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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Teknologi informasi berbasis daring (online) merupakan hal yang tidak asing 

lagi dan menjadi trend di seluruh dunia, tentunya hal ini memberikan dampak yang 

sangat besar bagi kehidupan manusia. Teknologi berbasis online (selanjutnya disebut 

Teknologi Online) tidak hanya memberikan berbagai kemudahan, tetapi juga 

membuat berbagai hal menjadi efisien. Oleh karena menawarkan kemudahan dan 

efisiensi, maka Teknologi Online ini menjadi populer di era modern saat ini, sehingga 

membuat manusia tidak dapat lepas dari pengaruh teknologi tersebut dan 

menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Terlepas dari hal-hal negatif yang 

timbul akibat dampak Teknologi Online, perkembangannya menjadi hal yang terus 

diikuti oleh seluruh masyarakat dunia, bahkan inovasinya pun menjadi hal yang 

ditunggu-tunggu oleh berbagai kalangan di berbagai bidang kehidupan. 

Di Indonesia pengaruh dari Teknologi Online telah memasuki berbagai bidang 

kehidupan. Saat ini Indonesia berada dalam masa transisi, yaitu peralihan dari cara 

konvensional menjadi cara yang praktis dan efisien dengan menggunakan Teknologi 

Online. Masuknya pengaruh teknologi ini menyebabkan perkembangan dan 

perubahan pola pikir masyarakat di berbagai bidang tidak dapat dihindari. Perubahan 

yang paling terasa dapat dilihat dari muncul berbagai perusahaan startup, 

menjamurnya online shop, perubahan dalam pola kehidupan masyarakat sehari-hari, 

perubahan di dalam birokrasi pemerintah, hingga perubahan dalam bidang hukum. 
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Munculnya perusahaan-perusahaan startup di Indonesia membawa dampak 

yang signifikan dalam bidang bisnis dan perdagangan. Dampak yang signifikan 

tersebut ternyata membawa perubahan yang besar bagi kehidupan masyarakat sehari-

hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Startup sendiri didefinisikan 

sebagai suatu peluang bisnis baru yang memiliki potensi1 dengan memanfaatkan 

teknologi2. Bisnis ini didirikan oleh orang perorangan atau perusahaan dalam kondisi 

yang penuh ketidakpastian3, dengan mencoba berbagai macam metode agar suatu 

produk atau jasa yang ditawarkan dapat diterima oleh masyarakat4. 

Berbicara tentang bisnis yang didukung oleh teknologi internet, maka Indonesia 

sebagai negara berkembang memiliki potensi yang dapat mendorong perkembangan 

ekonomi kearah yang lebih maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya empat perusahaan 

startup Indonesia yang sangat dikenal dan telah mencoba melakukan ekspansi ke luar 

negeri. Perusahaan Startup raksasa yang dijuluki sebagai Unicorn adalah Go-Jek yang 

bergerak di bidang jasa transportasi online, Tokopedia dan Bukalapak yang bergerak 

di bidang e-commerce dan marketplace, serta Traveloka yang bergerak di bidang jasa 

travel. Berkat keempat Unicorn tersebut yang menjadi pilar perkembangan bisnis 

startup, semakin banyak bermunculan berbagai macam bisnis startup dalam berbagai 

macam bentuk, seperti e-commerce, crowdsourcing, auction, commission, dan lain-

lain5. 

 
1 Hendry E. Ramdhan, Startup Lessons, (Jakarta: Penebar Plus, 2016), hal.52. 
2 Sutan Mudo, Apa Itu Bisnis Startup? Dan Bagaimana Perkembangannya?, 

https://id.techinasia.com/talk/apa-itu-bisnis-startup-dan-bagaimana-perkembangannya, diakses pada 

tanggal 25 April 2019. 
3 Yudha Yudhanto, Information Technology Business Start-Up, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 

hal.2. 
4 Hendry E. Ramdhan, Startupreneur : Menjadi Entrepreneur Startup, (Jakarta: Penebar Plus, 2016), hal.18. 
5 Hendry E. Ramdhan, Startup Business Model, (Jakarta: Penebar Plus, 2016), hal.33. 

https://id.techinasia.com/talk/apa-itu-bisnis-startup-dan-bagaimana-perkembangannya


 

3 
 

Menjamurnya bisnis e-commerce seperti online shop di Indonesia menyebabkan 

perubahan dalam cara berdagang masyarakat. Sebelum mengenal online shop, 

masyarakat Indonesia melakukan bisnis dengan cara yang konvensional. Sayangnya 

dengan masuknya teknologi yang menyebabkan munculnya online shop ini membuat 

cara-cara konvensional mulai ditinggalkan alasannya karena menawarkan kemudahan 

transaksi, sebab pembeli cukup memesan produk atau jasa yang diinginkan melalui 

platform, kemudian membayar menggunakan internet banking atau mobile banking 

dan setelah itu hanya tinggal menunggu pesanan tiba di alamat yang dituju. Hal ini 

tentu saja membuat segalanya menjadi praktis, sehingga customer/buyer yang malas 

datang ke toko fisik akan merasa dimudahkan. 

Penggunaan teknologi seperti smartphone, komputer dan internet sebagai 

teknologi favorit yang bagian dari kehidupan sehari-hari ini mengubah pola 

kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat saat ini tentu tidak dapat menjalankan 

aktivitasnya dengan lancar tanpa dibantu dengan tiga hal tersebut. Sebagai contoh 

aktivitas sehari-hari yang ditunjang oleh teknologi favorit tersebut dapat dilihat mulai 

dari penggunaan jasa transportasi online hingga transaksi pembayaran dan kegiatan 

sehari-hari lainnya. Tanpa bantuan teknologi favorit tersebut, tentunya kegiatan 

sehari-hari akan terasa tidak mudah dan praktis. 

Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tentunya harus diimbangi oleh 

perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan. Dalam masa transisi 

seperti ini, pastinya akan muncul berbagai permasalahan hukum. Untuk mengimbangi 

perubahan-perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan peraturan hukum 
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agar tercipta payung hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan 

dan menjamin kepastian hukum. Selain sebagai proteksi, perkembangan hukum juga 

memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang 

timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. Berkaitan dengan 

hal ini, perkembangan hukum memaksa tidak hanya pemerintah untuk menyesuaikan 

birokrasinya, melainkan juga memaksa profesi hukum untuk terus mengembangkan 

diri seiring dengan perkembangan masyarakat. 

Berbicara mengenai perkembangan teknologi dan masyarakat, maka tidak luput 

pula untuk membicarakan peraturan hukum yang mengatur berbagai hal terkait 

teknologi yang saat ini terus berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 

setelah amandemen, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum6, tentunya 

membuat Indonesia wajib memiliki peraturan hukum. Konsep negara hukum 

memiliki fungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan negara 

Indonesia yaitu “melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”7. Dalam hierarki 

perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang merupakan aturan tertinggi 

dalam hal peraturan yang diperlukan untuk mengatur8 yang merupakan payung 

hukum dari peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga menjadikannya 

pedoman yang sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan pengaturan 

 
6 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen. 
7 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009, 

hal.205. 
8 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 
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dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Terkait dengan hukum yang mengatur 

berbagai hal terkait teknologi, Indonesia memiliki Undang-undang yang mengatur 

terkait dengan teknologi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU 

ITE). 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat masyarakat harus dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Untuk menyesuaikan perkembangan 

yang sedang berproses, maka hukum selalu mengimbangi dengan melakukan 

perubahan-perubahan dalam hukum positifnya. Meskipun bidang hukum terus 

mengalami perubahan karena perkembangan tersebut, kenyataannya hukum terus 

mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan ini pun juga berdampak pada profesi 

hukum, khususnya bidang kenotariatan. 

Notaris adalah seorang pejabat umum, yaitu seorang yang telah diangkat dan 

diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam membuat suatu akta otentik.9 

Pembuatan akta otentik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan agar 

terdapat kepastian dan dapat melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang 

terikat.10 Akta otentik merupakan akta yang telah ditentukan bentuk dan tata cara 

pembuatannya oleh undang-undang. Dalam hal ini notaris diberikan batasan terkait 

dalam pembuatan akta otentik.11 Batasan tersebut adalah pembuatan akta otentik 

 
9 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang 

Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris. 
10 Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 

hal.31. 
11  Ibid., hal. 34. 
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harus dibuat oleh notaris dan harus dibuat di hadapan notaris. Selain itu, akta otentik 

dalam pembuatan dan penandatanganannya harus disaksikan oleh saksi-saksi dan 

notaris harus berwenang untuk membuat akta tersebut sehingga akta yang dibuat 

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.12 

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut UUJN baru), Notaris memiliki tugas dan kewenangan yang 

beberapa diantaranya adalah selain membuat akta otentik,juga berwenang untuk  

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, 

membukukan surat dibawah tangan, melakukan pengesahan, dan kewenangan lain 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain yang dimaksud 

dalam Pasal 15 UUJN baru ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 UUJN baru yang 

salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber 

Notary). Namun sayangnya, mengenai kewenangan notaris dalam hal Cyber Notary 

tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut. Sebelum membahas mengenai Cyber 

Notary lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada era industri teknologi 

4.0 saat ini, Notaris memiliki peran yang berkaitan erat dengan pembuatan izin 

perusahaan dan pendirian perusahaan e-commerce tersebut di atas. Jika berurusan 

dengan perkembangan teknologi yang saat ini serba online, maka tentunya era 

industri 4.0 ini memaksa pelaksanaan kewenangan dan tugas dari jabatan Notaris 

 
12 Laurensius Arliman S., Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 

2015), hal. 25-30. 
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yang semula dilakukan secara konvensional untuk beralih ke cara yang serba online 

tersebut, sehingga disinilah pentingnya peran Cyber Notary. 

Dalam pasal-pasal di Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak disebutkan dan 

dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Cyber Notary. Namun kata Cyber 

Notary ini hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN baru, tetapi 

tidak dijelaskan definisi dari kata tersebut. Penerapan Konsep Cyber Notary di 

Indonesia dapat dilihat dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang secara 

terpisah mengatur hal-hal yang terkait dengan Cyber Notary. Beberapa ketentuan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai Cyber Notary selain Pasal 15 ayat (3) 

UUJN baru adalah Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang mengatur mengenai 

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media elektronik yang salah 

satunya adalah video conference. Kemudian ada pula UU ITE yang mengatur 

mengenai tanda tangan elektronik, dan ada juga beberapa ketentuan-ketentuan dari 

peraturan-peraturan hukum lainnya terkait Cyber Notary yang saat ini masih berlaku. 

Penggunaan Teknologi Online memang memiliki manfaat yang menguntungkan 

Notaris karena proses pembuatan akta menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. 

Memasuki era perdagangan bebas dan perkembangan lingkungan masyarakat yang 

menuntut segala sesuatu harus dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat, 

menyebabkan profesi Notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat dibidang ekonomi 

dan bisnis. Oleh karenanya, tuntutan untuk menyelesaikan pembuatan akta secara 

cepat dan akurat menjadi sebuah kewajiban demi keberlangsungan profesi. 
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Tuntutan perkembangan zaman juga menuntut adanya fleksibilitas terhadap 

waktu dan tempat penandatanganan akta yang dibuat Notaris dan peraturan hukum 

yang mengaturnya perlu melakukan pengaturan lebih lanjut. Namun, tidak adanya 

definisi mengenai Konsep Cyber Notary dan pengaturan mengenai Cyber Notary 

secara lebih lanjut menyebabkan Notaris menjadi ragu untuk menggunakan Konsep 

Cyber Notary, sehingga akibatnya menghambat perkembangan profesi kenotariatan 

dalam melayani kebutuhan masyarakat. Ketertinggalan dalam bidang profesi 

kenotariatan terhadap pengaturan Cyber Notary menyebabkan timbulnya 

permasalahan yang menyebabkan Konsep Cyber Notary tidak diterapkan secara 

keseluruhan dalam pelaksanaan tugas Notaris. Penggunaan teknologi oleh Notaris 

yang dikenal sebagai Cyber Notary memang telah disebutkan dalam dalam UUJN 

baru, namun hanya terdapat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN baru dan tidak 

terdapat dalam peraturan pasalnya. Meskipun Konsep Cyber Notary telah ada dalam 

UUJN baru dan ditegaskan dengan UUPT dan UU ITE beserta peraturan-peraturan 

hukum lainnya yang terkait Cyber Notary, namun peraturan-peraturan tersebut belum 

dapat menjamin bahwa Konsep Cyber Notary dapat diterapkan dalam praktek dan 

memberikan kepastian hukum. Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, maka 

Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan Konsep Cyber Notary di 

Indonesia dalam tesis dengan topik yang terkait penerapan Konsep Cyber Notary di 

Indonesia yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KONSEP CYBER 

NOTARY DI INDONESIA”. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, berikut ini adalah rumusan masalah yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti: 

1. Bagaimana Konsep Cyber Notary di Indonesia? 

2. Bagaimana resiko yang akan dihadapi dalam penerapan Konsep Cyber Notary 

di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah di atas, berikut ini adalah 

tujuan dari penelitian yang akan dilakukan: 

1. Menganalisis Konsep Cyber Notary di Indonesia. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang akan dihadapi dalam penerapan 

Konsep Cyber Notary di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah di atas, berikut ini adalah 

manfaat dari penelitian: 

1. Secara Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk menambah literatur di 

bidang hukum mengenai Konsep Cyber Notary di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

Manfaat penelitian secara praktis adalah untuk memberikan dan 

menambah informasi di bidang hukum bagi pembaca, terutama dalam hal 
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penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia, selain itu pula sebagai saran yang 

membangun agar pembuatan pengaturan Konsep Cyber Notary menjadi urgensi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Tesis ini ditulis dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yaitu Bab yang berisi Latar Belakang yang 

menggambarkan pemikiran dasar dari topik yang akan dikaji, diikuti dengan 

identifikasi dan penentuan Rumusan Masalah Penelitian, kemudian dijabarkan 

juga Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, serta dijelaskan pula gambaran 

umum mengenai urutan penulisan penelitian yang akan ditulis dalam Sistematika 

Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu Bab yang terdiri dari Landasan Teoritis 

dan Landasan Konseptual. Landasan Teoritis terdiri atas Teori Kepastian Hukum, 

Tinjauan Umum Tentang Notaris, Peraturan Indonesia Yang Berhubungan 

Dengan Cyber Notary, dan Landasan Konseptual membahas mengenai Konsep 

Cyber Notary. 

Bab III Metode Penelitian, yaitu Bab yang berisi tentang uraian 

mengenai cara-cara dan teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian. Metode 

yang digunakan dalam penelitian mencakup mengenai Jenis Penelitian, Jenis 

Data, Cara Perolehan Data, Pendekatan Penelitian dan Teknik Analisis Data. 

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, yaitu Bab yang berisi tentang analisis 

dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam Rumusan Masalah yang 

telah dipaparkan dalam Bab I. 
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Bab V Penutup, yaitu Bab yang berisi Kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan dan Saran 

yang terkait atas dasar hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah 

dilakukan serta kesimpulan yang diperoleh. 
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