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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Internet adalah jaringan publik yang global dan murah padahal Internet 

merupakan jaringan publik yang tidak memiliki fasilitas keamanan yang 

memadai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa semua transaksi yang 

dilakukan melalui Internet merupakan transaksi beresiko tinggi. 

Kelemahan yang dimiliki oleh internet sebagai jaringan publik yang tidak 

aman ini telah dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan teknologi 

penyandian informasi (kriptografi). Electronic data trasmission dalam e-

commerce diamankan dengan melakukan proses enkripsi sehingga menjadi 

chiper/locked data yang hanya bisa dibaca/dibuka dengan melakukan proses 

reversal yaitu proses dekripsi. Contoh protokol yang mengunakan kriptografi 

adalah protokok SSL, SET,PGP, dsb. Protokol - protokol tersebut digunakan 

dalam transaksi Internet . 

Perlu digarisbawahi, dengan adanya perkembangan teknologi di masa 

mendatang, terbuka kemungkinan adanya penggunaan e-commerce dalam media 

selain Internet, seperti misalnya pada jaringan GSM. Bahkan, hasil penyandian 

yaitu Chipertext /Locked data dapat dituliskan / dicetak pada kertas dan memiliki 

validitas yang sama dengan data elektronik. 

Data transaksi e-commerce, perangkat kriptografi yang paling sering 

dipergunakan adalah digital signature (tanda tangan digital). Jika pengirim pesan 

(message) membubuhkan tanda tangan digital pada pesan, penerima dapat merasa 

yakin bahwa seteleh di tanda tangani pengirim, pesan itu tidak ada yang 

memanipulasi saat dalam perjalanan. 

 

Sifat yang dimiliki oleh tanda tangan digital adalah : 

1. Otentik , tak bisa ditulis /ditiru oleh orang lain. Pesan dan tanda tangan 

pesan tersebut juga dapat menjadi barang bukti, sehingga penanda tangan tak 

bisa menyangkal bahwa dulu ia tidak pernah menandatanganinya. 

2. Hanya sah untuk untuk dokumen (pesan) itu saja atau kopinya yang sama 

persis.Tanda tangan itu tidak bisa dipindahtangankan kedokumen Iainnya, 

meskipun dokumen lain itu hanya berbeda sedikit. Ini juga berarti bahwa jika 

dokumen itu dirubah, maka tanda tangan digital dari pesan tersebut tidak lagi 

sah. 

3. Dapat diperiksa dengan mudah termasuk oleh pihak-pihak yang belum pernah 

bertatap muka langsung dengan penanda tangan. 

 

Pada umumnya, tanda tangan digital menggunakan teknik kriptografi kunci 

publik, kunci simetrik dan sebuah fungsi hash satu arah. Patut diingat bahwa tanda 

tangan digital bukanlan tanda tangan dari seseorang yang discan atau dimasukkan 

ke komputer denganmenggunakan stylus atau mouse, tapi merupakan kumpulan 
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dari kalkulasi-kalkulasi matematis untuk menyandikan data, yaitu dengan 

kriptografi. Dapat diartikan lain untuk digital signature adalah digital ensured 

documen agar maknanya tidak rancu. Jadi dapat dibayangkan sebagai dokumen 

yang sudah dikunci dan tidak bisa dimanipulasi isinya. 

 

Hingga saat ini belum ada aturan hukum di lndonesia yang secara khusus 

mengatur keberadaan data messages dan penggunaan digital signature. Meskipun 

demikian BVV tidak mengharuskan kontrak dalam suatu bentuk tertentu. Jadi, 

apabila suatu kontrak dibuat dalam bentuk data messages dan ditandatangani 

dengan menggunakan digital signature, maka berdasarkan BW kontrak tersebut 

tetap mempunyai kekuatan hukum. 

 

Keberadaan Catatan Sipil / Burgerlijk Stand secara prinsip mirip dengan 

keberadaan Certification Authority. Certitication Authority adalah suatu otoritas 

yang akan menerbitkan suatu digital certificate milik seseorang. Digital certificate 

ini berisi identitas dan juga kecakapan bertindak dari orang tersebut. Digital 

certificate ini akan ditempatkan di dalam suatu direktori publik sehingga setiap 

orang dapat dengan mudah mengetahui identitas dan kecakapan dari orang lain. 

 

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, beberapa negara 

bagiannya sudah menerapkan peraturan mengenai digital signature. Ada beberapa 

negara bagian yang sudah membuat peraturan yang sangat komprehensif, tetapi 

ada juga yang membuat peraturan sangat ringkas. Bahkan ada juga negara yang 

menggabungkannya dengan peraturan mengenai intemet dan informasi 

multimedia seperti Malaysia. 

 

Namun itu bukan berarti bahwa kalau di Indonesia belum ada peraturan 

mengenai digital signature, maka tidak ada hukum yang menangani masalah itu. 

Ada sebuah asumsi yang salah bahwa jika belum ada undang-undang tentang 

sesuatu hal maka dikatakan belum ada hukumnya. Pemahaman seperti ini 

sebenamya adalah tidak tepat, mengingat bahwa hukum berasal dari norma -

norma yang telah ada dan berlaku dimasyarakat, sehingga tidak dapat dikatakan 

terhadap setiap sesuatu hal yang baru yang belum ada undang-undangnya 

dikatakan belum ada hukumnya. 

 

Apalagi sebenarnya peraturan-peraturan yang telah ada di Indonesia, 

sebenamya bisa diambil sebagai batu acuan untuk membahas masalah Electronic 

Commerce khususnya penggunaan digital signature dalam electronic commerce. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara mental masih belum siap 

sedangkan di Iain sisi, hal ini sifatnya sangan mendesak. Kalangan masyarakat 

Indonesia yang selama ini telah melakukan kegiatan dalam ruang electronic 

commerce, setidak-tidaknya yang mengetahui atau concern mengenai masalah ini 
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hanya terbatas pada kalangan yang selama ini akrab dengan internet (walaupun 

telah disebutkan sebelumnya kemungkikan e-commerce diluar internet). 

Sedangkan kalangan ini hanyalah sebagian kecil dari masyarakat selain karena 

penguna (yang secara tidak langsung berpengaruh) relatif masih sedikit. Dengan 

perkataaan Iain, masyarakat Indonesia harus segera mempersiapkan diri 

menghadapi masalah ini sesegera mungkin, mengingat negara Iain sudah 

menyiapkan di dalam mensikapi perdagangan secara elektronik dengan adanya 

kemudahan-kemudahan yang dibawanya. Oleh karena itu perlu dipikirkan adanya 

sosialisasi e-commerce kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemungkinan 

masalah , belum siapnya beberapa peraturan hukum Indonesia. 

 

Prinsip yang di sarankan untuk dipegang adalan “Transform the Medium, 

not the Instrument “ Kegiatan-kegiatan dalam e-commece secara general masih 

dapat dikategorikan sebagai tindakan perdagangan biasa walaupun terdapatnya 

hal-hal yang signifikan yang membedakan seperti media elektronik yang 

menggantikan paper based transaction. Dapat dikatakan beberapa peraturan 

hukum yang telah ada sekarang ini sudah dapat mencukupi, baik dengan cara 

melakukan penafsiran secara analogis terhadap tindakan yang ada dalam e-

ecommerce (terhadap aturan yang belum ada) maupun melakukan penafsiran 

ekstensif dengan cara memberlakukan peraturan hukum pada hal-hal yang secara 

esensi adalah sama (contohnya listrik dan data elektronik) 

 

Dalam hal-hal khusus, sangat perlu dibuat peraturan hukum baru seperti 

adanya pengaturan khusus di bidang digital signature sebagai mekanisme sekuriti 

utama untuk e-commerce, karena dalam bidang ini tidak dapat dilakukan 

penafsiran untuk menghindarkan kesalahpengertian mengenai esensi dari digital 

signaure. 

 

Perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa perangkat hukum di Indonesia 

khususnya hukum perdata pada dasarnya mampu menjangkau permasalahan-

permasalahan yang timbul. Hukum perikatan ini secara umum (Secara general : 

norma sudah mampu tetapi Indonesia masih membutuhkan pengaturan yang lebih 

spesifik untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap perbuatan hukum perikatan 

knususnya di bidang electronic commerce. ) 

 

Mengenai masalah digital signature sebagai alat bukti dalam peradilan 

sebenarnya, hakim sesuai dengan ketentuan pasal 22 Algemene Bepalingen, 

dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang belum ada pengaturan 

hukumnya. Hakim juga dituntut untuk melakukan rechtvinding (penemuan 

hukum) Selain melakukan penafsiran analogis maupun penafsiran ekstensif yang 

telah dikemukakan di atas. Penelitian ini juga merekomendasikan agar dibentuk 

suatu tim khusus di bidang hukum / regulasi e-commerce secara mungkin.Tim 
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khusus ini segera dibentuk untuk mempelajari meneliti aspek-aspek e-commerce 

yang tidak terakomodasi dalam hukum postif Indonesia khususnya hukum 

perikatan guna mempersiapkan aturan-aturan guna memberikan kepastian hukum 

kepada pengguna jasa e-commerce agar dapat mendapat kepastian hukum. 

 

Jika sudah terbentuk tim khusus yang meneliti dan segera dibuat 

rancangan Undang -undang transaksi elektronik dan informasi Elektronik agar 

menjadi “Umbrella Act “ bagi pengguna jasa E-commerce. Dengan tersedianya 

perangkat hukum yang secara khusus memberikan jaminan kepercayaan kepada 

pelaku E-commerce diharapkan menghilangkan keragu-raguan para pengguna e-

commerce untuk bertransaksi di Internet , setidak-tidaknya transaksi e-commerce 

domestik dapat meningkat seiring dengan kepastian hukum yang diberikan 

pemerintah, dan sektor SME (Small medium Enterprise) dapat segera mengambil 

momen ini didalam melakukan pemasaran dan penjualan secara on line mereka, 

ujungnya perekenomian bangsa yang sudah compang-camping ini dapat sedikit 

tertolong dengan adanya transaksi e-commerce yang memberikan media baru di 

dalam pemasaran yang lebih efektif dan lebih Iuas. 

 

 

SARAN 

 

1. Mengingat pada saat ini belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur 

secara khusus mengenai keberadaan dokumen elektronik dan e-commerce 

maka penulis menyarankan agar segera dibuat peraturan perundangan 

mengenai dokumen elektronis. Aturan mengenai dokumen elektronis dan e-

commerce ini hendaknya menganut prinsip technology neutrality. Maksud 

dari prinsip ini adalah peraturan ini tidak hanya mengatur tentang penggunaan 

suatu teknoiogi tertentu saja tetapi juga mengakomodir Kemungkinan 

penerapan teknoiogi yang Iain. Selain itu agar suatu peraturan perundangan 

tidak cepat berubah karena adanya perkembangan teknologi namun tetap 

dapat mengakomodir perkembangan teknologi. Hal ini penting diperhatikan 

karena teknologi komputer/internet sangat cepat berubah. 

 

2. Keberadaan internet dan kegiatan bisnis yang dilakukan di dalamnya harus 

dicermati oleh para pihak yang berwenang. Dengan adanya suatu peraturan 

perundangan yang mengatur kegiatan bisnis melalui intemet diharapkan dapat 

memacu pertumbuhan bisnis internet di Indonesia. Bisnis melalui internet ini 

selain mengandung berbagai kemungkinan bisnis yang baru, juga 

memunculkan berbagai permasalahan hukum yang baru. Adanya suatu 

peraturan perundangan mengenai hal ini akan memberikan kepastian hukum 

dan ketenangan bagi para pelaku bisnis. 

 


