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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia teknologi dan Informasi (TI) telah membawa 

perubahan yang besar dalam peradaban umat manusia.Perkembangan TI menjadi 

sebuah fenomena alam yang menjamur dan menjalar ke setiap sendi-sendir 

peradaban hidup manusia. Hasil TI memberikan efek langsung dan tidak 

langsung dalam pola dan tata cara hidup manusia itu sendiri. Efek langsung yang 

bisa dirasakan adalah proses pekerjaan manusia akan lebih cepat dan praktis 

sehingga bisa memangkas jarak dan waktu dari sebuah proses pekerjaan. Efek 

tidak langsung bisa dilihat dari pengaruh yang pelan-pelan akan tetapi 

berdampak besar dalam mengubah pola perilaku, cara pandang, cara berpikir 

dan bahkan budaya manusia. 

Setiap efek memberikan pengaruh langsung terhadap perubahan tatanan 

sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), politik, pertahanan dan 

keamanan, dan hukum. Pada bidang sosial dampaknya bisa dilihat dari 

penggunaan media social sebagai media aktualisasi diri. Pada bidang budaya 

dapat dilihat adanya percampuran dunia TI untuk menambah kekayaan budaya 

tradisional seperti musik dan tari-tarian. Pada bidang IPTEK dapat dilihat bahwa 

dokumentasi penemuan dan penelitian sudah dibuat dalam media yang portable. 

Pada bidang politik dapat dilihat dari segi penggunaan media social, media 

elektronik untuk menggalang dukungan politik dan mendukung kebijakan politik 

pemerintah maupuan oposisi. Pada bidang pertahanan dan keamanan dapat 

dilihat dari segi pemanfaatan alat utama system pertahanan (alutsista) yang 

sudah menggunakan system by wire, remote access, dsb. 

Salah satu  tatanan sistem hukum yang berubah akibat adanya 

perkembagan TI adalah aturan dalam UU No  Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No.30/2014 

tentang Jabatan Notaris). Pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah 

untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat 

bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, 
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dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang 

dan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan 

jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan 

demi tercapainya kepastian hukum1.  

Tujuan dibentuknya UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN) adalah 

untuk merubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris karena ada beberapa ketentuan yang sudah  tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan 

untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan 

Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus 

sinkronisasi dengan undang-undang lain. Maksud dari sinkronisasi dengan 

undang-undang lainnya adalah untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan 

hukum yang sudah diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya 

adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tantang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai ketentuan-

ketentuan hukum mengenai transaksi elektonik. Hal ini dapat dilihat dalam 15 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa: 

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan”.2 

Pasal diatas menggambarkan bahwa Notais sebagi pejabat publik mempunyai 

ruang untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, Notaris 

mempunyai kewenangan baru di Indonesia yang mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan lain. Pada penjelasan pasal 15 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: 

 “Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang 

dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta, ikrar wakaf, dan 

hipotek pesawat terbang.” 

 

                                                           
1Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,konsiderans poin (a) dan (b). 
2Ibid. Pasal 15 ayat (3). 
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Pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris mempunyai tugas untuk 

melaksanakan sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat. 

Sertifikasi transaksi elektronik merupakan proses pelaksanaan uji audit dan uji 

kelulusan sertifikat elektronik yang digunakan pada transaksi elektronik3. 

Pelaksanaan sertifkasi transaksi elektronik merupakan hal yang baru di dalam 

dunia kenotariaan. Dalam praktek kenotariatan sehari-hari, Notaris berperan 

dalam pembuatan akta autentik yang merupakan sebuah perbuatan hukum yang 

harus dilaksanakan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta 

autentik tersebut harus dibuat dihadapan Notaris, sehingga Notaris bisa 

menjamin keabsahan dan keautentikan akta tersebut bagi pihak yang akan 

menggunakan akta Notaris tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya4.Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi 

kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya5. 

Notaris berperan sebagai pejabat umum sehingga harus fokus ke dalam 

pekerjaannya. Notaris tidak bisa merangkap jabatan lain selama masih 

memangku jabatan sebagai Notaris. Notaris bekerja berdasarkan kepercayaan 

yang telah diberikan oleh pemerintah kepada jabatan tersebut. Dengan demikian 

masyarakat yang menggunakan jasa Notaris harus mendapatkan jaminan 

kepercayaan dari Notaris tersebut. Kepercayaan yang telah diberikan merupakan  

tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum yang diemban oleh Notaris. 

Nico memberikan gambaran mengenai tanggung jawab Notaris, yaitu6: 

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil 

terhadap akta yang dibuatnya; 

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil 

dalam akta yang dibuatnya; 

                                                           
3Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Pasal 1. 
4Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat 1. 
5R.A. Emma Nurita, S.H.,M.Kn.2012. Cyber Notary: Sebuah Awal Dalam Konsep 

Pemikiran.Bandung: PT. Refika Aditama. hal.1. 
6Nico. 2003. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Center for Documentation and Studies 

of Business Law: Yogyakarta. 
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3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris 

terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; 

4. Tanggung jawab Notaris dalam Notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. 

Tanggung jawab yang diemban oleh Notaris menjadikan Notaris 

menyandang suatu etika profesi yang merupakan etika moral yang khusus 

diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap 

profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai 

dengan kebutuhan profesi masing-masing7. Tanggung jawab yang diemban oleh 

Notaris mendatangkan kewenangan Notaris dalam melaksanakan fungsinya 

sebagai pejabat publik. Kewenangan Notaris adalah8: 

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; 

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula:  

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku  khusus; 

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;   

                                                           
7Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan,2008,Mencari Hakikat Hukum.Filsafat Hukum. 

Palembang:Universitas Sriwijaya.hal.226. 
8Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15. 
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e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

Akta; 

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. 

membuat Akta risalah lelang. 

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada         ayat (1) dan 

ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 

peraturan perundangundangan. 

Akta Notaris adalah Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah 

akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata 

cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini9. Akta Notaris menjadi sebuah 

dasar dalam proses bisnis kenotariaan karena akta tersebut yang bersifat 

autentik. Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk itu di tempat akta itu dibuat10. Sesuai dengan isi pasal tersebut dapat 

dilihat bahwa akta Notaris dapat dikatakan sebagai sebuah akta autentik jika: 

1. Akta yang dibuat dalam bentuk undang-undang; 

2. Akta yang dibuat dihadapan pejabat umum; dan 

3. Dibuat ditempat dimana pejabat umum tersebut berada. 

Dengan demikian, akta Notaris adalah akta yang autentik karena telah memenuhi 

persyaratan yang dimuat didalam pasal 1868 KUH Perdata. Dalam pengunaan 

sehari-hari akta Notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: 

1. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas 

acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian Notaris yang dilihat, 

disaksikan, dan dibuat Notaris sendiri atas permintaan para pihak, 

agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan 

kedalam bentuk akta Notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di 

ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu; 

2. Akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta 

I atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang 

dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh 

                                                           
9op.cit.Pasal 1 poin 7. 
10Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan 

T.Tjirosudibio.Cet.8.Jakarta:Pradya Paramitha,1976. Bab II.Pasal 1868. 
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membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak 

dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut; 

3. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk 

pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Hal 

ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. 

Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian 

diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan 

penilaian penyangkalan atas bukti tesebut diserahkan kepada hakim. 

Akta Notaris digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ketika 

terjadi sengketa antara pihak yang melakukan perjanjian dengan menggunakan 

salah satu akta di atas. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta 

Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga 

dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang 

sangat penting. Keabsahan akta Notaris terletak pada tanda tangan pejabat umum 

(Notaris) pada akta Notaris yang digunakan. Hal tersebut menjadi dasar dan 

bukti keautentikan sebuah akta Notaris. 

Tugas, fungsi, kewenangan, dan posisi Notaris sebagai pejabat publik yang 

diuraikan di dalam UUJN, tidak banyak yang menyinggung mengenai fungsi 

Notaris yang bisa dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. Apabila mengacu pada penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN, maka peran 

Notaris untuk melakukan proses sertifikasi transaksi elektronik mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE). Transaski elektronik merupakan perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya11. UU ITE menjelaskan secara spesifik bahwa transaksi 

elektronik harus disertifaksi oleh Lembaga Sertifikat Keandalan12. Lembaga ini 

secara khusus berfungsi untuk menentukan proses keabsahan dan kelayakan 

sebuah sertifikat elektronik yang akan digunakan di dalam transaksi elektronik. 

Tugas dan fungsi Lembaga Sertifikat Keandalan kemudian dijelaskan di dalam 

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

Elektronik, Pasal 1. 
12Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang 

diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan 

sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).  Pada pasal 69 ayat (3) PP PSTE 

disebutkan, bahwa Profesional lain yang dapat turut serta dalam pembentukan 

Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

profesi: 

a. akuntan; 

b. konsultan manajemen bidang Teknologi Informasi; 

c. penilai; 

d. Notaris; dan 

e. profesi dalam lingkup Teknologi Informasi yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri 

Pasal di atas menjelaskan bahwa Notaris dapat membentuk Lembaga 

sertifikat keandalan untuk melaksanakan proses sertifikasi transaksi elektronik 

yang akan dilaksanakan masyarakat. Pasal tersebut juga menjadi penguatan 

mengenai kewenangan Notaris yang diatur sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, kewenangan Notaris 

mengenai sertifikasi transaksi elektronik di dalam UU No.30/2014 tentang 

Jabatan Notaris  tidak akan bisa dilakukan apabila tidak ada pengaturan yang 

jelas mengenai tugas, pokok, dan fungsi Notaris di dalam transaksi elektronik. 

Kewenanan tersebut hanya dimuat di dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN 

sehingga menimbulkan permasalahan di dalam prakteknya atau besar 

kemungkinan terjadi kesenjangan normatif antara hukum normatif (das sollen) 

dan hukum sosiologis (das sein). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

mengenai Pengaturan Sertifikasi Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh 

Notaris sesuai dengan amanat UUJN. 
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I.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dibahas diatas, 

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?. 

2. Bagaimana manfaat pengaturan sertifikasi elektronik oleh Notaris di 

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris?. 

 

I.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneltian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai sertifikasi transaksi elektronik 

oleh Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris. 

2. Untuk mengetahui manfaat umum tentang pengaturan sertifikasi 

elektronik oleh Notaris di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 

 

I.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bertitik tolak dengan penelitian yuridis-normatif. Dengan 

demikian diharapkan penelitian ini akan bisa menambah kerangka teoritis 

mengenai sertifikasi elektronik pada transaksi elektronik yang dilakukan 

oleh Notaris di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan di dalam 

pelaksanaan sertifikasi transaksi elektronik yang diselenggarakan oleh 

Notaris di Indonesia.  
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I.5.  Kerangka Teori Dan Konseptual 

I.5.1 Kerangka Teori 

Kewenangan Notaris merupakan hak yang diberikan oleh UU No.30/2014 

tentang Jabatan Notaris Aturan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut ada 

yang belum dapat diterapkan karena karena belum ada peraturan pelaksanaannya, 

yang dapat berakibat tidak terciptanya keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan 

tujuan hukum.  

Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa tujuan hukum yaitu keadilan dan 

kepastian hukum tercapai apabila aspek-aspek yang terkait dalam sistem hukum 

tersebut, yaitu aturan hukum yang mengatur transaksi elektronik, struktur hukum, 

yaitu para pemakai hukum, antara lain notaris dan budaya hukum yaitu kebiasaan 

merespons aturan yang ada, bergerak bersama-sama mencapai tujuan hukum 

tersebut.    

Uraian di atas didasarkan pada teori Hukum Lawrence M. Friedman yang 

menggambarkan bahwa sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, 

yaitu substansi hukum,  struktur hukum,  dan budaya hukum. Substansi hukum 

dalam tesis ini adalah ; 

1. Transaksi elektronik merupakan hal yang mendasari lahirnya konsep sertifikasi 

transaksi elektronik oleh Notaris. Oleh karena itu, perlu ditelusuri sejarah 

terjadinya transaksi elektronik sehingga melatarbelakangi munculnya konsep 

sertifikasi transaksi elektronik di Indonesia. Pada pasal 1338 KUPer dikatakan 

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

baik mereka yung membuatnya. Subekti kemudian menerangkan bahwa isi pasal 

1338 tersbut merupakan perjanjian mengikat para pihak dan orang leluasa untuk 

membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan 

kesusilaan13. Dengan demikan, Buku III KUHPer ini membuka peluang 

hubungan hukum perjanjian dalam bentuk apapun dan melalui media apapun, 

termasuk di dalamnya media elektronik. 

2. Teori Kriptografi, kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kryptós yang 

mempunyai arti tersembunyi, atau rahasia. Kriptografi ialah mengenai 

mengkonstruksi dan menganalisis protokol komunikasi yang dapat memblokir 

                                                           
13Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT Intermasa, 1979, hal.127. 
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lawan;berbagai aspek dalam keamanan informasi seperti data rahasia, integritas 

data, autentikasi, dan non-repudansi (nir-penyangkalan)14 merupakan pusat dari 

kriptografi modern. Kriptografi modern terjadi karena terdapat titik temu antara 

disiplin ilmu matematika, ilmu komputer, dan teknik elektro. Aplikasi dari 

kriptografi termasuk ATM, password komputer, dan E-commerce. Metode 

Kriptografi merupakan jaminan keamanan dalam melaksanakan transaksi 

elektronik. Metode kriptografi akan menjamin keabsahan identitas dan 

keabsahan proses serta keabsahan pembayaran yang dilakukan secara elektronik.  

3. Teori Digital Signature (tanda tangan elektronik) berdasarkan Handbook of 

Aplied Cryptography (Menezes, et all : 1996) menyatakan bahwa Digital 

Signature pada pesan adalah angka yang tergantung pada sejumlah nilai rahasia 

yang hanya diketahui oleh penandatangan, dan sebagai tambahan pesan yang 

ditandatangani15; 

4. Autentik atau Authentiek16dapat diartikan: Bersifat umum, bersifat jabatan, 

memberi pembuktian yang sempurna: Khususnya dalam kata: authentieke akte. 

Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta autentik baik atas 

permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang 

berhak membuatnya mengenai hal-hal berhubungan dengan tugas pekerjaannya. 

Arti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula 

ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa 

dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

 

I.5.2 Kerangka Konseptual 

Adapun kerangka konseptual dari penulisan tesis ini adalah: 

1. Kajian hukum adalah sebuah proses penelitian yang mengkaji lahirnya sebuah 

peraturan perundang-undangan dan melihat peluang penerapan peraturan 

tersebut di dalam masyarakat. jenis penelitian yang meninjau objek penelitian 

                                                           
14Menezes, A.J., Van Oorsschoot, P.C., e. S.A. Handbook of Aplied Cryptography, CRC Press. 1996 
15Ibid.. 
16N.E.Algra, H.R.W. Gokkel-dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, 

Binacipta, Jakarta, 1983, hal.37. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



11 

 

dari segi hukum baik dalam hal substansi hukum, struktur hukum ataupun 

budaya hukumnya; 

2. Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Transaksi Elektronik yaitu 

implementasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik yang 

mengacu pada Undang – Undang nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 

3. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat 

Tanda TanganElektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum 

para pihak dalam TransaksiElektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara 

Sertifikasi Elektronik. 

4. Sertifikasi Transaksi Elektronik adalah proses pelaksanaan uji audit dan uji 

kelulusan sertifikat elektronik yang digunakan pada transaksi elektronik. 

5. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

ini atau berdasarkan undang-undang lainnya; 

 

I.6.  Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas latar belakang, perumusan permasalahan, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tesis 

ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan dibagi dalam 2 (dua) Subbab, yaitu Peraturan 

Perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian 

dan Pendapat Para Ahli yang berhubungan dengan materi 

penelitian. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan 

dengan materi penelitianantara lain, Undang Undang No.11 Tahun 

2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notarisdan PP No.82 Tahun 2012 tentang 
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Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pendapat Para 

Ahli yang berhubungan dengan materi penelitian adalah sertifikasi 

transaksi elektronik, transaksi elektronik, sertifikat elektronik, akta 

autentik, akta Notaris, kriptografi, tanda tangan elektronik.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas mengenai Metodologi Penelitian yang akan 

digunakan dalam pembahasan tesis ini. Metodologi penelitian 

yang digunakan dalam tesis ini adalah Metode Penelitian Hukum 

Normatif. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis 

dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, 

perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum 

dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat 

suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa 

hukum.  Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum 

normatif mempunyai cakupan yang luas. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini terdiri dari 2 dua Sub Bab, yaitu Sub Bab tentang 

Implementasi/manfaat praktek di negara lain, dan Sub Bab tentang 

Analisis. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini diberikan kesimpulan dan saran hasil penelitian. 
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