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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Awal tahun 2022, dunia digital dihebohkan dengan fenomena ‘Ghozali 

Everyday’ seorang pemuda dari Indonesia yang berhasil meraup keuntungan 

hampir setara dengan USD1.000.000 (satu juta dolar AS) yang berasal dari 

penjualan 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) lembar foto dirinya yang diambil 

setiap hari selama sekitar tiga tahun, melalui transaksi digital berbasis teknologi 

yang menggunakan non-fungible token pada aplikasi OpenSea 

(https://opensea.io/).1 

 

 
 

Gambar 1 

Ghozali Everyday pada Aplikasi OpenSea2 

 

 
1 Manas Sen Gupta, Indonesian Student’s Selfie NFT Collection ‘Ghozali Everyday’ Sells for Nearly 
USD 1 Million, https://www.lifestyleasia.com/kl/gear/tech/ghozali-everyday-indonesian-boy-nft/, 
diakses pada 4 Februari 2022. 
 
2 Diperoleh dari situs https://opensea.io/collection/ghozali-everyday.  
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Di balik fenomena tersebut, kita dikenalkan dengan non-fungible token yang 

merupakan suatu konsep baru dalam ruang lingkup transaksi jual-beli di dunia 

digital. Non-Fungible Token atau yang kerapkali disingkat dengan NFT masih 

memiliki keterkaitan dengan rezim blockchain maupun cryptocurrency. Dalam hal 

ini kita juga dihadapkan dengan berbagai isu hukum sehubungan dengan NFT ini 

mulai dari aspek keperdataan, aspek kekayaan intelektual, dan aspek-aspek lainnya. 

Melalui penelitian ini penulis akan khusus membahas mengenai aspek kenotariatan 

dari transaksi yang menggunakan NFT. 

Metode transaksi digital ini setidaknya telah mulai digunakan sejak Juni 20173 

di mana semakin hari perkembangan dan pengenalan kepada masyarakat sebagai 

pengguna semakin bertambah. Meskipun demikian, hingga saat ini kata ‘non-

fungible token’ belum memiliki padanan kata resmi dalam Bahasa Indonesia, secara 

tata bahasa kata non-fungible token mungkin dapat diartikan sebagai token yang 

tidak dapat dipertukarkan. Namun, nampaknya padanan kata Bahasa Indonesia 

tersebut belum mampun untuk menggambarkan konsep non-fungible token itu 

sendiri. 

Mengacu pada pengertian yang diberikan oleh Ethereum, salah satu penyedia 

jasa cryptocurrency yang juga menggunakan konsep NFT di dalamnya, NFT  adalah 

token yang dapat digunakan untuk mewakili kepemilikan atas suatu objek unik. 

Para pihak pengguna NFT membiarkan Ethereum sebagai pihak otoritas dalam 

aplikasi tersebut untuk menandai hal-hal seperti seni, barang koleksi, bahkan real 

estat. NFT atas suatu objek hanya dapat dipegang oleh satu pemilik resmi pada 

suatu waktu dan mereka diamankan oleh blockchain Ethereum. Oleh karena itu, 

sehubungan dengan konsep transaksi digital ini tidak ada yang dapat mengubah 

catatan kepemilikan atau menyalin/menempel NFT.4  

Secara konsep, NFT mengizinkan adanya transaksi jual-beli yang dilakukan 

baik secara lelang maupun beli langsung melalui sistem digital pada suatu aplikasi, 

di mana nilai atau harga dari objek yang ditawarkan bergantung pada penilaian 

 
3 Ollie Leech, What are NFTs and Howe Do They Work? https://www.coindesk.com/learn/what-
are-nfts-and-how-do-they-work/, diakses pada 4 Februari 2022. 
 
4 Ethereum.eth, https://ethereum.org/en/nft/, diakses pada 4 Februari 2022. 



 

3  

3 

pasar yang ditentukan dalam aplikasi terkait, adapun penilaian harga didasarkan 

pada nilai intrinsik suatu objek yang ditawarkan, baik dari segi estetika, keunikan, 

kreatifitas, maupun kelangkaan. Setelah transaksi pengalihan objek tersebut terjadi, 

maka secara sistem hal tersebut akan tercatat melalui enkripsi blockchain. 

Obyek yang ditawarkan dalam metode NFT sangatlah luas, tidak hanya 

terbatas pada obyek seni (artwork) melainkan juga mode (fashion), tulisan, sampai 

dengan harta kekayaan seperti kendaraan dan rumah. Pada bulan Juni 2021, 

seseorang berhasil menjual tempat tinggalnya di Kyiv, Ukraina melalui metode 

NFT.5 Dari pengalihan tersebut, otoritas di Ukraina menyetujui pengalihan dengan 

mendasarkan pada platform NFT tersebut. 

Hal ini tentu membuka peluang adanya pengalihan kepemilikan atas suatu 

obyek kebendaan beserta pencatatan secara administratif yang berasal dari transaksi 

yang dilakukan melalui sistem digital. Lantas, apakah pencatatan yang dilakukan 

melalui blockchain dengan metode non-fungible token ini akan mereduksi peran 

dan fungsi dari notaris?  

Notaris merupakan suatu jabatan yang berdasarkan undang-undang diberikan 

kewenangan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat 

akta autentik serta kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.6 

Dalam peraturan lain ditentukan bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat 

akta autentik sehubungan dengan semua perbuatan, perjanjian, serta penetapan 

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.7 Sebagaimana contoh 

transaksi yang telah dikemukakan di atas, sehubungan dengan pengalihan tanah 

yang dapat dilakukan melalui metode NFT, terdapat suatu pertanyaan mendasar 

apakah peran notaris dalam transaksi NFT tetap dapat berjalan sebagaimana 

transaksi pada umumnya (konvensional). Lebih lanjut, gagasan bahwa NFT itu 

 
5 Kliklegal, https://kliklegal.com/non-fungible-token-nft-sebagai-instrumen-surat-berharga/, 
diakses pada 4 Februari 2022. 
 
6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2001 
tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1. 
 
7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2001 
tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1). 
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sendiri adalah suatu bentuk pencatatan akta atas kepemilikan seseorang terhadap 

suatu obyek apakah obyek tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku di Indonesia. 

Permasalahan-permasalahan hukum ini membutuhkan diskursus lebih jauh, 

karena fenomena kebaruan yang dihadirkan oleh kecanggihan teknologi akan terus 

bertambah. Ajaran Islam juga tidak pernah membatasi umatnya untuk memahami 

perkembangan zaman dengan segala kecanggihan teknologi yang dapat 

memudahkan, bahkan Islam mendorong agar umatnya senantiasa mengembangkan 

ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan tersebutlah kita dapat mengambil 

pelajaran atas kehebatan Sang Pencipta. 

Oleh karena itu, topik mengenai peranan notaris terhadap transaksi non-

fungible token ini menjadi penting untuk dibahas karena bagaimanapun juga 

perkembangan zaman menghadapkan hukum untuk beradaptasi terhadap 

perkembangan teknologi, yang dalam hal ini juga akan berdampak kepada jabatan 

notaris. 

Pada dasarnya, belum banyak artikel ilmiah yang membahas mengenai NFT, 

bahkan sejauh pemeriksaan dan hasil telaah penulis sampai dengan saat ini belum 

ada hasil peneltian maupun jurnal yang berfokus pada aspek kenotariatan atas 

transaksi NFT. Adapun hasil penelitian, jurnal, atau tulisan lainnya yang beredar 

membahas mengenai NFT dari sisi teknologi, ekonomi, maupun bisnis. Dengan 

demikian, ini menunjukan bahwa penelitian ini mengandung nilai kebaruan 

(novelty) dalam pembahasannya. 

Merujuk pada latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penelitian dan 

penulisan tesis ini bertujuan guna menganalisis mengenai konsep dan skema 

transaksi digital yang menggunakan NFT di Indonesia dan peran serta notaris 

sehubungan dengan transaksi NFT yang memberi kemanfaatan bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, kiranya judul penelitian yang dipilih yakni “Aspek Kenotariatan 

pada Transaksi sehubungan dengan Non-Fungible Token” mampu 

menggambarkan keseluruhan tesis ini dan pada akhirnya tesis ini dapat berguna 

bagi pengembangan ilmu dalam masyarakat baik dari segi teoritis maupun praktis 

khususnya bagi dunia hukum dan kenotariatan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, berikut ini 

adalah rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini: 

1.2.1. Bagaimanakah bentuk transaksi non-fungible token di Indonesia? 

1.2.2. Bagaimanakah peranan notaris dalam transaksi yang menggunakan non-

fungible token yang memberi kemanfaatan hukum? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan 

dari adanya penelitian ini, antara lain: 

1.3.1. Untuk menganalisis bentuk transaksi non-fungible token di Inodnesia. 

1.3.2. Untuk menganalisis peranan notaris dalam transaksi yang menggunakan 

non-fungible token yang memberi kemanfaatan hukum. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penulisan penelitian ini penulis harapkan dapat menghadirkan manfaat dan 

sumbangsih dalam perkembangan dunia hukum baik dalam aspek teori maupun 

aspek praktis, sebagai berikut: 

1.4.1. Aspek Teori: 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah wawasan mengenai 

bentuk transaksi digital yang menggunakan NFT di Indonesia serta peranan 

notaris terkait transaksi NFT yang memberi kemanfaatan hukum.  

1.4.2. Aspek Praktis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan kepada masyarakat atas 

peranan notaris terkait transaksi sehubungan dengan NFT guna memberi 

kemanfaatan hukum. Lebih lanjut, secara praktis penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak 

terkait atas peran, fungsi, dan kewenangan notaris dalam pelayanan yang 

berhubungan dengan transaksi NFT. 
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1.5. Kerangka Konsep 

Kerangka konseptual dapat diartikan sebagai sarana untuk 

mengilustrasikan keterkaitan atas suatu konsep dengan konsep lainnya yang 

diteliti. Konsep merupakan kata yang menyatukan abstraksi yang berasal 

dari upaya generalisasi atas hal-hal yang bersifat khusus yang dikatakan 

sebagai definisi operasional.8 Dengan bertujuan agar dapat membuat terang 

penulisan tesis ini maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai 

suatu referensi untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut secara 

berkelanjutan. 

Sehingga, melalui penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa 

definisi operasional yang berasal dari konsep-konsep yang digunakan 

bertujuan agar dapat mengkhususkan pembahasan terhadap permasalahan 

yang diteliti. Berikut ini adalah definisi operasional yang penulis gunakan 

dalam penulisan penelitian ini: 

 

1.5.1 Non-Fungible Token 

Pengertian non-fungible token diartikan oleh kamus Miriam Webster 

sebagai suatu pengidentifikasi digital unik yang tidak dapat disalin, diganti, 

atau dibagi lagi, yang dicatat dalam blockchain, dan yang digunakan untuk 

mengesahkan keaslian dan kepemilikan (sebagai aset digital tertentu dan 

hak khusus yang terkait dengannya).9 

 

1.5.2 Blockchain 

Definis blockchain dapat ditemukan dalam kamus Miriam Webster 

yakni sekumpulan data digital yang berisi informasi (seperti catatan 

transaksi keuangan) yang dapat digunakan dan dibagikan secara bersamaan 

dalam jaringan besar yang terdesentralisasi dan dapat diakses oleh publik.10 

 
8 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), hal. 3. 
 
9 Kamus Hukum (daring), https://www.merriam-webster.com/dictionary/non-fungible%20token, 
diakses pada 4 Februari 2022. 
10 Kamus Hukum (daring), https://www.merriam-webster.com/dictionary/blockchain, diakses pada 
4 Februari 2022. 
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1.5.3 Notaris 

Pengertian Notaris yang dirumuskan oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), bahwa 

notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang ditentukan 

oleh undang-undang. 

 

1.5.4 Akta Notaris 

Di dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN, telah disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan akta notaris adalah suatu akta autentik yang dibuat oleh 

atau di hadapan pejabat notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang 

telah ditetapkan oleh UUJN. 

 

1.6. Metode Penelitian 

Secara prinsip, suatu penulisan atas hasil penelitian haruslah dibangun 

dari sekumpulan data yang obyektif dan faktual serta bersifat sistematis dan 

rasional agar kebenaran atas isi karya ilmiah tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan 

data-data guna melakukan analisis dan membangun konstruksi data-data 

tersebut dengan cara yang metodologis, sistematis, serta konsisten. 

Metodologis berarti suatu penelitian dilakukan sesuai dengan metode atau 

tata cara tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan, sistematis artinya 

penelitian yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah atau tahapan yang 

harus diikuti. Terakhir, konsisten dapat diartikan bahwa penelitian yang 

dilakukan telah sesuai dan menaati asas.11 

 
 
11 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Depok: Badan Penerbit Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm.2. 
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Metode merupakan suatu sistem kerja guna memahami obyek yang 

menjadi sasaran dalam penelitian.12 Lebih lanjut, dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

 

1.6.1. Uraian Tipe Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode 

penelitian kepustakaan (penelitian normatif). Penelitian ini berupaya 

menggambarkan, menjelaskan, menganalisis konsep terkait dengan NFT 

serta peran dan fungsi notaris dalam transaksi yang menggunakan NFT. 

Lebih lanjut, konstruksi hasil penelitian hukum normatif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan ketentuan 

dan prinsip hukum yang dapat memberi kemanfaatan hukum, dengan 

menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang 

diteliti. 

 

1.6.2. Pendekatan yang Digunakan 

Dalam penelitian ini, penulis mengedepankan pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) yang dilakukan guna menganalisis apakah suatu konsep telah 

cocok dan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia terhadap fokus 

permasalahan penelitian yang dilakukan.  

 

1.6.3. Sumber-Sumber Bahan Penelitian 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan 

penelitian kepustakaan dengan mengedepankan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara langsung melalui 

tindakan penelusuran kepustakaan serta dokumentasi.13 Penelitian 

kepustakaan ini diterapkan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder 

 
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 
PT Raja Grafindo Indonesia, 1995, hlm. 20. 
13 Sri Mamudji, et al., Opcit, hlm. 21. 
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termasuk atas beberapa jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.14 

Data-data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau 

pemeriksaan literatur, adapun data sekunder tersebut meliputi: 

1. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan yang 

mengikat di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan seperti 

Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri, serta peraturan terkait lainnya sehubungan dengan 

NFT; 

2. bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan 

topik permasalahan yang sedang diteliti yaitu  berupa buku, jurnal, 

artikel ilmiah yang ditulis oleh ahli hukum, serta karya ilmiah lainnya; 

dan 

3. bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan 

petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, 

agar bahan hukum tersebut dapat menjadi jelas dan terang sehubungan 

dengan penelitian ini. Adapun yang dimaksud bahan hukum tersier 

dalam penelitian ini adalah kamus.15 

 

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Sumber-Sumber 

Pada penelitian ini, prosedur yang digunakan dalam pengumpulan 

sumber-sumber adalah dengan cara melakukan analisis kualitatif, yakni 

dengan cara melakukan pemaparan, yang dapat menguraikan dan 

menjelaskan mengenai isu hukum yang diteliti secara terstruktur dan 

sistematis dengan bentuk pemaparan yang bersifat teratur dan efektif 

sehingga hasil penelitian dapat mudah dipahami. 

 

 

 
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Opcit, hlm. 38. 
 
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hal. 32. 
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1.6.5. Sistematika Penulisan 

 Tesis ini disusun dengan cara melakukan pembahasan dan uraian 

masalah yang dibagi dalam 5 (lima) bab. Pembagian tesis ini ke dalam bab-

bab dan sub bab-bab dimaksudkan agar dapat mempermudah penjelasaan 

dan uraian atas setiap permasalahan. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode 

Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar dan landasan 

teori tentang tinjauan atas transaksi yang menggunakan 

NFT dan tinjauan umum notaris mengenai peran, fungsi, 

dan kewenangan. 

 

BAB III : KONSEP DAN SKEMA TRANSAKSI NON-FUNGIBLE 

TOKEN  

  Bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang relevan 

dengan permasalahan dan pembahasannya dalam konsep 

dan skema transaksi NFT. 

 

BAB IV : PERANAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI YANG 

MENGGUNAKAN NON-FUNGIBLE TOKEN. 

  Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan 

dengan permasalahan dan pembahasannya sehubungan 

dengan peranan notaris dalam transaksi digital berbasis 

teknologi yang menggunakan NFT. 
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BAB V : PENUTUP 

  Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang 

terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan 

yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil 

penelitian. 

 




