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BAB Ill 

ANALISA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SEBAGAI SUBYEK 

HUKUM DALAM INFRASTRUKTUR KRIPTOGRAFI KUNCI PUBLIK 

BERDASARKAN HUKUM PERIKATAN INDONESIA DALAM  

TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 

Saat seseorang melakukan interaksi dengan seseorang dalam suatu 

hubungan transaksi bisnis atau tukar menukar informasi, maka akibat dari 

hubungan tersebut adalah timbulnya hak dan Kewajiban. Di dalam terminoiogi 

hukum nasional Indonesia, seseorang yang mampu berbuat tindakan hukum 

dinamakan subyek hukum.  

Didalam transaksi di Internet, keberadaan perlunya hukum tidak jauh 

berbeda dengan transaksi yang tidak dilakukan di internet. Dimana hukum tetap 

diperlukan untuk melindungi agar salah satu pihak tidak Ialai dalam melakukan 

kewajibannya (wanprestasi). Jika salah satu pihak melakukan sesuatu yang tidak 

disepakati dalam perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan suatu 

tindakan hukum untuk menggugat pihak yang lalai dengan berlindung dibawah 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, hubungan antara dua 

pihak atau lebih yang sepakat untuk mengakibatkan dirinya sudah mendapatkan 

perlindungan hukum, dimana hal tersebut diatur di dalam kitab undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Di dalam KUHPer, 

mengenai perikatan lebih speseifik lagi diatur di dalam buku Ke-tiga tentang 

Perikatan. Dalam bab ini dijelaskan hubungan hukum antara subyek-subyek yang 

terdapat di dalam public key infrastructure, yang penerapannya dan 

perkembangannya disesuaikan dengan hukum nasional Indonesia yang kini 

berlaku. 

Inti dari Public Key Infrastructure (PKI) adalah kepercayaan atau trust. 

Dimana terbentuk suatu jaringan kepercayaan antara pengguna jasa dengan 

pemberi jasa, dimana dalam hal ini adalah kepercayaan pengguna jasa terhadap 

sistem sekuritas yang ditawarkan oleh pemberi jasa.Pertanyaan terbesar adalah 

bagaimana caranya menyelesaikan persengketaan jika hal tersebut terjadi. Hal ini 

dapat dikategorikan menjadi dua ruang Iingkup : 

1. Persengketaan yang terjadi antara pengguna jasa (subscriber) dengan 

pemberi jasa (certification authouty). 

2.  Persengketaan yang terjadi antara pemberi jasa dengan pihak ketiga 

(relying parties).  

Karena pihak ketiga merupakan bagian penting dari PKI, walaupun pihak 

ketiga pada umumnya tidak terlibat dan tidak disebutkan dalam perjanjian antara 

subscriber dengan certification autbority, merupakan permasalahan besar 

mengenai hubungan hukum antara certification outbority dengan relying parties.  

Mengingat bahwa belum ada pengaturan khusus mengenai E-Commerce 

secara umum, maka akibatnya adalah bentuk hubungan antara subyek hukum di 
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dalam PKI tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku sekarang ini, yaitu 

mengenai perikatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

khususnya Buku Ketiga KUHPer tentang Perikatan. 

 

3.1 Konsep Subyek Hukum. 

Berdasarkan hukum nasional Indonesia dikenal subyek hukum yang dapat 

dikategorikan menjadi dua
1
 : 

1. Pribadi Kodrati. 

2. Bahan Hukum (Legal Entity). 

 

3.1.1 Pribadi Kodrati 

Adalah setiap orang yang cakap menurut hukum. Cakap tidaknya 

seseorang diatur di dalam pasal 1329-1330 KUHPer. Pengaturan Pribadi Kodrati 

sebagai subyek hukum diatur (tunduk) di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, khususnya Buku I tentang orang. Orang yang dapat melakukan tindakan 

hukum sebagai subyek hukum menurut KUHPer adalah orang yang Cakap, yang 

berarti mampu dan sadar untuk melakukan suatu tindakan hukum. 

 

Pasal 1329 KUHPerdata: 

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia 

oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. 

 

Pasal 1330 KUHPer: 

“Tak cakap untuk memebuat suatu perjanjian adalah : 

1. orang-orang yang belum dewasa. 

2. mereka yang diatur di bawah pengampuan. 

3. orang-orang perempuan” 

(dihapus berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung). 

  

Adalah sangat sulit untuk menetukan apakah seseorang adalah cakap di 

cyberspace, karena memang tidak ada paksaan untuk memiliki indentitas resmi di 

Internet (tidak seperti KTP atau Paspor). 

 

3.1.2 Badan Hukum (Legal Entity) 

Adalah suatu badan yang diatur menurut. undang-undang. Badan hukum 

yang dimaksudkan tersebut adalah badan hukum yang berkedudukan hukum di 

Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Pengaturan badan 

hukum sebagai subyek hukum diatur (tunduk) di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD). Berlaku pula Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas (UUPT). 

                                                           
1 Dedi Soemardi S.H, Pengantar Ilmu Hukum 
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Berdasarkan pengkategorian diatas, maka akan timbul perbedaan 

keberlakuan hukum antar subyek hukum sebagai pribadai kodrati dengan subyek 

hukum sebagai badan hukum yang tunduk pada KUHPer, KUHD, UUPT, UU 

Pasal Modal, UU Penanaman Modal Asing dan peraturan perundang-undangan 

Iainnya yeng berhubungan dengan badan hukum. 

 

3.2 Terjadinya Hubungan Hukum 

Sebelum membahas mengenai hak-hak dan Kewajiban antara subyek-

subyek hukum di dalam PKI yang mengikatkan diri merek dalam suatu perikatan, 

serta akibat-akibatnya, sebaiknya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai dasar 

hukum bagi hubungan antara subyek-subyek hukum itu sendiri. Ada dua cara 

bagaimana subyek-subyek hukum PKI bisa saling mengikatkan dirinya : 

a. dengan membuat perjanjian/ kontrak. 

b. Mengikuti hukum dan Kebiasaan yang berlaku 

 

3.2.1 Hubungan Dengan Perjanjian/ Kontrak 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), hak dan 

kewajiban muncul setelah adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana 

akibat dari perjanjian tersebut, para pihak tersebut mengikatkan dirinya 

(perikatan/ verbintenis)
2 
 

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, artinya hukum 

perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-Iuasnya kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban 

umum dan kesusilaan.
3 

Dasar hukum keberlakuan kontrak atau perjanjian antara para pihak dan 

sistem terbuka adalah pasal 1338 ayat (1) KUHPer:  

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Dengan keberlakuan pasal ini memberikan dasar dan kekuatan hukum bagi para 

untuk membuat perjanjian atau kontrak (asas kebebasan berkontrak), jika tidak 

diatur lebih khusus di dalam UU dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai syarat Sah-nya 

perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPer: 

” Untuk Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

                                                           
2 Prof. Subekti SH., Hukum Perjanjian. Cet 12 (Jakarta, PT.Intermasa: 1990) Hal 1 

3 44 Ibid; hal 13. 
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4. suatu sebab yang halal.” 

Pasal-pasaI dari hukum Perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional 

law), yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Merek oleh UU 

diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal 

Hukum Perjanjian. 

Sehingga timbul suatu persengketaan, maka jika tidak diatur lebih 

mendetail di dalam perjanjian yang dibuat para pihak yang mengikatkan dirinya, 

maka akan menggunakan atau mengacu pada UU (dalam hal ini adalah KUHPer 

untuk masalah perjanjian misalnya). Kontrak atau perjanjian online yang ada 

sekarang ini bentuknya sebagian besar adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat 

secara sepihak, yaitu oleh pihak yang menawarkan barang atau jasa. Sehingga jika 

pihak subscriber ingin membeli atau menggunakan barang atau jasa yang 

diberikan oleh pihak penawar, maka akan harus menyepakati kontrak yang telah 

dibuat terlebih dahulu. 

Permasalahan yang muncul adalah apabila jika timbul persengketaan 

dimana di dalam perjanjian tidak diatur, dan di dalam KUHPer tidak diatur secara 

jelas. Sehingga adalah sangat penting dan dengan jelas menetapkan secara 

mendetail mengenai batas-batas dari hak dan tanggung jawab di dalam suatu 

perjanjian. 

Selama belum ada UU yang mengatur secara mendetail mengenai batasan-

batasan maka hak dan Kewajiban dari pihak-pihak dalam PKI sangat tergantung 

dan bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam pasaI 

1338 KUHPer. Jika perjanjian tersebut tidak mengatur mengenai persengketaan 

yang mungkin akan terjadi secara mendetail dan jelas, maka akibatnya akan 

tunduk pada KUHPerdata (dan peraturan perundang-undangan Iain yang berlaku) 

dengan segala konsekuensinya. 

 

3.2.2 Mengikuti Hukum dan Kebiasaan dalam Perjanjian. 

Walaupun belum adanya suatu bentuk perundangan khusus mengatur 

mengenai hubungan subyek hukum yang terlibat di dalam PKI, pembuat KUHPer 

telah memberikan keleluasan untuk para pembuat perjanjian dalam bentuk suatu 

kebiasaaan. Hal ini diatur dalam Bagian Keempat Buku III Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata tentang penafsiran suatu perjanjian. Melihat bahwa sifat dari 

transasi online adalah perjanjian sepihak yang dibuat oleh salah satu pihak; dalam 

halnya PKI maka pihak yang membuat perjanjian (kontrak) tersebut adalah CA 

(Certification Autbority). 

Bahwa hak dan Kewajiban dari CA dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengannya (subscriber) yang dituangkan perjanjian online tersebut, dan sudah 

umum digunakan oleh pengguna internet di cyberspace, maka sudah tercipta suatu 

kebiasaaan dalam perjanjian yang digunakan oleh subyek hukum dalam PKI. 
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Dasar hukum untuk kebiasaaan terlinatjelas dalam pasal-pasal berikut : 

Pasal 1339 KUHPer: 

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk Segala sesuatu yang menurut 

sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-

undang”. 

 

pasal 1346 KUHPer: 

“Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi 

kebiasaan dalam negeri atau tempat, dimana pedanjian telah dibuat”. 

 

pasal 1347 KUHPer : 

"Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap 

secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan 

tegas dinyatakan”. 

 

Pasal 1339 KUHPer memberikan Iandasan pertama mengenai pengakuan 

dan perlindungan hukum terhadap kebiasaan yang sudah tercipta dalam 

perjanjian. 

Pasal 1346 KUHPer memberikan keleluasaan lebih dimana suatu 

perjanjian mengikuti standar kebiasan dalam negeri atau di tempat perjanjian telah 

di buat (jika meragukan isinya), sehingga secara yuridis, walaupun tidak jelas 

ditekankan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan, jika hal tersebut sudah 

diakui sebagai suatu kebiasan dalam perjanjian di PKI, maka kebiasan tersebut 

mendapatkan pengakuan yuridis. 

Hal mengenai Kebiasaan ini lebih diperkuat di pasal berikutnya (pasal 

1347) dengan menegaskan bahwa suatu kebiasan dianggap secara diam-diam 

dimasukan dalam perjanjian, walaupun tidak jelas dinyatakan. Permasalahan yang 

timbul akibat dari pasal-pasal ini, adalah apakah konvensi yang berIaku secara 

umum dalam penggunaan teknologi informasi berbasis PKI yang menebus batas 

antar negara juga termasuk dalam batasan, kebiasaan, seperti tercantum dalam 

pasal 1347 Kemudian apa yang terjadi jika ada beberapa konvensi pilihan ? Mana 

yang dipergunakan ? Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menganjurkan agar 

perjanjian antara CA dengan subscriber (atau dengan pihak - pihak Iainnya) harus 

dibuat secara detail agar ada kejelasan. Perlu diingat bahwa jika sudah diatur lebih 

jelas didalam perjanjian, maka klausa-klausa didalam perjanjian tersebut akan 

membatalkan unsur kebiasaan dalam perjanjian, karena asas terbuka yang dianut 

dalam perjanjian. 

Jika suatu perundangan yang mengenai (electronic commerce) PKI telah 

disahkan, dan peraturan tersebut cukup detail dalam mengatur hubungan antar 
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subyek, maka dalam perjanjian antara CA dengan subscriber (atau kemungkinan 

juga dengan relying party) tidak perlu mengatur hal-hal yang sudah diatur dalam 

perundangan. 

 

3.3 Hak dan Kewajiban Subyek-Subyek Hukum Dalam PKI 

Sekarang akan dijelaskan lebih spesifik mengenai hak-hak dan Kewajiban 

subyek hukum dalam PKI, yang dibuat berdasarkan kebiasaan yang sudah ada di 

dalam PKI dan juga dengan penelitian perbandingan dengan undang-undang 

digital signature yang sudah berlaku di negara Iain (seperti Utah Digital Signature 

Act 1996), disesuaikan keberlakuanya dengan hukum nasional yang kini berlaku. 

 

3.3.1 Subscriber (pengguna jasa) 

Pihak subscriber menggunakan jasa yang ditawarkan oleh CA untuk 

mengamankan transaksinya yang dilakukan secara online. Subscriber dalam 

prateknya dapat berhubungan dengan pihak Ketiga atau relying parties, yang 

secara tidak langsung juga berhubungan dengan CA. Subscriber dapat 

dikatagorikan sebagai pribadi kodrati dan dapat juga sebagai badan hukum. 

 

3.3.1.1 Kewajiban-kewajiban : 

1. Menyepakati segala isi dari Cartification Statement (CPS) sebagai 

perjanjian/kontrak antara pengguna jasa (subscriber) dengan pemberi jasa 

(CA). 

2. Memberikan keterangan sebenarnya dan menjamin bahwa segala informasi 

yang diberikan untuk proses pensertifikasian dan keperluan administrasi dari 

CA, RA dan pihak-pihak Iain untuk berkepentingan dengan proses 

pensertifikasian adalah benar dan sah. 

 

Penipuan; Pasal 1328 ayat(1) KUHPer: 

”Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apa bila 

tipu muslihat, yang di pakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian 

rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat 

perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut” 

 

Pasal 1335 KUHPer: 

"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” 

Jika temyata subscriber memberikan identitas palsu atau tidak sebenarnya, 

dimana diperlukan untuk keperluan keamanan, maka hal tersebut dapat 
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dijadikan dasar untuk batal demi hukum bagi perjanjian antara subscriber 

dengan CA atau RA. 

3. Segera melaporkan kepada RA atau kepada CA jika diketahuinya adanya 

kebobolan, penyalahgunaan, kerusakan terhadap kunci privat. 

4.  Subscriber diwajibkan untuk melindungi kunci privatnya, dan apabila ia 

mengetahui kunci privat tersebut telah disalahgunakan atau telah dirusak. 

Saat seorang subscriber telah membuat atau menerima kunci publik atau 

kunci privatnya
4
, adalah sangat penting agar ia merahasiakan kunci privatnya 

dari publik (umum), karena jika orang lain mendapatkan akses terhadap kunci 

privatnya, maka kunci tersebut dapat di-duplikat, untuk membuat tanda-

tangan digital sehingga dapat terjadi penggunaan illegal
5
. 

5.  Tidak dengan sengaja memberikan kunci privatnya kepada orang lain, kecuali 

telah disepakati sebelumnya didalam CPS ataupun perjanjian lanjutan dengan 

CA. 

6.  Mengambil upaya-upaya yang perlukan untuk memastikan keamanan kunci 

publik agar tidak dibobol atau jatuh ke tangan pihak yang tidak 

berkepentingan. 

7.  Tidak menggunakan kunci privatnya untuk tindakan-tindakan yang menurut 

peraturan perundang-undang nasional indonesia bertentangan atau dianggap 

sebagai tindakan kriminal. 

 

Pasal 1254 KUHPer: 

“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin 

terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau 

sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan berakibat 

bahwa perjanjian yang diantungkan padanya, tak berdaya”. 

 

3.3.1.2 Hak-hak: 

1. menggunakan kunci privatnya untuk keperluannya yang tidak bertentangan 

dengan CPS atau peraturan perundang-undangan nasional Indonesia 

bertentangan atau dianggap sebagai tindakan kriminal. 

 

Pasal 1254 KUHPer: 

“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin 

terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau 

                                                           
4 Walaupun di dalam praktek umum, kunci privat biasanya dibuat oleh CA, dalam perkembangannya jika jasa CA 

mengizinkan, maka kunci privat yang bersifat sangat rahasia, biasa juga dibuat oleh CA. 
5 John Angel, Why use Digital for Electronic Commerce? ”, (United Kingdom: Journal of Information law and Technology, 

1999), hal 3 http://www.larmmarsik.ac.uk/jill/99-2/angel.htm 
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sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat 

bahwa perjanjian yang diantungkan padanya, tak berdaya”.  

2.  Meminta atau mengajukan permohonan pencabutan sertifikat kepada CA atau 

RA diketahuinya adanya kebobolan, penyalahgunaan, kerusakan terhadap 

kunci privat. 

3.  Menunjuk wakil atau penerima kuasa untuk mengatasnamakan dirinya untuk 

menguasai atau memegang kunci privat. 

 

3.3.2. Certification Authority (CA) 

Pihak Certification Authority (CA) memberikan jasa keamanan kepada 

subscriber dimana CA dapat berperan sebagai badan hukum, ataupun sebagai 

pribadi kodrati (misalnya Pretty Good Privacy/ PGP). Merujuk pada pasal 1338 

KUHPer, maka perjanjian antara CA dan subscriber mengikat mereka seperti 

undang-undang. Dalam PKl, perjanjian antara CA dengan subscriber dinamakan 

Certification Practise Statement (CPS), yang merupakan perjanjian "sepihak”, 

artinya yang dibuat oleh satu pihak, dalam hal ini adalah CA. Sehingga jika 

subscriber sepakat atas ketentuan-ketentuan (klausa-klausa) yang dicantumkan di 

dalam perjanjian yang dibuat oleh CA tersebut (CPS), maka perjanjian tersebut 

akan mempunyai kekuatan hukum, walaupun tidak dibuat bersama-sama, hal ini 

berdasarkan pasal 1320 KUHper, butir (1) mengenai kata adanya kata sepakat 

antara para pihak untuk mengikatkan dirinya. 

 

3.3.2.1 lmplikasi Hukum Lisensi Terhadap CA 

Di negara-negara yang sudah mempunyai undang-undang Digital 

Signature atau undang-undang yang mengakui keberadaan CA terdapat perbedaan 

kategori terhadap CA, dalam arti CA yang mendapatkan izin pratek dari 

pemerintah. lzin praktek ini mengindikasikan bahwa CA tesebut sudah memenuhi 

standar dari pemerintah yang diperuntuhkan sebagai standar minimal untuk 

melindung para pengguna jasa dari CA.  

Perlu diingat bahwa CA dapat melakukan fungsinya/berpraktek tanpa 

mendapatkan Iisensi dari pemerintah negara tersebut, tetapi pemerintah tidak 

memberikan jaminan perlindungan penuh secara hukum terhadap persengketaan 

yang mungkin terjadi jika warga negaranya melakukan hubungan dengan CA 

yang tidak berlisensi tersebut. Contoh, jika terdapat persengketaan terhadap CA 

yang tidak berlisensi karena adanya kebobolan terhadap sistem keamanannya, 

maka di pengadilan sistem keamanannya perlu dibuktikan lagi dengan 

mengunakan saksi-saksi ahli dsb, karena tidak diakui/mengikuti oleh standar 

pemerintah, dimana jika CA tersebut berlisensi hal tersebut tidak perlu dibuktikan 

lagi. 
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3.3.2.2. Kewajiban-kewajiban 

1.  Berkedudukan di dalam wilayah teritorial Republik Indonesia atau 

mempunyai representasi di dalam wilayah teritorial Republik Indonesia. 

2. Membuktikan kepada Badan pengawas modal finansial yang cukup untuk 

menjalankan fungsi sebagai CA. 

3. Menggunakan pegawai yang berpengalaman dalam proses pensertifikasian 

dan tidak mempunyai Iatar belakang Kriminal, terutama yang berhubungan 

dengan penipuan. 

4. Membuat Certification Practise Statement (CPS) untuk kepentingan calon 

pengguna jasa (prospective subscriber), sebagai perjanjian/ kontrak antara 

pengguna jasa (subscriber) dengan pemberi jasa (CA). 

5.  Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

berhubungan dengan eksistensinya sebagai CA. 

6.  (Jika berlisensi) mematuhi segala keputusan yang dikeluarkan oleh Badan 

Pengawas, baik berupa perintah ataupun regulasi yang dibuat oleh Badan 

Pengawas. 

7. Menggunakan sistem yang terpercaya dan menggunakan standar yang lazim 

diterima dalam kebiasaan PKl (atau menggunakan standar Badan Pengawas 

jika berlisensi) dalam proses pensertifikasian. 

8. Mencabut atau membekukan sementara sertifikat Digital jika diminta oleh 

subscriber yang namanya tertera di dalam sertifikat Digital tersebut. 

9. Memberikan pemberitahuan kepada subscriber yang akan dipublkasikan dl 

dalam Certiucate Revocation List (CRL) jika bermaksud untuk mencabut atau 

membekukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tidak tertentu 

sertifikat digital atas inisiatif CA itu sendiri karena alasan-alasan tertentu 

(penjelasan alasan-alasan tersebut terdapat di dalam Hak dari CA). 

10. Melaporkan segala bentuk enkripsi atau penyandian kepada Badan Pengawas 

dan atau Lembaga Sandi Negara atas dasar keamanan nasional. Apakah 

dilaporkan kepada Badan Pengawasan dan / atau Iembaga Sandi Negara 

tergantung pengaturan UU lebih lanjut. 

 

3.3.2.3 Hak-Hak 

1.  Mencabut (atau membekukan untuk waktu tertentu atau tidak tertentu) 

Sertifikat Digital karena alasan-alasan yang termasuk tetapi tidak terbatas 

pada: 

a.  Mencabut Sertifikat Digital karena telah daluarsa (jangka waktu 

keberlakuan sertifikat Digital telah habis). 

b.  Terdapat kebocoran atau kebobolan terhadap informasi ataupun sistem 

yang mengakibatkan Sertifikat Digital tersebut tidak lagi aman (setelah 

memberikan pemberitahuan kepada subscriber yang namanya tertera di 

dalam Sertifikat Digital). 
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c.  Mencabut Sertifikat Digital jika subsriber yang namanya tertera di dalam 

Sertifikat Digital setelah menerima bukti berupa salinan surat kematian 

subcriber tersebut atau bukti-bukti Iainya yang cukup dan sah untuk 

mendukung hal tersebut. 

2. Menggunakan sistem yang terpercaya untuk keperluan enkripsi dan proses 

pensertifikasian. 

 

3.3.3 Relying party (pihak ketiga) 

Pihak Ketiga di dalam PKI memegang peranan yang sangat penting, 

sehingga diperlukan kejelasan hukum mengenai perlindungan dan penyelesaian 

persengketaan bagi pihak ketiga. Permasalahan timbul karena secara perdata 

nasional, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sehingga 

hal ini menimbulkan pertanyaan bagi perlindungan dan penyelesaian 

persengketaan bagi pihak ketiga, dimana inti permasalahannya adalah hubungan 

antara CA dengan pihak ketiga tersebut, yang mungkin tidak dicantumkan 

didalam perjanjian antara subscriber dengan pihak ketiga. Sehingga jika terjadi 

nal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian di pihak ketiga, yang 

timbul dari pihak CA, maka CA bisa saja menurut hukum yang berlaku Iepas 

tangan, kecuali jika diatur Iain dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan hukum nasional (KUHPer), keberadaan relying party dalam 

PKI adalah sangat unik karena berdasarkan dasar perjanjian, maka perjanjian 

hanya mengikat pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Hal ini disebutkan dalam 

pasal 1338 ayat (1) dan pasal 1340 ayat (1) KUHPer: 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPer: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. 

 

Pasal 1340 ayat (1) KUHPer: 

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana periindungan 

hukum terhadap pihak ketiga yang berkepentingan dengan subscriber yang secara 

tidak langsung juga berkepentingan terhadap keamanan/ sekuritas yang digunakan 

oleh subscriber tersebut yang diberikan oleh CA. Menurut hukum nasional hal ini 

bisa diselesaikan dengan 2 cara: 

1.  Menyerahkan kepada aturan yang sudah berlaku berlandaskan hukum yang 

sudah ada. 

2. Mengatur dan mengakui perlindungan kepada relying parties oleh CA dalam 

CPS (yang dibuat juga oleh CA). 
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3.3.3.1 Pengaturan berlandaskan hukum yang sudah ada saja 

Sebenarnya sebuah perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang 

membuatnya, dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Pasal yang berhubungan 

dengan pihak ketiga misalnya pasalanya 1340 KUHPer:  

“Suatu peganjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. 

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga 

...... " 

Pasal ini berarti suatu perjanjian tidak dapat mengakibatkan atau berakibat 

suatu kerugian bagi pihak ketiga. Dalam KUHPer terdapat beberapa pasal yang 

dapat melindungi kepentingan pihak ketiga walaupun belum ada perjanjiannya: 

Pasal 1365 KUHPer: 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut? 

Jika konteks kerugian diakibatkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum, 

dimana hal tersebut misalnya terjadi dari pihak CA (misalnya karena ulah salah 

seorang pegawainya), maka berdasarkan pasal ini CA secara hukum berkewajiban 

untuk menggantikannya secara penuh. 

Pasal 1366 KUHPer : 

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

kelalaian atau kurang hati-hatinya”. 

Pasal ini memberikan perlindungan hukum kepada relying parties untuk 

konteks tindakan kelalaian dari pihak CA dalam melaksanakan fungsinya sebagai 

pemberi jasa pelayanan. Dengan keberadaan pasal ini, pihak ketiga dapat 

menuntut ganti rugi, walaupun tidak diperjanjikan sebelumnya. 

Pasal 1367 KUHPer: 

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan 

oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. 

 

Pasalnya ini memperkuat kedua pasal sebelumnya dengan memperluas 

ruang Iingkup pribadi kodratinya dan obyeknya, yang menjadi tanggung jawab 

dari padanya, dimana dalam hal ini dapat berupa kelalaian pegawai-pegawai dari 

CA dan dalam konteks ini bisa juga meliputi sistem keamanan CA sebagai objek. 
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Pasal ini dalam KUHPer juga memberikan dasar hukum yang sangat kuat bagi 

keberadaan teknologi informasi, karena yang menjadi objek adalah sistemnya.  

Kegagalan Sistem. Jika tidak ada klausul dalam CPS yang mengatur 

Kewajiban CA jika terjadi kegagalan sistem (dengan kata Iain gagal menyediakan 

services yang dijanjikan), maka sebenarnya berdasarkan pasal 1245 KUHPer CA 

bisa tidak memberikan ganti rugi kepada relying party, asalkan disebabkan oleh 

hal-hal yang tidak disengaja dan memaksa. 

Agar tidak terjadi ‘penyalahgunaan’ oleh CA (‘Iari dari tanggung jawab’), 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

1.  Frase ‘tak disengaja dan memaksa’ dalam pasal 1245 tersebut, harus 

ditafsirkan sebagai force majeur atau bencana pasar. 

2.  Jika ada peraturan baru mengenai tanda tangan elektronik dan CA, 

harus diatur prinsip-prinsip umum mengenai ganti rugi yang diberikan 

CA kepada relying party. 

3.  CPS yang dibuat oleh CA harus detail untuk meliputi hal-hal yang 

berkenaan dengan kegagalan sistem CA untuk memberikan pelayanan 

(Iihat sub-bab berikutnya). 

 

3.3.3.2 Pengaturan mengenai relying party dalam CPS yang dibuat CA 

Secara umum hal ini kelihatannya tidak bermasalah, tetapi dari menurut 

hukum perdata sebagaimana hal yang disebutkan diatas dalam pasal 1338 dan 

1340 KUHPer, perjanjian tersebut hanya berlaku bagi para pembuat perjanjian 

tersebut. 

Untuk memasukan relying party ke dalam perjanjian, dapat dilakukan 

dengan beberapa pendekatan: 

1. Sepakat dengan cara menerima CPS yang dibuat CA. Menurut Pasal 1320 ayat 

(1) KUHPer. Ayat (1) 

 

“kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” 

 

Walaupun pihak relying party tidak ikut serta dalam pembuatan CPS 

(seperti juga subscriber), dan tidak menyepakati isi perjanjian tersebut secara 

langsung, namun dengan melakukan hubungan dengan pihak subscriber yang juga 

menggunakan jasa CA, secara tidak langsung (implisit) sebenarnya juga 

menyepakati menggunakan jasa dari CA, Selain itu, untungnya pasal 1317 

KUHPer memeperbolehkan kita untuk menyertakan pihak ketiga dalam 

perjanjian. 

Penulis merekomendasikan sebaiknya ada beberapa klausul dalam CPS 

tersebut yang kira-kira menyatakan kalau ada relying party yang menggunakan 

kunci publik yang dihasilkan oleh PKI CA yang menerbitkan CPS tersebut, maka 
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relying party itu terikat dalam CPS tersebut. Permasalahannya sebenarnya nanti 

kalau terjadi dispute, dimana relying party harus membuktikan kepada hakim 

bahwa dia memang telah menggunakan kunci publik dari seorang subscriber CA 

yang bersangkutan 

 

2. Cara yang kedua adalah dengan membuat suatu perjanjian atau kontrak lanjutan 

antara subscriber dengan CA, yang secara jelas menempatkan nama-nama pihak 

yang akan menjadi relying party. Hal ini lebih mudah (dan aman), jika sudah jelas 

pihak-pihak mana yang akan menjadi relying parties. lni bermanfaat jika 

komunitas yang melakukan transaksi sudah teridentifikasi (dengan kata lain, 

relying partys-nya sudah teridentifikasi sebelumnya). 

Walaupun praktek ini bisa dikatakan tidak lazim dalam kebiasaan dalam 

PKl, namun menurut hukum nasional, hal ini jauh lebih memberikan kepastian 

dan perlindungan hukum terhadap relying parties, karena sudah adanya suatu 

bentuk perjanjian / kontrak baru, sehingga tidak perlu lagi tergantung dari pada isi 

pasal-pasal yang ada di dalam KUHPer. Namun kekurangan yang ada dari cara ini 

adalah jika relying parties yang belum bisa diketahui identitasnya dan bertambah 

terus setiap saat, maka akan berakibat terhadap pembuatan kontrak-kontrak baru 

untuk setiap relying parties yang baru. Praktek ini lebih digunakan jika para pihak 

ingin menggunakan tingkat keamanan dan perlindungan hukum yang maksimum 

yang bisa diberikan oleh hukum nasional kita. 

 

3.3.4 Registrasi Authority (RA) 

Sebenarnya RA dan Repository merupakan bagian dari pada CA. Namun 

dalam perkembangannya dan kebutuhan, keberadaan RA dapat berdiri sendiri. 

Dalam PKI, keberadaan RA dapat dipersamakan dengan juru daftar yang mencatat 

dan membuktikan keabsahan identitas calon subscriber yang akan menggunakan 

jasa dari CA. 

 

3.3.4.1 Kewajiban-kewajiban 

1. Mencatat dan mengotentifikasi identitas dari calon pelanggan (prospective 

subscriber) untuk keperluan administrasi dan proses pensertifikasian. Proses 

ontentifikasi identitas dari calon pelanggan tersebut bisa dikategorikan 

menjadi 3 (tiga) tingkatan. 

 

 

a. Otentifikasi identitas dengan menggunakan e-mail.  

Proses identifikasi semacam ini memberikan kepastian identifikasi 

minimal, biasanya hanya digunakan untuk memastikan keberadaan, 

bukan untuk memastikan apakah orang itu (identitasnya) benar-benar 

atau tidak. 
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b.  Otentifikasi identitas dengan registrasi on-line. 

Proses identifiksi yang umumnya digunakan di Internet, dengan 

memberikan bukti-bukti nama, alamat dan informasi pribadi Iainnya 

yang diperlukan. 

c.  Otentifikasi identitas secara fisik. 

Merupakan identifikasi paling meyakinkan, jika calon subscriber 

datang sendirike RA. Hal ini biasa dilakukan jika diperlukan tingkat 

keamanan yang sangat tinggi. 

 

  Namun dalam hal otentifikasi identitas pihak CA dan khususnya pihak RA 

tidak boleh sembarangan dalam meregistrasi orang yang mengakui sebagai pribadi 

kodrati atau yang mengaku mewakili badan hukum, karena orang-orang yang 

dianggap tidak cakap (Pasal 1330 KUHPer), tidak dapat bertanggung jawab secara 

hukum. 

 

2.  Membuat kunci privat back-up yang digunakan sebagai cadangan, jika kunci 

privat dari subscriber hilang (key recovery). 

 

3.3.5 Repository 

Sama dengan RA dalam sejarah PKI, keberadaan Repository dalam 

perkembangannya semula merupakan salah satu fungsi dari CA, numun dapat 

berdiri sendiri terpisah dari CA. 

 

3.3.5.1 Kewajiban-kewajiban 

1. Menggunakan sistem yang terpercaya untuk proses penyimpanan 

sertifikat digital. 

2.  Mempunyai data base yang menggunakan sistem yang terpercaya 

yang: 

a. Digunakan untuk memuat sertifikat digital 

b. Memuat daftar sertifikat digital yang dibekukan atau dicabut. 

 

3.3.5.2 Hak 

Mengajukan permintaan untuk diterima sebagai badan repository yang sah dari 

badan pengawas (jika repository tersebut tidak dibawah CA / berdiri sendiri). 

 

3.3.6 Controller (Badan Pengawas) 

Istilah Controller dipinjam dari Digital Signature Act 1997 Malaysia; 

sedangkan di Utah (yang menelurkan undang-undang tanda tangan digital 

pertama), menggunakan istilah Division. Jika diterjemahkan menurut fungsinya, 
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maka kurang lebih berarti badan pengawas. Mengingat bahwa perkembangan 

teknologi sangat cepat dan ketakutan bahwa dalam hal-hal tertentu UU yang ada 

akan kurang memadai untuk mengikuti perkembangan tersebut, maka timbullah 

kebutuhan mengenai adanya suatu instansi pemerintah yang mengatur regulasi 

terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya, dan juga berperan sebagai tempat 

untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang mungkin dialami olen CA. 

Keberadaan Badan pengawas dalam PKl ini sebenarnya bisa dikategorikan 

menjadi 2 : 

1.  Sebagai Badan Pengawas, dimana Badan Pengawas sebagai badan 

pemerintah terbatas fungsinya pada peran untuk mengatur dan 

membuat regulasi mengenai PKl (regulator). 

2.  Sebagai Otoritas Sertifikat Nasional (National CA), dimana dapat juga 

berperan selain membuat regulasi, juga dapat menerbitkan sertifikat 

atas nama negara. 

Badan Pengawas yang akan dijelaskan dalam hak-hak dan Kewajiban 

Subyek Hukum dalam PKI akan terbatas menjelaskan peran Badan 

pengawas pada butir (1) diatas. 

Berikut ini adalah nak dan Kewajiban Badan Pengawas. Konteks dari 

CA yang dinyatakan dibawah ini, jika tidak sebutkan kategorinya, 

merujuk kepada CA yang berlisensi. 

 

3.3.6.1 Kewajiban-kewajiban 

1.  Membuat segala regulasi yang dianggap perlu untuk menjaga kelancaran lalu 

lintas transaksi dalam PKI. 

2. Menyelesaikan dan memberikan keputusan untuk segala persengketaan yang 

dibawah kepadanya yang berhubungan dengan CA. 

 

3.3.6.2 Hak-hak 

1.  Menerbitkan suatu Iisensi ijin praktek untuk CA yang mempunyai Iisensi. 

2.  Mencabut atau membekukan ijin Iisensi dari suatu CA alasan-alasan tertentu 

menurut diskresinya adalah melanggar UU atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3.  Menyelidiki kegiatan otoritas Sertifikasi yang berlisensi jika dianggap perlu 

atau karena adanya indikasi atau kecurigaan adanya tindakan dari QA yang 

melawan hukum. 

3.3.6.3 Wewenang 

1. Membuat regulasi untuk mengatur perubahan yang mungkin terjadi dalam PKI, 

yang mungkin tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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2.  Memberikan, pencabut atau membekukan izin kerja (Iisensi) Certification 

Authorty. 

3. Membuat standar-standar untuk dipakai di PKI Indonesia: 

» Standar Sisiam Enkripsi dan proses Sertifikat. 

» Syarat-syarat pendirian CA. 

» Standar yang digunakan untuk CPS. 

 


