
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah 

disajikan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengaturan alat bukti rekaman CCTV dalam hukum acara pidana di 

Indonesia belum diatur secara tegas dalam hukum acara pidana di 

Indonesia. Eksistensi alat bukti rekaman CCTV (Closed Circuit 

Television) diakui sebagai alat bukti yang sah, dipertegas dengan terbitnya 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik 

(UU ITE), yaitu dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE 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 MK 2016 yang menyatakan rekaman CCTV 

dapat menjadi alat bukti hukum sepanjang digunakan dalam rangka 

penegakkan hukum. Rekaman CCTV sebagai alat bukti harus memenuhi 

syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, 
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Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan 

materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. 

2.  Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses peradilan 

pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) Undang-

Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 

Pasal 5 ayat (2) UU ITE. 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 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. 

Setelah terbitnya putusan MK 2016, kedudukan rekaman CCTV dalam 

hukum pembuktian merupakan alat bukti yang sah dan bisa dijadikan bukti 

dalam suatu perkara di pengadilan, namun rekaman CCTV baru dapat 

diterima sebagai alat bukti apabila dalam proses perekaman CCTV tidak 

melanggar hak pribadi sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan 
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pasal 26 ayat (1) UU ITE dan rekaman CCTV tidak boleh diedit atau 

diubah sehingga informasi yang disampaikan tidak sesuai lagi atau lain 

dengan aslinya, atau dengan kata lain rekaman CCTV yang akan dijadikan 

alat bukti tidak boleh dilakukan tindakan intersepsi. Kekuatan hukum 

rekaman CCTV juga harus mendapat penilaian dan penetapan dari Hakim 

dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk 

haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lain. Penilaian 

atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu 

dilakukan oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan. Tegasnya 

syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian 

satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan 

tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan 

berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keteranga saksi, surat 

dan keterangan terdakwa. 

 

B. Saran 

1. Peraturan yang mengatur haruslah dimuat sendiri atau di atur secara 

khusus tentang alat bukti rekaman CCTV. Agar alat bukti rekaman CCTV 

tersebut terlindungi secara jelas oleh payung hukum yang mengatur. Dan 

sah di jadikan alat bukti sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum di dalam persidangan. Semoga di dalam revisi KUHAP yang masih 

dibahas oleh internal pemerintah, sudah berdiri sendiri yang menjelaskan 

tentang alat bukti elektronik. Salah satunya rekaman CCTV ini sah untuk 

di jadikan sebagai alat bukti. 
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2. Seharusnya diatur lebih terperinci atau khusus dan tegas mengenai alat 

bukti Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan “perluasan” 

dari alat bukti didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana yang bersifat limitatif tersebut, agar tidak ada 

kerancuan dan multitafsir dalam menjelaskan mengenai alat bukti 

Informasi dan Transaksi Elektronik sah atau tidak jika dikaitkan dengan 

alat bukti yang ada didalam KUHAP. 

3. Dengan majunya teknologi dimasa sekarang salah satunya Kamera 

rekaman CCTV diharapkan para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan 

dan Kepolisian sebagai pintu masuk pertama dalam pembuktian setiap 

tindak pidana harus memperkaya kemampuan sumber daya manusianya 

sendiri dan mengoptimalkan kinerja sehingga dapat menganalisis dan 

mengoperasikan setiap teknologi yang telah berkembang di masa 

sekarang. 
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