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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dan dunia saat ini berada dalam era globalisasi yang 

ditandai dengan kemajuan pesat era teknologi informatika yang 

memperkenalkan dunia maya (cyberspace atau virtual world) melalui 

jaringan internet dan komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas.
1
 

Melalui media elektronik ini, maka seseorang akan mememasuki dunia 

maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan 

waktu. Teknologi informasi sendiri berperan untuk memberi kontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya saat ini dan saat yang 

akan datang. Pengaruh yang lebih konkrit dapat kita lihat pada banyak 

sekali aspek kehidupan kita sehari-hari seperti contohnya sistem 

pelayanan medis, sistem pelayanan pendidikan, sistem pelayanan 

administrasi pemerintahan dan lain-lain.
2
 

Cara kita menghubungi dan berinteraksi satu sama lain hari ini 

tidak lagi sama dengan cara kita berkomunikasi dan berinteraksi 

beberapa dekade lalu. Dewasa ini, semua orang mencari cara yang lebih 

cepat dan lebih efisien untuk melakukan segala sesuatunya, tidak 

terkecuali dalam berkomunikasi dan melakukan bisnis, apalagi untuk 

melakukan bisnis dengan orang yang berada di belahan dunia lain. Bisnis 
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antar perbatasan dan antar wilayah pun menjadi tidak luput dari 

berkembangnya teknologi dunia. Negosiasi dalam dunia bisnis kini dapat 

dilakukan melalui teknologi informasi yaitu dengan cara komunikasi 

elektronik. 

Dalam perkembangannya, aspek keamanan dalam komunikasi 

elektronik semakin diperhatikan. Ketika suatu informasi yang 

disampaikan melalui komunikasi elektronik menjadi rusak atau 

terganggu, maka akan terdapat resiko-resiko yang harus ditanggung oleh 

para pihak baik yang mengirim, menerima, membutuhkan, ataupun 

sekedar melihatnya. Hal ini dikarenakan penggunaan informasi 

elektronik ini menggunakan jaringan publik, dimana setiap orang dapat 

mengetahui dan mengubah informasi elektronik tersebut. Transaksi 

elektronik yang sedang menjadi tren saat ini bersifat non-interface (tanpa 

bertatap muka), non-sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa 

batas wilayah (seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan 

pihak lain walaupun mereka berada di negara yang berbeda) dengan 

menggunakan teknologi informasi.
3
  

Namun, kedudukan sederajat antara perlindungan hukum dan 

keamanan teknologi informasi akan menciptakan suatu “kepercayaan” 

kepada para penggunanya. Tanpa kepercayaan ini penggunaan maksimal 

teknologi dan sistem elektronik yang saat ini marak digunakan oleh 

masyarakat Indonesia menjadi tidak akan berkembang. Kepercayaan ini 

dapat diperoleh dengan memberikan pengakuan hukum terhadap 
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informasi elektronik, seperti misalnya tulisan elektronik dan tandatangan 

elektronik.  

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada tanda tangan 

elektronik yang sedang tren digunakan saat ini. Pengakuan hukum 

terhadap kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik merupakan 

sesuatu yang penting dan tidak dapat dihindari. Perkembangan teknologi 

sudah sedemikian maju. Idealnya, hukum, termasuk hukum pembuktian, 

harus bisa mengantisipasi perkembangan tersebut. Menurut Guru Besar 

Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Soetandyo Wignosoebroto, hukum 

dibuat agar bisa menjangkau masa depan, bukan selalu berkompromi 

dengan kondisi saat ini.
4
 Hukum harus futuristik. “Saya lebih memahami 

hukum sebagai ius constituendum, bukan ius constitutum.”
5
 

Jika ditelaah, tanda tangan sendiri pada hakekatnya memiliki 

fungsi sebagai berikut:
6
 

1) Alat Bukti 

Tanda tangan mengesahkan suatu tulisan dengan mengidentifikasi 

sang penandatangan dalam dokumen dengan membubuhkan tanda 

tangannya tersebut dan, oleh karenanya, dokumen tersebut akan 

identik dengan sang penandatangan.  
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2) Tanda 

Suatu perbuatan menandatangani bertujuan untuk membuat sang 

penandatangan sadar akan dokumen yang ada di hadapannya dan 

agar ia memberikan tanda bahwa ia telah membaca atau tahu 

mengenai keberadaan dokumen tersebut. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari kesalahan pengertian atau penyangkalan akan 

dokumen tersebut.  

3) Persetujuan 

Dalam konteks tertentu, tanda tangan mengindikasikan persetujuan 

penandatangan terhadap isi dari dokumen yang ia tandatangani.  

4) Efisiensi dan Logistik 

Tanda tangan dalam suatu dokumen biasanya merupakan tanda 

bahwa dokumen tersebut telah selesai dibuat dan merupakan versi 

final yang disetujui penandatangan. Sehingga, keraguan atau 

negosiasi terhadap dokumen tersebut dapat diminimalisir. 

Selanjutnya, menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu 

pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia 

dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan 

menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisanya 

sendiri.
7
 Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan 

yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa 
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tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat 

pernyataan atau keterangan tersebut dapat di individualisasikan.
8
 

Seiring dengan berkembangnya jaman, tanda tangan sekarang 

telah dibuat secara digital untuk mempersingkat waktu dan untuk tujuan 

efisiensi. Namun, seperti layaknya teknologi lain yang muncul di tengah 

masyarakat, tentu timbul banyak pertanyaan terhadap tanda tangan 

elektronik ini.
9
 Salah satu yang dipertanyakan adalah legalitas dari tanda 

tangan elektronik itu sendiri. Khususnya, apakah tanda tangan elektronik 

diakui secara hukum di Indonesia. 

Mark Taylor dalam tulisannya yang berjudul Uses of Encryption: 

Digital Signatures mengatakan:  

“Digital signatures are designed in such a way that the authenticity and 

integrity of the data to which they are attached can be assured. In 

essence, the key issues for data which have been signed digitally are:  

1. Whether those data have been altered between their being signed 

and being read or received by the intended recipient; and  

2. Whether those data were actually signed by the person by whom 

the data purport to have been signed or whether the signature 

attached to them is forged in some way.
10

” 

Salah satu tujuan dari suatu tandatangan dalam suatu dokumen 

adalah untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut.
11

 Suatu 
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tanda tangan elektronik sebenarnya bukan suatu tanda tangan seperti 

yang kita kenal selama ini. Tanda tangan elektronik menggunakan cara 

yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau 

data sehingga ia tidak hanya mengidentifikasi pengirim, namun ia juga 

memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses 

transmisi.
12

  

Berdasarkan sejarahnya, penggunaan tanda tangan elektronik 

berawal dari penggunaan teknik kriptografi yang digunakan untuk 

mengamankan informasi yang hendak ditransmisikan atau disampaikan 

kepada orang yang lain.
13

 Dalam suatu kriptografi suatu pesan dienkripsi 

(encrypted) dengan menggunakan suatu kunci (key)
14

 Hasil dari enkripsi 

ini yang berupa chipertext tersebut kemudian ditransmisikan/diserahkan 

kepada tujuan yang dikehendakinya.
15

 Chipertext tersebut kemudian 

dibuka/didekripsi (decrypted) dengan suatu kunci untuk mendapatkan 

informasi yang telah ter-dekripsi tersebut.
16

  

Menurut M. Ajisatria Suleiman, Direktur Kebijakan Publik 

Asosiasi FinTech Indonesia, tingkat penggunaan tanda tangan elektronik 

masih rendah meskipun sudah ada Undang- undang ITE yang 
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memperbolehkan penggunaan tanda tangan elektronik.
17

 Namun, 

memang rendahnya tingkat penggunaan tanda tangan elektronik tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi di masyarakat. Masyarakat 

sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang 

tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem dokumentasi yang 

menggunakan komputer, dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam 

bentuk data elektronik (softcopy) yang tersimpan dalam hardisk 

komputer bukan dalam bentuk cetalknya (hardcopy).
18

 

Secara khusus, Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251) tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-

undang ITE”) menyebutkan bahwa “Tanda Tangan Elektronik adalah 

tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang 

digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.” Dari ketentuan Pasal 

1 Angka 12 Undang-undang ITE tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tanda tangan elektronik dikenal sebagai alat otentifikasi yang sah dari 

sebuah dokumen. Selain itu, pasal 11 Undang-undang ITE menyebutkan 

bahwa tanda tangan elektronik memliliki kekuatan hukum dan akibat 

hukum yang sah, artinya kekuatan hukum tanda tangan elektronik sama 

dengan tanda tangan basah selama memenuhi persyaratan tertentu.  
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Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5348) tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 82 Tahun 2012”). Pasal 52 Ayat 

(2) PP 82 Tahun 2012 menyatakan Tanda Tangan Elektronik dalam 

Transaksi Elektronik merupakan “persetujuan Penanda Tangan atas 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani 

dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.” 

Setelah mengetahui apa itu tanda tangan elektronik, sekarang ini 

para pelaku bisnis internasional banyak yang menggunakan tanda tangan 

elektronik.
19

 Namun, kecemasan para pelaku bisnis mengenai apakah 

sebenarnya tanda tangan ini dapat berlaku atau tidak tentu masih ada. 

Tidak hanya pelaku bisnis, profesi yang terkait pun ikut merasakan 

dampak perkembangan teknologi ini, termasuk notaris. 

Notaris merupakan pejabat umum yang kedudukannya 

merupakan kedudukan fungsionaris dalam masyrakat sehingga sangat 

disegani.
20

 Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat 

tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan.
21

 

Segala sesuatu yang ditulis serta diterapkannya adalah benar, ia adalah 

pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.
22

 Maka dari itu, 
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penting bagi Notaris untuk mengetahui dengan pasti suatu perkembangan 

hukum dan bagaimana ia dapat menerapkannya dalam menghadapi klien-

klien yang datang. 

Berbicara mengenai perkembangan dalam hukum, seperti dibahas 

di atas bahwa perkembangan hukum haruslah dapat dalam dunia bisnis, 

banyak dokumen yang dibutuhkan untuk berjalannya suatu transaksi 

bisnis sehingga keberadaan dokumen tersebut sangatlah penting dan 

tidak dapat ditunda terlalu lama. Salah satu dokumen yang penting 

adalah surat kuasa. Surat kuasa memungkinkan seseroang untuk 

memberikan kewenangan kepada orang lain yang ditunjuknya untuk 

mewakili pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan tertentu untuk dan 

atas nama pemberi kuasa.
23

 Salah satu manfaat surat kuasa yang lazim 

untuk diberikan adalah surat kuasa kepada seseorang untuk hadir di 

hadapan notaris dalam rangka penandatanganan akta atau hal-hal lain 

atas nama si pemberi kuasa. Pasal 47 Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3) tentang Perubahan 

Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(“Undang-undang Jabatan Notaris”) menyebutkan bahwa “Surat kuasa 

otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan 

akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah 

tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.” Meskipun tidak secara jelas 

menyebutkan apa yang dimaksud dengan surat kuasa, namun pasal 47 

tersebut mengatur bahwa surat kuasa, baik berbentuk akta kuasa maupun 
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bawah tangan, dapat menjadi dasar kewenangan pembuatan akta. 

Undang-undang Jabatan Notaris tidak mewajibkan suatu bentuk tertentu 

atas surat kuasa yang dapat diterima sebagai dasar kewenangan 

pembuatan akta. 

Dalam melaksanakan peneilitian ini, Penulis mengacu kepada 

ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(“KUHPerdata”). KUHPerdata tidak secara jelas mencantumkan 

pengertian dari surat kuasa. Namun, pasal 1792 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa, “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan 

nama seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang 

menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” 

Selanjutnya, Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa kuasa 

dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan 

di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan. 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka sangat 

menarik bagi peneliti unutk menulis tesis yang berjudul “KAJIAN 

HUKUM TENTANG ASPEK KEABSAHAN TANDA TANGAN 

ELEKTRONIK PADA SURAT KUASA SEBAGAI DASAR 

KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis pada 

bagian sebelumnya, maka penulis akan membatasi permasahalan ke 

dalam beberapa poin di bawah ini: 
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1) Bagaimana pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di 

Indonesia berdasarkan hukum positif Indonesia? 

2) Bagaimana pengaturan mengenai surat kuasa dengan tanda tangan 

elektronik sebagai dasar kewenangan pembuatan akta notaris 

menurut Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan terkaitnya?  

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penilitian yang dilakukan penulis adalah: 

1) Mengetahui pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di 

Indonesia berdasarkan hukum positif Indonesia. 

2) Mengetahui pengaturan mengenai surat kuasa dengan tanda tangan 

elektronik sebagai dasar kewenangan pembuatan akta notaris 

menurut Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan terkaitnya. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai penulis dari dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengetahuan dan melengkapi bahan bacaan 

dalam ilmu hukum khususnya mengenai hukum Undang-undang 

Jabatan Notaris dan Undang-undang ITE. 

2) Manfaat Praktis 



12 

Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak pengambil 

kebijakan agar kaidah hukum kenotariatan dapat disesuaikan 

dengan perkembangan jaman yang ada. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar tulisan ini lebih dipahami dengan baik, maka penulisan 

penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

1) BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah 

yang diangkat, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 

serta sistematika penulisan. 

2) BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan berbagai definisi, dasar hukum dan 

asas-asas dasar yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik 

dan akta notaris. Adapun penulis akan meninjau hal-hal tersebut 

dari sisi Undang-undang yang terkait dengan tanda tangan 

elektronik, undang-undang yang berhubungan dengan profesi 

notaris serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu sendiri. 

3) BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, jenis 

penelitian, jenis data, cara perolehan data, metode pendekatan dan 

analisis data yang dipakai oleh penulis untuk menyusun tulisan ini.  

4) BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini, penulis menguraikan hasil analisis setelah 

memahami pengaturan serta asas-asas seputar tanda tangan 

elektronik dan profesi notaris serta penerapannya di masyarakat. 

5) BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Penulis menguraikan pokok-pokok kesimpulan dan saran 

yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan hasil peneilitan ini. 

  




