
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dibidang 

perekonomiannya. Perkembangan yang pesat dari sektor ekonomi ini menimbulkan 

berbagai bentuk kerjasama bisnis yang beraneka ragam, oleh karena itu dengan 

berkembangnya kegiatan di sektor-sektor ekonomi ini akan mempunyai 

konsekuensi logis, yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk 

melakukan kegiatan ekonomi. Berkembangnya suatu zaman senantiasa diikuti 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis, sehingga 

mendorong munculnya perubahan di berbagai bidang kehidupan. 

Teknologi diciptakan dan dikembangkan untuk membantu kelangsungan dan 

kenyamanan kehidupan manusia. Dampak positif kecanggihan teknologi yaitu 

mempercepat arus informasi, mempermudah komunikasi, sebagai tempat jual beli 

online atau pemesanan barang. Hal inilah yang menjadikan teknologi menjadi salah 

satu sarana yang sangat penting untuk mempermudah dalam menjalankan sebuah 

bisnis, contohnya dalam hal pemesanan barang-barang yang diperlukan bagi 

kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, maka tidaklah salah apabila bisnis 

dan teknologi berkembang pesat secara bersamaan. Bisnis merupakan serangkaian 

kegiatan yang berhubungan dengan penjualan, ataupun pembelian jasa dan barang 

yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh keuntungan. 



 

 

Sebagai contoh dalam era globlalisasi seiring perkembangan zaman teknologi 

informasi dan komunikasi juga berkembang, hal ini menyebabkan dunia menjadi 

tanpa batas (borderless).1 Salah satu bentuk kemajuan teknologi ini adalah 

kemunculan internet yang merupakan suatu sarana atau media untuk berkomunikasi 

dan bertukar fikiran yang sifatnya ilmiah. Internet dapat menyatukan semua 

jaringan yang ada pada saat ini menjadi suatu sistem jaringan informasi tunggal di 

seluruh dunia sehingga dapat dijadikan sebagai wadah internasional yang dapat 

menyatukan semua fungsi-fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik. 

Kesemua fungsi ini nantinya akan menghasilkan data, video, gambar, suara, 

ataupun faks dan telepon dengan kecepatan yang luar biasa. 

Informasi di dalam fasilitas internet sangat luas. Hampir seluruh aspek 

kehidupan, perdagangan, pendidikan, sampai hiburan ada di dalam internet. Di 

dalam internet juga terdapat informasi yang menawarkan beberapa produk barang 

ataupun jasa yang dibutuhkan. Kegiatan inilah yang dikenal dengan kegiatan 

transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic commerce) atau di dalam 

bahasa Indonesia disebut dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik. 

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perikatan yang 

dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi 

guna  

melakukan perdagangan melalui media elektronik (komputer).2 Transaksi secara 

elektronik ini biasa dikenal dengan istilah online contract yang sesungguhnya 

 
1 Ahmad M Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 
, 2004), hlm. 1. 
2 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 222. 



 

 

adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan cara elektronik dan 

memadukan jaringan kerja (networking) dari sistem informasi yang berbasiskan 

komputer (computer based information system), ditambah dengan sistem 

komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi 

(telecommunicati on based) yang selanjutnya ditunjang oleh keberadaan jaringan 

computer global internet (network of network).3 

Transaksi yang dilakukan secara elektronik lahir akibat perkembangan 

teknologi informasi dan tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan yang serba 

cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi yang 

dilakukan secara elektronik menjadi tren tersendiri untuk kepentingan bisnis. 

Perkembangannya telah mengubah jenis transaksi yang ada. Apabila dalam 

transaksi biasa terjadi perubahan transaksi dari fisik (uang) menjadi sesuatu yang 

nyata, maka dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, transaksi dari fisik 

menjadi elektronik. Perubahan mekanisme atau cara jenis transaksi yang dilakukan 

secara elektronik yang semula dengan metode transaksi yang berdasarkan kertas 

menjadi transaksi yang berdasarkan komunikasi elektronik. 

Pada dasarnya transaksi yang dilakukan secara elektronik dilakukan dengan 

tidak mempertemukan secara langsung (face to face) para pihak, seperti dalam 

pembuatan akta yang pada umumnya terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan internet bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan 

efisien dibandingkan dengan transaksi konvensional biasa. 

 
3 Ibid., hlm. 223. 



 

 

Berbagai keunggulan transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak 

serta merta membuat para pelaku ekonomi di Indonesia untuk merubah kebiasaan 

transaksi konvensionalnya menjadi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Hal 

ini terjadi karena pada transaksi yang dilakukan secara elektronik harus disertai 

itikad baik yang disertai dengan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat di 

dalam transaksi tersebut, karena dalam transaksi elektronik sangat mudah terjadi 

wanprestasi yang disebabkan oleh para pihak tidak harus bertemu untuk 

melaksanakan transaksi ini. 

Mudahnya terjadi wanprestasi ini tentunya membuat para pelaku transaksi 

yang dilakukan secara elektronik untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi 

tersebut, sehingga transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut cenderung 

memiliki nominal yang kecil dalam setiap transaksinya. Dengan hadirnya metode 

transaksi secara elektronik ini tentunya harus diimbangi oleh peraturan-peraturan 

yang dapat menjamin kepastian hukum bagi unsur-unsur yang ada dalam transaksi 

yang dilakukan secara elektronik ini, sehingga para pelaku transaksi yang dilakukan 

secara elektronik ini tidak lagi takut akan terjadinya wanprestasi dan berefek pada 

semakin tingginya nominal yang diperdagangkan dalam transaksi elektronik 

tersebut.  

Di undangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (LN. 2008 – 58, TLN. 4843) untuk selanjutnya disebut : 

UU ITE, merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam memberi kepastian 

hukum terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Selain itu pemerintah 

juga memberi wewenang bagi Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang 



 

 

dilakukan secara elektronik melalui penjelasan Undang-undang no. 2 tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris (LN 2014 - 3, TLN. 5491) angka 6 pasal 15 ayat (3). 

Peran Notaris dalam hukum perdata di Indonesia, keberadaannya sangat 

penting yakni membuat alat bukti otentik dalam sistem hukum pembuktian. 

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, wewenang utama notaris yaitu untuk membuat 

akta autentik. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang 

Jabatan Notaris dimana Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta 

yang dibuat oleh Notaris karena kedudukannya tersebut memperoleh sifat sebagai 

akta autentik.4 Dalam menjalankan tugas dan jabatannya tersebut, Notaris harus 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jabatan dan kode etik serta 

yang berkaitan dengan dibuatnya suatu akta autentik. 

Kewenangan Notaris ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN P) yaitu Notaris berwenang 

untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan 

yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/atau oleh yang 

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, 

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak 

 
4 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 48. 



 

 

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang.5 

Berdasarkan ketentuan tersebut seorang Notaris senantiasa dibutuhkan oleh 

masyarakat pada umumnya dan khusus bagi masyarakat yang telah memiliki 

kesadaran hukum yang baik tentang diperlukannya kepastian hukum dalam setiap 

perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan menuangkan dalam suatu alat bukti 

autentik, yakni akta Notaris. Peranan signifikan dari Notaris didalam hukum adalah 

membuat akta autentik terhadap perbuatan hukum misalnya dalam mendirikan 

suatu badan usaha, membuat perjanjian kerjasama, perjanjian kredit, dan 

sebagainya, yang keseluruhan perbuatan hukum tersebut berkaitan dengan kegiatan 

ekonomi yang sering dilakukan di tengah-tengah masyarakat. 

Notaris merupakan jabatan kepercayaan sekaligus sebagai salah satu profesi 

dibidang hukum yang bertugas memberikan pelayanan dan menciptakan kepastian 

dan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan pembuatan 

akta autentik dalam suatu perbuatan hukum, melakukan legalisasi dan warmerking 

terhadap surat-surat di bawah tangan. Akta autentik Notaris merupakan alat bukti 

yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang 

memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta 

autentik Notaris tersebut.6 

Dunia Notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran 

yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan artinya 

 
“5G.H.S. Lumban Tobing, op. cit., hlm. 49.”  
6 Abdul Bari Azed, Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia, (Jakarta: Media Ilmu, 2005), hlm. 68. 



 

 

tidak selalu teori pendukung praktik, dunia Notaris harus dibangun tidak saja 

diambil dan dikembangkan oleh atau dari ilmu hukum yang telah ada, tapi Notaris 

juga harus dapat mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan 

tugas jabatan Notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan 

Notaris.7 

Dalam tata perundang-undangan Indonesia, mengenai Notaris diatur dalam 

UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yang bersama-sama disetujui 

dan disepakati untuk dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dan Presiden Republik Indonesia merupakan suatu peraturan yang harus dipatuhi 

oleh Notaris untuk menjalankan jabatannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN 

No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, 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 dan berdasarkan Pasal 15 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 

2 Tahun 2014, wewenang Notaris adalah membuat akta autentik selain kewenangan 

tersebut Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, 

membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, 

membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian 

sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan 

pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan 

hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan 

 
7Emma Nurita, Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran, (Bandung : PT. Refika 

Aditama, 2012,), hlm. 2, ISBN 978-602-865-086-1. 



 

 

pertanahan, membuat akta jual beli atau membuat akta risalah lelang selain itu 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.  

Jabatan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah 

propinsi dari tempat kedudukannya dan wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu 

di tempat kedudukannya serta tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan 

diluar tempat kedudukannya.8 Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah 

Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris yang ditetapkan 

berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk; dan/atau rata-rata jumlah akta 

yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan.9  

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 (a) UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2   

Tahun 2014 Notaris dilarang untuk menjalankan Jabatan di luar wilayah 

jabatannya. Pelanggaran Notaris terhadap tempat kedudukan dan wilayah jabatan 

Notaris, yang salah satu dari ketentuan larangan Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun  

2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014. Selain larangan-larangan tersebut, pasal 19 

UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 juga mengatur mengenai 

tempat kedudukan Notaris dimana Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, 

yaitu di tempat kedudukannya, Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris, Notaris tidak 

berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat 

kedudukannya. 

 
8 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No 30, LN No. 119/2004 tahun 2004, TLN No. 
4432, Ps. 18,19,21. 
9 Ibid.,Ps. 22. 



 

 

Transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya 

telah dikenal dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan baru-baru ini pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 pengganti Peraturan 

Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik. Transaksi elektronik telah pula dikenal di dunia notariat, diantaranya 

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berkaitan dengan permohonan untuk 

memperoleh keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas pada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik. Perkembangan di bidang 

teknologi informasi membawa perubahan pada lingkungan bekerja demikian pula 

mempengaruhi lingkungan bekerja jabatan kepercayaan yang diemban oleh notaris. 

Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut, timbullah batu 

ujian terhadap kemungkinan dibuatnya akta Notaris secara virtual10 atau akta 

Notaris berdasarkan cyber notary. 

Menurut Nobert Wienercyber berasal dari kata cybernetic yang berarti 

perpaduan beberapa bidang ilmu antara lain komputer, matematika, elektro dan 

psikologi. Artinya disini cyber adalah menyangkut komputerisasi yang merupakan 

media elektronik dalam dunia maya (cyber space) yang dipergunakan untuk 

keperluan komunikasi satu arah atau timbal balik secara online.11 

 
10 Herlien Budiono, Op.Cit., hlm. 74. (Buku 1) 
11 Didik M Arif Masur dan Elisatris Gultom, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, 

Bandung cetakan ke-2, 2009, hlm. 122, ISBN 979-3304-34-0. 



 

 

Pengertian cyber notary sampai saat ini, dari berbagai sumber literatur dan 

pendapat para pakar belum ada pengertian definitif yang mengikat. Menurut Emma 

Nurita, prinsip utama diterapkannya cyber notary ini adalah pemberian batasan 

pengertian bahwa yang selama ini Notaris dalam pelaksanaan tugas dan 

kewenangan jabatannya yaitu dalam pembuatan akta baik para pihak atau akta 

relaas selalu harus berhadapan atau bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu. 

Namun dengan pemanfaatan atau penerapan teknologi informasi ini hal demikian 

menjadi tidak diperlukan lagi.12 

Pada prinsipnya Cyber Notary merupakan konsep yang memanfaatkan dan 

menerapkan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi bagi para notaris 

dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya misalnya penandatanganan 

legalisasi secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang 

dilakukan secara telekonferens. Peluang penerapan konsep Cyber Notary ini 

semakin terbuka lebar adalah dengan adanya pengaturan dalam perundang - 

undangan yang berlaku dan mendukung diantaranya; Pasal 15 ayat (3) Undang - 

undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya kita sebut UUJN-P (Undang - 

undang Jabatan Notaris Perubahan) menyatakan bahwa :  

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

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.” 

 
12 Emma Nurita, Op.Cit.,hlm 12. 



 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris belum secara 

tegas mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris 

berdasarkan cyber notary, namun dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 

menyebutkan bahwa 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. 

Sehubungan dengan semakin maraknya transaksi yang dilakukan secara 

elektronik di Indonesia, tentunya wewenang Notaris dalam membuat Sertifikasi 

transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan angin segar bagi pelaku-

pelaku transaksi tersebut. Sebab dengan adanya wewenang tersebut diatas, para 

pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut dapat mensertifikasikan 

perbuatan hukumnya. Hal ini membuat para pelaku transaksi tersebut memiliki 

sertifikat yang dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti telah terjadinya transaksi 

yang dilakukan secara elektronik. Apabila wewenang Notaris untuk mensertifikasi 

transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dapat dijalankan oleh para Notaris, 

maka tindakan penipuan yang sering terjadi di masyarakat dapat terhindarkan. 

Namun dalam Pasal 17 huruf a UUJN diatur bahwa Notaris dilarang 

menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Dalam penjelasan pasal 17 huruf 

a tersebut menyatakan bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan 

tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Artinya bahwa Notaris 

hanya memiliki kewenangan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah 



 

 

kerjanya, yang meliputi seluruh propinsi di tempat kedudukan Notaris yang 

bersangkutan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kompetensi 

Notaris dalam menjalankan kewenangannya di bidang cyber notary atas transaksi 

elektronik yang dilakukan oleh para pihak yang berada di luar wilayah jabatan 

Notaris. 

Berdasarkan uraian diatas, perlu untuk menaruh perhatian terhadap 

permasalahan mengenai penerapan perkembangan teknologi informasi dalam hal 

Notaris menjalankan kewenangannya berdasarkan cyber notary. Penerapan 

teknologi informasi dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan cyber notary 

memerlukan landasan hukum untuk dapat dijadikan sebagai landasan berpijak bagi 

pejabat Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat. 

Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan kewenangannya memperoleh 

jaminan kepastian hukum. Sebaliknya masyarakat sebagai pihak yang 

membutuhkan jaminan atas kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang 

dilakukan juga memperoleh rasa aman dan nyaman.  

Diakuinya bukti elektronik sebagai bukti yang sah merupakan suatu 

perkembangan dalam dinamika hukum sistem peradilan di Indonesia dalam hal 

pembuktian. Sehubungan dengan hal ini bahwa wacana serta konsep cyber notary 

ini yang bertujuan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan 

Notaris dengan berbasis teknologi informasi, masih akan menemui masalah dalam 

hal pembuktian. Yakni sekiranya nanti terjadi sengketa di Pengadilan. Terutama 

menyangkut tentang bagaimana kekuatan pembuktian hasil produk cyber notary 



 

 

yang dilangsungkan diluar wilayah jabatan Notaris ini nantinya. Karena masyarakat 

sebagai pihak yang menginginkan jaminan rasa keadilan dan kepastian hukum 

sebagai pihak yang membutuhkan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan 

hukum yang sempurna dan mengikat dapat dicapai.  

Atas latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun thesis ini 

dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN 

KEWENANGAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (CYBER 

NOTARY) DAN DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN TENTANG 

WILAYAH JABATAN NOTARIS” 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana implementasi kewenangan Notaris sebagai Cyber Notary 

dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik di  

Indonesia? 

2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Notaris sebagai Cyber Notary 

dikaitkan dengan pengaturan tentang Wilayah Jabatan Notaris? 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 

Maksud dan Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai 

berikut : 

1.  Untuk mengetahui implementasi kewenangan Notaris sebagai Cyber 

Notary dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 



 

 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik di  Indonesia 

2.  Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Notaris 

sebagai Cyber Notary dikaitkan dengan pengaturan tentang Wilayah 

Jabatan Notaris. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara 

luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum 

perdata. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1.  Secara teoritis, kegiatan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Perdata yang mengkaji 

tentang Cyber Notary. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan 

masukan bagi penyempurnaan hukum kenotariatan khususnya mengenai 

Cyber Notary. 

2.  Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik, khususnya dalam 

pembuatan akta berdasarkan Cyber Notary. Penelitian ini juga ditujukan 

kepada kalangan praktisi yang berkaitan langsung maupun tidak 

langsung dengan kegiatan Cyber Notary, seperti Notaris, PPAT, pelaku 

usaha, dan  lain sebagainya. 

 



 

 

1.5  SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan diuraikan hasil tinjauan pustaka berupa 

penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai tinjauan 

umum mengenai Notaris, Akta, Kewenangan Notaris, Cyber 

Notary, Transaksi Elektronik, Wilayah Kerja Notaris dan 

peraturan yang terkait. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai pengertian penelitian 

hukum, jenis-jenis penelitian hukum, data yang dipergunakan 

sumber penelitian hukum, macam-macam pendekatan, metode 

analisa data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai penelusuran dan hasil 

kajian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Cyber Notary di Indonesia dan 

dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 



 

 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 

18 UUJN No 2 Tahun 2014 tentang wilayah jabatan Notaris. 

BAB V :  PENUTUP 

 Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan 

penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


