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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet saat ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Seiring dengan itu, muncullah layanan-layanan yang mendukung 

kegiatan manusia melalui media internet. Salah satu layanan yang populer 

sejak ditemukannya internet adalah electronic mail (e-mail). E-mail awalnya 

didefinisikan sebagai surat berbentuk file text yang dikirimkan melalui 

internet. E-mail sekarang ini sudah berkembang lebih atraktif dengan adanya 

teknologi HTML e-mail, sehingga e-mail tidak hanya berupa tulisan, namun 

dapat disisipi gambar maupun file-file lainnya. Dengan demikian, 

perkembangan e-mail yang awalnya bertujuan untuk saling berkomunikasi 

menjadi lebih luas karena kemampuannya dapat digunakan sebagai sarana 

informasi dan untuk media transaksi di internet (e-commerce)1.

Karena perkembangan serta tingkat kemudahan dalam penggunaannya 

(easy of use), beberapa orang mulai berpikir untuk menggunakan fasilitas e-

mail untuk kegiatan spamming. Pelaku spamming biasa disebut spammer.

Spammer melakukan spamming, sehingga menghasilkan Spam Mail. Spam 

mail didefinisikan sebagai e-mail yang berisi hal-hal yang tidak kita inginkan 

dan kadang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal (unsolicited 

commercial e-mail). Spam e-mail disebut pula Bulk atau Junk e-mail. Spam 

                                                          
1 Rachmad Saleh. 2007. Spam dan Hijecking E-Mail. Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 1
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atau junk e-mail berkembang sangat besar beberapa tahun terakhir. Riset yang 

dilakukan oleh IDC menyatakan bahwa sepertiga (32%) traffic e-mail yang 

beredar sekarang ini adalah spam2.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan 

perkembangan telekomunikasi tersebut sangat memudahkan seseorang 

berkirim surat melalui e-mail sebab penggunaan e-mail tersebut dianggap 

murah dan cepat. Penggunaan e-mail juga sangat berperan sekali dalam 

berbagai kegiatan pendidikan, bisnis, perdagangan, sosial dan berbagai 

kegiatan lainnya. Untuk itu perlu adanya pengertian baru mengenai alat bukti 

yang dapat digunakan dalam proses persidangan dalam bentuk e-mail 

tersebut.

Perkembangan pesat internet juga telah menimbulkan berbagai 

sengketa dan konflik hukum yang cukup serius bagi pemakainya. Banyak 

berbagai persoalan yang tidak terduga sebelumnya, dalam beberapa tahun 

terakhir ini ternyata bermunculan.

Hal tersebut tidak lain akibat pesatnya akselerasi teknologi 

informatika. Salah satunya terjadinya kemajuan yang tak terduga dalam 

bentuk-bentuk e-commerce termasuk e-governance. Perkembangan dunia 

maya nyatanya tak mungkin dicegah. Bahkan saja lintas wilayah, tapi batas 

negarapun ditembusnya. Borderless merupakan sifat dari internet itu sendiri. 

                                                          
2 Ibid
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Dalam tataran konvensional, transaksi-transaksi yang dilakukan melalui 

media internet di Indonesia belum dapat dijangkau hukum sepenuhnya3.

Telah terbukti akhir-akhir ini, para pengguna jasa internet kerap 

mengalami berbagai permasalahan yang disebabkan kegagalan dalam 

transaksi-transaksi melalui media internet. Hal ini karena aturan main di 

dunia maya masih kurang jelas. Selain itu juga akibat kurang amannya sistem 

dalam pengaturan internet. Pencurian data komputer serta perusakan sistem 

fungsi oleh para hecker selalu menghantui “hubungan sosial” di dunia maya. 

Itu sebabnya sengketapun sering marak, perselisihan antara netter pun 

mencuat. Semisal, mulai dari sengketa nama domain dengan merk yang 

terkenal, fitnah yang dilakukan secara elektronik (e-defamation), pelanggaran 

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) antara lain; hak cipta, merk dagang,

rahasia dagang, paten dan penyalahgunaan informasi yang sampai saat ini 

masih menjadi permasalahan4. Walaupun dengan adanya aturan mengenai 

nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi dalam 

pasal 23 UU ITE, tetapi peraturan tersebut belum teruji. Misalnya pasal dalam 

UU ITE yang masih menjadi permasalahan ialah pasal 27 UU ITE yakni 

mengenai kasus Prita Mulyasari atas curhatnya di melalui e-mail di internet 

yang kurang puas atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional.

Sekilas melihat kembali asal usulnya, internet merupakan alat 

komunikasi terbatas yang dikembangkan oleh dunia militer sekitar tahun 

                                                          
3 Iman Sjahputra, SH. 2002. Problematika Hukum Internet Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo.

Hal. v
4 Ibid. Hal. vi
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1960-an. Hal itu didasarkan ats pemikiran agar pihak militer dan agen 

pemerintah bisa tetap berkomunikasi dan bertukar informasi melalui 

komputer mereka dalam jaringan yang berbeda jika terjadi perang dan 

hubungan komunikasi terputus. Dimulailah proyek penelitian jaringan 

komputer yang dilakukan oleh Advanced Reseach Prijects Agency (ARPA). 

Proyek yang populer disebut Arphanet itu resmi didanai oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat. Hasilnya, selama tahun 1960-an dan 1970-an, 

teknologi jaringan komputer semakin berkembang pesat. Ditandai dengan 

adanya LAN (Local Area Network) yaitu jaringan komputer pada area lokal 

serta jaringan komputer yang lebih besar disebut WAN (Wide Area 

Network)5.

Pengakuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan 

nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di 

Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang 

belum biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, data elektronik dalam 

bentuk e-mail sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu 

perkara (perdata maupun pidana). Kiranya, tidak perlu menunggu lama agar 

persoalan bukti elektronik, termasuk e-mail, untuk mendapatkan pengakuan 

secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan6.

Masalah pengakuan data elektronik memang menjadi isu yang 

menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet). Beberapa 
                                                          
5 Anggara, DKK. 2010. Kontroversi UU ITE: Menggugat Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya. 
Jakarta: PT. Penebar Swadaya. Hal. 3
6 Rapin Mudiardjo. Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan.
(http://kambing.ui.ac.id/bebas/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm) di akses tgl 
09/12/2010, 12:10 WIB
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negara seperti Australia, Chili, China, Jepang, dan Singapura telah memiliki 

peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat 

bukti yang sah di pengadilan.

China misalnya, membuat peraturan khusus untuk mengakui data 

elektronik. Salah satu pasal Contract Law of the People's Republic of China

1999 (Lihat http://www.novexcn.com/contract_law_99.html) menyebutkan, 

"bukti tulisan" yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak 

(perjanjian) antara lain: surat dan data teks dalam berbagai bentuk, seperti 

telegram, teleks, faksimili, dan e-mail.

Dengan perkembangan teknologi keberadaan dokumen ini menjadi 

konsekwensi dalam praktek bisnis. Dalam praktek kegiatan bisnis yang 

menggunakan perangkat elektronik (komputer) dalam kegiatan bisnis, tidak 

ada satu alasan untuk menyetarakan dengan tulisan asli. Cakupannya begitu 

luas, seperti persetujuan, rekaman, kompilasi data dalam berbagai bentuk 

termasuk undang-undang, opini, dan hasil penelitian yang dihasilkan pada 

waktu transaksi itu dibuat atau yang dihasilkan melalui pertukaran informasi 

dengan menggunakan komputer7.

Semua bukti tadi diakui secara hukum setelah mendengarkan 

pendapat (keterangan) seorang ahli. Dokumen tersebut juga bisa diakui tanpa 

adanya keterangan, jika sebelumnya telah ada sertifikasi terhadap metode 

bisnis tersebut.

                                                          
7http://hukumonline.com fokus (Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan.)
/20/07/2002 di akses tgl 09/12/2010, 11:35 WIB
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Cara pertama disebut sebagai pengakuan yang didasarkan atas 

kemampuan komputer untuk menyimpan data. Pengakuan tersebut  sering 

digunakan dalam praktek bisnis maupun non-bisnis untuk menyetarakan 

dokumen elektronik dalam bentuk e-mail dengan dokumen konvensional.

Cara kedua untuk mengakui dokumen elektronik adalah dengan 

menyandarkan pada hasil akhir komputer. Misalkan dengan out put atau

print-out dari sebuah program komputer yang hasilnya tidak didahului 

dengan campur tangan secara fisik. Contohnya, rekaman log in internet, 

rekaman telephon dan transaksi Automatic Transfer Machine (ATM). 

Artinya, dengan sendirinya bukti elektronik dalam bentuk e-mail tersebut 

diakui sebagai bukti elektronik dan memiliki kekuatan hukum. Kecuali bisa 

dibuktikan lain, data tersebut bisa dikesampingkan.

Indonesia sudah menggunakan Elektronik Data Interchange (EDI)

sejak 1967 hingga saat ini. Namun, pengadilan sendiri belum menerima bukti 

elektronik dalam bentuk e-mail tersebut sebagai alat bukti yang sah di 

pengadilan. Tetapi tidaklah tepat jika dikatakan Indonesia telah ketinggalan  

dalam menggunakan data elektronik sebagai bukti transaksi8.

Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan data elektronik tidak 

setegas dibeberapa negara lainnya. Karena untuk pengakuan data atau bukti 

elektronik di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Meskipun masih sedikit 

kasus yang menggunakan bukti elektronik dalam bentuk e-mail sebagai alat 

bukti di pengadilan.

                                                          
8 Ibid
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Tudingan monopoli yang ditujukan kepada Microsoft (Lihat 

http://www.wired.com/news/antitrust/). Sebagian besar alat bukti yang 

disampaikan oleh pemerintah Amerika terhadap Microsoft adalah e-mail yang 

dikirimkan oleh pegawai di perusahaan Microsoft yang dikirimkan ke 

masing-masing pihak. Masalahnya, e-mail yang dikirim oleh pegawai kantor 

tersebut tidak cukup mudah untuk dibuktikan keotentikasiannya. Kecuali bisa 

dibuktikan lain, e-mail tersebut merupakan alat bukti yang sah di pengadilan9.

Secara teknis, bila terdapat satu standar keamanan untuk memberikan 

jaminan keotentikan suatu dokumen, selayaknya transaksi (pertukaran 

informasi) yang dilakukan oleh para pihak harus dinyatakan valid dan 

memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Hal ini penting, karena menyangkut 

persoalan siapa yang mengirimkan e-mail tersebut. Dengan mengetahui siapa 

yang mengirimkan, tergugat dapat menjadikan bukti tersebut sebagai dasar 

untuk melakukan gugatan atau penuntutan. Kemudian, penggunaan e-mail 

sebagai alat bukti di pengadilan juga bisa merujuk pada log yang berada pada 

ISP (Internet Service Provider) dan data RFC (Request for Comment).

Selain itu, untuk lebih memudahkan, perlu diperhatikan juga 

keberadaan tanda tangan elektronik (Electronic Signature) dalam e-mail 

tersebut. Tanpa adanya tanda tangan elektronik, mungkin agak sulit untuk 

mendapatkan kepastian siapa pengirim sebenarnya dari e-mail yang menjadi 

pokok sengketa.

                                                          
9 Rapin Mudiardjo. Op. Cit. Hal. 3
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Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan 

ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian. Apalagi hampir 

disemua negara, termasuk Indonesia mengakui alat bukti surat sebagai salah 

satu bukti untuk yang bisa diajukan ke pengadilan10.

Pengesahan RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh 

DPR beberapa waktu lalu (menjadi UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE), 

paling tidak telah memberikan satu pagar bagi akses negatif dari teknologi 

informasi, walaupun ada beberapa pihak yang menilai UU tersebut datang 

terlambat. Karena nampaknya UU tersebut masih memerlukan tindak lanjut, 

seperti sosialisasi, peraturan pelaksanaan, dan dukungan pembentukan budaya 

hukum masyarakat sebagai stake holder, sementara dinamika teknologi 

informasi terus berkembang tanpa menunggu “aba-aba” dari suatu kebijakan. 

Oleh karenanya, pengkajian hukum di bidang hukum informasi dan teknologi 

bagi pelaksanaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik masih 

dibutuhkan11.

UU ITE merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi 

di internet dan media elektronik. Blog, misalnya, terlindung dari tindak 

penyerangan, seperti aksi penyamunan digital, perubahan tampilan, dan 

sebagainya. Namun, di antara kebaikan yang terkandung dalam undang-

                                                          
10 http://hukumonline.com fokus (Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih 
Dipertanyakan.)/20/07/2002 di akses tgl 09/12/2010, 11:35 WIB
11 _______, Tim PPHN. 2010. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. Jakarta Timur : BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Hal. 6
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undang itu, ada satu pasal yang agak menkhawatirkan, bukan hanya bagi para 

jurnalis melainkan juga narablog, yakni pasal 27 ayat (3)12.

Pasal itu dapat menjadikan semua dokumen ataupun tulisan yang 

dipublikasikan di situs dan blog rawan menjadi obyek gugatan. Artikel 

tentang buruknya sebuah produk atau layanan, misalnya bisa membuat si 

produsen menggugat seorang narablog dengan tuduhan pencemaran nama 

baik. Kritik terhadap buruknya kinerja pejabat bisa dianggap penghinaan, dan 

sebagainya.

Masalahnya, UU ITE seperti juga KUHP, tak menyebut secara jelas 

apa yang dimaksud penghinaan dan pencemaran nama baik. Kriteria 

penilaiannya sangat relatif. Tak mengherankan jika pasal ini juga dijuluki 

sebagai pasal karet, bisa ditarik-ulur seenaknya13.

Masalah otentikasi adalah persoalan yang berbeda dengan pengakuan 

data elektronik dalam bentuk e-mail. Jika data atau dokumen elektronik 

tersebut diterima atau diakui secara hukum, dengan sendirinya proses 

otentikasi atas data tersebut akan megikutinya. Persoalannya, kita 

membicarakan tentang validitas dokumen elektronik sementara kita juga 

membicarakan metode otentikasi. Proses otentikasi adalah persoalan 

teknologi, sedang pengakuan dokumen elektronik dalam bentuk e-mail 

menyangkut pengakuan secara formal di dalam peraturan perundang-

undangan14.

                                                          
12 Anggara, DKK. Op. Cit. Hal. xiii
13 Ibid. Hal. xiv
14 Lihat KUHPerdata Buku ke Empat tentang Pembuktian dan Daluwarsa.
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Sebenarnya, Indonesia bukan tidak mampu untuk melakukan satu 

revolusi pengembangan hukum. Namun, lebih didasarkan pada tidak ada 

kemauan untuk mengakui dokumen elektronik dalam bentuk e-mail. Padahal 

sampai saat ini salah satu pengguna internet di perusahaan yang sangat 

populer adalah electronic-mail (e-mail), diperkirakan pada tahun 2000 sekitar 

40 (empat puluh) juta orang pengguna e-mail di seluruh dunia. Di antara 

pengguna e-mail in sebagian besar adalah untuk kepentiangan bisnis 

perusahaan, di samping keperluan pribadi dan keprluan lainnya15. Pada tahun 

2010 di perkirakan sudah mencapai 100 (seratus) juta pengguna e-mail 

mengingat dengan semakin populernya jejaring sosial seperti Facebook, 

Twitter, dan lainnya yang kesemuanya menggunakan e-mail untuk log in.

Jika logika berpikir hanya melandaskan pada cara lama, dapat 

dipastikan sampai kapan pun tidak akan pernah ada pengakuan terhadap 

dokumen elektronik dalam bentuk e-mail tersebut. Sekali lagi, dalam 

penguasaan teknologi, Indonesia tidaklah kalah jika dibandingkan dengan 

negara-negara lain. Praktek bisnis di Indonesia sudah sejak lama 

menggunakan komputer. Hingga kini, tidak ada keberatan dari para pihak 

yang melangsungkan transaksi (pertukaran informasi). Hanya kemudian 

terkesan Indonesia adalah negara terbelakang dalam penguasaan teknologi 

dari pada negara lainnya. Jika pemerintah dan masyarakat sudah siap, praktis 

masalah pengakuan dokumen elektronik dalam bentuk e-mail bukanlah satu 

hal yang tabu dalam praktek hukum di Indonesia.

                                                          
15 Asril Sitompul. 2001. Hukum Internet (pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace). 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 31
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Dari uraian tersebut perlu adanya pengaturan hukum yang jelas 

mengenai kekuatan e-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan, 

sehingga siapapun yang akan melakukan kejahatan dengan menggunakan 

sarana komputer tersebut akan mempertimbangkan akibat dari perbuatannya 

tersebut dikarenakan telah ada peraturannya.

Maka di sini penulis mengangkat pembahasan yang berjudul 

“KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES 

PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan pasal 1866 

KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik)” sebagai tugas akhir kuliah dalam 

bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam skripsi yang berjudul “KEKUATAN E-MAIL 

SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN 

PERKARA PERDATA (Berdasarkan pasal 1866 KUHPerdata dan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik)” akan dibatasi pada permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan e-mail dalam proses persidangan bila dikaitkan 

dengan pasal 1866 KUHPerdata?

2. Bagaimana tinjauan pembuktian menggunakan e-mail berdasarkan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk melengkapi tugas dalam memenuhi persyaratan guna

mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.

2) Untuk dunia pendidikan melalui penulisan skripsi ini, penulis 

berkeinginan untuk menyumbangkan buah pikiran penulis dan 

semoga dapat berguna bagi Sarjana Hukum pada khususnya dan 

untuk siapa yang mempelajari hukum ini pada umumnya.

3) Untuk lebih mendalami perkembangan dalam dunia hukum positif di 

Indonesia khususnya dalam bidang pembuktian dipersidangan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan 

oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu 

hukum khususnya di bidang hukum acara perdata.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak atau instansi yang terkait dalam menegakkan hukum di 

tengah masyarakat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1) Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat 

membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan 

ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi.

2) Bagi Masyarakat

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat 

menambah wawasan masyarakat mengenai proses pembuktian 

di persidangan khususnya mengenai kekuatan pembuktian e-

mail.

3) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Dengan adanya hasil penelitian ini maka diharapkan agar dapat 

memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas 

penegakan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia 

dengan harapan agar Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum 

yang terkait dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas 

sistem penegakkan hukum yang sekarang dilaksanakan supaya 

lebih baik dari yang sebelumnya.

D. Kerangka Pemikiran

Terkadang sebelumnya tidak terpikir dibenak pengguna e-mail atau 

pengguna dunia maya jika ada bentuk-bentuk e-mail tertentu yang bisa 

menyeret pengirimya ke meja hijau atau kehilangan pekerjaan atau bahkan 

bisa mendekam di penjara. Misalnya yang terjadi di William Morris Agency, 
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sebuah biro hiburan, di Los Angeles Amerika Serikat pernah memecat enam 

karyawannya pada tahun 1992. Mereka dipecat karena tertangkap 

membicarakan salah satu pemimpim perusahan tersebut16. Juga mengenai 

kasus yang menurut para ahli hukum masih kontroversi yakni kasus Prita 

Mulyasari. Prita ditahan pihak berwajib pada tanggal 13 Mei 2009. Dia 

dimasukkan ke dalam sel setelah jaksa memasukkan UU ITE pasal 27 ayat 

(3) dalam berkas perkara dengan ancaman hukuman hingga 6 (enam) tahun. 

Dia menjadi tersangka percemaran nama baik RS Omni International setelah 

menulis keluhannya melalui e-mail. Namun, akhirnya aparat hukum 

membebaskannya dari LP Wanita Tanggerang.

Membutikan itu tidak selalu mudah. Kita tidak selalu dapat 

membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Karena tiap-tiap bangsa mempunyai 

tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata 

hukumnya sendiri yakni Tata Hukum Indonesia17. Terutama untuk 

membuktikan suatu negatif, suatu hal yang negatif, itu pada umumnya tidak 

mungkin (negatif non sunt probanda): membuktikan bahwa tidak berhutang, 

tidak menerima uang, pada pokoknya membuktikan yang serba tidak itu pada 

umumnya tidak mungkin atau sukar18. Oleh karena itu maka pembuktian 

                                                          
16 Widya Aryo Damar. 2010. Cerdas ber-E-Mail. Memaksimalkan fungsi e-mail untuk komunikasi 
online yang efektif. Jakarta: GagasMedia. Hal. 68
17 C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.  Jakarta: Balai 
Pustaka. Hal. 169 
18 Sudikno Mertokusumo. 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hal. 115
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negatif “should not be forced on a person without very strong reasons ”, kata 

Paton19.

Dalam hubungan ini Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 

Maret 1972 nomor 547 K/Sip/1971 memutuskan, bahwa pembuktian yang 

diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan suatu yang negatif adalah 

lebih berat daripada beban membuktikan pihak yang harus membuktikan 

sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih 

mampu untuk membuktikan20.

Menurut sistem HIR, Rbg dan BW, dalam acara perdata hakim terikat 

pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh 

mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh 

undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan 

oleh undang-undang (pasal 1866 BW, 164 HIR, 284 Rbg,) ialah: alat bukti 

tulisan, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan 

sumpah21. Sedangkan sekarang pembuktian dengan e-mail masih belum ada 

aturan yang pasti dan jelas baik di HIR, Rbg, BW dan bahkan dalam undang-

undang ITE.

Maka perlu ada beberapa yang segera mendapat perhatian dalam 

masalah penggunaan media internet ini, sebelum lebih jauh terlanjur menjadi 

semakin bertumpuknya masalah dan tidak saling beraturan. Dengan demikian 

perlu adanya perangkat hukum yang dapat diterapkan sehingga terdapat 

                                                          
19 Paton, BCL, MA. George White Cross. 1951. A Textbook of Jurisprudence. Oxford at The 
Clarendon Press. Hal. 483
20 Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I. Hal. 109.
21 Sudikno Mertokusumo. Op. Cit. Hal. 120
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kepastian hukum yang jelas, juga perlu adanya suatu badan hukum yang 

dibentuk untuk meyelesaikan sengketa hukum yang mungkin terjadi, tanpa 

melaui pengadilan, yaitu semacam badan penyelesaian sengketa yang dapat 

memfasilitasi penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang 

bersengketa di media internet.

Karena e-mail kini dan masa mendatang, boleh jadi, sangat berperan 

bagi dunia pemerintahan. Andaikata pengguna e-government telah 

dilaksanakan secara optimal, hal yang mungkin terjadi, apalagi bila 

pelaksanaan otonomi daerah sudah efektif, adalah komunikasi berkaitan 

urusan administrasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara 

masyarakat dan pemerintah yang dapat dilakukan secara elektronik 

menggunakan internet.

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian yang didefinisikan sebagai usaha 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Usaha yang dilakukan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif22, yaitu 

                                                          
22 Soejono Soekanto membagi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologi atau 
empiris, yaitu :

1. Penelitian hukum normatif, yang mencakup :
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
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suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam 

peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya 

dengan permasalahan.

2. Menggunakan bahan hukum yang di bagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Bahan hukum primer, berupa :

- KUHPerdata

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder dari buku-buku dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka23 yaitu dengan 

cara membaca buku-buku dan mempelajari literatur-literatur yang 

selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan 

masing-masing pokok bahasannya.

4. Analisa Data

Menggunakan metode analisis kualitatif24 yakni menelaah atau 

mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada kemudian 

digabungkan dengan permasalahan yang dipadukan dengan pandangan 
                                                                                                                                                              

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
d. Penelitian sejarah hukum.
e. Penelitian perbandingan hukum.

2. Penelitian hukum sosiologi atau empiris, yang terdiri dari :
a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis).
b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3 (Jakarta : UI Press. 1986). Hal. 51
23 I Made Wirartha. 2006. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: 
Andi. Hal. 35.
24 Soejono Soekanto. Op. Cit. Hal. 250.
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ahli hukum yang terkait dengan masalah ini dan kemudian ditarik 

kesimpulan.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Supaya penulisan skripsi ini menjadi terarah dan sistematis, maka 

skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi 

dalam beberapa sub bab dengan pokok bahasannya.

BAB I PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

F. Pertanggungjawaban Sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang E-Mail.

1. Pengertian e-mail.

2. Tahap penggunaan e-mail.

3. Keunggulan dan kelemahan e-mail.

4. Jenis-jenis e-mail.

B. Tinjauan tentang pembuktian.

1. Pengertian pembuktian.

2. Pembuktian dalam Persidangan.

3. Alat-alat bukti dalam persidangan.
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Ad.1. Bukti tulisan.

Ad.2. Keterangan saksi-saksi.

Ad.3. Persangkaan-persangkaan.

Ad.4. Pengakuan.

Ad.5. Sumpah.

C. Proses Persidangan Perkara Perdata.

1. Persidangan Pertama.

2. Persidangan Kedua.

3. Persidangan Ketiga (Replik).

4. Persidangan Keempat (Duplik).

5. Persidangan Kelima (Pembuktian Penggugat).

6. Persidangan Keenam (Pembuktian Tergugat).

7. Persidangan Ketujuh (Kesimpulan/Conclusie).

8. Persidangan Kedelapan (Putusan).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan E-mail dalam proses persidangan bila dikaitkan dengan 

pasal 1866 KUHPerdata.

2. Tinjauan pembuktian menggunakan e-mail berdasarkan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran.


