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I. PENDAHULUAN 

“Technology has changed the way we communicate”, demikian kata H. Marshall 

McLuhan, yang memerikan bahwa pola kehidupan manusia ditentukan oleh 

perkembangan dan jenis teknologi yang dikuasainya.1 Teknologi media merupakan inti 

dari peradaban manusia, yang dalam sejarahnya terbagi menjadi empat periode, yaitu: 

periode lisan, periode literatur, periode percetakan, dan periode elektronik.2 Peradaban 

manusia saat ini sudah mencapat tahap periode elektronik, oleh karenanya setiap 

orang/kelompok, masyarakat/negara dituntut memanfaatkan media elektronik agar 

peradabannya tidak ketinggalan zaman, sebagaimana ungkapan Bill Gates: “.... melakukan 

bisnis secepat pikiran (the speed of thought) adalah kunci keberhasilan abad ke-21”.3 

 Dunia peradilan sebagai bagian dari peradaban masyarakat juga dituntut 

menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi media, yang di zaman internet of things ini 

adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara. 

Mahkamah Agung (MA) sangat sadar atas hal ini. Sejak lama MA telah merintis 

pelaksanaan Modernisasi Manajemen Perkara berupa pelaporan perkara dan manajemen 

perkara berbasis elektronik, antara lain melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP), Direktori Putusan, Template Putusan, e-SKUM, dan lain sebagainya, yang 

kesemuanya merupakan digitalisasi manajemen perkara. Selanjutnya, MA melangkah ke 

peradilan online sebagaimana arahan Cetak Biru Pembaruan Peradilan dengan melakukan 

elektronisasi administrasi perkara melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut juga dengan 

PERMA 3/2018). Setelah diberlakukan dengan sukses selama lebih dari satu tahun, MA 

kembali menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 
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Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut juga dengan PERMA 

1/2019). Berdasarkan Perma 1/2019, maka prosedur pendaftaran gugatan, pembayaran 

biaya perkara, pemanggilan para pihak, jawab jinawab (gugatan, jawaban, replik, duplik), 

intervensi, pembuktian, kesimpulan, putusan, dan pengajuan upaya hukum dapat 

dilakukan secara elektronik.  

 Salah satu elemen penting dalam persidangan secara elektronik adalah tanda 

tangan elektronik pada salinan putusan sebagaimana dinyatakan Pasal 26 ayat (4) Perma 

1/2019. Untuk memperoleh gambaran yang utuh atas tanda tangan elektronik tersebut, 

berikut ini adalah bunyi lengkap pasal 26 Perma 1/2019: 

(1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik; 
(2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 

hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan 
elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. 

(3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara 
hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang 
terbuka untuk umum. 

(4) Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 
bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan 
elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan 
transaksi elektronik. 

(5) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. 

(6) Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem 
Informasi Pengadilan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, keabsahan salinan putusan secara elektronik adalah 

sesudah dibubuhi tanda tangan elektronik. Perma 1/2019 belum mendefinisikan apa yang 

dimaksud dengan tanda tangan elektronik, siapa yang menjadi penanda tangan 

elektronik, dan bagaimana prosedur pencantuman tanda tangan elektronik. Demikian 

juga, SK KMA Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi 

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan SK 

KMA 129/2019) juga tidak menyebutkan perihal tanda tangan elektronik. Untuk itu, perlu 

dilakukan kajian atas tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan e-Court. 

 

 

 



II. PERMASALAHAN 

 Berdasarkan Pendahuluan di atas, isu hukum utama dalam tulisan ini adalah 

tanda tangan elektronik dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 

2019 (e-Court), dengan sub isu hukum: 

1. Pengertian Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud Perma 1/2019; 

2. Panitera sebagai penanda tangan elektronik; dan 

3. Keabsahan salinan putusan yang ditandatangani secara elektronik.  

 

III. PEMBAHASAN 

3.1 Pengertian Tanda Tangan Elektronik  

 Frasa “tanda tangan elektronik” dalam Perma 1/2019 hanya disebut satu kali, 

yaitu dalam Pasal 26 ayat (4). Meski hanya disebut satu kali, namun keberadaannya sangat 

vital karena berada pada pasal tentang putusan/penetapan. Perihal definisi tanda tangan 

elektronik, Pasal 26 ayat (4) Perma 1/2019 menunjuk “peraturan perundang-undangan 

mengenai informasi dan transaksi elektronik”. Peraturan perundang-undangan mengenai 

informasi dan transaksi elektronik yang mengatur perihal tanda tangan elektronik adalah 

UU 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) junctis Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. 

Pasal 1 angka 12 UU ITE mendefinisikan Tanda Tangan Elektronik sebagai “tanda 

tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 

dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi.” Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi 

atas: identitas Penanda Tangan, dan keutuhan serta keautentikan Informasi Elektronik.4 

Tanda Tangan Elektronik meliputi: Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda 

Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.5 Dengan demikian, tanda tangan elektronik dalam 
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konteks e-Court dapat dimaknai sebagai “tanda tangan yang terdiri atas Informasi 

Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan putusan/penetapan elektronik 

yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. 

 

3.2 Panitera Sebagai Penanda Tangan Elektronik Salinan Putusan 

Pasal 26 ayat (4) Perma 1/2019 menyatakan: 

“Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan 

elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan 

transaksi elektronik”. 

Peraturan perundang-undangan tidak mendefinisikan “salinan putusan”. Ilman Hadi 

mendefinisikan salinan putusan sebagai turunan putusan yang diterbitkan oleh 

pengadilan, yang dapat dibedakan dengan petikan putusan sebagai kutipan isi dari 

putusan yang memuat amar putusan majelis hakim.6 Berdasarkan UU 30/2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (UUAP), kata “salinan” disamakan dengan “fotokopi” dan 

dikaitkan dengan legalisasi, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) dan (2) UUAP, sebagai berikut: 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang 
untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan. 

(2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang diberikan 
wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
pengabsahan oleh notaris. 

Penjelasan ayat tersebut menyatakan: 

Ayat (1):  Yang dimaksud dengan “salinan/fotokopi” adalah termasuk juga copy 
collationee. 

Ayat (2):  Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah setiap informasi yang 
terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk elektronik yang dikuasai 
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Kewenangan 
notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
6 Ilman Hadi, dalam 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50849c2f208c2/perbedaan-antara-
petikan-dengan-salinan/, dilihat pada tanggal 17 Nopember 2020 jam 13.19 WIB. 



Berdasarkan uraian di atas, “salinan putusan” dapat didefinisikan sebagai “fotokopi 

putusan pengadilan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk elektronik yang telah 

dilegalisasi oleh pejabat pengadilan yang berwenang”.  

Siapakah pejabat peradilan yang berwenang tersebut? Sebagai bagian dari 

administrasi perkara, maka salinan putusan menjadi kewenangan Panitera.7 Pada 

Peradilan TUN misalnya, kewenangan Panitera dalam pembuatan salinan putusan secara 

eksplisit diatur dalam Pasal 140 UU Peradilan TUN: 

“Panitera membuat salinan putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Dengan demikian, pembuatan salinan putusan elektronik (termasuk 

penandatanganannya) adalah kewenangan atribusi Panitera.  

 Sampai pada titik ini, apabila panitera berhalangan, dapatkah kewenangan 

pembuatan salinan putusan elektronik (termasuk penandatanganannya) tersebut 

didelegasikan atau dimandatkan oleh panitera kepada pejabat di bawahnya? Peraturan 

perundang-undangan yang mengatur MA maupun badan peradilan tidak mengatur hal 

ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dapat 

ditemukan dalam UUAP, yang secara mutatis mutandis dapat dijadikan pedoman, sebagai 

berikut: 

Pasal 12 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi 
apabila: 

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan/atau undang-undang; 

b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan 
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui 
Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang bersangkutan. 

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. 

 

 
7 Sebagai gambaran, tugas Panitera adalah Pasal 137 UU Peradilan TUN yang menyatakan: 
“Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil 
Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”. 



Pasal 14 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: 
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan 
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin. 

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 

a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif 
yang berhalangan sementara; dan 

b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang 
berhalangan tetap. 

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali 
ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan rangkaian ketentuan tersebut, terbaca bahwa kewenangan atribusi 

tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam UU. Hingga saat ini, tidak ada UU yang 

mengatur pendelegasian kewenangan Panitera membuat (termasuk menandatangani) 

salinan putusan. Namun, apabila Panitera berhalangan, ia dapat memberikan mandat 

kepada panitera muda di bawahnya untuk membuat dan menandatangani salinan 

putusan atas-nama Panitera.  

 

3.3  Keabsahan Salinan Putusan Yang Ditandatangani Panitera Secara Elektronik 

Secara umum, perihal keabsahan dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik 

diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE menyatakan: 

“Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah 

selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda 

Tangan; 

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses 

penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah 

waktu penandatanganan dapat diketahui; 

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda 

Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat 

diketahui; 



e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa 

Penandatangannya; dan 

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah 

memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. 

Secara khusus, keabsahan tanda tangan elektronik pada putusan pengadilan diatur dalam 

Pasal 25 ayat (5) Perma 1/2019, sebagai berikut: 

“Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.” 

Dengan demikian, salinan putusan yang ditandatangani secara elektronik oleh panitera 

memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, sehingga dapat digunakan untuk upaya 

hukum, eksekusi, dan sebagainya. 

 

IV. PENUTUP 

 Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan: 

1. Tanda tangan elektronik dalam konteks e-Court dapat dimaknai sebagai “tanda 

tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau 

terkait dengan putusan/penetapan elektronik yang digunakan sebagai alat 

verifikasi dan autentikasi”. 

2. Pembuatan salinan putusan elektronik (termasuk penandatanganannya) adalah 

kewenangan atribusi Panitera. Kewenangan tersebut tidak dapat didelegasikan, 

karena tidak ada UU yang mengatur pendelegasian kewenangan dari Panitera 

kepada pejabta lainnya untuk membuat (termasuk menandatangani) salinan 

putusan. Namun, apabila Panitera berhalangan, ia dapat memberikan mandat 

kepada panitera muda di bawahnya untuk membuat dan menandatangani salinan 

putusan atas-nama Panitera. 

3. Salinan putusan yang ditandatangani secara elektronik oleh panitera memiliki 

kekuatan dan akibat hukum yang sah, sehingga dapat digunakan untuk upaya 

hukum, eksekusi, dan sebagainya. 


