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BAB Il 

KONSEP UMUM TRANSAKSI / PERJANJIAN / PERIKATAN DAN 

INFRASTRUKTUR KRIPTOGRAFI KUNCI PUBLIK 

SEBAGAI LANDASAN TEORITIS TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 

Didalam Bab II ini akan diuraikan pembahasan mengenai konsep transaksi 

dan konsep perjanjian. Kemudian akan dilanjutkan pada konsep perikatan yang 

dihasilkan dari sebuah perjanjian. Pembahasan kemudian dilanjutkan pada aspek 

transaksi elektronik, dimana kita-kita akan mengambil contoh pada transaksi EDI 

(termasuk di dalamnya EFT, elektronic fund transfers), dokumen elektronik yang 

ditandatangani secara digital, dan perjanjian berbasis web. Sebagian dari 

pembahasan transaksi elektronik akan mengacu pada UNClTRAL Model Law on 

e-commerce (revisi 1998) 

 

2.1 Pengertian Transaksi 

Transaksi yang berasal dari kata „transaction‟, yang menurut The American 

Heritage Dictionary of  English Language
1
 memiliki makna : 

1. The act of transacting or the fact of being transacted. 

2. Something transacted, especially a businnes agreemen or exchange. 

3. Communcation involving two or more people that affects all those involved 

4. Transaction A record of business conducted at a meeting roseding” 

Kata kunci yang perlu digaris bawahi dari butir 4 adalah „catatan‟ (records) karena 

amat penting, bagi pembuktian dimasa depan, namun tidak terbatas pada rapat-

rapat (meeting) saja, melainkan dalam pengertian yang lebih Iuas. Perhatikan pula 

bahwa „catatan‟ tersebut dapat disimpan dalam ingatan (otak). Jadi kalau diantara 

pinak-pihak yang bertransaksi tidak memiliki perbedaan persepsi yang prinsipil 

mengenai suatu transaksi, bisa saja transaksi tersebut tak tertulis di atas kertas. 

Dapat kita lihat nanti bagaimana status suatu perjanjian (yang merupakan salah 

satu bentuk transaksi) lisan bisa mengikat. Contoh dari suatu transaksi adalah 

berita, pernyataan, perintah, perjanjian dan sebagainya yang mempengaruhi orang 

Iain. 

 

2.2 Konsep Perjanjian 

2.2.1 Pengertian Perjanjian 

Perjanjian berasal dari kata „janji‟ yang mempunyai arti “persetujuan antara dua 

pihak” (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat 

sesuatu). Defenisi „perjanjian‟ seperti terdapat pada pasal 1313 KUHPer yaitu : 

 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”  
                                                           
1
 The American Heritage Dictionary of the English Language, Third Edition, 1996, Hougthon Mailin Company 
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sedangkan Prof Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah sebagai berikut: 

 

”suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”
2
 

 

Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah „prestasi‟. 

Prestasi tersebut dapat berupa : 

 memberikan sesuatu, 

 berbuat sesuatu atau, 

 tidak berbuat sesuatu, 

 

Selain itu dalam hubungan antara penjual dan konsumen, hukum perjanjian 

berperan untuk memberikan suatu kepastian, stabilitas dan keamanan yang 

diperlukan untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan berbagai transaksi. 

Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam 

perjanjian, akibat-akibat hukumnya , dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian 

dapat dituntut secara hukum. 

 

2.2.2 Pengertian Perikatan 

Menurut Prof Subekti SH, perikatan adalah: 

“suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana 

pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang 

lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. 

 

Perikatan adalah suatu bentuk hubungan hukum, yang berarti bahwa hubungan 

tersebut diatur dan diakui oleh hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau 

konsekuensi dari timbulnya perikatan itu mendapatkan jaminan atas adanya 

kepastian hukum. Sebagai contoh, ketidakterlaksananya apa yang menjadi 

tuntutan atau dalam hal terjadinya wanprestasi terhadapt isi perjanjian, maka suatu 

transanksi hukum dapat dikenakan. Sanksi tersebut berupa pembayaran ganti 

kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian yang diderita oleh 

pihak Iawannya. 

 

2.2.3 Perjanjian Satu Arah 

Suatu perjanjian bisa dibuat secara timbal balik maupun yang hanya searah. Pada 

suatu perjanjian yang timbal balik dua orang pihak atau lebih saling 

memperjanjikan suatu hal yang akan menimbuikan hak dan Kewajiban bagi kedua 

belah pihak. Perjanjian yang mempunyai sifat searah maka perjanjian ini hanya 

                                                           
2
 Subekti, Hukum Perjanjian, cet 16 (Jakarta: PT Intermasa, 1996) hal 1 
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akan menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak saja. Contoh perjanjan yang 

bersifat searah adalah akta pengakuan hutang. 

 

2.2.4 Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan 

Perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat 

bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah ditetapkan pada 

ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Munculnya 

kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukan adanya hubungan 

antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan suatu 

perikatan. Jadi dapat kita katakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan. 

Sebenarnya, perikatan juga bisa lahir dari Undang-Undang. Perbedaan diantara 

perikatan yang lahir dan perjanjian dengan perikatan yang lahir dari Undang-

Undang adalah perikatan yang lahir dari penjanjian ini memang dikehendaki oleh 

kedua belah pihak sedangkan perikatan yang lahir dari undang- undang tidak 

berdasar atas inisiatif pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

Perlu diingat bahwa perikatan memiliki pengertian abstrak, maksudnya perikatan 

tersebut tidak dapat Kita Iihat secara langsung dengan mata kita atau dengan kata 

Iain perikatan bersifat tidak kasat mata, perikatan hanya terdapat dalam bayangan 

atau dalam alam pikiran Kita. Sedangkan perjanjian itu dapat kita Iihat wujudnya, 

diantaranya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau 

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, karena perjanjian merupakan suatu hal 

konkrit atau merupakan suatu peristiwa. 

 

2.3 Asas asas Hukum Perjanjian 

Buku III KUHPerdata mengenal tiga asas pokok dalam membuat dan 

melaksanakan suatu perjanjian. Ketiga asas tersebut adalah : 

1. Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka 

2. Asas konsensualisme 

 

2.3.1 Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka 

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum 

perjanjian memberikan kebebasan yang seluas Iuasnya kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar aturan yang 

memaksa (dwigned recht), ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak 

diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal diluar undang-undang sesuai dengan 

kesepakatan bersama. 

Hal ini lebih dikenal dengan istilah „hukum pelengkap‟(optional law/ aanvulled 

recht), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala 

dikehendaki oleh pihak- pihak yang membuat perjanjian tesebut. Mereka 

diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian 

yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu 
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permasalahan maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk pada 

ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang. 

 

Hal dapat kita berikan contoh dalam perjanjian jual beli, cukuplah kiranya kita 

untuk setuju tentang barang dan harganya. Sedangkan tentang dimana barang 

harus diserahkan, siapa yang memikul biaya pengantaran barang, tentang 

bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu Iazimnya tidak 

kita pikirkan dan tidak diperjanjikan. Cukuplah mengenai hal-hal tersebut kita 

tunduk saja pada hukum dan undang-undang.  

 

Asas „sistem terbuka „dalam perjanjian, mengandung suatu prinsip kebebasan 

membuat perjanjian, dalam KUHPerdata Iazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 

ayat (1) yang berbunyi demikian :  

 

“semua pedanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. 

 

Dengan menekankan pada perkataan „semua‟ maka pasal tersebut seolah-olah 

berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan 

membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan 

perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. 

Dengan kata Iain, hal membuat atau melakukan perjanjian, kita diperbolehkan 

memperjanjikan sesuatu bagi kita sendiri yang akan berlaku bagi para pihak dan 

mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah Undang-Undang"
3
 

 

2.3.2 Asas Konsensualisme 

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. 

Perkataan ini berasal dari perkataan latin „consensus‟ yang berarti sepakat. Asas 

konsensualisme ini bukanlah berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya 

kesepakatan, tetapi hal ini merupakan suatu hal yang semestinya, karena suatu 

perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau 

bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah dasarnya 

perjanjian dan perikatan yang penting untuk diperhatikan didalam sebuah 

komunikasi elektronik ‟sepakat‟ adalah tergantung dari prosedur Telekomunikasi 

yang akan dijalankan. Jika prosedur tersebut dipenuhi dan communication system 

itu berjalan sebagaimana mestinya, maka kesepakatan tersebut adalah sudah 

terjadi timbul karena nya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. 

Dengan perkataan lain, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-

hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas tertentu kecuali untuk 

                                                           
3
 Penting untuk diperhatikan didalam sebuah komunikasi elektronik, „sepakat‟ adalah tergantung dari prosedur 

telekomunikasi yang akan dijalankan. Jika prosedur tersebut dipenuhi dan communication system itu berjalan 

sebagaimana mestinya, maka kesepakatan tersebut adalah sudah terjadi. 
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perjanjian yang memang oleh Undang-Undang dipersyaratkan suatu formalitas 

tertentu. Asas konsensualisme tersebut Iazimnya disimpulkan dari pasal 1320 

KUHPerdata, yang berbunyi:  

„Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat‟  

1. sepakat mereka yang mengikat dirinya 

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

3. suatu hal tertulis 

4. suatu sebab yang halal 

 

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di 

samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap 

perjanjian itu sudah sah (dalam arti mempunyai kekuatan “mengikat” kepada para 

pihak yang membuatnya) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal hal 

yang pokok dari perjanjian tersebut. Akan tetapi, terhadap asas konsensualisme 

ini, terdapat pengecualiannya.Di dalam Undang-Undang ditetapkan adanya 

formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian yang dapat 

berakibat pada batalnya perjanjian tersebut bila tidak mengikuti tata cara yang 

dimaksud. Sebagai Contoh dalam perjanjian penghibahan, jika yang dihibahkan 

adalah benda tak bergerak, maka perjanjian harus dilakukan dengan akta notaris 

Perjanjian - perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu dinamakan 

perjanjian formil. 

 

2.3.3 Asas ltikad Baik 

Hukum perjanjian mengenal pula asas itikad baik seperti yang terdapat pada pasal 

1338 ayat 3 KUHPerdata :  

 

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik”  

 

Asas itikat baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara 

jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan . Asas 

ini adalah salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian. 

 

2.4 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, untuk Sahnya suatu perjanjian 

diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hai tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

 

Untuk dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat 

tersebut mengenai orang-orangnya atau Subjek-Subjek hukum yang melakukan 
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perjanjian. Sedangkan untuk dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat 

objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek 

dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.  

 

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa para pihak 

yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata 

mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang 

menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang Iain. 

Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 

 

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti bahwa 

orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya 

setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut 

hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam pasal 1329 

sampai dengan pasal 1331 KUHPerdata. 

 

Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang 

membuat suatu perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, 

mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung 

jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Orang yang tidak sehat 

pikirannya tentu tidak mampu untuk menerima tanggung jawab yang dipikul oleh 

seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah 

pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta 

kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan kedudukannya sama 

dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang belum dewasa harus 

diwakili oleh orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang telah ditaruh 

dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. 

 

Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk Sahnya suatu perjanjian. Suatu 

hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian 

tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya, 

bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada 

waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.  

 

Suatu sebab yang halal, perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

sebab disini tiada Iain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksud kan 

dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri 

sebagai ilustrasi : dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu 

menghendaki uang dan pihak yang Iain menginginkan hak milik atas barang 

tersebut. Dan sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti 

bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpan dari ketentuan-
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ketentuan perundangundangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari 

norma-norma ketertiban dan kesusilaan 

 

2.5 Masa Berlakunya Perjanjian 

2.5.1 Terjadinya Perjanjian 

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya 

kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang 

pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian 

paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak 

yang satu, adalah juga dikehendaki oleh pihak yang Iain, meskipun tidak searah 

tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak tersebut akan bertemu satu sama lain.  

 

Dengan demikian, untuk mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian, harus 

dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang berjanji. 

Haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara para 

pihak yang berjanji. Apabila kedua kehendak tersebut tidak saling bertemu atau 

saling berselisih, tak dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian. Karena suatu 

perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka ada madzhab yang 

berpendapat bahwa perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran 

(offerte). Artinya dengan diterimanya suatu penawaran maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua belah pihak telah mengetahui tentang adanya penawaran tersebut. 

Dan pihak penerima penawaran melakukan penerimaan terhadap penawaran 

tersebut sehingga Iahirlah suatu perjanjian.  

 

2.5.2 Berakhimya Perjanjian 

Berdasarkan pasal 1381 KUHPerdata, perikatan-perikatan hapus (berakhir) karena 

pembayaran; 

 karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan; 

 karena pembaharuan utang 

 karena perjumpaan utang atau kompensasi; 

 karena percampuran utang; 

 karena pembebasan utang; 

 karena musnahnya barang yang terutang; 

 karena kebatalan atau pembatalan; 

 karena berlakunya suatu syarat batal; 

 karena Iewatnya waktu. 

 

2.6 Konsep Tanda Tangan Dalam Transaksi /Akta 

KUHPer (BW) hanya mengakui surat yang bertanda tangan, karena surat dalam 

BW diperlukan sebagai pembuktian di masa depan. Surat yang tidak bertanda 
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tangan, tidak diakui dalam BW, karena „tidak dapat diketahui‟ siapa penulisnya. 

Surat bertanda tangan itu disebut dengan „akta‟. Orang pada umumnya akan 

berpendapat bahwa suatu akta sudah sepatutnya ditandatangani. Tandatangan ini 

menyebabkan orang yang menandatanganinya mengetahui isi dari akta yang 

ditandatanganinya. Orang tersebut juga terikat dengan pada isi dari akta tersebut. 

Dalam BW, surat sebagai alat bukti tertentu dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Akta bawah tangan : dimana penandatanganan atas Surat / akta tersebut 

dilakukan tidak di depan pejabat umum atau tidak ditandatangani oleh pejabat 

umum, Sebagai mana dijelaskan dalam KUHPer pasal 1874, dan juga 

Sebagian pada pasal 1869. 

2. Akta otentik : dimana penandatanganan Surat / akta tersebut dilakukan di 

depan pejabat umum atau ditandatangani langsung oleh pejabat umum, Sesuai 

pasal 1868 KUHPer. Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang paling 

utama di depan hakim. 

Pengertian akta sendiri Sebenarnya adalah Suatu Surat yang diberi tandatangan, 

yang memuat peristiwa yang menjadi daSar daripada Suatu hal atau perikatan, 

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat 

digolongkan dalam golongan akta maka Surat tersebut harus ditandatangani"
4
. 

Keharusan akan adanya tandatangan dalam Surat Sehingga Surat tersebut dapat 

disebut Sebagai akat diatur dalam (pasal 1869 BW). Fungsi dari tandatangan 

disini adalah untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akta. Oleh karena 

itu nama atau tandatangan yang ditulis dalam huruf balok adalah tidak cukup, 

karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau Sifat-Sifat dari Si 

pembuat. Yang dimaksud dengan penandatanganan adalah membubuhkan nama 

dari Si penandatanganan, Sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan 

tandatangan saja adalah tidak cukup.
5
 Nama itu harus ditulis tangan oleh Si 

penandatangan sendiri. Dipersamakan dengan tandatangan pada Suatu akta 

dibawahtangan ialah Sidik jari (cap jari, atau cap jempol) yang dikuatkan dengan 

Suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notans atau pejabat umum lain 

yang ditunjuk oleh undang-undang. Notaris atau pejabat tersebut harus 

memberikan pernyataan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan Sidik jari 

atau orang tersebut diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah 

dibacakan atau dijelaskan kepadanya, kemudian Sidik jari itu dibubuhkan pada 

akta dihadapan pejabat tersebut (ps. 1874 BW, S1887 no 29, 286 RBG)“„.
6
 

Pengesahan Sidik jari dikenal dengan istilah „waarmerking‟, dan waarmerking ini 

berbeda dibandingkan dengan Iegalisasi. Tandatangan yang dibubuhkan dalam 

suatu kontrak tidak harus dilakukan „secara langsung‟ seperti seseorang 

membubuhkan tandatangan. Tandatangan itu bisa juga dalam bentuk stempel atau 

                                                           
4
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Jogjakarta, penerbit Liberty; 1993) hal 124 

5
 HR 17 Desember 1885, W551, 6 Mei 1910, W9025 

6
 SEMA 10/1964 30 April 1964; suratkuasa dapat dibuat dibawah tangan asalkan saja sidik jari (cap jempol) dari si 

pemberi kuasa disahkan (dilegalisir) oleh KaPN, Bupati atau Wedana 
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bentuk Iainnya. Syarat dari digunakannya tandatangan selain tandatangan 

„konvensional‟ adalah tanda tangan itu harus digunakan secara teratur. Keterangan 

/ Kontrak yang sudah dibubuhi „tandatangan‟ tersebut Iantas dianggap memang 

berasal dari orang yang tandatangannya tertera diatasnya dan orang tersebut Iantas 

terikat oleh keterangan tersebut. Tandatangan bukan merupakan bagian yang 

penting (substansi) dari suatu transaksi/ kontrak, tetapi kehadirannya dilihat atau 

diperhatikan karena keberadaannya atau bentuknya (form)
7
. Penandatanganan 

suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Bukti (evidence) : suatu tandatangan akan mengotentitikasikan penandatangan 

dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatangan 

membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk yang khusus, tulisan tersebut 

akan mempunyai hubungan (attribute) dengan penandatangan. 

2. Ceremony : penandatanganan suatu dokumen akan berakibat penandatangan 

akan tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga akan 

mengeliminasi kemungkinan adanya inconsiderate engagement. 

3. Persetujuan (approval) : dalam pengunaannya dalam berbagai konteks baik 

oleh hukum atau oleh kebiasaan, tandatangan melambangkan adanya 

persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan, atau penandatangan telah 

secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai konsekuensi 

hukum.
8
 

4. Efficiency and logistics tanda tangan dalam suatu dokumen tertulis seringkali 

menimbulkan kejelasan dan keabsahan dari suatu transaksi dan juga akan 

mengurangi kebutuhan untuk mengecek keabsahan suatu dokumen kepada 

orang yang bersangkutan sedangkan dalam pasal 187 KUHP (kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, UU nomor 8 tahun 1981), disebutkan bahwa 

pengadilan juga menerima segala macam tulisan/ surat, baik tulisan/ surat 

yang bertanda tangan maupun yang tidak ditandatangani. Salah satu alasan 

untuk memasukan surat „tak bertandatangan‟ dalam KUHAP adalah karena 

beberapa alat bukti tulisan mungkin bukan berupa „perjanjian‟ tetapi bisa jadi 

merupakan „daftar tembak‟ (hit list) yang ditemukan dalam proses penyidikan. 

Penggunaan tandatangan didalam suatu akta adalah sangat penting, karena 

tanpa adanya tandatangan maka surat tersebut hanyalah bersifat sebagai surat 

belaka dan bukan bersifat sebagai akta. 

 

2.7 Transaksi Elektronik Secara Umum 

2.7.1 Defenisi 

„Transaksi elektronik‟ Kami definisikan sebagai berikut:  

“segala data, informasi, atau catatan elektronik yang berkenan dengan dua orang 

atau lebih yang memiliki implikasi hukum”  

                                                           
7
 Information Security Committee, Elektronic Commerce and IT Division America Bar Association, Digital signature 

Guidelines, (chicago:ABA, 1996) 
8
 Model law on E-commerce, Uncitral 29th sess, pasal 17(1), UNDoc A/C.9/xxxix/CRP.i/Add.13 (1996) 
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Yang kami maksud dengan berkenan‟ disini tidak berarti catatan itu harus dibuat 

oleh dua orang. Biarpun dibuat oleh satu orang, namun kalau sudah „berurusan‟ 

dengan orang Iain, catatan elektronik itu juga dapat dikategorikan sebagai 

„transaksi elektronik‟. Perhatikan hal ini mirip dengan perjanjian, dimana pada 

perjanjian bisa saja dibuat oleh satu orang, tetapi berakibat pada orang Iain. Jadi 

bisa kita simpulkan bahwa transaksi elektronik menurut definisi diatas, juga 

mencakup kontrak digital, dokumen-dokumen yang memiliki implikasi hukum 

dalam hard disk atau floppy disk, perintah transfer dana elektronik (misalnya pada 

EFT/Elektronik Funds Transfer). Pesan-pesan (data messages) ED// Electronic 

Data lnterchenqe, informasi pada website internet, electronic mail dan sebagainya. 

 

Saat ini kita memfokuskan diri terlebih dulu pada pengaplikasian transaksi 

elektronik dalam perdagangan, karena dunia perdagangan paling banyak 

menggunakan transaksi elektronik. Dengan kata Iain, dalam sub-bab ini kita 

berkonsentrasi dahulu pada masalah transaksi electronic commerce. Meskipun 

demikian Seperti akan kita Iihat dalam bab-bab selanjutnya, kita juga akan 

membahas masalah persengketaan yang melibatkan transaksi elektronik untuk 

persidangan non- perdata. Disini kami juga berpendapat bahwa transaksi e-

commerce pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari perjanjian dalam bentuk 

elektronik. Meskipun informasi tersebut tidak ditandatangani, bukan berarti tidak 

terjadi perjanjian. Demikian juga lfalau transaksi e-commerce tersebut hanya 

dibuat oleh salah satu pihak saja, tetap dapat dianggap sebagai perjanjian (ingat 

perjanjian yanq ditandatangani oleh satu pihak tetapi berakibat pada, pihak 

lainnya) 

 

UNCITRAL
9
 telah menetapkan suatu model law untuk electronic Commerce pada 

tahun 1996 yang kemudian direvisi pada tahun 1998. Model hukum tersebut berisi 

panduan- panduan yang disarankan diikuti oleh negara-negara anggota saat 

mereka membuat legislasi untuk e-commerce (atau transaksi elektronik secara 

umum). Adapun yang temaktub dalam model law tersebut antara lain adalah 

masalah : 

 keberadaan dan pengakuan hukum transaksi elektronik, pengakuan konsep 

incorperation by reference 

 jaminan keamanan atas keaslian transaksi elektronik dengan tanda tangan 

elektronik ataupun dengan cara lainnya yang dapat dipercaya dan diandalkan. 

 Penggunaan salinan transaksi elektronik 

 Pengarsipan transaksi elektronik 

 Otomasi transaksi elektronik 

                                                           
9
 http://www.uncitral.org 
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 Hak dan Kewajiban pengiriman transaksi elektronik dan penerima transaksi 

elektronik. 

 Tanda penerimaan tanda bukti (acknowledgement of receipt) sebagai tanda 

untuk mengeksekusi transaksi , 

 Kapan dikirim, diterima, terjadi dan berlakunya transaksi elektronik. 

 

Patut dicatat sebenarnya model law ini sebelumnya dinamakan model law for EDI 

(Elecronic Data Interchange), namun pada saat saat terakhir diganti namanya 

menjadi model law for e-commerce. Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang ada 

didalamnya juga dapat diterapkan untuk transaksi perdagangan elekronik secara 

umum. Karena model law untuk e-commerce UNCITRAL telah memuat prinsip-

prinsip umum yang cukup universal untuk berbagai jenis transaksi elektronik, 

maka pembahasan kami mengenai dasar-dasar transaksi elektronik akan mengacu 

kepada model law tersebut. 

 

2.7.2 Perjanjian elektronik 

Salah satu bentuk dari transaksi elektronik yang menjadi perhatian kita adalah 

perjanjian dalam bentuk elektronik. Perjanjian di era digital akan menggunakan 

data digital sebagai pengganti kertas sebagai media dari perjanjian tersebut. 

Penggunaan data digital sebagai media dalam melakukan perjanjian akan 

memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan-perusahaan 

yang setiap bulannya banyak membuat perjanjian, seperti trading house, pabrik 

dan juga bagi perusahaan- perusahaan yang menjalankan bisnisnya di internet. 

Namun, perjanjian elektronik terutama yang di Internet memiliki berbagai 

permasalahan. Permasalahan itu antara lain adalah apakah suatu kontrak yang 

dilakukan secara online adalah enforceable. kapankah terjadinya kesepakatan. 

dan masalah penggunaan tanda tangan dalam perjanjian yang dilakukan secara 

online. 

 

2.7.3 Pengakuan Hukum Atas Transaksi Elektronik 

Salah satu aspek yang amat penting dalam transaksi elektronik adalah pentingnya 

pengakuan hukum atas suatu transaksi elektronik. Artinya, hukum tidak bisa 

menampikkan begitu saja bukti berupa transaksi elektronik di persidangan.HaI ini 

dijelaskan dalam model law untuk e-commerce. UNCITRAL di pasal 5. Masalah 

apakah transaksi elekronik itu terjamin keasliannya atau tidak, itu adalah masalah 

pembuktian pengadilan. Transaksi elektronik dalam pasal 6 juga diakui sederajat 

dengan „tulisan‟ . Sekali Iagi, masalah apakah transaksi elektronik itu terjamin 

keasliannya atau bukan, itu adalah masalah lain.  Argumentasinya adalah tulisan 

biasa pun bisa asli, tetapi juga bisa palsu. Demikian pula halnya dengan transaksi 

elektonik dimana transaksi elektronik pun bisa terbuktikan keasliannya, atau 

sebaliknya terbukti palsu. 
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2.7.4 Konsep Incorporation by Reference 

Dalam mengirimkan data-data elektronik, seringkali dilakukan penyederhanaan 

format data yang dikirimkan. Misalnya antara pabrik dengan supplier sering ada 

pertukaran data invoice, purchase order, payment instruction dan sebagainya. 

Kalau setiap pengiriman message tersebut harus mengetikan “Payment 

lnstruction”, tentu akan memakan bandwidth (dengan kata lain, boros), sehingga 

dibuatlah kode untuk ' “Payment Instruction” misalnya “PAl”.  

 

Untuk jelasnya kita Iihat sebuah contoh invoice : 

 

                        INVOICE 

MYCO Ltd 

123 High Road  Invoice No : A12345 

Anyton  Invoice date :12 Nov 1993 

WESSEX WG7 5DT  lnvoice (if Other than 

purchaser) 

Purchaser  Vaktrix Ltd 

A. Buyer  45 stonepark Rd 

17 Honeydew close  Middleton 

Middleton WESSEX WG8 5HN 

WESSEX WG8 1 DE 

Order No : sales contact  Order Date Terms 

On-17462 Chas Meridith.tel:023-443678 93-11-11 28 days 

 

 

Article Description Number Unit Price Cost 

1935243 Transistor, ZTX502, 30volt, 2 

wTTS 

6 0.27 1.62 

1276097 Transistor, npn, BC 107 

equvalent 

5 0.36 1.80 

4563251 Capasitor, elecctr, 500 microfard 8 0.84 6.72 

2309812 Capacitor pack, assorted 1 3.50 3.50 

1549875 Resistor pack, preferred, values, 

0,5 watt 

2 1.75 3.50 

 

Gambar contoh sebuah invoice 25 

 

Berdasarkan standar UN/EDIFACT (United Nations / EDI For Administration, 

Commerce and Transport), maka message EDI untuk invoice tersebut adalah : 

UNH+MSGRF1+INVOlC:90:I:ZZ:EDMTRX‟ 

BGM+380+A12345‟ 

NAD+SE+++MYCO LTD+123 HIGT RD+ANYTON+WESSEX+WG7 5DT‟ 
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CTA+SR+:CHAS.MEREDITH+O123-443 678:TE‟  

NAD+BY+++_BUYER+17HONEYDEW 

CLOSE+MIDDLETON+WESSEX+WG8  

1 DE‟ 

NAD+IV+++VAKTRIX LTD+45 STONEPARK RD+MIDDLETON+WESSEX+WG8 

5HN 

PAT+O9++931222:014‟ 

 

NS+D‟ 

LIN+1++1935423:SA++:6PCS+0.27‟ 

IMD+ZZZ+++TRANSISTOR,PNP,ZTX502,3OVOLT,:2 WATTS‟ 

LIN+2++1276097:SA++:5:PCS+0.36‟ 

IMD+F+++TRANSISTOR,NPN, BC107 EQUIVALENT‟ 

LIN+3++4563251:SA++:8:PCS+0.84‟ 

IMD+F+++CAPAClTOR,ELECTROLYTIC,500 MICRO:FARAD,25 VOLT' 

LIN+4++2309812:SA++:1:PCS+3.50‟ 

IMD+F+++CAPACITOR PACK,ASSORTED‟ 

LIN+5++1549875:SA++:2:PCS+1.75‟ 

IMD+F+++RESISTOR PACK,PREFERRED VALUES,:0.5WATT‟ 

UNS+S‟  

TMA+17.14+++17.14‟ 

UNT+21+MSGRF1" 

 

Kalau kita perhatikan data message EDI di atas, banyak yang kode-kode yang 

sama diterjemahkan sehingga membuat data message EDI tersebut menjadi 

bermakna „invoice‟ Iengkap. Kode-kode itu merujuk kepada standar kode UN / 

EDIFACT atau ISO 9735. Berikut ini kami berikan contoh beberapa kode dengan 

maknanya. 

 

UNB Start of 

Interchange 

 BGM Beginning of 

message 

UNG Start of Group  INVOICE Invoice  

UNH Start of Message  NAD Name and 

address 

UNT End of Message  CTA Contact 

Information 

UNE End of Group  PAT Payment term 

UNZ 

UNS 

End of 

Interchange 

Section Control  

 LIN 

IMD 

Line item 

Item description 

 

Tabel  Contoh incorporation by reference pada data message EDI 
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Perhatikan bahwa kode-kode itu sendiri sebenarnya tidak bermakna apa-apa kalau 

tidak merujuk atau mengacu kepada standar tertentu. Dengan kata Iain, kode-kode 

itu hanya bermakna kalau ada rujukan tertentu dari transaksi tersebut (atau 

diperjanjikan sebelumnya). Transaksi elektronik (dalam hal ini data message EDI) 

itu tidak bisa „dimengerti‟ kalau tidak ada rujukan yang dianggap merupakan satu 

bagian dengan transaksi elektronik itu. Rujukan ke suatu dokumen tertentu inilah 

yang disebut dengan istilah incorporation by reference Model law UNCITRAL 

menyatakan bahwa suatu transaksi elektronik tidak boleh ditolak maksud / makna 

sesungguhnya oleh hukum, hanya disebabkan karena transaksi tersebut memuat 

kode-kode yang perlu dirujuk ke dokumen lain. Perlu dicatat bahwa bukan hanya 

data messge EDI saja yang menggunakan incorporation by reference, namun juga 

banyak standar transaksi elektronik Iainnya seperti untuk fund transfer (ISO 

8583), kode-kode dalam HTML/HML /XML dan Iainnya. 

 

2.7.5 Tanda Tangan 

Pasal 7 dari model law UNCITRAL menjelaskan mengenai pengakuan terhadap 

tanda tangan pada transaksi elektronik. Hanya saja „tandatangan‟ itu harus 

terjamin keaslian.  

 

3.7.6 Keaslian Transaksi Elektronik 

Jika ada jaminan bahwa informasi dalam dokumen elektronik itu diciptakan 

sampai saat ini dilihat kembali di masa depan, informasi itu tidak berubah, maka 

artinya kita dapat yakin bahwa dokumen elektronik tersebut terjaga keasliannya 

(atau keutuhannya, karena tidak berubah-ubah/terkutak katik). Hal ini dapat 

diimplikasi, jika ada suatu peraturan yang mengharuskan penyerahan suatu 

dokumen dan dokumen itu harus yang asli, maka transaksi elektronik dapat 

dianggap sama dengan dokumen asli. 

 

Model law dari UNCITRAL memuat masalah ini dalam pasal 8. Kalau kita teliti 

pasal ini, temyata yang digaris bawahi adalah informasi, bukan transaksi 

elektronik itu sendiri. Jadi informasi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk 

lain, asalkan esensi informasinya tidak berubah. 

Sebagai contoh : 

 Dokumen kertas yang di scan dihadapan notaris, lalu diarsipkan ke dalam CD-

ROM. lni adalah contoh pengakuan keaslian dari benda fisik yang 

ditranformasikan ke wujud elektronik, asal informasinya dijamin keasliannya. 

 Transaksi elektronik yang dicopy ke lokasi lain (dalam hal ini tidak ada 

perubahan wujud) 

 Transaksi elektronik yang dikonversi dari satu format ke format Iainnya. 

Misalnya konversi data message EDI dengan standar UN / EDIFACT ke 

standar ANSI X.12. proses konversi fomlat tersebut harus menjamin bahwa 

informasi di dalamnya tidak berubah. 
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Pengirim 

(Originator) 

Penerima 

(Adressee) 

2.7.7 Pengarsipan dan Pencatatan Elektronik 

Patut diperhatikan bahwa pasal 8 ayat 1b mengindiksikan pengakuan terhadap 

pengarsipan dan pencatatan secara elektronik (electronic record). Meskipun 

demikian, pasal 10 lebih menegaskan lagi pengakuan terhadap catatan elektronik. 

Arsip dan catatan elektronik dapat memenuhi persyaratan sebagai objek 

pengarsipan jika : 

 lnformasi dalam catatan elektronik dapat diakses. Hal ini jelas, karena tidak 

ada gunanya suatu catatan kalau tidak bisa diakses/ dibuka untuk dibaca di 

kemudian hari. Ya, sehingga penandatanganan dapat diotentikasi oleh pihak 

Iain.  

 Informasi dalam catatan elektronik itu dapat dijadikan referensi, artinya 

catatan elektronik tersebut harus bisa dirujuk kembali dengan jelas jika ada 

pihak lain yang ingin melihat kembali. 

Sebenarnya ada suatu persyaratan (pasal 8 ayat 1b) berkenan dengan catatan 

elektronik, tetapi penulis berpendapat bahwa persyaratan tersebut sangat terpaut 

dengan EDI jadi tidak bisa digenerasikan. Sebuah rekomendasi lain (pasal 8 ayat 

1c), menyarankan agar sebaiknya transaksi elektronik yang direkam tersebut juga 

mendeskripsikan informasi pengirim, penerima, beserta waktu pengiriman dan 

waktu penerimaan diterima. 

 

2.7.8 Komunikasi Transaksi Elektronik dan Terjadinya Kesepakatan 

Secara umum, agar pengiriman pesan elektronik dari pengirim (originator) 

kepada penerima (addressee) dapat terjamin sampai kepada penerima, maka sang 

penerima sebaiknya mengirimkan pesan balasan (acknowledgement) yang 

memberitahukan kepada pengirim bahwa sang penerima sudah menerima pesan 

tersebut. 

 

 

Pesan Elektronik 

acknowlegement 

 

Gambar . Acknowlegement 

 

Hal ini amat penting, karena tanpa balasan dari penerima, sang pengirim 

tidak dapat memastikan apakah pengirim sudah bisa melaksanakan  langkah 

selanjutnya sesuai kesepakatan diatara mereka berdua. Jadi kalau tidak dibalas, 

maka pengirim akan menganggap bahwa pesan tersebut belum sampai dan akan 

mengirimkan pesan pemberitahuan kepada penerima bahwa belum ada pesan 

balasan (acknowlegement) yang sampai kepada pengirim kembali. Pemberitahuan 
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Pengirim 

(Originator) 

Penerima 

(Adressee) 

Pengirim 

(Originator) 

Penerima 

(Adressee) 

ini kan dilakukan terus menerus sampai ada balasan dari penerima, atau sampai 

time-out (berhenti karena terlalu lama menunggu balasan). 

 

 

pesan X 

  

 

                               Belum ada acknowledgement  utk pesan X 

 

Gambar . Pesan bahwa belum menerima acknowlegement 

 

Pesan balasan yang diterima oleh pengirim, tidak harus berupa acknowledgement 

yang berupa, pesan „saya sudah menenma pesan anda‟. Balasan yang diterima 

pengirim juga dapat berupa pesan Iain yang merupakan sequence (kelanjutan) 

yang diharapkan dari pesan pertama. Dalam contoh dibawah ini, bisa saja pesan A 

bensi purchase slip, dimana jika penerima menerima purchase slip tersebut, maka 

penerima akan membalas purchase slip tersebut dengan mengirimkan pesan B 

yang berisi payment instruction kepada pengirim. 

 

 Pesan A 

Pesan B 

 

Gambar . Balasan berupa pesan lain yang bukan acknowledgement 

Di sisi penerima pesan, sesudah menerima pesan dan sebelum melaksanakan 

kesepakatan berdasarkan pesan tersebut, memiliki hak untuk memeriksa (verify) 

keotentikan pesan elektronik tersebut, apakah benar dari pengirim yang dimaksud. 

Pembahasan mengenai Komunikasi transaksi elektronik amat penting karena 

berkaitan dengan kapan suatu pefjanjian elektronik disepakati. Suatu perjanjian 

lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik 

diterimanya suatu penawaran (offerte). Artinya dengan diterimanya suatu 

penawaran maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah mengetahui 

tentang adanya penawaran tersebut. Dan pihak penerima penawaran melakukan 

penerimaan terhadap penawar tersebut sehingga lahirlah suatu perjanjian. 

 

Dengan tidak bertemunya antara orang yang memberikan penawaran dan orang 

yang menerima penawaran dalam suatu transaksi elektronik, maka penawaran 

baru dianggap disepakati jika diterimanya jawaban atas penawaran 

(acknowledgement) oleh pemberi penawaran. Sehingga tampak jelas bagi kita 

bahwa kedua belah pihak tersebut dianggap telah sama-sama mengetahui adanya 

kesepakatan atas penawaran yang dijadikan patokan saat Iahirnya suatu 

perjanjian. Prinsip-prinsip Komunikasi transaksi elektronik yang dibahas diatas 
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adalah model law untuk e-commerce UNCITRAL. Dan juga prinsip-prinsip 

Komunikasi transaksi elektronik tersebut dibubuhi tanda tangan elektronik. 

 

2.7.9 Pendelegasian Wewenang Kepada Komputer atau Orang Lain. 

Sangat sulit dibayangkan apabila seorang pejabat menandatangani ribuan 

dokumen export/import setiap bulannya. Namun kenyataannya, hal itu bisa 

terjadi. Untungnya dengan menggunakan komputer, proses pemeriksaan 

dokumen-dokumen acap kali bisa dipercepat.Dokumen export/import yang 

disetujui dapat segera dikirim kepada adressee. Karena sesunggunnya bukan 

pejabat itu yang melakukan persetujuan (karena diotomatisasi oleh komputer), 

maka secara hukum perlu ada aturan yang memperbolehkan pendelegasian 

Wewenang kepada komputer. Tentunya komputer tersebut harus diprogram 

terlebih dahulu sesuai dengan „kehendak‟ pemberi wewenang (dalam hal ini sang 

pejabat). Sang pejabat harus memiliki kontrol terhadap komputer yang melakukan 

pemeriksaan dan penyetujuan dokumen-dokumen export import yang seharusnya 

ditandatangani oleh pejabat tersebut. Pendelegasian Wewenang juga dapat 

diperluas kepada orang lain (bukan komputer). 

 

2.7.10 Jaminan Keamanan  

Bab kedua dari model law UNCITRAL untuk e-commerce banyak menuntut 

adanya suatu jaminan atas kehandalan sistem, jaminan atas keaslian transaksi 

elektronik, atau metode pembuktian yang handal. Semua itu sebenarnya terkait 

dengan masalah keamanan (security) dari transaksi elektronik. Secara hukum, 

keamanan transaksi elektronik dapat dicapai dengan cara : 

a. Memberikan jaminan (atau serifikasi) kepada sistem, yang menunjukan bahwa 

sistem yang dipergunakan untuk transaksi elektronik tersebut dapat diandalkan 

keamanannya. 

b. Mengimplementasikan sistem yang telah terbukti kehandalannya (misalnya 

sudah terbukti sulit di-hack). Jadi nanti kalau ada masalah di pengadilan, harus 

dibuktikan bahwa sistem tersebut keamanannya dapat diandalkan. 

 

2.7.13 Pengakuan Transaksi Elektronik Dalam Hukum Indonesia 

Perjanjian yang dibuat antar para pihak ini pada dasamya tidak harus dibuat dalam 

bentuk tenentu (tertulis). Perjanjan-perjanjian yang ada pada galibnya berbentuk 

bebas. Perjanjian itu dapat diadakan dalam bentuk lisan dan apabila diterakan 

dalam suatu tu|isan, itu sering kali mempunyai sifat alat pembuktian semata-

mata
10

. Meskipun demikian terdapat beberapa perjanjian diisyaratkan adanya 

bentuk tertulis, bahkan diharuskan adanya akta notaris (hibah, pengesahan atas 

tanah yang terdaftar, pembentukan perseroan terbatas) Syarat „tertulis‟ dari suatu 

perjanjian berdasarkan pendapat diatas adalah sangat relatif dan hanya 

                                                           
10

HFA.Vollmar, pengantar Studi Hukum Perdata jilid 2 (Jakarta, Raja Grafindo persada,1995), hal 128. Elips  

Pengembangan Hukum Ekonomi (Jakarta:Elips,1998) hal 21 
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mempunyai sifat pembuktian semata. Pitlo dalam bukunya Bewus en Verjaring 

Naar het Netherlands Burgerlijk Wetboek memberikan definisi surat yang 

diberikan para ahli hukum pembuatan BW adalah,  

"pembawa tanda bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. 

Atas beban apa dicantumkannya tanda bacaan tersebut adalah tidak penting ”. 

Dengan demikian, jika kita memperluas makna perjanjian kepada defenisi 

„transaksi elektronik‟ yang Kami buat, maka setidaknya ada dasar hukum bagi 

suatu transaksi yang menggunakan media elektronik. Perkembangan 

yurisprudensi di Indonesia pada saat ini juga telah menunjukan perkembangan 

yang baik, yaitu diterimanya faxsimile sebagai alat bukti dalam putusan 

Mahkamah Agung RI No.9K/N/1997
11

. Bukti berupa faxsimile dapat diterima 

sebagai bukti tulisan, perkembangan ini tentu sangat bagus dalam mendukung 

kegiatan bisnis pada saat ini. Kemudian, berdasarkan Undang-undang nomor 8 

tahun 1997 mengenai Dokumentasi Perusahaan, bab 3 pasal 12 sampai pasal 16, 

menyatakan bahwa dokumen yang ditransfer ke microfilm atau media Iainnya 

dapat dianggap sama seperti dokumen aslinya, asalkan proses 

pengarsipan/pengtransferan tersebut dilegalisir oleh notaris Para pihak juga 

berwenang untuk mengadakan perjanjian apa saja yang akan berlaku sebagai bukti 

antara mereka (perjanjian bukti/perjanjian penetapan/ seperti yang ada dalam 

Arres HR 3 Mei 191828 Maksud dari perjanjian penetapan adalah perjanjian-

perjanjian yang disitu ditetapkan, apakah yang akan merupakan hal yang menurut 

hukum bagi para pihak tanpa bahwa disitu ada maksud untuk menciptakan hak-

hak dan / atau Kewajiban-kewajiban baru Perjanjian ini tidak bersifat obligator 

dan dispositif tetapi deklaratif (menerangkan, menyatakan). Hal itu tidak 

menimbulkan sesuatu yang baru, tetapi mempertetapkan apa-apa yang menurut 

penglihatan dari para pihak haruslah dipandang sebagai suatu perhubungan hukum 

yang ada. Perjanjian-perjanjian seperti ini adalah dimungkinkan dan sah 

berdasarkan aturan umum hukum perjanjian. 

(aries HR 25 Juni1926, 2 Desember 1927,9 Januari 1941). 

 

Sebagai contoh dua pihak yang bertransaksi dengan EDI, sebelum melakukan 

transaksi akan melakukan penandatanganan trading partner agreement dengan 

mempercayai data message yang saling dipertukarkan melalui sebuah EDI servis 

provider, sebagai bukti transaksi. Apabila kita mengartikan syarat „tertulis‟ secara 

harfiah maka perjanjian dalam bentuk elektronik sukar untuk dapat dimasukan 

dalam kategori ini. „Tertulis‟ disini harus diartikan secara meluas, karena tidak 

selalu harus menggunakan media kertas. Jadi tertulis disini sebenarnya hanyalah 

salah satu media fiksasi saja atau perlekatan suatu informasi pada suatu media. 

                                                           
11

 Wijanarto, Dampak Implementasi Undang-undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan ‟Jurnal Hukum Bisnis (vol 8, 

I 999): 79 
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Sedangkan dalam perbuatan hukum Iainnya secara umum bentuk tulisan hanya 

mempunyai arti sebagai alat bukti, yang hanya memperoleh arti sebagai alat bukti 

yang hanya memperoleh arti apabila perjanjiannya dibantah. Berdasarkan 

pendapat tersebut diatas sebenarnya adalah tidak merupakan suatu masalah 

apabila suatu perjanjian itu dibuat/dituangkan dalam bentuk atom-atom tinta 

diatas kertas („tertuIis‟ dalam anggapan konvensional) ataupun dalam bentuk bit-

bit data Hanya saja, kerancuan mengenai makna „tulisan‟ itulah yang membuat 

transaksi elektronik sulit diakui, sehingga kata „tertulis‟ ini haruslah diartikan 

secara meluas. 

 

2.8 Transaksi Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik 

2.8.1 Tanda Tangan Digital 

Penggunaan tanda tangan digital (digital signature) adalah pendekatan yang 

dilakukan oleh teknologi encryption terhadap kebutuhan akan adanya suatu 

„tandatangan‟ atau adanya „penghubung‟ antara suatu dokumen / data / messages 

dengan orang yang membuat atau menyetujui dokumen tersebut. Penggunaan 

teknologi ini juga akan membantu para pihak untuk menyatakan bahwa suatu 

dokumen adalah sudah berupa dokumen yang „final and binding‟. Digital 

Certificate merupakan suatu sertifikat identitas milik seseorang yang berisi antara 

lain : nama, alamat, jabatan, issuer dan berbagai informasi penting mengenai 

pemilik dari digital certificate tersebut. Pada saat ini didunia pada umumnya 

standar yang digunakan untuk public key certificate adalah standar ISO/IEC/ITU 

X.509. Fungsi dan digital certificate ini terutama adalah untuk menghubungkan 

(securely associated) antara sebuah public key public key dengan seseorang, bagan 

hukum atau dengan sebuah alat perangkat. Terdapat beberapa fungsi Iain dari 

digital certificate ini, misalnya untuk menentukan kecakapan seseorang / badan 

hukum l perangkat. Penggunaan digital certificate ini memungkinkan para pihak 

identitas masing-masing pihak dan juga kecakapan dari para pihak melakukan 

suatu perbuatan hukum. 

 

2.8.2 Tanda Tangan Elektronik  

Apabila digital signature adalah suatu penerapan penggunaan public key 

cryptography, maka electronic signature adalah suatu teknik 'penandatanganan' 

yang menggunakan berbagai cara, artinya tidak harus menggunakan public key 

cryptography. 

 

Defenisi atau penjelasan mengenai electronic signature menurut UNCITRAL 

Unifom Rules on Electronic Signature Draft adalah sebagai berikut : 

(a) “Electronic signature” means data in electrinic form in, affixed to or 

logically associated with, a data message, and [that may be] used to 

[identity the signature holder in relation to the data message and 



25 

 

indicate the signature holdefs approval of the information contained in 

the data message] . 

(b “enhanced electronic signature” means an electronic signature which 

[is created and] can be verified through the application of a security 

procedure or combination of security procedures that ensures that 

such electronic signature :  

(i)   is unique to the signature holder [for the purpose for] [within 

the contect in] which it is used; 

 (ii)  can be used to identify objectively the signature holder in 

relation to the data message; 

(iii)  was created and affixed to the data message by the signature 

holder or using a means under the sole of the signature 

holder.
12

 

 

2.8.3 Kemungkinan Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam hukum 

Indonesia. 

Cara untuk „melihat‟ tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum Indonesia 

adalah untuk melihatnya sebagai tanda tangan biasa. Jika kita mengasumsi bahwa 

transaksi elektronik dapat dianggap sama dengan tulisan (yang diakui secara 

hukum), maka  tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk 

khusus dari transaksi. Dengan demikian, seluruh transaksi elektronik dengan tanda 

tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta. Kemudian dengan melihat 

karakteristik dari tanda tangan sebagaimana dijelaskan dalam diatas dapat menarik 

kesimpulan bahwa untuk dapat menerima surat tanda tangan (lebih 

tepatnya‟penandaan‟) secara hukum, dalam sebuah teknik penandatanganan harus 

ada mekanisme untuk mengidentifikasi pihak yang melakukan penandatanganan 

dan mengidentifikasikan kesediaan dari pihak yang melakukan tanda tangan untuk 

sepakat dengan apa yang ditandatanganinya. Kalau tanda tangan elektronik dapat 

memenuhi syarat-syarat itu, maka tanda tangan elektronik dapat diterima sebagai 

tanda tangan yang valid. 

 

2.9 Konsep infrastruktur kunci publik (public key infrastructure/ PKI). 

Bagian ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai teknologi dasar yang 

dipergunakan dalam pengamanan data untuk e-commerce, yakni, kriptografi 

dengan  fokus  pada  publik key cryptography (kriptografi kunci  publik). 

Kemudian pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai infrastruktur kunci 

publik (public key infrastructure yang disingkat PKI) beserta pengelolaan 

infrastruktur tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai certificate policy dan 

certificate practice framework. Pada akhir kita akan membahas mengenai 

                                                           
12

UncitraL Working Group on Electronic commerce, Thirty-fourt session, Viena, 8-19 February 1999, Draft On 

ELECTRONIC 
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masalah-masalah yang ada maupun yang timbul seputar PKI Untuk mendapatkan 

spesifikasi Iengkap mengenai PKI, pembaca dapat merujuk pada dokumen-

dokumen RCF yang diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force. 

 

Adapun dokumen-dokumen yang berkaitan tersebut mencakup : 

 RFC 2459 : Internet X.509 Public key Infrastructure Certificate and CRL 

Profile. 

 RFC 2501: Internet X.509 Public key Infrastructure Management 

Protocols. 

  RFC 2511 : Internet X.509 Certificate Request Message Format. 

  RFC 2527 : Internet X.509 Public key Infrastructure Certificate Policy 

and Certification Practices Framework. 

  RFC 2528 : Internet X.509 Public key Infrastructure Representation of 

Key Exchange Algoritnm(KEA) Keys in Internet X.509 Public key 

Infrastructure Certificates. 

  RFC 2559 : Internet X.509 Public key Infrastructure Operational 

Protocols LDA Pv2. 

  RFC 2560 : X.509 Internet Public key Infrastructure Online Certificate 

Status Protocol –OCSP. 

 RFC 2585 : Internet X.509 Public key Infrastructure Operational 

Protocols FTP and HTTP. 

  RFC 2587 : Internet X.509 Public key Infrastructure LDAPv2 Schema. 

  RFC 3029 : Internet X.509 Public key Infrastructure Data Validation and 

Certitication Server  Protocols. 

  RFC 3039: Internet X.509 Public key Infrastructure Qualified Certificates 

Profile. 

  

2.10 Konsep Dasar Kriptografi  

Kriptografi, sebagai batu bata utama untuk keamanan e-commerce adalah ilmu 

yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat 

disampaikan kepada penerima dengan aman. Lsu-isu dalam kriptografi meliputi : 

1. Kerahasiaan (confidential) dari pesan dijammin dengan melakukan enkripsi 

(penyandian), sehingga pesan yang telah disandikan itu tidak dapat dibaca 

oleh orang-orang yang tidak berhak. 

2. Keutuhan (integrity) dari pesan, sehingga saat pesan itu dikirimkan tidak ada 

yang  ias mengutak atik ditengah jalan. Sebagai contoh, dalam suatu 

transaksi pembayaran, sang pengirim pesan berkepentingan agar nilai cek 

digital sebesar Rp. 1.000.000,- tidak diubah orang lain menjadi Rp. 

10.000.000,- ditengah jalan. 

3. Jaminan atas identitas dan keabsahan (authenticity) jati diri dari pihak pihak 

yang melakukan transaksi sekedar ilustrasi, dari sisi konsumen, harus ada 
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jaminan bahwa www.ibu-dibyo.co.id adalah benar benar ticket office milik ibu 

Dibyo di Cikini. Sebaliknya, seorang pedagang di Internet juga perlu 

mengetahui apakah seorang konsumen yang sedang berbelanja di websitenya 

benar-benar menggunakan kartu kredit millknya sendiri. 

4. Transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak  ias disangkal (non 

repudiation) jika terjadi sengketa atau perselisihan pada transaksi elektronik 

yang telah terjadi. 

 

Dalam kriptografi, ada dua proses utama : 

1. Enkripsi (encryption) : yakni proses untuk mengubah pesan asli (plaintext) 

menjadi pesan yang tersandikan atau pesan yang terrahasiakan (ciphertext) 

2. Dekripsi (decryption) : yakni proses mengubah pesan yang tersandikan 

(ciphertext) kembali menjadi pesan pada bentuk aslinya (plaintext).  

 

Plaintext   Key    Cliphertext     Key      Original plaintext 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Proses enkripsi dan dekripsi 

 

Seperti akan kita Iihat nanti, proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci 

(key) Jadi meskipun penyerang (hacker) mengetahui secara tepat algoritma 

enkripsi dan deskripsinya, namun jika penyerang itu tidak memiliki kunci yang 

tepat, maka penyerang itu tidak  ias menjebol saluran komunikasi antara 

pengirim dan penerima. 

 

2.10.1 Kriptograi Kunci Simetrik. 

Ini adalah jenis kriptografi yang paling umum dipergunakan. Kunci untuk 

membuat pesan yang disandikan sama dengan kunci untuk membuka pesan yang 

disandikan itu. Jadi pengirim pesan dan penerima pesan harus memiliki kunci 

yang sama persis. Siapapun yang memiliki kunci tersebut temasuk pihak-pihak 

yang tidak diinginkan dapat membuat dan membongkar rahasia ciphertext. 

Problem yang paling jelas disini terkadang bukanlan masalah pengiriman 

ciphertext-nya, melainkan masalah bagaimana menyampaikan kunci simetris 

rahasia tersebut kepada pihak yang diinginkan. Dengan kata lain ada masalah 

pendistribusian kunci rahasia. Contoh algoritma kunci simetris yang terkenal 

adalah DES (data encryption standart) TripleDES, IDEA, Blowfish, Twotish, AES 

(advanced encryption standard ) dan RC-4. 

 

Encryptio Descryption 
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Gambar. Penggunaan kunci simetris 

 

2.10.2 Kriptografi kunci publik / kunci asimetrik. 

Teknik kriptografi kunci publik mencoba menjawab permasalahan pendistribusian 

kunci pada teknoiogi kriptografi kunci Simetrik. Dalam kriptografi kunci publik, 

setiap pihak memiliki sepasang kunci : 

1. Sebuah kunci publik yang didistribusikan kepada umum/ khalayak 

ramai. 

2. Sebuah kunci privat yang harus disimpan dengan rahasia dan tidak 

boleh diketahui orang Iain. 

Dalam ilustrasi yang akan dijabarkan nanti, guna mempermudah penjelasan kita 

akan menggunakan beberapa nama ganti orang yakni Anto, Badu, Chandra dan 

Deni untuk mempresentasikan pihak-pihak yang melakukan transaksi. 

 

Ada dua kegunaan mendasar dari setiap pasangan kunci - privat: 

1. Membungkus pesan sehingga kerahasiaannya terjamin. Siapapun Anto, 

Chandra dan Deni dapat mengirim pesan rahasia kepada Badu dengan cara 

mengenkripsi pesan asli (plaintext) dengan kunci publik milik Badu. 

Karena yang memiliki pasangan kunci privatnya hanyalah Badu, maka 

tentu yang bisa menerima pesan rahasia hanyalah Badu.  

 
Gambar. Pengiriman pesan rahasia (disederhanakan) 

 

2. Menandatangani pesan untuk menjaga keotentikan pesan. Jika Anto hendak 

menandatangani suatu pesan, maka Anto akan menggunakan kunci 

privatnya untuk membuat tanda tangan digital. Semua orang Iainnya (Badu, 
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Chandra, Deni) bisa memeriksa tanda tangan itu jika memiliki kunci publik 

Anto. 

 
Gambar. Penandatanganan pesan  dan pemeriksaanya (disederhanakan) 

 

Patut diperhatikan bahwa penggunaan kunci publik yang dijabarkan diatas 

merupakan penyederhanaan, sehingga tanda tangan digital akan dijelaskan secara 

Iengkap dalam sub-bab tersendiri. Proses penyandian dan penandatanganan yang 

dipraktekkan, selain menggunakan teknologi kunci publik, juga memanfaatkan 

kunci simetrik dan fungsi hash. Contoh algoritma kunci publik yang sring dipakai 

adalah RSA, DSS (digital signature standard), El- Gamal, schnoor, Diffie -

Hellman, dan ECC (Cleptic Curve Cryptosystem). 

 

2.10.3 Fungsi Hash Satu Arah. 

Fungsi hash berguna untuk menjaga Keutuhan (integrity) dari pesan yang 

Dikirimkan. Bagaimana jika Anto mengirimkan surat pembayaran kepada Badu 

sebesar 1 juta rupiah, namun ditengah jalan Maman (yang ternyata berhasil 

membobol sandi entah dengan cara apa) membubuhkan angka 0 lagi 

dibelakangnya sehingga menjadi 10 juta rupiah ? Dimata Tari, pesan tersebut 

harus utuh, tidak diubah-ubah oleh siapapun, bahkan bukan hanya oleh Maman, 

namun juga termasuk oleh Anto, Badu dan gangguan pada transmisi pesan 

(noise). Hal ini dapat dilakukan dengan fungsi hash satu arah (one way hash 

function), yang terkadang disebut sidik jari (Hingerprint), hash, message integrity 

check, atau manipulation detection code. Saat Anto hendak mengirimkan 

pesannya, dia harus membuat sidik jari dari pesan yang akan dikirim untuk Badu. 

Pesan (yang besarnya dapat bervariasi) yang akan di hash disebut pre-image, 

sedangkan output-nya yang memiliki ukurannya tetap, disebut hash value (nilai 

hush). Kemudian, melalui saluran komunikasi yang aman, dia mengirimkan sidik 

jarinya kepada Badu. Setelah Badu menerima pesan si Anto - tidak peduli Iewat 

saluran komunikasi yang mana - Badu kemudian juga membuat sidik jari dari 

pesan yang telah diterimanya dari Anto. Kemudian Badu membandingkan sidik 

jari yang dibuatnya dengan sidik jari yang diterimanya dari Anto. Jika kedua sidik 

jari itu identik, maka Badu dapat yakin bahwa pesan itu tidak diubah-ubah sejak 

dibuatkan sidik jari yang diterima dari Badu. Jika pesan pembayaran 1 juta rupiah 

itu diubah menjadi 10 juta rupiah, tentunya akan menghsilkan nilai hash yang 

berbeda. 
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Fungsi hash untuk membuat sidik jari tersebut dapat diketahui oleh siapapun, tak 

terkecuali, sehingga siapapun dapat memeriksa Keutuhan dokumen atau pesan 

tertentu. Tak ada algoritma rahasia dan umumnya tak ada pula kunci rahasia. 

Jaminan dari keamanan sidik jari berangkat dari kenyataan bahwa hampirtidak 

ada dua pre-image yang memiliki hash value yang sama. Inilah yang disebut 

dengan sifat collision free dari suatu fungsi hash yang baik. Selain itu, sangat sulit 

untuk membuat suatu pre-image jika hanya diketahui hash value-nya saja. 

 

Contoh algoritma fungsi hash satu arah adalah MD-4, MD-5 dan SHA.  Message 

authentication code (MAC) adalah satu variasi dari fungsi hash satu arah, hanya 

saja selain pre-image, sebuah kunci rahasia juga menjadi input bagi fungsi MAC. 

 

2.10.4 Tanda Tangan Digital. 

Badu memang dapat merasa yakin bahwa sidik jari yang datang bersama pesan 

yang diterimanya memang berkorelasi. Namun bagaimana Badu dapat merasa 

yakin bahwa pesan itu berasal dari Anto 7 Bisa saja saat dikirimkan oleh Anto 

melalui saluran komunikasi yang tidak aman, pesan tersebut diambil oleh Maman. 

Maman kemudian mengganti isi pesan tadi, dan membuat lagi sidik jari dari pesan 

yang baru diubahnya itu. Lalu, Maman mengirimkan lagi pesan beserta sidik 

jarinya itu kepada Badu, seolah-olah dari Anto. Untuk mencegah pemalsuan, Anto 

membubuhkan tanda tangannya pada pesan tersebut. Dalam dunia elektronik, 

Anto membubuhkan tanda tangan digital pada pesan yang akan dikirimkan untuk 

Badu sehingga Badu dapat merasa yakin bahwa pesan itu memang dikirim Anto. 

Sifat yang diinginkan dari tanda tangan digital diantaranya adalah : 

1. Tanda tangan asli (otentik), tidak mudah ditulis/ ditiru oleh orang Iain. Pesan 

dan tanda tangan pesan tersebut juga dapat menjadi barang bukti sehingga 

penandatangan tidak bisa menyangkal bahwa dulu ia tidak pernah 

menandatanganinya. 

2. Tanda tangan itu hanya sah untuk dokumen (pesan) itu saja . Tanda tangan itu 

tidak bisa dipindahkan dari suatu dokumen ke dokumen Iainya. Ini juga berarti 

bahwa jika dokumen itu diubah, maka tanda tangan digital dari pesan tersebut 

tidak sah lagi. 

3. Tanda tangan itu dapat diperiksa dengan mudah. 

4. Tanda tangan itu dapat diperiksa oleh pihak-pihak yang belum pernah bertemu 

dengan penandatangan. 

5. Tanda tangan itu juga sah untuk kopi dari dokumen yang sama persis. 

Meskipun ada banyak skenario, ada baiknya kita perhatikan salah satu 

skenario yang cukup umum dalam penggunaan tanda tangan digital. Tanda 

tangan digital memanfaatkan fungsi hash satu arah untuk menjamin bahwa 

tanda tangan itu hanya berlaku untuk dokumen yang bersangkutan saja. 
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Bukan dokumen tersebut secara keseluruhan yang ditandatangani, namun 

biasanya yang ditandatangani adalah sidik jari dari dokumen itu beserta time 

stamp-nya dengan menggunakan kunci privat. Time stamp berguna untuk berguna 

untuk menentukan waktu pengesahan dokumen. Keabsahan tanda tangan digital 

itu dapat diperiksa oleh Badu. Pertama-tama Badu membuat lagi sidik jari dan 

pesan yang diterimanya. Lalu Badu mendekripsi tanda atangan digital Anto untuk 

mendapatkan sidik jari yang asli. Badu lantas membandingkan kedua sidik jari 

tersebut. Jika kedua sidik jari tersebut sama, maka dapat diyakini bahwa pesan 

tersebut ditandatangani oleh Anto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Pemeriksaan keabsahan tanda tangan digital 

 

2.10.5 Sertifikat digital. 

Kriptografi kunci publik bukan tanpa masalah. Masalah utama adalah bagaimana 

orang-orang bisa yakin bahwa kunci publik yang di „duga‟ milik Badu adalah 

benar-benar milik Badu? Bukankah bisa saja Chandra membohongi Anto bahwa 

kunci publiknya adalah kunci publik milik Badu? Untuk mengamankan kunci 

publik, setiap kunci publik beserta keterangannya ”disegel” dengan tanda tangan 

digital agar kunci publik dan keterangannya tidak bisa “dikutak-katik” oleh 

hacker. lngat bahwa dengan menandatangani kunci publik dan keterangannya 

berarti tidak ada yang bias ”memanipulasinya” lagi. Kalaupun ada yang 

mengubah-ubah, pasti akan ketahuan, karena tanda tangannya tidak akan valid 

lagi (Iihat sifat tanda tangan digital).  

 

Kunci publik beserta keterangan yang menyertainya yang sudah ditanda tangani 

disebut dengan istilah sertifikat digital. Lembaga yang menandatangani sertifikat 

digital disebut dengan istilah Certification Authority (CA) .Kita boleh 

membayangkan sertifikat digital berupa ”tanda pengenal digital”. 
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Keterangan yang ada dalam standar sertifikat digital X.509 versi 3 dan di RFC 

2459 meliputi: 

1. Versi sertifikat 

2. Nomor seri sertifikat 

3. Algoritma yang dipergunakan 

4.  Nama pemilik sertifikat digital,atau istilah Iainnya adalah Subject atau 

subscriber. DiIengkapi pula dengan keterangan mengenai pemilik, seperti: 

negara asal, organisasi, unit dalam organisasi itu, provinsi, dsb. Pada 

identitas "digital” dari pemilik sertifikat digital juga dicantumkan e-mail 

atau domain name website-nya (oleh karena itu untuk membuat sertifikat 

digital, sebuah perusahaan juga harus melampirkan surat keterangan yang 

menyatakan bahwa dirinya berhak menggunakan domain name tersebut). 

5. lssuer, yakni Iembaga yang menerbitkan sertifikat digital. 

6.  Validitas, yakni masa berlakunya sertifikat digital tersebut. 

7. Extension Iainnya (sesuai kebutuhan penggunaan yang spesifik pada bidang 

tertentu) yang dapat meliputi: 

o Nomor identifikasi kunci yang dipakai oleh CA (jika CA tersebut 

memiliki beberapa pasang kunci). 

o Nomor identifikasi kunci yang dipakai oleh subscriber (jika 

subscriber tersebut memiliki beberapa pasang kunci. 

o Key Usage : menjelaskan bagaimana kunci itu dipergunakan secara 

teknis, apakah untuk penandatanganan, session key encryption, 

authenthication, dan sebagainya. 

o Extended key usage : menjelaskan untuk apa kunci itu 

dipergunakan: untuk  (SSL/TLS), signing/authentication, time 

stamping code signing, dan sebagainya. 

o CRL : lokasi dimana orang pemeriksa sertitikat dapat memeriksa 

lebih jauh, apakah sertifikat tersebut sudah dicoret/dibatalkan atau 

belum oleh issuenya. 

o Masa penggunaan kunci privat : menjelaskan sampai kapan kunci 

privat yang berpasangan dengan sertifikat digital ini masih berIaku. 

Hal ini disebabkan karena pendapat bahwa sebaiknya masa berlaku 

kunci privat tidak perlu sama dengan masa berlaku kunci publik 

(meskipun masih diperdebatkan). 

o Certificate Policy : berkaitan dengan bagaimana sertifikat ini 

digunakan dalam kehidupan. HaI ini lebih berkaitan pada faktor 

manfaat bisnisnya.  

Contoh : ada sertifikat certificate policy nya hanya boleh 

diperkenankan untuk mengamankan surat-surat biasa, sedangkan 

untuk mengamankan kontrak bernilai milyaran atau untuk 

mengamankan cek digitaI, maka diperlukan sertifikat jenis Iainnya. 

Masalah certificate policy akan dijelaskan lebih tenknis nanti.  
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o Policy mapping : jika dua (atau lebih CA) memiliki suatu kode 

policy yang berbeda untuk suatu jenis policy yang (kurang lebih) 

sama, maka kode tersebut dipetakan dalam CA. 

o Subject Alternative Name : bisa berupa e-mail URI(Universal 

Resource Identifier), atau nomor Ip dari issuer. 

o Issuer Alternatvie Name : bisa berupa e-mail, URI (Universal 

Resource Identifier) atau nomor IP dari issuer. 

o Subject directory attbutes : dipergunakan untuk atribut dari Acces 

Control , tetapi disarankan tidak untuk dipergunakan karena jika 

attribut itu diganti, maka terpaksa sertifikatnya direvoke.  

o Basic constraint menjelaskan apakah sertifikat ini memiliki CA 

atau bukan. Jika merupakan sertifikat sebuah CA atau bukan.Jika 

merupakan sertifikat sebuah CA, maka juga ada tield yang 

menjelaskan berapa banyak CA yang bisa ditelusuri dalam sebuah 

trust-network(certitication path). 

o Name constraint : menjeIaskan CA mana saja yang diperkenankan 

atau dilarang ada dalam Certification path.  

8. Tanda tangan CA pacia sertifikat digital. 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

Gambar . Sertifikat digital 

 

2.11 Transaksi Elektonik Dengan Kriptografi 

2.11.1 Skenario transaksi elektonik dengan kriptograti kunci publik. 

Berikut ini dijelaskan mengenai bagaimana sebuah teknik-teknik kriptograti 

mengamankan transaksi elektronik.  
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Gambar . Transaksi aman dengan PKI
13

 

 

No Penjelasan diagram 

1. Alice menjalankan (runs) data yang hendak ia kirimkan, melalui algoritma 

satu arah (one way algorithm) sehingga ia mendapat satu nilai (value) yang 

unik dari data tersebut. Nilai ini disebut message digest. Nilai adalah semacam 

sidik jari bagi data tersebut dan akan digunakan dalam proses yang lebih lanjut 

untuk meneliti keutuhan (integrity) dari data tersebut. 

2. Alice kemudian melakukan enkripsi teradap message digest tersebut dengan 

menggunakan kunci privatnya sehingga ia akan mendapatkan digital signature 

dari data tersebut. 

3. Kemudian, Alice membuat (generates) suatu kunci simetris secara acak 

(random) dan mengunakan kunci itu melakukanenkripsi terhadap data yang 

hendak ia kirimkan, tandatangani (signature) miliknya, dan salinan dari 

sertifikat digitalnya yang berisi kunci publiknya. Untuk mendekripsi data 

tersebut Bob membutuhkan salinan dari kunci simetris tersebut. 

4. Alice harus memiliki terlebih dahulu sertifikat milik Bob, sertifikat ini berisi 

salinan (copy) dari kunci publik milik Bob. Untuk menjamin keamanan 

transmisi dari kunci simetris maka kunci tersebut dienkripsi dengan 

menggunakan kunci publik milik Bob. Kunci yang telah dienkripsi yang 

dikenal sebagai amplop digital (digital envelope) akan dikirimkan 

bersamasama dengan data yang telah dienkripsi. 

5.  Alice kemudian akan mengirimkan data (message) tersebut yang berisi data 

yang telah dienkripsi dengan kunci simetris, tandatangan dan sertifikat digital, 
                                                           
13

 Visa mastercard, secure electronic transmicion, book one, bussiness description, 1997. http://www.setco.org 
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serta kunci simetris yang telah dienkripsi dengan kunci asimetris (digital 

envelope). 

6. Bob menerima pesan (message) dari Alice tersebut dan kemudian mendekripsi 

amplop digital dengan kunci prifat yang dipunyainya, ia kemudian akan 

mendapatkan kunci asimetris. 

7. Bob kemudian menggunakan kunci simetris tersebut untuk mendekripsi data 

itu (property descryption), tandatangan Alice dan sertifikat miliknya. 

8. la kemudian mendekripsi digital signature milik Alice dengan menggunakan 

kunci publik milik Alice, yang didapat Bob dari sertifikat milik Alice. Dari 

dekripsi ini akan didapatkan message digest dari data tersebut. 

9. Bob kemudian memproses (run) data itu dengan menggunakan algoritma satu 

arah yang sama yang digunakan Alice untuk message digest. 

10. Akhirnya Bob akan membandingkan antara message digest yang 

didapatkannya dari proses dekripsi diatas dengan message digest yang 

didapatkan dari digital signature milik Alice. Kalau hasil yang didapat dari 

perbandingan itu adalah sama, maka Bob dapat merasa yakin bahwa data 

tersebut tidak pernah dirusak (altered) selama proses transmisi dan data itu 

ditandatangani dengan mengunakan kunci privat milik Alice. Kalau hasil dari 

perbandingan itu adalah tidak sama maka data tersebut pastilah telah diubah 

atau dipalsukan setelah ditandatangani. 

 

2.12 Public key Infrastructure (PKI). 

Public key lnfrastrukture (PKI) atau dalam bahasa lndonesianya infrastruktur 

kunci publik didefinisikan oleh Adams dan Lloyd sebagai : 

“infrastruktur sekuriti yang diimplementasikan menggunakan konsep dan 

teknik kriptografi kunci public” 

 

2.12.1 Entitas PKI. 

Menurut RFC 2510 tentang manajemen sertifikat, dalam sebuah model publik key 

infrastructure terdapat beberapa entitas : 

1. Subject atau subscriber 1 yakni orang-orang yang memiliki sertifikat digital 

dengan dirinya (namanya) tertera sebagai “Subject” dalam sertifikat digital 

tersebut. 

2. Certification Authority (CA) 3 entitas yang namanya tertera sebagai “issuer” 

pada sebuah sertifikat digital 

3. Registration Authority (RA) 2 pihak yang dipercaya oleh CA untuk 

melakukan proses otentikasi dan verifikasi terhadap jati diri subscriber/ 

Subject Penandatanganan tetap dilakukan oleh CA. 

4. Certificate Repository 2 yakni suatu tempat untuk mendistribusikan sertifikat 

yang sudah disahkan oleh CA, maupun tempat untuk mendistribusikan daftar 

sertifikat yang dibatalkan (Certificate Revocation List/ CRL) 
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5. Relying party : orang yang melakukan transaksi bisnis dengan mempercayai 

sertifikat digital dari orang Iain (biasanya mitra transaksinya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar . Entitas dalam infrastruktur kunci publik 

 

2.12.2 Subscriber. 

Pengertian dari seorang pelanggan (“subscriber”) tidaklah mengacu hanya 

terbatas ada seorang subjek hukum saja. Sebenamya subscriber dari sebuah 

sertifikat digital tidaklah harus orang atau perusahaan, namun bisa juga peralatan 

(devide) pada jaringan, apiikasi software dan downloadable application. Dalam 

RFC 2459, dipergunakan istiiah “Subject” untuk subscriber. Seorang subscriber 

harus bisa menjaga private key-nya baik-baik, jangan sampai tercuri oleh orang 

lain. Ini amat penting, karena jika ada tanda tangan sang subcriber pada sebuah 

dokumen dapat diverifikasi dengan sertifikat digital yang bersangkutan, maka 

sang subscriber tidak bisa membantah bahwa dia telah menandatangani dokumen 

tersebut. Untuk keamanan dari kunci privat subscriber, biasanya kunci itu 

disimpan dalam PSE (personal security environment) yang baik seperti dalam 

smartcard. Namun, karena faktor biaya, kadang kaia kunci privat itu cukup 

dienkripsi (menggunakan PKCS#5) dalam sebuah file sehingga bisa diletakan di 

hard disk, disket atau CD-ROM. 

 

2.12.3 Certification Authority. 

Certification Authority (CA) adalah sebuah Iembaga yang bertugas mensertifikasi 

jati diri subscriber/ Subject agar subscriber itu bisa dikenali di dunia digital, 

dengan menerbitkan sertifikat digital untuk tiap subscriber-nya. Jika dianalogikan 

dengan penerbitan KTP di kelurahan, mungkin CA dapat disamakan posisinya 

dengan lurah yang menandatangani setiap KTP di kelurahannya. Hanya saja CA 



37 

 

menandatangani „KTP digital‟. Tentunya CA harus merupakan entitas yang 

independen dan terpercaya (tarusted third party). Untuk memberikan gambaran 

bagaimana CA bekerja kita ambil contoh bagaimana cara sebuah perusahaan 

meminta SSL. Perusahan itu perlu menunjukan kepada CA dua lembar surat, 

yakni surat ijin usaha dan surat izin penggunaan suatu domain name tertentu. 

Barulah setelah memeriksa keabsahan kedua dokumen tersebut, CA menerbitkan 

sertifikat digital SSL untuk perusahan yang bersangkutan. Sebenarnya tidak harus 

pihak ketiga diluar organisasi sang subscriber; terutama untuk PKI yang tidak 

berhubungan dengan kepentingan publik. Misalnya, CA – internal disebuah 

perusahaan bisa saja mengeluarkan digital ID buat pegawainya, untuk keluar 

masuk ruangan (accses control  card). 

 

2.12.4 Registration Authority. 

Registration Authority (RA) bertanggung jawab untuk melakukan proses 

identifikasi dan otentikasi terhadap subscriber digital, tetapi tidak menandatangani 

sertifikat itu. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali dokumen yang diperiksa 

namun ditandatangani oleh orang yang berbeda. Kembali ke contoh di kelurahan, 

saat kita mendaftarkan diri untuk membuat KTP baru, maka akta kelahiran, surat 

keluarga, dan surat keterangan RT akan diperiksa oleh pegawai tata usaha 

kelurahan. Nah, pegawai tata usaha kelurahan inilah yang dapat dianalogikan 

sebagai RA, karena yang menandatangani KTP tetap lurahnya (diibaratkan CA). 

Adanya sebuah RA dalam PKI memang sifatnya optional (tidak harus ada) karena 

memang RA hanya menjalankan beberapa tugas yang didelegasikan oleh CA jika 

CA tidak sanggup melakukannya. Artinya, bisa saja dalam suatu skenario tertentu, 

seluruh tugas RA berada dalam CA. Menurut Adams dan Lloyd, tugas-tugas RA 

dapat mencakup:  

 Otentikasi calon subscriber secara fisik. 

 Registrasi calon subscriber. 

 Membuat pasangan key untuk subsriber (jika subscriber tidak sanggup 

membuat sendiri pasangan kuncinya.  

  Membuat backup dari kunci privat yang dipergunakan untuk enkripsi (key 

recovery). 

 Pelaporan kalau ada sertifikat yang dicabut (revocation reporting). 

 

2.12.5 Certificate Repository. 

Jika sebuah CA sudah menandatangani sebuah sertifikat digital, bukan berarti 

lantas seluruh permasalahan beres. Seorang subscriber, katakanlah Anto, bisa saja 

memegang sertifikat digital, dan Anto dapat menyerahkan sertifikat digitalnya 

kepada orang lain yang ingin berkomunikasi dengan aman dengan Anto. Teknik 

penyerahan sertifikat digital oleh pribadi ini disebut dengan istilah private 

dessemination. Tapi, teknik ini memiliki beberapa kekurangan : 
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1.  Teknik ini hanya bisa untuk PKI dengan user dalam jumlah kecil. Artinya 

scalability-nya rendah, karena penyebaran informasinya tidak „meluas‟. 

2. Umumnya tidak sesuai dengan struktur perusahaan pada umumnya, yang 

cendrung sifatnya centralized hierarchia, ketimbang user- centris, Namun 

dalam suatu skenario lain, Badu yang belum pernah berkomunikasi dengan 

Anto, hendak mengirimkan pesan rahasia kepada Anto. Nah, untuk itu, Badu 

perlu mendapatkan sertifikat digital Anto. Tetapi dari mana Badu 

mendapatkan sertifikat digital Anto? Oleh karena itu, sebuah tempat 

penyimpanan (repository) online untuk sertifikat digital dibutuhkan dalam 

PKI. 

 

Repository ini juga berguna untuk menyimpan daftar sertifikat yang 

dibatalkan/CRL (yang tidak berlaku sebelum masa berlakunya habis). Jadi 

yang disimpan dalam repository bukan hanya sertifikat digital saja, namun 

informasi-informasi penting yang berkaitan dengan operasi sebuah PKI. 

Repository untuk sertifikat digital boleh diibaratkan seperti daftar alamat atau 

buku telepon. 

Beberapa contoh yang masuk kategori repository mencakup 2 LDAP, X500, 

OCSP responder, database, dsb 

 

2.12.6 Relying Party. 

Relying party adalah pihak yang mempercayai kebeadaan dan keabsahan suatu 

sertifikat digital. Dalam kasus pengiriman data rahasia (dengan amplop digital) 

dari Anto ke Badu, Anto mempercayai keberadaan sertitikat digital Badu. Dalarn 

kasus ini, relying party-nya adalah Anto. Sedangkan dalam kasus 

penandatanganan surat oleh Anto, Badu memeriksa keabsahan tanda tangan Anto, 

adalah relying party-nya. Untuk memberikan contoh lain, misalnya Anto 

mengakses sebuah secure website milik PT Jaya Makmur dengan SSL. Dalam 

koneksi SSL tersebut, web server  akan mengirimkan sertifikat digital milik PT 

Jaya Makmur, yang merupakan subscriber dari sebuah CA tertentu, lndosign 

misalnya. Anto menggunakan sertifikat digital tersebut untuk melakukan proses 

otentikasi web server  milik PT Jaya Makmur. 

 

Mungkin Anto mengenali dan mengakui keabsahan dari sertifikat digital tersebut 

karena 

1. Anto mengakui lndoSign sebagai pihak ketiga yang dipercaya yang 

melakukan proses Sertifikasi. Karena itu, Anto mengakui keabsahan sertifikat 

yang ditandatangani lndoSign. 

2. Sertifikat web server  (SSL certificate) PT Jaya Makmur ditandatangani oleh 

lndoSign 
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3. Maka Anto mengakui keotentikan web server  PT Jaya Makmur. Dalam kasus 

ini, tergambar dengan jelas bahwa Anto adalah relying party. 

 

2.12.7 Certificate Revocation List (CRL). 

Meskipun sebuah sertifikat memiliki masa berlaku (sampai batas kadaluarsa) 

namun ada kalanya sertifikat tersebut harus dibatalkan keabsahannya atau dengan 

kata lain dicabut. Hal ini dapat terjadi kalau sang subscriber. 

 Tidak menjalankan kewajibannya sehingga sertifikatnya terpaksa dicabut. 

 Mengganti namanya, atau ganti address e-mail, misalnya 

 Kehilangan kunci privat pasangannya. 

 Kunci privatnya berhasil dihack oleh orang lain. 

Daftar sertifikat yang dicabut sebelum kadaluarsa itu disebut dengan istilah 

certificate revocation list (CRL) dan disebarkan kepada publik melalui sebuah 

repository. CRL tersebut ditandatangani oleh CA, yang memuat: 

1. Algoritma yang dipergunakan untuk menandatangani CRL. 

2. Nama pihak yang mengeluarkan CRL. 

3. TanggaI/waktu saat CRL ybs dikeluarkan. 

4. Kapan CRL ybs akan kadaluarsa. 

5. KumpuIan sertifikat yang dicabut : nomor seri, waktu pencabutan 

6. Extension Iainnya. 

 

Repository yang mengandung CRL yang di-cache di lokasi „dekat‟ Client, 

memungkinkan pengoperasian PKI secara offIine, tanpa perlu terhubung dengan 

repository utama di CA sentral. ini amat penting, karena berarti transaksi 

elektronik dapat berlangsung secara terdistribusi tanpa perlu adanya hubungan 

online ke pusat. Namun kalau diperhatikan lebih jeli, maka ada jarak antara saat 

sertifikat dicabut, dengan waktu saat CRL diedarkan. Nah, seharusnya, jika ada 

transaksi yang terjadi setelah tanggal pencabutan, maka transaksi tersebut harus 

dibatalkan. Namun jika transaksi tersebut ternyata tidak dapat dibatalkan, maka 

resiko harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. 

 

2.12.8 Online Certificate Status Protocol (OCSP). 

Karena permasalahan data yang ada di CRL tidak realtime, maka mungkin untuk 

jenis aplikasi tertentu yang membutuhkan masalah besar. Misalnya,  untuk 

transaksi fund-transfer bernilai tinggi, mungkin membutuhkan pengecekan 

validitas sertifikat secara real time. Dengan adanya Online Sertitificate Status 

Protocol (dispesitikasikan dalam RFC 2560) maka aplikasi-aplikasi yang 

menggunakan PKI dapat menentukan status keberlakuan dari sebuah sertifikat 

digital, apakah masih berlaku atau sudah dibatalkan. OCSP dapat dipergunakan 

untuk mendapatkan kejelasan status keberlakuan sebuah sertifikat digital dengan 
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keakuratan yang jauh lebih baik ketimbang dengan CRL. Untuk melakukan 

pengecekan status sertifikat, sebuah Client OCSP mengirimkan status request 

kepada OCSP responder. Client tidak akan mengakui keberadaan sertifikat yang 

bersangkutan, sebelum mendapatkan jawaban dari OCSP responder. 

 

2.12.9 Key Backup & Recovery. 

Memang benar bahwa tujuan dari adanya kriptografi adalah memberikan proteksi 

kerahasiaan pada data. Dengan kritografi kunci publik, kerahasiaan terjamin 

karena kunci privat yang dipergunakan untuk proses deskripsi „amplop‟ digital, 

hanya diketahui oleh pemilik kunci privat yang sah. 

Ada beberapa hal yang bisa memaksa kunci privat juga di backup oleh pihak 

ketiga yang dipercaya (trusted third party / TTP ), misalnya : 

 Kunci privatnya yang ada dalam harddisk, secara tidak sengaja sengaja 

terhapus, 

 Smart card yang dipergunakannya hilang atau rusak. 

 Ada pegawai kantor yang mengenskripsi data-data penting 

perusahaan menggunakan kunci publiknya, sehingga saat pegawai kantor berhenti 

bekerja, perusahaan tidak bisa membuka data-data penting tersebut. Perlu dicatat, 

bahwa yang di backup oleh TTP hanya private descrition key (kunci privat yang 

dipergunakan untuk mendeskripsi pesan), bukan private signing key, (kunci yang 

dipergunakan untuk membuat tanda tangan). Hal ini disebabkan karena kalau 

yang di backup adalah pivate signing key, maka dikuatirkan terjadi pemalsuan 

tanda tangan. Dalam kasus dimana private signing key-nya hilang, maka 

terpaksalah sertifikat yang berkaitan dibataIkan (di-revoke), dan sebuah sertifikat 

digital baru diterbitkan oleh CA. 

 

2.12.10 Key Update/Certificate Renewal. 

Setiap sertifikat memiliki masa berlaku tertentu. Saat mendekati masa kedaluarsa, 

sertifikat baru harus diterbitkan oleh CA untuk menggantikannya. Proses inilah 

yang disebut dengan key update atau pembaharuan sertifikat. Biasanya saat 

sertifikat berumur 80% atau 70% dari masa berlakunya, sertifikat baru diterbitkan 

untuk menggantikan yang Iama. Tujuan penggantian kunci ini (key roll over) 

adalah agar transaksi bisnis yang menggunakan PKI tidak terganggu kegiatan 

operasinya. Key update juga berkaitan dengan masalah peningkatan keamanan 

kunci. Dalam sekuriti komputer, ada suatu kebiasaan agar selalu mengganti 

password (dalam hal ini kunci) guna meningkatkan keamanan. Key update dapat 

dilakukan secara manual atau otomatis. 
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2.12.11 Key History. 

Berkaitan dengan adanya key update, maka Anto dalam suatu saat dapat memiliki 

beberapa kunci sekaligus (miliknya), yakni sebuah kunci yang masih „berlaku‟, 

dengan kunci-kunci lainnya yang sudah kadaluarsa atau sudah dibatalkan. Jika 

Anto ingin melakukan proses deskripsi data yang dia enkripsikan 5 tahun yang 

lalu, maka Anto perlu menggunakan kunci yang dipergunakan 5 tahun yang lalu 

untuk mengenkripsikan data tersebut.  

 

2.12.12 Time Stamping. 

Dalam bisnis, waktu terjadinya kesepakatan, Kontrak atau pembuatan surat 

amatlah penting. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme khusus untuk 

menyediakan „waktu‟ yang terpercaya dalam infrastruktur kunci publik. 

Artinya/waktu tersebut tidak didapatkan dari „clock‟ setiap komputer, namun 

didapatkan dari satu sumber yang dipercaya.Penyedia jasa sumber „waktu‟ yang 

dipercaya, juga termasuk kategori TTP. Waktu yang disediakan oleh time stamp 

server, tidaklah harus tepat sekali, karena yang paling penting adalah waktu relatif 

dari suatu kejadian Iain. MisaInya suatu transaksi purchase order terjadi sebelum 

transaksi payment. Meskipun demikian, memang lebih bagus kalau waktu yang 

bersumber dari time stamp server mendekati waktu resmi (dari Badan 

Meteorologi dan Geotisika/BI\AG), misalnya. 

 

2.13 Model-Model Jaringan Kepecayaan. 

2.13.1 Konsep Certification Path. 

Sebelum membahas lebih detail tentang trust model, maka perlu dibahas terlebih 

dahulu tentang Certification path. Yang dimaksud dengan Certification path 

adalah (penelusuran) rantal sertifikasi dari root CA ke subscriber, dimana di 

antara keduanya bisa ada beberapa CA lain, Sebagai contoh, ISETO (lntemational 

Secure Electronic Transaction Organization, yang manajemen PKI -nya 

dipercayakan kepada WlSEkey) adalah root CA global yang memiliki CA-CA 

Iain sebagai anggotanya, seperti misalnya lndoSign. Artinya sertifikat digital 

lndoSign ditandatangani oleh ISETO. Pada gilirannya nanti, lndoSign akan 

melakukan Sertifikasi terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kembali 

kecontoh kita sebelumnya, PT Jaya Makmur yang merupakan subscribe lndoSign, 

sertifikat digitalnya ditandatangani oleh lndoSign. Andaikan ada seorang Relying 

party dari Jepang, bernama Mitsuo yang hendak berdagang dengan PT.Jaya 

Makmur. Mitsuo hanya memiliki sertifikat digital ISETO saja. Saat Mitsuo 

mendapat sertifikat digital PT Jaya Makmur, maka sebenarnya Mitsuo tidak bisa 

„mengakui‟ keberadaan sertifikat tersebut karena tidak mengenai „siapa‟ lndoSign. 

Namun Mitsuo dapat menelusuri certidcation path dari sertifikat tersebut. 

 

Karena sertifikat PT.Jaya Makmur ditandatangani oleh lndoSign, maka Mitsuo 

akan berusaha mendapatkan sertifikat digital lndoSign dari repository. Mitsuo 
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kemudian memeriksa keabsahan sertifikat digital lndoSign yang ditandatangani 

oleh ISETO dengan kunci publik dari sertifikat digital ISETO. Jadi, dalam kasus 

ini, Certification path-nya adalah: Perhatikan bahwa sertifikat digital dari root CA 

selalu ditandatangani oleh dirinya sendiri (self signed  certificate). 

 

2.13.2 Cross – Certification. 

Di dunia cyber, seperti layaknya di dunia nyata sehari-hari, akan terdapat banyak 

pemegang kewenangan (otoritas) yang memberikan Sertifikasi, surat izin, tanda 

pengenal, dan sebagainya tinatlah pada dompet anda, ada berapa kartu yang anda 

miliki? Artinya, pasti akan ada banyak CA didunia ini. Namun tidak perlu 

dipungkiri, bahwa kebutuhan akan pengakuan keabsahan seorang subscriber dari 

domain CA yang lain, akan terjadi dalam suatu transaksi. Sebagai contoh, Anto 

yang merupakan seorang subscriber dari lndoSign (Anto berada dalam domain 

lndoSign), ingin berkirim e-mail dengan aman dengan Encik Badrul dari 

Malaysia, yang merupakan subscriber dari M-Trust (Encik Badrul berada dalam 

domain M-Trust) Jika antara M-Trust dengan lndoSign tidak ada hubungan apa-

apa, maka Anto dan Encik Badrul tidak dapat berkomunikasi satu sama lain 

dengan aman. Hal ini disebabkan karena tidak ada „trust‟ antar kedua domain 

yang berbeda itu. Untuk membuat hubungan kepercayaan antara kedua domain 

tersebut, maka kedua CA tersebut saling menandatangani sertifikat yang lain. 

Selain sertifikat digital yang self-signed , setiap CA juga memiliki sertifikat digital 

yang ditandatangani CA dari domain yang lain. Teknik pengakuan antara kedua 

CA dengan saling menandatangani sertifikat digital yang Iainnya disebut dengan 

cross Certification. Dengan adanya cross Certification tersebut, Anto dapat 

mempercayai Encik Badrul dengan cara menelusuri Certification path-nya. 

Namun sayang, untuk banyak CA, teknik cross Certification ini amat merepotkan. 

Jika dilakukan fulI cross Certification, maka untuk 5 CA saja akan diperlukan 

4+3+2+1 = 10 cross Certification. Sebenarnya kerumitan tersebut dapat 

disederhanakan dengan konsep single hub cross-Certification. Dalam skenario ini 

ada sebuah CA yang dijadikan rujukan dimana CA-CA lain melakukan cross 

certification dengan CA rujukan. Artinya, Certification path dari subscriber-

subscriber yang ada dalam setiap domain ke domain yang lain, pasti melalui CA 

rujukan yang menjadi hub. Seperti akan kita Iihat nanti, konsep ini memiliki 

kemiripan dengan trust model yang hirarkis. 

  

2.13.3 Cross-Registration. 

Ada cara Iain untuk melakukan pengakuan antar domain CA, yakni dengan cara 

melakukan cross-Registration. Dalam kasus ini, sebuah domain cukup 

menyimpan root certificate dari domain yang Iain ke dalam repository-nya. 

Sehingga, jika seorang Relying party sedang menelusuri certification path seorang 

subscriber dari domain CA yang lain, dia akan menemukan root certificate 

domain CA yang Iain itu di repository lokal. 
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2.13.4 Hirarkis. 

Cross Certification biasanya dilakukan oleh CA-CA yang pada awalnya berdiri 

sendiri-sendiri, namun baru merasakan kebutuhan akan perlunya hubungan antar 

domain pada belakang hari. Jika pada awalnya sudah dirasakan kebutuhan untuk 

hubungan antar domain maka sebuah sruktur baku yang hirarkis dapat menjadi 

model yang baik. Bahkan pada umumnya, model hubungan yang hirarkis 

diinisiasi / dimulai oleh sebuah root CA yang memiliki inisiatif untuk 

membangun sebuah hierarchia/ trust tree. Sebuah root CA akan memiliki 

beberapa sub CA. Setiap sertitikat digital sub-CA ditandatangani oleh root CA. 

Namun, setiap subscriber dalam sub-CA, sertifikat digitalnya ditandatangani oleh 

sub-CA. Setiap subsriber yang berada dalam tree, hanya perlu memiliki root 

certificate saja untuk berkomunikasi dengan siapapun dalam tree. Pola ini juga 

dianggap paling cocok dengan struktur perusahaan, sehingga pola ini banyak 

dipakai dalam bisnis. Banyak trust network yang kita kenal menggunakan model 

hiramis, seperti : 

ISETO / WlSEkey, ldentrus, Verislgn, Baltimore OmniRoot (Cybertrust), dsb. 

Browser dan e-mail Client seperti Microsoft Internet Explorer dan Netscape 

Navigator juga menggunakan varian dari pola hirarkis ini, hanya saja tidak 

menggunakan CRL. Pola jaringan kepercayaan hirarkis pada browser dan e-mail 

dikenal dengan istilah web-mode 

 

2.13.5 User-centric web of Trust. 

Ada beberapa jenis trust network yang sangat terdistribusi, bahkan proses 

Sertifikasi dari kunci publik tidak dilakukan oleh CA, melainkan oleh endentity. 

Sebagai contoh dalam web of trust PGP (pretty good privacy), Joni (J) dapat 

berkomunikasi dengan Emir (E) karena jalur „kepercayaan mereka‟ melalui Anto 

(A). secara teknis, jika A dan J saling mempercayai kunci publiknya satu sama 

lain, maka jika A menadatangani kunci publik E, maka J boleh jadi akan 

mempercayai E. Perhatikan bahwa tidak ada koordinasi sentral dari pola jenis ini. 

Pola ini berkembang di Internet dengan dipelopori oleh Pretty Good privacy atau 

disingkat PGP yang dikembangkan oleh Philip Zimmerman
14

. Besarnya Web of 

Trust juga tidak menjamin bahwa Indra (I) dapat berkomunikasi dengan Dedy 

(D), karena certification path-nya sudah terlalu jauh. Artinya, semakin panjang 

Certification path-nya, tingkat kepercayaannya juga semakin menurun. Selain itu, 

pola ini tidak cocok diterapkan dalam perusahaan–perusahaan yang pada 

umumnya memiliki stuktur hirarkis. 

 

2.13.6 Direct End-Entity Trust. 

Dalam beberapa kasus, dapat saja terjadi Anto yang berada dalam domain yang 

berbeda dengan Encik Badrul, namun mereka berdua sudah mengenai satu sama 

                                                           
14 P.Zimmerman, The official PGP User‟s Guide (Cambridgr, MA, MIT Press: 1995). 
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lain dengan baik. Anto dan Encik Badrul saling mempercayai satu sama lain. 

Dalam kasus seperti ini, bisa saja terjadi direct end entity trust, dimana mereka 

saling mempertukarkan kunci publik (tepatnya, sertifikat digital) mereka masing-

masing satu sama lain. Setelah itu, barulan mereka melakukan komunikaasi 

dengan aman. Karena domain tempat mereka tidak ada hubungan apa-apa, maka 

segala transaksi yang terjadi antara Anto dengan Encik Badrul, sepenunnya bukan 

tanggung jawab CA manapun, melainkan pertanggungjawaban pribadi Anto dan 

Encik Badrul. 

 

2.14. Certificate Policy & Certificate Practice Statement. 

Tingkat kepercayaan seorang relying-party terhadap sebuah sertifikat digital 

tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk: 

 Cara atau metodologi CA dalam mengotentikasi calon subscriber saat 

registrasi. 

 Kebijakan CA, prosedur operasional CA dan manajemen keamanan yang 

diterapkan dalam CA. 

 Kejelasan mengenai hak dan Kewajiban subscriber 

 Kejelasan mengenai hak dan kewajiban subscriber CA, termasuk 

tanggung jawab dan batas kerugian yang bisa ditanggung CA. 

 dan sebagainya. 

 

2.14.1 Certificate Policy. 

Menurut standar RFC 2527, certificate policy adalah sekumpulan aturan yang 

menjelaskan bagaimana sebuah sertifikat itu diberlakukan pada suatu komunitas 

tertentu atau pada jenis transaksi / aplikasi tertentu, dengan suatu tingkat 

keamanan yang sederajat. Sebagai contoh, sebuah certificate policy bisa saja 

menunjukan bagaimana sertifikat digital bisa dipakai dalam transaksi EDI dengan 

suatu batas nilai transaksi tertentu. Dengan ada certificate policy, seorang Relying 

party dapat menetukan apakah sebuah sertifikat (yang dapat mengikat sang 

relying party) cukup dapat dipercaya untuk dipakai mengamankan suatu jenis 

transaksi tertentu. Jadi bisa saja, seorang Relying party tidak mempercayai sebuah 

sertifikat digital karena menurutnya mungkin sertifikat policynya tidak memenuhi 

syarat untuk pengamanan transaksinya. 

 

Sertifikat digital X.509 versi 3, memiliki sebuah field yang menjelaskan 

certificate policy dari sertifikat yang bersangkutan. Sebuah sertifikat policy 

dipresentasikan dengan sebuah object identifier yang harus mengikuti prosedur 

standar dari ISO / IEC dan ITU. Artinya, „teks‟ dari certificate policy tidak ada 

dalam sertifikat digital, melainkan ditunjuk oleh sebuah angka (object identifier). 

Ini adalah salah satu contoh dari incorporation by reference dari UNCITRAL 

model law of e-commerce. 
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Untuk memberikan sebuah gambaran mengenai certificate policy, kita ambil 

contoh mengenai lATA. Certification Authority (CA) dari IATA akan membuat 

certificate policy untuk sertifikat-sertifikat digital yang diterbitkan dalam domain 

CA IATA. IATA bisa mendefinisikan 2 macam certificate policy : 

1. General purpose  

Sebuah sertifikat digital yang memiliki policy “general purpose", hanya 

bisa dipergunakan untuk keperluan rutin seperti e-mail, delivery order, 

cargo tracking, dan sebagainya. Batas ambang asuransinya juga tidak 

besar. Biasanya, cara mendapatkan sertifikat digital jenis ini cukup mudah, 

dimana seorang pegawai cukup mendaftarkan diri lewat web, dan 

mendapatkan sertifikat digital secara online. Bahkan, sang pegawai tidak 

perlu bertatap muka dengan RA. Syarat keamanan penyimpanan kunci 

privatnya pun rendah, cukup diletakan di disket saja. 

2. Commercial grade 

Sedangkan sertifikat dengan policy “commercial grade” dipergunakan 

untuk transaksi-transaksi high security, seperti kontrak dengan supplier, 

fund-transfer antar bank, dan penjualan tiket pesawat online. Dalam kasus 

ini, mungkin subscriber harus menampilkan tanda pengenal didepan RA 

langsung sebelum menandatangani kontrak penggunaan sertifikat digital. 

Penyimpanan kunci privatnya pun mungkin diharuskan menggunakan 

smartcard. Tentunya batas ambang transaksinya pun jauh lebih tinggi dan 

memiliki asuransi ganti rugi yang lebih baik juga. 

 

2.14.2 Tingkat kepercayaan terhadap sertifikat. 

Tingkat keabsahan sertifikat digital sebenarnya tidak sama. Sebagai contoh, dalam 

Verisign Trust Network (VTN) ada beberapa kelas sertifikat. Cara mendapatkan 

sertifikat yang berbeda kelas, tidaklah sama. Disini juga berarti bahwa untuk 

setiap kelas, memiliki certificate policy yang berbeda beda. Ada sertifikat yang 

diberikan secara gratis. Sertifikat jenis ini (class 1) hanya bisa dipakai untuk 

menunjukan bahwa X adalah X. namun ada juga serifikat yang mahal sekali yang 

harganya mencapai ratusan dolar (misalnya class 4 certificate) untuk 

mendapatkan sertifikat jenis ini, sebuah perusahaan harus menunjukkan akta 

perusahaan, surat izin usaha dan surat izin penggunaan domain name. secara fisik, 

harus hadir di CA untuk mendaftar. Kesimpulan yang kita bisa tarik disini adalah 

certificate policy atau level sertifikat menunjukkan “trustworthiness” dari suatu 

subscriber. 

 

2.14.3 Certificate Practise Statement. 

Deskripsi yang lebih detail dari praktek operasional yang dilakukan oleh CA 

dalam registrasi calon subscriber, menerbitkan sertifikat, dan mencabut sertifikat 

(dangan kata lain memanage life-cycle sertifikat digital) tercantum dalam 

Certification Practice Statement (CPS) Menurut panduan tanda tangan digital dari 
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American Bar Association (ABA), CPS adalah “a statement of the practices which 

a certification authority employs in issuing certificates”. Penjelasan lengkap 

mengenai CPS dapat dilihat di dokumen RFC 2527 Sebenarnya, CPS tidak hanya 

saja dapat berupa statement dari CA saja. Sebuah CPS juga bias terdiri dari 

beberapa dokumen yang mencakup hukum publik, hukum privat dan pernyataan 

sepihak. Kepatuhan pada regulasi dari pemerintah mengenai syarat sebuah CA 

yang berlisensi juga dapat dijadikan salah satu bagian dari CPS. Kemudian, CPS 

juga bisa menjadi bagian dari kontrak antara CA dangan subscriber. Kewajiban 

CA terhadap relying party juga dapat diletakkan di dalam CPS. Meskipun relying 

party tidak terlibat „kontrak‟ antara CA dengan subscriber namun reying party 

dapat melihat hak-haknya yang tercantum dalam CPS, menurut RFC 2527, 

disarankan agar CPS dirujuk dari sertifikat digital (incorporation by reference) 

agar relying party dapat membaca CPS tersebut. 

 

Berikut ini adalah contoh outline sebuah CPS yang direkomendasikan oleh RFC 

2527 : 

 

1. Introduction 

1.1 Overview 

1.2 Indentification 

1.3 Communicity and Applicability 

1.3.1 Certification authorities 

1.3.2 Registration authorities 

1.3.3 End entities 

1.3.4 Applicability 

1.4 Contact details 

1.4.1 Specification administration organization 

1.4.2 Contact person 

1.4.3 Person determining CPS suitability for the policy 

 

2. General Provision 

 2.1 Obligations 

  2.1.1 CA Obligations 

  2.1.2 Subcriber Obligations 

  2.1.3 RA Obligations 

  2.1.4 Relying Party Obligations 

  2.1.5 Repository Obligations 

 2.2  Liability 

  2.2.1 RA Liability 

  2.2.3 CA Liability 

 2.3 Financial Responsibility 

  2.3.1 Indemnification by Relying Parties 
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  2.3.2 Fiduciary Relationsips 

  2.3.3 Administrative Processes 

 2.4 Interpretation and Enforcement  

  2.4.1 Governing Law 

  2.4.2 Severability Survival, Merger, Notice 

  2.4.3 Dispute Resolution Procedures 

 2.5 Fees 

  2.5.1 Certificate Issuance or Renewal Fess 

  2.5.2 Certificate Access Fees 

  2.5.3 Revocation or Status Information Access Fees 

  2.5.4 Fees for Other Services such as Policy Information 

  2.5.5 Refund Policy 

 2.6 Publication and Repository 

  2.6.1 Publication of CA information 

  2.6.2 Frequency of Publication 

  2.6.3 Access controls 

  2.6.4 Repositories 

2.7 Compliance audit  

2.7.1 Frequency of entity compliance audit 

2.7.2 Identity/ qualifications of auditor 

2.7.3 Auditors relationship to audited party 

2.7.4 Topics covered by audit 

2.7.5 Actions taken as a result of deticiency 

2.7.6 Communication of results 

2.8 Confidentiality 

2.8.1 Types of information to be kept confidential 

2.8.2 Types of information not considered contidental 

2.8.3 Disclosure of certificate revocation/suspension infomiation 

2.8.4 Release to law enforcement ofncials 

2.8.5 Release as part of civil discovery 

2.8.6 Disclosure upon owner‟s request 

2.8.7 Other information release circumstances 

2.9 Intellectual Property Rights 

 

3. ldentifiction And Authentication (34) 

3.1 Initial Registration 

3.1.1 Types of names 

3.1.2 Need for names to be meaningful 

3.1.3 Rules for interpreting various name forms 

3.1.4 Uniqueness of names 

3.1.5 Name claim dispute resolution procedure 

3.1.6 Recognition, authentication and role of trademarks 
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3.1.7 Method to prove possesion of private key ' 

3.1.8 Authentication of organization identity 

3.1.9 Autheentication of individual identity 

 3.2 Routine Rekey 

 3.3 Rekey after Revocation 

 3.4 Revocation Request 

 

4. Operational Requirements (34) 

 4.1 Certificate application 

 4.2 Certificate Issuance 

 4.3 Certificate Acceptance 

 4.4 Certificate Suspension and Revocation 

 4.4.1 Circumstances for revication 

 4.4.2 Who can request revocation 

 4.4.3 Procedure for refocation request 

 4.4.4 Revocation request grace period 

 4.4.5 Circumstances for suspension 

 4.4.6 Who can request suspension 

 4.4.7 Procedure for suspension request 

 4.4.8 Limits on suspension period 

 4.4.9 CRL issuance frequency (if applicable)  

 4.4.10 CRL checking requirements 

 4.4.11 Online revocation /status checking requirements 

 4.4.12 Online revocation checking requirements 

 4.4.13 Other from of revocation advertisement 

 4.4.14 Checking requirements for other from ofrevocation 

 Advertisement 

 4.4.15 Special requirements re key compromise 

 4.5 Security Audit Procedure 

  4.5.1 Types of event recorded 

  4.5.2 Frequency of processing log 

  4.5.3 Retention period for audit log 

  4.5.4 Protection of audit log 

  4.5.5 Audit log backup procedures 

  4.5.6 Audit collection system (internal vs external) 

  4.5.7 Notivication to event -causing Subject 

  4.5.8 Vulnerability asseeements 

 4.6 Record Archival 

  4.6.1 Types of event recorded 

  4.6.2 Retention period for archive 

  4.6.3 Protection of archive _x 

  4.6.4 Archive backup procedures 
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  4.6.5 Requirements for time-stamping of record 

  4.6.6 Archive collection to event -causing Subject 

  4.6.7 Procedures to obtain and varify archive information 

 4.7 Key changeover 

 4.8 Compromise and Disaster Recovery 

  4.8.1 Computing resources, software, and/or extemal 

  4.8.2 Entity public key is revoked 

  4.8.3 Entity key is compromised 

 4.9 CA Termination 

 

5. Physical, Prosedural, and Personnel Security Controls (34) 

  5.1.1 Site location and construction 

5.1.2 Physical access 

5.1.3 Power and air conditioning 

5.1.4 Water exposures 

5.1.5 Fire prevention and protection 

5.1.6 Media storage 

5.1.7 Waste disposal 

5.1.8 Off-site backup  

5.2 Procedural Controls 

 5.2.1 Trusted roles 

 5.2.2 Number of person required per task 

 5.2.3 Identification and authentication for each role 

 5.3 Personnel Controls 

5.3.1 Background, qualifications, experience, and clearance  

         requirement 

5.3.2 Background check prosedure 

5.3.3 Training requirements 

5.3.4 Retraining requirements 

5.3.5 Job rotation frequency and sequence 

5.3.6 Sanction for unautorized actions 

5.3.7 Contracting personei requirements 

5.3.8 Documentation supplied to personal 

 

6. Technical Security Controls (34) 

 6.1 Key pair generation and installation 

6.1.1 Key pair generation 

6.1.2 Private delivery to entity 

6.1.3 Public key delivery to certificate issuer 

6.1.4 CA public key delivery to users 

6.1.5 Key sizes 

6.1.6 Public key parameters generation 
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6.1.7 Parameter quality checking 

6.1.8 Hardware/ software key generation 

6.1.9 Key usage purpose (as per x_509 v3 key usage field) 

 6.2 Private key protection 

6.2.1 Standards for cryptographic module 

6.2.2 Private key (n out of m ) multi -person control  

6.2.3 Private key escrow 

6.2.4 Private key backup 

6.2.5 Private key archival 

6.2.6 Private key entry into cryptographic module 

6.2.7 Method of activicating private key 

6.2.8 Method of deacrivating private key 

6.2.9 Method of destroying private key 

 6.3 Other aspect of key pair management 

6.3.1 Public key archival 

6.3.2 Usage periods for the public and private keys 

 6.4 Activation Data 

6.4.1 Activation data generation and installation 

6.4.2 Activation data protection 

6.4.3 Other aspects of activation data 

 6.5 Computer Security Controls 

6.5.1 Specific computer security technical requirements 

6.5.2 Computer security rating 

6.6 Life Cycle Technical Controls 

6.6.1 System development controls 

6.6.2 Security management controls 

6.6.3 Life cycle security ratings 

6.7 Network security controls 

6.8 Cryptographic module engineering controls 

 

7. Certificate and CRL Profiles 

7.1 Certificate profiles 

7.1.1 Version number (s) 

7.1.2 Certificate extennsions 

7.1.3 Algorithm objec identifiers 

7.1.4 Name forms 

7.1.5 Name constraints 

7.1.6 Certificate policy object identifier 

7.1.7 Usage of policy constraints extension 

7.1.8 Policy qualifiers syntax and semantics 

7.1.9 Processing semantics for the critical certificate policy extension 

7.2 CRL Profile 
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7.2.1 Version number (s) 

7.2.2 CRL and CRL entry extensions Administration 

 

8.Specification Administration 

 8.1 Specification change procedures 

 8.2 Publication and notification policies 

 8.3 CPS appoval procedures 

 


