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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disampaikan 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kekuatan Pembuktian Hasil Cetakan screenshot/printscreen dalam 

Persidangan 

 Keaslian data merupakan sifat dasar dan mutlak untuk dijadikan 

alat bukti berupa dokumen di persidangan, alat bukti menurut Penulis 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan; memperjelas; 

serta mengidentifikasikan suatu fakta atau hal yang sedang 

dipermasalahkan. Alat bukti hasil cetakan screenshot/printscreen dapat 

kita lihat secara formil bukan termasuk alat bukti surat yang ditetapkan 

berdasarkan Undang-Undang, dalam hal ini surat yang tidak dibuat oleh 

pejabat hukum. Secara materil hasil cetakan screenshot/printscreen 

dengan percakapan yang ada di aplikasi handphone harus ada kesesuaian, 

kesesuaian itulah untuk meluruskan keraguan dalam pembuktian hasil 

cetakan screenshot/printscreen. Sebab, itulah digital forensik dan/atau 

keterangan ahli sangat diperlukan dalam membuktikan hasil cetakan 

screenshot/printscreen, pada dasarnya yang dapat menentukan keaslian 

maupun keotentikan alat bukti elektronik seorang ahli yang dapat 

menentukannya. Keotentikan atau keaslian alat bukti hasil cetakan 

screenshot/printscreen jika tidak dapat dibuktikan, artinya alat bukti hasil 
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cetakan screenshot/printscreen dinyatakan pembuktiannya lemah dan 

diragukan dilihat dari unsur alat bukti elektronik. Disisi lain keterangan 

terdakwa mengakui, hal tersebut yang dapat mempertebal keyakinan 

Hakim bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak. Keyakinan 

Hakim pun juga harus didasarkan pada alat bukti yang akurat. Keterangan 

saksi dan Keterangan Terdakwa memang dapat memperkuat keyakinan 

Hakim sebagai alat bukti sah, tetapi keyakinan tersebut mengesampingkan 

kualitas keotentikan dari pembuktian alat bukti elektronik. Bahwasannya, 

Hakim tidak mengutamakan kualitas autentisitas kekuatan pembuktian 

dari hasil cetakan screenshot/printscreen. Sebab, itulah kekuatan 

pembuktian hasil cetakan screenshot/printscreen lemah dan tidak dapat 

dibenarkan menurut alat bukti elektronik. Oleh sebab itu, melihat dari 

kasus tersebut Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.SMG para terdakwa 

mengakui kesalahannya di Persidangan, maka dalam hal ini selama hasil 

cetakan screenshot/printscreen diakui berarti dapat digunakan dan tidak 

perlu saksi ahli. 

2. Pertimbangan Hakim dalam menggunakan alat bukti 

screenshot/printscreen dalam Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2016/PN.SMG 

a) Yuridis 

 Menarik jika dicermati, bahwa ketika Hakim telah memiliki hasil 

cetakan screenshot/printscreen itu artinya Hakim menunjukkan bahwa 

hasil cetakan screenshot/printscreen sebagai alat bukti dalam 

persidangan. Ketika beberapa alat bukti digunakan seperti keterangan 
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saksi, dan keterangan terdakwa. Hakim Ketua berunding dengan Hakim 

Anggota yang mana Hakim langsung memutuskan hasil perkara dengan 

pertimbangan-pertimbangan bukti yang ada. Pertimbangan Hakim pun 

tidak dengan pertimbangan kekuatan pembuktian hasil cetakan 

screenshot/printscreen, karena pada dasarnya Hakim telah yakin 

dengan adanya 2 alat bukti yang sah dan dalam keterangan terdakwa 

sudah diakuinya bahwa terdakwa yang telah melakukan tindakan 

tersebut. adanya alat bukti dan keterangan terdakwa yang telah diajukan 

di persidangan dapat menambah dan mempertebal keyakinan Hakim 

tentang kesalahan terdakwa. Sebab itulah, Penulis beranggapan bahwa 

hasil cetakan screenshot/printscreen merupakan alat bukti elektronik 

yang sah dengan status alat bukti yang tidak berdiri sendiri, karena 

dapat sebagai pengganti alat bukti surat jika disetarakan, walaupun 

dalam hal ini Hakim mengesampingkan kekuatan pembuktian hasil 

cetakan screenshot/printscreen. 

b) Non-Yuridis 

 Pergeseran antara KUHAP dan Undang-Undang Khusus dalam alat 

bukti elektronik inilah nantinya dapat menimbulkan konsekuensi 

hukum yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan banyak pertimbangan-

pertimbangan yang dapat meyakinkan Hakim itu sendiri. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Dalam pemeriksaan Perkara Pidana Hakim perlu lebih menafsirkan dalam 

hal kekuataan pembuktian terutama alat bukti elektronik yang lebih akurat 

dan jelas, pada kenyataan dalam persidangan Hakim memperoleh 

keyakinan bahwa Para terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. 

Sebab itulah Hakim seharusnya menjatuhkan pidana maksimum sesuai 

tuntutan Penuntut Umum agar rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi; 

2. Alat bukti elektronik yang berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam tindak 

pidana khusus di luar KUHP sejajar dengan alat bukti yang sah dalam 

Pasal 184 KUHAP, maka diharapkan baik Penyidik, Penuntut Umum, 

Penasehat Hukum, dan Hakim memiliki pemahaman tentang alat bukti 

elektronik; 

3. Penyidik, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Hakim diharapkan 

untuk tidak mengesampingkan atau mengabaikan keotentikan; keaslian; 

keutuhan; dan dapat dipertanggungjawabkan alat bukti elektronik terutama 

Hasil cetakan yang berupa screenshot/printscreen. Penting sekali dalam 

melakukan kekuatan pembuktian terutama alat bukti elektronik, dimana 

untuk menentukan keotentikan; keaslian; keutuhan; serta dapat 

dipertanggungjawabkan sangat dibutuhkan untuk pengecekan di 

Laboratorium Forensik atau mendengarkan Keterangan Ahli. 


