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Abstract

This study aims to determine the role of the Notary profession in the protection of the law for a buyer to buy 

and sell online, as well as the process of making the evidence for this can be considered authentic evidence.This 

research is a law research doctrinal prescriptive. This research was conducted using the approach of the Act 

and conceptual approaches. The type of data used is secondary data sources of legal materials. Data collection 

techniques used is by way of library research. Sources of legal materials were analyzed by using deductive 

logic analysis techniques. From the results of research and studies it is known that for  a deed of agreement or 

contract electronically, there is currently no role to do Notary in making authentic act electronically, but the 

a trusted third party ( trusted third party). The process of proving to be categorized as authentic evidence on 

Human Rights of the Republic of Indonesia through barcode scanning directly.

Keywords: Cyber Notary, legal protection, buying and sel ling online.

Abstrak

analisis logika deduktif.Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa Untuk akta perjanjian atau kontrak 

dengan (third trusted party). Proses pembuktian 

digital 

forensic

melalui scan barcode secara langsung.

Kata Kunci : cyber notary
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A. Pendahuluan

Perkembangan i l mu pengetahuan dan 

teknologi di  Indonesia semakin pesat seiring 

dengan perkembangan zaman serta dinamika 

maupun bidang hukum di Indonesia. Salah satu 

perkembangan di  bidang teknologi  informasi 

penggunaan jaringan komputer merupakan motor 

bagi perkembangan teknologi telekomunikasi. Salah 

satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah 

internet (interconnection networking)

koneksi antar jaringan komputer. 

lingkup kehidupan mengalami kemajuan dari bidang 

perdagangan. Aktivitas perdagangan melalui media 

internet saat ini lebih populer dengan electronic 

commerce (e-commerce). Konsep perdagangan 

elektronik melalui internet dikenal dengan nama 

e-commerce dan e-bussines 

dengan kartu kredi t. Kemajuan teknologi  ini 

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka tren jual 

beli online atau e-commerce menjadi tren di dalam 

ini bukan tanpa hambatan dan permasalahan bagi 

tanpa bertemu secara langsung menjadi salah 

kemajuan teknologi. 

Perkembangan teknol ogi  informasi  dan 

bentuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat 

Pemerintah telah mengakomodir kemajuan 

 (social change) 

dan perubahan hukum (legal  change) di bidang 

teknologi informasi ini  berpengaruh terhadap 

Notaris. Aplikasi teknologi informasi dalam transaksi 

kewenangan notaris dalam membuat akta. Perubahan 

bagi notaris terkait dengan penggunaan teknologi 

informasi dalam e-commerce

relatif baru ini juga mendapatkan legitimasi dengan 

perkembangan tersebut secara tepat. Dengan 

konsep cyber Notary, 

cyber notary

beli online atau e-commerce dalam kontrak elektronik 

dimana konsep cyber Notary ini digunakan untuk 

membuat kontrak elektronik dengan Peran Notaris 

namun klausul berhadapan dengan Notaris dapat 
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Cyber 

notary di Indonesia tidaklah mudah. Hambatan 

tersebut muncul dari pertentangan antara media 

dibatasi  oleh peraturan perundang-undangan di 

mengatur bidang kenotariatan di Indonesia diatur 

Sebagai contoh kasus bahwa dunia kenotariatan 

berkaitan erat dengan kemajuan teknologi dan 

informatika adalah praktek pelaksanaan kontrak 

perlindungan terhadap konsumen dan proteksi 

data base dan content atau situs web. Ada pula 

konsumen sedangkan barang belum tentu diterima 

penerimaan barang. Berdasarkan uraian tersebut 

beli online.

B. Metode Penelitian

hukum ini  adalah penel i tian hukum doktrinal . 

 

Penel i tian ini  termasuk dalam jenis peneli tian 

preskriptif . 

penelitian ini adalah pendekatan undang-undang 

state approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptuak approach).

melalui cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum 

teknik analisis logika deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian e-commerce

kesepakatan antara para pihak di ikuti  dengan 

KUHPerdata dimana perjanj ian terjadi  pada 

Konsep perjanjian secara mendasar termuat 

macam dan isi perjanjian asal tidak bertentangan 

KUHPerdata. 

3. Suatu hal tertentu

kontrak dalam perjanjian online dapat dilakukan 

melalui email. Penggunaan email merupakan salah 

satu cara  pembuatan perjanjian e commerce

ini memberikan kemudahan karena para pihak tidak 

dengan jaringan internet. Di sisi lain penggunaan 

perjanjian melalui email juga dapat menimbulkan 

sebuah email dapat diintervensi oleh pihak ketiga 
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memformulasikan kontrak tersebut secara notariil. 

berperan dalam mengakomodir online contract ke 

guna memberikan kekuatan pembuktian sempurna 

dalam rangka perlindungan hukum terhadap para 

pihak.

cybernotary dalam 

perjanjian e-commerce

spectools/doc) :

Cyber notar y

 Setelah itu apabila tanda 

cybernotary 

memberikan pengesahan terhadap tanda 

onl ine tersebut dengan cara membubuhkan 

berkaitan dengan wewenang Notaris dalam 

sistem hukum common l aw

berwenang untuk mengesahkan tanda tangan.

Cybernotary memeriksa isi dari perjanjian e 

commerce

diberikan para pihak. Dalam hal ini perjanjian 

e commerce  dibuat oleh cybernotary sesuai 

dengan permintaan para pihak atau dapat juga 

dibuat sendiri oleh para pihak. Cybernotary 

bertanggung jawab atas kebenaran isi perjanjian. 

Peranan demikian timbul sehubungan dengan 

wewenang Notaris dalam sistem hukum civil  

l aw,

Undang-undang dalam pembuatan akta-akta 

Sampai sekarang konsep cyber notary ini belum 

mewujudkan konsep cybernotary. Antara lain dengan 

electronic Notarization 

Amerika Serikat.  Elecronic Notar ization adalah 

fungsi notary public dimana electronic notarization 

dipersamakan dengan legalisasi tanda tangan terhadap 

dokumen-dokumen elektronis menggunakan 

sistem tertentu. Dalam skala nasional di amerika 

Electronic 

signatures in Global and National Commerce Act 

(e-Sign act) dan Uniform Electronic Transaction Act 

(UETA). E sign Act maka seluruh 

Notary Publ i c di  Amerika Seikat demi hukum 

focus.html).

Notarisasi  elektronis terhadap dokumen-

dokumen elektronis tidak berbeda dengan kegiatan 

Notarisasi elektronis 

tanda tangan konvensional notaris sebagai bentuk 

Notarisasi terhadap dokumen tertulis konvensional.

Sementara itu di  Indonesia sampai saat ini 

Notaris agar dapat berperan di dalam e commerce. 

transaksi elektronik sederhana sebagai berikut: 

mengisi order form

order  for m dan 
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besar proses dalam transaksi elektronik tersebut 

(virtual)

cybernotary dalam 

perjanjian e-commerce

org/spectools/doc):

Cyber notar y

 Setelah itu apabila tanda 

cybernotary 

memberikan pengesahan terhadap tanda tangan 

online 

tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan 

wewenang Notaris dalam sistem hukum common 

law

tanda tangan.

Cybernotary memeriksa isi dari perjanjian e 

commerce

diberikan para pihak. Dalam hal ini perjanjian 

e commerce  dibuat oleh cybernotary sesuai 

dengan permintaan para pihak atau dapat juga 

dibuat sendiri oleh para pihak. Cybernotary 

bertanggung jawab atas kebenaran isi perjanjian. 

Peranan demikian timbul sehubungan dengan 

wewenang Notaris dalam sistem hukum civil 

l aw,

Undang-undang dalam pembuatan akta-akta 

Elemen penting dalam akta Notaris terdapat 

pada awal akta dan akhir akta dimana apabila dibaca 

oleh bentuk perjanjian e-commerce

akan menjadi cacat hukum apabila Notaris tetap 

perjanjian e commerce tanpa kehadiran para pihak 

para pihak harus berhadapan dengan Notaris. Hal 

UUJN-P terjemahan dari kata verschijnen 

 bahwa 

apabila sekedar warmerking masih mungkin untuk 

dilakukan namun apabila igin dilegalisasi dengan 

maksud memperoleh kekuatan hukum pembuktian 

maka para pihak tetap harus menghadap ke Notaris.

akan mengaburkan arti dari e-commerce itu sendiri 

e-commerce mungkin 

melakukan transaksi. 

e-commerce akan terdapat kesulitan karena dunia 

Notaris dalam pembuatan akta otentik secara 

dengan  untuk menadi pihak 

(thi rd tr usted par ty), namun 
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informatika elektronik dan atau dokumen elektronik 

sehingga menerangkan suatu keadaan”.

 Dari ketentuan ini maka bukan tidak mungkin 

khusus bagi Notaris agar di  masa depan akta 

elektronik dapat dibuat dalam bentuk akta otentik 

Notaris dapat mengambil peran dalam melindungi 

pembeli dalam jual beli online.

D. Simpulan

Notaris dalam pembuatan akta otentik secara 

dengan  untuk menjadi pihak 

(thi rd tr usted par ty), namun 

informatika elektronik dan atau dokumen elektronik 

sehingga menerangkan suatu keadaan” . Kekuatan 

pembuktian akta notaris melalui  cyber  notary 

E. Saran

mengakomodir dan mel ibatkan Notaris dalam 

penerbitan sertif ikat elektronik maka peran ini 

perl indungan bagi para pihak dalam jual bel i 

onl ine. Proses pembuatan alat bukti untuk dapat 

diatur dalam undang-undang sebagai penguat agar 

penerbi tan kontrak elektronik dapat digunakan 

sebagai alat bukti otentik.
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