
Legalitas Tanda Tangan Elektronik 

 

Transformasi digital sedang gencar saat ini. Hampir seluruh aspek pada kegiatan 

sehari-hari terdampak efek transformasi digital. Yakni dari yang semula dilakukan secara 

manual, kini dilakukan melalui handphone. Terlebih saat ini dunia sedang menghadapi 

sebuah kondisi ketika perubahan terjadi begitu cepat, tidak pasti, kompleks dan ambigu 

yang disebabkan karena transformasi digital atau teknologi atau lebih dikenal dengan 

VUCA. 

Salah satu bentuk dari transformasi digital tersebut adalah penerapan 

tandatangan elektronik dalam dokumen dinas seperti yang dilakukan di Kabupaten 

Sumedang. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, lembaga tersebut telah 

menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik dan memanfaatkan teknologi 

secara optimal yakni telah melaksanakan salah satu tujuan strategis e-government.  

Lalu bagaimana dengan kekuatan hukum dan keamanan dari pemalsuan? 

Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi 

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. 

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi atas 

identitas penandatangganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan 

dokumen. Sama dengan tanda tangan manual, tanda tangan elektronik bersifat unik 

yakni tanda tangan elektronik seseorang akan berbeda dengan tanda tangan orang lain. 

Mengenai kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan elektronik disamakan 

dengan tanda tangan manual sebagaimana dijamin dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE. 

Maka Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 

Ordonansi 1867 No. 29 juga berlaku pada tanda tangan elektronik sehingga dengan 

diberi tanda tangan elektronik maka dokumen elektronik tersebut memilki kekuatan 

hukum. Dengan menandatangani, menunjukkan persetujuan penandatanggan atas 

informasi atau dokumen elektronik yang ditandatangganinya sekaligus menjamin 

kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. 

Untuk dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka tanda 
tangan elektronik harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE yaitu: 

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan; 
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan 

hanya berada dalam kuasa penandatangan 
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu 

penandatangganan dapat diketahui 
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terakit dengan tanda tangan 

elektronik tersebut setelah waktu penandatangganan dapat diketahui 
5. Terdapat cara tertentu yang dapat diapakai untuk mengindetifikasi siapa 

penandatangganannya; dan 



6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penadatangganan telah 
memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. 

Tanda tangan elektronik terbagi dua macam yaitu tanda tangan tersertifikasi dan 

tidak tersertifikasi. Tanda tangan yang tidak tersetifikasi mempunyai kekuatan 

pembuktian yang lemah dibandingkan tanda tangan yang tersertifikasi. Sertifikasi tanda 

tangan elektronik diterbitkan oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan 

dengan sertifikat elektronik. 

Penyelenggara sertifikat elektronik terdiri atas penyelenggara sertifikasi elektronik 

Indonesia dan penyelenggara sertifikasi elektronik asing. Setiap penyelenggara 

sertifikasi elektronik harus mendapat pengakuan dari menteri komunikasi dan 

informatika. Dari pihak pemerintah, saat ini terdapat beberapa kementrian/lembaga yang 

menerbitkan sertifikat elektronik yakni Dirjen Pajak, Lembaga Sandi Negara (BSSN), dan 

IPTEKnet BPPT. 

 


