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ABSTRAK 

E-mail sebagai dokumen elektronik seringkali dijadikan sebagai alat bukti 
dalam proses litigasi. Sistem peradilan perdata di Indonesia yang menganut sistem 
pembuktian menurut undang-undang (wettelijk stelsel) merupakan sistem yang 
cukup rigid dalam menerima perkembangan alat bukti baru. Pada 
perkembangannya melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 ayat (1) dokumen elektronik mendapatkan 
pengakuan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara. Keabsahan alat 
bukti elektronik, termasuk dokumen elektronik, harus memenuhi ketentuan 
hukum bahwa sistem elektronik yang menghasilkan dokumen tersebut harus 
mampu menjamin: kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi, 
dan nir-sangkal. Penggunaan e-mail sebagai dokumen elektronik sebagai alat 
bukti harus dilakukan sesuai hukum pembuktian yang berlaku. Apabila salah satu 
pihak mengajukan e-mail sebagai alat bukti, maka hakim mengacu pada ketentuan 
alat bukti akta di bawah tangan yang menurut ketentuan Pasal 1876 BW, pihak 
lawan harus mengakui atau menyangkalnya. Apabila, pihak lawan memberikan 
pengakuannya, maka alat bukti e-mail tersebut diterima sebagai alat bukti akta 
otentik (Pasal 1875 BW). Namun, apabila pihak lawan menyangkalnya, maka 
berdasarkan Pasal 1877 BW, hakim harus memerintahkan dilakukannya 
pembuktian lebih lanjut dengan menguji apakah e-mail tersebut memenuhi 
persyaratan undang-undang; dalam hal ini hakim dapat mendasarkan pada 
keterangan ahli telematika (Pasal 154 HIR). Apabila berdasarkan keterangan ahli, 
e-mail tersebut memenuhi persyaratan undang-undang, hakim harus menerimanya 
sebagai alat bukti akta otentik; akan tetapi sebaliknya, apabila keterangan ahli 
menyatakan e-mail tersebut tidak memenuhi persyaratan undang-undang, maka 
hakim harus menyatakan bukti e-mail tersebut tidak dapat diterima. 
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