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Pertanyaan: 

Apakah tindakan aborsi dapat dilakukan secara legal karena indikasi medis yang dapat 
membahayakan ibu atau janin (misalnya, janin tanpa kepala, dan sebagainya)? 

Jawaban: 

Terima kasih ANP atas pertanyaannya! 

Aborsi atau dalam bahasa latin disebut Abortus Provocatus adalah penghentian atau 
pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.[1] Istilah aborsi menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengguguran kandungan. Aborsi merupakan suatu 
tindak pidana yang diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(“KUHP”), yaitu pada Pasal 346 KUHP yang menyatakan:[2] 

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh 
orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.” 

Dalam hal ini, KUHP sebagai aturan yang bersifat lex generalis dengan tegas menyatakan 
bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang, sehingga dapat diancam dengan Pasal 
346 KUHP.[3] Dalam Pasal 346 KUHP, terdapat 3 (tiga) perbuatan yang dilarang, yaitu: 

a. Menggugurkan kandungan 

b. Mematikan kandungan 

c. Menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan 

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan yaitu melakukan suatu 
perbuatan memaksa dengan alat dan cara yang bagaimanapun sehingga mengakibatkan janin 
atau bayi tersebut keluar sebelum waktunya.[4] Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 346 
KUHP sebagaimana yang disebutkan pada poin a memiliki arti yang berbeda dengan poin b, 
karena perbuatan menggugurkan kandungan seperti yang disebutkan pada poin a tidak 
mempersoalkan keadaan bayi pasca kelahiran paksa tersebut, apakah akan dengan nyawa yang 
masih hidup atau sudah tidak bernyawa (mati). Sedangkan pada poin b, yang dimaksud dengan 
mematikan kandungan adalah suatu perbuatan yang baik dengan alat atau cara yang 
bagaimanapun yang mengakibatkan matinya bayi atau janin yang ada dalam kandungan, 
mematikan disini berarti menghilangkan kehidupan yang ada dalam kandungan.[5] Unsur 
kesengajaan dalam perbuatan tersebut dapat ditemukan pada keadaan bayi atau janin sudah 
mati di rahim dalam masa kandungan. Artinya, bahwa perempuan itu menghendaki melakukan 
perbuatan-perbuatan itu terhadap kandungannya sendiri, dan ia menghendaki dan mengetahui 
bahwa dari perbuatannya atau perbuatan orang lain itu akan menimbulkan akibat gugurnya atau 
matinya kandungan itu.[6] 

Selain perempuan yang melakukan tindakan aborsi terhadap dirinya tersebut dapat diancam 
dengan sanksi pidana, terdapat pihak-pihak lain juga yang dapat diancam dengan sanksi pidana 



sehubungan dengan tindakan aborsi tersebut, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 347 KUHP 
dan Pasal 348 KUHP, yang masing-masing menyatakan: 

 
 

Pasal 347 KUHP: 

“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanpa 
tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun.” 

Pasal 348 KUHP: 

“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanpa 
dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun.” 

Lebih lanjut, terdapat dasar pemberatan pidana apabila tindakan aborsi tersebut dilakukan oleh 
seorang dokter, bidan atau juru obat, sebagaimana diatur dalam Pasal 349 KUHP yang 
menyatakan: 

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 
346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan 
dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah 
dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana 
kejahatan dilakukan.” 

Pengecualian Larangan Aborsi Menurut Ketentuan Dalam UU Kesehatan 

Tindakan aborsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang, hal mana secara lex specialis diatur 
dalam Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).[7] 
Namun, indikasi medis yang dapat membahayakan ibu atau janin seperti pertanyaan yang 
diajukan oleh ANP, dapat termasuk dalam pengecualian dari Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan 
jika indikasi medis tersebut tergolong sebagai indikasi medis yang bersifat darurat. Ketentuan 
pengecualian larangan tindakan aborsi diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang 
menyatakan:[8] 

“(2). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: 

a. indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam 
nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, 
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 
kandungan; atau 

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban 
perkosaan.” 



Selanjutnya, Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan mengatur bahwa tindakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra 
tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang 
kompeten yang berwenang.[9] Artinya, bagi seseorang yang telah terindikasi mengalami 
kedaruratan medis atau mengalami kehamilan akibat perkosaan yang mana merupakan alasan 
tanpa kesengajaan dan di luar kuasa/kendali dari orang tersebut, maka UU Kesehatan 
mengizinkan tindakan aborsi dilakukan selama orang tersebut telah mendapat konseling 
dan/atau penasehatan pra tindakan dan pasca tindakan dari konselor. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan, yang dapat menjadi konselor adalah 
dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan 
memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui 
pendidikan dan pelatihan. Hal ini menegaskan bahwa tindakan aborsi merupakan sebuah 
praktik medis yang harus dilaksanakan secara hati-hati oleh konselor yang telah terakreditasi 
profesional dibidangnya. 

 
 

Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 76 UU Kesehatan, diatur bahwa tindakan aborsi hanya 
dapat dilakukan: 

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir, 
kecuali dalam hal kedaruratan medis; 

b. oleh tenaga Kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki 
sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; 

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. 

Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindakan Aborsi Ilegal Berdasarkan UU Kesehatan 

Secara a contrario, tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU 
Kesehatan dapat diartikan sebagai tindakan aborsi ilegal. Ancaman pidana bagi pelaku yang 
melakukan tindakan aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi:[10] 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)” 

Pasal 194 UU Kesehatan dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan 
sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja 
melakukannya.[11] Oleh karena itu, dokter dan/atau tenaga kesehatan bersama perempuan 
yang sengaja melakukan tindakan aborsi secara ilegal atau bertentangan dengan hukum positif 
yang berlaku, dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam pasal a quo. 

Kesimpulan 



Secara lex generalis, Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP mengatur ketentuan umum mengenai 
larangan tindakan aborsi, sedangkan secara lex spcecialis, tindakan aborsi tersebut diatur dalam 
UU Kesehatan. Berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generali, maka ketentuan 
pengecualian tindakan aborsi dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan dapat mengesampingkan 
ketentuan larangan aborsi yang diatur secara umum (lex generalis) dalam KUHP. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis di atas, Penulis menjawab pertanyaan dari ANP 
bahwa tindakan aborsi yang disebabkan oleh adanya indikasi medis yang membahayakan ibu 
atau janin dapat diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang 
mengatur ketentuan pengecualian dari larangan aborsi, yaitu apabila ada indikasi medis darurat 
dan/atau bahwa kehamilan tersebut merupakan hasil dari perkosaan. 

Demikianlah hasil analisis kami, semoga bermanfaat. 

*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap 
dan mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA 
Legal Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala 
pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang 
disampaikan dalam laman ALSA Legal Assistance. 

 
 

Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang 
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Upaya Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Kepailitan 
Regina Ditta & Salma Abiyya 

ALA #5 is in collaboration with Harvardy, Marieta & Mauren Attorneys at Law 

Pertanyaan MI: 

Apa sajakah yang bisa dilakukan kreditur jika kepailitan ditolak pengadilan? 

Jawaban: 

Terima kasih MI atas pertanyaannya! Pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara MI adalah hal-hal apa 
yang dapat dilakukan kreditur apabila permohonan kepailitan ditolak oleh Pengadilan. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”), terdapat syarat-
syarat suatu debitur dapat dinyatakan pailit, sebagai berikut: 

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; dan 

2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, ditentukan bahwa permohonan pernyataan pailit 
harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan 
untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi. 
Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menentukan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan 
yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah 
jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh 
pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. 

Apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat yang diuraikan di atas, maka 
permohonan pernyataan pailit akan ditolak oleh pengadilan niaga. 

UPAYA HUKUM KASASI 

Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak oleh pengadilan niaga, maka berdasarkan Pasal 11 ayat 
(1) UU KPKPU, upaya hukum yang dapat diajukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan 
kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pailit tersebut ditolak, dengan 
mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit tersebut. 

Selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat 
pertama di pengadilan niaga, permohonan kasasi juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan 
merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan 
pernyataan pailit.[1] 

Selanjutnya, Pasal 12 UU KPKPU menentukan bahwa pemohon kasasi wajib menyampaikan memori 
kasasi kepada panitera pengadilan pada tanggal permohonan kasasi. Memori kasasi pada dasarnya berisi 
alasan-alasan keberatan atas putusan pengadilan niaga dari pihak pemohon kasasi. Adapun panitera 
pengadilan wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi 
paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. 

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera pengadilan wajib 
menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra 
memori kasasi diterima.[2] Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan 



kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling 
lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.[3] 

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU KPKPU, putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 
Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pada 
pengadilan niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. 

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI 

Berdasarkan Pasal 295 UU KPKPU, terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 

Pasal 295 ayat (2) UU KPKPU menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, 
apabila: 

1. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara 
diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan. Dalam hal ini, permohonan peninjauan 
kembali dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah 
tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. 

2. Pada putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Dalam hal ini, permohonan 
peninjauan kembali dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera pengadilan dan panitera pengadilan akan 
mendaftar permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon 
diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera pengadilan dengan tanggal yang sama 
dengan tanggal permohonan didaftarkan. 

Berdasarkan Pasal 297 ayat (1) UU KPKPU, pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan 
kepada panitera pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan 
kembali dan salinan permohonan peninjauan kembali beserta salinan bukti pendukung akan diserahkan 
oleh panitera pengadilan kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah 
tanggal permohonan didaftarkan. 

Pihak termohon peninjauan kembali dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan 
kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan 
kembali didaftarkan. Berdasarkan Pasal 297 ayat (4) UU KPKPU, panitera pengadilan wajib 
menyampaikan jawaban termohon peninjauan kembali kepada panitera Mahkamah Agung, dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 

Lebih lanjut, Pasal 298 UU KPKPU menentukan bahwa Mahkamah Agung segera memeriksa dan 
memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima oleh panitera Mahkamah Agung. Putusan atas 
permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. [4] 

Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima oleh 
panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan 
peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan 
tersebut. 

UPAYA HUKUM DALAM HAL PERMOHONAN PKPU DITOLAK 

Berbeda dengan perkara kepailitan yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan upaya 
hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang ditolak, 



terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang ditolak, tidak dapat 
diajukan upaya hukum apapun. Hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UU KPKPU, yang berbunyi: 

“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum 
apapun.” 

Pada praktiknya, upaya hukum yang dapat diajukan oleh kreditur dalam hal permohonan PKPU ditolak 
adalah dengan mengajukan kembali permohonan PKPU tersebut. Hal ini didasarkan pada proses PKPU 
yang tidak mengenal asas nebis in idem (terhadap suatu perkara yang sama, tidak dapat diajukan 
tuntutan lebih dari 1 (satu) kali). 

Salah satu pakar Kepailitan dan PKPU, Ricardo Simanjuntak menyampaikan bahwa alasan mengapa 
dalam PKPU tidak berlaku asas nebis in idem dikarenakan sifat dari perkara PKPU itu bukan 
“sengketa”, melainkan hanya cara penagihan utang yang dapat diajukan kapan saja bahkan berulang. 
Hanya dengan memenuhi syarat adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada lebih dari 
1 (satu) kreditur, dan dapat dibuktikan secara sederhana, maka PKPU dapat diajukan kembali meskipun 
permohonan tersebut sebelumnya pernah ditolak.[5] 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan oleh 
kreditur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak adalah upaya hukum kasasi dan upaya hukum 
peninjauan kembali (dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap), dengan tunduk pada 
persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam UU KPKPU. Sedangkan dalam perkara PKPU, 
upaya hukum yang dapat diajukan oleh kreditur hanya mengajukan permohonan PKPU tersebut 
kembali dikarenakan terhadap putusan PKPU, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan 
kembali. 

Demikian hasil analisis kami, semoga dapat mencerahkan. 

*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan 
mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA Legal 
Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, 
kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam 
laman ALSA Legal Assistance. 

Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang memiliki 
keahlian pada bidang tersebut* 

Sumber: 

[1] Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) 

[2] Pasal 12 ayat (3) UU KPKPU 

[3] Pasal 12 ayat (4) UU KPKPU 

[4] Pasal 298 ayat (2) UU KPKPU 

[5] Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, “Asas Nebis In Idem Tidak Berlaku Dalam PKPU”, 
pdb-lawfirm.id/asas-nebis-in-idem-tidak-berlaku-dalam-pkpu (diakses 10 Oktober 2021) 
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Pertanyaan:  

Bagaimana regulasi penggunaan meterai elektronik (e-meterai) di Indonesia? 

 

Jawaban: 

Terima kasih ZN atas pertanyaannya!  

 

Sebagaimana yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan Undang-

Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”), Meterai adalah label 

atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan 

mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang 

digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.[1] Lebih lanjut, mengacu kepada Peraturan 

Pemerintah No. 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai (“PP 

86/2021”), meterai elektronik atau e-meterai adalah meterai berupa label yang penggunaanya 

dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.[2] 

 

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, resmi merilis meterai elektronik senilai 

Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2021. Latar belakang dirilisnya 

meterai elektronik di Indonesia yaitu berangkat dari perkembangan teknologi digital yang 

memberi dampak pada digitalisasi dokumen-dokumen dalam hubungan hukum keperdataan 

secara resmi, contohnya yaitu pada bidang perekonomian, telah terjadi transformasi dokumen 

transaksi jual beli yang awalnya berbentuk dokumen fisik menjadi dokumen elektronik. Di 

samping itu, situasi pandemi Covid-19 juga turut mengakselerasi pembuatan meterai elektronik 

di Indonesia. Situasi pandemi Covid-19 meningkatkan kebutuhan masyarakat akan dokumen 

elektronik karena mobilitas masyarakat menurun drastis karena pembatasan-pembatasan yang 

diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah merilis meterai elektronik untuk 

memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian serta perlindungan hukum bagi 

masyarakat Indonesia dalam menggunakan dokumen elektronik. 

 

Regulasi mengenai meterai elektronik di Indonesia, secara umum diatur dalam UU Bea 

Meterai. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai ketentuan umum meterai elektronik 



serta ketentuan pidana bagi orang yang membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara 

melawan hukum, termasuk membuat meterai elektronik dan meterai dalam bentuk lain dengan 

maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai 

asli, tidak dipalsu, atau sah, hal mana ancaman pidananya adalah pidana penjara maksimal 7 

(tujuh) tahun dan pidana denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).[3]  

 

Kemudian, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Bea Meterai [4], ketentuan mengenai 

pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai, termasuk meterai elektronik atau e-meterai 

diatur dalam PP 86/2021. PP tersebut memuat ketentuan bahwa pembuatan meterai elektronik, 

meliputi penyusunan konsep desain, penyediaan sistem atau aplikasi yang terintegrasi, dan 

pembuatan e-meterai merupakan tugas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik 

Indonesia (Perum Peruri).[5] Diatur pula bahwa dalam hal Perum Peruri menyatakan tidak 

sanggup melakukan tugas pembuatan e-meterai karena disebabkan oleh keadaan kahar, Perum 

Peruri dengan persetujuan Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pembuatan e-

meterai.[6] Selain bertugas untuk membuat e-meterai, Perum Peruri juga bertugas untuk 

mendistribusikan e-meterai dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain, yaitu badan usaha 

yang memiliki kemampuan dan kualifikasi dalam mendukung pendistribusian dan penjualan 

meterai elektronik melalui sistem terintegrasi yang disediakan oleh Perum Peruri.[7] 

 

Selanjutnya, secara khusus, regulasi terkait meterai elektronik atau e-meterai diatur melalui 

Peraturan Menteri Keuangan, sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Pasal 14 ayat (2) UU 

Bea Meterai. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum 

dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Karakteristik Tertentu pada Meterai 

Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian 

Kemudian (“PMK 134/2021”). 

 

Berdasarkan PMK 134/2021, pengertian terhadap meterai elektronik atau e-meterai diberikan 

secara mengkhusus, yaitu: “meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara 

dibubuhkan pada Dokumen melalui sistem tertentu.”[8] Adapun ‘sistem tertentu’ yang 

dimaksud dalam hal ini adalah Sistem Meterai Elektronik. Pasal 1 angka 7 PMK 134/2021 

memberi pengertian Sistem Meterai Elektronik sebagai “sistem tertentu berupa serangkaian 

perangkat dan prosedur elektronik dalam sistem atau aplikasi terintegrasi yang berfungsi 

membuat, mendistribusikan, dan membubuhkan Meterai Elektronik.” Sehingga, Sistem 



Meterai Elektronik ini yang bertanggung jawab dalam hal pembubuhan e-meterai pada 

dokumen yang terutang bea meterai.[9] Pembubuhan ini dilakukan dengan tetap 

memperhatikan petunjuk penggunaan yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Meterai 

Elektronik itu sendiri.  

 

Dalam hal ini, Sistem Meterai Elektronik dapat diakses oleh masyarakat awam melalui laman 

yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Perusahaan 

Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) pada tautan e-meterai.co.id. 

Pembubuhan e-meterai dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan log in dengan akun yang 

telah dibuat sebelumnya. Apabila belum memiliki akun, maka perlu melakukan pendaftaran 

dengan meng-klik ‘Daftar’ dan mengunggah dokumen KTP serta mengisi data diri. Setelah 

melakukan pembayaran atas e-meterai, pengguna dapat langsung mengunggah dokumen yang 

terutang bea meterai dengan format file PDF dan mengatur posisi serta halaman yang akan 

dibubuhi e-meterai. Pembayaran atas e-meterai dilakukan melalui bank.  

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a PMK 134/2021, pembayaran bea 

meterai dengan e-meterai dinyatakan sah apabila telah dilakukan melalui Sistem Meterai 

Elektronik atau dalam hal ini melalui tautan e-meterai.co.id. Selain itu, keabsahan pembayaran 

juga ditentukan berdasarkan adanya kode unik dan keterangan tertentu yang terdapat dalam e-

meterai.[10] ‘Kode unik’ yang dimaksud merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 7 PMK 

134/2021, hal mana dalam ayat (2) disebutkan bahwa: “Kode unik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa 22 (dua puluh dua) digit nomor seri Meterai Elektronik yang dihasilkan 

oleh Sistem Meterai Elektronik.” Sedangkan ‘keterangan tertentu’ yang dimaksud, terdiri atas: 

a. gambar lambang negara Garuda Pancasila; 

b. tulisan "METERAI ELEKTRONIK"; dan 

c. angka dan tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai.[11] 

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 16 PMK 134/2021, ditentukan bahwa pembayaran bea 

meterai tidak sah dan dokumen dianggap tidak dibubuhi meterai dalam hal ketentuan 

pembayaran bea meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PMK 135/2021 tidak 

terpenuhi. 

 

KESIMPULAN 

Regulasi yang mengatur mengenai meterai elektronik atau e-meterai dapat ditemukan dalam 

beberapa produk peraturan perundang-undangan, yaitu: 

http://e-meterai.co.id/
http://e-meterai.co.id/


● Undang-Undang No. 10 tahun 2021 tentang Bea Meterai; 

● Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2020 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan 

Penjualan Meterai; dan 

● Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang 

Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode 

Unik dan Karakteristik Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, 

dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian. 

 

Demikian hasil analisis kami, semoga dapat mencerahkan. 

*Jawaban pertanyaan ALSA Legal Assistance ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap 

dan mengikat, dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. ALSA 

Legal Assistance dan ALSA LC UGM tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala 

pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan, atau kekurangan dalam setiap konten yang 

disampaikan dalam laman ALSA Legal Assistance. 

Untuk pendapat hukum lebih lanjut, disarankan untuk menghubungi profesional yang 

memiliki keahlian pada bidang tersebut* 

Sumber: 

[1] Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai (“UU Bea 

Meterai”) 

[2] Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, 

dan Penjualan Meterai (“PP 86/2021”) 

[3] Pasal 24 UU Bea Meterai 

[4] Pasal 12 ayat (5) UU Bea Meterai 

[5] Pasal 4  dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PP 86/2021 

[6] Pasal 11 ayat 1 PP 86/2021 

[7] Pasal 7 ayat (2) huruf b jo. Pasal 8 ayat (1) dan (3) PP 86/2021 

[8] Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 

tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode 

Unik dan Karakteristik Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan 

Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian (“PMK 134/2021”). 

[9] Pasal 6 ayat (1) PMK 134/2021 

[10] Pasal 15 ayat (2) huruf b PMK 134/2021 



[11] Pasal 7 ayat (3) PMK 134/2021 

 


