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PENDAHULUAN

Pasal 26 ayat (4) Perma 1/2019:

“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”.

→ Apa itu Tanda Tangan Elektronik?

→ Apa itu Salinan Putusan Elektronik? 

→ Siapa Penanda Tangan Salinan Putusan Elektronik?

→ Bagaimana keabsahan Salinan Putusan Elektronik tersebut?



Tanda Tangan 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.”

➢Dalam konteks e-Court, tanda tangan elektronik 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”.



Salinan Putusan Elektronik

Peraturan Per-UU-an tidak mendefinisikan “salinan putusan”.

➢Dengan mengekstrapolasi UUAP dan pendapat ahli, 
“salinan putusan” dapat didefinisikan sebagai 
“fotokopi putusan pengadilan dalam bentuk tertulis 
atau dalam bentuk elektronik yang telah dilegalisasi 
oleh pejabat pengadilan yang berwenang”



Penanda Tangan Salinan Putusan Elektronik

• Pasal 140 UU Peratun: “Panitera membuat salinan putusan 
Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”.  → Tanda tangan adalah kewenangan atribusi Panitera.

• Bagaimana jika Panitera Berhalangan? Kewenangan tersebut tidak 
dapat didelegasikan, karena tidak ada UU yang mengatur 
pendelegasian kewenangan dari Panitera kepada pejabat lainnya 
untuk membuat (termasuk menandatangani) salinan putusan. 
Namun, apabila Panitera berhalangan, ia dapat memberikan mandat 
kepada panitera muda di bawahnya untuk membuat )termasuk 
menandatangani) salinan putusan atas-nama Panitera.



keabsahan Salinan Putusan Elektronik

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (5) Perma 
1/2019: 

salinan putusan yang ditandatangani secara 
elektronik oleh panitera memiliki kekuatan dan 
akibat hukum yang sah, sehingga dapat digunakan 
untuk upaya hukum, eksekusi, dan sebagainya.



TERIMA KASIH


