupa informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan 

sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut20: 

 
18 Loc.cit 
19 Alexander Liman Cahyadi, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana di 
Indonesia”, Lex Crimen, Vol. VIII, Nomor 8, Agustus 2019, h. 11 
20 Supardi, “Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana 
Korupsi”, Syntax Literate, Volume 6, Nomor 5, Mei 2021, hlm. 2520 



a. Dapat menampilkan ulang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

sesuai dengan aslinya dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Dapat menjaga ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan 

keteraksesan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam 

penyelanggaraan system elektronik tersebut; 

c. Dapat berfungsi atau beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 

penyelenggaraan system 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. Memiliih mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, 

dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 

Untuk menelusuri kebenaran terhadap screenshot yang digunakan sebagai alat 

bukti maka diperlukan penyitaan ponsel milik HRS dan FH untuk memastikan 

keabsahan alat bukti tersebut supaya bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah. 

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk 

memperoleh dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak 

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud demi kepentingan 

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.21 Penyitaan sendiri 

pun mempunyai proses atau prosedur tersendiri22, yaitu: 

 

1. Sebelum melakukan tugasnya maka petugas atau penyidik diharuskan 

mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat 

kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Bilamana penyidik harus 

segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa 

mengurangi pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 
21 Ibnu Riza, “Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Dan Hambatannya Yang Dilakukan Oleh Penyidik 
Polri Dalam Praktek”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor  1, Oktober 2014. h. 28 
22 Ibid., h. 31-33 



(KUHAP) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan 

untuk itu segera melaporkan pada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna 

memperoleh persetujuannya. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat 

melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut diduga 

telah dipergunakan melakukan tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu 

kejahatan atau benda lain yang dapat dijadikan sebagai barang bukti penyitaan 

juga dapat dilakukan terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya, 

pengirimannya dilakukan o,leh kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain 

perusahaan pengangkutan apabila barang-barang tersebut ditunjukkan pada 

tersangka atau berasal dari padanya. 

 

2. Menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita. 

 

3. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang akan disita 

untuk diserahkan kepadanya terhadap surat atau tulisan yang berasal dari 

tersangka, ditunjukkan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, 

atau alat untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan penyitaan terhadap surat atau 

tulisan dari mereka yang wajib merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia 

negara hanyalah atas ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

4. Memperlihatkan benda yang akan disita pada orang darimana benda itu disita atau 

keluarganya dan tanda barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua 

lingkungan dengan dua orang saksi. 

 

5. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan lalu diberi tanggal, 

ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan dua 

orang saksi. Turunan berita acara disampaikan kepada atasan penyidik, orang atau 

keluarga yang barangnya disita dan kepala desa atau kepala lingkungan. Dalam 

hal orang darimana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan 

tanda tangannya, maka hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan apa 

alasan mereka tidak mau membubuhkan tanda tangan. 



 

6. Sebelum benda atau barang yang disita tersebut dimasukkan di rumah 

penyimpanan benda sitaan negara, maka harus dicatat terlebih dahulu mengenai 

berat atau jumlahnya menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khas 

dari benda tersebut, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas dirimana benda 

itu disita kemudian dibungkus, diberi lag dan cap jabatan serta ditanda tangani 

oleh penyidik. Terhadap benda sitaan yang tidak dapat dibungkus, maka penyidik 

memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau 

dikaitkan pada benda sitaan tersebut. 

 

7. Untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu dilakukan pemotretan 

terlebih dahulu. 

 

Setelah prosedur tersebut dijalankan maka suatu barang bukti dapat dikatakan 

“Diperoleh dengan cara yang sah”. Penyitaan ponsel milik HRS dan FH tentu saja 

tidak menjamin bahwa bukti percakapan tersebut tidak dihapus oleh mereka, 

apabila dihapus apakah suatu screenshot atau tangkapan layar tidak memenuhi 

syarat sebagai bukti elektronik yang sah karena sudah tidak bisa dijamin 

keotentikannya akibat hilangnya percakapan antara HRS dengan FH? 

Aplikasi Whatsapp yang digunakan oleh HRS dan FH rupanya mempunyai 

sistem yang menyimpan data percakapan yang sudah dihapus baik. Berikut tata 

cara memulihkan data percakapan23: 

 

“Restore from a local backup 

If you want to use a local backup, you'll need to transfer the files 

to the phone using a computer, file explorer or SD Card. 

Note: 

• Your phone will store up to the last seven days worth of local 

backup files. 

• Local backups will be automatically created every day at 2:00 

AM and saved as a file in your phone. 

 
23 “How to restore your chat history”, https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-restore-your-
chat-history/?lang=en, diakses 24 Oktober 2021 

https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-restore-your-chat-history/?lang=en
https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-restore-your-chat-history/?lang=en


• If your data isn't stored in the /sdcard/WhatsApp/ folder, you 

might see "internal storage" or "main storage" folders. 

Restore a less recent local backup 

If you want to restore a local backup that isn't the most recent one, you'll 

need to do the following: 

1. Download a file manager app. 

2. In the file manager app, navigate 

to sdcard/WhatsApp/Databases. If your data isn't stored on the 

SD card, you might see "internal storage" or "main storage" 

instead of sdcard. 

3. Rename the backup file you want to restore from msgstore-

YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 to msgstore.db.crypt12. It's 

possible that an earlier backup might be on an earlier protocol, 

such as crypt9 or crypt10. Don't change the number of the crypt 

extension. 

4. Uninstall and Reinstall WhatsApp. 

5. Tap RESTORE when prompted.” 

 

 

Apabila diterjemahkan kurang lebih artinya seperti dibawah ini:  

 

“Pulihkan dari cadangan lokal 

Jika Anda ingin menggunakan cadangan lokal, Anda harus mentransfer 

file ke telepon menggunakan komputer, file explorer atau SD Card. 

Catatan 

▪ Ponsel Anda akan menyimpan hingga tujuh hari terakhir file 

cadangan lokal. 

▪ Cadangan lokal akan secara otomatis dibuat setiap hari pada 

pukul 2:00 pagi dan disimpan sebagai file di ponsel Anda. 

▪ Jika data Anda tidak disimpan di folder /sdcard/WhatsApp/, 

Anda mungkin melihat folder "penyimpanan internal" atau 

"penyimpanan utama". 

Memulihkan cadangan lokal yang kurang baru 

Jika Anda ingin memulihkan cadangan lokal yang bukan yang terbaru, 

Anda harus melakukan hal berikut: 

▪ Unduh aplikasi pengelola file. 

▪ Di aplikasi pengelola file, navigasikan ke 

sdcard/WhatsApp/Database. Jika data Anda tidak disimpan di 

kartu SD, Anda mungkin melihat "penyimpanan internal" atau 

"penyimpanan utama" alih-alih sdcard. 

▪ Ganti nama file cadangan yang ingin Anda pulihkan dari 

msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 ke msgstore.db.crypt12. 

Ada kemungkinan bahwa cadangan sebelumnya mungkin ada 



pada protokol sebelumnya, seperti crypt9 atau crypt10. Jangan 

mengubah jumlah ekstensi crypt. 

▪ Hapus instalasi dan instal ulang WhatsApp. 

▪ Ketuk PULIHkan saat diminta. 

 
Langkah tersebut dapat ditempuh apabila pihak penyelidik kepolisian sudah 

menyita ponsel milik pihak yang bersangkutan, namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa langkah diatas tidak bisa ditempuh karena alasan tertentu.  

Ilmu forensik adalah suatu ilmu yang berperan dalam penyelidikan 

kriminal untuk mencari bukti yang dapat digunakan dalam kasus kriminal.24 

Forensik merupakan kegiatan untuk menelusuri atau menginvestigasi dan 

menetapkan suatu fakta yang berhubungan dengan kejadian kriminal dan 

pemasalahan hukum lainnya.25 Forensik digital merupakan bagian dari ilmu 

forensik yang mencangkup penemuan dan investigasi materi atau data yang 

diperoleh dari perangkat digital (komputer, ponsel, PDA, net-working devices, 

storage dan sejenisnya).26   

Dalam kasus dugaan chat mesum oleh HRS dengan FH perangkat yang 

digunakan ialah ponsel dan aplikasi yang digunakan untuk saling berinteraksi 

ialah Whatsapp, sehingga dapat diterapkan forensik aplikasi dan forensik 

perangkat. 

Forensik aplikasi berhubungan dengan penggunaan aplikasi tertentu, 

aplikasi mempunyai fitur untuk meminggalkan jejak sebagai bagian dari fungsi 

audit.27 Aplikasi mempunyai kewajiban untuk mencatat berbagai akses sebagai 

bagian dari fungsi audit.28 Sebagian besar aplikasi saat ini terhubung dengan 

database, askes terhadap database ini juga tercatat sehiingga jika terjadi 

masalah dapat digunakan untuk forensik. 

 
24 Uminah Hakim, “Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Pidana Korupsi”, 
Unnes Law Journal, Volume 3, Nomor 1, Juni 2014, h. 56 
25 Budi Raharjo, “Sekilas Mengenai Forensik Digital”, Jurnal Sosioteknologi, Edisi 29, Tahun 12, 
Agustus 2013, h.385 
26 Loc.cit 
27 Budi Raharjo, op. cit. hlm 386 
28 Loc.cit 



Forensik terhadap perangkat dilakukan untuk mengumpulkan data dan 

bukti atas kegiatan tertentu, sehubungan dengan semakin beragamnya jenis 

perangkat digital maka forensik terhadap perangkat cenderung sulit untuk 

dilakukan.29 

Untuk kepentingan penegakan hukum, pihak Whatsapp juga 

mempunyai kebijakan terkait yang mengatur hal tersebut. Dalam situsnya 

dinyatakan bahwa: 

   

International Legal Process Requirements30 

“We disclose account records solely in accordance with our terms of 

service and applicable law. Additionally, we will assess whether 

requests are consistent with internationally recognized standards 

including human rights, due process, and the rule of law. A Mutual 

Legal Assistance Treaty request or letter rogatory may be required to 

compel the disclosure of the contents of an account.” 

 

Apabila teks tersebut diterjemahkan, kurang lebih artinya yaitu: 

 

“Persyaratan Proses Hukum Internasional   

Kami mengungkapkan catatan akun semata-mata sesuai dengan 

persyaratan layanan kami dan hukum yang berlaku. Selain itu, kami 

akan menilai apakah permintaan konsisten dengan standar yang diakui 

secara internasional termasuk hak asasi manusia, proses hukum, dan 

supremasi hukum. Traktat bantuan hukum timbal balik atau surat 

rogatory mungkin diperlukan untuk memaksa pengungkapan isi akun.” 

 

 

III. Kesimpulan  

 

Di era industri 4.0 banyak hal yang berubah mengikuti perkembangan 

teknologi terkini dan tidak terkecuali perkembangan dalam bidang hukum yaitu 

salah satunya adalah Pembuktian dalam bentuk elektronik. Pembuktian dalam 

 
29 Loc.cit 
30 “Information for Law Enforcement Authorities”, https://faq.whatsapp.com/general/security-and-
privacy/information-for-law-enforcement-authorities/?lang=en, diakses 25 Oktober 2021 

https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/information-for-law-enforcement-authorities/?lang=en
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/information-for-law-enforcement-authorities/?lang=en


bentuk elektronik harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 

tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Karena masi terus berkembangnya 

teknologi maka jenis pembuktian elektronik juga bertambah jenisnya dan salah 

satunya adalah Screenshoot atau tangkapan layar. Alat bukti elektronik berupa 

screenshot atau tangkapan layar perlu melewati serangkaian proses 

penyeidikan oleh polri karena berdasarkan Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 6 UU ITE 

bahwa suatu bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik 

yang memenuhi beberapa persyaratan. Jika sudah memenuhi persyaratan maka 

keabsahan bukti elektronik ini akan ditindaklanjuti oleh Forensik digital. 

Namun karena masih sulitnya pembuktian lewat elektronik, Aplikasi 

mempunyai kewajiban untuk mencatat berbagai akses sebagai bagian dari 

fungsi audit. Sebagian besar aplikasi saat ini terhubung dengan database, askes 

terhadap database ini juga tercatat sehiingga jika terjadi masalah dapat 

digunakan untuk forensik. Pembuktian elektronik ini harus terus 

dikembangakan karena tuntutan perkembangan elektronik yang pasti tidak aka 

nada habisnya.  
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