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Persoalan kearsipan di Indonesia masih banyak menyisakan ‘pekerjaan

rumah’ bagi pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam penanganan arsip. Citra arsip yang masih dipandang ‘sebelah mata’ dalam

tatanan sosial-masyarakat kita jelas sangat merugikan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Akan ada lebih banyak lagi aset bangsa dan negara yang hilang atau

diakui oleh bangsa dan negara lain karena ketidakmampuan kita menghadirkan arsip

sebagai bukti yang otentik dan andal. Arsip acap kali diimajinasikan sebagai

tumpukan kertas berdebu yang menunggu waktu yang tepat untuk ‘dipertimbangkan’

(baca: ditimbang untuk dihitung harga per kilo). Pola pikir dan kesadaran semacam

ini jelas akan menghambat penciptaan tata kelola arsip nasional yang andal dan

akuntabel serta dapat menggugurkan fungsi arsip sebagai alat pembuktian dalam

proses pengadilan.

Kondisi yang seperti ini jelas membutuhkan kehadiran seluruh pihak untuk

terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengupayakan

terciptanya satu sistem kearsipan nasional yang baik. Membangun kesadaran

masyarakat  akan arti pentingnya arsip, mulai dari individu, keluarga, kelompok dan

organisasi, dan menjadikan arsip sebagai bagian dari kehidupan mereka merupakan

salah satu kunci keberhasilan dalam membangun tata kelola arsip nasional.

Penumbuhan kesadaran ini merupakan ‘proyek’ awal yang harus mendapat perhatian

dan perlakuan khusus dan dijadikan sebagai bagian utama dalam mengembangkan

satu sistem kearsipan nasional. Persoalan ini jelas harus dipikirkan secara serius dan

diupayakan mencari solusi yang solutif dengan melibatkan banyak pihak yang

berkepentingan dan kompeten.

1 Makalah ini disampaikan pada Seminar Nasional Kearsipan “Peran Strategis Tata Kelola Dokumen
Elektronik, Selasa 8 Desember 2015 yang diselenggaran oleh Bank Indonesia
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Masalah lain menyangkut tata kelola kearsipan di Indonesia yang darurat dan

mendesak mendapat perhatian khusus adalah mengenai penanganan arsip elektronik.

Kedaruratan dan keterdesakan ini telah dirasakan, dialami dan menjadi masalah kritis

karena menyangkut data dan informasi yang besar hasil dari transaksi  dan aktivitas

organisasi. Kedaruratan dan keterdesakan ini jelas harus mendapatkan perhatian

lebih dan membangunkan banyak pihak terkait agar persoalan penanganan arsip

elektronik dapat ditangani dan dibenahi sesuai dengan mekanisme, standar dan

aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga arsip elektronik dapat diakui

sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Dibutuhkan sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, Arsip Nasional, dan

institusi pemerintah lainnya yang terkait untuk secara bersama mengembangkan satu

sistem manajemen arsip elektronik nasional yang andal dengan memenuhi standar,

mekanisme, kebijakan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga arsip

elektronik mendapatkan ruang dan dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum. Kajian-

kajian akademis terkait pengembangan sistem arsip elektronik, penanganan arsip

elektronik sesuai dengan standar serta hal-hal penting lainnya yang terkait (misalnya

masalah hukum) harus didorong guna mempercepat terbangunnya sistem kearsipan

elektronik di Indonesia.

Salah satu kunci membangun sistem manajemen arsip elektronik yang andal

adalah sudah terbangunnya sistem manajemen arsip konvensional secara baik.

Artinya pengelolaan arsip kertas sudah tertib yang mengacu pada kebijakan, standar,

mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi pengelolaan arsip

konvensional sudah dijalankan secara baik dan arsip dapat berfungsi sebagai alat

pembuktian.

Pengelolaan Arsip Konvensional

Sebelum kita membicarakan mengenai pengelolaan arsip elektronik alangkah

baiknya kita singgung terlebih dalam pengelolaan arsip konvensional. Pengelolaan

arsip konvensional sudah dilakukan oleh banyak organisasi dan telah berjalan selama

puluhan tahun. Pengelolaan arsip didasarkan pada kebijakan, standar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan arsip dilakukan dalam upaya

melakukan pengawasan terhadap siklus hidup arsip mulai dari penciptaan,
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penggunaan, penyimpanan, penemuan kembali sampai pada pemusnahan arsip.

Selain itu manajemen arsip dilakukan dalam upaya membangun prosedur yang

efisien pada setiap siklus hidup arsip, mengurangi terjadinya penyimpanan arsip

ganda, serta mengurangi biaya dalam setiap fase siklus arsip.

Istilah manajemen arsip umumnya mengacu pada pengelolaan arsip yang

meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, preservasi dan berbagai

aktivitas lainnya. Dengan kata lain, manajemen arsip adalah upaya pengendalian

secara sistematis terhadap siklus hidup arsip, mulai dari penciptaan sampai dengan

pemusnahan atau penyimpanan arsip secara permanen. Pengelolaan arsip dalam

sebuah organisasi bertujuan untuk menjaga akuntabilitas. Selain itu, kebutuhan

pengelolaan arsip biasanya diperlukan oleh organisasi bertujuan: membantu proses

pengambilan keputusan, dijadikan sebagai bukti kebijakan dan aktivitas, dan

menunjang litigasi.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Kennedy2 bahwa pengelolaan

arsip perlu dilakukan dengan alasan:

1. Organisasi mengandalkan akses yang efisien ke informasi yang tepat untuk

membantu pengambilan keputusan, tujuan operasional umum, sebagai bukti

kebijakan dan aktivitas, serta menunjang litigasi. Manajemen arsip memastikan

bahwa informasi yang tepat dapat diakses dan tersedia ketika dibutuhkan.

2. Organisasi memiliki tanggung jawab hukum, profesional dan etis untuk

menciptakan arsip tertentu; organisasi juga disyaratkan mempertahankan arsip

jenis tertentu untuk masa tertentu. Sistem manajemen arsip memastikan bahwa

organisasi melaksanakan aturan tersebut.

3. Organisasi perlu melakukan pengawasan volume informasi yang diciptakan dan

disimpannya. Hal ini dilakukan karena alasan ekonomi, setidaknya selama arsip

kertas tersebut penting bagi organisasi—penyimpanan dan pemeliharaan arsip

kertas memerlukan ruangan penyimpanan yang besar—namun juga untuk

efisiensi operasional. Mengingat lebih sulit menemukan informasi yang relevan

jika informasi tersebut tersimpan sangat banyak pada informasi yang sudah usang

2 Jay Kennedy and Cherryl Schauder. Records management: a guide to corporate record keeping. Melbourne:
Addison Wesley Longman, 1998. hal 8
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Untuk dapat mengembangkan sistem manajemen arsip yang efektif, setiap

organisasi harus memperhatikan syarat-syarat fungsionalnya. Sehingga sistem yang

dikembangkan dapat memenuhi standar dan mempertahankan keotentikan arsip.

Persyaratan fungsional ini merupakan  persyaratan utama dalam

mengimplementasikan  sistem  manajemen arsip, karena persyaratan ini bertujuan

untuk menjaga keotentikan arsip. Selain itu, syarat-syarat fungsional juga dibutuhkan

dalam menjamin pengelolaan arsip dalam suatu sistem telah memenuhi karakteristik

arsip yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi arsip sebagai bukti aktivitas

organisasi. Persyaratan fungsional mencakup registrasi, klasifikasi, pengindeksan,

perawatan, penelusuran, temu kembali, pemusnahan, pelaporan, pelacakan dan akses

kontrol. Persyaratan fungsional utama sistem manajemen arsip mencakup registrasi,

akses, pelacakan,  pemusnahan, dan pelaporan arsip.

Jadi dalam mengembangkan sistem manajemen arsip haruslah

memperhatikan persyaratan fungsional. Sebuah   fungsi   dideskripsikan   sebagai

sekelompok   masukan, tingkah laku dan luaran. Karakteristik sistem manajemen

arsip menurut ISO 15489-1, antara lain:

1. Otentisitas

Sistem harus bisa memastikan keaslian arsip. Organisasi sebaiknya

mengimplementasikan   kebijakan dan   prosedur   yang   mengawasi

penciptaan, penerimaan,   pengiriman,   pemeliharaan   dan   disposisi arsip

untuk   memastikan bahwa pencipta arsip merupakan orang/unit kerja yang berhak

dan arsip juga dilindungi dari perubahan, penghapusan yang tidak sah.

2. Kehandalan

Sistem   harus   bisa   memastikan   bahwa arsip bisa   dipercaya   dan

merupakan   representasi   akurat   dari   transaksi   dan   aktifitas   organisasi.

Arsip seharusnya diciptakan saat yang bersamaan dengan transaksi atau kejadian.

3. Integritas

Integritas dimaksud adalah lengkap dan tidak tercerai berai. Penting bagi sebuah

sistem manajemen arsip mempunyai   mekanisme   untuk   menghindari

perubahan/penghapusan   yang   tidak   terotorisasi.   Kebijakan   dan   prosedur

manajemen arsip seharusnya mencatat semua perubahan yang dilakukan terhadap

arsip.



5

4. Ketergunaan

Arsip bisa dicari, ditampilkan dan diinterpretasikan. Sistem juga memberikan

gambaran konteks arsip dalam aktifitas organisasi.

Arsip Elektronik

Arsip elektronik adalah arsip yang dibuat dan dipelihara sebagai bukti adanya

transaksi, aktifitas dan fungsi organisasi/lembaga atau perorangan yang ditransfer

dan diolah bermediakan komputer. Dalam UU ITE arsip atau dokumen elektronik

dimaknai sebagai 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, elektronik 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 memahami.

Arsip elektronik tumbuh seiring dengan perkembangan TIK yang demikian

pesat. Sehingga diperlukan penanganan yang sesuai dengan kondisi arsipnya

mengingat arsip elektronik sangat berbeda dengan arsip konvensional. Perbedaan ini

setidaknya mencakup3:

a. Perekaman dan penggunaan simbol.

Arsip konvensional direkam pada sebuah media (misalnya: kertas) dengan

menggunakan simbol berupa: aksara dan gambar, yang langsung dapat diakses

(dibaca) oleh manusia. Sedangkan arsip elektronik direkam dengan menggunakan

media elektronik yang tidak dapat langsung diakses (dibaca) oleh manusia serta

diwujudkan dalam bentuk simbol berupa bilangan biner yang harus diawasandi

(decoded). Pada umumnya tatkala ditransfer dan ditransformasikan  diwujudkan

dalam  format terbacakan manusia namun ketika dibuat dan disimpan, arsip

elektronik  diwujudkan dalam  format terbacakan mesin. Versi terbacakan mesin

inilah yang merupakan informasi terekam yang membentuk arsip.

3 Sulistyo-Basuki. Manajemen Arsip Dinamis, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
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b. Hubungan antara media dan isi.

Isi arsip konvensional direkam pada sebuah media kertas serta tidak dapat

dipisahkan dari media ini. Sementara, isi sebuah arsip elektronik juga direkam

pada sebuah media, namun dari waktu ke waktu informasi yang tersimpan dalam

media itu harus dipisahkan dari media semula dan ditransfer ke alat penyimpan

lainnya, seringkali berbeda jenis media simpannya. Jadi, arsip elektronik tidak

secara permanen terikat pada media tertentu. Hal ini berbeda dengan arsip kertas

yang terikat pada media berupa kertas. Dengan ketidakterikatan pada media

maupun gawai simpan maka terdapat peluang besar untuk penyalahgunaan pada

arsip elektronik. Hal tersebut menimbulkan beban bagi arsiparis karena arsiparis

harus mempertahankan otentisitas dan kehandalan arsip yang diterimanya.

c. Karakteristik struktur fisik dan logis.

Struktur arsip konvensional dalam bentuk kertas dapat terlihat nyata bagi

pemakai. Struktur merupakan bagian integral dari setiap dokumen kertas serta

merupakan salah satu kriteria untuk menilai otentisitasnya. Struktur  fisik  sebuah

arsip elektronik tidak nampak nyata bagi pemakai. Struktur arsip yang dapat

dilihat adalah struktur arsip yang nampak pada layar monitor komputer dan

struktur tersebut masih tergantung pada perangkat dan perangkat lunak. Setiap

kali arsip elektronik ditransfer ke media lain maka besar kemungkinan terjadi

perubahan struktur. Karena struktur fisik sebuah arsip elektronik itu

bervariasi dan tidak nyata nampak bagi pemakai, maka arsip elektronik tidak

dapat memainkan peranan yang sama baiknya dengan arsip kertas,. Karena itu

perlu dikembangkan struktur fisik yang memungkinkan untuk mengenali setiap

arsip serta memaparkannya elemen struktur intern (misalnya ruas dalam skema

atau tabel, marjin, paragraf dsb). Struktur logis arsip elektronik ini seringkali

merupakan struktur yang diciptakan oleh pembuatnya pada layar monitor. Untuk

dapat dianggap lengkap dan autentik, maka arsip elektronik harus

mempertahankan strukturnya serta sistem komputer harus merekonstruksi ulang

tatkala arsip elektronik diubah menjadi format terbacakan manusia. Struktur logis

sebuah arsip elektronik diwakili oleh dan disimpan sebagai simbol atau bata

(bilangan biner) yang berupa bilangan 0 dan 1. Dengan demikian spesifikasi

penyandian (coding) ini harus tersedia bagi setiap temu balik arsip elektronik.
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Melihat hal tersebut di atas, dapat simpulkan bahwa belum diterimanya

secara penuh arsip elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses

peradilan boleh jadi disebabkan karena beberapa kelemahan-kelemahan yang ada

pada jenis arsip ini, yakni:

1. Arsip elektronik mudah mengalami perubahan baik perubahan

karena dimanipulasi atau dimodifikasi secara sengaja maupun

perubahan yang tidak disengaja karena ketahanan media yang rentan.

2. Ketergantungan arsip elektronik pada media baik perangkat keras

maupun perangkat lunak yang memiliki keterbatasan daya tahan.

3. Sulitnya standardisasi bentuk file dalam computer, mengingat

banyaknya pengguna yang mempunyai kemampuan sama untuk

mengoperasikan komputer. Walapun organisasi sudah mempersiapkan

prosedur standardisasi, tetapi sulit dilakukan pengawasan dengan baik.

Manajemen Arsip Elektronik

Dalam menangani arsip elektronik yang harus diperhatikan adalah sistem kearsipan

elektronik. Sistem kearsipan yang ada harus mampu mempertahankan keaslian dan

keotentikan dari materi arsip yang disimpannya. Sistem harus mampu mengamankan

dan melestarikan materi arsip serta mengupayakan agar arsip dapat diakses dan

dipahami. Artinya arsip itu harus dalam keadaan utuh isi, konteks dan strukturnya.

Keutuhan arsip ini dimungkinkan jika arsip dilibatkan dalam daur hidup sistem

elektronik yang menciptakan dan menyimpan arsip untuk menjaga agar penciptaan

dan retensi arsip elektronik yang otentik, handal dan lestari.

Sistem kearsipan elektronik adalah suatu sistem elektronik tempat menyimpan,

menata dan mengelompokkan arsip-arsip elektronik dalam upaya memudahkan

pemeliharaan, penemuan kembali, pemanfaaatan serta penyusutan arsip tersebut.

Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem kearsipan

elektronik, yakni:

1. Tahap desain dan pengembangan sistem
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Tahap ini adalah tahap yang krusial. Manajer arsip elektronik harus membuat

keputusan dan pilihan yang tepat berdasarkan pada analisis tuntutan

kebutuhan informasi dan pengelolaan infomasi yang dibutuhkan oleh

organisasi. Kesalahan dalam membuat keputusan dan pilihan dapat berakibat

sistem kearsipan elektronik yang dikembangkan tidak dapat menjaga

keotentikan dan keandalan dari isi, konteks dan struktur arsip sebagai sebuah

alat bukti.

2. Tahap penciptaan arsip elektronik

Pada tahap ini pencipta arsip ketika menciptakan arsip elektroniknya harus

betul-betul memperhatikan proses penciptaan arsipnya. Sebuah sistem

mugnkin didisain untuk memenuhi kebutuhan arsip elektronik yang dapat

diakses; namun bila arsip lengkap dan handal tidak “tertangakp” dalam

sistem maka disain tersebut tidak akan ada gunanya. Maka arsip yang cukup

dan handal harus diciptakan sesuai dengan keperluan serta disimpan dalam

sistem arsip yang dididsain dengan baik.

3. Tahap pemeliharaan arsip elektronik

Arsip elektonik harus dijamin keotentikan dan keandalannya berupa isi,

konteks dan struktur yang utuh, lengkap dan sama saat arsip tersebut

diciptakan. Jadi arsip dalam menjalani daur hidupnya mulai dari penciptaan,

penyimpanan, pemanfaatan sampai pada pemeliharaan tidak mengalami

perubahan isi.

Dalam menangani arsip elektronik, seorang manajer pusat arsip mengupayakan agar

pencipta arsip dalam menciptakan dan menyimpan arsip elektroniknya harus

memperhatikan soal otentisitas, keandalan dan kelestarian. Oleh karena itu, seorang

manajer pusat arsip harus mengembangkan sistem manajemen arsip elektronik yang

baik.

Ketika sebuah organisasi abai terhadap sistem pengelolaan arsip elektroniknya maka

lembaga tersebut akan menghadapi resiko hilangnya bukti aktivitas bisnis, yang

dapat menyebabkan kurangnya memori perusahaan, inefisiensi dan ketidakmampuan

memenuhi akuntabilitas dan aturan hukum yang berlaku.
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Berikut resiko yang dapat terjadi apabila sebuah institusi mengabaikan pengelolaan

arsip elektronik:

1. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan perundang-undangan dan regulasi

2. Terpuruknya citra organisasi yang dapat dilihat dari buruknya manajemen

3. Hilangnya kredibilitas, rendahnya kepercayaan publik, kerugian finansial atau

sanksi hukum karena ketidakmampuan dalam menghasilkan arsip sebagai

bukti dari aktivitas bisnis

4. Lemahnya organisasi dalam membuat keputusan yang tepat disebabkan

karena informasi yang tidak akurat

5. Munculnya inkonsistensi dan inefisiensi dalam menjalankan bisnis organisasi

Sementara keuntungan yang dapat diperoleh bila sebuah organisasi mengembangkan

sistem manajemen arsip elektronik dengan baik, yakni:

1. Perlindungan dan dukungan litigasi

2. Perbaikan keamanan atas informasi yang tersimpan dalam sebuah arsip

3. Terciptanya efisiensi dan konsistensi

4. Perbaikan terhadap kelengkapan dan realibilitas memori organisasi

5. Pengurangan terhadap resiko kehilangan data atau informasi

6. Peningkatan kepercayaan publik

7. Perlindungan atas kepentingan stakeholder organisasi

Arsip elektronik disimpan hanya bila arsip tersebut tetap eksis dalam bentuk

yang memungkinkannya untuk ditemubalik. Arsip elektronik tidak dapat dilestarikan

dengan cara menyimpannya  dalam bentuk statis karena keusangan teknologi.

Walaupun arsip tersebut tertulis dalam media yang tahan lama, namun lambat laun

tidak mungkin menemubaliknya karena teknologi yang digunakannya sudah usang.

Maka pada arsip elektronik perlu migrasi, dari teknologi yang sudah uang ke

bentuknya yang mutakhir.

Ada kemungkinan di mana penyimpanan dan saat dilakukan presrvasi yang

berkesinambungan atas arsip elektronik akan menimbulkan pilihan yang dapat

mengurangi kehandalan atau autentisitas arsip atau dapat mempengaruhi

pengaksesan atau pemahaman terhadap arsip tersebut.Arsip manager harus membuat
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dan mengeluarkan panduan umum dan khusus menyangkut penyimpanan arsip

elektronik, guna kesinambungan penyimpanan dan pemeliharaanya.

Tahap akhir dari siklus hidup arsip yang nantinya akan berkaitan juga dengan

penyimpanannya adalah pada tahap disposisi. Disposisi records menjadi arsip

dilakukan ketika records mencapai akhir periode dalam penyimpanan aktif atau

inktif.Records dapat ditransfer ke depo arsip untuk retensi, atau akan di musnahkan

mungkin dengan dihancurkan. Penyimpanan ketika records/arsip ketika menjadi

permanen dapat ditempatkan di on-site atau off-site storege atau jika memiliki nilai

kesejarahan dalam lingkup kenegaraaan bisa diserahkan kepada lembaga Arsip

Nasional.

Arsip Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah

Salah satu tujuan mengembangkan sistem manajemen arsip elektronik adalah untuk

memastikan bahwa arsip sebagai hasil aktivitas transaksi organisasi dapat tersedia

saat diperlukan. Ketersediaan ini dimaknai bahwa sistem yang ada harus mampu

menjaga keaslian dan keutuhan isi informasi dari arsip itu. Keaslian dan keutuhan ini

sebenarnya dipahami sebagai upaya menjaga isi, konteks dan struktur dari sebuah

arsip. Guna menjamin keaslian arsip elektronik tersebut, maka sistem harus mampu

mempertahankan kontrol intelektual atas arsip. Artinya adalah bahwa deskripsi arsip

harus sesuai dengan standar kearsipan. Deskripsi ini mencakup informasi kontekstual

yang memadai sehingga dapat menghadirkan provenans, konteks dan struktur arsip.

Terdapat beberapa prinsip penting dalam menangani pengelolaan arsip

elektronik, yakni:

1. Arsip dilibatkan dalam seluruh siklus hidup sistem elektronik mulai dari

penciptaan, penyimpanan, penggunaan sampai pemusnahan agar arsip

elektronik tetap autentik, handal dan terlestarikan

2. Pengawasan terhadap pengelolaan arsip elektronik harus dilakukan secara

penuh agar dapat memastikan pencipta rekod menciptakan dan menyimpan

rekod kearsipan yang autentik, handal dan terlestarikan

3. Dilakukan penilaian (appraisal) dan kontrol intelektual atas arsip elektronik

4. Adanya persyaratan  preservasi dan akses untuk menjamin bahwa arsip

elektronik tetap tersedia, dapat diakses dan dapat dipahami
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Berbicara mengenai aspek legal terkait arsip elektronik sebagai alat bukti

dalam pengadilan telah dijelaskan dalam UU ITE pasal 5, sebagai berikut:

1. Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/ atau

dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum

yang sah. Hal tersebut menyuratkan bahwa individu atau badan mampu

menjadikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum

yang sah jika sewaktu-waktu terjadi perkara hukum.

2. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara

yang berlaku di Indonesia.

3. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat

dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selain pasal 5, terdapat ketentuan dalam pasal 6 sebagai berikut :

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang

mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang

tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Melihat apa yang telah dinyatakan dalam UU ITE  di atas jelas dapat kita

katakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik hanya merupakan

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara, ketimbang

mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai sebuah alat bukti tersendiri.
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Hal tersebut telah menunjukan bahwa sesungguhnya arsip elektronik telah diterima

sebagai alat bukti yang sah didalam pengadilan di Indonesia walaupun dalam hal

pencarian pembuktiannya di perlukan keterangan ahli dalam bidang tersebut untuk

menguatkan suatu pembuktian yang menggunakan data elektronik itu. Selain itu,

syarat arsip elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana termaktub

dalam pasal 6 adalah jaminan bahwa informasi yang tercantum di dalam dokumen

elektronik itu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

dipertanggungjawabkan sehinggan menerangkan suatu keadaan.

Pengakuan Arsip Elektronik di Belahan Negara Lain

Pengakuan arsip elektronik sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan di

beberapa negara berbeda-beda. Ada beberapa negara di Eropa telah mengakui

keabsahan arsip elektronik sebagai alat bukti yang sah, sementara beberapa negara

lainnya bersikap ambivalen atau bahkan tidak mengakuinya. Sebagai contoh di

Jerman, arsip elektronik belum diakui sebagai alat pembuktian hukum. Jerman

hanya mengakui informasi yang tersimpan pada media mikrofilm sebagai alat bukti

yang sah. Sementara, arsip yang tersimpan pada media optik atau elektronik tidak

memiliki nilai hukum dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Hal ini disebabkan karena Pengadilan Jerman masih melihat bahwa data atau

informasi yang disimpan dalam media seperti itu tidak aman dari adanya manipulasi.

Negara Eropa lain seperti Italia, sejak tahun 1994 telah mengakui arsip

elektronik yang tersimpan dalam media optik sebagai alat pembuktian  yang sah.

Bahkan Swedia, sejak tahun 1970, telah menyatakan bahwa arsip elektronik sebagai

arsip resmi yang memiliki status hukum yang sama dengan arsip kertas tradisional.

Sementara, Belanda, negara yang banyak mempengaruhi penyusunan perangkat

hukum yang berlaku di Indonesia sampai sekarang ini, Arsip Nasionalnya karena

alasan hukum tidak secara eksplisit mengakui arsip elektronik sebagai alat bukti sah.

Sementara untuk Asia, negara-negara yang telah mengakui arsip elektronik

sebagai alat pembuktian yang sah dalam pengadilan adalah Cina dan Singapura. Cina

misalnya, membuat peraturan khusus untuk mengakui data elektronik. Salah satu

pasal Contract Law of the People’s Republic of China 1999 menyebutkan, “bukti

tulisan” yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian)
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antara lain: surat dan data teks dalam berbagai bentuk, seperti telegram, teleks,

faksimili, dan e-mail.

Penutup

Melihat konstelasi dokumen elektronik dalam kancah pertarungan ’kuasa’ hukum

pembuktian jelas menyadarkan kita bahwa pengembangan sistem manajemen

dokumen elektronik yang terpercaya dan akuntabel dalam tata kelola kearsipan

nasional adalah sebuah tuntutan. Kegagalan dalam menghadirkan dokumen

elektronik sebagai alat bukti hukum di masa depan tidak perlu terjadi sehingga tidak

ada pihak-pihak yang dirugikan. Dalam membangun sistem ini jelas diperlukan

sinergi positif dari pihak-pihak terkait dengan mendasarkan pada pengalaman-

pengalaman negara yang telah menerapkannya dan kajian-kajian akademis lintas

disiplin. Diskusi-diskusi ilmiah-pragmatis lintas disiplin secara berkelanjutan perlu

dirancang agar hasil-hasil kajian akademis dapat dipaparkan dan dapat menemukan

manfaat praktisnya.
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