
i 
 

 
 

JURNAL ILMIAH 

 TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN 

REKAMAN CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) SEBAGAI ALAT 

BUKTI DALAM PERKARA PIDANA 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

TOHIRMAN SATRIAWAN 

D1A014326 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2018 

 

 

 





i 
 

 
 

ABSTRAK 

 

Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Rekaman 

CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan 

rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,dan 

pendekatan kasus. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan penyusun 

bersumber dari bahan kepustakaan dan jenis bahan hukum  yang digunakan adalah 

bahan hukum  primer dan bahan hukum  sekunder. Kedudukan Rekaman CCTV 

merupakan bagian dari alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan 

disebut dengan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik karena 

memiliki informasi-informasi yang disimpan dalam media penyimpanan. 

Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas 

dengan adanya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukan rekaman CCTV 

merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur pada Pasal 184 KUHAP dan juga  

dapat sebagai alat bukti tambahan dari Pasal 184 KUHAP.  

 

Kata kunci : Alat bukti, Rekaman CCTV (Closed Circuit Television). 

 

 

ABSTRACT 

 

Juridicial Review The Position And Strength  Of Proof Of CCTV 

(Closed Circuit Television) Recordings As Evidence In A Criminal Case 

This study purpose for explanation of the position of CCTV recordings as 

evidence in criminal law in Indonesia. This research uses a type of normative 

legal research. Approach method used is legislation approach, conceptual 

approach, and case approach. In this study, the legal materials used by the authors 

sourced from literature materials and the types of legal materials used are primary 

legal materials and secondary legal materials. The CCTV Recording Position is 

part of electronic evidence in the laws and regulations referred to as Electronic 

Information and/or Electronic Documents because it has information stored in 

storage media. The existence of electronic evidence is recognized as valid 

evidence, confirmed by Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 

11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction. The position of 

the CCTV recordings shall be an extension of the evidences provided for in 

Article 184 of the Criminal Procedure Code and also as additional evidence of 

Article 184 of the Criminal Procedure Code. 

Keywords : Evidence, CCTV (Closed Circuit Television) recordings. 
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I. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi saat ini, kemajuan peradaban manusia dan teknologi  

berkembang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan beragamnya teknologi dan 

informasi yang begitu canggih sebagai alat untuk membantu aktifitas manusia. 

Kemajuan teknologi dan informasi tersebut telah mengubah perilaku dan pola 

hidup masyarakat secara global baik dari segi sosial-budaya, ekonomi dan bahkan 

terjadi perubahan pada pola penegakan hukum. Perubahan tersebut secara 

signifikan berlangsung secara cepat, sebab hukum harus mengikuti perkembangan 

peradaban manusia seperti kata adagium ubi societas ibi ius artinya dimana ada 

masyarakat disitu ada hukum. 

Perkembangan teknologi dan informasi telah memicu terjadinya pola 

penegakkan hukum di Indonesia terkait adanya perluasan alat bukti sebagai 

bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hukum. Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 184 Angka (1) mengakui 

alat bukti yang sah ialah: (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) 

Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa. Penjelasan Pasal 184 Angka 1 KUHAP 

mengatur lima alat bukti dan di luar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan, 

namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menuntut aturan 

hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Terkait 

dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat 

bukti yang sah diatur dalam KUHAP sehingga membuat pengertian alat bukti 

yang limitatif dalam KUHAP menjadi sempit. 
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Perluasan alat bukti dapat ditemukan pada Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

yang memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen 

Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu 

juga di atur dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan:
1
 

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga 

dapat diperoleh dari :  

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 

yang serupa dengan itu; dan  

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat 

dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan 

atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, 

benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara 

elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.  

 

Dengan adanya perbedaan alat bukti dalam KUHAP dengan alat bukti 

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi suatu permasalahan dalam menentukan 

kedudukan dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut. 

Apakah alat bukti rekaman CCTV sebagai bagian dari informasi elektronik dan 

dokumen elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri atau termasuk dari 

alat bukti yang di atur pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

                                                             
 1

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. No. 134 

Tahun 2001, TLN No.4150, Pasal 26A. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 1. Bagaimana pengaturan alat bukti rekaman CCTV (Closed Circuit 

Television) dalam hukum pidana Indonesia ? 2. Bagaimana kedudukan dan 

kekuatan pembuktian rekaman CCTV (Closed Circuit Television) sebagai alat 

bukti dalam perkara pidana ?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini 

antara lain: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan alat bukti rekaman 

CCTV (Closed Circuit Television) dalam hukum pidana Indonesia, 2. Untuk 

mengetahui dan menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian rekaman 

CCTV (Closed Circuit Television) sebagai alat bukti dalam perkara pidana.  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: (1) 

Manfaat Akademis Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum 

Universitas Mataram. (2) Manfaat Teoritis penelitian ini diharapakan dapat 

menambah informasi atau wawasan serta pengetahuan ilmu hukum pidana yang 

lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam 

menentukan kedudukan dan kekuatan pembuktian rekaman CCTV. (3) Manfaat 

praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dalam 

memahami kedudukan dan kekuatan pembuktian rekaman CCTV. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang 

digunakan adalah: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statue approach) (2) 

Pendekatan konseptual (conceptual approach (3) Pendekatan kasus (casse 

approach). 
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II. PEMBAHASAN 

Pengaturan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti 

Dalam Hukum Pidana Indonesia 

Dalam mengidentifikasi pengaturan alat bukti CCTV dalam hukum 

pidana di Indonesia maka alat bukti CCTV termasuk dalam kategori alat bukti 

elektronik atau dalam Undang-Undang disebut Informasi elektronik dan/atau 

Dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik menggunakan istilah Informasi Elektronik dan 

Dokumen elektronik untuk menyatakan sebuah data atau informasi atau dokumen 

yang diolah menggunakan peralatan-peralatan elektronik. Hal tersebut dapat 

diketahui dari pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik pada 

Pasal 1 angka (1) dan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :
2
 

Informasi Elektronik 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. 

 

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentangInformasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :
3
 

                                                             
2
Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, LN No.58 Tahun 2008, TLN No.4843Tahun 2008, Pasal 1 angka (4). 
3
Ibid. 
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Dokumen Elektronik 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. 

 

Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum 

pidana Indonesia diatur dalam hukum positif (Ius Constitutum) maupun hukum 

yang Dicita-citakan (Ius Constituendum) di Indonesia. Pengaturan tersebut telah 

tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan (Ius Constitutum), yaitu  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang 

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

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, 

dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan keluarnya Putusan Mahkamah 
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Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Adapun dalam Ius Constituendum diatur 

dalam Rancangan KUHAP pada Pasal 175 ayat (1) Rancangan KUHAP mengakui 

eksistensi rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik. 

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti yang sah 

dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat 

bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan 

mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian 

yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia. 

Kedudukan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti 

Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti terdapat dua pandangan. 

Pandangan yang pertama menyatakan bahwa rekaman CCTV sebagai bagian dari 

alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 

KUHAP yaitu alat bukti petunjuk. Rekaman CCTV dikategorikan sebagai 

perluasan alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk yang digunakan untuk 

pembuktian tindak pidana korupsi dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:
4
 

 

                                                             
4
Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. No. 134 

Tahun 2001, TLN No.4150, Pasal 26A. 
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Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud 

Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat 

diperoleh dari:  

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 

yang serupa dengan itu; dan  

b. Dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat 

dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan 

atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 

kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam 

secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta 

rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang 

memiliki makna. 

 

Pandangan ini dianut oleh Anugrah Anditya yang menyatakan dalam 

menentukan  kedudukan  alat  bukti  informasi  elektronik  dan dokumen 

elektronik harus ditelaah lebih jauh substansi atau isi dari alat bukti tersebut. 

Berdasarkan substansi tersebut alat bukti informasi elektronnik bisa dikategorikan 

sebagai perluasan alat bukti petunjuk.
5
 Jadi menurutnya alat bukti rekaman CCTV 

bukan merupakan alat bukti tambahan dari alat bukti yang diatur oleh KUHAP. 

Pandangan yang kedua menyatakan bahwa rekaman CCTV sebagai 

bagian dari alat bukti elektronik merupakan alat bukti tambahan atau alat bukti 

berdiri sendiri yang terpisah dari alat bukti yang di atur dalam Pasal 184 KUHAP. 

Pandangan ini tercermin dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, kemudian di tegaskan dalam Pasal 175 Rancangan KUHAP yang 

mengakui eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. 

Menurut Eddy O.S. Hiariej, berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-

Undang ITE bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta 

                                                             
5
Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi 

Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, 

Jurnal Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 122. 
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hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP.
6
 

Perluasan alat bukti yang dimaksud adalah perluasan alat bukti yang di atur pada 

Pasal 184 KUHAP, karena pada dasarnya alat bukti Informasi elektronik dan 

Dokumen elektronik, serta hasil cetaknya merupakan penambahan alat bukti. 

Pandangan kedua ini membantah pandangan pertama yang mengatakan 

bahwa rekaman CCTV merupakan bagian dari alat bukti petunjuk. Menurut Pasal 

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

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak 

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya. Dalam ayat (2) Pasal itu ditentukan, bahwa petunjuk hanya dapat 

diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.  

M. Yahya Harahap mengemukakan,
7
 bahwa Pasal 182 ayat (2) KUHAP 

membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. 

Sumber yang dapat digunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari 

alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan Pasal 188 ayat (2).  

Dalam ketentuan itu secara tegas sudah menetapkan dengan perkataan 

“hanya”. Petunjuk “hanya” dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan 

keterangan terdakwa. Dari perkataan “hanya”, tampaknya sudah secara “limitatif” 

ditentukan, yang berarti dilarang mencari dan memperoleh petunjuk dari bukti 

keterangan ahli. Apabila ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP 

dikaitkan dengan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka saat 

                                                             
6
Ibid. hlm. 122. 

7
Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah  Dalam Hukum Acara 

Pidana”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, Palembang, 2017, hlm. 471. 
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ini alat bukti petunjuk berasal dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, 

dan bukti elektronik berupa informasi dan dokumen. 

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa bukti elektronik yang 

berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah 

dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai alat 

bukti yang berdiri sendiri, dan sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang 

diatur dalam Pasal 184 KUHAP.  

Kekuatan Pembuktian Rekaman CCTV Dalam Perkara Pidana 

Pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, tidak ada satu 

melebihi yang lain. Kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan sebagaimana 

tercantum pada Pasal 184 KUHAP.
8
 Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak 

mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan 

keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Alat bukti elektronik 

harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik 

sama juga dengan verfikasi terhadap alat bukti surat. Dalam hal ini ada tiga hal 

yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti 

yaitu terkait dengan originalitas dan keotentikan suatu rekaman CCTV, relevansi 

dengan perkara yang akan dibuktikan, dan adanya alat bukti lain yang 

memperkuat alat bukti rekaman CCTV. Ketiga hal tersebut dapat di jadikan acuan 

sehingga alat bukti rekaman CCTV mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan tidak terbantahkan. Berikut penjelasan ketiga hal tersebut : (1) 

Originalitas dan Keotentikan  Rekaman CCTV, Alat bukti informasi elektronik 

                                                             
8
Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya 

di Indonesia, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 173. 
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dan dokumen elektronik sangat rentan untuk di manipulasi sehingga keaslian alat 

bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam 

pembuktian. Mudzakkir, mengatakan
9
 pengambilan alat bukti elektronik, 

termasuk komputer dan CCTV harus sesuai prosedur. Prosedur ini diatur di Pasal 

17 dan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis 

Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang 

Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pada Pasal 20 Perkap itu sesuai syarat formil maka pemeriksaan alat bukti 

elektronik wajib memenuhi empat unsur.
10

 Empat unsur tersebut sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan 

Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris 

Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yaitu:
11

 

Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:  

a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau 

kepala/pimpinan instansi;  

b. laporan polisi;  

c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan  

d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.  

                                                             
9
http://m.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/26/pengambilan-alat-bukti-elektronik-

harus-sesuai-prosedur, diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 11.00 Wita. 
10

 Ibid. 

 
11

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat 

Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

http://www.tribunnews.com/tag/mudzakkir
http://m.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/26/pengambilan-alat-bukti-elektronik-harus-sesuai-prosedur
http://m.tribunnews.com/metropolitan/2016/09/26/pengambilan-alat-bukti-elektronik-harus-sesuai-prosedur
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(2) Relevansi Rekaman CCTV dengan perkara yang dibuktikan, Rekaman CCTV 

harus memiliki kaitan dengan suatu perkara pidana sehingga hakim dapat 

menerima dan sekaligus mempertimbangkan rekaman CCTV yang diajukan ke 

sidang pengadilan. Untuk mengetahui rekaman CCTV memiliki relevansi dengan 

perkara yang akan dibuktikan. Teori Relevansi Alat Bukti  mengajarkan dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :
12

 a) Apakah yang akan dibuktikan 

dengan alat bukti tersebut ? b) Apakah yang akan dibuktikan itu merupakan hal 

yang material/substansial bagi kasus tersebut ? c)Apakah bukti tersebut memiliki 

hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan ? d) Apakah bukti 

tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan (cukup memiliki unsur 

pembuktian ?. (3) Adanya alat bukti lain yang memperkuat rekaman CCTV. 

Adanya alat bukti lain yang mendukung alat bukti CCTV, seperti keterangan ahli 

digital forensik yang menjelaskan keoriginalan dan keotentikan rekaman CCTV 

serta pergerakan permenit atau perdetik dari gambar serta kwalitas resolusi 

kamera CCTV yang akan mempengaruhi pembuktian nanti di persidangan. Selain 

itu adanya pengakuan dari terdakwa yang membenarkan sebagian maupun 

seluruhnya dari substansi rekaman CCTV yang telah di putar. Hal tersebut akan 

sangat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dari  suatu rekaman CCTV. 

 

 

 

                                                             
12

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, PT Citra Aditya Bakti, 

Jakarta, 2012, hlm. 26. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

(1) Pengaturan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pidana tersebar 

dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan. Eksistensi alat bukti rekaman 

CCTV (Closed Circuit Television) diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas 

dengan terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi 

elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti 

hukum yang sah. Rekaman CCTV merupakan bagian dari alat bukti elektronik 

dalam peraturan perundang disebut dengan Informasi Elektronik Dan/Atau 

Dokumen Elektronik karena memiliki informasi-informasi yang disimpan dalam 

media penyimpanan. Selain itu, keberadaan rekaman CCTV sebagai alat bukti 

yang sah juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-

XIV/2016 yang menyatakan rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti hukum 

sepanjang digunakan dalam rangka penegakkan hukum. (2) Kedudukan rekaman 

CCTV sebagai alat bukti yang sah terdapat dua padangan yang berbeda. 

Pandangan yang pertama mengatakan bahwa rekaman CCTV merupakan bagian 

dari alat bukti yang diatur pada Pasal 184 KUHAP. Pandangan yang kedua 

mengatakan bahwa rekaman CCTV sebagai alat bukti tambahan dari alat bukti 

yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun secara normatif penyusun 

cenderung pada pandangan yang kedua bahwa rekaman CCTV sebagai alat bukti 

elektronik merupakan perluasan alat bukti dalam KUHAP. Adapun kekuatan 
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pembuktian rekaman CCTV menjadi kuat dan memiliki nilai pembuktian harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu terjamin keoriginalitas dan keotentikannya, 

adanya relevansi dengan pokok perkara dan adanya keterkaitan antara bukti yang 

satu dengan bukti yang lain. Ketentuan- ketentuan tersebut harus dengan prosedur 

dan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 

Saran 

(1) Berkaitan dengan masalah tersebut, penyusun memberikan saran kepada 

pemerintah yang mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-

undangan untuk segera membuat regulasi yang  jelas terkait dengan kedudukan 

rekaman CCTV apakah termasuk dalam bagian alat bukti dalam KUHAP ataukah 

termasuk alat bukti tambahan yang berdiri sendiri. Pemerintah harus segera 

mengesahkan rancangan KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah 

agar tidak terjadi polemik di masyarakat terkait dengan pembuktian di 

persidangan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi terdakwa yaitu menyangkut 

harkat dan martabat serta keluarga terdakwa terkait vonis hakim yang berpedoman 

pada Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim dapat memutus perkara dengan minimal 

dua alat bukti dengan keyakinannya. (2) Berkaitan dengan kedudukan rekaman 

CCTV sebagai alat bukti tidak terlepas dari peraturan yang mengatur hal itu. Perlu 

adanya penegasan mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dan 

memiliki konsep hukum yang jelas syarat-syarat rekaman CCTV dapat dikatakan 

sah sebagai alat bukti. Dengan demikian dapat meminimalisir perbedaan 

pandangan mengenai kedudukan rekaman CCTV dalam hukum pidana. Adapun 
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mengenai kekuatan pembuktian, pada dasarnya kekuatan pembuktian suatu alat 

bukti tidaklah mutlak akan tetapi harus adanya alat bukti pendukung yang lain 

sehingga terjadi persesuaian. Dengan demikian, alat bukti rekaman CCTV dapat 

memiliki kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan.  
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