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KATA PENGANTAR

Walaupun sampai dengan tahun 2012 pengundangan sebuah Undang-undang Hukum

Kontrak atau Hukum Perjanjian Nasional belum termasuk di dalam Program Legislasi

Nasional, namun pembaharuan hukum kontrak/perjanjian Indonesia merupakan salah satu

agenda prioritas Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bidang perencanaan hukum.

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting bagi Indonesia di era

globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi-

transaksi bisnis internasional. Melihat urgensi dari pembaharuan hukum kontrak Indonesia

ini, maka BPHN mengambil inisiatif untuk memulai upaya pengembangan hukum nasional

pada tataran ini dengan menyusun sebuah Naskah Akademik Rancangan Undang-undang

(RUU) Hukum Kontrak.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Kontrak dilaksanakan

oleh sebuah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia R[ Nomor: PHN.17.HN 01.03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tahun 2012, tanggal I Februari 2012. Tim

Naskah Akademik bekerja selama 9 bulan dari Februari sampai dengan Oktober 2012.

Tim telah bekerja keras untuk menyusun sebuah draft Naskah Akademik dengan mengikuti

sistimatika penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor: 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sampai saat ini Tim telah

menghasilkan sebuah draft yang merupakan hasil pengembangan dari beberapa kali rapat

Tim, diskusi terbatas (FGD), penelitian, studi komparatif, dan sosialisasi. Tim menyadari

sepenuhnya bahwa pembinaan sebuah perangkat hukum di bidang hukum kontrak menuntut

upaya yang komprehensif dan mendasar. Perancangan dan penyusunan sebuah naskah

akademik yang tuntas dalam waktu yang terbatas hampir tidak mungkin diwujudkan. Hasil

pengkajian dan penelitian sementara para anggota Tim, serta masukan-masukan yang

diperoleh dari berbagai pihak yang kompeten membuktikan bahwa pembinaan Hukum

Kontrak Nasional Indonesia tidaklah cukup diupayakan melalui penyesuaian KUHPerdata

terhadap kebutuhan-kebutuhan praktik semata. Kajian mendasar terhadap dasar-dasar filsafati

Hukum Perjanjian Indonesia, pengaruh dari berbagai tradisi hukum yang tumbuh dan
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berkembang di negeri ini, serta tuntutan-tuntutan kebutuhan interaksi dan transaksi

internasional, perlu dilakukan agar Tim dapat merekomendasi pemikiran tentang Hukum

Kontrak yang "benar-benar Indonesia".

Karena itu, mengingat keterbatasan waktu yang tersedia bagi Tim di tahun 2012 ini, harus

diakui bahwa draft ini jauh dari sempurna dan jauh dari selesai. Draft Naskah Akademik yang

dihasilkan dapat dikatakan merupakan draft awal dari sebuah naskah akademik yang

selengkapnya. Materi yang belum masuk dalam draft Naskah Akademik ini adalah mengenai

Jangkauan, Arah Pengatvran, dan Ruang Lingkup Materi Muatan (Bab V). Banyak aspek

yang bersifat fundamental dan harus dipertimbangkan dalam membentuk landasan yang

kokoh dan utuh bagi Undang-undang Hukum Kontrak Nasional di masa depan, misalnya:

o landasan filsafati hukum kontrak yang harus dijabarkan dari pokok-pokok pemikiran

Pancasila,

ruang lingkup atau bidang cakupan pengaturan Undang-undang Hukum Kontrak

Nasional kelak konsistensi dan akseptabilitas dari sumber sumber norma hukum yang

beraneka ragam yang merupakan living laws di Indonesia (Misalnya, Buku III

KUHPerdata, kaidah-kaidahHukum Adat, Hukum Islam dan

kaidah-kaidahyangberkembang di dalam tataranhukum Internasionalltransnasional).

Sebagian besar dari waktu kerja Tim dihabiskan untuk mendiskusikan, memperoleh masukan-

masukan serta merumuskan aspek aspek tersebut untuk dimuat di dalam Bab I Naskah

Akademik. Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Tim adalah bagaimana mewujudkan

suatu hukum atau perundang-undangan hukum kontrak nasional yang mampu mengakomodasi

prinsip prinsip serta standar hukum kontrak yang berkembang dan diterima di dalam praktek

perdagangan internasional, namun pada saat yang bersamaan juga menjaga konsistensi serta

keselarasannya terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak yang sudah ada dalam berbagai sumber

sistem hukum Indonesia., Singkatnya, Hukum Kontrak Nasional Indonesia yang akan datang

perlu berkembang seiring dengan aturan-aturan hukum yang berkembang secara internasional,

namun dengan sejauh mungkin mempertahankan keselarasannya dengan tata-nilai yang
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diturunkan dari norma-norma moral dan hukum yang bersumber pada kearifan nasional

Indonesia.

Sejauh ini, setelah melalui diskusi dan pemikiran yang panjang dan mendalam, Tim pada

dasarnya telah berhasil menyusun sebuah fondasi yang relatif solid dan komprehensif

mengenai arah pengaturan hukum kontrak ke masa depan sebagai bahan dasar untuk

merumuskan pemikiran-pemikiran yang akan menjadi materi muatan bab I sampai dengan

Bab tV dari Naskah Akademik yang lengkap dan final. Diskusi publik dan sosialisasi yang

dilaksanakan oleh Tim, telah banyak menghasilkan masukan-masukan penting dan berharga

dari para akademisi dan pengemban profesi hukum, dan yang perlu diakomodasikan dan

diintegrasikan ke dalam Naskah Akademik final. Kami berharap pada tahun 2013 Tim masih

berkesempatan untuk menyelesaikan sebuah Naskah Akademik yang lengkap dan sesuai

dengan sistematika yang ada dalam Lampiran Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Atas nama seluruh Tim, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dari draft

Naskah Akademik terlampir. Kekeliruan dan kesalahan dalam perumusan, pengetikan dan

atau hal-hal lain di dalam rancangan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tim untuk

diperbaiki di masa depan. Terima kasih.

Hukum Kontrak

SH. LLM

i l l

Tim Penwsun Naskah Akademik R
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NASKAH AKADEMIK 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG HUKUM KONTRAK 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

“If there is a free contract ... [J]ustice required that property should – not abdicate, but – 
share its political supremacy. Without this partition, free contract was ... illusory” 

Lord Acton - 18811 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 
 

a. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian/Hukum Kontrak 
 

Peningkatan dan perkembangan interaksi antarmanusia di dalam masyarakat baik dari 
segi kuantitas maupun kualitas berjalan seiring dengan perkembangan kebutuhan 
manusia dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Upaya pemenuhan 
kebutuhan manusia itu hanya dapat diwujudkan melalui berbagai interaksi 
antarmanusia yang bersifat multidimensional; antara pengguna dan pemasok/penyedia 
kebutuhan, antara pemasok/penyedia kebutuhan dan industri dalam berbagai skala, 
antara industri penyedia barang atau jasa dengan pihak pengembang dan penghasil 
teknologi baik di bidang industri maupun komunikasi dan informasi, bahkan interaksi 
antarmanusia dikaitkan dengan upaya mempertahankan kelestarian dan daya-dukung 
lingkungan hidupnya. Perkembangan interaksi antarmanusia semacam itu, disadari 
atau tidak, telah memapankan berbagai jejaring (networks) di dalam masyarakat.  

Upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang diwujudkan di dalam berbagai jejaring 
kemasyarakatan untuk sebagian besar dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan 
pertukaran barang dan jasa, baik untuk kepentingan komersial maupun personal. 
Kegiatan-kegiatan pertukaran itu diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban-
kewajiban yang diterbitkan secara sukarela berdasarkan janji-janji yang mengikat para 
pihak para pelakunya; dan yang karena itu perlu dibedakan dari perikatan yang timbul 

1  Lord Acton, A Letter to Mary Gladstone, dikutip oleh Schreiber, Harry N., Economic Liberty and the 
Modern State, di dalam The State and Freedom of Contract, Schreiber, Harry N. (ed. ), Stanford University 
Press, Stanford California, 1998, hal 155.  
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karena peristiwa-peristiwa di mana unsur kesukarelaan dapat dianggap tidak relevan, 
dan atau setidaknya, kewajiban-kewajiban yang terbit lebih merupakan perintah 
hukum atau undang-undang2.  

Janji-janji yang bertimbal-balik dan dibuat secara sukarela oleh masing-masing pihak 
untuk melaksanakan/tidak melaksanakan sesuatu demi kepentingan pihak yang lain, 
atau demi memenuhi suatu kepentingan mutual, dalam perkembangannya tidak cukup 
diikat oleh komitmen-komitmen moral dan kemauan baik para pihak saja. Masing-
masing pihak senantiasa memiliki harapan dan menghendaki jaminan bahwa pihak 
yang lain memenuhi janji-janjinya. Di samping aspek subyektif   yang berkenaan dengan 
itikad/kehendak para pihak untuk mengikatkan diri satu sama lain (intention to be 
bound), pelaksanaan janji-janji para pihak juga selalu harus diletakkan di dalam sebuah 
kondisi obyektif di mana terpenuhinya harapan-harapan para pihak harus dihadapkan 
pada risiko-risiko tertentu yang mungkin dapat menempatkan para pihak pada situasi 
ketidakpastian (uncertainty dan unpredictability).  

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di masa 
modern ini, berkembang pula beragam risiko yang semakin besar potensinya untuk 
menjadi ancaman bagi para pihak dalam upaya mewujudkan harapan-harapan dari 
transaksi-transaksi yang mereka adakan. Kenyataan inilah yang menerbitkan 
kebutuhan bagi para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap 
harapan-harapan sah yang ingin dicapai melalui transaksi-transaksi yang dibuatnya 
(the protection of the legitimate expectations of the parties), khususnya dalam 
mengantisipasi terjadinya risiko-risiko yang  dapat menghambat upaya tersebut.   

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan kontraktual itulah maka dikembangkan norma-
norma hukum dalam bentuk sekumpulan asas dan aturan hukum yang umumnya 
dipahami sebagai hukum kontrak atau hukum perjanjian (law of contracts) yang 
diharapkan dapat meningkatkan kepastian (certainty), keadilan (fairness), dan 
prediktabilitas (predictability) dan pada saat yang bersamaan menjadi alat bagi para 
pihak untuk mengelola risiko (risk management tool). Jadi, keunikan bidang hukum ini 
terutama tampak dari perwujudan fungsinya untuk secara bersamaan (atau secara 
dialektik)  menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam 
pembentukan dan pelaksanaan janji-janji (promises) serta kewajiban-kewajiban para 
pihak yang bersumber pada kesukarelaan (voluntary obligations). Bila diletakkan dalam 
konteks sistem hukum nasional Indonesia, atau sistem hukum nasional negara 
manapun, maka sifat-sifat dasar hukum kontrak itu juga harus pula mampu 
mengakomodasi kepentingan-kepentingan bersama (common interests) dan 
kesejahteraan bersama (common good). Di titik inilah orang mulai mempersoalkan 
peran dan fungsi negara dalam penegakan hukum kontrak.  

 

2  Lihat: Stone, Richard, The Modern Law of Contract, Routledge, London, 9th edition, 2011, hal 2.  
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1.2  IDENTIFIKASI MASALAH 
 
  

a. Pengertian Kontrak 
 

Secara tradisional Perjanjian atau Kontrak dapat dipahami sebagai : “kesepakatan di 
antara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal-
balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya 
berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban” 3 .   

Perjanjian juga dikatakan sebagai perbuatan hukum (juridical act) dua pihak yang 
mengandung unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, 
dan masing-masing pihak itu terikat pada akibat-akibat hukum yang timbul dari janji-
janji itu karena kehendaknya sendiri 4 

Kontrak sebagai suatu hubungan personal yang berkelanjutan, tidak banyak berbeda 
dari hubungan-hubungan personal lain, pada dasarnya diatur oleh seperangkat norma-
norma. Norma-norma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang 
perilaku-perilaku tertentu. Pelaksanaan perilaku tertentu seringkali digantungkan pada 
perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi tertentu. Perilaku yang menyimpang dapat 
diancam suatu disinsentif (sanksi), dan perilaku yang baik dapat menerbitkan hak 
untuk memperoleh insentif 5. Namun demikian, berbeda dari transaksi-transaksi non-
kontraktual pada umumnya, sebagian besar dari transaksi-transaksi dan perikatan 
karena perjanjian diatur secara tertulis di dalam kontrak-kontrak. Dengan perkataan 
lain, sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak pembuatnya 
di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan 
serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak 
yang lain secara sukarela6.  

Sebagai sebuah konsep hukum, paradigma kontrak berdasarkan teori klasikal 
menunjukkan beberapa karakteristik7, yang menurut pandangan Tim masih memiliki 

3  Diterjemahkan dari Laurence P. Simpson: A contract is an agreement between two or more persons 
consisting of a promise or mutual promises which the law will enforce, or the performance of which the law 
in some way recognizes as a duty”. Simpson, Laurence P. Contracts, 2nd edition, West Publishing Co., St. 
Paul Minnesotta, 1965, hal 1. 

 
4  Lihat: J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 7 – 9. 
 
5  Lihat: Fox, Charles M., Working with Contracts, Practising Law Institute, New York, 2nd edition, 2008, 

hal 3. 
   
6  Bandingkan, ibid, hal 3. 
 
7  Stone, Richard, The Modern Law of Contract, sama dengan di atas, note 1, hal. 7. 
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titik-titik relevansi dan konsistensi dengan perkembangan kontrak modern. 
Karakteristik “tradisional-konvensional” tersebut meliputi 8:  

(a) Kontrak umumnya dilandasi oleh pertukaran janji-janji (exchange of promises).  
Karakter ini pada dasarnya memberikan sifat bilateral pada sebuah kontrak, 
dalam arti bahwa kontrak terbentuk karena adanya janji-janji yang bertimbal-balik 
(mutual promises) di antara para pihak pembuatnya. Walaupun tidak tertutup 
kemungkinan bahwa sebuah kontrak dilahirkan melalui tindakan unilateral salah 
satu pihak, namun pihak yang berkemampuan seperti ini hanya dapat melahirkan 
sebuah kontrak apabila terdapat suatu kondisi tertentu yang harus terpenuhi 
dahulu (conditions precedent)9.  
 

(b) Kontrak umumnya bersifat obligatoir (executory), dalam arti bahwa kontrak 
terbentuk dan hak serta kewajiban di dalamnya terbit sebelum masing-masing 
pihak melaksanakan kewajibannya masing-masing; 
 

(c) Berdasarkan tradisi common law kontrak umumnya (simple contracts) melibatkan 
pertukaran (exchange) prestasi di antara para pihak, walaupun berdasarkan 
pemikiran civil law kontrak di mana hanya salah satu pihak yang membuat janji 
untuk memberikan prestasinya tetap dimungkinkan selama pihak yang lain 
memberikan persetujuannya. 
 

(d) Isi dari kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak dapat ditentukan dengan 
menetapkan apa yang disepakati oleh para pihak, atau apa yang secara wajar akan 
disepakati oleh orang dalam situasi yang setara dengan para pihak pada saat 
kontrak dibuat; 
 

(e) Perselisihan di antara para pihak mengenai kontrak pada umumnya dapat 
ditentukan dengan menentukan apa yang dikehendaki oleh para pihak, baik secara 
tegas maupun secara tersirat (expressly atau impliedly) di dalam kontrak mereka; 
 

(f) Transaksi yang dituangkan ke dalam kontrak umumnya berdiri sendiri dan tidak 
merupakan bagian dari suatu relasi yang berkelanjutan; 
 

(g) Peran dari pengadilan lebih banyak bertindak sebagai “wasit” yang akan 
memberlakukan kesepakatan para pihak, dan tidak banyak berperan untuk 
menetapkan apakah transaksi para pihak adalah adil atau tidak adil. 
 

8  Penjelasan merupakan hasil  interpretasi Tim terhadap karakteristik kontrak secara tradisional yang 
dikemukakan oleh Richard Stone, Stone, Richard, The Modern Law of Contract, sama dengan di atas, note 
1, hal 7 dst.  

 
9  Perlu ada kehati-hatian dalam memahami Unilateral Contracts atau Bilateral Contracts berdasarkan tradisi 

Civil Law atau Common Law. Lihat lebih lanjut pada Bab II Naskah Akademik ini.  
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(h) Karakteristik di atas umumnya diletakkan di atas asumsi bahwa para pihak 
memiliki posisi tawar (bargaining position) yang sederajat. 

 
Tim samasekali tidak bermaksud untuk berpretensi bahwa karakteristik konvensional-
tradisional di atas dewasa ini sudah atau perlu ditinggalkan. Kontrak pada dasarnya 
masih dan akan tetap merupakan seperangkat janji-janji yang dibuat bertimbal-balik 
dan menerbitkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang dapat dituntut penegakannya 
secara hukum. Asas-asas yang bersifat dasariah berkenaan dengan keberadaan kontrak, 
seperti asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda,  asas itikad baik, asas 
kewajaran, dsb masih tetap menjadi fondasi utama kontrak dan hukum kontrak. 
Tujuan-tujuan dari pembuatan kontrak pada dasarnya adalah mewujudkan kepastian 
(certainty) dan keadilan (fairness) bagi para pihak. Hukum kontrak memuat asas-asas 
dan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk seoptimal mungkin mewujudkan 
kepastian dan keadilan kontraktual itu bagi para pihak.    

Yang menjadi permasalahan mendasar menurut pandangan Tim dalam kaitan ini 
adalah, sejauh mana hukum kontrak dalam konsep tradisional ini masih dapat memenuhi 
tuntutan perkembangan transaksi-transaksi di dalam pergaulan hidup manusia terutama 
dalam arti ekonomis dan atau komersial yang senantiasa memiliki dinamika yang tinggi 
baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif?  

Pertanyaan ini menuntut jawaban yang semakin kompleks apabila dikaitkan dengan 
semakin banyaknya aspek-aspek legal maupun non-legal yang berpengaruh terhadap 
pola masyarakat bertransaksi, serta pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap 
persepsi dan ekspektasi orang tentang “aktivitas berkontrak”. Sementara itu 
peningkatan intensitas transaksi bisnis dan perekonomian yang semakin banyak 
bersifat ekstra-teritorial atau transnasional serta semakin besarnya kecenderungan 
untuk membuat kontrak menjadi sesuatu yang “de-nationalized” serta borderless 
mengakibatkan pemikiran-pemikiran tentang reformasi hukum di bidang kontrak 
menjadi semakin rumit dan tidak dapat hanya berlangsung di dalam domain 
kepentingan individual para pihak saja. 

 

b. Beberapa Pertanyaan Dasar 
 

Beberapa pertanyaan mendasar berkenaan dengan rencana pembaharuan Hukum 
Perjanjian Nasional, yang berkembang dalam pembahasan-pembahasan di dalam Tim, 
misalnya: 

• Sejauh mana kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pihak  telah sejalan dengan 
nilai-nilai dasariah mengenai keadilan dan kesejahteraan yang hendak ditegakkan 
dan yang seharusnya melandasi hubungan-hubungan dan interaksi hukum 
antarmanusia di dalam masyarakat? Dengan perkataan lain, sejauh mana 
pelaksanaan terhadap asas-asas tradisional mengenai kebebasan berkontrak atau 
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pacta sunt servanda sebaiknya dipahami apabila orang meninjaunya dari perspektif 
nilai-nilai asasi yang menjiwai cara pandang bangsa Indonesia terhadap alam 
semesta dan dirinya sebagai bagian dari alam semesta. 

   
• Tim meyakini kesahihan pemikiran bahwa Pancasila yang merupakan kristalisasi 

dari pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya menjadi landas-pijak utama 
pembangunan hukum nasional Indonesia, termasuk Hukum Perjanjian Nasional 
yang akan datang. Persoalan mendasar bagi Tim adalah sejauh mana prinsip-
prinsip hukum umum yang diturunkan dari nilai-nilai dasariah itu harus 
dimanifestasikan di dalam Hukum Perjanjian Nasional? Pada titik inilah peninjauan 
terhadap relevansi kaidah-kaidah hukum adat Indonesia yang dianggap berakar 
pada nilai-nilai lokal bangsa itu  perlu dikaji lebih lanjut dalam rangka memberi 
nuansa “keIndonesiaan” pada Hukum Perjanjian Nasional yang akan  datang.    

 
• Apakah pola berkontrak konvensional yang cenderung diwarnai konsepsi bahwa 

kontrak merupakan pranata untuk mendukung transaksi yang bersifat “sekali 
jalan”, masih dapat diterapkan dengan baik pada transaksi-transaksi modern yang 
semakin banyak merupakan manifestasi dari suatu relasi jangka panjang dan 
berkelanjutan? Sejauh mana transaksi-transaksi yang dituangkan di dalam 
perjanjian atau kontrak-kontrak dewasa ini, baik dalam transaksi-transaksi 
individual, transaksi komersial privat maupun transaksi komersial yang 
mengandung elemen-elemen hukum publik, masih dapat diakomodasi melalui 
pendekatan hukum kontrak tradisional itu? 

 
• Apakah pendekatan hukum kontrak secara konvensional atau tradisional masih 

dapat mengakomodasi persoalan-persoalan khas yang timbul dari transaksi-
transaksi modern yang tumbuh beriringan dengan pertumbuhan kebutuhan dan 
kepentingan yang beraneka ragam di dalam masyarakat? Sejauh mana upaya 
memenuhi kebutuhan riil di dalam transaksi-transaksi kontraktual di dalam 
masyarakat masih dapat dikendalikan hanya berdasarkan asas-asas kebebasan 
berkontrak dan pacta sunt servanda, namun dengan tetap, di lain pihak, 
mengupayakan keadilan dan kepastian bagi para pihak dan pemangku kepentingan 
lain? 

 
• Penelitian awal Tim, baik pada tataran perundang-undangan, yurisprudensi, serta 

praktik berkontrak di dalam masyarakat,  menggambarkan:  
 

i. Terjadinya proses konvergensi asas-asas dan aturan yang bersumber pada 
KUHPerdata (yang berakar pada tradisi civil law)  dengan asas-asas dan 
aturan-aturan yang tumbuh di dalam tradisi hukum common law, dan 

ii. Terjadinya proses divergensi yang cukup signifikan di dalam praktik terhadap 
asas-asas dan aturan-aturan hukum kontrak yang dimuat di dalam Buku III 
KUHPerdata melalui yurisprudensi.  
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iii. Perkembangan penggunaan asas-asas hukum kontrak yang bersumber pada 
konsep ekonomi Syariah Islam di dalam berbagai aktivitas komersial 
(khususnya perbankan dan keuangan); 

iv. Tumbuhnya pandangan-pandangan berbagai kalangan yang mengingatkan 
pentingnya perhatian pada asas-asas utama Hukum Adat, yang pada 
hakekatnya masih mencerminkan pola berpikir bangsa Indonesia terhadap 
kehidupan dan, khususnya terhadap pola hubungan antar-manusia; 

v. Semakin banyaknya upaya atau kecenderungan privatisasi berbagai urusan-
urusan publik dan/atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang 
sebenarnya menjadi tugas dan wewenang badan-badan publik (government 
contracts, project financing,dsb);  

Di samping itu, Tim menyadari sepenuhnya bahwa salah satu tugas penting yang perlu 
diperhatikan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah pendalaman terhadap 
kemampuan RUU Hukum Perjanjian Nasional yang akan dibangun kelak untuk 
mengantisipasi, menjangkau dan mengakomodasi perkembangan praktik yang 
dipengaruhi oleh upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas transaksi-transaksi 
perdagangan, seperti misalnya:  

• Apakah kecenderungan perkembangan transaksi-transaksi komersial yang 
terbentuk karena upaya peningkatan efisiensi atau karena pergaulan atau 
perdagangan internasional masih dapat diselesaikan secara memadai apabila orang 
menggunakan pendekatan hukum kontrak tradisional itu? Sejauh mana RUU 
Hukum Perjanjian Nasional perlu memuat asas-asas hukum yang dapat diterapkan 
pula pada kontrak-kontrak standar (adhesion contracts, general conditions, 
standaardvoorwarden) serta kontrak-kontrak yang bersifat borderless dan paperless 
yang tumbuh beriringan dengan perkembangan teknologi komunikasi dunia maya 
(e-contracts. Electronic document Interchange, e-transactions, dsb) ?  
 

• Sejauh mana pelaksanaan tindakan-tindakan atas dasar itikad baik oleh salah satu 
pihak sebelum kontrak dianggap terbentuk (pre-contractual rights and obligations) 
perlu memperoleh perlindungan hukum sewajarnya terhadap perilaku inkonsisten 
pihak yang lain yang dianggap merugikan pihak yang pertama. 

 

1.3 PERSOALAN BAGI INDONESIA DAN LINGKUP PEKERJAAN TIM 

 

Melalui penelusuran hukum dalam waktu yang relatif singkat, Tim untuk sementara 
dapat menyimpulkan bahwa Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak Indonesia dalam 
pengertian di atas sampai dengan saat naskah akademik ini disusun, untuk sebagian 
besar, diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 10 (selanjutnya 

10  Burgerlike Wetboek  voor Indonesie, Staatsblad 1847:23 
. 
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”KUHPerdata”). Namun, sejarah hukum perikatan nasional menunjukkan pula bahwa 
keberlakuan KUHPerdata seperti yang dikenal dewasa ini berkembang melalui tahapan 
di mana kaidah-kaidah dan asas-asas hukum perjanjian adat juga berlaku di dalam tata 
masyarakat kolonial serta dalam suasana dualisme hukum 11. Tim menyadari bahwa 
Buku III KUHPerdata mengatur mengenai Hukum Perikatan (Law Of Obligations) 
mencakup semua perikatan perdata pada umumnya.  Hukum Perjanjian/hukum 
Kontrak pada dasarnya hanya diatur di dalam BAB 2 dari Buku III (Perikatan yang 
timbul dari Kontrak atau Perjanjian). Namun demikian,  asas-asas dan aturan yang 
dibuat di dalam BAB 1  Bagian 1 (Ketentuan-ketentuan Perikatan pada Umumnya) dan  
BAB 4 mengenai (Hapusnya Perikatan) dapat dianggap berlaku pula atas perikatan-
perikatan yang lahir dari Perjanjian/Kontrak. Di samping itu, perubahan-perubahan 
terhadap bab-bab KUHPerdata di atas tentu saja akan berdampak pula terhadap pola 
dan isi BAB V sampai dengan BAB XVII yang pada dasarnya mengatur tentang 
Perjanjian-perjanjian Tertentu (Specific Contracts)  

Beberapa masalah praktik dapat dijumpai dalam kegiatan-kegiatan kontraktual sehari-
hari yang menunjukkan bahwa KUHPerdata yang dibuat berdasarkan Code Civil 
Perancis serta menjadi dasar perumusan Burgerlike Wetboek (BW) Belanda di abad ke 
19 dan kemudian diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1847 sebagai KUHPerdata 
yang kita kenal dewasa ini 12 sebenarnya perlu ditinjau kembali dan menjalani 
perombakan-perombakan. Khusus dalam konteks Hukum Perikatan dan Perjanjian, 
masalah utama dalam praktik adalah ketidaksiapan KUHPerdata untuk menjawab 
persoalan-persoalan yang terbit dari perkembangan-perkembangan yang sangat cepat 
dalam aktivitas-aktivitas transaksional masyarakat. Orang dapat dengan mudah 
menyatakan bahwa KUHPerdata dianggap perlu ditinjau kembali atau perlu dirombak! 
Tetapi apakah hal itu hendak dilakukan melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap 
perkembangan praktik yang sudah ada (sekedar “facelift” saja)13 ataukah melalui 
perombakan total Hukum Perjanjian Nasional Indonesia (merumuskan “all new 
Indonesian Law of Contracts”)? Uraian di bawah ini diharapkan dapat menajamkan apa 
yang dihadapi  sebagai tantangan bagi Tim.  

Pembaruan Hukum Perjanjian Nasional atau hukum perjanjian nasional Indonesia 
itulah yang menjadi sasaran dan tujuan dari penelitian dan penyusunan Naskah 
Akademik dan Rancangan Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional Indonesia 
(selanjutnya “RUU Hukum Perjanjian Nasional”). Karena itu, Naskah Akademik ini 

11  Lihat lebih lanjut: Suharnoko, Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif, di dalam Hijma, Jaap (ed), 
Hukum Perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan, Denpasar, Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan 
Negara Hukum, 2012, hal 79, dst. 

 
12  Burgerlike Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23 
 
13  Dewasa ini ketidaklengkapan KUHPerdata lebih banyak diselesaikan di luar kodifikasi, baik melalui 

penerapan (secara berlebihan) terhadap asas kebebasan berkontrak, atau melalui penerbitan peraturan 
perundang-undangan khusus yang dibuat untuk mengatur jenis-jenis transaksi tertentu, tanpa diperhatikan 
konsistensinya dengan asas-asas umum hukum perjanjian yang ada di dalam KUHPerdata.  
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harus mampu menjelaskan latar belakang serta dasar-dasar pemikiran tentang adanya 
kebutuhan untuk pembaruan hukum perjanjian nasional Indonesia.  

Namun demikian, mengingat luasnya bidang cakupan pekerjaan Tim seandainya 
pembaruan hukum perjanjian Indonesia harus dilakukan secara utuh dan 
komprehensif, maka, menyadari keterbatasan waktu dan tenaga Tim,  maka 
pelaksanaan rencana kerja pembaruan Hukum Perjanjian Nasional, mau tidak mau, 
harus dilaksanakan secara bertahap, dengan pola pentahapan sebagai berikut:  

• Dalam jangka pendek sampai dengan jangka menengah (tahun kesatu sampai tahun 
ketiga), perubahan dan/atau penyempurnaan perlu diawali dengan peninjauan 
filsafati terhadap Hukum Perjanjian Nasional untuk menemukan tata nilai dasariah 
yang harus menjadi norma kritik dalam merumuskan atau memberi makna pada 
asas-asas dan aturan hukum umum (general principles and rules) hukum kontrak. 
Setelah itu perhatian baru dapat dipusatkan pada upaya perumusan asas-asas 
umum hukum perikatan dan hukum perjanjian yang kurang lebih setara dengan 
substansi yang diatur di dalam Bab I, Bab II dan Bab IV dari Buku Ketiga 
KUHPerdata. 

 
• Dalam jangka panjang (tahun keempat sampai tahun kelima) barulah dilaksanakan 

perubahan dan atau penyempurnaan terhadap perjanjian-perjanjian tertentu 
(specific contracts) setara dengan apa yang dimaksud di dalam Bab V sampai 
dengan Bab XVII Buku Ketiga KUHPerdata, namun dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan khusus yang telah atau akan berlaku kelak, dan 
sedikit banyak merupakan lex specialis dari hukum kontrak umum (misalnya UU 
Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Konsumen, UU Anti Monopoli dan Persaingan 
Usaha, UU Penanaman Modal, UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, dsb).    

Menyadari bahwa materi-muatan Bab V s/d Bab XVII (tentang Persetujuan-
persetujuan Tertentu) KUHPerdata pada dasarnya memuat aturan-aturan yang 
khususnya relevan dikaitkan dengan karakteristik dari specific contracts tersebut 
serta perlindungan-perlindungan yang bersifat khas pula di dalamnya maka, dalam 
jangka panjang perlu dipersoalkan:  

a. apakah peninjauan dan perubahan terhadap Persetujuan-persetujuan Tertentu 
harus mencakup penyempurnaan serta consistency-check  atas asas-asas dan 
aturan-aturan substantif di dalamnya terhadap asas-asas dan aturan Hukum 
Perjanjian Nasional yang baru; namun dengan tetap mempertahankan jenis-jenis 
specific contracts yang sudah ada di dalam KUHPerdata? atau  

 
b. apakah dilakukan upaya yang sama seperti butir a. di atas, tetapi ditambah dengan 

asas dan aturan khusus untuk jenis-jenis Persetujuan Tertentu baru yang selama 
ini berkembang dalam praktik dan belum diatur secara khusus di dalam 
KUHPerdata. Langkah ini mungkin perlu menjadi alternatif mengingat semakin 
beragamnya kontrak-kontrak yang berkembang di dalam masyarakat sebagai 
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“perjanjian tak bernama” tetapi dalam kenyataan menuntut perhatian khusus bila 
dikaitkan dengan upaya untuk menjaga fairness dan reasonableness dalam 
pelaksanaannya. Mis. Perjanjian Pertanggungan, Perjanjian Jasa Konstruksi, 
Government Contracts, dsb?  atau,  

 
c. apakah Bab V s/d Bab XVII dapat dibiarkan seperti apa adanya dan upaya 

updating dilakukan melalui perumusan pasal-pasal penghubung (bridging 
provisions) di dalam UU Hukum Perjanjian Nasional yang baru yang memuat 
aturan-aturan interpretatif yang mempedomani pelaksanaan Perjanjian-
perjanjian Tertentu KUHPerdata yang sudah ada? Dengan demikian semangat dari 
UU Hukum Perjanjian Nasional yang baru harus pula mewarnai pemahaman dan 
pelaksanaan aturan-aturan KUHPerdata tentang Perjanjian-perjanjian Tertentu, 
serta bagaimana inkonsistensi-inkonsistensi yang mungkin timbul di antara 
keduanya harus diselesaikan?  

 

• Tim menyadari sepenuhnya bahwa perencanaan tentang penyempurnaan terhadap 
persoalan yang secara substansial setara dengan materi Bab III Buku Ketiga 
KUHPerdata tentang Perikatan karena Undang-undang seharusnya dilaksanakan 
serentak di dalam kegiatan ini. Hal ini perlu dipikirkan secara khusus menyadari 
bahwa pembahasan tentang Perikatan karena Undang-undang berada di luar uraian 
tugas Tim RUU Hukum Perjanjian Nasional, dan karena secara substansial pun 
berada di luar RUU Hukum Kontrak. Terlepas dari hal itu, Tim menyadari 
sepenuhnya bahwa memasukkan persoalan-persoalan yang menyangkut perikatan 
karena undang-undang (terutama yang menyangkut perbuatan melawan 
hukum/tort/onrechtmatigedaad) akan memperluas sasaran serta tujuan kerja Tim 
ke arah pembentukan RUU Hukum Perikatan Nasional (the national law of 
obligations).   

 
• Apabila pusat perhatian RUU Hukum Perjanjian Nasional hanya pada persoalan-

persoalan hukum yang timbul dari Perikatan Perdata yang timbul dari 
Kontrak/Perjanjian, maka masih dapat dipermasalahkan sub-sub masalah di bawah 
ini: 

 
(a) Apakah RUU Hukum Perjanjian Nasional hanya akan memuat asas dan aturan 

yang diperuntukan bagi kontrak-kontrak keperdataan yang menyangkut 
pertukaran barang dan jasa  dan/atau bersifat komersial (commercial contracts) 
saja? Ataukah ia juga dapat diberlakukan dan dapat mengatur perjanjian-
perjanjian yang diadakan dalam konteks hukum tentang perorangan (hukum 
tentang orang, hukum keluarga) dan kontrak-kontrak di bidang hukum benda? 
Sebagai perbandingan, dalam KUHPerdata Belanda yang baru (Het Nieuwe 
Burgerlijke Wetboek), sebuah kontrak pada dasarnya dianggap sebagai suatu 
perbuatan hukum yang multilateral (meerzijdige rechtshandeling) dan sebaiknya 
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dipahami bahwa kontrak tidak mencakup eenzijdige rechtshandeling) atau 
unilateral contracts. Pengertian kontrak di dalam Buku 6 Titel 5 BW Belanda, 
dirumuskan sebagai berikut14 : 

 
(1) Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige 

rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere 
een verbintenis aangaan. 

  
(b) Sejauh mana RUU Hukum Perjanjian Nasional akan mengatur tentang hal-hal 

khusus yang melekat pada government contracts atau kontrak-kontrak yang 
mengandung sifat publik? Hal ini dianggap sangat penting mengingat semakin 
banyaknya kegiatan-kegiatan transaksional di Indonesia yang memenuhi hampir 
semua persyaratan sebagai suatu transaksi komersial, tetapi yang melibatkan 
institusi-institusi publik atau institusi yang memiliki tanggung jawab publik, 
seperti lembaga-lembaga pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah. Sejauh 
mana Hukum Perjanjian Nasional yang akan datang harus dapat mengakomodasi 
kepentingan-kepentingan komersial namun dalam keseimbangan dengan 
tanggung jawab publik yang khas dari institusi-institusi semacam itu?   

 
(c) Sejauh mana Hukum Perjanjian Nasional yang akan datang perlu mengatur 

mengenai pre-contractual rights and obligations, sejalan dengan kecenderungan 
dalam praktik untuk menggunakan Memorandum Kesepakatan atau Memorandum 
of Understanding atau  Letter of Intent yang dapat dianggap memiliki daya ikat 
sebagai kontrak ? Masih terdapat perbedaan pandangan di tingkat akademik 
mengenai efektivitas dari dokumen-dokumen semacam itu untuk mengikat para 
pihak secara kontraktual, dan Hukum Perjanjian Nasional tampaknya perlu 
menentukan sikapnya dengan jelas mengenai hal ini sejalan dengan prinsip-
prinsip umum hukum perjanjian yang akan dibangun.  

 
(d) Sejauh mana RUU Hukum Perjanjian Nasional akan mengatur aspek-aspek 

transnasional dari kontrak-kontrak.  Ada beberapa pertanyaan penting yang perlu 
disepakati dalam kaitan ini. (i) Apakah RUU Hukum Kontrak akan mengatur 
aspek-aspek substansial dari kontrak-kontrak internasional, atau (ii) RUU Hukum 
Kontrak akan memuat asas-asas Hukum Perdata Internasional yang akan 
menetapkan hukum yang seharusnya diberlakukan pada kontrak-kontrak yang 
mengandung unsur asing? 15  

14  Article 213 (Art. 6.5.1.1) ayat (1) . Terjemahan bebas: A contract in the sense of this title is a multilateral 
juridical act whereby one or more parties assume an obligation towards one or more other parties. 

 
15  Ada desakan yang cukup kuat bahwa aspek-aspek HPI harus disisipkan di dalam RUU Hukum Kontrak 

Nasional, untuk menjawab persoalan-persoalan tentang hukum materiil yang seharusnya diberlakukan 
dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontraktual yang mengandung unsur asing. Hal ini sudah 
diwujudkan di Negeri Belanda melalui pemberlakuan Buku 10 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(The New Civil Code) dan disebut Book 10 Civil Code on the Dutch Conflict of Laws, yang pada dasarnya 

11 
 

                                                             

BP
HN



 
(e) Sejauh mana Tim perlu memperhatikan dan mendayagunakan model dari 

sebuah sistem asas dan aturan hukum kontrak yang telah diakui kelengkapan dan 
kualitas substansinya secara internasional, namun yang memang didesain sebagai 
sebuah  kompilasi hukum kontrak perdagangan internasional, khususnya 
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 16. Sumber hukum ini, 
oleh Tim diyakini sebagai seperangkat asas dan aturan hukum kontrak yang utuh, 
sangat lengkap dan fleksibel untuk dijadikan acuan dalam membentuk alur dan 
kerangka   berpikir Hukum Perjanjian Nasional Indonesia yang lebih 
komprehensif dan mampu menjawab banyak persoalan di bidang hukum kontrak 
yang timbul karena perkembangan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat 
domestik maupun internasional. .  

 
1.4 IDENTIFIKASI MASALAH DAN LINGKUP TUGAS TIM 
 
Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, serta dengan memperhatikan hasil 
penelitian sementara Tim terhadap perkembangan-perkembangan di bidang praktik 
berkontrak di dalam masyarakat, maka persoalan-persoalan yang perlu dipecahkan 
oleh Tim tidak semata-mata dalam kaitan dengan upaya “memodernisasi” substansi 
Hukum Perjanjian Nasional, tetapi juga mencakup tinjau-ulang dan perumusan kembali 
(restatement) tentang ruang-lingkup dan jangkauan (intensitas dan ekstensitas) 
pengembangan hukum perjanjian tersebut. Hal ini pasti harus mencakup pula 
pemikiran-pemikiran mendasar tentang dasar-dasar filsafati hukum perjanjian 
nasional, asas-asas pokok hukum perjanjian yang diturunkan dan dijaga konsistensinya 
dengan dasar-dasar filsafati di atas, serta bagaimana hukum perjanjian nasional 
memiliki kapasitas yang memadai untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan 
dalam praktik baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional/global.  

Naskah Akademik ini sejauh mungkin disusun sejalan dengan sistematika sebuah 
Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan di dalam Undang-
undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
meliputi:  

 

• BAB II KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIK, yang akan menyajikan hasil 
analisis serta pengamatan Tim terhadap aspek-aspek filsafati dan teoretis hukum 

mencakup seluruh persoalan HPI dalam hukum perdata. Lihat: Ten Wolde, Mathijs. H.,  Knot, J.G, 
Baarsma, N.A, Book 10 Civil Code: on the Dutch Conflict of Laws, Ulrik Huber Institute for Private 
International Law, Comparative Private (International) Law Series, Hephaestus Publishers, Groningen, 
2011. 

 
16  The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), UNIDROIT Principles of 

International Commercial Contract 2010, Rome, 2011. 
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perjanjian pada umumnya serta tinjauan sosiologis terhadap perkembangan 
transaksi-transaksi ekonomis di dalam masyarakat yang memanifestasikan adanya 
kebutuhan nyata pembaruan dan pengembangan hukum kontrak di Indonesia. 
Simpulan pada Bab ini secara mendasar akan menentukan arah, tujuan serta sasaran 
pembaruan hukum perjanjian nasional.  

   
• BAB III.  EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TERKAIT, yang akan menyajikan hasil evaluasi dan analisis Tim terhadap sumber-
sumber hukum primer dan sekunder di bidang hukum perjanjian, baik di tingkat 
nasional, nasional-asing, regional maupun internasional. Melalui pendekatan 
yuridis-normatif dan penggunaan metode perbandingan hukum, dari Bab ini dapat 
disimpulkan komponen-komponen utama hukum perjanjian yang perlu 
memperoleh perhatian utama di dalam kerangka pembaruan Hukum Perjanjian 
Indonesia.  

 
• BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS. Bab ini pada dasarnya 

menyajikan hasil upaya Tim untuk merangkum simpulan-simpulan dari Bab-bab 
sebelumnya serta menuangkannya ke dalam suatu pemikiran yang utuh dan 
komprehensif dan mencakup : 

 
(a) Pemikiran-pemikiran filsafati yang menurut pandangan Tim seyogyanya 

melandasi asas-asas umum Hukum Kontrak Indonesia. Pendekatan yang hendak 
digunakan tentunya adalah deduktif-normatif, dengan menggunakan nilai-nilai 
dasar Pancasila sebagai norma kritik; 

(b) Pertimbangan-pertimbangan dari perspektif socio-legal mengenai kebutuhan 
serta arah perkembangan kebutuhan dan ekspetasi masyarakat , baik pada 
tingkat nasional maupun internasional, yang berpengaruh pada pembentukan 
pemikiran Tim mengenai kerangka dan materi muatan Hukum Kontrak 
Indonesia.  

(c) Manifestasi dari pemikiran-pemikiran filsafati serta  pertimbangan-
pertimbangan realitas kebutuhan serta perkembangan masyarakat terhadap 
pemaknaan, pemahaman dan interpretasi asas-asas umum hukum kontrak yang 
pada gilirannya menjadi pegangan utama Tim dalam menetapkan jangkauan, 
arah pengaturan serta ruang lingkup dari Undang-undang Hukum Perjanjian 
Nasional Indonesia yang akan datang . 

 
• BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERJANJIAN NASIONAL 
  
• BAB VI PENUTUP 
 
• DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIK 

 

Sejalan dengan petunjuk mengenai sistematika dan substansi Naskah Akademik 
Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan di dalam Undang-undang 
No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab ini 
menyajikan  hasil kajian teoretik dan empirik yang dibangun oleh Tim mengenai  
berbagai komponen Hukum Perjanjian Umum (general law of contracts) dalam 
kenyataan dewasa ini. Hal ini meliputi perkembangan doktrin-doktrin hukum kontrak 
dalam tataran teoretik maupun tinjauan terhadap perkembangan gejala 
kemasyarakatan dalam upaya masyarakat untuk menyesuaikan praktik dan aktivitas 
bertranskasi melalui kontrak dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang 
senantiasa berubah dan semakin mensirnakan batas-batas teritorial kenegaraan. Bab 
ini diharapkan dapat menajamkan pemahaman teoretik maupun praktikal mengenai 
adanya kebutuhan yang cukup mendesak untuk dilanjutkannya upaya  pembaruan 
hukum kontrak di Indonesia ke tingkat yang lebih nyata.   

Perkembangan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata dipengaruhi 
oleh  peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Pokok Agraria dan 
Undang-undang Perlindungan Konsumen , putusan-putusan badan peradilan maupun 
praktek yang dilakukan oleh para pihak dalam membuat perjanjian. Undang-undang 
Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaanya  memberikan kepastian hukum bagi 
pembeli yang beritikad baik. Undang-undang Perlindungan Konsumen membatasi azas 
kekebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lebih lemah yaitu konsumen 
ketika berhadapan dengan pengusaha. Putusan-putusan pengadilan juga 
mempengaruhi dan mengisi kesosongan hukum seperti diakuinya doktrin 
penyalahgunaan keadaan dan kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam melalui 
tindakan. Demikian pula perlu dicermati kebiasaan yang timbul dalam praktek 
pembuatan kontrak-kontrak bisnis dan permasalahan yang timbul.  

Bab ini membahas permasalahan dan  perkembangan  hukum perjanjian sejak tahap 
perundingan dan pra kontrak, lahirnya perjanjian dan segala akibat hukumnya 
hukumnya, cidera janji, keadaan memaksa dan berakhirnya perjanjian. Perbandingan 
dengan sistem hukum di negara lain yang menganut sistem Civil Law maupun Common 
Law juga diperlukan karena hal itu mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian 
dalam praktek sekaligus membantu memahami permasalahan yang timbul. 

 

A. Konsep Dasar Perjanjian/Kontrak  
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Berbagai tradisi hukum yang tumbuh dan menjadi platform perkembangan berbagai 
sistem hukum di dunia pada dasarnya menerima konsepsi bertimbal-balik antara 
Perjanjian (persetujuan/ overeenkomsten/agreements) dengan Perikatan 
(verbintenissen/obligations). Karena itu, orang dapat dengan mudah memahami bahwa 
Hukum Perjanjian (law of contracts, overeenkomstenrecht) pada umumnya dipahami 
sebagai bagian dari Hukum Perikatan (verbintenissenrecht/law of obligations). Namun 
demikian, tidak selalu mudah untuk menemukan batas-batas yang tajam di antara 
Hukum Perjanjian dengan bagian-bagian lain dari  Hukum Perikatan. 

Sebagai bagian dari Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian juga pada dasarnya 
melibatkan hubungan hukum yang bersisi-dua (two-ended relationship). Di satu pihak 
norma-norma di dalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk 
mengajukan tuntutan (personal rights to claim), dan di lain pihak, dengan kewajiban-
kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (duty to render performance)17. Namun 
demikian, yang membedakan bidang Hukum Perjanjian dari bidang hukum perikatan 
lainnya (perikatan karena UU atau perbuatan melawan hukum/delict) adalah sifat 
transaksi antar-manusia yang dianggap melahirkan perikatan hukum.  

Hukum Perjanjian, di satu pihak, mengatur pengalihan sumber-sumber daya yang 
berlangsung antar-anggota masyarakat secara sukarela (voluntary transfers of 
resources). Karena itu ia memusatkan perhatiannya pada pemenuhan harapan-harapan 
pihak-pihak yang terbentuk atas dasar janji-janji yang mengikat (fulfillment of 
expectations engendered by a binding promise). Di lain pihak, bidang-bidang hukum 
perikatan lainnya, khususnya tentang perbuatan melawan hukum, berurusan dengan 
kemungkinan adanya perbenturan di antara kepentingan-kepentingan pribadi dari para 
anggota masyarakat itu. Persoalan kesukarelaan menjadi tidak relevan di sini karena 
perhatian bidang ini adalah upaya mempertahankan status quo terhadap kemungkinan 
adanya perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan yang merugikan (wrongful harm) 
18 

Seperti yang telah disinggung pada Bab Pendahuluan Naskah Akademik ini, kontrak 
pada dasarnya merupakan perikatan antar manusia/subyek hukum yang berwujud hak 
dan kewajiban hukum dan yang terbit secara bertimbal-balik sebagai konsekuensi dari 
kesepakatan/persetujuan yang terbentuk di antara dan atas kehendak pihak-pihak 
pembuatnya. Dengan perkataan lain, kesepakatan /persetujuan (agreement) di antara 
para pihak lah yang menjadi kata kunci dari eksistensi sebuah kontrak agar ia dapat 
mengikat para pihak di depan hukum. Kesempurnaan kesepakatan atau persetujuan di 
antara para pihak tentunya dapat diukur baik dari segi moralitas kemanusiaan maupun 

17  Zimmerman, Reinhard, The Law of Obligations – Roman Foundation of the Civilian Tradition, Clarendon 
Press, Oxford University Press, Oxford, 1996, hal. 1.  

 
18  Ibid, hal 10 dan seterusnya.  
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dari segi yuridis. Terciptanya harmoni dalam pemenuhan aspek moralitas dan legalitas 
itulah yang, menurut pandangan Tim, seyogyanya mendasari sebuah tatanan hukum 
perjanjian nasional yang akan datang.  

Aspek moralitas memberikan nuansa itikad baik (goof faith and fair dealings, 
kewajaran (reasonableness), serta keadilan (fairness) pada setiap perikatan yang lahir 
dari perjanjian. Sedangkan aspek yuridis menerbitkan jaminan-jaminan kepastian 
hukum atas berbagai komponen yang mencakup seluruh siklus-hidup (life-cycle) suatu 
perjanjian, termasuk, namun tidak terbatas pada komponen pembentukan, keabsahan, 
pelaksanaan, serta upaya-upaya bagi para pihak untuk menegakkan hak dan kewajiban 
yang terbit dari kesepakatan mereka.  

Pada tataran teoretik, perlu ada pembedaan makna antara “kesepakatan” dengan 
“kontrak”. Kesepakatan atau Persetujuan  (agreement) dapat dipahami sebagai 
“bargain” atau “keseimbangan kedudukan” yang secara nyata dicapai oleh para pihak 
seperti yang ternyata dari bahasa yang mereka gunakan atau disimpulkan dari keadaan-
keadaan relevan lain, termasuk proses negosiasi, atau keberlakuan kebiasaan-kebiasaan 
perdagangan yang ada, atau proses pelaksanaan janji-janji mereka 19. Sementara 
Kontrak adalah keseluruhan kewajiban hukum yang terbit dari kesepakatan para pihak 
sesuai ketentuan-ketentuan hukum kontrak dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 20. Hukum kontrak yang berlaku (atau dengan kata lain: “hukum kontrak 
positif”) itulah yang di Indonesia dewasa ini sebagian besar diatur di dalam 
KUHPerdata, dan yang di masa depan diharapkan dapat digantikan oleh Hukum 
Perjanjian Nasional Indonesia.  

Perspektif lain yang dapat digunakan untuk memahami esensi kontrak dan hukum 
kontrak adalah melalui pembedaan antara “perbuatan hukum” (juridical acts) dan 
“fakta hukum” (juridical facts)21. Bila “perbuatan hukum” menyangkut tindakan yang 
merupakan ekspresi dari kehendak seseorang yang dinyatakan dengan niat untuk 
menerbitkan akibat hukum tertentu melalui pengikatan diri secara sukarela, maka 
“fakta hukum” adalah suatu keadaan/peristiwa, terlepas dari ada tidaknya kehendak 
manusia, yang bila terjadi akan melahirkan kewajiban-kewajiban yang berakibat 
hukum. Sebuah kontrak merupakan “juridical act” di mana salah satu pihak (obligor) 
dapat mengikatkan diri untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan, sesuatu 

19  Bandingkan dengan: General Provisions, Uniform Commercial Code (UCC) – Amerika Serikat, Article 1, 
General Provisions, Part 1, Par. 1-103, versi tahun 2009, dikutip di dalam: Knapp, Charles L., Crystal, 
Nathan M., Prince, Harry. G, Rules of Contract Law – 2011-2012, Wolter Kluwer – Law and Business, New 
York, 2011, hal 106.  
 

20  Interpretasi terhadap pengertian “contract” di dalam Uniform Commercial Code. Sama dengan di atas, hal 
107.  

 
21  Lihat lebih lanjut: Levasseur, Alain. A, Comparative Law of Contracts – Cases and Materials, Carolina 

Academic Press, North Carolina, 2008, hal 13.  
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untuk keuntungan pihak yang lain22. Di lain pihak, suatu perbuatan melawan hukum 
dalam hukum perdata dapat dianggap sebagai juridical fact23.  

Dalam tradisi civil law, suatu perikatan dapat terbit dari perbuatan hukum yang 
merupakan manifestasi dari kehendak satu pihak saya (unilateral juridical act), atau 
perbuatan hukum yang merupakan manifestasi dari pertukaran kehendak yang 
dinyatakan dan disepakati oleh para pihak (exchange of wills) dan menjadikannya 
sebagai bilateral juridical act.  

Dalam KUHPerdata Belanda yang baru (Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek,  selanjutnya 
NBW), sebuah kontrak pada dasarnya dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang 
multilateral (meerzijdige rechtshandeling) dan sebaiknya dipahami bahwa kontrak tidak 
mencakup eenzijdige rechtshandeling) atau unilateral contracts. Pengertian kontrak di 
dalam Buku 6 Titel 5 BW Belanda, dirumuskan sebagai berikut24 : 
 

(1) Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij 
een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan. 

(2) ... . 
 
KUHPerdata Indonesia, khususnya di pasal 1313 menegaskan bahwa  
 

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan 
diri 

terhadap satu orang lain atau lebih. 
 
 
Sementara Pasal 1314 dianggap membuka kemungkinan dibuatnya unilateral contracts 
dan bilateral contracts25, maka masih dapat dipertanyakan apakah perkembangan di 
dalam NBW menunjukkan adanya sikap untuk secara eksplisit menganggap bahwa 
perjanjian yang diatur di dalam Buku 6, titel 5 adalah perjanjian yang bersifat 

22  Levasseur, Alain. A, sama dengan di atas, hal 13, 14.  
 
23  Ada masukan yang diperoleh Tim dari kegiatan paparan publik terhadap Rancangan Naskah Akademik ini, 

yang beranggapan bahwa hukum nasional Indonesia perlu memperhatikan kecenderungan dalam praktek 
yang melihat perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian serta dari perbuatan melawan hukum 
sebagai suatu rangkaian peristiwa (chains of events) yang berkelanjutan. Tim berpendapat bahwa, 
sekurang-kurangnnya dalam tataran teoretis, pembedaan ke dalam kontrak sebagai juridical act dan 
perbuatan melawan hukum sebagai juridical fact berikut segala konsekuensinya perlu tetap 
dipertahankan.  

 
24  Article 213 (Art. 6.5.1.1) ayat (1) . Terjemahan bebas: A contract in the sense of this title is a multilateral 

juridical act whereby one or more parties assume an obligation towards one or more other parties. 
 
25  Redaksi Pasal 1314 KUHPerdata yang dikutip oleh Tim berbunyi sebagai berikut: Suatu persetujuan 

diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu 
persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa 
menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap 
pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 
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multilateral, atau yang kurang lebih setara dengan “perjanjian yang memberatkan” saja 
dan tidak mencakup “perjanjian cuma-cuma” . Hal ini merupakan salah satu persoalan 
yang perlu dipikirkan pengembangannya di dalam UU Hukum Perjanjian Nasional yang 
akan datang.  

Secara tradisional, tradisi civil law memahami pembedaan ke dalam bilateral atau 
unilateral contracts. Berdasarkan pemikiran ini, sebuah kontrak dianggap Unilateral 
apabila satu atau beberapa pihak mengikatkan diri pada satu atau beberapa pihak lain, 
tanpa ada kewajiban yang terbit pada pihak lain itu. Sedangkan kontrak Bilateral 
adalah kontrak di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk mentransfer atau 
melakukan sesuatu yang dianggap setara dengan apa yang ditransfer atau dilakukan 
baginya (oleh pihak yang lain). Jadi pembedaan unilateral dan bilateral diletakkan pada  
ada tidaknya kewajiban yang bersifat resiprokal pada saat pelaksanaan  kontrak.   
 
Dalam tradisi Common Law, konsep Unilateral dan Bilateral bertitik tolak dari kontrak 
sebagai manifestasi dari adanya satu kehendak (unilateral) atau dua kehendak 
(bilateral) ketika pembentukan kontrak 26. Apabila pembentukan kontrak diawali 
dengan adanya penawaran dari pihak offeror yang berjanji untuk melakukan (atau tidak 
melakukan) suatu tindakan tertentu bila pihak yang lain (offeree) bersedia untuk 
melakukan (atau tidak melakukan) tindakan tertentu lain, sedangkan pihak yang lain itu 
(offeree) samasekali tidak terikat untuk membuat janji apapun (option contracts), maka 
kontrak adalah unilateral. Suatu kontrak baru dipahami sebagai bilateral apabila, baik 
pihak offeror maupun pihak offeree saling mengikatkan diri untuk melakukan (atau 
tidak melakukan) sesuatu untuk kepentingan pihak yang lain secara resiprokal. 
Tidaklah terlalu mengherankan bahwa dalam tradisi common law ini untuk 
terbentuknya sebuah kontrak bilateral (simple contracts) dituntut adanya syarat 
consideration. Di dalam sistem hukum Amerika Serikat, consideration diartikan sebagai 
“kewajiban adanya pertukaran” (requirement of exchange) yang berupa pelaksanaan 
janji atau janji-balik yang dibuat salah satu pihak sebagai pertimbangan yang “setara” 
(bargained for) terhadap janji yang dibuat pihak yang lain. Suatu tindakan atau janji-
balik dianggap “setara” apabila ia diminta oleh pihak pemberi janji (promisor) sebagai 
imbalan atas janji yang diberikannya, dan diberikan oleh pihak penerima janji 
(promisee) sebagai imbalan atas janji promisor itu 27. 
 

26  Lihat lebih lanjut: Levasseur, Alain A., Comparative Law of Contracts – Cases and Materials, Carolina 
Academic Press, Comparative Law Series, Durham, North Carolina, 2008, hal 6 dan 7. 

 
27  Konsep ini disimpulkan oleh Tim dari Chapter 4, Topic 1, Par. 71 Restatement (Second) of Contracts, 

Amerika Serikat. American Law Institute, Restatement (Second) of Contracts, 1981.  
 

19 
 

                                                             

BP
HN



Di dalam kaidah Hukum Ekonomi Syariah Islam, sekurang-kurangnya yang menjadi 
pedoman bagi Badan Peradilan Agama di Indonesia 28, Kontrak (Akad) diberi 
pengertian: 
 

Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu29. 

 
Terdapat sejumlah asas yang mendasari pembentukan, keabsahan, serta pelaksanaan 
kontrak menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  (selanjutnya ”KHES”), yang akan 
disinggung pada bagian lain dari Naskah Akademik ini. Tidak banyak berbeda dari 
rumusan Pasal ....KUHPerdata, rumusan di dalam KHES juga tidak membuat pembedaan 
yang tegas antara kontrak-kontrak unilateral atau bilateral. Namun bila disimpulkan 
dari pasal-pasal lain KHES, sejalan dengan pola pemikiran civil law, eksistensi suatu 
kontrak pada dasarnya digantungkan pada pencapaian kesepakatan di antara para 
pihak, tanpa membedakan proses pembentukan. Kendali Syariah terhadap upaya 
pencapaian kesepakatan lebih banyak dilakukan melalui penetapan berbagai asas yang 
berlaku dalam pembentukan Akad yang sah (formation) serta seluruh aspek 
pelaksanaannya (performance)30 dari sebuah kontrak.  
 
Hal-hal di atas merupakan beberapa persoalan teoretik  yang diharapkan dapat 
memberikan gambaran awal mengenai perbedaan serta persamaan konseptual tentang 
pengertian “Perjanjian” atau “Kontrak” yang dapat dijumpai di dalam berbagai tradisi 
hukum. Tim sepenuhnya menyadari bahwa perbedaan dan persamaan konseptual 
seperti itu akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu pada berbagai komponen 
perjanjian/kontrak pada tataran yang lebih konkrit, sejak para pihak menjalani proses 
pembentukan kesepakatan sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak yang 
terbentuk di antara mereka.  
 
Di bawah ini akan ditinjau beberapa permasalahan utama dan termasuk perkembangan  
hukum perjanjian sejak tahap perundingan dan pra-kontraktual, lahirnya perjanjian 
dan segala akibat hukumnya hukumnya, cidera janji, keadaan memaksa dan 
berakhirnya perjanjian. Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain yang 
menganut sistem Civil Law maupun Common Law juga diperlukan karena hal itu 

28  Tim mendasarkan diri pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Lihat : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Website: 
www.badilag.net, diunduh pada tanggal 11 November 2012.  

 
29  Buku II tentang Akad,  Bab I Ketentuan Umum, Pasal 20 butir 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Lihat 

Note 26 di atas.  
 
30  Pasal 21 KHES.  
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mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian dalam praktek sekaligus membantu 
memahami permasalahan yang timbul. Di samping itu, beberapa pengertian pokok dari 
tradisi-tradisi hukum yang sedikit-banyak berpengaruh dalam perkembangan hukum di 
Indonesia (hukum adat, hukum Islam) juga akan disinggung sejauh hal itu dipandang 
relevan.  

 
B. Tahap Sebelum Terbentuknya perjanjian 
 
Asas konsensualisme menjadi dasar pembentukan perjanjian menurut sistem dalam 
Buku III KUH Perdata, bahwa sejak  detik tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang 
pokok maka lahirlah perjanjian, meskipun dalam perjanjian tertentu disyaratkan 
formalitas seperti perjanjian perdamaian dan pendirian perseroan terbatas. 
Permasalahannya KUH Perdata tidak mengatur proses terjadinya kesepakatan melalui 
penawaran dan penerimaan. Dalam sistem common law dikenal doktrin the miror 
image rule bahwa penerimaaan harus bersesuaian secara tepat dengan penawaran. 
Dalam kasus Hyde melawan Wrench 31 yang diputus di  pengadilan di Inggeris pada 
tahun 1840, pihak Wrench menawarkan untuk menjual suatu barang kepada Hyde 
seharga 1000 pound sterling. Hyde mengajukan permintaan harga 900 pound sterling 
dan ditolak oleh Wrench. Setelah beberapa waktu Hyde akhirnya menyetujui harga 
1000 pound sterling tapi Wrench menolak. Apakah terjadi kesepakatan? Berdasarkan 
the asas miror image ketika Hyde mengajukan harga 900 pound sterling tidak dapat 
dianggap sebagai acceptance terhadap offer melainkan dipahami sebagai sebuah 
counter-offer  yang sifatnya merupakan penawaran yang baru atau new offer, dan 
karena itu Wrench berhak menerima atau menolak usulan yang merubah original offer 
nya.   
 
Untuk menyelesaikan masalah semacam ini dalam Uniform Commercial Code (UCC) di 
Amerika Serikat dimuat ketentuan yang membolehkan perubahan atau usulan-balik 
terhadap penawaran asli (original offer) kecuali pihak yang memberi  penawaran asli 
dengan tegas menyatakan bahwa penerimaan (acceptance) harus secara substansial 
sesuai dengan (substantially corresponds to) penawaran asli, atau pihak offeror telah 
menolak usulan perubahan itu dan memberitahukan hal itu kepada pihak offeree dalam 
jangka waktu yang layak. Cara berpikir serupa juga dikenal di dalam Article 2.1.11 
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010 (selanjutnya UPICC). 
Jadi, walaupun dimaksudkan sebagai sebuah penerimaan atas suatu tawaran, namun 
apabila di dalamnya terkandung penambahan, pembatasan atau modifikasi lain 
terhadap offer asli, maka hal itu akan dianggap sebagai penolakan terhadap penawaran 
dan harus dipahami sebagai penawaran-balik (counter-offer). Perjanjian baru dianggap 
terbentuk apabila pihak penawar asli menerima modifikasi-modifikasi tersebut. 

31  Apabila Offeree tidak menolak offer tetapi hanya sekedar mempertanyakan persyaratan-persyaratan di 
dalamnya, atau pihak offeror bersedia untuk membahas beberapa bagian dari isi offer, maka offer 
dianggap tetap terbuka. Hyde v. Wrench (1840) 3 Beav. 334, ER 132.  
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Hal-hal di atas menunjukkan bahwa proses pembentukan kontrak (formation) dapat 
menjadi persoalan yang krusial apabila tidak ada prinsip hukum yang secara eksplisit 
dapat berfungsi sebagai pedoman. KUHPerdata bertolak dari asumsi bahwa keabsahan 
dari keberadaan sebuah kontrak tergantung, antara lain, adanya kesepakatan 
(agreement), sementara bagaimana proses pembentukan kesepakatan itu berlangsung 
tidak terurai secara jelas seperti yang umumnya dieksplisitasi di dalam tradisi common 
law. NBW Belanda tampaknya menyadari kebutuhan itu dan kini mengaturnya secara 
khusus  di dalam Buku 6, article 217 dst (aanbod en aanvarding) 32.  Hal ini 
menunjukkan bahwa persoalan pembentukan kesepakatan ini tidak lagi dapat dianggap 
eksklusif bagian dari tradisi hukum kontrak common law.  
 
Yang hendak ditekankan oleh Tim dalam hal ini adalah pentingnya diatur persoalan-
persoalan yang menyangkut langkah-langkah Pembentukan Kontrak (formation of 
contract) di dalam Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional yang akan datang demi 
kepastian hukum bagi para pihak.   Tim meyakini hal ini mengingat adanya persoalan-
persoalan potensial yang dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak sebelum 
kontrak dianggap terbentuk (pre-contractual issues), khususnya karena salah satu pihak 
menganggap bahwa kontrak telah terbentuk dan karena itu berhak untuk menuntut 
pelaksanaan prestasi pihak yang lain, sementara pihak yang lain adakalanya 
menganggap dirinya belum terikat untuk melaksanakan prestasi apapun karena 
kesepakatan dianggap belum lahir.  
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata akibat hukum dari setiap 
perjanjian yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian akan mengikat sebagai 
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi KUHPerdata hanya mengakui  
adanya hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual yang sudah terbentuk. 
Selanjutnya, dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata ditegaskan bahwa perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik 33. Akan tetapi di negara-negara dengan sistem hukum 
civil law seperti  Belanda,  Perancis dan Jerman sudah diakui bahwa itikad baik sudah 
harus ada pada tahap perundingan sebelum lahirnya kesepakatan, sehingga akibat 
hukum dari janji-janji pra kontrak diakui pula dan jika dilanggar menimbulkan akibat 
hukum. Karena perjanjian yang mengikat belum lahir maka dalam sistem hukum Civil 
Law, gugatan yang diajukan untuk memperoleh ganti rugi dianggap sebagai perbuatan 
melawan hukum yang menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan karena kontrak 
tidak jadi dilahirkan, untuk memperoleh kompensasi. Dengan pola berpikir yang pada 
dasarnya sama, di dalam sistem hukum yang berdasarkan tradisi common law, seperti 
di Amerika Serikat, dasar tuntutannya adalah doktrin promissory estoppel atau 
berdasarkan doktrin tentang precontractual liability.  Berdasarkan doktrin promissory 

32  AFDELING 2 Het tot stand komen van overeenkomsten. 
 
33  Lihat juga  UPICC, Article 1.7.  
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estoppel, jika salah satu pihak sudah percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji  
janji dari pihak lain dan kepercayaan itu mengakibatkannya berbuat  sesuatu (misalnya 
melakukan investasi) atau tidak berbuat sesuatu (misalnya tidak membuat kontrak 
dengan pihak lain) ternyata kemudian janji  itu diingkari sehingga timbul kerugian 
maka pihak yang dirugikan itu berhak menuntut ganti rugi34.   
 
Di lan pihak, pemikiran tentang precontractual liability mempermasalahkan ada-
tidaknya hak dan kewajiban yang terbit dan mengikat masing-masing pihak sebelum 
sebuah perjanjian dapat dianggap terbentuk (before the conclusion of contract). 
Pemikiran inilah yang dapat dilihat seagai titik-singgung antara hukum perjanjian 
dengan hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kerugian-kerugian yang diderita 
oleh salah satu pihak karena ia mengandalkan janji-janji yang dibuat oleh pihak yang 
lain sebelum kontrak terbentuk dapat menjadi dasar tuntutan ganti-rugi. Yang menjadi 
persoalan adalah, apakah dasar tuntutan ganti rugi adalah wanprestasi ataukah 
perbuatan melawan hukum? Mengingat besarnya potensi timbulnya perkara semacam 
ini di dalam praktik, maka hal ini perlu menjadi pemikiran khusus pula dalam 
penyusunan Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional yang akan datang.  
Para perancang NBW Belanda hampir mengatur hal ini di dalam NBW namun akhirnya 
membiarkan hal ini berkembang di dalam yurisprudensi 35. Asas yang sebenarnya 
dianggap penting untuk dimuat di dalam NBW dan yang menurut pandangan Tim, perlu 
diperkenalkan di dalam UU Hukum Perjanjian Nasional, kira-kira berbunyi sebagai 
berikut:  
 

“Tindak-tanduk para pihak yang bernegosiasi harus dapat dinilai berdasarkan 
kepentingan masing-masing pihak yang dianggap wajar untuk terbentuknya 

perjanjian. Masing-masing pihak bebas untuk mengakhiri proses negosiasi kecuali 
apabila hal ini dianggap tidak wajar setelah mempertimbangkan bahwa pihak yang 
lain memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk mengandalkan niat pihak yang 

pertama untuk membentuk  perjanjian, atau atas pertimbangan lain terhadap 
fakta-fakta di dalam perkara” 36 

 
Persoalan hukum selanjutnya apakah ganti rugi yang dapat dituntut sebatas kerugian 
yang nyata ataukah juga meliputi kehilangan keuntungan yang diharapkan? Secara 
teoretik  perbedaan mendasar antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan 
melawan hukum adalah tujuan gugatan wanprestasi adalah menempatkan penggugat 

34  Dalam tradisi Common Law, pelaksanaan doktrin promissory Estoppel dianggap membatasi keberlakuan 
unsur consideration sebagai persyaratan pembentukan kontrak yang sah. Lihat lebih lanjut Stone, Richard, 
The Modern Law of Contract, Routledge, London, 9th ed., hal 112 dst.  

 
35  Hartkamp, Arthur S., Tillema, Marianne M.M, Ter Heide, Annemarie E.B., Contract Law in the 

Netherlands, Wolters Kluwer – Law and Business, Alphen aan den Rijn, 2011, hal 74-76.  
 
36  Diterjemahkan secara bebas dari bahasa Inggris yang bersumber pada teks asii yang semula hendak dimuat 

di dalam NBW, Hartkamp, Arthur et al, s.d.a, hal 75. 
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pada posisi seandainya janji dipenuhi maka dapat diajukan ganti rugi atas kehilangan 
keuntungan yang diharapkan. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum 
adalah menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadinya perbuatan melawan 
hukum sehingga ganti rugi hanya sebatas kerugian yang nyata (restitution).  
 
Namun demikian, di Negeri Belanda dalam Putusan Hoge Raad tanggal 18 Juni 1982 NJ 
1983,723, seorang kontraktor berhasil memperoleh ganti rugi atas kehilangan 
keuntungan yang diharapkan meskipun belum lahir kontrak yang resmi dengan 
pemerintah kota.37 Dalam perkara lain, Hoge Raad menetapkan bahwa kewajiban untuk 
mengkompensasi akibat hapusnya keuntungan yang diharapkan akibat batalnya 
pembentukan kontrak hanya dapat diberikan karena dianggap terdapat alasan yang 
cukup bahwa kontrak akan terbentuk seandainya negosiasi dilanjutkan (HR 23-10-
1987, NJ 1988, 1017). Beberapa ahli hukum dari Universitas Leiden mengkritik putusan 
ini karena seharusnya ganti rugi hanya sebatas kerugian yang nyata. Akan tetapi di 
Perancis dan Jerman jika perundingan sudah mencapai tahap final tetapi belum terjadi 
kontrak dan salah satu pihak menarik diri maka dapat diajukan gugatan berdasarkan 
wanprestasi.38 Di dalam UPICC 2010 persoalan ini diturunkan dari prinsip Good Faith. 
Article 2.1.15 UPICC (negotiations in bad faith) selengkapnya menetapkan:  
 

(1) A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement. 
(2) However, a party who negotiates or break-off negotiations in bad faith is liable 

for the losses caused to the other party; 
(3) It is bad faith, in particular, for a party to enter into or to continue negotiations 

when intenting not to reach an agreement with the other party. 
 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bagi Indonesia  dalam Undang-
undang Hukum Perjanjian yang akan datang, perlu ditegaskan bahwa itikad baik 
sudah harus ada pada masa pra-kontrak sehingga janji-janji pra-kontrak diakui dan 
mempunyai akibat hukum. Yurisprudensi Indonesia belum mengakuinya, seperti dalam 
Putusan Mahkamah Agung No.2599/Pdt/2008 dalam kasus Linawati Tjiang melawan 
PT Sunter Agung Real Estate Development & Construction  dan putusan Mahkamah 
Agung RI No.3138K/Pdt/1984, dalam kasus gugatan pembeli rumah atas janji-janji pra 
kontrak dalam brosur. 
 
Hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengemuka di dalam Undang-undang 
Hukum Perjanjian Nasional, masih dalam kaitan dengan konteks pre-kontraktual ini, 
adalah asas umum dalam penetapan besarnya ganti rugi (kuantitatif) dan ukuran 

37  Van den Burg, Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi (terj:F.Tengker) (Bandung:Mandar 
Maju),hal.95-96) 

 
38  Jack Beatson and Daniel Friedman (ed), Good Faith and Fault in Contract Law,(Oxford:Clarendon 

Press,1999), hal.38. 
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kualitatif untuk itu. Disarankan agar asas reasonableness (asas kewajaran) yang banyak 
digunakan di dalam norma-norma hukum perjanjian perdata internasional, digunakan 
juga di dalam Hukum Perjanjian Nasional. Penerapan dan perumusan asas 
reasonableness yang pada hakekatnya memang bersifat fleksibel diperlukan untuk 
memberikan ruang diskresi bagi hakim dalam  menetapkan tingkat kewajaran di dalam 
setiap perkara yang dihadapi, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang relevan 
(relevant circumstances). Bagi Hukum Perjanjian Nasional, pemaknaan terhadap prinsip 
kewajaran itu harus dapat ditarik dari falsafah dasar yang mewarnai asas-asas hukum 
perjanjian nasional (d.h.i Pancasila). Selanjutnya Tim berpendapat bahwa penggantian 
kerugian dalam tahap pre-kontraktual sebaiknya menggunakan prinsip yang sejalan 
dengan pemikiran konkrit yang berkembang dalam hukum adat Indonesia, yaitu bahwa 
penggantian kerugian diartikan sebagai restitution dan bukan damages. Dengan 
demikian preferensi lebih banyak diarahkan pada penggantian kerugian nyata. 
Sementara itu, kemungkinan untuk penggantian kerugian terhadap keuntungan yang 
diharapkan atau sejenisnya, merupakan pengecualian (exception) yang dioperasikan 
oleh pengadilan berdasarkan prinsip reasonableness.   
 
Pengaturan lain yang perlu dipertahankan dan disempurnakan dalam mengantisipasi 
persoalan pada tahap pre-kontraktual adalah menyangkut “syarat tangguh” dan “syarat 
batal” yang sebenarnya telah diatur secara khusus juga di dalam KUHPerdata (Buku III, 
Bagian 5, Pasal 1253 – 1267), dan seperti juga halnya dengan NBW, persoalan 
conditions ini diatur sebagai bagian dari aturan-aturan umum Hukum Perikatan pada 
umumnya (Buku 6, Pasal 21/Article. 6.1.5.1 dst tentang Voorwardelijke Verbintenissen).  
Dalam praktek, tahap pre-kontraktual secara potensial dapat menimbulkan persoalan-
persoalan yang menyangkut penggunaan dan efektivitas “syarat tangguh” (condition 
precedent), khususnya dengan semakin maraknya penggunaan Memorandum of 
Understanding atau Memorandum Kesepakatan atau Letter of Intent. Sedangkan 
persoalan-persoalan “syarat batal” (condition subsequent) umumnya tidak timbul pada 
tahap pre-kontraktual, tetapi penting artinya bila dikaitkan dengan kontrak-kontrak 
yang rentan terhadap perubahan-perubahan dalam ranah publik dan kepentingan 
publik.   
 

  
C. Tahap Pembentukan Perjanjian 

 
Sebelum membahas syarat sahnya perjanjian perlu disampaikan bahwa KUHPerdata 
tidak mengenal doktrin tentang proses offer dan acceptance. Dalam sistem common law 
dikenal doktrin the mirror image rule bahwa penerimaan harus berkesesuaian secara 
tepat dengan penawaran. Untuk menyelesaikan masalah ini dalam Uniform commercial 
Code (UCC) Amerika Serikat dimuat ketentuan yang memperbolehkan perubahan atau 
usulan balik terhadap penawaran kecuali pihak yang memberikan penawaran dengan 
tegas menyatakan bahwa penerimaan secara substansial harus berkorespondensi 
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dengan penawaran atau pihak yang mengajukan penawaran telah menolak usulan 
perubahan dalam jangka waktu yang layak. 
Melihat kecenderungan di berbagai sistem hukum, termasuk sumber-sumber hukum 
atau kebiasaan internasional, maka proses pembentukan kontrak dewasa ini dibedakan 
dari penetapan keabsahan kontrak. Pola berpikir KUHPerdata seperti termuat di dalam 
Pasal 1320 menunjukkan bahwa persoalan formation dan validity tidak dibedakan 
secara tegas. Bahkan proses pembentukan kesepakatan samasekali tidak disinggung di 
dalamnya. Tim berpendapat bahwa UU Hukum Perjanjian Nasional kelak perlu 
membedakan kedua hal ini. Asas-asas mengenai formation diarahkan untuk 
menetapkan kapan  kesepakatan di antara para pihak dianggap terbentuk dan 
bagaimana proses pembentukan itu berlangsung. Sedangkan persoalan validity lebih 
diarahkan pada persoalan-persoalan yang menyebabkan kesepakatan menjadi tidak 
sempurna (imperfect agreement). Karena itu asas-asas yang mengatur validity lebih 
mirip dengan pasal-pasal 1321 dst dari KUHPerdata.  
 
Tim beranggapan bahwa ada kebutuhan untuk melihat perkembangan di dalam praktik 
perdagangan internasional yang kemudian mengkristal di dalam UPICC serta 
menggambarkan kecenderungan di atas. Salah satu hal penting di dalam UPICC yang 
signifikan, misalnya, untuk menjadi referensi dalam penyusunan UU Hukum Perjanjian 
Nasional adalah pembedaan dengan tegas antara masalah pembentukan perjanjian 
(formation) dengan keabsahan perjanjian (validity)39.  Seperti telah disinggung di atas, 
perkembangan ini berbeda dari pola pengaturan KUHPerdata, yang melalui pasal 1320 
KUHPerdata dan seterusnya menetapkan syarat-syarat untuk keabsahan (validity) 
perjanjian, termasuk di dalamnya persyaratan adanya “kesepakatan di antara para 
pihak” (agreement). Artinya, pembentukan kesepakatan di dalam KUHPerdata secara 
asumtif dianggap sudah dicapai oleh para pihak. Sementara itu di dalam praktek, justru 
persoalan-persoalan yang menyangkut pencapaian kesepakatan itulah yang potensial 
menimbulkan perkara-perkara hukum.  
 
Demikian pula NBW Belanda dewasa ini dengan tegas memisahkan antara persoalan 
formation dengan validity. Berdasarkan pertimbangan di atas Tim berpandangan 
bahwa, terlepas dari asal-usul tradisi hukum yang berada di latar belakang, UU Hukum 
Perjanjian Nasional Indonesia perlu mengatur secara eksplisit mengenai persoalan 
formation of contract  ini, termasuk persoalan-persoalan khas yang dapat timbul dari 
proses pembentukan ini 40. NBW Belanda telah mengatur pembentukan kontrak secara 
khusus dalam bagian tersendiri dan mencakup seluruh proses penawaran (anbod) dan 

39  UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, ed. 2010, Chapter 2 (Formation of Contracts) 
dan Chapter 3 (Validity).  

 
40  Misalnya, persoalan efektivitas sebuah offer, kemungkinan penarikan kembali/pembatalan offer, 

persoalan counter-offer, persoalan invitation to offer, acceptance, dsb.  
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penerimaan-tawaran (aanvarding)41 berikut segala kemungkinan-kemungkinan yang 
terjadi dalam proses ini (counter-offer, withdrawal, revocation, dsb).  
 
Selanjutnya perlu diberikan catatan tentang syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 
KUH Perdata dan seterusnya, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab 
yang halal. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak yang dinyatakan secara lisan 
maupun tertulis, atau yang disimpulkan dari perilaku para pihak yang menunjukkan 
adanya kehendak untuk mengikatkan diri/persetujuan. Dalam Yurisprudensi 
Mahkamah Agung sudah diakui bahwa kesepakatan dapat terjadi secara diam-diam 
melaui tindakan. Dalam Kasus PT Dua Berlian melawan Lee Kum Kee, Putusan 
No.1284K/pdt/1988 tertanggal 18 desember 2000, perjanjian distributor atau sole 
distributorship agreement hanya berlaku satu tahun. Akan tetapi setelah itu Lee Kum 
Kee tetap mengirim saus  makanan dan PT Dua Berlian menerima dan membayar 
harganya. Menurut Mahkamah Agung dalam hal ini telah terjadi perjanjian secara diam-
diam atau silent agreement  untuk satu tahun lagi. Ketika Lee Kum Kee memutus secara 
pihak dan menunjuk distributor lain, Mahkamah Agung menganggap hal tersebut 
sebagai perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada itikad buruk. Tampak 
terdapat inkonsistensi dalam pemikiran Keputusan Mahkamah Agung tersebut, karena 
seandainya Hakim menganggap bahwa telah terjadi perpanjangan masa berlaku 
kontrak secara diam-diam, tindakan pihak Lee Kum Kee dapat dengan sendirinya 
dianggap sebagai wanprestasi. Dalam sistem hukum Common Law terjadinya 
acceptance by conduct diakui dalam kasus Carllil v Carbolic Smoke Ball Co42.  
 
Untuk Kontrak jual-beli misalnya, dalam UCC Pasal 2-204 digunakan prinsip bahwa:  
 Formation in General (1) a contract for sale of goods may be made in any manner 
sufficient to show agreement, including by both parties which recognizes the existence of 
such contract. (2) an agreement sufficient to constitute a contract for sale may be found 
even thought the moment of its making is undetermined. 
  
Chapter 2 UPICC 2010, yang tidak dapat dianggap sebagai sumber hukum yang condong 
pada suatu tradisi hukum tertentu, juga menetapkan asas-asas pembentukan kontrak 
melalui proses offer dan acceptance yang diatur secara lengkap termasuk pembentukan 
kontrak yang tersimpul dari perilaku atau tindakan para pihak yang menunjukkan 
adanya kehendak untuk terikat pada kontrak. Komponen-komponen kontrak hanya 
meliputi offer dan acceptance terhadap offer dan tidak mengharuskan adanya 
consideration seperti yang dikenal pada tradisi hukum kontrak common law. Namun 
demikian, berbeda dari apa yang dikenal di dalam tradisi civil law (termasuk Pasal 1320 
KUHPerdata),  UPICC 2010 dan juga NBW Belanda menghilangkan konsep “keharusan 
adanya causa” sebagai komponen sahnya suatu kontrak. Article 3.1.2 UPICC 

41  Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek, Buku 6 Titel 5, Bagian 2, mulai pasal 6.5.2.1 dan seterusnya.  
 
42  [1893] 1 QB 256 (CA). 
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menegaskan bahwa: “A contract is concluded, modified or terminated by the mere 
agreement of the parties, without any further requirement”. Di dalam rancangan Hukum 
Kontrak Eropa (Principles of European Contract Law – PECL) dapat pula dijumpai 
seperangkat asas dan aturan yang mengatur proses pembentukan kesepakatan dan 
kontrak melalui offer dan acceptance, tanpa mengharuskan adanya causa atau “hal 
tertentu” sebagai syarat pembentukan kontrak yang sah. Menyimpang dari konsep 
adanya causa sebagai salah satu syarat Kecenderungan untuk menghilangkan causa 
sebagai salah satu persyaratan pembentukan kontrak tampaknya dipengaruhi oleh 
perkembangan dalam praktik perdagangan yang semakin banyak mengenal transaksi-
transaksi yang mengandalkan kesepakatan para pihak . Causa dapat diartikan sebagai: 
akibat-akibat yang terbit dari kontrak yang dikehendaki oleh para pihak 43. Keberadaan 
Causa dianggap hanya penting untuk kasus-kasus tertentu saja (khususnya untuk 
kontrak yang dibuat untuk melanjutkan hubungan yuridik yang dianggap telah ada 
sebelumnya di antara para pihak, namun yang belakangan terbukti tidak ada).  
 
Menurut pendapat Tim RUU Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional perlu memuat 
asas-asas mengenai saat terjadinya kontrak, termasuk melalui tindakan atau perilaku 
yang mencerminkan kesepakatan atau mencerminkan adanya kehendak dari para pihak 
untuk terikat (intention to be bound). Di samping itu, perlu ditinjau kembali apakah 
Hukum Perjanjian Nasional Indonesia kelak masih perlu memuat causa atau “adanya hal 
tertentu” sebagai syarat untuk sahnya sebuah kontrak.  
 
Keharusan adanya kesepakatan di antara para pihak yang dibentuk melalui proses offer 
dan acceptance secara jelas di antara para pihak, atau melalui tindakan-tindakan para 
pihak yang mencerminkan penerimaan atas tawaran perlu diatur di dalam UU Hukum 
Perjanjian Nasional kelak. Dalam praktek di Indonesia hal ini sudah terjadi, misalnya 
dalam shrink- wrap contract, atau kontrak-kontrak yang ditutup melalui Internet, 
walaupun tentunya hal ini tidak berlaku bagi perjanjian-perjanjian formal yang untuk 
keabsahannya harus dibuat secara tertulis, seperti perdamaian, pendirian perseroan 
terbatas ataupun perjanjian yang keabsahannya ditentukan melalui penyerahan, 
misalnya penitipan. 
 
Dalam KUH Perdata hal-hal yang membuat kesepakatan diberikan secara tidak bebas 
adalah adanya kekhilafan, paksaan/ancaman dan penipuan. Dalam KUHPerdata 
kekhilafan cukup terjadi pada satu pihak sementara dalam sistem common law dikenal 
pula mutual mistake. Hal inilah yang di dalam UPICC atau di dalam Principles of 
European Contract Law (PECL) diatur dalam bagian tentang Validity (keabsahan) yang 
terpisah dari ketentuan-ketentuan tentang formation. Tampaknya, terdapat 
kecenderungan bahwa persoalan tentang proses pembentukan kontrak (formation) 
diarahkan pada proses pembentukan kesepakatan (the mere agreement between the 

43  “the implication of the contract, that which the parties intended by the contract”. Hartkamp, Arthur S., 
Tillema, Marianne M.M, Ter Heide, Annemarie E.B., Contract Law in the Netherlands, Wolters Kluwer – 
Law and Business, Alphen aan den Rijn, 2011, hal 87. 
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parties), sedangkan persoalan tentang keabsahan (validity) diarahkan pada masalah-
masalah yang menyebabkan cacadnya atau tidak-sempurnanya kesepakatan itu serta 
upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang dianggap 
mengalami kerugian (contract avoidance).   
 
Mengenai ancaman atau paksaan adalah ancaman atau paksaan yang sifatnya melawan 
hukum sehingga ancaman yang sah seperti digugat di muka hakim bukan merupakan 
dasar bagi pembatalan perjanjian. Mengenai unsur penipuan dalam KUH Perdata adalah 
merupakan tindakan aktip sehingga sikap diam atau kelalaian memberikan informasi 
bukan termasuk penipuan. Dalam Burgerlijk Wetboek Belanda yang baru atau NBW 
dimuat pasal tentang doktrin misbruik van de omstandigheden atau abuse of 
circumstances atau undue influence (Pasal 3:44 ayat 4) yang mengakibatkan cacadnya 
sebuah kesepakatan dan menjadi dasar untuk menuntut pembatalan perjanjian. 
Meskipun KUHPerdata tidak mengenal doktrin penyalahgunaaan keadaan tetapi 
yurisprudensi Mahkamah Agung sudah menerapkan doktrin ini. Di samping hal-hal 
tersebut di atas, UPICC 2010 juga menetapkan situasi-situasi tertentu yang 
menunjukkan adanya kesenjangan kedudukan di antara para pihak secara tidak wajar 
(gross disparity), yang kurang lebih dapat disetarakan dengan konsepsi abuse of 
circumstances.  
Di dalam UPICC masalah ketidakseimbangan kedudukan di antara para pihak (gross 
disparity) diatur di dalam Article 3.2.7, dan menjadi dasar bagi para pihak untuk 
menolak pelaksanaan kontrak (contract avoidance). Rumusan Article 3.2.7 UPICC dapat 
menjadi acuan untuk Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional, sebagai berikut:  
 
(1) A party may avoid the contract or an individual term of it if, at the time of the con-

clusion of the contract, the contract or term unjustifiably gave the other party an 
excessive advantage. Regard is to be had, among other factors, to: 
a. the fact that the other party has taken unfair advantage of the first party’s 

dependence, economic distress or urgent needs, or of its improvidence, ignorance, 
inexperience or lack of bargaining skill, and 

b. the nature and purpose of the contract. 

(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may adapt the contract or 
term in order to make it accord with reasonable commercial standards of fair dealing. 
 

(3) A court may also adapt the contract or term upon the request of the party receiving 
notice of avoidance, provided that that party informs the other party of its request 
promptly after receiving such notice and before the other party has reasonably acted in 
reliance on it. Article 3.2.10(2) applies accordingly. 
 

Penyalahgunaan keadaan (abuse of circumstances) dapat dibagi dalam penyalahgunaan 
keadaan kejiwaan dan penyalahgunaan keadaan ekonomis yang subtansinya adalah 
salah satu pihak yang mempunyai posisi dominan menyalahgunakan posisi dominannya 
baik secara kejiwaan atau ekonimis sehingga mempengaruhi pihak lain umtuk 
menyetujui. Lihat kasus Made Oka Mas  Agung melawan Bank Artha Graha dkk untuk 
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kasus penyalahgunaan keadaan kejiwaan, Putusan No.3641K/Pdt/2001 yang 
membatalkan perjanjian dan akta penyerahan hak yang ditandatangani dalam penjara. 
Untuk kasus penyalahgunaan keadaan ekonomi dapat dilihat Kasus Ny Boesono dan 
Boesono melawan Sri Setiangingsih, Putusan Mahkamah Agung No.343K/Sip/pdt/1985 
bahwa bunga pinjaman sebesar 10 % per bulan terlalu tinggi dan bahkan bertentangan 
dengan kepatutan dan keadilan. Mengingat bahwa Tergugat asal selaku Peminjam (ny. 
Boesono) seorang purnawirawan yang tidak berpenghasilan lain. Bahwa ketentyuan 
dalam perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran dana pensiun sebagai 
“jaminan” juga bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Bahwa tergugat selaku 
peminjam telah membayar bunga Rp.400.000,- dari jumlah pinjaman Rp.540.000,-. 
Bahwa dalam perkara ini mahkamah agung berwenang menentukan ex aquo et bono 
dalam arti patut dan adil. Makabunga pinjaman ditetapkan !% per bulan, sehingga yang 
harus dibayar 10 bulan X Rp.5.400,- adalah Rp.54.000,-. Untuk bunga yang telah dibayar 
kepada Penggugat  sebesar Rp.400.000,- haruslah dianggap sebagai pembayaran pokok 
pinjaman, sehingga sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.140.000,- 
ditambah Rp.54.000,- jumlahnya Rp.194.000,- 
 
Selain itu di luar syarat sahnya perjanjian KUHperdata mengenal juga alasan lain 
sebagai dasar untuk “perjanjian yang dapat dibatalkan” yaitu gugatan actio pauliana  
(upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengajukan pembatalan 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena perjanjian dianggap merugikan 
kepentingan pihak ketiga) atau alasan ketidak-seimbangan isi perjanjian yang sangat 
menyolok, yang di Indonesia diatur dalam woeker ordonantie sedangkan dalam NBW 
dimasukkan dalam Pasal 6:233 sub a.  
 
Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian hanya mengikat 
para pihak yang membuatnya. Meskipun demikian menurut Pasal 1340 KUH Perdata 
perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga. Karena itu dalam pasal 1341 KUH 
Perdata, pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan actio pauliana supaya 
perjanjian yang merugikannya dibatalkan ataupun dinayatakan  batal. Dalam praktek 
sering terjadi partial cessie dimana kreditur mengalihkan sebagian piutangnya kepada 
pihak lain sehingga debitur mempunyai dua kreditur dan dapat diberlakukan proses 
kepailitan. Apakah berdasarkan Pasal 1340 KUH perdata, maka debitur berhak minta 
pembatalan jual-beli piutang dan cessie tersebut? Masalahnya dalam Pasal 1341 KUH 
perdata yang berhak mengajukan gugatan actio pauliana adalah si kreditur, namun 
demikian masih terbuka untuk diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. 
 
Mengenai pasal-pasal pengecualian lainnya seperti Pasal 1316 KUH Perdata, janji 
bahwa pihak ketiga akan berprestasi; Pasal 1317 KUH Perdata, janji untuk kepentingan 
pihak ketiga; pasal 1318 KUH Perdata, bahwa perjanjian juga mengikat ahli waris dan 
orang yang memperoleh hak dari padanya, menurut pendapat kami memang perlu 
dipertahankan, dengan catatan apabila prestasinya terlalu bersifat pribadi maka hal itu 
tidak berlaku bagi ahli waris. 
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Di dalam UPICC 2010 Chapter 5 Section 2 juga diatur secara cukup ekstensif mengenai 
hak-hak pihak ketiga (third party rights) yang dalam praktik seringkali menimbulkan 
persoalan, terutama dalam kaitan dengan penetapan apakah persoalan semacam ini 
masuk ke dalam domain hukum kontrak atau hukum tentang perbuatan melawan 
hukum. Hal-hal yang diatur di dalamnya, antara lain mencakup:  
(a) Kemungkinan bagi para pihak (promisor  dan promisee) untuk memberikan hak 

secara tegas atau diam-diam kepada pihak ketiga (beneficiary); 
(b) Keberadaan serta isi dari hak-hak pihak ketiga terhadap pihak yang membuat janji 

(promisor) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat dibebani 
persyaratan-persyaratan atau pembatasan-pembatasan lain; 

(c) Kontrak di antara para pihak harus mengidentifikasi dengan cukup pasti siapa 
pihak ketiga yang akan menjadi beneficiary walaupun pihak ketiga ini tidak harus 
sudah ada pada saat kontrak dibuat; 

(d) Penetapan hak untuk pihak ketiga dapat mencakup hak bagi pihak ketiga itu untuk 
meminta pemuatan persyaratan di dalam kontrak yang membebaskan atau 
membatasi tanggung jawab pihak ketiga ybs;  

(e) Pihak promisor dapat mengunakan terhadap pihak ketiga, semua upaya hukum 
yang dapat digunakannya terhadap pihak promisee;  

(f) Para pihak (promisor dan promisee) dapat memodifikasi atau mencabut hak-hak 
yang ditetapkan di dalam kontrak untuk pihak ketiga, selama pihak ketiga belum 
menerima pemberian hak itu atau belum melakukan tindakan-tindakan karena ia 
mengandalkan pemberian hak-hak itu.  

(g) Pihak ketiga dapat menolak pemberian hak itu.   
(h) Di dalam Article 3.36a NBW Belanda ditetapkan pula asas bahwa Pihak ketiga yang  

secara wajar berkeyakinan  tentang terciptanya, atau adanya, atau berakhirnya 
suatu hubungan hukum antara pihak-pihak di luar dirinya, dan telah secara wajar 
melaksanakan tindakan-tindakan tertentu karena mengandalkan  hubungan hukum 
itu, harus dilindungi terhadap kemungkinan tuntutan terhadap dirinya akibat 
ketidakjelasan yang terdapat di dalam hubungan hukum pihak-pihak itu.   

Asas-asas yang mengatur keadaan-keadaan di atas juga perlu dipikirkan untuk UU 
Hukum Perjanjian Nasional kelak, mengingat cukup besarnya kemungkinan timbul 
persoalan-persoalan hukum yang menyangkut pihak ketiga seperti di atas. Misalnya 
Kontraktor A menutup perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi B, yang juga 
mengcover risiko-risiko yang dihadapi pihak ketiga (misalnya sub-kontraktor C). Hal-
hal pada butir (a) s/d (g) di atas menunjukkan kemungkinan-kemungkinan adanya 
persoalan mengenai hak-hak pihak C dan bagaimana hal-hal itu seyogyanya diatur di 
dalam hukum perjanjian. Dengan demikian, masalah-masalah mengenai pemberian dan 
penegakan hak-hak pihak ketiga ini dapat diatur di dalam sistem hukum perjanjian, dan 
tidak perlu diatur melalui hukum tentang perbuatan melawan hukum, hanya karena 
tidak adanya privity of contract antara C dengan para pihak (A dan B). Sedangkan untuk 
ilustrasi butir (h) di atas, misalnya A memiliki tagihan terhadap B, dan A mengalihkan 
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hak atas tagihan itu kepada C (pihak ketiga) yang berpegang pada dokumen yang 
ditandatangani oleh A dan B. Dokumen itu tidak menegaskan bahwa tagihan A terhadap 
B dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Dalam situasi ini, B tidak dapat menolak tagihan 
C dengan alasan bahwa tagihan A itu tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga.  

 
Mengenai syarat kecakapan pada asasnya setiap manusia sebagai hukum subyek 
hukum adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum kecuali mereka yang belum 
dewasa atau di bawah pengampuan. Dengan berlakunya undang-undang No.1 Tahun 
1974 maka istri cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam arti yang luas, 
“kecakapan” dapat diartikan sebagai kemampuan hukum (legal capacity) dan 
kewenangan hukum (legal authority). Tim berpandangan bahwa perumusan masalah 
kemampuan hukum ini harus mengalami perombakan yang cukup mendasar, dan ditata 
kembali untuk mencakup kecakapan “korporasi” atau badan hukum., walaupun dengan 
tetap memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Idealnya, RUU 
Undang-undang Hukum Kontrak Nasional dengan tegas menetapkan persyaratan 
mengenai capacity secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan lain yang 
menetapkan hal yang sama. Namun justru hal itulah yang menjadi masalah di Indonesia 
dan perlu dipikirkan jalan keluarnya.Masalahnya di Indonesia kriteria usia dewasa 
belum seragam, misalnya KUH Perdata 21 tahun, undang-undang perkawinan 18 tahun, 
Kompilasi Hukum Islam 21 tahun.  
 
Jika syarat kecakapan tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (voidable, 
vernietigdbaar). Akan tetapi perlu dicatat dan diperhatikan bahwa konsep tentang 
ketidakcakapan yang melekat pada pribadi seseorang (legal capacity) adakalanya harus 
dibedakan dari konsep ketidakcakapan yang terkait dengan jabatan tertentu (legal 
authority) , misalnya dalam Pasal 3:43 ayat 1 sub NBW disebutkan bahwa hakim 
dilarang mendaku (menjadikan punyaku), memiliki benda yang sedang menjadi 
sengketa dimana dia bertindak sebagai majelis hakim. Menurut Profesor Jaap hijma, 
diskualifikasi karena jabatan ini untuk kepentingan umum sehingga akibatnya batal 
demi hukum seperti disebutkan dalam pasal 3:43 ayat 1 NBW dan wajib membayar 
denda.44 Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan siapa saja orang yang tidak cakap 
melakukan perbuatan hukum tetapi tidak dijelaskan perbedaan akibat hukumnya 
antara ketidakcakapan karena usia dan dibawah pengampuan dan ketidakcakapan 
karena jabatannnya. Konsep yang sudah ada di dalam KUHPerdata tampaknya dapat 
dipertahankan di dalam UU Hukum Perjanjian Nasional.   
 
Bila dikaitkan dengan perjanjian-perjanjian yang bersifat transnasional, maka di dalam 
Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional perlu dipikirkan ketentuan Hukum Perdata 

44  Jaap Hijma, “Nullity And Annulability According To The Civil Code Of The Netherlands”, dalam Elly Erawati 
dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian(Jakarta National Legal Refrom 
Program,2010), hal.42.  
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Internasional yang akan menunjuk ke arah hukum apa yang harus diberlakukan dalam 
penetapan kecakapan para pihak. Kaidah penunjuk semacam ini akan sangat 
bermanfaat untuk menghindari persoalan-persoalan mengenai hukum yang harus 
digunakan untuk menetapkan kecakapan pihak-pihak. Dalam hal ini, tidak ada salahnya 
apabila UU Hukum Perjanjian Nasional juga menetapkan kaidah HPI (choice of law rule) 
mengenai hal ini.  
 

Sejalan dengan penjelasan Tim sebelumnya, persyaratan mengenai hal tertentu 
(causa) dalam KUHPerdata menjadi semakin kurang penting artinya sebagai umum 
syarat kebatalan sebuah kontrak. Dalam kontrak-kontrak yang menyangkut barang 
tertentu yang penting obyek perjanjian dapat ditentukan jenisnya. Sedangkan soal 
quantity bukan syarat hal tertentu yang penting jumlahnya dapat dihitung kemudian. 
Meskipun dalam sistem common law dikenal doktrin no quantity no contract tetapi 
dikenal juga pengecualian atas doktrin ini, misalnya, dalam jenis perjanjian yaitu output 
contract dan requirement contract. Dalam output contract berapapun produk yang dijual 
harus dibeli oleh pembeli sedangkan dalam requirement contract berapapun kebutuhan 
pembeli harus disediakan oleh penjual. Dalam sistem civil law karena pengaruh Corpus 
Iuris Civilis seperti Pasal 1465 KUH Perdata,”harga beli harus ditentukan oleh para 
pihak”. Pertanyaan apakah jika harga tidak jelas maka pengadilan boleh melakukan 
penafsiran. Dalam sistem common law selain fixed prices dimungkinkan juga membuat 
kontrak dengan open price. Dalam KUH Perdata jika syarat hal tertentu tidak terpenuhi 
maka perjanjian batal demi hukum. Yang perlu memperoleh perhatian cukup serius, 
dan pada saat ini sedang menjadi bahan pemikiran Tim adalah keabsahan dari 
perjanjian-perjanjian yang digantungkan pada sesuatu yang ada di masa depan (future 
contracts). Kaidah-kaidah hukum adat dan norma Syariah Islam tampaknya cenderung 
menganggap tidak sah perjanjian-perjanjian semacam ini. Salah satu persyaratan untuk 
melaksanakan akad, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah adanya syarat 
luzum (tidak berubah), yang diberi makna: “setiap akad dilakukan dengan tujuan yang 
jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir 
45 .  
 
Syarat keempat yaitu causa atau sebab yang halal. Profesor R. Subekti SH mengartikan 
causa sebagai isi perjanjian46 sedangkan menurut Jaap Hijma, NBW  membedakan isi 
perjanjian dan tujuan perjanjian atau legal purpose.47 Jika isi atau tujuan perjanjian 

45  Apabila “praktik spekulasi” dianggap sebagai salah satu sifat yang melekat pada future contracts karena 
pelaksanaan prestasi digantungkan pada suatu kondisi tertentu di masa depan, maka dapat dipertanyakan 
apakah kontrak-kontrak semacam itu dianggap tidak memenuhi unsur luzum tersebut di atas. Lihat Buku 
II, pasal 21 butir d, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  

 
46  R.Subekti, Hukum Perjanjian,(Jakarta: Intermasa,2010),hal.20 
 
47  Jaap Hijma, op.cit. hal.38 
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bertentangan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum, maka perjanjian batal demi 
hukum. Meskipun NBW sudah tidak menggunakan istilah causa, tetapi perumusan 
dalam NBW menurut Tim  mencakup pengertian lebih luas dari causa menurut Prof, 
Subekti SH.  Karena mungkin saja isi perjanjian seolah-olah halal tetapi tujuannya 
mungkin melanggar hukum atau menghindari aturan hukum yang seharusnya berlaku. 
KUH Perdata  tidak menjelaskan  pengertian sebab yang halal akan tetapi  Pasal 1337 
KUH Perdata  menjelaskan pengertian sebab yang terlarang, bahwa suatu sebab adalah 
terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan 
kesusilaan dan ketertiban umum. Karena itu, menurut Profesor Sudikno Merto 
Kusumo,dalam buku Penemuan Hukum, secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa 
sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang dan sesuai 
dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum.48 Ketertiban umum adalah kebijakan 
publik yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan terutama 
menyangkut perjanjian perjanjian perdata yang dibuat oleh badan hukum publik. Akan 
tetapi konsep ketertiban umum dan kesusilaan juga meliputi kepatutan atau 
(reasonableness).  Tim berpendapat bahwa konsep-konsep ini perlu tetap memberikan 
ruang fleksibilitas yang secukupnya bagi hakim dalam pemaknaannya secara kasuistik. 
Batas-batas diskresioner hakim sebaiknya diturunkan dari asas-asas hukum perjanjian 
nasional, yang pada dasarnya diturunkan dari nilai-nilai Pancasila 49.  
 
Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata ada beberapa dasar yang mengakibatkan 
suatu perjanjian batal demi hukum. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat 
formalitas mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Misalnya suatu perseroan 
terbatas harus didirikan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus dibuat 
secara tertulis. Suatu perjanjian batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat 
obyektip perjanjian yaitu hal tertentu dan sebab yang halal; suatu perjanjian batal demi 
hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak berhak melakukan perbuatan 
hukum. 
 
Persoalan hukum yang timbul adalah terdapat perbedaan penafsiran apakah suatu 
ketentuan hukum bersifat memaksa (mandatory) atau merupakan ketentuan hukum 
yang hanya bersifat mengatur (optional). Misalnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa jual-beli 
harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akan tetapi menurut 
pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No.123K/Sip/Pdt/1970, akta PPAT hanya 
syarat untuk administratif untuk pendaftaran jual-beli. Perbuatan hukum jual-belinya 
tetap sah selama syarat meteriel jual-beli terpenuhi yaitu: penjual berhak 

48  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum:sebuah pengantar,(Yogyakarta:Liberty,2006),hal.70-71. 
 

49  Lihat lebih lanjut Bab IV Naskah Akademik ini, hal ... 
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memindahkan hak milik, pembeli berhak sebagai penerima hak atas tanah ; tanah dapat 
diperjualbelikan dan dan tidak dalam sengketa.  
 
Contoh lain, Putusan Mahkamah Agung tentang kewajiban melaporkan offshore loans 
kepada Bank Indonesia berdasarkan Kepres No.59 tahun 1972 dan SK Menteri 
Keuangan No.261 tahun 1973 tentang Penerimaan kredit Luar negeri dan SK Direksi 
bank Indonesia. Menurut Putusan Mahkamah Agung No.2810K/PDT/1989 ketentuan 
tersebut bersifat memaksa. Karena dalam kasus ini offshore loan belum didaftarkan 
maka akibat hukumnya fasilitas kredit off shore loan tidak mengikat debitur Indonesia. 
Jadi doktrin hukum yang dipakai adalah perjanjian batal demi hukum. Penerapan 
doktrin ini menimbulkan masalah jika salah satu pihak sudah berprestasi, dan dalam 
kasus ini, misalnya, Bank sudah mencairkan dana offshore loan dan Mahkamah Agung 
berpendapat pinjaman itu tidak mengikat debitur sehingga gugatan kreditur luar negeri 
untuk menagih pembayaran hutang si debitur tidak dapat diterima.  Akibatnya 
hukumnya terjadilah unjustified enrichment, yaitu satu pihak memperkaya diri sendiri 
secara Cuma-Cuma atas biaya orang lain. Akan tetapi pada Putusan Mahkamah Agung 
lainnya, yaitu Putusan No.2826K/Pdt/1984 dalam kasus PT Indokaya Nissan Motor 
lawan Marubeni Corporation diputuskan bahwa ketentuan yang dituangkan dalam 
Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan 
Direksi Bank Indonesia hanya tersebut hanya bersifat administratif, dan artinya tidak 
menghilangkan kewajiban-kewajiban pembayaran yang terbit dari transaksi hukum 
para pihak.       
  
Di negara-negara yang menganut sistem civil law maupun common law upaya hukum 
pemulihannya adalah melalui restitusi atas dasar hubungan hukum yang dikategorikan 
sebagai quasi contract. Dalam hal ini tuntutan untuk memperoleh restitusi atas suatu 
pelaksanaan perjanjian yang batal demi hukum dalam NBW diatur dalam Pasal 6:203 ff 
NBW, Pasal 3:84 ayat 1 NBW dan Pasal 6:211 ayat 1 NBW. Berdasarkan Pasal 6:203 ff 
NBW/DCC dalam hal satu pihak yang sudah melaksanakan perjanjian yang batal demi 
hukum, maka dia berhak atas resitusi. Pasal 3:84 ayat 1 NBW dalam hal pengalihan hak 
atas suatu benda didasarkan pada perjanjian yang batal demi hukum, maka hak milik 
atas barang tetap pada penjual. Selanjutnya Pasal 6:211 ayat 1 NBW kedua belah pihak 
yang sudah melaksanakan perjanjian yang batal demi hukum berhak memperoleh 
restitusi.50 
 
Secara umum sebenarnya pengaturan ini sudah terdapat dalam Pasal 1359 KUH 
Perdata  bahwa setiap pembayaran memperkirakan suatu utang, pembayaran yang 
tidak wajib dapat diminta kembali. Tetapi prinsip ini terlalu umum tidak menjelaskan 
konteksnya sehingga para praktisi hukum maupun akademisi tidak menyadari manfaat 
ketentuan ini dan dalam situasi bagaimana diterapkan. Tim berpandangan bahwa asas 

50  Ibid,hal.39 
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yang terkandung di dalam Pasal 1359 KUHPerdata perlu dipertahankan dan bila perlu 
dinyatakan secara lebih eksplisit karena di dalamnya mencerminkan Ketentuan ini 
berbeda dengan ketentuan Pasal 1265 KUH Perdata bahwa berlakunya syarat batal 
membawa kembali pada keadaan semula. Ketentuan Pasal 1265KUH Perdata terkait 
dengan ketentuan Pasal 1266 Kuh perdata tentang wanprestasi bahwa wanprestasi 
merupakan syarat batal dan bukan mengatur ketentuan tentang perjanjian yang batal 
demi hukum. 
 
Persoalan lainnya adalah apakah besarnya restitusi hanya sebatas nilai harga perjanjian 
(contract price) ataukah nilai dapat melebihi nilai perjanjian atau contract price?  Dalam 
sistem common law besarnya nilai restitusi dapat sama dengan nilai perjanjian bahkan 
lebih besar dari nilai perjanjian jika satu pihak melakukan sesuatu yang melebihi 
kewajibannya dalam perjanjian sehingga memberi manfaat yang lebih besar bagi pihak 
lainnya. Jadi ukuran yang menjadi besarnya restitusi adalah manfaat yang sudah 
diterima pihak lain karena satu pihak sudah terlanjur berprestasi dalam suatu 
perjanjian yang batal demi hukum atau sudah berprestasi melebihi kewajibannya dalam 
perjanjian  atau bahkan dalam hal tidak ada hubungan kontraktual dengan pihak yang 
diberi manfaat. Misalnya A berhutang kepada B kemudian datang C yang membayar 
utang A kepada B dengan menyatakan subrogasi. Karena tanpa doktrin subrogasi akan 
terjadi unjustified enrichment dimana A memperoleh kekayaan/manfaat atas biaya C 
secara Cuma-Cuma. Dalam hal ini subrogasi adalah sebesar contract price. Subrogasi 
dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata dan seterusnya. Dalam 
sistem common law besarnya restitusi juga bisa hanya sebatas kerugian yang nyata. 

 
Dalam NBW tidak lagi dicantumkan istilah causa yang halal maupun causa yang tidak 
halal (ongeoorloofde oorzaak) tetapi hanya menegaskan bahwa para pihak tidak boleh 
melanggar ketentuan hukum yang memaksa, kesusilaan baik dan ketertiban umum. 
Dalam Pasal 3.40 ayat 2 NBW disebutkan bahwa perbuatan hukum yang ketentuan 
hukum yang bersifat memaksa adalah batal demi hukum akan tetapi jika ketentuan 
tersebut hanya bertujuan untuk melindungi salah satu pihak maka akibat hukumnya 
perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut adalah dapat dibatalkan. Kiriteria 
ketentuan yang bersifat memaksa/mandatory pertama disebutkan dalam Pasal 6:250 
NBW yaitu menyangkut kepentingan pihak ketiga dalam kaitannya dengan hak atas 
benda/property. Kedua melindungi pihak yang lemah disebutkan dalam Pasal 7:5 ff 
NBW mengenai penjualan kepada konsumen; melindungi kepentingan lessee terhadap 
lessor (pasal 7.4. NBW) dan melindungi buruh terhadap majikan (Pasal 7.10 NBW). Yang 
kedua suatu ketentuan bersifat memaksa jika terkait syarat formalitas untuk sahnya 
suatu perjanjian. Akan tetapi terdapat dua pengecualian atas ketentuan yang bersifat 
memaksa yang berakibat batal demi hukum, yaitu pertama jika pasal tersebut hanya 
bertujuan melindungi kepentingan salah satu pihak (Pasal 7.6 ayat 1 NBW), maka 
sifatnya dapat dibatalkan. Kedua jika pelanggaran terhadap pasal tersebut hanya 
melanggar hukum publik, tapi tidak ada akibat hukumnya  secara perdata. Makanya 
sifatnya dapat dibatalkan. Selanjutnya dalam NBW diakui kebatalan yang sifatnya hanya 
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sebagian atau partial nulity dalam pasal 3:41 NBW. Artinya jkka salah satu klausula 
dalam perjanjian batal demi hukum, maka yang batal hanya klausula tersebut 
sedangkan klausula yang lain tetap sah. 

 
 

D. Lahirnya Perikatan dan macam-macam Prestasi dan Pelaksanaan Perjanjian 
 

Suatu perjanjian yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian melahirkan suatu 
hubungan hukum yaitu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dimana 
satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lain berhak berkewajiban 
memenuhi prestasi. Pasal 1234 KUH Perdata membagi perikatan dalam perikatan untuk 
memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak 
berbuat sesuatu. Perjanjian jual-beli adalah termasuk dalam perikatan untuk 
menyerahkan sesuatu, perjanjian pemborongan termasuk dalam perikatan untuk 
berbuat sesuatu meskipun selanjutnya ada kewajiban menyerahkan proyek kepada 
pemiliknya, perikatan untuk tidak berbuat sesuatu misalnya klausula negative covenant. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1239 sampai dengan Pasal 1242 KUH Perdata, dalam 
perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu jika terjadi 
wanprestasi maka kreditur sebagai penggugat dapat meminta kepada hakim supaya 
diberi kuasa untuk melaksanakan sendiri perikatan di samping ganti rugi. Misalnya 
pemilik proyek berdasarkan putusan hakim mengambil alih proyek dari kontraktor 
untuk dikerjakan sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga atas biaya kontraktor 
sebagai debitur. Masalahnya dalam praktek adakalanya diperjanjikan bahwa proyek 
dapat diambil alih oleh prinsipal tanpa perlu putusan hakim. Sebaliknya dalam 
perikatan untuk menyerahkan sesuatu seperti jual-beli, fungsi acta van transport yaitu 
akta penyerahan hak, dalam sistem KUHPerdata tidak dapat diganti dengan dengan 
putusan pengadilan. 
 
Demikian pula setelah berlakunya Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-
pokok Agraria (UUPA), akta jual-beli baik yang dibuat di hadapan PPAT maupun yang 
dibuat di bawah tangan tidak bisa diganti dengan putusan hakim, sehingga dalam 
praktek pihak pembeli sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya menghukum 
penjual membayar uang paksa atau dwangsom untuk menekan penjual membuat akta 
Jual-Beli. Dasar hukum uang paksa adalah Pasal 606 a dan 606 b Rv. Atau setelah dibuat 
Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dan harga dibayar lunas dibuat surat kuasa menjual 
yang tidak dapat dicabut kembali  menyimpangi ketentuan pasal 1813 dan pasal 1814 
KUH Perdata. Dimana penjual memberi kuasa kepada pembeli untuk menghadap ke 
PPAT untuk membuat Akta Jual Beli. Masalahnya jika surat kuasa menjual tersebut 
dicabut maka kuasa itu menjadi tidak sah dan penjual hanya dapat digugat wanprestasi. 
Hal ini berbeda dengan sistem common law di Amerika Serikat dimana putusan hakim 
dapat berfungsi menggantikan akta penyerahan hak. Demikian pula di negeri Belanda 
dalam perkembangannya, khususnya setelah Keputusan Hoge Raad dalam kasus 
gugatan dokter Verploegh sebagai pembeli terhadap suami istri Van der Meer dan Van 
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Doom sebagai penjual. Van der meer menolak membantu pembuatan  akta penyerahan 
hak milik karena sudah bercerai. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Den Haag dan Hoge 
Raad memutuskan bahwa putusan hakim dapat menggantikan akte penyerahan hak.51 
Dalam pembaharuan hukum perjanjian di Indonesia, hal ini perlu dipertimbangkan 
apakah tetap pada azas bahwa akta penyerahan hak tidak dapat diganti dengan putusan 
pengadilan atau dibuat ketentuan sebaliknya. Dengan perkataan lain, apakah prinsip 
bahwa akta-akta penyerahan hak milik tidak dapat digantikan dengan keputusan 
pengadilan akan dipertahankan, ataukah perlu dirumuskan suatu pengecualian bahwa 
dalam situasi-situasi tertentu Pengadilan dapat menggantikan akta semacam itu ? 
 
Mengenai perikatan untuk tidak berbuat sesuatu contoh klasiknya adalah kesepakatan 
untuk tidak mendirikan tembok pembatas di antara dua bidang halaman. Jika hal ini 
dilanggar maka berdasarkan putusan hakim penggugat dapat meruntuhkan sendiri 
tembok tersebut. Contoh yang aktual dan modern dibuatnya klausula negative covenant 
yaitu klausula yang memuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Dalam praktek klausula 
ini  dimuat dalam default clause, misalnya dalam suatu loan agreement dimuat klausula 
bahwa debitur dilarang mengalihkan asset tanpa ijin kreditur. Jika debitur mengalihkan 
aset tanpa ijin kreditur, maka ia dianggap wanprestasi atas loan agreement, meskipun si 
debitur tidak lalai membayar. Hal ini dikenal dengan klausula akselerasi atau klausula 
percepatan yang eksistensinya sudah diakui dalam Undang Undang Kepailitan yang 
dewasa ini berlaku di Indonesia.  
 
Persoalan kaidah memaksa pada dasarnya juga sudah diatur di dalam UPICC atau PECL 
secara cukup ekstensif, mulai dari asas utama (basic principle) sampai dengan asas-asas 
yang lebih bersifat teknis. Asas utama dari UPICC yang perlu disimak demi kepentingan 
perancangan UU Hukum Perjanjian Nasional kelak, adalah apa yang dimuat di dalam 
Article  1.4 UPICC 2010 yang sekaligus menegaskan bahwa di luar kaidah-kaidah hukum 
yang memaksa sifatnya, UPICC untuk sebagian besar merupakan sekumpulan asas dan 
kaidah hukum perjanjian yang bersifat mengatur (aanvullend). Article 1.4 menegaskan 
bahwa tidak ada satupun asas di dalam UPICC yang dapat membatasi keberlakuan 
kaidah-kaidah hukum memaksa, baik yang bersumber pada sumber-sumber hukum 
nasional, internasional maupun supranasional. Aturan hukum memaksa diartikan 
secara luas dan mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa 
maupun prinsip-prinsip umum tentang ketertiban umum  (public order) 52.  Dalam 
konteks kontrak-kontrak domestik, masih tetap dapat dimasalahkan apa yang 
sebenarnya dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kaidah memaksa serta apa 

51  Van der Burght, hal.18-20. 
 
52  UPICC, official comment Article 1.4, butir 2, hal. 13. Dalam konteks kontrak internasional, UPICC 

menetapkan prinsip bahwa aturan hukum memaksa yang harus dipatuhi para pihak adalah aturan hukum 
memaksa yang berlaku di negara yang sistem hukumnya seharusnya berlaku  karena ditunjuk oleh aturan-
aturan HPI.  
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akibat-akibat hukum atas pelanggaran terhadapnya. Tim beranggapan bahwa pola 
pengaturan yang digunakan oleh UPICC 2010 dapat menjadi pedoman bagi RUU Hukum 
Perjanjian Nasional. 
 
Sebuah kontrak dapat dianggap melanggar aturan hukum memaksa karena (i) 
persyaratan-persyaratan di dalamnya, atau karena (ii) pelaksanaan kontraknya, atau 
(iii) karena hal-hal lain, misalnya karena proses pembentukannya atau karena tujuan-
tujuan yang hendak dicapainya. Ditinjau dari akibat terhadap pelanggaran-pelanggaran 
tersebut, menurut pandangan Tim sebaiknya diikuti perumusan Aticle 3.3.1 ayat (1) 
UPICC 2010 yang menyatakan bahwa:  
 

“Where a contract infringes a mandatory rule, ... [t]he effects of that infringement upon 
the contract are the effects, if any, expressly expressed by that mandatory rule” 

 
Jadi, dalam hal sebuah aturan hukum memaksa menegaskan bahwa pelanggaran 
terhadapnya akan mengakibatkan batalnya kontrak demi hukum (null and void), maka 
akibat hukum itulah yang diberlakukan. Masalahnya di Indonesia, cukup banyak aturan 
hukum yang diasumsikan berlaku sebagai kaidah hukum memaksa, namun tidak 
menegaskan apa akibat hukum atas pelanggaran terhadapnya. Akibat yang timbul dapat 
bersegi dua, atau terjadi pengabaian terhadap aturan-aturan semacam itu, atau terjadi 
pemberlakuan aturan semacam itu dengan cara menggeneralisasi semua situasi.   

 
E. Penyerahan Hak: Sistem Causal-Negatif atau Sistem Abstrak-Positif 

 
Setelah berlakunya Undang-undang No.5 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, 
secara normative terjadi perbedaan saat atau moment terjadinya penyerahan hak milik 
(atas benda-benda tetap, atau khususnya tanah) dari penjual kepada pembeli. Dalam 
sistem KUH Perdata hak milik beralih pada saat balik nama, yaitu pendaftaran acta van 
transport di Kantor Pendafataran Tanah, sedangkan dalam sistem UUPA dan Peraturan 
Pelaksanannya, saat beralihnya hak milik terjadi dengan dibuatnya Akta jual-beli 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan pada saat pendaftaran. Meskipun 
demikian dari segi best practices tetap diperlukan pendaftaran, karena tanpa 
pendaftaran meskipun secara yuridis hak milik sudah beralih tapi sertipakat hak milik 
masih terdaftar atas nama penjual dan jika dijual ulang kepada pihak ketiga maka pihak 
ketiga dapat berdalih sebagai pembeli beritikad baik. Sebaliknya bagi lahirnya hak 
tanggungan atas tanah syaratnya adalah pendaftaran hak tanggungan di kantor 
pendaftaran tanah. Walaupun hal ini tidak secara langsung termasuk di dalam substansi 
hukum Perjanjian, dan lebih banyak merupakan persoalan hukum Kebendaan, namun di 
masa depan perlu dipikirkan asas di dalam Hukum Nasional Indonesia yang akan 
digunakan untuk menentukan saat beralihnya hak milik atas benda tidak bergerak 
maupun benda bergerak yang terdaftar. Mengenai benda bergerak yang terdaftar 
dimana pendaftaran jaminannya, misalnya fidusia atas motor atau mobil apakah di 
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kantor pendaftaran fidusia atau di Kantor kepolisisan. Fidusia atas hak milik intelektual 
apakah di Kantor pendaftaran Fidusia atau di Kantor Merek?. 
 
Namun demikian baik KUH Perdata maupun UUPA menganut sistem causal untuk 
mengatur keabsahan suatu penyerahan hak milik dan menganut sistem pendaftaran 
negatip setidaknya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1977. Pasal 
584 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya penyerahan hak, pertama harus 
didaftarkan pada alas hak yang sah misalnya perjanjian yang bersifat obligatoir dan 
syarat yang kedua penyerahan dilakukan oleh pihak yang berwenang/berhak 
melakukan penyerahan hak (azas nemo plus iuris). Artinya jika perjanjiannya tidak sah 
atau penyerahan dilakukan oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang maka jual-
beli menjadi batal meskipun sudah dilakukan pendaftaran. Jadi, dapat disimpulkan 
KUHPerdata menganut sistem causal dan sistem pendaftaran negatif. Putusan 
Mahkamah Agung No.123/K/Sip/Pdt/1970 menyebutkan bahwa syarat material 
sahnya penyerahan hak atas tanah: pertama, penjual berhak memindahkan hak milik; 
kedua, pembeli berhak menerima hak; ketiga, tanah dapat diperjualbelikan dan 
keempat, tanah tidak dalam sengketa. Pasal 19 huruf c UUPA menyebutkan bahwa 
sertipikat merupakan alat bukti yang kuat (penulis:bukan alat bukti yang mutlak). 
Dengan demikian sertipikat dapat dinyatakan batal jika proses peralihan haknya tidak 
sah. Kesimpulannya UUPA juga menganut sistem causal dengan sistem pendaftaran 
negatif. 
 
Akan tetapi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 32 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setelah lima 
tahun diterbitkannya sertipikat maka sertipikat tidak diganggu gugat, maka terjadilah 
pergeseran dari sistem causal negatif ke sistem abstrak positif setelah lima tahun 
sertipikat diterbitkan. Dengan perkataan lain terjadi sistem campuran atau mixed 
system. Sekali lagi, di mana depan perlu dipikirkan tentang sistem apa yang akan dianut 
untuk penyerahan benda tidak bergerak apakah tetap dianut mixed system.  
 
Masih menjadi persoalan mengenai penyerahan piutang-piutang atas nama. Menurut J. 
Satrio SH, untuk penyerahan piutang batas nama melalui cessie berlaku ketentuan Pasal 
584 KUH Perdata, maka akibat hukumnya jika perjanjian obligatoirnya tidak sah maka 
cessienya juga tidak sah. Demikian pula  jika cessie dilakukan oleh orang yang tidak 
berwenang mengalihkan hak milik maka cessienya juga tidak sah.53 Sebagian praktisi 
hukum berpendapat bahwa pwenerapan sistem causal bagi cessie kurang mendukung 
transaksi bisinis karena dalam praktek cessie biasa dilakukan berkali-kali sebelum 
piutang dicairkan. Menurut pendapat kami hal ini bisa dipecahkan dengan menerapkan 

53  J.Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie ,Kompensatie dan Percampuran Utang (Bandung: Alumni, 1999), 
hal.34. 
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klausula retro cessie atau factoring with recourse. Hal ini dimungkinkan berdasarkan 
ketentuan Pasal 1535 KUH Perdata. 

 
 

F. Pasal-pasal tentang Penafsiran Perjanjian khususnya Pasal 1343 KUH Perdata 
 

Pasal 1343 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika kata-kata suatu perjanjian dapat 
diberikan berbagai macam penafsiran maka harus dipilih menyelidiki maksud kedua 
belah pihak daripada memegang teguh arti kata menurut hurufnya. Perumusan pasal ini 
adalah berkarakter Civil Law bahwa pengertian kesepakatan yang mendasari suatu 
perjanjian adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang dinyatakan. Maka jika 
terjadi perbedaan penafsiran harus dicari maksud para pihak, konsekuensi logisnya jika 
suatu final agreement menimbulkan berbagai penafsiran dapat mengacu kembali 
kepada dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ditandatangani maupun mengacu 
kepada tahap perundingan untuk mendengan keterangan saksi fakta guna mencari 
maksud para pihak. 

 
Situasinya akan berbeda jika dikaji menurut sistem hukum common law, karena 
beralakunya doktrin parol evidence rule bahwa bukti tertulis tidak dapat 
dipertentangkan dengan bukti lisan. Karena pengaruh doktrin ini maka bagi para ahli 
hukum common law yang mengikat hanyalah final agreement dan perjanjian yang 
bersifat final ini tidak bisa dipertentangkan dengan dokumen-dokumen sebelumnya 
maupun saksi fakta. Dalam sistem common law yang dapat didengar keterangannya 
hanyalah sakis ahli sebagai pihak ketiga yang dianggap netral yang menafsirkan makna 
kontrak tersebut. Karena itu dalam sistem common law wajar dicantumkan klausula 
intergrasi atau entire agreement clause atau merger clause yang menegaskan 
kesepakatan para pihak bahwa “this written contract is intended to be the final and 
complete agreement for contracting parties, it can not be contradicted to prior agreement 
or oral evidence and no additional term or modification can be added or made otherwise 
than writting”.  
 
Dalam praktek perjanjian-perjanjian yang memberlakukan hukum Indonesia 
mencantumkan klausula integrasi bahwa perjanjan tersebut tidak bisa dipertentangkan 
dengan dokumen-dokumen yang dibuat sebelum perjanjian maupun bukti lisan (oral 
evidence) tanpa menyadari bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 1343 KUH Perdata 
yang merupakan karakter dari tradisi civil law. Padahal ketentuan hukum perdata 
internasional seperti dalam pasal 8 ayat (3) UNCITRAL Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods Sales (CISG) mengadopsi sistem dalam tradisi Civil Law, dan 
menyatakan bahwa:   

 
“ In determining the intent of party or the understanding a reasonable person 

would have had, due consideration is to be given to all relevant circumstances of 
then case including the negotiations, any practice with the parties have 

41 
 

BP
HN



established betwen themselves, usages and any subsequent conduct of the 
parties”.54 

 
Di lain pihak, UPICC yang juga hendak menempatkan diri sebagai sumber hukum 
yang “senetral mungkin” di antara berbagai tradisi hukum yang ada, mengatur 
secara tegas mengenai kedudukan dari merger clauses seperti di atas di dalam 
Article 2.1.17. Menurut UPICC, sebuah kontrak yang dibuat tertulis dan memuat 
sebuah klausula merger, tidak dapat dipertentangkan atau dilengkapi dengan bukti  
adanya pernyataan-pernyataan atau kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Namun 
demikian, pernyataan atau kesepakatan semacam itu tidak dimaksudkan untuk 
meniadakan pernyataan atau kesepakatan yang sudah ada sebelumnya dan 
sebaliknya dapat tetap digunakan untuk menginterpretasikan dokumen tertulis ybs. 
Lebih jauh lagi, sebuah merger clause, pada dasarnya dimaksudkan untuk mencakup 
pernyataan dan kesepakatan yang sudah ada sebelumnya (prior statements and 
agreements) dan tidak bisa mengesampingkan kesepakatan-kesepakatan informal 
yang dibuat para pihak sesudahnya (subsequent informal agreements)55.  
 
Terlepas dari tradisi hukum apa yang menjadi latar belakang, UU Hukum Perjanjian 
Nasional perlu menegaskan prinsip apa yang hendak dianut, apakah asumsi bahwa 
written provisions sebagai final dan mengikat dianggap sebagai asas, dengan 
pengecualian seperti yang dimaksud di dalam CISG sebagai pengecualian, atau 
sebaliknya, ketentuan sejenis apa yang dimuat di dalam CISG ditetapkan sebagai 
asas, dengan pengecualian apabila para pihak mengesampingkannya secara tegas di 
dalam kontrak (dengan merumuskan sebuah integration clause).  

 
G. Perjanjian harus dilaksanakan dengan Itikad baik 

 
Meskipun berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya akan 
tetapi berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian harus dilaksanakan 
dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH perdata memberi wewenang kepada 
hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya jangan sampai pelaksanaan 
perjanjian menurut hurufnya justru menimbulkan ketidak adilan. Hakim dapat 
menambah dengan  menambah dan mengurang kewajiban para pihak. Sebagai 
catatan dalam Hukum Romawi dikenal doktrin rebus sic stantibus bahwa perjanjian 
hanya mengikat jika kondisi pada saat dilaksanakan perjanjian sama dengan kondisi 
pada saat dibuatnya perjanjian. Doktrin ini terutama untuk mengantisipasi 
perubahan keadaan dalam perjanjian/kontrak jangka panjang. Doktrin rebus sic 

54  Gary F.Bell,  “Comparative Contract Law (with a few insight of evidence), disampaikan di FHUI,19 Mei 
2005, hal.12-15. 

 
55  UPICC, official comment Article 2.1.17, hal. 64. 
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stantibus juga merupakan tanggapan atau respond terhadap doktrin pacta sun 
servanda.  

 
Akan tetapi Code Civil Perancis tidak mengadopsi doktrin ini, yang dicantumkan 
adalah azas itikad baik yang memberi peluang kepada hakim untuk membuat 
diskresi dalam menambah dan mengurangi kewajiban para pihak. Namun demikian 
penerapan azas itikad baik dan rebus sic stantibus dalam praktek dapat beirisan, 
contoh Putusan Mahkamah Agung Tahun 1955 bahwa karena harga emas sesudah 
perang sudah naik 30 X dari harga emas sebelum perang maka sawah yang 
digadaikan dengan harga Rp 50,- sebelum perang maka  setelah perang selesai 
ditebus dengan harga ½ X 30 x Rp.50 ,-yaitu Rp.750,-  

 
Dalam perkembangan hukum kontrak modern, dan sebagai wujud lanjutan dari 
prinsip rebus sic stantibus, telah dikembangkan pula prinsip Hardship yang pada 
dasarnya memberi solusi bagi para pihak apabila terjadi perubahan 
keadaan/kondisi yang berpengaruh negatif terhadap keseimbangan kedudukan 
kontraktual salah satu pihak. Dalam konteks kontrak-kontrak bisnis internasional, 
perumusan Hardship dapa dilihat pada Article 6.2.2 UPICC 2010 sebagai berikut:  

(Definition of hardship) 
 

There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the 
equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has 
increased or because the value of the performance a party receives has 
diminished, and  
 

(a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the 
conclusion of the contract;  

(b) the events could not reasonably have been taken into account by the 
disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract;  

(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and  
(d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.   
 

Jadi suatu keadaan Hardship dianggap ada dengan terjadinya suatu keadaan atau 
peristiwa yang secara mendasar merubah keseimbangan kedudukan kontraktual 
para pihak, baik karena biaya pelaksanaan kontrak bagi salah satu pihak telah 
meningkat (secara signifikan) atau karena nilai pelaksanaan prestasi yang diterima 
oleh salah satu pihak telah berkurang, dan (a) peristiwa atau keadaan itu muncul 
atau diketahui adanya oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak, (b) 
peristiwa atau keadaan itu wajar untuk tidak diperkirakan sebelumnya oleh pihak 
yang dirugikan pada saat penutupan kontrak, (c) peristiwa atau keadaan itu berada 
di luar jangkauan kemampuan kendali pihak yang dirugikan, dan (d) risiko yang 
timbul dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan itu bukan risiko yang 
ditanggung oleh pihak yang dirugikan, dan (e) hardship hanya dapat digunakan atas 
prestasi-prestasi yang masih harus dilaksanakan (future performances).  
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Walaupun dari segi perumusan, hardship hampir serupa dengan perumusan 
keadaan memaksa (force majeur), namun keduanya berbeda dari segi tujuan 
penggunaannya. Artinya juga, situasi-situasi tertentu dapat dikategorikan, baik 
sebagai hardship ataupun force majeur, tergantung dari tujuan utama yang hendak 
dicapai oleh pihak yang mengalami kerugian akibat situasi yang bersangkutan. Force 
Majeur digunakan untuk mendapatkan pembenaran (excused) apabila pihak yang 
menghadapi situasi force majeur tidak dapat melaksanakan prestasinya. Hardship 
digunakan terutama untuk memberikan dasar bagi pihak tersebut untuk meminta 
renegosiasi persyaratan kontrak agar kontrak dapat tetap dilaksanakan namun 
dengan persyaratan yang lebih menguntungkan baginya56. 
 

H. Gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum 
 

Menurut doktrin hukum yang klasik perbedaan mendasar antara gugatan 
wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan wanprestasi 
diajukan dalam hal terdapat hubungan hukum yang bersifat kontraktual antara 
penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam hal diajukan guygatan perbuatan 
melawan hukum tidak perlu ada hubungan kontraktual antara penggugat dan 
tergugat. Akan tetapi dalam praktek dalam suatu kasus bisa saja terdapat kasus 
wanprestasi sekaligus perbuayan melawan hukum. Misalnya A menyewa rumah B 
sampai dengan bulan Juni 2012, bearti tanggal 1 juli harus keluar dan menyerahkan 
rumah dalam keadaan kososng dan baik kepada B. Akan tetapi sampai dengan bulan 
Agustus A masih menguasai rumah B, berati penguasaan tersebut melawan hukum. 
Contoh lain A meminjam buku dari B, berdasarkan hukum perjanjian a harus 
memelihara buku tersebut sebagai bapak rumah tangga yang baik, tetapi yang 
terjadi si a justru mencoret-coret buku si B. Dalam perkembangannya perbedaaqn 
antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum semakin kabur. Contoh 
dalam kasus PT Dua Berlian melawan Lee Kum Kee, hubungan hukum antara para 
pihak adalah berdasarkan sole distributor agreement. Ketika Lee Kum Kee 
memutuskan perjanjian secara sepihak sebelum waktunya dan menunjuk 
distributor lain sebenarnya terjadi wanprestasi. Akan tetapi Mahkamah Agung 
memutuskan perbuatan Lee Kum kee adalah merupakan perbuatan melawan 
hukum karena didasari itikad buruk . 
 
Sebagai perbandingan dalam sistem common law dapat diajukan gugatan perbuatan 
melawan hukum jika suatu wanprestasi didasarkan pada itikad buruk maupun jika 
terbukti  adanya unsur fraud. Pendapat yang lebih jauh seperti John Cooke dalam 
buku The Law of Tort bahwa suatu perjanjian sah harus sesuai dengan ketentuan 
undang-undang maka suatu wanprestasi pada hakekatnya merupakan perbuatan 

56  Lihat Penjelasan Resmi UPICC 2010 atas Article 6.2.2, butir 6, hal 217.  
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melawan hukum.57  Demikian pula Gilmore dalam buku the Death of Contract, 
mengatakan bahwa dengan lahirnya doktrin promissory estoppel, janji mengikat 
tanpa consideration dan lahirnya doktrin quasi contract untuk mencegah terjadinya 
unjust enrichment mengakibatkan hukum perjanjian dan hukum tentang perbuatan 
melawan hukum menjadi satu sehingga gugatan wanprstasi sudah diserap dalam 
hukum yang mengatur gugatan perbuatan melawan hukum.58 Apalagi perjanjian 
yang semula merupakan kehendak bebas dari para pihak dalam kegiatan 
perdagangan barang dan jasa dalam perkembangannya banyak dibatasi oleh 
ketentuan-ketentuan hukum publik, seperti perlindungan konsumen, anti-monopoli, 
dsb.  
Di lain pihak, masih ada anggapan bahwa wanprestasi berbeda dari perbuatan 
melawan hukum, terutama karena wanprestasi bersumber pada pengingkaran 
terhadap kesepakatan atas janji-janji di antara para pihak, sedangkan perbuatan 
melawan hukum bersumber pada perilaku yang melawan hukum (delict), dan unsur 
kehendak pihak pelaku maupun pihak yang dirugikan tidaklah relevan 59. 
Tim masih melanjutkan pembahasan tentang prinsip dan sikap yang akan digunakan 
di dalam UU Hukum Perjanjian Nasional dalam memahami dikotomi antara 
perjanjian dan perbuatan melawan hukum ini. 

 
I. Wanprestasi, Ganti Rugi dan Keadaan Kahar 

 
Pasal 1265 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat batal membawa perjanjian 
kembali pada keadaan semula. Selanjutnya Pasal 1266 ayat 1 KUH Perdata 
menyebutkan bahwa wanprestasi merupakan syarat batal akan tetapi pembatalan 
perjanjian atas dasar wanprestasi harus melalui putusan hakim. Permasalahan 
hukum yang timbul menurut yurisprudensi maupaun pendapat para sarjana, belum 
ada kesepakatan apakah ketentuan Pasal 1266 ayat 2 KUH Perdata dapat disimpangi 
atau tidak. Artinya belum ada kesepakatan apakah pasal 1266 ayat 2 KUH perdata 
merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (mandatory) atau mengatur 
(mengatur). Suatu peraturan bersifat memaksa apabila mengatur kepentingan 
umum  atau kebikakan publik. Misalnya melindungi kepentingan pihak yang lemah 
seperti konsumen berhadapan ddengan penjual yang profesional seperti pelaku 
bisnis. Ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku 
usaha dilarang melakukan tindakan sepeihak atas barang atau jasa yang dibeli 
secara angsuran. Sebaliknya apabila ketentuan tersebut hanya untuk melindungi 
kepentingan subyektip para pihak maka ketentuan tersebut bersifat mengatur dan 

57  John Coke, Law of Tort,(London:Pitman Publishing,1992),hal.14-17.   
 
58  Grant Gilmore, The Death of Contract,(Columbus:Ohio state University Press, 1995),Hal.95-98. 

 
59  Zimmerman, Reinhard, The Law of Obligations – Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 

University Press, Clarendon, 1996, hal 10 dst.  
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dapat disimpangi. Akan tetapi Pasal 1266 ayat 4 KUH Perdata menyebutkan bahwa 
meskipun debitur sudah wanprestasi hakim mempunyai diskresi untuk memberi 
kesempatan debitur dalam satu bulan untuk  memenuhi perjanjian. Dalam praktek 
majelis hakim selalu memeriksa gugatan wanprestasi meskipun para pihak sudah 
melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 KUH Perdata. 

 
Pasal-pasal mengenai ganti rugi, yaitu pasal 1243-1252 KUH Perdata membagi, ganti 
rugi dalam ganti rugi yang nyata, yaitu biaya (kosten) dan merosotnya nilai benda 
(schaden), dan ganti rugi atas kehilangan keuntungan yang diharapkan (interessen). 
Selain itu dikenal pula ganti rugi atas keterleambatan membayar uang, yaitu bunga 
moratoir, sebesar 6% setahun (Stb. 1848 No.22) yang menurut Pasal 1250 KUH 
Perdata dihitung sejak gugatan didaftar. Akan tetapi KUH Perdata tidak mengenal 
doktrin the duty to mitigate damage seperti dalam sistem common law. Artinya 
penggugat harus melakukan reasonable effort untuk mengurangi kerugian yang 
dideritanya. Misalnya dalam distributorship agreement, penjual wanprestasi 
sehingga distributor sebagai pembeli akan kehilangan keuntungan yang diharapkan 
dari penjualan kembali. Distributor sebagai pembeli harus berusaha memperoleh 
barang dari pemasok yang lain untuk mengurangi kerugian meskipun dengan harga 
yang lebih mahal. Tetapi jika distributor sebagai pembeli tidak melakukan upaya itu 
padahal sebenarnya dapat memperoleh pemasok lain, maka dia tetap berhak 
mendapat ganti rugi dari selisih antara harga pasar dan harga kontrak tetapi dia 
tidak dapat memperoleh consequential damage.     

 
Berdasarkan Pasal 1244 jo pasal 1245 KUH Perdata keadaan kahar adalah salah satu 
dasar untuk dibebaskan dari tuntutan membayar gati rugi atas gugatan wanprestasi. 
Dalam praktek pembuatan kontrak bisinis  maupun putusan pengadilan sudah 
diakui terjadinya keadaan kahar yang sifatnta relative seperti perubahan peraturan 
perundang-undangan atau kebijakan pemerintah maupun krisis moneter. 

 
J. Pasal-Pasal tentang Hapusnya Perikatan 

 
Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan sebab-sebab hapusnya perikatan yaitu 
pembayaran;penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan; pembaharuan 
hutang; perjumpaan utang atau kompensasi; percampuran utang; pembebasan 
utang; musnahnya barang yang berutang; batal/pembatalan; berlakunya suatu 
syarat batal dan lewatnya waktu.  
 
Khususnya mengenai pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan atau 
konsinyasi, permasalahan hukumnya adalah dalam hal hubungan hukum yang 
mendasari konsinyasi itu justru masih dipersengketakan. Menurut Setiawan SH 
dalam artikelnya “Konsinyasi”, mengutip pendapat sarjana belanda dalam buku 
Hofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht,1988 halaman 25 menyatakan 
bahwa sah dan berharganya penawaran dan konsinyasi sedemikian itu bergantung 
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sepenuhnya dari hasil putusan dalam pokok perkara. Dengan demikian dalam hal ini 
berarti bahwa dalam hal penawaran dan konsinyasi diklakukan sementara 
hubungan hukum yang mendasarinya masih dipersengketakan, maka pernyataaan 
tentang sahnya penawaran dan konsinyasi itu dilakukan sekaligus di dalam putusan 
mengenai dikabulkan atau tidaknya hubungan hukum yang mendasari konsinyasi 
itu.60  

 

Uraian pada Bab II ini belum menggambarkan semua komponen penting yang akan 
membentuk kerangka dasar yang utuh dari sebuah Undang-undang Hukum Perjanjian  
Nasional. Masih banyak persoalan-persoalan pada tataran teknis yang perlu 
diperhatikan dan dibahas lebih lanjut kesesuaiannya dengan dasar-dasar filsafati serta 
kebutuhan-kebutuhan nyata di dalam masyarakat. Pada Bab III di bawah ini, Tim akan 
menyajikan gambaran tentang kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia 
yang sedikit banyak akan berpengaruh timbal balik pada upaya perumusan sebuah 
Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional. Uraian pada Bab mendatang diharapkan 
dapat memberikan gambaran pula mengenai luas lingkup dan daya jangkau 
keberlakuan Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional di tengah perkembangan 
praktik dan regulasi di berbagai bidang keperdataan dan perdagangan (civil and 
commercial matters) di Indonesia dewasa ini.  

 

************* 

  

60  Setiawan, “Konsinyasi”, Varia Peradilan Tahun XI Desember 1995, hal.119. 
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BAB III 
EVALUASI DAN ANALISIS  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 
  

A. Kondisi  Faktual Hukum Perjanjian 

Pada bab ini, tim bermaksud melakukan evaluasi terhadap proses penyesuaian diri  
yang berlangsung antara kondisi hukum faktual tentang perilaku masyarakat di bidang 
hukum perjanjian dewasa ini dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan 
berlaku di Indonesia baik secara horizontal maupun vertikal.  Salah satu kenyataan yang 
tidak dapat diabaikan  dalam pelaksanaan hukum di Indonesia hingga saat ini adalah 
eksistensi dan efektivitas keberlakuan Kitab Undang undang Hukum Perdata 
(selanjutnya “KUHPerdata”) sebagai kodifikasi hukum yang memuat asas dan aturan 
hukum mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian. Upaya evaluasi terhadap 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian, seperti yang hendak 
diupayakan di dalam Bab ini, tidak dapat terlepas dari Buku Ketiga KUHPerdata, 
walaupun dengan tetap memperhatikan perundang-undangan serta sumber hukum 
terkait lainnya. 
 
Untuk itu dalam Naskah Akademik ini, evaluasi secara vertikal mengenai kedudukan 
KUHPerdata akan dilakukan dengan mengacu pada Pancasila sebagai landasan filosofis 
bangsa yang juga merupakan sumber bagi segala sumber hukum,  dan pada UUD 1945 
sebagai landasan konstitusional peraturan perundang-undangan Indonesia. Kedua-
duanya merupakan payung dari lahirnya ketentuan ketentuan hukum lainnya, sehingga 
sudah seyogyanya Pancasila dan UUD 1945  juga digunakan sebagai ukuran mendasar 
(norma kritik) pada saat evaluasi dilakukan secara vertikal.  
 
Berkaitan dengan evaluasi secara horizontal, evaluasi akan dilakukan dengan mengkaji 
konsistensi antara KUHPerdata dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Idealnya evaluasi horizontal tidak hanya dilakukan dengan peraturan setingkat 
undang – undang, namun termasuk juga terhadap perundang-undangan yang secara 
hirarki berada di bawah Undang – undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Badan, bahkan seyogyanya termasuk 
juga di dalamnya yurisprudensi, dan doktrin ilmu hukum, baik yang berkaitan dengan 
asas dan aturan  hukum adat, keagamaan dan sekaligus kaidah – kaidah atau peraturan 
yang berlaku dalam lingkungan internasional tentang perjanjian atau kontrak. 
Mengingat keterbatasan waktu yang ada, maka evaluasi dalam naskah ini dilakukan 
dengan membatasi diri pada peraturan tingkat undang – undang, doktrin dan kaidah 
hukum kontrak yang berlaku internasional.   
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B. Kitab Undang – undang Hukum Perdata / Burgelijk Wetbook 
(KUHPerdt/B.W.)  

B.1. Latar Belakang  
 
Mengingat ketentuan hukum perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata. Untuk itu 
dalam upaya melakukan evaluasi ini, Tim merasa perlu untuk melihat secara singkat 
terlebih dahulu mengenai latar belakang berlakunya B.W di Indonesia yang notabene 
merupakan rujukan utama dalam bidang perjanjian (sekalipun kajian teoritikal dan 
praktikal telah disajikan pada bab sebelumnya). Asal usul ini penting untuk di telaah 
terlebih dahulu guna menemukan konsep dan latar belakang keberlakuan B.W di 
Indonesia, sehingga dapat ditentukan apakah konsep dan  latar belakang B.W. telah 
sesuai dan dapat dikualifikasikan harmoni dengan Pancasila dan Undang – undang 
Dasar 1945, yang merupakan sumber segala sumber hukum dan landasan 
konstitusional di Indonesia ?  
Mengacu pada hasil penelusuran C.S.T. Kansil, KUHPerdata atau B.W terbentuk pada 
tahun 1848 sebagai hasil dari kodifikasi, yang diketuai oleh Mr.C.J. Scholten Van Oud 
Haarlem. Kodifikasi pada saat itu dilakukan dengan maksud untuk mengadakan 
persesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di 
Negeri Belanda, Adapun Tugas Panitia adalah :  

 
1. merancang peraturan, agar aturan undang – undang Belanda dapat dijalankan ;   
2. mengemukakan usul-usul ; 
3. memperhatikan organisasi kehakiman (rechtelijke organisatie = RO). 

 
Sehubungan dengan kondisi tersebut, Mr.De Jonge Van Campens-Nieuwland pada masa 
itu (saat diberlakukannya konkordansi antara peraturan Indonesia dan Belanda), 
mengeluarkan suatu pertanyaan, berikut ini : 
 
“ Mengapa peraturan perundangan di Indonesia harus mengekor peraturan – peraturan 
Belanda ? Keadaannya jauh berlainan, dan jika ternyata peraturan itu tidak baik, untuk 

apa ia dipakai di Indonesia ? 61 “ 
 
Dalam kaitan dengan uraian diatas, Tim berpandangan apa yang dikemukakan oleh 
Mr.De Jonge Van Campens-Nieuwland pada masa diberlakukannya konkordansi antara 
peraturan Indonesia dan Belanda tersebut diatas masih relevan dan perlu direnungkan 
lebih seksama, karena nampak bahwa sejak awal pembentukan sampai dengan 
keberlakuannya B.W ditujukan untuk menjalankan aturan – aturan undang – undang 
yang ada di Belanda. Padahal kondisi  masyarakat Indonesia memiliki karakteristik dan 
kepentingan yang berbeda dengan situasi dan kondisi di Negeri Belanda.  Sebagaimana 

61 Disarikan dari hasil penelusuran C.S.T.Kansil, Modul Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 
40-50 dst.  
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kita ketahui, B.W. dibangun dalam konsep yang bernuansa individualistik dan liberal, 
sedangkan Pancasila adalah kristalisasi dari nilai adat dan agama yang berkonsep 
komunal dan religius.  
Berangkat dari adanya perbedaan konsep, tujuan, situasi serta kondisi tersebut, maka 
kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara KUHPERDATA dengan nilai yang hidup 
dalam masyarakat Indonesia sebenarnya bukanlah suatu issue yang baru. Kondisi 
sebagaimana disampaikan diatas, mengakibatkan munculnya 2 permasalahan utama 
yang berkaitan dengan tingkat harmonisasi  KUHPerdata yang berlaku di Indonesia saat 
ini, yaitu :  

 
1. Permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan konsep dasar antara 

masyarakat Indonesia (Pancasila sebagai pandangan hidup dan sumber hukum ) 
dengan konsep dasar B.W. / KUHPerdt dalam hubungannya dengan potensi 
munculnya permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara B.W. / 
KUHPerdt dengan Peraturan Perundang – undangan Nasional lainnya.   

2. Permasalahan yang timbul seiring perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia 
dalam kaitannya dengan perkembangan hukum perjanjian, dan kaitannya dengan 
pergaulan Indonesia sebagai suatu bagian dari masyarakat internasional.  

 
Pancasila terdiri dari lima sila dan jika kelima sila Pancasila disarikan,  maka akan 
muncul nilai dasar yaitu  “Gotong Royong“  ciri ini menunjukkan masyarakat Indonesia 
dibangun dengan sistem hukum adat yang berkonsep komunalistik dan religius, yang  
konsepnya berbeda dengan KUHPerdt, sehingga secara vertikal perbedaan konsep 
sebagaimana dimaksud diatas, bilamana diterapkan sebagaimana adanya, sudah barang 
tentu akan berpotensi menimbulkan inkonsistensi  dalam pembangunan maupun 
penerapan hukum perjanjian di Indonesia.  Masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai 
agama, budaya atau adat yang khas, sebagaimana telah dikristalisasi dalam Pancasila 
sebagai dasar Negara, filosofi bangsa dan sumber segala sumber hukum yang tentunya 
harus diperhatikan untuk menjaga konsistensi termaksud diatas.  
 
Pancasila sebagai cerminan atau kristalisasi dari nilai nilai yang hidup dalam 
masyarakat Indonesia adalah filosofi yang telah diterima oleh Bangsa Indonesia dan 
tidak seharusnya diperbantahkan lagi dalam pembentukan pokok pokok hukum 
perjanjian nasional. Filosofi bangsa tersebut tidak seharusnya hanya ditempatkan 
sebagai mitos. namun harus dapat menjadi logos dan etos. Tim menyadari untuk dapat 
menerapkan Pancasila sebagai logos dan etos tidaklah mudah. Filosofi Pancasila harus 
mampu menjelma menjadi nilai hukum (Legal values) dan konsep hukum (Legal 
Concept), yang akan mendasari pembentukan norma hukum (Legal Norms) perjanjian 
nasional Indonesia sebagai bagian dari sistim hukum nasional62. Dengan demikian  

62 Diinspirasi : Bagir Manan, Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita – cita Keadilan Sosial Menurut UUD 
45, Orasio Dies Natalis 55, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013. 
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diharapkan pembentukan hukum perjanjian nasional seyogyanya tidak lagi hanya 
semata – mata dimaknai sebagai pembentukan dan pembaharuan hukum perjanjian 
hanya dalam rangka untuk mengganti atau memenuhi kebutuhan hukum baru, namun 
lebih dalam dari itu, yakni turut berperan sebagai bagian dari upaya pembangunan 
sistem hukum nasional (national legal system).  
  
Menyadari pembangunan hukum perjanjian nasional sebagai bagian dari pembangunan 
sistim hukum nasional, maka pendapat Herlien Boediono mengenai sistim hukum 
nasional menjadi relevan untuk disampaikan dalam tulisan ini. Herlien Boediono 
mengemukakan dalam sistim hukum nasional  perlu mencakup hukum adat, hukum 
islam, dan sistem hukum barat. Berkaitan dengan pendapat tersebut, perlu diakui 
bahwa merupakan kondisi yang nyata terdapat berbagai sistim hukum yang 
berrdampingan di bidang perjanjian dan tumbuh dalam praktik di Indonesia dewasa ini.  

 
Sekalipun demikian, masih dalam hubungan-nya dengan pendapat tersebut, tetap perlu 
dipegang teguh bahwa Pancasila adalah cerminan atau kristalisasi dari nilai yang hidup 
dalam masyarakat Indonesia, sehingga upaya menyusun pembaharuan hukum 
perjanjian nasional sudah seharusnya jika Pancasila menjadi landasan utama dan satu-
satunya. Sekalipun demikian, seyogyanya dicermati pula adanya fakta bahwa Indonesia 
adalah bagian dari masyarakat internasional, sehingga upaya menyusun rancangan 
tentang ketentuan hukum perjanjian Indonesia, selain harus dapat mengakomodir nilai 
– nilai adat dan pandangan hidup masyarakat Indonesia (Pancasila), harus dipikirkan 
pula kaidah – kaidah pergaulan internasional dalam bidang hukum perjanjian 
berdasarkan Pancasila dengan  mengakomodir dan  memperhatikan kaidah hukum 
internasional yang berlaku pada umumnya, dan bidang kontrak internasional dan atau 
perdata internasional pada khususnya 63.   

 
Uraian di atas, bermaksud menegaskan bahwa kondisi faktual  saat ini yang 
menunjukkan adanya berbagai sistim hukum perjanjian dalam praktik sebagaimana 
disampaikan sebelumnya, tidak boleh diartikan bahwa perjanjian nasional disusun 
dengan memadukan begitu saja sistem yang ada tanpa menguji dengan landasan 
filosofis bangsa, karena keterpaduan dalam satu sistem nasional hanya dapat terwujud 
jika berlandaskan filosofi yang sama (dalam arti kesatuan falsafah). Untuk itu ajaran 
Prof Soediman Kartohadiprodjo sebagaimana dipinjam oleh Bagir Manan berikut ini 
menjadi penting untuk diselami “hukum nasional harus mencerminkan kesatuan dalam 
perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan ” 64.  
 

63 Lihat dan bandingkan: Herlien Boediono, Asas Keseimbangan bagi hukum Perjanjian Indonesia, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2006. 

 
64 Diinspirasi : Bagir Manan, Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita – cita Keadilan Sosial Menurut UUD 

45, Orasio Dies Natalis 55, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013. 
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Berangkat dari pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka upaya untuk 
mewujudkan pembaharuan hukum perjanjian Indonesia, sebaiknya dilakukan dengan 
memperhatikan faktor intern (dalam arti Pancasila harus menjadi landasan utama 
dan satu-satunya, dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya), dan 
memperhatikan pula factor  ekstern. Upaya memperhatikan faktor ekstern tidak boleh 
diartikan sebagai mengekor atau mengadaptasi begitu saja kaidah yang berlaku secara 
internasional (dalam arti faktor ekstern tidak boleh dijadikan satu satunya dasar dan 
bukan acuan yang utama). Memperhatikan faktor ekstern harus diartikan sebagai upaya 
memahami dan menerapkan nilai nilai nasional dalam pergaulan internasional 
yang berdasarkan Pancasila. (Mengenai Pancasila akan dibahas lebih lanjut pada bab 
IV Naskah Akademik ini pada bagian landasan filosofis).   
 
 
B.2. Aktualitas  KUHPerdata.  

 
Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian B.1 diatas, dapat 
diterima bila KUHPERDATA yang berlaku di Indonesia saat ini dikatakan merupakan 
copi dari BW Belanda yang disusun tanpa mempertimbangkan nilai – nilai dan situasi 
yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Persoalan berikutnya yang perlu dicermati 
adalah tingkat aktualitas dari KUHPerdata terhadap kemampuannya untuk memenuhi 
kebutuhan hukum yang baru. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada umumnya 
perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat  hampir selalu lebih cepat 
dibandingkan kaidah itu sendiri. Hal ini perlu dicermati untuk menentukan apakah 
ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPERDATA dapat dikualifikasikan 
memadai dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat yang mengindikasikan 
adanya kebutuhan hukum perjanjian yang baru ?  

 
Persoalan aktualitas ini pun telah dimaklumi oleh Negeri Belanda. Hal mana nampak 
pada usaha – usaha yang dilakukan oleh Belanda untuk memperbaharui BW yang 
berlaku di Negeri Belanda, yang akhirnya menghasilkan Nieuw Burgelijk wetboek yang 
sering pula disebut NBW.  Tanpa bermaksud untuk mengekor perubahan yang 
dilakukan oleh Belanda.  Perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa secara 
faktual B.W. memiliki persoalan pula dengan tingkat aktualitas dalam memenuhi 
tuntutan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, yang 
menunjukkan ketentuan KUHPERDATA yang ada pada saat ini tidak lagi aktual dan 
karenanya berpotensi menimbulkan ketegangan hukum / legal tension (istilah dipinjam 
dari Bagir Manan).  
Beberapa persoalan yang berkaitan dengan tingkat aktualitas KUHPERDATA,  di 
antaranya seperti : 

 
1. Persoalan yang berkaitan dengan asas asas dalam hukum perjanjian, diantaranya 

mengenai asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku dan 
posisi tawar yang tidak berimbang.  
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Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan perlindungan terhadap pihak 
yang lebih lemah saja, yang mana telah disadari pula, dan karenanya diatur dalam  
undang – undang tentang perlindungan konsumen dan ketentuan perundangan 
lainnya. Persoalan yang  mendasar adalah : 

 
“ Bagaimana Pancasila memandang perjanjian baku dan asas kebebasan berkontrak 

dengan segala aspek yang terkait ? “ 
B.W.  tidak mengakomodir dengan tegas mengenai hal tersebut, dan itu dapat 
dipahami, karena B.W. tidak disusun berdasarkan Pancasila. Untuk itu sangat 
diperlukan suatu sikap atau cara pandang yang jelas mengenai bagaimana Pancasila 
melihat persoalan ini. Hukum Adat, di lain pihak, yang menggambarkan ciri 
kehidupan masyarakat komunal, tidak secara eksplisit mengatur persoalan ini, 
tetapi kesesuaian jiwa komunal ini jelas dapat menimbulkan persoalan tersendiri 
apabila dihadapkan pada kecenderungan penggunaan kontrak-kontrak standar di 
dalam masyarakat dewasa ini 65. 

 
Pada perkembangannya, pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak 
menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dianggap sebagai suatu yang 
mutlak, dan memang perlu dibatasi. Saat ini, pembatasan terhadap asas kebebasan 
berkontrak telah dilakukan misalnya Pembatasan dalam UU Perlindungan 
konsumen, UU Ketenaga Kerjaan, dan ketentuan perundangan lainnya. Berangkat 
dari perkembangan ini, maka seyogyanya perlu dipikirkan mengenai asas 
kebebasan berkontrak dalam kaca mata Pancasila untuk menentukan sejauh mana 
Negara melalui produk perundangan akan mengatur dan turut berperan 
menyelesaikan persoalan persoalan yang muncul dari asas kebebasan berkontrak.   

 
2. Permasalahan yang timbul dari perkembangan praktik bisnis, antara lain seperti 

tindakan  prakontrak.  
 

B.W. tidak membedakan antara tindakan prakontrak dengan kontrak, baik yang 
berkaitan dengan pembentukan, akibat maupun pengakhirannya, sementara di 
dalam praktik tindakan prakontrak seperti Memorandum of understanding atau 
Minutes of Meeting menjadi hal yang telah lumrah dan dibutuhkan. B.W. tidak  
mengatur mengenai hal ini dengan jelas, ketidak jelasan pandangan dan batasan 
mengenai kualifikasi prakontrak atau kontrak, pada akhirnya relatif akan 
menimbulkan persoalan seperti misalnya tentang hak hak kontraktual yang 
prematur.  Sehubungan dengan kondisi tersebut, Pancasila harus dapat 
memberikan pedoman dalam menentukan cara pandang bangsa ini terhadap 
prakontrak.  

65  Lihat Paripurna Sugarda, Posisi Hukum Adat dalam Penyusunan Hukum Kontrak Nasional Indonesia, 
makalah Anggota Tim, Desember 2013.  
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3. Pengaturan yang berkaitan dengan pembentukan dan keabsahan kontrak tidak 

terdapat pembedaan yang tegas.  
 
4. Istilah yang perlu penegasan dan penjelasan, perjanjian dan atau kontrak. 
 
5. Perkembangan mengenai pengaturan mengenai  batal demi hukum dalam B.W, 

yang kini telah berkembang dan diisi dan tersebar dalam beberapa peraturan 
perundangan yang berlaku66.   

 
Hal ini penting untuk di telaah selain untuk menemukan benang merah akan 
kebutuhan pengaturan mengenai hal dimaksud, juga agar menghindari 
inkonsistensi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. 

 
6. Permasalahan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi 

negara  yang diantaranya berfungsi dalam transaksi dan dokumentasi niaga.  
 

Hal ini perlu ketegasan dan pemaknaan yang pasti, sehingga  di dalam praktek  
tidak menimbulkan permasalahan tatkala bersentuhan  dengan kontrak atau 
perjanjian yang berkaitan dengan unsur asing, ataupun kontrak dwi bahasa, dengan 
harapan peraturan perjanjian yang akan disusun selain mengakomodir kepentingan 
bangsa juga dapat diterima dalam pergaulan bangsa Indonesia sebagai bagian dari 
masyarakat internasional. 

 
7. Perkembangan dalam praktik mengenai pengaturan yang spesifik atau khusus 

mengenai perjanjian yang dibuat dalam bidang bidang tertentu. 
 

Berkaitan dengan perkembangan dimaksud, diantaranya adalah tentang jual beli 
batu-bara, kontrak yang diadakan oleh pemerintah, perjanjian distributor, 
perjanjian di  bidang HAKI, perbankan, asuransi, pertanahan, dsb. Kebutuhan 
semacam ini tentu perlu mendapat perhatian sehingga nantinya peraturan di 
bidang perjanjian yang akan disusun dapat harmoni dengan peraturan perundang-
undangan yang telah ada / berlaku.  

 
8. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, pergaulan internasional, 

kesehatan, pangan, dan bidang – bidang lainnya.  
 

Berhubungan dengan persoalan yang mengiringi perkembangan ini, seperti 
diantaranya persoalan yang berkaitan dengan pengaturan tentang kontrak 

66 Lihat : Elly Erawaty, Herlien Boediono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, National Tegal 
Reform Program, Jakarta, 2010 
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elektronik, bidang pertanian, yang ternyata bila diperhatikan dalam lingkup 
internasional mengindikasikan adanya kecenderungan yang serupa, yakni 
memberikan perhatian lebih terhadap kontrak yang berkaitan dengan pertanian 
(contract farming)  hal ini nampak dari mulai dibangunnya model – model kontrak 
pada bidang tersebut, upaya mana diantaranya dilakukan oleh Unidroit.  
KUHPerdata / BW belum dapat memenuhi kebutuhan ini secara memadai. 

 
 

Persoalan aktual yang disebutkan diatas, belum dapat dikualifikasikan sebagai hasil 
inventarisir yang kompherensif, dan pada kesempatan ini disampaikan dengan 
tujuan sekedar untuk menggambarkan kondisi faktual yang aktual di bidang hukum 
perjanjian, sehingga masih sangat mungkin terdapat banyak persoalan lain yang 
berkaitan dengan aktualitas B.W dewasa ini ataupun harmonisasi-nya dengan 
ketentuan perundangan nasional. Selanjutnya sehubungan dengan persoalan 
aktualitas sebagaimana disampaikan diatas, maka beberapa hasil penelitian yang 
akan disebut dibawah ini menjadi relevan pula untuk diperhatikan, yaitu : 

 
Sutan Remy Sjahdeini, menyampaikan rekomendasi sebagai hasil dari penelitiannya, 
sebagaimana dikutip berikut ini 67: 
 
1. Dalam KUH Perdata yang baru hendaknya ada bab khusus yang mengatur mengenai 

perjanjian kredit bank sebagai perjanjian khusus. Juga ada bab khusus yang 
mengatur hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana sebagai perjanjian 
khusus. 

 
2. Untuk memberi isi kepada tolok – tolok ukur klasik yang terdapat di dalam KUH 

Perdata untuk menentukan apakah suatu klausul perjanjian merupakan klausul yang 
secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya, seperti tolok – tolok ukur 
yang berupa ketertiban umum, moral atau kesusilaan, kepatutan, dan itikad baik, 
hendaknya pengadilan Indonesia tidak membatasi  hanya pada yurisprudensi 
Belanda, tetapi hendaknya mulai juga memperluas acuannya pada putusan negara 
negara lain selain Belanda, khususnya pengadilan negara negara yang menganut 
common law, dan negara – negara penganut civil law yang berbahasa inggis. 
Pertimbangannya adalah : (a) sudah semakin sedikit orang yang mengerti bahasa 
Belanda dan di pihak lain bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang lebih 
banyak dikuasai oleh para ahli hukum di Indonesia, (b) beberapa Negara anggota 
Asean yang menjadi tetangga kita, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei 
Darussalam, adalah penganut common law, (c) Filipina yang menganut civil law 
seperti Indonesia menggunakan bahasa Inggris untuk civil code-nya dan untuk 
putusan –putusan pengadilannya, sehingga mudah diacu. Oleh karena Negara –

67 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak, Pustaka Utama Grafiti, Jakata, 2009, hal 330. 
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negara penganut common law banyak berkiblat kepada yurisprudensi Inggris dan 
Amerika Serikat, dan untuk mempelajarinya dapat diperoleh melaluui pustaka-
pustaka hukum yang mudah diperoleh, maka hendaknya putusan – putusan 
pengadilan Inggris dan Amerika Serikat dapat dijadikan acuan utama. 

 
3. Mengingat perjanjian-pejanjian baku yang sudah banyak dipakai di kalangan bisnis 

di Indonesia ternyata banyak yang berat sebelah atau timpang, bahkan banyak yang 
mengandung klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi 
konsumen, maka seyogianya pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur isi dan berlakunya perjanjian – perjanjian baku pada 
umumnya dan perjanjian –perjannjian baku yang khusus dipakai oleh kalangan 
tertentu, seperti perjanjian baku –perjanjian baku yang digunakan di kalangan 
perbankan. 

 
4. Oleh karena asas kebebasan berkontrak eksistensinya diakui oleh peraturan 

perundang-undangan yang bertingkat undang – undang, yaitu KUH Perdata, maka 
hanya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau 
peraturan perundang –undangan yang bertingkat lebih tinggi saja yang mempunyai 
kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak. 
Peeraturan perundang-undangan yang bertingkat lebih rendah dari undang – 
undang atau peraturan pemerintah pengganti undang – undang(Misalnya Surat 
Keputusan Menteri) hanya dapat mengatur pelaksanaan dari pembatasan yang telah 
ditetapkan sebelumnya oleh suatu undang – undang atau peraturan pemerintah 
pengganti undang – undang tersebut dan bukannya menetapkan pembatasan itu 
sendiri. 

 
5. Undang –undang yang dimaksud harus pula menetapkan aturan – aturan dasar yang 

harus diperhatikan oleh para pihak yang ingin menggunakan suatu perjanjian baku 
agar klausul atau klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku itu tidak dianggap 
secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya dan oleh karena itu terancam 
dapat dibatalkan oleh hakim. Aturan –aturan dasar itu harus mencakup aturan-
aturan dasar substantif dan prosedural. 

 
6. Sambil menunggu undang – undang yang bersangkutan, agar Bank Indonesia segera 

mengeluarkan ketentuan bagi bank-bank umum di Indonesia mengenai klausul-
klausul perjanjian kredit bank yang seyogianya dimuat dan yang tidak boleh dimuat 
dalam perjanjian kredit bank yang dibuat oleh setiap bank umum di Indonesia. 
Seyogianya pula bahwa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut 
disertai dengan suatu model perjanjian kredit bank sebagai acuan. 

 
7. Untuk dapat menghindar dari tuduhan bahwa bank telah secara sewenang – wenang 

mengubah tingkat bunga pada setiap saat yang dianggapnya perlu tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah debitur, hendaknya bank 
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menetapkan Bungan dengan sistem floating rate dengan mengambil tingkat bunga 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai prime rate-nya. Apabila pada waktunya nanti 
Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) telah terbentuk, maka dapat pula tingkat 
bunga JIBOR dipakai oleh bank – bank sebagai prime rate. Pengambilan tingkat 
Bungan SBI atau JIBOR sebagai prime rate dalam mekanisme floating rate bank-
bank, kiranya dapat dapat diterima secara objektif sebagai “ sesuai dengan 
kepatutan” karena tingkat bunga SBI merupakan tingkat bunga yang ditetapkan oleh 
Bank Sentral sebagai hasil supply and demand, sedangkan tingkat bunga JIBOR 
ditetapkan oleh pasar perbankan berdasarkan supply and demand pula. 

 
8. Melengkapi Surat Edaran Bank Indonesia No 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 yang 

antara lain mewajibkan bank-bank menerapkan AMDAL dalam penilaian pemberian 
kredit, hendaknya Bank Indonesia segera mengeluarkan surat edaan yang 
mengharuskan bank-bank umum untuk mencantumkan klausul-klausul lingkungan 
hidup (environmental provisions) di dalam perjanjian-perjanjian kredit mereka 
dalam rangka peran serta bank-bank untuk ikut memelihara lingkungan hidup yang 
baik. Hendaknya diberikan pula redaksi dari klausul-klausul tersebut demi 
keseragaman da efektivitas dari klausul-klausul itu. 

 
9. Mengingat sarana-sarana yang disediakan oleh hukum yang biasanya dengan cepat 

dan efektif memperoleh pelunasan atas kredit-kredit macet dari para nasabah 
debitur yang tidak mempunyai itikad baik, disarankan agar bank-bank segera mulai 
memanfaatkan lembaga arbitrase. Alasannya ialah karena penyelesaian sengketa 
perdata melalui arbitrase jauh lebih cepat daripada penyelesaian melalui proses 
gugatan perdata di pengadilan, di samping karena untuk eksekusi putusan arbitrase 
dapat menggunakan upaya-upaya eksekusi melalui pengadilan umum yang telah 
memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 

 
10. Dalam rangka penagihan utang-piutang Negara yang macet yang diberikan oleh 

bank-bank persero dan oleh badan-badan usaha milik negara lainnya hendaknya 
BUPLN secara intensif menggunakan lembaga penyanderaan bedasarkan pasal 10 
Undang-undang No.49 Prp. Tahun 1960 sebagaimana telah ditentukan aturan 
mainnya bagi kantor-kantor cabang BUPLN dengan Surat Edaran Panitita Urusan 
Piutang Negara Pusat No. 1142/PUPN/1963 tanggal 28 Oktober 1963, Surat Edaran 
No. 807/B.Hk./1965, dan surat kepada semua Ketua Cabang dan Kepala Perwakilan 
No.369/PUPN/1969 tanggal 15 Februari 1969. 

 
11. Mengingat sudah pesatnya pertumbuhan industry perbankan Indonesia, yaitu suatu 

industry yang merupakan bagian dari sistem moneter dan bekerja terutama dengan 
dana nasabah-nasabah penyimpan dana yang merupakan konsumen-konsumen yang 
perlu dilindungi kepentingannya, maka dalam rangka melindungi kepentingan bank-
bank terhadap nasabah-nasabah debitur yang mempunyai itikad tidak baik kiranya 
perlu segera dikeluarkan dalam bentuk undang-undang apabila tidak mungkin dapat 
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cepat dikeluarka dalam bentuk undang-undang sedangkan keadaaan telah mendesak 
kiranya dapat dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang 
menetapkan lembaga penyanderaan yang aturan-aturan mainnya berbeda dari yang 
diatur dalam Pasal 209 sampai dengan 224 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui 
(HIR) dan Reglemen Acara Hukum Pasal 242 sampai dengan 258 RBg., tetapi seperti 
halnya liftsdwang menurut Pasal 580 sampai dengan pasal 660 Rv., yaitu hanya 
dikenakan kepada debitur-debitur yang benar-benar diketahui beritikad tidak baik. 
Mengingat sering sulitnya mendapatkan pembeli yang berminat untuk membeli 
barang-barang agunan, baik yang dijual melalui proses lelang, maka pelaksanaan 
penyanderaan terhadap debitur tersebut tidak perlu harus menunggu sampai 
barang-barang agunan tersebut berhasil dijual, apabila memang diyakini bahwa 
debitur tersebut sebenarnya mempunyai sumber-sumber tertentu untuk dapat 
melunasi utangnya.           

 

A.Partomuan Pohan, menyampaikan beberapa cara untuk menekan semaksimal 
mungkin sifat yang sangat “ berat sebelah ” ataupun klausul yang secara tidak wajar 
sangat memberatkan bagi pihak lainnya”  sebagai mana dituangkan dalam tulisannya 
yang dikutip berikut ini68: 
 
1.  Membuat undang – undang yang mengatur pembatasan yang harus dipatuhi dalam 

pembuatan perjanjian baku, sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh pembuat 
undang – undang di Negeeri Belanda, Jerman, maupun Jepang. 

 
2. Mengingat pembuatan undang – undang yang dimaksud dalam butir 1 diatas 

diperkirakan akan memakan waktu yang cukup panjang, maka untuk mencegah 
atau menekan ekses dari perjanjian baku tersebut dapat pula dilaksanakan dengan : 

 
(a) mengembangkan jurisprudensi tetap atas klausul yang terdapat dalam 

perjanjian baku , sehingga menjadi pedoman bagi pihak – pihak yang 
berkepentingan, termasuk pihak yang menyusun model dari perjanjian baku 
tersebut. Pengadilan dapat melakukan hal tersebut baik dengan dasar pasal 
1338 ayat (3) KUH Perdata yang menghendaki agar hakim dapat memaksakan 
agar perjanjian dilaksanakan dengan keadilan, maupun berdasarkan pasal 1337 
dan 1339 KUH Perdata yang memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi 
para hakim dalam melaksanakan keadilan, maupun berdasarkan theory 
konstruksi dan theory konversi (yang dikemukakan oleh Prof.R.Subekti, SH 
tersebut diatas), serta penerapan dari larangan penyalahgunaan kesempatan 
(misbruik van omstandigheden). 

 

68 A. Partomuan Pohan, Pertemuan Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Bisnis Di 
Indonesia ( Penggunaan kontrak baku (standard contract) dalam praktek bisnis di Indonesia ), Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, hal 58. 
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(b) Penetapan model untuk perjanjian baku tersebut bukan oleh pihak pengusaha 
tersebut sendiri, tetapi oleh suatu badan atau organ yang mempunyai 
kepentingan dan jangkauan yang lebih luas, sehingga model dari perjanjian 
baku tersebut diharapkan dapat mempertimbangkan dan membuat suatu 
klausul yang mempertimbangkan berbagai sudut kepentingan, jadi bukan 
hanya dari sudut pandang pihak pengusaha semata. Misalnya model tersebut 
dapat dibuat oleh atau atas persetujuan Bank Indonesia. 

 
Dalam era pembangunan yang menekankan adanya partisipasi penuh dari semua pihak 
dalam masyarakat, seyogyanya patut dipertimbangkan pembuatan model tersebut oleh 
asosiasi para pengusaha sejenis dengan bantuan penuh dari asosiasi profesi hukum, 
sehingga model yang dimaksud diharapkan menjadi model yang berbobot yang telah 
menampung aspirasi dari berbagai pihak yang kompeten dalam masyarakat. Hal ini 
bukan sesuatu yang terlalu muluk karena sudah diterapkan di beberapa negara, 
termasuk di Amerika Serikat (a.l. dalam bentuk Business Model Act). 

 
Selanjutnya, dalam kaitannya dengan kontrak internasional, Sudargo Gautama, telah 
menyampaikan pula pandangan-nya untuk RUU mengenai hukum kontrak internasional 
sebagaimana dituangkan dalam tulisannya yang dikutip berikut ini69  : 
 
1. Prinsip kebebasan memilih hukum sendiri oleh para pihak diakui sepenuhnya. Para 

Pihak dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku untuk kontrak dagang 
mereka ini dan sistim hukum yang telah dipilih oleh mereka adalah yang dipakai 
untuk segala persoalan yang bersangkutan dengan kontrak itu, baik mengenai isi 
kontrak maupun pelaksanaan daripada kontrak itu. 
 

2. akan tetapi pilihan hukum ini hanya dapat dilakukan berkenaan dengan sistim –
sistim hukum yang benar-benar terkait pada para pihak yang melakukan kontrak 
yang bersangkutan itu. Mereka tidak dapat memilih sistim hukum yang sama sekali 
tidak ada sangkut paut dengan kontrak yang dibuat antara para pihak yang 
bersangkutan itu. 

 

3. Pilihan hukum ini tidak dapat melanggar ketertiban umum yang berlaku di 
Indonesia, juga untuk hubungan / yang bersifat internasional. Pilihan hukum ini 
juga tidak dapat mengurangi ketentuan yang diadakan oleh pemerintah berkenaan 
dengan peraturan – peeraturan yang mempunyai sifat ekonomi sosial yang penting 
adanya dan bersifat demikian memaksa, hingga tidak dapat dikesampingkan oleh 
para pihak dengan memilih sistim hukum dari negara lain. 

 

69 Sudargo Gautama, Pertemuan Ilmiah tentang perkembangan hukum kontrak dalam bisnis di Indonesia ( 
Kontrak Internasional), Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal 65. 
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Hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana disampaikan diatas, menunjukkan 
adanya perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada kaidah itu sendiri, dan 
sekaligus membuktikan KUHPerdata tidak dapat memenuhi kebutuhan yang timbul 
dalam perkembangan dewasa ini, sehingga dapat dikualifikasikan  tidak aktual.  
 
 
C. Peraturan Perundangan Nasional  ( yang berkaitan dengan Perjanjian ) 

Dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi dan 
perkembangan hukum perjanjian nasional Indonesia, maka Tim menganggap perlu juga 
untuk meninjau sekilas sejauh mana prinsip-prinsip hukum perjanjian yang pada 
dasarnya diatur di dalam KUHPerdata, telah disimpangi atau tidak lagi digunakan 
sebagai acuan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang mengatur 
perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi khusus yang berkembang di dalam 
praktek. Berikut ini beberapa pasal di dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
nasional yang berlaku, yang menurut pandangan Tim, di satu pihak mungkin 
membutuhkan pengkajian ulang, atau, di lain pihak menggambarkan pergeseran-
pergeseran pola pada tingkat praktik yang pada gilirannya akan mempengaruhi 
aktualitas KUHPerdata.    

 
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

– Pokok Agraria, diantaranya adalah : 
Pasal 26 

(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat 
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta 
pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. 

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan –
perbuatan lain yang dimaksudkan langsung maupun tidak langsung  memindahkan hak 
milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping 
kewarganegaraan Indonesianya, mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu 
badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 
(2) adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan 
ketentuanbahwa hak –hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. 
 

2. Undang – undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
diantaranya:  

Pasal 29 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan 

bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga  terhadap pihak ketiga sepanjang pihak 
ketiga tersangkut. 

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama 
dan kesusilaan. 

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
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(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari 
kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan 
pihak ketiga. 
 

3. Undang –undang  Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, 
diantaranya : 

Pasal 1 
(1) Dengan nama bea materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang –

undang ini 
(2) Dokumen adalah kertas yang berisi tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang 

perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak – pihak yang 
berkepentingan. 
 

Pasal 2 ayat (1) 
Dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk : 
a) Surat perjanjian dan surat – surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat 
perdata 

b) Akta notaris termasuk salinannya 
c) Akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap – rangkapnya. 

 
4. Undang – undang Nomor  14 Tahun 1985 tentang Ketenaga listrikan, 

diantaranya adalah : 
Pasal 6 

(1) Usaha ketenaga listrikan terdiri dari : 
a) Usaha penyediaan tenaga listrik ; 
b) Usaha penunjang tenaga listrik ; 

(3) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf  (a ) dapat 
meliputi usaha : 
a) pembangkit tenaga listrik, 
b) transmisi tenaga listrik, 
c) distribusi tenaga listrik 

 
Pasal 10 

Untuk melaksanakan pekerjaan – pekerjaan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimaan 
diatur dalam pasal 6(2) yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri, Pemegang kuasa 
ketenaga listrikan dapat bekerja sama dengan badan usaha lain setelah mendapat persetujuan 
menteri. 
 

5. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, diantaranya : 
Pasal 10 ayat (1) 

Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (3) dapat beralih 
dengan cara pewarisan atau dengan cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku. 
 

Pasal 10 ayat (2) 
Pemindahan hak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta 
pejabat pembuat akta tanah dan didaftarkan pada kantor agraria kabupaten atau kotamdaya 
yang bersangkutan menurut Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU 
Nomor 5 tahun 1960 
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Pasal 14 

Pemberian hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 dilakukan dengan 
akta pejabat pembuat akta tanahdan wajib didaftarkan pada kantor Agraria Kabupaten dan 
kotamadya untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan. 

 
Pasal 15 

Pemberian Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 dilakukan dengan 
akta pejabat pembuat akta tanah dan wajib didaftarkan pada kantor Agraria Kabupaten dan 
kotamadya untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan. 
 
 

6. Undang– undang Nomor 6 Tahun 1982  tentang  Hak  Cipta, diantaranya : 

                                                      Pasal  3 ayat (2) 
Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena : 
a.  Pewarisan; 
b.  Hibah; 
c.  Wasiat; 
d.  Dijadikan milik negara; 
e.  Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa  
  perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu. 
 
 

7. Undang– undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, diantaranya : 
 

Pasal 13 ayat (1) 
Kecuali   diperjanjikan   lain   dalam  suatu   perjanjian   kerja   maka   yang   berhak memperoleh 
paten atas suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang  yang memberi pekerjaan itu. 
 

Pasal 13 ayat (4) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap penemuan yang 
dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia 
dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan 
penemuan. 

Pasal 73 ayat (1) 

Paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun    sebagian 
karena: 

a.  pewarisan; 
b.  hibah; 
c.  wasiat; 
d.  perjanjian, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk 
    Akta Notaris; 
e.  sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang. 
 

Pasal 73 ayat (2) 

Pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c, harus disertai dengan 
dokumen paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten itu. 

Pasal 73 ayat (3) 
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Segala  bentuk  pengalihan  paten  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib didaftarkan  
pada  Kantor  Paten  dan  dicatat  dalam Daftar  Umum Paten  dengan membayar biaya yang 
besarnya ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 73 ayat (5) 

Syarat dan tata cara pendaftaran dan pencatatan pengalihan paten diatur lebih lanjut oleh 
Menteri. 

 

8. Undang– undang Nomor 3Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, 
diantaranya adalah : 

Pasal 12 ayat  (1) 
Penyelenggaraan tekomunikasi dilaksanakan oleh pemerintah, yang selanjutnya untuk 
penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggaraan ; 
 

Pasal 14 
Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undanganan yang berlaku dan dengan 
persetujuan menteri , badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengadakan perjanjian baik dengan organisasi 
internasional maupun dengan penyelenggara telekomunikasi Negara lain. 
 

9. Undang– undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian , 
diantaranya adalah : 
 

Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan 
mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi 
asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu 
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan 
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 
 

10. Undang– undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Pemukiman, diantaranya adalah : 
 

Pasal 12 
(1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau ijin 

pemilik 
(2) Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik dengan cara sewa 

menyewa maupun dengan cara bukan sewa menyewa. 
(3) Penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan cara sewa menyewa  

dilakukan dengan perjanjian tertulis, sedangkan penghunian rumah dengan cara buka 
sewa menyewa dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis. 

(4) Pihak penyewa wajib mentaati berakhirnya batas waktu sesuai dengan perjanjian tertulis. 
(5) sewa menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa batas waktu 

yang telah berlangsung sebelum berlakunya Undang –undang ini dinyatakan telah 
berakhir dalam waktu 3(tiga) tahun setelah berlakunya Undang – undang ini. 

63 
 

BP
HN



(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan peraturan pemerintah. 

 
Pasal 15 

Pemilikan rumah dapat dijadikan jaminan hutang 
a) Pembebanan fidusia atas rumah dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 
b) Pembebanan Hipotik atas rumah beserta tanah yang haknya dimiliki pihak yang sama 

dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 
Pasal 16 ayat (1) 

Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan atau dengan cara 
pemindahan hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 
 

Pasal 16 ayat (2) 
Pemindahan pemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta 
otentik. 

Pasal 17 
Peralihan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

 
Pasal 20 ayat (4) 

Dalam penyelenggaran kawasan siap bangun, badan usaha milik Negara atau badan lain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerja sama dengan badan usaha 
milik Negara, badan usaha milik daeerah, koperasi dan badan – badan usaha swasta di bidang 
pembangunan perumahan ; 
 

 
11. Undang – undang nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya, 

diantaranya : 
 

Pasal 7 
(1) Pengalihan pemilikan atas benda cagar budaya teertentu yang dimiliki oleh WNI secara 

turun temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Negara. 
(2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai imbalan 

yang wajar.  
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 
 

Pasal 8 
(1) setiap pemilikan dan pengalihan hak, dan pemindahan tempat benda cagar budaya 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal pasal 7 wajib didaftarkan. 
(2) ketentuan mengenai pendaftaran  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 

dengan peraturan pemerintah. 
 

Pasal 15 (2) huruf (f) 
Tanpa ijin dari pemerintah setiap orang dilarang memperdagangkan, atau 
memperjualbelikan, atau memperniagakanbenda cagar budaya. 
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12. Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, diantaranya : 
 

Pasal 27 
Perubahan kepemilikan bank wajib  
a) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16(6), pasal 17, pasal 22, pasal 

23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 
c)Dilaporkan pada bank Indonesia 

 
Pasal 28 ayat (1) 

Merger, dan konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat ijin 
menteri setelah mendengar pertimbangan bank Indonesia. 
 

Pasal 28 ayat (2) 
Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah. 
 

13. Undang – undang Nomor  8 Tahun 1992 tentang Perfilman, diantaranya : 
 

Pasal 12 ayat (1) 
Dalam rangka pengembangan perfilman Indonesia, perusahaan perfilman dapat melakukan 
kerja sama dengan perusahaan pefilman asing atas dasar ijin. 
 

Pasal 12ayat (2) 
Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerja sama dalam pembuatan film, 
termasuk penyediaan jasa tertentu di bidang teknik film, ataupun penggunaan artis dan 
karyawan film asing. 

Pasal 12 ayat (3) 
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk syarat 
dan tata cara memperoleh izin kerja sama, diatur dengan peraturan pemerintah. 
 

14. Undang – undang Nomor  14 Tahun 1992  tentang  Lalu  lintas  dan 
Angkutan Jalan, diantaranya: 
 

Pasal 43 ayat (1) 
Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan /atau barang, setelah disepakatinya 
perjanjian pengangkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang 
dan/atau pengiriman barang. 
 

Pasal 43 ayat (2) 
Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya 
perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan. 
 

15. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, 
diantaranya: 

Pasal 36 ayat  (1) 
Kegiatan angkutan udara niaga yang melayani angkutan di dalam negeri atau ke luar negeri 
hanya dapat diusahakan oleh Badan Hukum Indonesia yang telah mendapat ijin. 
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Pasal 45 

Pengangkutan udara yang dilakukan berturut turut oleh beberapa perusahaan angkutan 
udara, dianggap sebagai satu pengangkutan udara, apabila oleh pihak pihak yang 
besangkutan diperjanjikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan udara. 
 

16. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, diantaranya : 
 

Pasal 41 
(1) Hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara: 

a. pewarisan; 
b. wasiat; 
c. hibah; 
d. perjanjian; atau 
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. 

(2)Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan 
dokumen- dokumen yang mendukungnya. 

(3)Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimintakan 
pencatatan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. 

(4)Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat Kantor Merek, diumumkan dalam 
Berita Resmi Merek. 

(5) Akibat hukum dari pengalihan hak atas merek terdaftar berlaku terhadap pihak-pihak 
yang   

     bersangkutan dan terhadap pihak ketiga apabila telah dicatat dalam Daftar Umum Merek. 
(6) Pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan   
     biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
 

Pasal 42 
(1)Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau  

reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut. 
(2)Pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh Kantor Merek apabila disertai 

pernyataan tertulis dari penerima bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan 
barang atau jasa. 

 
Pasal 43 

Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan  
dengan kemampuan atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, tidak dapat  
dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun. 
 

Pasal 44 
(1)Pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain dengan perjanjian 

menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang 
termasuk dalam satu kelas. 

(2)Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali bila 
diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu 
perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. 

(3)Perjanjian lisensi wajib dimintakan pencatatan pada Kantor Merek. 
(4)Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat oleh Kantor Merek dalam 

Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
(5)Syarat dan tata cara permintaan pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 
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(6)Pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan biaya yang 
besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

 
Pasal 45 

Pemilik merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada orang lain sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 44 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak  
ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. 
 

Pasal 46 
Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi dapat memberi lisensi lebih  
lanjut kepada pihak ketiga. 
 

Pasal 50 
Ketentuan mengenai perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Kedua  
Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 

17. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, diantaranya : 
 

Pasal 48 
Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal 
tersebut didaftarkan. 
 

18. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 
diantaranya : 

Pasal 33 
Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus 
Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. 
 

19. Undang – undang  Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, 
diantaranya  adalah : 
 

Pasal 7 
(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam 

bahasa Indonesia. 

Pasal 48 

Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 49 

(1) Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. 

(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan 
secara tertulis kepada perseroan. 

(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari 
pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2). 
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(4) Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham. 

(5) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang 
diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal. 

 

20. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 
diantaranya : 

 
Pasal 1 ayat (28) 

Transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan 
persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, 
atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek 
Pasal 18ayat (1) Kontrak investasi kolektif, Pasal 18 ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 
Pasal 55 
 

21. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, diantaranya 
: 

 
 Pasal 29 

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian teertulis, yang sekurang – 
kurangnya mengatur bentuk dan dan lingkup kegitan usaha kemitraan, hak dan kewajiban 
masing masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu penyelesaian 
perselisihan. 
 

22. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 
diantaranya: 

Pasal 2 
(1) Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan 

dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(2) Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan 

dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang 
dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-
masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan 
dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya 
membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. 

 
                                                                    Pasal 3 

(1) Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah 
ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat 
permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian 
utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang 
bersangkutan. 

(2) Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan 
hukum atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum. 

Pasal 10 
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(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan 
sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan 
bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian 
lainnya yang menimbulkan utang tersebut. 

(2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak 
lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum 
dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan 
pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. 

Pasal 11 

(1) Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan: 

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan: 

b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila di antara mereka 
ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili 
pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT 
tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang 
dipilih; 

c. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1) 

d. nilai tanggungan; 

e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan. 

(2) Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain: 

a. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak 
Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau 
menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari 
pemegang Hak Tanggungan; 

b. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau 
tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari 
pemegang Hak Tanggungan; 

c. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola 
obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah 
hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cidera 
janji; 

d. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk 
menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan 
eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi 
obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-
undang; 
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e. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas 
kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji; 

f. janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak 
Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; 

g. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak 
Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; 

h. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti 
rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek 
Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya 
untuk kepentingan umum; 

i. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang 
asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek 
Hak Tanggungan diasuransikan; 

j. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada 
waktu eksekusi Hak Tanggungan; 

k. janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). 

Pasal 12 

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek 
Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. 

 
23. Undang – undang  Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diantaranya : 

Pasal 1 huruf (g) 

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri 
terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak 
tertulis. 

Pasal 4 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara 
bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau 
jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat. 

Pasal 5 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 
menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen 
atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: 
a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau 
b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. 
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Pasal 6 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus 
membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk 
barang dan atau jasa yang sama. 

Pasal 7 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk 
menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat. 

Pasal 8 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat 
persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali 
barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang 
telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

Pasal 9 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan 
untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa 
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat. 

Pasal 10 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat 
menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan 
pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk 
menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan 
tersebut: 

a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau 

b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa 
dari pasar bersangkutan. 

Pasal 11 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud 
untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang 
dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat. 

Pasal 12 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja 
sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan 
tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau 
perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas 
barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat. 
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Pasal 13 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan 
untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat 
mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian 
atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 
(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh 
lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Pasal 14 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk 
menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan 
atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau 
proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. 

Pasal 15 

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat 
persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok 
atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan 
atau pada tempat tertentu. 

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan 
bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang 
dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. 

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu 
atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima 
barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: harus bersedia membeli barang dan atau 
jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang 
sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. 

Pasal 16 

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat 
ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat. 

 

24. Undang – undang  Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 
diantaranya:  

Pasal 2 

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani 
Benda dengan Jaminan Fidusia. 

Pasal 4 
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Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 

Pasal 5 

(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa 
Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. 
 

25. Undang – undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, yaitu di antaranya: 

Pasal 18 

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 
dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang 
dibeli konsumen; 

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa 
yang dibeli oleh konsumen; 

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi 
harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan 
hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 
dimengerti. 

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau 
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dinyatakan batal demi hukum. 

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-
undang ini. 
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26. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 
Internasional, diantaranya : 

Pasal 1 
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
a.  Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur 

dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 
kewajiban di bidang hukum publik. 

b.  Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian 
internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan 
(acceptance) dan penyetujuan (approval). 

 
27. Undang – undang  Nomor 30 tahun 2000 tentang  Rahasia Dagang , 

diantaranya: 
 

Pasal 5 
(1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: 

a. pewarisan; 
b. hibah; 
c. wasiat; 
d. perjanjian tertulis; atau 
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan 
dokumen tentang pengalihan hak. 

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang ini. 

(4)Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak 
berakibat hukum pada pihak ketiga. 

(5) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam 
Berita Resmi Rahasia Dagang. 

 
Pasal 6 

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan 
perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali 
jika diperjanjikan lain. 
 

Pasal 7 
Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang Hak 
Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga 
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan 
lain. 
 

Pasal 8 
(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 
(2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak 

mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. 
(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi 

Rahasia Dagang. 
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Pasal 9 

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang 
merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan 
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. 
 

Pasal 10 
(1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya 

yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. 
(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola 

sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

28. Undang – undang  Nomor 31 tahun 2000 tentang  Desain Industri, 
diantaranya : 
 

Pasal 31 
(1) Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan: 

a. pewarisan; 
b. hibah; 
c. wasiat; 
d. perjanjian tertulis; atau 
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan 
dokumen tentang pengalihan hak. 

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

(4) Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri 
tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. 

(5) Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam 
Berita Resmi Desain Industri. 

 
Pasal 32 

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan 
nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, 
maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. 
 

Pasal 33 
Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan 
perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
kecuali jika diperjanjikan lain. 
 

Pasal 34 
Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Hak 
Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga 
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untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan 
lain. 
 

Pasal 35 
(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat 

Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 
(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku 

terhadap pihak ketiga. 
(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi 

Desain Industri. 
 

Pasal 36 
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang 

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan 
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. 
 

29. Undang – undang  Nomor 32 tahun 2000 tentang  Desain Tata Letak 
Sirkuit, diantaranya : 

Pasal 23 
(1) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan: 

a. pewarisan; 
b. hibah; 
c. wasiat; 
d. perjanjian tertulis; atau 
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. 

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada 
Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

(4) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. 

(5) Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

 
Pasal 24 

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk 
tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

Pasal 25 
Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk 
melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan 
lain. 
 

Pasal 26 
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Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemegang Hak tetap 
dapat melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. 
 

Pasal 27 
(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 
(2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. 
(3)Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 
 

Pasal 28 
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang 

merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan 
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. 
 

30. Undang – undang  Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, diantaranya : 
 

Pasal 66 
(1) Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: 

a. pewarisan; 
b. hibah; 
c. wasiat; 
d. perjanjian tertulis; atau 
e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus 
disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten itu. 

(3) Segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan 
diumumkan dengan dikenai biaya. 

(4) Pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ini tidak sah dan batal demi 
hukum. 
(5) Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden. 
 

Pasal 67 
(1) Kecuali dalam hal pewarisan, hak sebagai pemakai terdahulu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 tidak dapat dialihkan. 
(2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan diumumkan dengan 

dikenai biaya. 
Pasal 68 

Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya 
dalam Paten yang bersangkutan. 

Pasal 69 
(1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi 

untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. 
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(2) Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu 
Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 

 
Pasal 70 

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan 
Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16. 

Pasal 71 
(1) Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang 

dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat 
kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada 
umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya. 

(2) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal. 

 
Pasal 72 

(1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. 
(2) Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatat di Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. 
 

Pasal 73 
Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 

31. Undang – undang  Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, diantaranya : 
 

Pasal 40 
(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 

a. pewarisan; 
b. wasiat; 
c. hibah; 
d. perjanjian; atau 
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan 
pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. 

(3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 
dokumen yang mendukungnya. 

(4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 

(5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak 
berakibat hukum pada pihak ketiga. 

(6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

 
Pasal 41 

(1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, 
atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut. 

(2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau 
keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus 
ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. 
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Pasal 42 

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai 
pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi 
perdagangan barang dan/atau jasa. 
 

Pasal 43 
(1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian 

bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis 
barang atau jasa. 

(2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila 
diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan 
Merek terdaftar yang bersangkutan. 

(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai 
biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang 
bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. 

(4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam 
Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 

 
Pasal 44 

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak 
ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. 
 

Pasal 45 
Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih 
lanjut kepada pihak ketiga. 
 

Pasal 46 
Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan 
penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek. 
 

Pasal 47 
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung 

dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan 
yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan 
teknologi pada umumnya. 

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat 
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi. 

 
Pasal 48 

(1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap 
berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu 
perjanjian Lisensi. 

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan 
pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan 
pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan. 
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(3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari 
penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang 
diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa 
jangka waktu perjanjian Lisensi. 

 
Pasal 49 

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai 
perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan 
keputusan  Presiden 

 
 

32. Undang – undang  Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, diantaranya : 
 

Pasal 45 
(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat 

perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi 
diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh 
penerima Lisensi. 

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi 
adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan 
organisasi profesi. 

 
Pasal 46 

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau 
memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2. 
 

Pasal 47 
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang 

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan 
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Agar dapat mem punyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib 
dicatatkan di Direktorat Jenderal. 

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan 
Presiden. 

 
33. Undang – undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

diantaranya : 
Pasal 1 (14) 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi 
kerja yang memuat syaratsyarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 
 

Pasal 50 
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. 
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Pasal 51 

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 52 
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

a. kesepakatan kedua belah pihak; 
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. 
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. 
 

Pasal 53 
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja 
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. 
 

Pasal 54 
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat: 

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 
c. jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. tempat pekerjaan; 
e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 
f. syaratsyarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; 
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurangkurangnya rangkap 2 
(dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha 
masingmasing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. 

 
Pasal 55 

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. 
 

Pasal 56 
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: 

a. jangka waktu; atau 
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. 

 
Pasal 57 
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(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa 
Indonesia dan huruf latin. 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk 
waktu tidak tertentu. 

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian 
terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang 
dibuat dalam bahasa Indonesia. 

 
Pasal 58 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan 
kerja. 
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. 
 

Pasal 59 
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang 

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan 
paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan 
yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat 
tetap. 
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan 

untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun. 

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling 
lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan 
maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. 

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, 
pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling 
lama 2 (dua) tahun. 

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu. 

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Menteri. 

 
Pasal 60 

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling 
lama 3 (tiga) bulan. 

(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang 
membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. 

 
Pasal 61 

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila: 
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a. pekerja meninggal dunia; 
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan 
kerja. 

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau ber-alihnya hak atas 
perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. 

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung 
jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak 
mengurangi hak-hak pekerja/buruh. 

(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat 
mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. 

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan 
hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hakhak yang 
telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

 
Pasal 62 

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang 
ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja 
diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas 
waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 
 
 

Pasal 63 
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib 

membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. 
(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat 

keterangan: 
a. nama dan alamat pekerja/buruh; 
b. tanggal mulai bekerja; 
c. jenis pekerjaan; dan 
d. besarnya upah. 

 
Pasal 64 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia-an jasa pekerja/buruh yang dibuat 
secara tertulis 

 
34. Undang – undang  Nomor 28Tahun 2004 tentang perubahan UU No16 

than 2001 tentang Yayasan, diantaranya : 
 

"Pasal 38 
(1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, 

Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut 

bermanfaat bagi tercapainya maksud 
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35. Undang – undang  Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 
diantaranya : 

Pasal 15 ayat (1) 
Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal 
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya 
itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 
 
 

36. Undang – undang  Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
diantaranya : 

Pasal 5 
(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk 

badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia 
dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh 
undang-undang. 

(3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk 
perseoran terbatas dilakukan dengan: 
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; 
b. membeli saham; dan 
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 6 

(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal 
dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu 
negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. 

 
Pasal 7 

(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak 
kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. 

(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak 
kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi 
yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. 

(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti 
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. 

 
Pasal 8 

(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh 
penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

 
 

37. Undang – undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
diantaranya : 

Pasal 1 
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Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

 
38. Undang – undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan 

Transaksi Elektronik, diantaranya adalah : 
 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. 

 
Pasal 9 

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi 
yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 
 

Pasal 10 
(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh 

Lembaga Sertifikasi Keandalan. 
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 11 
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; 
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik 

hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu 

penandatanganan dapat diketahui; 
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan 

Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan 
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan 

persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. 
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 18 
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. 
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik 

internasional yang dibuatnya. 
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, 

hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau 

lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang 
mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 

(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif 
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lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, 
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 

 
Pasal 19 

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang 
disepakati. 
 

Pasal 20 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran 

transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. 
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. 
 

39. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, diantaranya 
: 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
27. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang 

merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan 
pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan 
pesawat udara. 

29. Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang 
dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat 
udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. 

Pasal 86 

(1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dapat dilakukan oleh badan usaha 
angkutan udara niaga berjadwal nasional dan/atau perusahaan angkutan udara niaga 
berjadwal asing untuk mengangkut penumpang dan kargo berdasarkan perjanjian bilateral 
atau multilateral. 

(2) Dalam hal angkutan udara niaga berjadwal luar negeri merupakan bagian dari perjanjian 
multilateral yang bersifat multisektoral, pelaksanaan angkutan udara niaga berjadwal luar 
negeri tetap harus diatur melalui perjanjian bilateral. 

(3) Perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kepentingan 
nasional berdasarkan prinsip keadilan (fairness) dan timbal balik (reciprocity). 

(4) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus merupakan badan usaha angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh 
Pemerintah Republik Indonesia dan mendapat persetujuan dari negara asing yang 
bersangkutan. 

(5) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara yang 
bersangkutan dan mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. 

Pasal 87 
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(1) Dalam hal Indonesia melakukan perjanjian plurilateral mengenai angkutan udara dengan 
suatu organisasi komunitas negara asing, pelaksanaan perjanjian dilakukan berdasarkan 
perjanjian bilateral dengan masing-masing negara anggota komunitas tersebut. 

(2) Dalam hal Indonesia sebagai anggota dari suatu organisasi komunitas negara yang 
melakukan perjanjian plurilateral mengenai angkutan udara dengan suatu organisasi 
komunitas negara lain, pelaksanaan perjanjian dilakukan berdasarkan ketentuan yang 
disepakati dalam perjanjian tersebut. 

Pasal 89 

(1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing khusus mengangkut kargo dapat 
menurunkan dan menaikkan kargo di wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral 
atau multilateral dan pelaksanaannya melalui mekanisme yang mengikat para pihak. 

(2) Perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kepentingan 
nasional berdasarkan prinsip keadilan dan timbal balik. 

(3) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing khusus mengangkut kargo 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga 
yang telah ditunjuk oleh negara yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pemerintah 
Republik Indonesia. 

Pasal 90 

(1) Pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara tanpa batasan hak angkut udara 
(open sky) dari dan ke Indonesia untuk perusahaan angkutan udara niaga asing 
dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral dan 
pelaksanaannya melalui mekanisme yang mengikat para pihak. 

(2) Perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kepentingan 
nasional berdasarkan prinsip keadilan dan timbal balik. 

Pasal 151 

(1) Pengangkut wajib menyerahkan tiket kepada penumpang perseorangan atau penumpang 
kolektif. 

(2) Tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. nomor, tempat, dan tanggal penerbitan; 

b. nama penumpang dan nama pengangkut; 

c. tempat, tanggal, waktu pemberangkatan, dan tujuan pendaratan; 

d. nomor penerbangan; 

e. tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat 
tujuan, apabila ada; dan 

f. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undang-undang ini. 
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(3) Yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah orang yang namanya tercantum 
dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah. 

(4) Dalam hal tiket tidak diisi keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
atau tidak diberikan oleh pengangkut, pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan 
dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. 

 

40. Undang – undang  Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara serta lagu Kebangsaan, diantaranya : 
 

Pasal 31 
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan 

lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau 
perseorangan warga negara Indonesia. 

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan 
pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. 

 
Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap 
perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh 
pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian 
internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. 
Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa 
organisasi internasional. 

Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) 
Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional 
negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya 

 
 

41. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara, diantaranya: 
 

Pasal 169 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada 

sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya 
kontrak/perjanjian. 

b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 
1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. 

c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya 
peningkatan penerimaan negara. 

 
Pasal 170 

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib 
melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 
(lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
 

Pasal 171 
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(1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, 
studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak 
berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah 
kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk 
mendapatkan persetujuan pemerintah. 

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah 
pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya 
pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini. 

 
Pasal 172 

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah 
diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan 
sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap 
dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini. 

 
 

42. Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan, 
diantaranya : 

Pasal 35 
Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk 
konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34. 
 

Pasal 36 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga 
listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 37 
Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik 
berdasarkan izin Pemerintah. 
 

Pasal 38 
Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui pembelian atau penjualan tenaga 
listrik. 
 

Pasal 39 
Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan 
dengan syarat: 
a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat; 
b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat; 
c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, 
dan pembangunan ekonomi; 
d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat; 
e. tidak mengabaikan pengembangan kemampuan penyediaan tenaga listrik dalam negeri; dan 
f.  tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga listrik dari luar negeri. 
 

Pasal 40 
Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan 
apabila: 
a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi; 
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b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan 
c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat. 
 

Pasal 41 
Ketentuan lebih lanjut mengenai jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
43. Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman, diantaranya : 
 

Pasal 13 
Pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha perfilman 
atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain memberi 
atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat. 

Pasal 15 
Kerja sama antarpelaku usaha perfilman wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis. 
 
 
44. Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 

diantaranya : 
 

Pasal 12 
(1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar 

Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan 
fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

(2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis 
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar 
Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara. 

(3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui 
pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan 
pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara. 

(4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs 
Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain 
berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil 
alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
45. Undang-undang Nomor  1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Pemukiman, diantaranya : 
 

Pasal 42 
(1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses 

pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
memenuhi persyaratan kepastian atas: 
a. status pemilikan tanah; 
b. hal yang diperjanjikan; 
c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; 
d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan 
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e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen). 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
 

46. Undang –undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana , 
diantaranya : 
 

Pasal 3 
Undang-Undang ini menganut prinsip umum sebagai berikut: 
a. setiap kantor Penyelenggara, baik Penyelenggara yang sama maupun Penyelenggara yang 

berbeda, dianggap sebagai pihak yang berbeda dalam proses Transfer Dana; 
b. tidak diberlakukannya prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (zero hour rules); 
c. prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat 

final (finality of payment/finality of settlement); 
d. diberlakukannya prinsip penyerahan terhadap pembayaran (delivery versus payment); dan 
e. diakuinya mekanisme netting dalam suatu Sistem Transfer Dana yang efisien. 
 
 

Pasal 5 
(1) Perintah Transfer Dana yang telah memperoleh Pengaksepan berlaku sebagai perjanjian. 
(2) Perjanjian yang menyebabkan timbulnya Transfer Dana antara Pengirim Asal dan Penerima, 

perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, perjanjian antara 
Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir, 
serta perjanjian antara Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara 
Penerima Akhir masing-masing merupakan perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri. 

(3) Dalam hal perjanjian antara Pengirim Asal dan Penyelenggara Pengirim Asal, perjanjian 
antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima 
Akhir, serta perjanjian antara Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara Penerus atau 
Penyelenggara Penerima Akhir dibuat secara baku, klausul dalam perjanjian tersebut tunduk 
pada peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam melaksanakan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara dapat meneliti perjanjian atau 
melakukan verifikasi dokumen perjanjian antara Pengirim dan Penerima yang menyebabkan 
timbulnya Transfer Dana, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 6 

Untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi Transfer Dana yang dilakukan secara elektronik, 
pemberitahuan nomor Rekening dan/atau nama Penerima dapat dikecualikan dari ketentuan 
rahasia Bank. 

 

47. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem  Resi Gudang, 
diantaranya: 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, 

dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. 
2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang 

diterbitkan oleh Pengelola Gudang. 
3. Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi 

Gudang, Opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, 
unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan. 

7. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari 
pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. 
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8. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri 
maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang 
yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. 

9. Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan, adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk 
diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. 

15. Penerima Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi 
Gudang sesuai dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan. 

 
 
48. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, 

diantaranya : 
 

Pasal 21 
(1) Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus dilakukan dengan perjanjian tertulis di hadapan 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a. hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah; 
b. jangka waktu sewa atas tanah; 
c. kepastian pemilik tanah untuk mendapatkan pengembalian tanah pada akhir masa 

perjanjian sewa; dan 
d. jaminan penyewa terhadap tanah yang dikembalikan tidak terdapat permasalahan fisik, 

administrasi, dan hukum. 
(3) Jangka waktu sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan selama 

60 (enam puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis. 
(4) Penetapan tarif sewa atas tanah dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin keterjangkauan 

harga jual sarusun umum bagi MBR. 
(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan di kantor pertanahan. 

 
Pasal 42 

(1) Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun 
dilaksanakan. 

(2) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus 
memiliki: 
a. kepastian peruntukan ruang; 
b. kepastian hak atas tanah; 
c. kepastian status penguasaan rumah susun; 
d. perizinan pembangunan rumah susun; dan 
e. jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin. 

(3) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen 
pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak. 

 
Pasal 43 

(1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui 
PPJB yang dibuat di hadapan notaris. 

(2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian 
atas: 
a. status kepemilikan tanah; 
b. kepemilikan IMB; 
c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; 
d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan 
e. hal yang diperjanjikan. 

 
Pasal 44 
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(1) Proses jual beli, yang dilakukan sesudah pembangunan rumah susun selesai, dilakukan melalui 
akta jual beli (AJB). 

(2) Pembangunan rumah susun dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila 
telah diterbitkan: 
a. Sertifikat Laik Fungsi; dan 

b. SHM sarusun atau SKBG sarusun. 
 
 

49. Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan 
Mikro, diantaranya : 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang 

khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, 
baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan 
masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha 
yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 

2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk 
tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. 

3. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan 
sesuai dengan yang diperjanjikan. 

4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan 
sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. 

5.  Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian. 

 

 
Peraturan Perundangan yang disebutkan di atas belum dapat dikualifikasikan 
sebagai suatu hasil inventarisasi yang lengkap, yang seyogianya ditelaah paling 
tidak sampai dengan peraturan pelaksana, namun mengingat keterbatasan 
waktu yang ada, maka dalam tulisan ini membatasi diri sampai dengan apa yang 
disampaikan diatas. Sekalipun demikian tujuan dari menelaah peraturan 
sebagaimana disampaikan, paling tidak diharapkan dapat melacak dan 
menggambarkan jarak antara perkembangan peraturan yang berkaitan dengan 
perjanjian dibandingkan dengan perkembangan di masyarakat, serta 
mengidentifikasi pengaruhnya. Berdasarkan hasil inventarisasi sementara 
nampak bahwa peraturan perundangan yang diantaranya disebut diatas,  akan 
turut mempengaruhi hukum perjanjian. Pengaruh itu paling tidak secara 
sederhana akan meliputi ketiga aspek berikut ini :  
 
1. Memberikan persyaratan tertentu ;  
2. Menentukan bentuk perjanjian tertentu ; 
3. Menentukan sistematik tertentu ; 

 
Untuk itu dalam upaya menyusun perjanjian nasional, sudah seharusnya 
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang lain, 
yang mana diantaranya telah disebut diatas, pula memperhatikan pengaruh dari 
perkembangan yang muncul sebagaimana telah disebut, agar peraturan 
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mengenai perjanjian nasional yang disusun dapat harmoni dengan peraturan 
perundang-undangan yang lainnya. 
 

D. Sumber-sumber Hukum Asing dan Internasional 

Upaya pembaharuan atau pembangunan hukum kontrak tidak dapat dilepaskan dari 
perkembangan yang terjadi secara internasional, khusus-nya yang berkaitan dengan 
hukum yang berlaku bagi transaksi-transaksi bisnis internasional yang bersifat 
keperdataan. Persoalan dalam transaksi bisnis internasional adalah negara – negara 
memiliki sistim hukum yang berbeda, perbedaan yang paling sederhana nampak  pada 
saat mengkualifikasikan sistim hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan, 
seperti misalnya terdapat negara yang menganut common law dan civil law.  Untuk 
memenuhi perkembangan yang terjadi telah dilakukan upaya untuk melakukan 
unifikasi (dalam arti harmonisasi) untuk menemukan standar yang sama guna 
mengatasi keaneka ragaman sistim hukum yang ada. Untuk itu apa yang disampaikan 
oleh Ida Bagus Wyasa Putra dengan mengutip pandangan Sudargo Gautama mengenai 
unifikasi berikut ini menjadi relevan untuk dipikirkan, yaitu : 

 
“  Dalam perspektif hukum perdata internasional, jalan menuju unifikasi ini dapat 

diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu penyatuan hukum dan penyatuan kaidah-
kaidah hukum “ 

 
Selanjutnya Ida Bagus Wyasa Putra menyampaikan pandangannya sebagai berikut : 

 
“ Pengertian Penyatuan Hukum adalah tindakan pengubahan sistim hukum perdata 
internasional intern negara-negara, yang turut serta dalam tindakan demikian itu, 
menjadi satu sistem hukum perdata internasional (konvensi) yang diberlakukan di 
antara mereka atau termasuk terhadap pihak (negara) lain yang menerima untuk 
diikat oleh konvensi demikian. Dengan demikian yang seragam atau menjadi satu 
adalah hukum positifnya (droit uniform – uniform law) Misalnya, Konvensi Jenewa 

1930, tentang wissel dan cheque. Termasuk Pengertian yang kedua adalah tindakan 
untuk menyatukan (hanya) kaidah – kaidah hukum perdata internasional negara – 
negara yang menyetujui tindakan demikian untuk dibentuk satu kesatuan kaidah 
(konvensi) yang kelak dapat digunakan oleh hakim-hakim atau pengadilan untuk 

memutuskan perkara yang dihadapinya. Dengan demikian, yang kelak seragam adalah 
keputusan hakim-hakimnya (harmony of decision) dari negara-negara anggota 

konvensi itu seperti konvensi Den haag 1965 ( Convention Jurisdiction, Applicable Law 
and Recognition of Decrees Relating to Adoption).” 

 

Dalam konteks hukum perjanjian, pandangan di atas menunjukkan adanya pilihan 
bagi Indonesia untuk mengembangkan hukum perjanjian materiil (substantive law of 
contract) atau seperangkat aturan-aturan hukum perdata internasional di bidang 
hukum perjanjian (conflict rules) yang akan menjadi pedoman bagi pengadilan 
Indonesia dalam menangani perkara-perkara yang menyangkut perjanjian yang 
mengandung unsur asing. Pilihan yang pertama mengharuskan kita untuk 
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membangun hukum perjanjian nasional yang baru dan yang dari segi kelengkapan 
serta kedalamannya dapat disetarakan dengan sistem-sistem hukum perjanjian 
modern di dunia. Dengan Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional yang 
dirancang dan disusun sejalan dengan sistem yang sama di negara-negara di dunia, 
maka keberlakuan hukum perjanjian Indonesia dalam transaksi-transaksi 
keperdataan dan perdagangan Internasional dapatlah diharapkan. Dalam hal ini 
harmonisasi hukum materiil secara internasional, atau setidak-tidaknya secara 
regional dapatlah diharapkan dan hukum perjanjian Indonesia dapat berdiri setara 
dengan sistem-sistem hukum perjanjian negara-negara di dunia pada umumnya. 
Pihak-pihak asing yang berniat membina hubungan transaksional dengan pihak 
Indonesia memiliki kepastian bahwa seandainya hukum perjanjian Indonesia yang 
harus diberlakukan, maka mereka akan berurusan dengan sebuah sistem hukum 
perjanjian yang setidaknya memiliki kompatibilitas dengan sistem hukum perjanjian 
nasional mereka. Membangun dasar-dasar dari sebuah sistem hukum perjanjian 
nasional semacam itu yang sebenarnya menjadi tugas Tim melalui penyusunan 
naskah akademik ini.  

Di sisi lain, apabila pengembangan hukum di bidang hukum perjanjian hendak 
difokuskan pada upaya menciptakan decisional harmony saja maka yang perlu 
dikembangkan adalah asas dan aturan hukum perdata internasional (HPI) di bidang 
kontrak-kontrak internasional.  Dengan adanya asas dan aturan HPI semacam itu 
maka ada kepastian hukum dengan sifat yang  agak berbeda yang akan 
dikedepankan, yaitu kepastian mengenai (i) kewenangan yurisdiksional pengadilan 
Indonesia untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut kontrak-kontrak 
internasional, (ii) penetapan hukum nasional negara mana  yang harus diberlakukan 
dalam penyelesaian perkara-perkara kontrak internasional dari segi substansial, 
atau (iii) sejauh mana pengadilan Indonesia akan mengakui dan/atau melaksanakan 
putusan-putusan hukum yang dibuat berdasarkan hukum asing. Berbagai persoalan 
kompleks yang timbul dari ketiga persoalan tersebut di bidang kontrak 
internasional diharapkan akan dapat diselesaikan. Apabila harmonisasi HPI di 
bidang hukum kontrak internasional dapat diwujudkan di suatu kawasan tertentu 
(misalnya ASEAN, atau ASEAN berikut mitra-mitranya), maka decisional harmony 
mungkin dapat diwujudkan, tanpa mengusik substansi hukum perjanjian materiil 
masing-masing hukum nasional.  

Idealnya, bagi Indonesia, kedua jalur pembinaan hukum ini, y.i, pembaharuan 
hukum perjanjian nasional dan pembinaan HPI di bidang perjanjian internasional, 
dilaksanakan secara bersamaan, sehingga decisional harmony dari segi HPI dapat 
diwujudkan, dan seandainya hukum perjanjian Indonesia yang harus diberlakukan, 
maka pihak asing akan menghadapi sebuah sistem hukum perjanjian nasional yang 
kompatibel dengan umumnya sistem hukum perjanjian modern.  

Persoalan lain yang perlu diantisipasi dalam rangka pengembangan hukum 
perjanjian  nasional (materiil) Indonesia dalam konteks internasional adalah 
perbedaan tradisi hukum yang dapat dijumpai di dalam berbagai sistem hukum di 
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sebuah kawasan, yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada isi, 
corak serta pola berpikir dalam sistem hukum perjanjian nasional masing-masing 
negara. Karena itu, kemungkinan untuk melakukan penyeragaman hukum kontrak 
(unifikasi hukum), misalnya di kawasan ASEAN, dapat dianggap bukan pilihan yang 
feasible. Yang dapat dilakukan adalah opsi untuk mengupayakan harmonisasi 
hukum yang diwujudkan melalui pengembangan peraturan perundang-undangan 
hukum perjanjian yang tidak secara ketat berinduk pada suatu tradisi hukum 
tertentu, atau yang dibangun di atas prinsip-prinsip umum hukum kontrak yang 
dapat dikatakan bersifat universal. Penerimaan secara universal (universally 
observed) dapat dianggap ada karena berbagai alasan, baik karena  mewakili nilai-
nilai keadilan dan kewajaran yang universal, karena diterima sebagai kebiasaan 
dalam praktik berkontrak secara internasional, atau karena mencerminkan norma 
yang lebih baik (better rule).  

Konvensi UNCITRAL tentang Kontrak Jual-beli Barang Internasional (CISG)70 dapat 
dianggap sebagai contoh dari seperangkat asas dan aturan hukum kontrak yang 
seutuhnya dan merupakan hasil kompromi dari berbagai pola kontrak jual-beli yang 
dikenal di dalam berbagai tradisi hukum. Sayangnya, konvensi ini hanya 
dimaksudkan untuk satu jenis transaksi kontraktual saja, yaitu jual-beli barang 
(internasional).  

Kebiasaan-kebiasaan internasional serta model-model yang dihimpun oleh 
organisasi internasional seperti Kamar Dagang Internasional, UNCITRAL atau 
UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) juga dapat 
dilihat sebagai acuan untuk pembinaan sistem hukum atau sistem perundang-
undangan nasional. Sayangnya lagi, kebanyakan produk-produk organisasi-
organisasi internasional ini masih bergerak pada tataran hukum dan transaksi-
transaksi keperdataan yang spesifik (misalnya, hanya untuk penyerahan barang 
dalam ekspor-impor, perjanjian waralaba, sewa guna, dsb). Masyarakat Uni Eropa, 
sebagai contoh, mencoba untuk  membuat seperangkat asas-asas umum hukum 
perjanjian (Principles of European Contract Law – PECL) yang lengkap dan 
komprehensif dengan tujuan untuk harmonisasi hukum kontrak di seluruh (negara 
anggota masyarakat) Eropa. Di tingkat global, UNIDROIT menghasilkan produk yang 
sama, yaitu UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) 
yang seringkali disebut dan dirujuk dalam naskah akademik ini. Produk yang 
terakhir inilah yang mungkin dapat digunakan oleh para perancang hukum 
perjanjian nasional Indonesia untuk membangun Undang-undang  Hukum 
Perjanjian  Nasional seperti yang dilaksanakan oleh Tim dalam penyusunan naskah 
akademik ini.  

Di dalam Preamble dari UPICC ditegaskan bahwa kelengkapan pengaturan asas-asas 
dan aturan hukum perjanjian menyebabkan UPICC cocok untuk digunakan sebagai 

70  UNCITRAL Convention 1980 on Contracts of International Sale of Goods (Vienna 1980)  
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model untuk pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kontrak di 
tingkat nasional maupun internasional. Dikatakan bahwa “... [These Principles] ... may 
serve as a model for national and international legislators”. Di dalam Komentar Resmi 
terhadap hal di atas, disebutkan bahwa:  

 

“   At national level, the Principles may be particularly useful to those countries which 
lack a developed body of legal rules relating to contracts and which intend to update 

their law, at least with respect to foreign economic relationships, to current 
international standards. Not too different is the situation of those countries with a 

well-defined legal system, but which after the recent dramatic changes in their socio-
political structure have an urgent need to rewrite their laws, in particular those 

relating to economic and business activities”.71 

Hal inilah yang melatarbelakangi beberapa negara di dunia, baik dengan tujuan 
untuk mengembangkan sistem hukumnya atau merubah sistem hukum kontraknya, 
untuk menggunakan UPICC sebagai acuan 72. Karena itu Tim beranggapan bahwa, 
sekurang-kurangnya untuk kepentingan sistematika dan susunan asas-asas serta 
aturan-aturan utama dalam kontrak, demi alasan praktis, sebaiknya digunakan 
sistematika UPICC, yang secara garis besar mencakup (i) Asas-asas Umum, (ii) 
Pembentukan Kontrak dan Kewenangan Agen, (iii) Validitas Kontrak, (iv) Penafsiran 
Kontrak, (v) Persyaratan Kontrak, Hak-hak Pihak Ketiga dan Kondisi, (vi) 
Pelaksanaan Kontrak, (vii) Wanprestasi/Tidak Dilaksanakannya Prestasi, (viii) 
Novasi, (ix) Pengalihan Hak, Pemindahan Kewajiban dan Pengalihan Kontrak, (x) 
Daluwarsa dan (xi) Pluralitas Debitur dan Kreditur.  

Ditinjau dari sistematika penempatan asas-asas dan aturan hukum perjanjian yang 
dimuat di dalam UPICC, maka Tim berpendapat bahwa, walaupun secara khusus 
UPICC didesain untuk mengatur kontrak-kontrak bisnis internasional, namun 
sistematika UPICC 2010 yang diawali dengan prinsip-prinsip umum (General 
Provisions) yang harus menjiwai pemaknaan dan pemahaman asas-asas teknis yang 
diatur di dalam bab-bab sesudahnya, perlu menjadi acuan dalam penyusunan 
kerangka UU Hukum Perjanjian Nasional kelak.  

Perlu disadari pula bahwa UPICC dirumuskan oleh para akhli dan pemikir hukum 
perdata dan hukum perjanjian dari sistem-sistem hukum di berbagai penjuru dunia 
dengan tujuan untuk mewujudkan harmonisasi hukum kontrak bisnis internasional. 
Perbedaan kepentingan dan pola berpikir yang berakar pada sistem-sistem hukum 
nasional dipertemukan dengan kepentingan-kepentingan khas perdagangan 

71  UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 2010, UNIDROIT, Rome, 3rd edition, hal 6.  
 
72  Republik Rakyat China, Korea Selatan, Gabungan dari beberapa negara di Afrika (eks koloni Perancis) 

mengembangkan hukum kontraknya dengan mengacu pada UPICC dan bahkan bekerjasama dengan 
lembaga UNIDROIT. 
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internasional73 telah melahirkan asas dan aturan hukum perjanjian yang, menurut 
pandangan Tim, mengarah pada better principles and rules of contract law, yang 
tidak ada salahnya menjadi salah satu cermin bagi UU Hukum Perjanjian Nasional, 
dengan tetap memperhatikan keberlakuan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan 
nasional yang dianggap harus mengemuka.  

Yang dimaksud pada paragraf di atas dengan “kepentingan-kepentingan khas 
perdagangan internasional” dapat dilihat pada kompilasi asas-asas hukum 
perdagangan internasional (lex mercatoria) yang berkembang dalam rangka 
membentuk sebuah private system of governance for transnational business 74. 
Kompilasi yang dianggap paling lengkap dan tumbuh sebagai suatu kompilasi-
terbuka (creeping codification ) 75, adalah yang dihasilkan oleh Center For 
Transnational Law – Universitas Cologne, Jerman, yang dikenal dengan judul 
“CENTRAL List of Lex Mercatoria Principles, Rules and Standards yang, antara lain,  
berisi asas-asas hukum kontrak yang tumbuh seiring dengan perkembangan  hukum 
perdagangan transnasional.  
Asas-asas hukum perjanjian yang diutamakan di dalam Chapter 1 tentang General 
Provisions CENTRAL List, dimuat sebagai sepuluh asas pertama76 yaitu : 
 
 
 
No. I.1 - Good faith and fair dealing in international trade 

The parties must act in accordance with the standard of good faith and fair dealing in 
international trade. 

 No. I.2 - Standard of reasonableness 

The parties always have to act according to what is reasonable in view of the particular 
nature of their transaction and the circumstances involved, in particular the economic 
interests and expectations of the parties. 

 No. I.3 - Trade usages 

The parties are bound by any usages to which they have agreed and by any practice 
which they have established between themselves. Unless agreed otherwise, they are 
considered to have impliedly made applicable to their contract or its formation a usage 
of which the parties knew or ought to have known and which in international trade is 
widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in 
the particular trade concerned. 

73  Yang disebut terakhir ini akan disinggung lebih lanjut di dalam paragraf ini, khususnya dalam wujud asas-
asas lex mercatoria baru, yang dihimpun oleh Center of Transnational Law (CENTRAL) etc.  

 
74  Untuk ulasan singkat mengenai perkembangan pemikiran Lex Mercatoria (baru), lihat: Sweet, Alec Stone, 

The New Lex Mercatoria and Transnational Governance, Journal of European Public Policy 13:5 August 2006: 
627–646.  

 
75  Lihat : Berger, Klaus Peter, The Concept of “Creeping Codification” of Transnational Commercial Law, 

CENTRAL, University of Cologne, dapat diunduh pada  Trans Lex.org, ("http://www.trans-lex.org/000004).   
 
76  Bandingkan dengan Asas-asas umum Hukum Perjanjian di dalam Het Nieuwe BW Belanda dan UPICC 2010. 
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 No. I.4 - No advantage in case of own unlawful acts 

No one may derive an advantage from his own unlawful acts ("nullus commodum 
capere potest de injuria sua propria"). 

 No. I.5 - Limitation of transfer of rights 

No one may transfer more rights than he actually has ("nemo plus iure transferre 
potest quam ipse habet"). 

No. I.6 - Forfeiture of rights 

A right that has been forfeited may not be raised. 

No. I.7 - Venire contra factum proprium 

No one may set himself in contradiction to his own previous conduct ("non concedit 
venire contra factum proprium";  

No. I.8 - No damage claim in case of consent 

A party suffering damage or another prejudice may not raise claims arising out of this if 
it has consented to the act leading to the damage or prejudice ("volenti non fit 
iniuria").    

No. I.9 - Presumption of professional competence of parties 

There is a presumption for the professional competence of the parties to an 
international commercial contract. The parties may therefore not argue that they were 
not aware of the significance of the contractual obligations to which they have agreed.   

No. I.10 - Lex specialis-principle 

Specialized laws prevail over general laws ("lex specialis derogat legi generali"). 

           .  

Tim beranggapan bahwa asas-asas di atas dapat dianggap memiliki nilai universal 
dan memiliki arti yang kurang lebih sama, bahkan apabila dipahami dengan 
menggunakan sudut pandang filsafat Pancasila. Asas-asas yang diterima di dalam 
transaksi-transaksi komersial transnasional dapat pula dipertimbangkan untuk 
menjadi bagian dari asas-asas umum Hukum Perjanjian Nasional.  
 

E. UU Hukum Perjanjian Nasional & Hukum Perdata Internasional 
  

Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah bagian dari hukum nasional yang 
seyogyanya dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan hukum 
(keperdataan) yang memiliki keterkaitan esensial tertentu dengan suatu tempat asing 
atau yurisdiksi hukum asing 77. Persoalan-persoalan HPI dapat menyangkut 3 (tiga) hal, 
yaitu  (i) masalah penentuan kewenangan yurisdiksional pengadilan (choice of 
jurisdiction); (ii) masalah penentuan hukum materiil yang harus diberlakukan (choice of 
law); dan (iii) masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan hukum asing 

77  Lihat lebih lanjut: Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Edisi kelima, Citra 
Aditya, Bandung, 2013, hal 3 dst.   
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(recognition and enforcement of foreign judgements) 78. Terdapat perdebatan teoretik 
mengenai kedudukan HPI sebagai bidang hukum yang mandiri dan merupakan bagian 
dari hukum perselisihan (conflict of laws) atau sebagai bagian dari hukum perdata 
(private law). Masing-masing pandangan memiliki argumentasi dan titik-titik kebenaran 
serta didukung oleh fakta-fakta hukum pendukung yang valid79. Namun demikian, Tim 
cenderung untuk bersikap pragmatis dan memusatkan perhatian pada ada-tidaknya 
kebutuhan untuk menempatkan asas-asas dan aturan HPI di bidang Hukum Perjanjian 
di dalam Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional yang akan datang. 

Dari kegiatan-kegiatan sosialisasi serta kegiatan ilmiah yang diadakan oleh Tim dalam 
rangka penyusunan Naskah Akademik ini, dapat disimpulkan adaya dua alternatif yang 
berkembang. Di satu pihak, Tim sebaiknya memusatkan perhatian pada pengembangan 
aturan-aturan hukum materiil hukum perjanjian, dan menunda perumusan aturan-
aturan HPI di bidang hukum perjanjian dan menjadikannya bagian dari Rancangan 
Undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia yang akan dirumuskan di 
kemudian hari. Alternatif ini cenderung memasukkan aturan-aturan HPI hukum 
perjanjian sebagai bagian dari keseluruhan kodifikasi HPI Nasional yang mencakup 
semua persoalan-persoalan poko HPI di semua bidang-bidang hukum keperdataan 80.  

Di lain pihak, alternatif yang kedua mencoba melihat persoalan dari segi kebutuhan 
jangka dekat bagi para pelaku usaha untuk mengantisipasi persoalan-persoalan HPI 
yang  mungkin timbul sebagai akibat dari semakin meningkatnya intensitas transaksi-
transaksi bisnis transnasional yang melibatkan pelaku usaha Indonesia dan pelaku-
pelaku usaha asing, khususnya dalam era perdagangan bebas yang seakan-akan tidak 
mungkin dihindarkan. Tanpa ada aturan-aturan HPI yang baru dan modern maka 
kedudukan pihak-pihak Indonesia dikhawatirkan akan lebih banyak tidak diuntungkan, 
terutama karena pihak-pihak asing dapat memaksakan pemberlakuan sistem hukum 
mereka 81. Kebutuhan untuk melengkapi UU Hukum Perjanjian Nasional dengan 

78  Lihat Graveson, R.H, Conflict of Laws – Private International Law, Sweet and Maxwell, 7th edition, 1974, 
hal 18- 20. Lihat juga: Dicey, Morris and Collins (ed), Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, 
Sweet and Maxwell,  London, 14th ed, 2006, hal 4 dst 

  
79  Lihat lebih lanjut: Bayu Seto Hardjowahono, Politik Hukum Perdata Internasional Indonesia- Antara 

Harapan dan Kebutuhan, di dalam buku: Elly Erawaty et al , Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan 
Sistem Hukum Nasional Indonesia, Liber Amicorum untuk Prof, Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH,  hal 217 
dst.    

80  Republik Rakyat China, sebagai pembanding, telah memberlakukan aturan HPI secara utuh dalam sebuah 
kodifikasi (Order of the President of the People’s Republic of China (No. 36) :  The Law of the Application 
of Law for Foreign-related Civil Relations of the People’s Republic of China, 17th session of the Standing 
Committee of the 11th National People’s Congress on October 28, 2010), dan ketentuan-ketentuan HPI di 
bidang perjanjian diatur di dalam Bab VI (tentang Creditor’s Rights) dan terdiri dari 7 pasal (article 41 s/d 
47).  

 
81  Hukum Positif Indonesia dewasa ini hanya mengandalkan 3 (tiga) kaidah HPI yang merupakan 

peninggalan masa penjajahan, yaitu; Pasal 16, 17 dan 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving yang 

100 
 

                                                             BP
HN



seperangkat asas dan aturan HPI di bidang kontrak dianggap memiliki urgensi tinggi. 
Kendatipun demikian, alternatif kedua inipun masih membawa pilihan-pilihan lebih 
lanjut, yaitu  apakah hal itu mencakup semua asas-asas dan aturan HPI di bidang (i) 
yurisdiksi, (ii) pilihan hukum dan (iii) pengakuan/pelaksanaan putusan asing dalam 
perkara-perkara hukum perjanjian, ataukah hanya mencakup (ii) pilihan hukum yang 
seharusnya berlaku dalam kontrak-kontrak perdata internasional? Mengenai soal ini, 
Tim cenderung berpandangan bahwa seandainya alternatif kedua yang dipilih, maka UU 
Hukum Kontrak Nasional perlu menetapkan asas dan aturan yang mencakup ketiga 
persoalan pokok HPI di atas, kecuali apabila hukum acara perdata nasional yang ada 
dianggap sudah mengatur persoalan (i) dan (iii) secara cukup lengkap dan 
komprehensif untuk menghadapi perkara-perkara kontrak internasional82.  

Apabila alternatif kedua hendak dilakukan terhadap UU Hukum Perjanjian Nasional, 
maka beberapa petunjuk bagi para legislator nasional perlu disajikan secara ringkas di 
bawah ini: 

(a) Apabila pokok perkara yang dihadapi dikualifikasi sebagai persoalan hukum acara 
(procedural law issue), maka perkara harus diselesaikan berdasarkan lex fori; 

(b) Apabila perkara diajukan di depan pengadilan Indonesia, dengan asumsi bahwa 
hukum acara perdata nasional sudah memiliki aturan-aturan mengenai 
kewenangan yurisdiksional pengadilan dalam menghadapi perkara HPI, maka 
hukum acara perdata Indonesia yang harus berlaku 83. 

(c) Apabila pokok perkara yang dihadapi menyangkut substansi hubungan kontraktual 
pihak-pihak yang berperkara (the merits of the case), maka UU Hukum Perjanjian 
Nasional harus menetapkan asas dan aturan untuk menetapkan: 
• sah tidak sahnya pilihan hukum para pihak; hal ini erat kaitannya dengan 

keberlakuan kaidah-kaidah memaksa, kepentingan umum serta asas-asas 
dasariah hukum perjanjian lainnya;  

• keadaan-keadaan yang memungkinkan pengadilan untuk mengesampingkan 
pilihan hukum para pihak, dan  

dikembangkan berdasarkan teori-teori Statuta dari abad ke 16 – 18. Khusus untuk persoalan-persoalan 
yang berkaitan dengan perjanjian, hanya Pasal 18 AB saja yang dapat dianggap relevan. Sementara itu, 
negara-negara di kawasan ASEAN dan mitra-mitranya sudah melakukan upaya-upaya nyata untuk 
memodernisasi sistem dan kodifikasi HPI mereka.  

  
82  Negeri Belanda memasukan Buku 10 sebagai buku terakhir ke dalam Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek 

pada tahun 2011. Buku 10 merupakan kodifikasi HPI selengkapnya  dan mencakup semua bidang-bidang 
hukum keperdataan, namun demikian, asas atau aturan HPI di bidang perjanjian (Titel 13 : Verbintenissen 
uit Overeenkomst / Contractual Obligations) dapat dianggap hampir tidak ada, dan keempat pasal di 
dalamnya (Article 153 – 156) hanya merupakan kaidah-kaidah penunjuk ke arah sumber hukum 
supranasional (Rome I/ Regulation EC No. 593/2008 ). Lihat selengkapnya: Ten Wolde, M.H, Knot, J.G, 
Baarsma, N.A, Book 10 Civil Code on the Dutch Conflict of Laws, Ulrik Huber Institute, Comparative 
Private (International) Law Series, Groningen, 2011, hal. 63.  

 
83  Artinya, hukum acara perdata Indonesia harus sudah dilengkapi dengan asas dan aturan yang 

menyangkut penetapan kewenangan yurisdiksional pengadilan dalam perkara HPI.  
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• hukum mana yang harus diberlakukan (lex causae) apabila para pihak tidak 
melakukan pilihan hukum atau pilihan hukum para pihak dianggap tidak 
valid, termasuk bagaimana cara penetapan lex causae.itu harus dilakukan; 

• cara penetapan lex causae dapat melibatkan berbagai metode pendekatan 
(approaches) yang berkembang di dunia saat ini, dan sejujurnya, ilmu 
pengetahuan hukum Indonesia hampir tidak pernah mengembangkan 
pemikiran tentang hal ini.  

(d) Apabila pokok perkara yang dihadapi menyangkut daya berlaku serta pelaksanaan 
suatu putusan pengadilan atau putusan hukum asing, maka asas-asas apa yang 
harus digunakan untuk menetapkan apakah pengadilan akan memberikan 
pengakuan terhadap (recognition), dan mengijinkan pelaksanaan (enforcement) 
putusan-putusan semacam itu di dalam wilayah yurisdiksi pengadilan Indonesia.  

(e) Persoalan-persoalan yang dimaksud di dalam butir (b) dan (d) sebenarnya 
merupakan persoalan Hukum Acara Perdata Internasional.  

 

 

**************************** 

 

 

 

BAB IV 
 

LANDASAN FILOSOFIS,  SOSIOLOGIS, YURIDIS  

HUKUM PERJANJIAN NASIONAL 

 

i. Landasan Filosofis 

 

Apabila samasekali dilepaskan dari perspektif hukum, orang dapat memahami sebuah 
perjanjian (kontrak) sebagai  salah satu manifestasi dari upaya dan perilaku manusia 
untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas keberadaannya sebagai manusia. 
Perjanjian dapat ditinjau sebagai upaya bertimbal-balik antarmanusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yang senantiasa berkembang, dan yang karena itu hampir pasti tidak 
dapat dipenuhi seluruhnya sendiri. Tidaklah berlebihan pula bila dikatakan bahwa 
perjanjian adalah salah satu wujud dari interaksi antarmanusia sebagai makhluk sosial 
(zoon politikon). 
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Berbicara tentang manusia sebagai makhluk sosial, tentunya berbicara tentang 
bagaimana manusia menempatkan diri di dalam masyarakat, dan penempatan diri di 
dalam masyarakat akan senantiasa dipengaruhi oleh pandangan yang hidup di dalam 
masyarakat tentang pandangan ideal tentang kedudukan individu di dalam masyarakat 
itu. Bahkan lebih jauh lagi, pandanngan tentang bagaimana kedudukan manusia sebagai 
bagian dari masyarakat dan alam semesta. Prof. Soediman Kartohadiprodjo mengatakan 
bahwa manusia sebagai individu dan manusia sebagai kesatuan pergaulan hidup 
harus  dipahami sebagai  “suatu ke-dwitunggal-an”. Hal inilah yang konon berbeda dari  
cara pemikiran Barat yang berakar pada pandangan hidup individualistik dan yang 
senantiasa menempatkan individu sebagai pusat dari alam semesta 84. Dalam pola 
pemikiran individualistik, penegakan hak-hak individu lah yang terutama menerbitkan 
kewajiban serta batas-batas berperilaku individu-individu lain dan bahkan tindak-
tanduk negara. Tim berpendapat bahwa pola berpikir yang terakhir ini menjadi akar 
bagi, baik tradisi common law ataupun civil law dalam pembentukan asas-asas hukum di 
berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang hukum perjanjian.   

Membangun sebuah sistem dan perangkat aturan hukum mengenai Hukum Perjanjian 
Nasional (Indonesia) tentunya perlu diwarnai cara pandang manusia Indonesia tentang 
kedudukan manusia di dalam masyarakat serta di alam semesta itu. Cara pandang itulah 
yang seharusnya membentuk juga “ rechtsidee” (cita-hukum) bangsa Indonesia. Atau 
dengan perkataan lain, cara pandang itulah yang seharusnya mengemuka sebagai 
landasan berpikir manusia Indonesia tentang “keadilan” (justice) dan “ketertiban” 
(order).  Sebelum Tim membahas lebih lanjut mengenai konsekuensi-logis dari cara-
pandang bangsa Indonesia tentang kedudukan manusia di alam semesta 
(Weltanschauung) terhadap pemahaman tentang Perjanjian dan hukum perjanjian, 
maka ada baiknya disinggung secara ringkas dalam paragraf berikut ini tentang hakekat 
dari cara-pandang bangsa Indonesia, yang diyakini berakar pada nilai-nilai yang terbit 
dari sila-sila Pancasila85.  

Berdasarkan cara pandang itu, Tim juga akan berupaya mengejawantahkan nilai-nilai 
dasar itu di dalam Undang-undang Dasar 45 (Pembukaan) yang membentuk landasan 
konstitusional bagi legislasi di semua tingkat di Indonesia. Pada gilirannya, secara 
konsisten Tim akan mencoba merumuskan apa yang dapat disimpulkan menjadi Cita-
hukum (rechtsidee) bangsa Indonesia yang akan mendasari pula bagaimana pula hal itu 
seharusnya dimanifestasikan di dalam asas-asas hukum perjanjian nasional. Namun 
demikian, Tim menyadari pula bahwa dalam upaya menemukan dan merumuskan asas-
asas hukum perjanjian nasional itu, tetap ada kebutuhan nyata untuk memperhatikan 
dan mengakui pula eksistensi asas-asas umum hukum perjanjian universal (general 
principles of contract law) yang akan mewarnai pemaknaan asas-asas hukum perjanjian 

84  Diinspirasi oleh pandangan  Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa 
Indonesia, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hal 60 dst.  

 
85  Lihat dan bandingkan: B. Arief Sidharta,  
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nasional Indonesia. Hal yang terakhir ini penting untuk menjamin bahwa asas-asas 
hukum perjanjian nasional Indonesia akan memiliki tingkat kompatibilitas, dan karena 
itu akseptabilitas, yang cukup tinggi di dalam pergaulan dan transaksi-transaksi perdata 
internasional.  

 

 Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa 

 

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. Berdasarkan ketentuan konstitusi ini orang secara umum dapat 
memahami bahwa Negara Indonesia merupakan Rechtsstaat atau Negara berdasarkan 
Rule of Law. Umumnya diterima pandangan bahwa fungsi “negara berdasar hukum” 
dapat bersisi dua yaitu (i) membatasi kesewenang-wenangan dan penggunaan yang 
tidak semestinya dari kekuasaan negara; dan (ii) melindungi kepemilikan dan 
keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga-warga lainnya 86. Cara 
memahami konsep “negara hukum” seperti itu masih diwarnai pemikiran 
individualistik di mana perlindungan terhadap hak-hak (asasi) individu anggota 
masyarakatlah yang senantiasa menjadi pusat perhatian. Lintasan sejarah 
perkembangan asas dan aturan hukum perjanjian positif Indonesia pun menunjukkan 
bahwa KUHPerdata dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia pada 
dasarnya tumbuh di dalam konsep negara hukum seperti di atas. 

Yang menjadi masalah bagi Tim adalah apakah Hukum Perjanjian Nasional Indonesia 
kelak masih harus diletakkan di dalam kerangka pemikiran tentang “negara berdasar 
hukum” seperti di atas? Hal ini terutama menjadi penting apabila diyakini bahwa 
pembangunan dan reformasi hukum harus senantiasa bertolak dari pemikiran-
pemikiran dasariah tentang hukum (atau rechtsidee). Persoalan inilah yang mendorong 
Tim untuk menyajikan landas filsafati hukum perjanjian nasional, yang tampaknya tidak 
dapat dilepaskan dari pemikiran dan nilai-nilai yang diturunkan dari Pancasila.  

Anggapan yang terakhir ini bukan tidak berdasar, terutama apabila orang melihat 
Pembukaan UUD 1945 yang sebenarnya merumuskan visi dan misi bangsa Indonesia 
yang dituangkan menjadi dasar dan tujuan konstitusional organisasi negara ini 87.  Sila-
sila Pancasila secara tegas telah diterima sebagai dasar organisasi negara RI karena, 
sadar atau tidak, nilai-nilai di dalamnya mencerminkan  pandangan hidup atau jiwa 

86  Bedner, Adriaan, Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum, di dalam Myrna A Safitri, 
Awaludin Marwan, Yance Arizona (eds), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif – Urgensi dan Kritik, 
Epistema Institute/HuMA, Jakarta 2011, hal, 144 dst.  

 
87  Sunaryati Hartono, Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional 

Indonesia di Abad 21, Orasio Dies Natalis 50, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 
2008, hal 10 dst.  
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bangsa Indonesia (Volksgeist) 88. Karena itu, nilai-nilai tersebut tidak saja harus disadari 
sebagai dasar konstitusional, tetapi juga memberi “warna kebangsaan” bagi Hukum 
Perjanjian Nasional. Yang masih menjadi persoalan dalam konteks Naskah Akademik ini 
adalah bagaimana nilai-nilai yang terpancar dari sila-sila Pancasila itu seyogyanya 
mewarnai pemahaman bangsa Indonesia tentang perjanjian pada umumnya dan hukum 
perjanjian khususnya. Tidak ada niat serta kebutuhan bagi Tim untuk menciptakan 
asas-asas hukum perjanjian baru yang secara khas diturunkan dari nilai-nilai Pancasila. 
Yang dianggap penting untuk dieksplisitasikan adalah justru bagaimana pandangan 
hidup bangsa Indonesia itu mewarnai pemahaman terhadap asas-asas hukum 
perjanjian yang selama ini dianggap memiliki sifat dan makna yang universal. Di lain 
pihak, Tim menyadari pula bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan 
termasuk di bidang hukum perjanjian harus didasari oleh pola pemikiran dan nilai-nilai 
yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila, yang dapat dikatakan merupakan hasil 
kompromi dalam perjanjian moral yang luhur bangsa Indonesia yang harus 
diaplikasikan secara utuh.89 Hal itulah yang akan meletakkan dasar filsafati Hukum 
Perjanjian Nasional Indonesia di masa depan.  

Kelima Sila Pancasila sebagai sebuah pemikiran integral mengisyaratkan bahwa 
pemahaman terhadap makna masing-masing Sila tidak dapat dilepaskan dari 
keterkaitannya dengan sila-sila yang lain. Pengertian “Kekeluargaan” atau “gotong 
royong” yang seringkali dianggap sebagai abstraksi dari sila-sila Pancasila pada 
dasarnya merupakan kristalisasi dari alur-pemikiran sebagai berikut:  

a. Bangsa Indonesia meyakini bahwa umat manusia dan alam semesta merupakan 
ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang tertinggi dan berbeda dari ciptaan-ciptaan 
lainnya karena ia dilengkapi tidak saja dengan raga (physical being) tetapi juga 
dengan elemen rasa (emotional being) dan kemampuan menggunakan rasio 
(rational being)90 untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas eksistensinya 
di alam semesta. Keyakinan itu menumbuhkan pula kesadaran bahwa dalam 
menjalani kehidupan serta menempatkan diri di alam semesta itu, manusia 
senantiasa harus berbakti dan bertanggungjawab kepada Tuhan Sang Pencipta 
(hubungan vertikal); 

 
b. Bangsa Indonesia meyakini pula bahwa dalam Ke Maha-Esa an dan Ke Mahakuasa an 

Allah itu, manusia diciptakan sebagai satu umat yang sederajat satu sama lain  dan 
karena itu penghormatan dan pengakuan terhadap kesederajatan manusia itulah 
yang harus senantiasa dimanifestasikkan ke dalam pengakuan terhadap 

88  Sunaryati Hartono, ibid, hal 10. 
 
89  Notonagoro, Pembukaan Oendang-Oendang  Dasar 1945, Pidato pada Dies Natalis Universitas Airlangga,  

Surabaya, 10 Nopember 1955, hlm 29 
 
90  Bandingkan Soediman Kartohadiprodjo, 
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Kemanusiaan manusia yang berbeda dari ciptaan-ciptaan lainnya (Kemanusiaan yang 
adil dan beradab); 

 
c. Pengakuan terhadap kesederajatan itu membawa konsekuensi-logis bahwa 

perbedaan-perbedaan dan keunikan-keunikan yang dalam kenyataan melekat pada 
setiap manusia (dan setiap bangsa), sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan 
kebutuhan, sejarah, sosial-budaya, lingkungan hidup, dsb juga senantiasa harus 
memperoleh pengakuan serta penghormatan yang sewajarnya. Hal ini tidak saja 
berarti bahwa keunikan-keunikan yang melekat pada bangsa Indonesia dan bangsa-
bangsa lain sebagai nations haruslah dihormati sebagai akibat dari pengakuan 
terhadap kesederajatan di atas, tetapi juga bermakna pengakuan dan penghormatan 
terhadap perbedaan dan keunikan individual setiap manusia. Sebagai falsafah 
negara, nilai ini dicerminkan dalam Sila Persatuan Indonesia.  

 
d. Sebagai ciptaan Tuhan YME yang hidup dalam “kesatuan dalam perbedaan dan 

perbedaan dalam kesatuan” seperti yang dicerminkan oleh integralitas sila 1, 2 dan 3, 
maka segala upaya manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota 
masyarakat, harus diwujudkan melalui kemufakatan yang dicapai melalui 
musyawarah. Apabila “musyawarah untuk mencapai mufakat” hendak disetarakan 
dengan konsep “demokrasi”, maka sila ke 4 Pancasila mengamanatkan demokrasi 
dalam arti bahwa segala keputusan atau kesepakatan yang hendak dibuat dalam 
interaksi antarmanusia tidak dapat hanya ditinjau dari pengakuan dan penegakan 
hak saja, tetapi harus dipahami dalam harmoni keselarasan dengan pelaksanaan 
kewajiban-kewajiban yang wajib ditegakkan demi kepentingan dan/atau tujuan 
bersama.   Karena itulah kesepakatan (atau mufakat) merupakan hal yang sangat 
bernilai tinggi, karena ia mencerminkan kesediaan untuk berkorban demi 
pencapaian tujuan bersama dan komitmen untuk menghormati hak sesama untuk 
memperoleh kebahagiaan. Musyawarah untuk mufakat  merupakan sifat yang pada 
dasarnya melekat (inherent) pada eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan 
Tuhan yang senantiasa ada di dalam masyarakat (social being). Hal ini merupakan 
manifestasi dari unsur keempat yang membentuk manusia seutuhnya, yaitu unsur 
rukun 91 

 
e. Dengan semangat itulah relasi dan interaksi antarmanusia, baik dalam tingkat mikro 

(antar individu) maupun makro (individu dan masyarakat, individu dan negara, 
antarnegara) seharusnya diwujudkan. Artinya, berdasarkan Pancasila,  bekerjanya 
elemen-elemen raga, rasa, rasio dan rukun secara selaras (harmonious) itulah yang 
akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan.  Pencapaian tujuan dalam hidup di 
dalam koridor inilah (dalam semangat pengabdian dan tanggungjawab kepada Sang 
Pencipta, dalam pengakuan atas kesederajatan, dalam pengakuan atas perbedaan 

91  Bandingkan Soediman Kartohadiprodjo, Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup 
Bangsa Indonesia, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010, hal 161 dst.  
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dan keunikan, melalui musyawarah untuk mewujudkan mufakat) niscaya 
mewujudkan keadilan sosial (social justice).  Prinsip kesederajatan (equality) dan 
solidaritas (Solidarity) yang seringkali diterima sebagai elemen-elemen utama 
keadilan sosial yang terkandung di dalam Sila ke 5 Pancasila (social justice) 
seharusnya diterima sebagai konsekuensi logis dari cara berpikir yang saling berkait 
antara Sila-sila 1, 2 dan 3 serta melalui Sila ke 4 Pancasila.  

 
Bertitik tolak dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yang bermuara pada keselarasan 
pencapaian (harmonious achievements) berbagai aspek kebutuhan dan tujuan hidup 
manusia dan bangsa Indonesia, maka Tim berpandangan bahwa secara esensial pokok-
pokok pemikiran filsafat Pancasila di bidang hukum dimanifestasikan ke dalam cara 
berpikir dan perwujudan kaidah-kaidah hukum adat. Yang masih menjadi persoalan 
bagi Tim dan juga bagi para legislator dalam perumusan Undang-undang Hukum 
Perjanjian Nasional kelak adalah sejauh mana esensi pola berpikir yuridik hukum 
adat ini dapat  mengadaptasi pada perkembangan kebutuhan masyarakat akan 
sebuah sistem hukum perjanjian modern, atau sebaliknya, sejauh mana pemahaman 
kita terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini dan di masa depan 
harus diadaptasikan seoptimal mungkin pada prinsip-prinsip hukum yang berakar pada 
hukum adat ini?.  

Di dalam paragraf-paragraf berikut ini, Tim berupaya menggambarkan bagaimana 
kedudukan hukum adat dalam penyusunan hukum perjanjian Indonesia di masa depan, 
tanpa bermaksud untuk mengecilkan arti dan kedudukan dari tradisi-tradisi hukum lain 
yang mungkin juga berpengaruh secara filsafati (common law, civil law, hukum Islam) 92.  

Terdapat  empat hal yang menjadi pemikiran Tim dalam konteks kedudukan Hukum 
Adat dalam pembangunan Hukum Perjanjian Nasional, yakni, (a) perbedaan dan 
persamaan mendasar antara hukum adat dan hukum perdata barat dalam kaitannya 
dengan hukum kontrak. (b) asas-asas hukum adat apa yang seyogyanya dijadikan 
landasan utama bagi pembentukan hukum kontrak nasional, (c) bagaimana hukum 
kontrak Indonesia (yang dibangun di atas asas-asas KUHPerdata Belanda yang Lama) 
harus dikembangkan, dan (d) bagaimana peran dan kedudukan asas-asas hukum adat 
dijadikan dasar dalam hukum kontrak Indonesia yang akan datang? Dalam pengkajian 
ini, Tim bersepakat untuk mendekati persoalan ini melalui pendekatan normatif dengan 
menggunakan data sekunder sebagai sarananya. 

(f) Hukum Barat dan Hukum Adat di Indonesia 

Masyarakat hukum adat bertitik tolak pada pandangan hidup bahwa manusia 
perseorangan itu merupakan bagian dari kelompok dan ia harus berkorban demi 
keberlangsungan dan kesejahteraan kelompoknya. Prof. Koesnoe memberikan 

92  Disarikan dari makalah Dr. Paripurna Sugarda (Anggota Tim) yang disusun untuk keperluan penysunan 
Naskah Akademik ini, dan berjudul: Posisi Hukum Adat dalam Penyusunan Hukum Kontrak Nasional 
Indonesia”, Jakarta, Desember  2013.  
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delapan kategori dasar dalam hukum adat yakni;93 (1) pandangan hidup adat, yaitu 
manusia sebagai spesies ciptaan dalam alam; (2) sebagai ciptaan tersendiri, sebagai 
spesies adalah dikodratkan hidup dalam kebersamaan dan tidak sendiri-sendiri; (3) 
hidup kebersamaan, mengandung arti bahwa segenap anggota/orang adalah sama; 
(4) hidup kerakyatan itu dipertahankan dengan hidup rukun; (5) hidup rukun itu 
diselenggarakan dengan hidup satu sama lain saling mengabdi sehingga setiap 
orang adalah abdi tetapi sekaligus adalah warga (keluarga); (6) saling mengabdi, 
berarti beradi berkorban untuk keseluruhan; (7) korban berarti selalu ngunduh 
(siapa berkorban pasti menikmati hasilnya) dengan jalan nggaduh (menggarap 
tanah atau memelihara ternak milik orang lain untuk mendapatkan bagi hasil) ; (8) 
dengan demikian akan dapat dicapai suatu hidup bersama yang tata, tentram, kerta 
raharja.  

Jalan hidup bersama (kolektif) menurut padangan Hukum adat berbeda jika 
dibandingkan dengan hukum barat. Hukum adat lebih menekankan kepada 
kebersamaan  sedangkan hukum barat lebih menekankan pada hak individu.  
Koesnoe membedakan kedua hukum tersebut dengan mengatakan bahwa: 
94“Hukum Adat lebih menekankan kepada apa yang disebut pandum dan nggaduh 
properti orang lain dengan membagi hasilnya,  sedangkan Hukum Barat dalam 
pengolahan yuridisnya akan lebih menekankan kepada persoalan hak subyektif 
dengan kebebasan untuk menguasai dan menikmatinya bagi individu yang 
bersangkutan.”   

Untuk menjelaskan pola berpikir ini secara kontras, ada baiknya disinggung 
ketentuan-ketentuan di bidang Hukum Waris. Pasal 1066 ayat (1) KUHPdt 
mengatakan bahwa: “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta 
peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam 
keadaan tak terbagi.” Pasal ini mencerminkan sifat inividualistik dari kepemilikan 
harta; harta waris harus dibagi habis. Sifat individualistik dari pasal ini diperkuat 
oleh ayat (2)-nya yang memberi hak menuntut kepada ahli waris terhadap adanya 
upaya agar harta waris tidak dibagi.  

Hukum waris adat, di lain pihak, memiliki karakter yang berbeda. Hukum adat 
Indonesia dipandang lebih sebagai proses pengalihan dan peralihan yang terus 
berlanjut dari semua kekayaan materiil dan immateriil dari satu generasi ke 
generasi yang lain.95 Jadi terdapat konsep kepemilikan kolektif (yaitu generasi) atas 
harta waris yang, untuk kepentingan generasi tersebut, tidak dibagikan. Konsep 

93 Moch. Koesnoe, 1998, Menuju Kepada Penyusunan Teori Hukum Adat, Dalam Hukum Adat dan 
Modernisasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hal. 65. 
 
94 Ibid., Hal. 67. Pandum (Jawa) artinya pemberian, nggaduh (Jawa) artinya meminjam porperti 
(tanah atau ternak) untuk kemudian dibagi hasilnya dengan pemilik (Penjelasan Tim). 

95 Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian 
Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, Alih Bahasa oleh Tistam P. Moeliono, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
Hal. 167 
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kepemilikan harta bersama ini dimaknai dengan cukup terperinci. Soekanto, 
sebagaimana dikutip oleh Budiono,  menyatakan bahwa dalam hukum adat dikenal 
tiga bentuk kepemilikan harta bersama, yakni harta pusaka, harta keluarga besar, 
harta keluarga batih, dan harta milik masyarakat bersama.96 Dijelaskan oleh 
Soekanto bahwa:97   

“Harta pusaka tidak dibagi-bagikan. Harta keluarga besar (familliegoederen) dan 
harta keluarga batih (keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak-anak yang belum 
kawin) (beschikkingsrecht) dibedakan dalam hal ada tidaknya keturunan. Dalam hal 

tidak ada keturunan maka harta akan kembali kepada keluarga besar, sedangkan 
harta keluarga batih akan diberikan kepada janda/duda. Barang atau harta milik 

bersama adalah harta yang masih tercakup ke dalam hak ulayat (beshikkingsrecht) 
masyarakat hukum bersangkutan.” 

Konsep hak milik dalam hukum adat, yang lebih bersifat kolektif, tersebut berbeda 
dengan konsep hak milik pada hukum barat. Konsep hak milik menurut hukum 
barat, yang individualistik, dicerminkan oleh Pasal 570 KUH Pdt. Pasal tersebut 
menyatakan bahwa:  

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan 
leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan 

sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum 
yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya , dan tidak 

mengganggu hak-hak  orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi 
kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas 

ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.” 

Ciri masyarakat komunal dalam hukum adat juga jelas digambarkan oleh Soepomo. 
Dikatakan oleh Soepomo, sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, bahwa:98  

“Bukan individu, melainkan masyarakatlah yang utama di dalam hukum adat. Pusat 
kehidupan hukum adalah masyarakat. Individu pertama-tama dipandang sebagai 

anggota masyarakat, sebagai oragan hidup melalui mana tujuan-tujuan 
kemasyarakatan dapat dicapai. Dalam pandangan dunia hukum adat, hidup individu 

terutama tertuju pada upaya memenuhi tugas-tugas kemasyarakatan.” 

Dalam hukum adat dikenal sistem kemasyarakatan dengan hubungan guyup. Dalam 
hubungan guyup ini seseorang mengahadapi orang lain sebagai tujuan (aim).99 
Perekat dalam hubungan itu ialah berbagai perasaan seperti; cinta, rindu, simpati, 
hormat, kesediaan tolong menolong, dan solidaritas terlepas dari perhitungan laba 

96  Loc.cit. 
 
97  Loc.cit 
98  Op.cit. Hal. 179 
 
99  Imam Sudiyat,   1981, Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar, Liberti, Yogyakarta, Hal. 150 
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rugi untuk diri pribadi.100 Hubungan guyup ini dihadapkan pada dengan hubungan 
pamrih (interest). Dalam hubungan ini, orang mengadapi orang yang lain sebagai 
lantaran, jalan, perantara saja untuk mencapai pamrih pribadinya, tujuan 
pribadinya yang dipertimbangkan untuk ruginya.101 Hubungan bisnis terutama 
dilingkupi oleh hubungan pamrih ini. Dapat dikatakan bahwa kedua hubungan ini 
ada dalam setiap sistem masyarakat dengan berbagai variasi kental-cairnya unsur 
individualistik dalam masyarakat komunal. 

Dalam komunitas adat, hubungan yang bersifat komunal tetap ditemukan unsur-
unsur individualistik, dan demikian pula sebaliknya. Derajad besarnya unsur-unsur 
individual dalam sistem masyarakat komunal antara lain dipengaruhi oleh seberapa 
besar perkembangan ekonomi dan kehidupan gaya barat yang dianut oleh 
masyarakat komunal tersebut  seiring dengan proses “modernisasi” yang banyak 
dipengaruhi oleh budaya barat. Menarik apa yang dikatakan oleh Holleman, 
sebagaimana kembali dikutip oleh Herlien Budiono, tentang hubungan kedua unsur 
tersebut. Holleman mengatakan bahwa:102  

“Sifat komunal sebagai ciri khas dalam kehidupan hukum Indonesia dan hukum pada 
umumnya tidak dapat diisolir begitu saja, dan tidak pula mungkin dicermati sebagai 
faktor yang berdiri sendiri. Melainkan harus dipandang sebagai faktor berlawanan 
dan terutama berhubungan dengan elemen individual, sebagaimana terus menerus 
terejawantahkan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Apa yang khas bukanlah 

masyarakat itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa sekalipun faktor ini yang paling 
dominan pada tempat-tempat tertentu, unsur inidvidual tidak lenyap: setiap saat 
kelompok dan kehidupan hukumnya menunjukkan tingkat diferensiasi tertentu: 

bagian dari kelompok dan individu di dalam kehidupannya masing-masing berbeda, 
yaitu suatu yang khusus terhadap yang umum. Pada lain pihak, juga khas ialah fakta 
bahwa sebaliknya individu sebagai subyek hukum tidak mutlak mandiri, tetapi (juga 

dalam bidang-bidang kehidupan yang paling terindividualisasi), tapa kehilangan 
kemandiriannya, masih memiliki rasa ikatan dan kesadaran kemasyarakatan yang 
cukup kental. Sedemikan, sehingga individu, dalam kehidupan mereka yang realtif 

terindividualisasi pun tetap menunjukkan karakter komunal.” 

Dengan demikian, dalam alam pikiran adat, hubungan individu dan komunitas 
tempat ia berada memiliki arti yang spesifik; dalam arti bahwa ia ada karena 
adanya masyarakat dan tidak sebaliknya bahwa individulah yang membentuk 
masyarakat. Keunikan ini digambarkan oleh Herlien Budiono dengan mengatakan 
bahwa:103 “: 

100  Loc.cit. 
 
101  Loc.cit. 
 
102  Herlien Budiono, Op.cit. Hal. 181 

 
103    Ibid. Hal. 183 
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Individu dan masyarakat adalah dua kumpulan yang sama wigatinya (pentingnya), 
namun sekaligus saling bergantung, sedemikian sehingga individu tidak mungkin 

menjalankan hidupnya dengan mengabaikan ikatan kemasyaratan dan begitu juga 
sebaliknya masyarakat tidak mungkin tumbuh kembang dengan mengabaikan 

individu.” 

(g) Asas-Asas Hukum Adat yang Seyogyanya menjadi Asas Hukum Kontrak 
Nasional 

 
Hukum terbentuk dari bahan dasar pikiran atau pandangan hidup manusia dan 
realitas yang hidup dalam masyarakat seperti tradisi dan alam sekitar di mana 
masyarakat itu hidup dan menjalankan aktivitasnya. Von Savigny, sebagaimana 
dikutip oleh Sudiyat,  mengatakan bahwa hukum mengikuti “volksgeist” 
(jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.104  Hukum adat 
merupakan salah satu dasar pikiran atau pandangan hidup bangsa Indonesia dalam 
menyusun dan menetapkan dasar negara. Muhammad Yamin, salah satu anggota 
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam 
pidatonya yang berjudul “Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia,” 
antara lain menyatakan bahwa:105 “Dari peradaban rakyat zaman sekarang, dan 
dari susunan Negara Hukum adat bagian bawahan, dari sanalah kita 
mengumpulkan dan mengumpulkan sari-sari tata negara yang sebetul-betulnya 
dapat menjadi dasar negara.” 

 
Dasar negara Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan Undang-
Undang 1945 adalah Pancasila, yakni pada prinsipnya terdiri dari (1) Ketuhanan 
Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; 
(4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Kebijaksanaan Dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan; (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
Menurut Soekarno, jika kelima sila tersebut diperas menjadi satu maka akan 
menjadi asas gotong royong (communal help). Soekarno, salah satu anggota BPUPKI 
dalam Rapat BPUPKI dalam sidang 1 Juni 1945 menyatakan bahwa:  “Jikalau saya 
peras yang lima menjadi tiga dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu 
perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong royong’. Negara Indonesia 
yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.”106 Setelah itu, pada tanggal 15 
Agustus 1945, dua hari sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya, pada 
forum Rapat Besar BPUPKI, Muhammad Hatta menyatakan bahwa:107 “Usul saya 

 
104  Imam Sudiyat, Op.cit. Hal 34. 
 
105  Muhammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, Jajasan Prapantja, 

Djakarta, Hal. 91. 
 

106  Ibid.Hal. 79, Soekarno kemudian menjadi presiden pertama RI. 
 
107  Ibid. Hal 300,  Muhammad Hatta kemudian menjadi wakil presiden pertama RI. 
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tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga suapaya negara yang kita dirikan itu ialah 
negara pengurus, supaya negara pengurus ini nanti jangan menjadi negara 
kekuasaan, negara penindas. Dasar yang kita kemukakan ialah dasar gotong royong 
dan usaha bersama. Pendek kata dasar kolektivisme.” Selain asas gotong-royong, 
landasan idiil negara RI juga menganut asas tolong-menolong (mutual help) dan 
asas kekeluargaan. Paham ini antara lain diungkapkan oleh Soekarno pada Rapat 
Besar tersebut di atas. Soekarno mengatakan bahwa:108 “ ... Maka oleh karena itu, 
jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham 
kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong, dan keadilan sosial, 
enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan leberalisme dari 
padanya.”  

Asas kekeluargaan, asas gotong royong, dan asas tolong menolong merupakan ciri 
masyarakat adat Indonesia dan dengan demikian merupakan sumbangsih hukum 
adat ke dalam pembentukan hukum nasional, termasuk hukum kontrak. Hooker, 
sebagaimana dikutip Herlien Budiono, mengkonstatasi empat karakteristik 
masyarakat adat yakni: 109  

(1)  the distribution of obligations is often a function of an actual or putative 
genealogical relationship;  

(2) the community, whether defined on a genealogical or a territorial basis, almost 
always has a greater right over land distribution that the individual possessor or 
occupier;  

(3) the institutions of tolong-menolong (mutual help) and gotong royong (communal 
help) exemplify the individual’s subjection to a common set of obligations;  

(4) all the adats posit the preservation of harmony between the community and 
nature.”  

Karakter ke empat tersebut kemudian tercermin dalam simbol negara Indonesia; 
Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan 
dalam kesatuan. Hartono, dalam kaitannya dengan asas kekeluargaan menyatakan 
bahwa:110 “ Asas kekeluargaan, misalnya merupakan sumbangsih Hukum Adat bagi 
UUD 1945, karena sudah diangkat dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945.” Budiono 
mengatakan bahwa dalam kaitan dengan struktur sosial di dalam asas asas umum 

 
108  Loc.cit. 297 
 
109  Budiono, op.cit. Hal 184, dikutip dari M.B. Hooker, Adat Law in Modern Indonesia, Oxford University Press, 

Kuala Lumpur, 1978, hal. 55 
 
110  Sunaryati Hartono, 1998, Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional, 

Dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Op.cit. Hal. 174. 
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hukum adat tersebut di atas dapat ditemukan konsep dan pengertian-pengertian, 
seperti rukun, patut atau pantas, dan laras.111  

(i) Makna Kekeluargaan, Gotong Royong, dan Tolong Menolong 

Pandangan komunalis dalam corak pikir bangsa Indonesia tertuju pada sikap 
kekeluargaan.112 Berdarkan pola pikir tersebut, individu diterima sebagai 
dalam masyarakat dan selalu mendapatkan hak-hak dalam lingkup masyarakat. 
Pengertian keluarga di sini merupakan kesatuan dari suatu kelompok masyarat. 
Pengertian kekeluargaan ini juga mengandung makna bahwa hak-hak yang 
diperoleh dalam kelompok masyarakat tersebut menyerupai atau mendekati 
hak yang diperoleh dalam hubungan keluarga dalam arti hubungan dalam 
hubungan darah maupun perkawinan. Dalam hubungan ini  individu di situ 
merupakan anggota yang berhak atas hak-hak “kekeluargaan” tersebut, dan 
dengan demikian sikap kekeluargaan adalah sikap yang merelakan individu lain 
mendapatkan hak dalam suatu masyarakat sebagai anggota masyarakat 
tersebut. 

Prinsip gotong-royong berarti kegiatan bekerjasama untuk mencapai tujuan 
bersama. Gotong-royong atau to help and to support each other113 dimaknai 
sebagai bentuk kerjasama oleh semua dalam rangka tujuan kesejahteraan 
bersama. Dalam gotong-royong masyarakat memberikan pertolongan tanpa 
pamrih (interest), tidak mengandalkan atau mengharapkan imbalan, baik 
sekarang maupun di kemudian hari. Dalam gotong-royong ini kepentingan 
perseorangan tercerap ke dalam totalitas kehidupan bersama atas prinsip 
bahwa dalam kehidupan bersama seseorang harus mendahulukan kepentingan 
bersama daripada kepentingannya sendiri, dengan tujuan mengupayakan dan 
menjaga ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan di dalam masyarakat.114 
Kerjasama dalam ikatan gotong-royong ini merupakan pengejawantahan dalam 
asas rukun.115 

Tolong-menolong mirip dengan gotong-royong dalam arti tetap terdapat unsur 
kebersamaan. Perbedaannya adalah dalam tolong-menolong terdapat unsur 
pamrih di dalamnya. Dengan demikian terkandung asas  timbal balik. Van Dijk 
mengatakan bahwa tolong-menolong ialah bantu membantu dengan baraing-
baranbg dan kerja antara anggota-anggota sepersekutuan atau selingkungan 

111  Budiono, op.cit. Hal. 166. 
 
112  Op.cit. Hal. 178. 
 
113  Lukman Ali, Hasaln Alwi, and Harimurti Kridalaksa, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 

keempat, Balai Pustaka, Hal. 324. 
 
114  Budiono, Op.cit. Hal. 192. 
 
115  Loc.cit. 
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dan segala itu berlaku dalam lingkungan warga-warga sepersekutuan atau 
dalam lingkungan sebagian dari masyarakat.116 Salah satu contoh dalam tolong-
menolong adalah sambat-sinambat (Jawa) di mana jika A membantu B untuk 
membangun rumah, maka pada saat A membangun rumah, B akan membantu 
A.117 Bantuan dapat berbentuk apa saja.  Contoh lain berkaitan dengan tolong-
menolong ini misalnya magersari, arisan, dan subak. 

(ii) Asas Rukun, Patut atau Pantas, dan Laras 

Asas rukun, patut atau pantas, dan laras ditemukan dalam struktur sosial dalam 
asas-asas umum hukum adat. Koesnoe, sebagaimana dikutip oleh Budiono 
menjelaskan asas-asas tersebut sebagai berikut.118 

1) Asas Rukun 
Asas rukun terkait erat dengan pendangan bahwa seseorang dan sikapnya 
(sebagaimana diedealisasikan oleh adat) berkenaan cara hidup bersama di 
dalam masyarakt: masyarakat yang hidup damai, tenang, dan bahagia. 
Sejalan dengan asas ini manusia di dalam hidup kemasyarakatan tidak 
mungkin dipandang terpisah dari manusia-manusia lainnya. Saling 
ketergantungan antar manusia (di dalam masyarakat) memaksakan 
pelibatan dan perhatian penuh dari setiap orang untuk mempertahankan 
dan melestarikan kehidupan masyarakat. Perhatian di sini tidak difokuskan 
sekadar pada aspek tertentu dari hidup bermasyarakat, yakni perhitungan 
untung-rugi, tetapi juga pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Di 
dalam kehidupan sehari-hari, asas ini terejawantahkan dalam “ajaran 
pembuatan keputusan secara aklamasi” dan “ajaran musyawarh” dan 
“ajaran bermufakat” serta “ajaran bertindak bersama-sama” atau ajaran 
gotong-royong” dan ajaran “tolong-menolong.” 

 
2) Asas Patut atau Pantas 

Asas patut atau pantas pada tataran moral dan sekaligus pada tataran akal 
sehat terarah pada penilaian suatu tindakan atau situasi faktual tertentu. 
Dengan kata lain, patut mencakup, baik elemen moral, yakni berkenaan 
dengan penilaian baik atau buruk maupun akal sehat, yakni penilaian yang 
berkesusaian dengan hukum-hukum logika. Elemen moral terfokus pada 
status dan kualitas, rasa kehormatan (martabat), dan harga diri orang yang 
bersangkutan.  Ajaran kepatutan, dari akar kata patut, memberi penekanan 
pada ajaran yang memberikan pedoman cara berperilaku berhadapan 

116  Van Dijk, 1982,  Pengantar Hukum Adat Indonesia, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Penerbit Sumur 
Bandung, Hal. 74 

 
117  Soekanto, 1985, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Cetakan Ke Dua, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, Hal. 93-

94. 
 
118  Budiono, loc.cit. Hal. 242-244 
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dengan orang, baik yang dihormatin maupun yang kurang dihormati. Di 
dalam masyarakat adat, seseorang selalu berupaya menjaga status (sosial) 
dan mempertahankan martabatnya. Orang merasa malu jika status dan 
martabatnya direndahkan. Ajaran kepatutan pada dasarnyta hendak 
melingdungi atau menjauhkan manusia dari tindakan-tindakan yang dapat 
menempatkannya dalam situasi maru (kehilangan muka). 

 
3) Asas Laras (Harmoni) 

Asas laras (harmoni) berkenaan dengan persoalan bagaimana memuaskan 
kebutuhan estetis yang hidup di dalam masyarakat, bagaimana suatu 
sengketa dapat diselesaikan sehingga, baik para pihak maupun masyarakat 
sendiri menerima dan mendukung secara optimal cara penyelesaian 
sengketa yang ditawarkan. Asas keselarasan memberikan jawaban atas 
suatu persoalan sehingga penyelesaiannya itu dianggap memuaskan, baik 
oleh mereka yang langsung berkepentingan maupun oleh masyarakat, 
yakni berdasarkan ukuran kebutuhan dan perasaaan hukum dan moral; 
segala sesuatu telah kembali seperti semula (seperti sebelum sengketa atau 
persoalan muncul dan mengganggu keseimbangan/keselarasan 
masyarakat).   

 
(h) Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak Pada KUH Perdata (BW) 

 
Pada Naskah Akademik ini hanya akan diuraikan dua asas yang dikembangkan dari 
KUHPdt Indonesia, sebagai hukum perjanjian lama,  dan KUH Pdt Belanda, sebagai 
hukum perjanjian yang baru. Pertama adalah asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) 
KUPdt Indonesia mengatur bahwa a contract must be perform in good faith. KUHPdt 
Belanda memperluas cakupan itikad baik ini dengan mengaturnya di Pasal 6:2 KUH 
Pdt . Ayat (1) dari pasal tersebut menyatakan bahwa  a creditor and debtor must, as 
between themselves, act in accordance with the requirements of reasonableness and 
equity. Perbedaan utama antara dua ketentuan tersebut adalah tentang ruang 
lingkup kewajiban beritikad baik. Pasal 1338 ayat (1) KUH Pdt Indonesia tidak 
menjelaskan apakah kewajiban beritikad baik juga mencakup kewajiban-kewajiban 
yang tidak ditimbulkan dari kontrak. Pasal 6:2 KUH Pdt Belanda menjawab 
keraguan tersebut. Kewajiban beritikad baik tidak saja wajib bagi para pihak 
sebagai akibat dari hubungan kontrak, tetapi juga hubungan yang ditimbulkan dari 
sumber lain. Kata-kata “as debtor and creditor: menunjukkan bahwa ketentuan 
tersebut berlaku hanya untuk kewajiban dan hak tambahan (ancillary) sebagai 
akibat dari tuntutan reasonableness and equity, yang kemudian menentukan posisi 
hukum dari para pihak terhadap kewajiban tersebut.119 Kewajiban berdasarkan 
reasonableness and equity timbul tidak saja bagi debitur tetapi juga bagi kreditur. 

119 The Netherlands Ministry of Justice, 1977, Book 6, the Law of Obligations, Draft Text and Commentary, 
Sijthoff, Leyden, Hal. 74 
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KUH Pdt Belanda juga memperbaiki KUH Pdt Indonesia dalam hal berlakunya 
ketentuan di luar kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas berlakunya ketentuan 
lain selain yang diperjanjikan oleh para pihak ini diatur dalam  Pasal 1339 KUH Pdt 
Indonesia yang pada prinsipnya menyatakan bahwa “the parties are bound not only 
by what is specifically provided in the contract, but also by that which, according to 
the nature of the contract, is required by reasonableness, custom and statute.120 
KUHPdt Belanda memberikan tambahan bahwa kontrak, selain tunduk oleh 
ketentuan yang dibuat oleh para pihak, juga tunduk kepada itikad baik 
(reasonableness and equity), tidak saja tunduk kepada kepatutan saja 
(reasonableness). Lihat Pasal 6:248 ayat (2) KUH Pdt Belanda yang menyatakan 
bahwa “A rule binding upon the parties as a result of the contract does not apply to 
the extent that, in the given circumstances, this would be unacceptable acoording to 
the criteria of reasonableness and equity.   

Selain itu, KUHPdt Belanda juga memastikan bahwa asas reasonableness dan equity 
menduduki kedudukan tertinggi di atas ketentuan-ketentuan, atau perbuatan 
hukum, baik yang dibuat oleh para pihak, hukum, dan kebiasaan (usage). Hal ini 
tercermin dari isi Pasal 6:2 ayat (2) KUHPdt Belanda yang menyatakan bahwa: a  
rule binding upon them by virtue of law, usage or a juridical act does not appy to the 
extent that, in the given circumstances, this would be unacceptable according to 
criteria of reasonableness and equity. 

 

(i) Penempatan Asas-Asas Hukum Adat Sebagai Asas Dalam Hukum Kontrak 
Nasional 

Perkembangan pengaturan asas itikad baik sebagaimana diuraikan di atas 
menunjukkan kemajuan yang substansial, dalam arti bahwa asas ini (yang 
kemudian disebut sebagai asas reasonableness and equity) dengan tegas 
ditempatkan pada posisi paling penting dalam hubungan hukum yang terjadi 
(bukan hanya yang dibuat oleh) bagi para pihak. Dalam hukum Belanda, asas 
reasonableness and equity dianggap sebagai general principle (asas umum), atau 
open norm, yakni norma yang isinya tidak bisa dilahirkan dengan cara yang 
abstrak, tetapi dengan tergantung kepada lingkungan (relevant circumstances) dari 
kasus di mana norma tersebut diterapkan dan harus dilahirkan dengan cara 
konkrit.121 

Konkretisasi dari asas equitableness and equity ini menurut Busch et.al dilakukan 
dengan menetapkan tiga fungsi dari asas itikad baik, yang kemudian disebut 

 
120  Sudargo Gautama, 2002, Indonesian Business Law, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, Hal. 83 
 
121  Danny Busch, Ewoud H. Hondius, Hugo J. Van Kooten, Harriet N. Schelhaas (General Editor), and Wndy 

M. Schrama, 2002, The Principles of European Contract Law and Dutch, a Commentary, Ars Aequi Libri 
Nijmengen & Kluwer Law International, Teh Huge/London/New York. Hal. 49 
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sebagai an “inner system”, yakni interpretation, supplementation, dan limitation, 
sebagai berikut:.122  

(1) Interpretation: all contaracts must me interpreted according to the principle of 
reasonableness and equity. 

(2) Supplementation: A second fuction consists of identifying supplementary rights 
and duties, not expressly agreed upon by the perties in their contract. See Art 
6:248 (1) BW, which provide that a contract not only has the juridical effects 
agreed upon by the parties, but also those which, according to the nature of the 
contract, result from the law, usage, or the requirements of reasonableness and 
equity; Asser-Hartkamp 4-11 (2001), no 307. 

(3) Limitation: Thirdly, there is a derogating or limiting function. This means that a 
rule which is binding upon the parties as a result of the contract does not appy to 
the extent that, in the given circumstances, this would be unacceptable to the  
criteria of reasonableness and equity. 

Proses konkretisasi asas reasonableness and equity tersebut dapat menjadi jalan 
bagi penerapan asas hukum adat seperti asas kekeluargaan, gotong royong, tolong 
menolong, rukun, patut atau pantas, serta laras. Melalui fungsi interpretasi, 
misalnya, dalam melakukan interpretasi reasonableness dan equity, asas-asas 
hukum adat tersebut harus dijadikan rujukan. Melalui fungsi supplementation, 
misalnya, sifat komunalistik dari hukum adat bisa diwajibkan sebagai bahan 
pertimbangan. Dengan fungsi limitation, asas hukum adat, misalnya gotong-royong 
dapat ditempatkan sebagai asas yang membatasi melalui penerapan asas 
reasonableness and equity. Dalam arti bahwa dalam menggunakan asas 
reasonableness and equity,dengan melihat lingkungan dalam perjanjian tersebut, 
asas gotong royong harus menjadi rujukan utama. 

(j) Kesimpulan 

Asas-asas hukum perdata barat jika dihadapkan dengan asas-asas hukum perdata 
adat maka asas-asas hukum perdata barat cenderung bersifat individualistik 
sedangkan asas hukum perdata adat cenderung bersifat komunalistik. Hukum barat 
dalam perkembangannya mengalami proses koletivisasi sedangkan hukum adat 
mengalami proses indvidualisasi. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu hukum yakni faktor idiil 
dan faktor riil. Asas-asas kekeluargaan, gotong-royong, dan tolong-menolong 
merupakan asas yang hukum adat yang merupakan faktor idiil dalam pembentukan 
hukum kontrak Nasional, sedangkan asas rukun, kepatutan atau kepantasan dan 
laras (harmoni) merupakan asas hukum adat yang merupakan faktor riil dalam 
pembentukan hukum kontrak nasional. 

122  Loc.cit.  
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Hukum perjanjian Indonesia (KUH Pdt Belanda Lama), di Belanda, dengan the 
Netherlands New Civil Code (NBW) kearah yang lebih jelas, lebih luas cakupannya, 
dan lebih terarah penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Hukum 
Perdata Belanda mengembangkan peraturan yang mengandung asas itikad baik. 

Dengan perkembangan pengaturan asas itikad baik yang terjadi di Belanda, asas-
asas hukum adat berpeluang untuk tampil dan dipergunakan dalam hukum kontrak 
nasional. Cara yang mungkin dilakukan untuk menampilkan asas-asas hukum adat 
dalam hukum kontrak nasional adalah dengan menggunakan proses konkretisasi 
asas itikad baik dalam hukum kontrak sebagai sarananya. 

 
Pancasila Sebagai Dasar Negara 
 
Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara secara formal-yuridik telah ditegaskan 
dengan pemuatan sila-sila Pancasila di dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-undang 
Dasar 1945, yang menegaskan bahwa:  
 

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 

kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 
Pemuatan Pancasila sebagai dasar organisasi negara RI di dalam Pembukaan UUD 1945 
berarti Pancasila yang dianggap mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia 
juga harus menjiwai pelaksanaan organisasi negara RI. Karena itu bila kita kembali 
pada perumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa 
“Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dengan penerimaan atas Pancasila 
sebagai dasar penyusunan serta penetapan aturan-aturan dasar organisasi negara, kini 
makna yang paling sederhana dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut adalah bahwa 
konsep negara hukum yang dimaksud adalah yang diselenggarakan di dalam konteks 
Pancasila. Artinya, cita-hukum Pancasila lah yang harus senantiasa mewarnai 
pembentukan dan pemberlakuan hukum di Indonesia 123. Apakah rechtsidee 

123  Pandangan-pandangan tentang “keberlakuan kaidah hukum” menganggap bahwa tinjauan terhadap 
keberlakuan  itu dapat ditinjau dari sudut faktual, normatif, maupun evaluatif. Lihat lebih lanjut: Bruggink, 
J.J. H, Refleksi tentang Hukum, Alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 
147 dst.  Penerimaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara niscaya akan 
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berdasarkan Pancasila itu? Tim berpandangan bahwa hukum bertujuan untuk 
menciptakan keselarasan antara kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan 
(justice). Dalam konteks Pancasila dan UUD 1945 hukum harus berupaya menciptakan 
keadilan yang berkepastian hukum, dan pada saat yang sama mewujudkan  kepastian 
yang berkeadilan (sosial). Tim menyadari tidaklah mudah untuk membentuk  dan 
memberlakukan kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat yang sejauh mungkin 
memenuhi tujuan-tujuan itu di semua bidang kehidupan dan semua bidang hukum.  
Di bawah ini,  Tim akan mempersempit pembahasan dengan memusatkan perhatian 
pada gagasan untuk membentuk Hukum Perjanjian Nasional Indonesia, yang tentunya 
harus dijiwai oleh semangat Pancasila sebagai pandangan hidup dan UUD 1945 sebagai 
dasar konstitusionalnya. Nilai-nilai filsafati Pancasila (yang juga menjiwai Undang-
undang Dasar 1945) harus menjadi dasar filsafati yang akan menjamin bahwa Hukum 
Perjanjian Nasional yang akan dibentuk harus merupakan sebuah sistem aturan yang 
kohesif dan dirangkaikan oleh asas-asas umum (cohesive system of rules linked by 
general principles)124. Berdasarkan pemikiran itulah Tim akan mencoba mengkaji 
makna dari asas-asas umum hukum perjanjian ditinjau dari perspektif Pancasila 125.  
 
 
Landasan Filsafati Hukum Perjanjian Nasional 
 

Seperti telah disinggung di bagian lain dari Naskah Akademik ini, Perjanjian atau 
Kontrak dapat dipahami sebagai : 

“kesepakatan di antara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji 
yang bertimbal-balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang 

pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban” 
126  

Perjanjian juga dikatakan sebagai perbuatan hukum (juridical act) dua pihak yang 
mengandung unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, 

berpengaruh pada keberlakuan hukum di dalam masyarakat selama ia dibentuk sesuai dengan cita-hukum 
(rechtsidee) yang diturunkan dari Pancasila.  

 
124  Lihat : Blum, Brian A. Contracts, Wolters Kluwer Law and Business, 5th ed., 2011, hal 18, dst. 
 
125  Dengan sudut pandang yang agak berbeda, namun dengan konklusi yang selaras, bandingkan dengan: 

Tan Kamello, Beberapa Catatan dalam Perancangan Undang-undang tentang Hukum Kontrak Nasional, 
Makalah, Pertemuan Ilmiah, Hotel Tiara, Medan, 10 Oktober 2013. Lihat juga:  Sri Rejeki Hartono, 
Menemukan Landasan Filosofis Hukum Kontrak Indonesia, Makalah pada Sosialisasi Draft penyusunan 
Naskah Akademik Hukum Kontrak, BPHN, Yogyakarta, 18 Desember 2012 

126  Diterjemahkan dari Laurence P. Simpson: A contract is an agreement between two or more persons 
consisting of a promise or mutual promises which the law will enforce, or the performance of which the 
law in some way recognizes as a duty”. Simpson, Laurence P. Contracts, 2nd edition, West Publishing Co., 
St. Paul Minnesotta, 1965, hal 1. 
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dan masing-masing pihak itu terikat pada akibat-akibat hukum yang timbul dari janji-
janji itu karena kehendaknya sendiri 127. 

Kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak pembuatnya di mana 
masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta 
kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang 
lain secara sukarela128.   

Berbagai tradisi hukum yang tumbuh dan menjadi platform perkembangan berbagai 
sistem hukum di dunia pada dasarnya menerima konsepsi bertimbal-balik antara 
Perjanjian (persetujuan/ overeenkomsten/agreements) dengan Perikatan 
(verbintenissen/ obligations). Karena itu, orang dapat dengan mudah memahami bahwa 
Hukum Perjanjian (law of contracts, overeenkomstenrecht) pada umumnya dipahami 
sebagai bagian dari Hukum Perikatan (verbintenissenrecht/law of obligations). Namun 
demikian, tidak selalu mudah untuk menemukan batas-batas yang tajam di antara 
Hukum Perjanjian dengan bagian-bagian lain dari  Hukum Perikatan (seperti law of 
torts, zaakwarneming). 

Sebagai bagian dari Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian juga pada dasarnya 
melibatkan hubungan hukum yang bersisi-dua (two-ended relationship). Di satu pihak 
norma-norma di dalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk 
mengajukan tuntutan (personal rights to claim), dan di lain pihak, dengan kewajiban-
kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (duty to render performance)129. Namun 
demikian, yang membedakan bidang Hukum Perjanjian dari bidang hukum perikatan 
lainnya (perikatan karena UU atau perbuatan melawan hukum/delict) adalah sifat 
transaksional antar-manusia di dalam hukum perjanjian yang dianggap melahirkan 
perikatan hukum.  

Hukum Perjanjian, di satu pihak, mengatur pengalihan sumber-sumber daya yang 
berlangsung antar-anggota masyarakat secara sukarela (voluntary transfers of 
resources). Karena itu ia memusatkan perhatiannya pada pemenuhan harapan-harapan 
pihak-pihak yang terbentuk atas dasar janji-janji yang mengikat (fulfillment of 
expectations engendered by a binding promise). Di lain pihak, bidang-bidang hukum 
perikatan lainnya, khususnya tentang perbuatan melawan hukum, berurusan dengan 
kemungkinan adanya perbenturan (dan bukan pertemuan) di antara kepentingan-
kepentingan pribadi dari para anggota masyarakat itu. Persoalan kesukarelaan menjadi 
tidak terlalu relevan di sini karena perhatian bidang yang disebut terakhir ini adalah 

127  Lihat: J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 7 – 9. 
 
128  Bandingkan dengan Fox, Charles M., Working with Contracts, Practising Law Institute, New York, 2nd 

edition, 2008, , hal 3. 
 
129  Zimmerman, Reinhard, The Law of Obligations – Roman Foundation of the Civilian Tradition, Clarendon 

Press, Oxford University Press, Oxford, 1996, hal. 1.  
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upaya mempertahankan status quo terhadap kemungkinan adanya perbuatan-
perbuatan atau keadaan-keadaan yang merugikan (wrongful harm)130. 

 

Hukum Perjanjian dan Konsep Keadilan 

Hukum pada dasarnya bertujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Namun 
persoalannya menjadi tidak sesederhana itu bila orang meninjaunya dari perspektif 
bidang-bidang hukum yang berbeda. Hukum Pidana mungkin banyak memberi 
penekanan pada pencapaian keadilan retributif yang memberikan ganjaran pada pelaku 
perbuatan sesuai dengan perilakunya terhadap orang lain (retaliation), atau keadilan 
restoratif, yang menekankan upaya mengembalikan keadaan pada situasi yang 
seharusnya (restitution). Bidang-bidang hukum lain mungkin lebih relevan dengan 
upaya penegakan keadilan distributif, yang menjamin setiap orang memperoleh hal 
yang layak diterimanya,  atau keadilan prosedural, yang menjamin orang memperoleh 
kesempatan dan perlakuan yang sama dalam upaya penegakan hukum (due process). 
Bagaimana dengan Hukum Perjanjian?  

Ditinjau dari hakekat perjanjian seperti yang disinggung di atas, maka perjanjian 
(kontrak) pada dasarnya merupakan manifestasi dari transaksi resiprokal (bertimbal-
balik) antarpara pihak pembuatnya. Di dalamnya terjadi perpindahan sumber-sumber 
daya secara sukarela di antara para pihak melalui peneguhan janji-janji yang dibuat 
secara bebas dan bertimbal-balik. Karena itu, tujuan yang hendak dicapai oleh masing-
masing pihak dalam perjanjian hanya dapat diwujudkan atas dasar harapan-harapan 
(expectations) bahwa pihak yang lain memenuhi janji-janjinya. Kehendak para pihak 
untuk mewujudkan kesepakatan (agreement) hampir selalu dilandasi harapan dan 
keyakinan masing-masing pihak bahwa pihak yang lain akan memenuhi janji-janjinya 
dan keadilan dianggap terwujud apabila masing-masing pihak akan memperoleh apa 
yang diharapkannya melalui pertukaran  (exchange) yang fair dan  bebas. Dengan kata 
lain, bidang hukum perjanjian pada dasarnya bertujuan mewujudkan keadilan 
komutatif di mana masing-masing pihak akan memperoleh hasil yang 
diharapkannya melalui pertukaran pelaksanaan janji-janji yang dibuat dan 
berlangsung secara fair dan bebas itu. Namun demikian, harus diakui pula bahwa 
beberapa situasi khusus di dalam hukum perjanjian juga bertujuan mewujudkan 
keadilan restoratif (restorative justice) khususnya dalam upaya untuk mengembalikan 
kedudukan para pihak pada kondisi sebelum perjanjian terbentuk (restitusi) dan dalam 
upaya mencegah timbulnya situasi yang dapat dikategorikan sebagai sebut saja 
“Pengayaan diri tanpa hak” (unjust enrichment)131.  

130  Ibid, hal 10 dan seterusnya.  
 
131  Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan antara kontrak dengan pengayaan diri tanpa hak (unjust 

enrichment) dapat dilihat di: Blum, Brian A., Contracts – Examples and Explanations, Wolter Kluwer – Law 
and Business, Aspen, New York, 5th edition, 2011, hal. 264 dst.  
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Bagaimana orang memahami konsep keadilan komutatif 132 dalam hukum perjanjian 
apabila ia meninjaunya dengan cara-pandang Pancasila sebagai landasan filsafati? Tim 
beranggapan bahwa persoalan ini akan mengerucut pada pemahaman (insight) dan 
penafsiran (interpretation) terhadap asas-asas hukum perjanjian pada umumnya (the 
general principles of contract law) yang umumnya diterima sebagai asas-asas hukum 
perjanjian yang universal apabila dipandang berdasarkan Pancasila.  

 

Interpretasi atau Pemahaman atas Asas-asas Umum Hukum Perjanjian 

Di bawah ini pandangan umum Tim atas asas-asas umum hukum perjanjian, bila 
dipandang dari perspektif nilai-nilai dasar Pancasila:  

(1) Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) yang menjadi dasar 
pembentukan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, ditinjau dari cara-pandang 
Pancasila, harus dipahami sebagai kebebasan yang terbatas. Artinya, kebebasan 
pihak-pihak untuk bersepakat tentang isi, bentuk, persyaratan, dsb dari perjanjian 
mereka haruslah dikendalikan oleh prinsip kesederajatan, penghormatan atas 
perbedaan kedudukan dan kepentingan masing-masing pihak dan pihak ketiga 
(individu atau masyarakat), serta oleh nilai-nilai moralitas yang terbit karena 
pertanggungjawaban vertikal manusia pada Sang Pencipta (kejujuran, itikad baik, 
keterbukaan). Perjanjian yang dibuat dan/atau dilaksanakan dengan menyalahi 
prinsip-prinsip serta nilai-nilai itu dapat dianggap kehilangan sifat keluhurannya 
(sanctity).  

Pemahaman berdasarkan filsafat Pancasila terhadap asas kebebasan berkontrak 
menjadi sangat penting artinya dalam pembentukan perjanjian (formation of 
contract), karena penghormatan terhadap kesederajatan dan perbedaan 
kepentingan/kedudukan, proses musyawarah untuk mencapai mufakat serta upaya 
untuk mewujudkan keadilan yang bertimbal balik (common fairness) adalah unsur-
unsur utama untuk menerbitkan kesepakatan melalui proses pembentukan yang 
beritikad baik dan adil (asas good faith and fair dealing). Namun hal ini tidak berarti 
bahwa prinsip “itikad baik dan pola bertransaksi yang fair” menjadi kurang penting 
artinya dalam pelaksanaan perjanjian, pengakhiran perjanjian, atau bagian-bagian 
lain dari siklus hidup sebuah perjanjian. 

 

(2) Asas Konsensualisme, yang beranggapan bahwa perikatan yang terbit dari 
perjanjian pada dasarnya berpijak pada kesukarelaan (voluntary submission) para 
pihak. Kewajiban-kewajiban kontraktual terbit dengan sendirinya (self-imposed) 
karena kehendak masing-masing pihak yang semula berbeda atau berhadapan satu 
sama lain menjelma menjadi satu kehendak yang sama (consensus, meeting of 

132  Mengenai pengertian selengkapnya dari Keadilan Komutatif, lihat lebih lanjut :  
 

122 
 

                                                             

BP
HN



minds). Artinya, tanpa adanya consensus, tidak ada kontrak yang lahir133. 
Kesepakatan kontraktual yang sah (valid contractual consent) mengharuskan 
adanya kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri secara hukum 
(intention to be legally bound) dan adanya kesepakatan yang cukup pasti mengenai 
persyaratan tentang obyek perjanjian dan tentang para pihak dalam kontrak. Asas 
yang bertolak dari “kehendak” para pihak ini merupakan asas universal 134  yang 
diterima di hampir semua tradisi hukum.  

Tim menganggap bahwa asas konsensualisme, dalam arti bahwa suatu perjanjian 
terbentuk karena adanya consensus serta kehendak untuk saling mengikatkan diri 
di antara para pihak, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menganggap bahwa 
tujuan bersama para pihak secara ideal dibentuk melalui musyawarah untuk 
mencapai mufakat (sila 4). Dalam lingkup mikro (antar individu dalam 
pembentukan perjanjian), “tujuan bersama” (baca “satu kehendak yang sama”) 
secara ideal harus diupayakan melalui musyawarah. Sila-sila lain dari Pancasila 
memberikan bobot moralitas pada kemufakatan itu, yang diwujudkan di dalam 
asas-asas hukum perjanjian lainnya, misalnya, itikad baik, penghormatan pada 
kepentingan umum, keadilan, dsb.    

 
(3) Asas Pacta Sunt Servanda memberikan dimensi moral dari janji-janji yang dibuat 

para pihak. Prinsip ini bersifat universal. Janji-janji seharusnya dibuat untuk 
dipenuhi/ditepati. Kontrak atau janji-janji di dalamnya harus dihormati tidak saja 
karena ia keandalannya dibutuhkan untuk membangun interaksi ekonomis, tetapi 
juga karena secara moral memang salah untuk melanggarnya135.  Esensi dari asas 
ini pada dasarnya sejalan dengan pola-pikir atau nilai moralitas yang terbit dari 
sila-sila Pancasila karena asas ini menempatkan “kehendak untuk mengikatkan 
diri” (intention to be bound) tidak saja sebagai fakta yang harus dibuktikan adanya 
secara yuridik, tetapi juga sebagai sikap dan tuntutan etis yang mengendalikan 
itikad masing-masing pihak untuk memenuhi janji-janji yang dibuatnya dalam 
pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian yang sah136 . Sikap moral ini 

133  Lihat juga: Furmston, Michael, Cheshire, Fifoot & Furmston’s Law of Contract, Oxford University Press, 
16th edition, 2012, hal. 14, 15.  

  
134  Tetapi bandingkan pula dengan pandangan yang menganggap bahwa sekedar pertemuan kehendak di 

antara para pihak belumlah cukup bila tidak didukung oleh pengertian dan kepercayaan pihak yang satu 
terhadap janji pihak yang lain. Lihat Wiryono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, 
2000, hal 27.  Perbedaan antara teori yang mendasarkan diri pada kehendak (wilstheorie) dengan yang 
mendasarkan diri pada kepercayaan (vertrouwenstheorie) mungkin dapat dijumpai pula paralel nya di 
dalam tradisi common law, yang membedakan antara  

  
135  Blum, Brian A., Contracts – Examples and Explanations, lihat note 15, hal 11.  
 
136  Lihat juga: Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 31, 32. 
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merupakan cerminan dari penghormatan terhadap kesederajatan serta perbedaan-
perbedaan kepentingan yang harus berpadu secara harmonis di dalam 
pembentukan serta pelaksanaan kontrak.  

 
(4) Asas Keseimbangan, atau asas yang menurut Dr. Herlien Budiono, SH:  

 
“... dimaksudkan untuk untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan 
asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerd yang 

mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak 
dan cara pikir bangsa Indonesia di lain pihak. ...” 137 

 
Asas keseimbangan dalam pengertian di atas pada dasarnya telah merangkum salah 
satu sasaran yang hendak diwujudkan oleh Tim dalam perancangan Undang-undang 
Hukum Kontrak Nasional ini.  Artinya, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang 
bermuara pada prinsip “keselarasan” (atau “harmoni”), hukum nasional sejauh 
dimungkinkan tetap perlu dikembangkan ke arah unifikasi. Tim menyadari 
sepenuhnya adanya pluralisme hukum yang hidup di Indonesia itu, namun 
khususnya dalam bidang hukum perjanjian, konvergensi dari berbagai sub-sistem 
hukum sebaiknya juga sebaiknya diupayakan dalam kerangka unifikasi hukum dan 
tidak mempertahankan pluralisme138. Dengan demikian, asas keseimbangan 
sebaiknya ditinjau melalui perspektif yang agak berbeda daripada pengertian di 
atas, yaitu melalui upaya perumusan aturan-aturan umum hukum perjanjian 
nasional yang kaidah-kaidah pengaman yang dimaksudkan untuk menjaga 
keseimbangan kedudukan kontraktual para pihak secara optimal mungkin. Asas ini 
mungkin akan diejawantahkan atau dimanifestasikan lebih lanjut ke dalam asas-
asas pada tingkatan yang lebih konkrit, misalnya, asas unconscionability, asas gross 
disparity, dsb.     

 
(5) Asas Itikad Baik dan Pola Bertransaksi Adil, yang sebenarnya diterima secara 

universal sebagai salah satu asas utama hukum perjanjian (good faith and fair 
dealings), merupakan salah satu asas yang meletakkan landasan moralitas pada 
perjanjian-perjanjian perdata. Asas ini mewajibkan pihak-pihak dalam perjanjian 
untuk berperilaku atas dasar itikad baik dan pola bertransaksi yang adil 139. Asas 

 
137  Sama dengan di atas, hal, 33.  
 
138  Lihat juga: Wiryono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, 2000, hal 157-158. 
 
139  Bandingkan: CENTRAL List of Lex Mercatoria Principles, Rules and Standards, Chapter 1, Rule 1.1. Ceter of 

Transnational Law, Műnster, Germany. Lihat juga: Article 1.7 UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts, 3rd edition, Rome, 2010 dan Section 2, Article 1.201 dari Principles of European 
Contract Law 
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yng bersifat universal ini tentunya sejalan pula dengan pola pikir integral Pancasila 
yang melihat keadilan sebagai manifestasi pengakuan atas kedudukan vertikal 
manusia terhadap Penciptanya serta horisontal terhadap sesamanya. 

 
(6) Asas Kewajaran (reasonableness), yang semakin penting artinya dalam 

perkembangan hukum kontrak modern untuk memberikan ruang fleksibilitas 
dalam penyelesaian persoalan-persoalan khusus yang dapat terbit dari perjanjian. 
Berdasarkan asas ini, “kewajaran” dipertimbangkan dengan melihat apa yang wajar 
dilakukan oleh orang dengan itikad baik di dalam situasi yang sama seperti yang 
dihadapi para pihak, dengan senantiasa memperhatikan hakekat dan tujuan 
perjanjian yang bersangkutan, hal-hal khusus pada perkara yang dihadapi, serta 
kebiasaan-kebiasaan dan praktik perdagangan atau profesi yang terlibat di 
dalammya. Penggunaan standar “orang normal yang beritikad baik” perlu 
ditegaskan di dalam Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional, juga sebagai 
pengejawantahan dari keharusan untuk mewujudkan keadilan melalui perilaku 
yang fair”. 

 
(7) Asas Keberlakuan Kaidah-kaidah Memaksa, merupakan asas lain dalam hukum 

perjanjian yang diterima secara umum. Asas ini mengisyaratkan bahwa para pihak 
tidak dapat membuat kesepakatan yang sah apabila hal itu menyalahi atau 
melanggar kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa. “Kaidah hukum 
memaksa” (mandatory rules) umumnya diartikan sebagai kaidah hukum yang tidak 
dapat dikesampingkan melalui kesepakatan di antara pihak-pihak. Yang seringkali 
menjadi persoalan dalam penegakan asas ini justru terletak pada penggunaannya 
yang terlalu bersifat diskresioner. Penggunaan asas “demi ketertiban umum” atau 
asas public order untuk mengesampingkan atau mereduksi asas kebebasan 
berkontrak termasuk dalam kategori yang sama.  

Pemaknaan terhadap asas ini dari sudut pandang Pancasila tampaknya harus 
diselaraskan  dengan penghormatan terhadap asas penting lain dalam hukum 
perjanjian, yaitu asas “perlindungan atas harapan-harapan yang wajar dan sah para 
pihak” (protection of the reasonable and legitimate expectations of the parties)140.  

Kaidah hukum memaksa (mandatory rules/laws) secara ideal merupakan pranata 
hukum yang diperlukan negara untuk menjamin bahwa kepentingan-kepentingan 
serta tujuan-tujuan tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat 

140  Ada pandangan yang membatasi pengertian “legitimate expectations” pada harapan-harapan yang terbit 
karena adanya jaminan yang diberikan oleh badan publik atas dasar prinsip fairness dan untuk 
menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam kaitan dengan perjanjian perdata biasa 
sebenarnya jaminan-jaminan atau representasi yang dibuat oleh salah satu pihak (misalnya melalui offer) 
dapat dianggap sebagai sumber dari terbitnya harapan-harapan yang wajar dan sah dari pihak yang lain 
(misalnya offeree). Lihat lebih lanjut: Cartwright, John, Protecting Legitimate Expectations and Estoppel in 
English Law, Electronic Journal of Comparative Law, vol. 10.3 (December 2006), http://www.ejcl.org 
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senantiasa memperoleh perlindungan yang wajar. Kebebasan pihak-pihak secara 
individual untuk membentuk dan menyepakati sebuah kontrak harus senantiasa 
dibatasi oleh atau diletakkan secara proporsional di dalam kerangka kepentingan 
dan ketertiban yang lebih luas (public order). Hukum kontrak kontemporer 
menganggap bahwa kontrak (dan asas kebebasan berkontrak) juga dibatasi oleh 
kebutuhan-kebutuhan tertentu yang berada di luar kepentingan perdata para pihak. 
Beberapa contoh desakan untuk pembatasan yang seyogyanya dilakukan melalui 
intervensi negara, misalnya, kebutuhan untuk membatasi kebebasan pihak-pihak 
yang memiliki posisi tawar yang kuat, melindungi hak pihak-pihak yang 
berkedudukan lebih lemah, atau menegakkan kebijakan sosial seperti perlindungan 
terhadap konsumen, hak-hak pekerja, dan menegakkan nilai-nilai etika bisnis 141 . 

Di sisi lain, negara yang umumnya berwenang dan bertanggungjawab untuk 
menerbitkan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa demi kepentingan 
umum, juga harus senantiasa dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang jelas 
dimaksudkan untuk mengutamakan kesejahteraan umum dan perlindungan 
terhadap kepentingan publik. Artinya, untuk membatasi efektivitas kebebasan para 
pihak, penegakan asas ini harus secara seksama memperhatikan (i) akibat-akibat 
hukum (sanksi) yang secara tegas ditetapkan di dalam kaidah hukum memaksa ybs, 
atau (ii) tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh kaidah hukum memaksa ybs, 
atau (iii) subyek-subyek hukum yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum 
memaksa ybs, atau (iv) tingkat keseriusan dari pelanggaran, atau (v) pengetahuan 
para pihak atau salah satu pihak mengenai adanya pelanggaran, dsb.   

Dari perspektif filsafat Pancasila, keberlakuan kaidah memaksa tidak dapat 
diartikan sebagai pembenaran terhadap kewenangan tanpa batas negara untuk 
melakukan intervensi terhadap transaksi-transaksi keperdataan yang dibuat oleh 
subyek-subyek hukum perdata. Asas ini harus dilihat sebagai “katup pengaman” 
(safety valve) yang dapat digunakan dengan bijak oleh negara untuk menjamin 
pelaksanaan amanat konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 
berdasarkan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Perintah Bab XIV, Pasal 33 
ayat (2) dan (3), dan Pasal 34 UUD 1945 142, misalnya, yang meletakkan tanggung 
jawab pada negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial, dapat diwujudkan 
melalui kaidah-kaidah hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan semata-

141  Blum, Brian A, lihat footnote 20 di atas, hal 20.  
 
142  BAB XIV - KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Pasal 33 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara. 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Pasal 34 
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 
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mata oleh kebutuhan-kebutuhan bisnis dan/atau ekonomis pihak-pihak dalam 
transaksi-transaksi perdata.  

Demikianlah beberapa asas umum Hukum Perjanjian yang menurut pandangan Tim 
perlu ditetapkan sebagai general provisions (ketentuan-ketentuan umum) di dalam 
Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional, untuk kemudian dimanifestasikan di 
dalam berbagai asas dan aturan pada level yang lebih konkrit dan teknis, seperti asas-
asas mengenai pembentukan perjanjian, penafsiran perjanjian, penetapan isi perjanjian, 
tidak dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian, dan sebagainya.  

Salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam 
pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesjahteraan umum, mencerdaskan kehidupsn bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial.143 

Pembukaan UUD 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang terdiri dari pertama, Negata 
melindungi segenap bangsa Indonedia dan seluruh tumpah darah Indonedia dengan 
berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Kedua, Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonedia. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan 
npermusyawaran perwakilan. Keempat, Negara berdasar atas Ketuhanan yang maha 
Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.  Kesemua pokok pikiran 
tersebut yang tak lain adalah yang termuat dalam Pancasila  yaitu (1)) Ketuhanan Yang 
Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
Perwakilan dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Arah dan kebijakan ekonomi baik secara filosofis maupun secara yuridis tertuang dalam 
norma UUD 1945 Pasal 33,yang meletakan paragdigma ekonomi Indonesia pada asas 
kebersamaan (ayat 1). Kesejahteraan seluruh rakyat ( ayat 2), keadilan dan 
kemakmuran dalam hidup bersama (ayat 3  dan 4) dan hal ini terkandung dalam nilai 
sila ke 5 dalam Pancasila.144 

Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang merupakan suatu kesatuan yang utuh145 
Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idiologi negara 
Indonesia.  Konsekuensinya Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945  
merupakan Staatsfundamenteelnorm. (notonegoro). Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila, 
secara yuridis harus diderivasikan ke dalam UUD negara Indonesia dan selanjutnya 
pada seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini 
Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis yuridis dan politik. Dalam kapasitas ini 

143 Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945 
144  Kaelan dkk, Memaknai Kembali Pancasila, Yogyakarta, Penerbit Lima, 2007, hlm 3-4 
 
145  Notonegoro, Pancasila Secara Ilmiah poluler, Jakarta, Pancuran Tujuh , 1980, hlm 52  
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Pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan 
dan kebangsaan. 

Berdasarkan norma-norma peraturan perundang-undangan tersebut dapat 
diimplementasikan realisasi kehidupan kenegaraan yang bersifat praktis melalui 
penjabaran dalam suatu norma yang jelas yaitu dalam peraturan perundang-
undangan146. Ditegaskan pula bahwa Pancasila merupakan cita hukum (Rechtsidee) 
yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum 
dasar yang tidak tertulis.147  

Pembentukan peraturan perundang-undangan hukum kontrak harus didasari oleh asas-
asas yang terdapat dalam 5 sila dalam Pancasila yang merupakan hasil kompromi dalam 
perjanjian moral yang luhur yang harus diaplikasikan secara utuh.148 Peraturan 
perundangan hukum kontrak yang didasari oleh landasan filosofis Pembukaan UUD 
1945 dan Pancasila harus merupakan penjelmaan dari aturan yang berasal dari Tuhan 
(Hukum Tuhan), dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (Hukum Kondrat) dengan 
kebaikan (hukum etnis) dan dengan asas-asas dasar hukum yang umum abstrak 
(hukum filosofis149. 

Cita cita untuk memiliki hukum kontrak yang didasarkan pada kebutuhan hukum 
nasional dan sesuai dengan niilai-nilai luhur bangsa Indonesia sesungguhnya sudah ada 
sejak lama dan usaha keasrah relaisasi cita-cita terebut sudah berulang kali dilakukan 
melalui berbagai kegiatan. Hukum Perjanjian yang dibuat harus mengandung nilai-nilai 
yng terdapat dalam kelima sila dalam Pancasila yaitu pertama Sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa, kedua Kemanusian Yang Adil Dan Beradab, ketiga Persatuan Indonesia, 
keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 
Permusyawaran-Perwakilan dan kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
Kelima sila ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan dalam implementasinya tidak 
dapat dipisah-pisahkan. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan hukum kontrak yang baru selain 
didasari oleh Pancasila dan UUD 1945, juga harus didasari oleh hukum yang hidup 
dalam masyarakat Indonesia yang didalamnya mengandung unsur-unsur agama. 
Hukum adat atau hukum perekonomian adat adalah Hukum Indonesia asli yang 
mengatur hukum tentang hak-hak kebendaan dan perekonomia yang tidak tertulis 
dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung 

146  Kaelan, Op. cit., hlm 7 
 
147  A. Hamid S Attamimi, Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, hlm 67 Dalam 

Moerdiono dkk, Pancasila sebagai Ideologi, Jakarta, BP 7 Pusat , 1991 

 
148  (Notonagoro, Pembukaan  Oendang-Oendang  Dasar 1945, Pidato pada Dies natalis Universitas Airlangga  

10 Nopember 1955 hlm 29) 
 
149  Ibid ., hlm 19 
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atau terdapat  unsur-unsur agama.150 Penyusunan pengaturan hukum kontrak dengan 
pengambilan bahan-bahan dari hukum adat pada dasarnya berarti:151 

1. Penggunaan konsepsi-konsepsi dalam norma-norma hukum adat untuk 
dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memnuhi kebutuhan masyarakat. 

2. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adatr yang dimodernisasi  dan disesuaikan 
dengan kebutuhan jaman. 

3. Memasukan konsep-konsep dan asas-asas hukum adapt ke dalam lembaga-lembaga 
hukum baru. 

 
Ciri-ciri hukum kontrak yang baru nanti harus di jiwai oleh hukum adat yang timbul 
dari masyarakat yang dijiwai oleh rasa kekeluargaan dan timbang rasa. 

Cita cita untuk memiliki hukum kontrak yang didasari pada kebutuhan hukum nasional 
dan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, sesungguhnya 
sudah ada sejak lama dan usaha kearah realisasi cita-cita tersebut sudah berulangkal;I 
dilakukan melalui berbagai kegiatan. Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia 
dalam melaksanakan pembaharuan hukum kontrak adalah 

1. Pembuatan konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Perjanjian Nasional yang 
maksudnya menggantikan  Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 
tentang Perikatan dan Perjanjian dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang. 

2. Pembaharuan perundang-undangan tentang hukum perjanjian yang maksudnya 
mengubah, menambah dan melengkapi Buku III Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (BW)  yang berlaku sekarang. 

 
Setelah merdeka lebih dari 67 tahun kiranya sudah selayaknya bangsa Indonesia untuk 
mempunyai Hukum Perjanjian yang merupakan hasil pemikiran bangsa sendiri dan 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang. 

Hal ini sejalan dengan Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang dalam Lampiran butir E mengenai Reformasi Hukum Dan 
Birokrasi yang antara lain menyatakan bahwa  pembangunan hukum diarahkan pada 
makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan 
materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; 
perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi 
dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat 
yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan 
hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan 

150  Seminar Hukum Adat, bekerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama 
dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975, dalam H. Hilman 
Hadikusumah, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, Bandung, PT Citra Adytia Bakti, 2001, hlm 2-3 

 
151  Ibid, hlm 3 
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pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan 
hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang 
berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka 
penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan 
pembangunan nasional akan makin lancar. Selain itu juga pembangunan materi hukum 
diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan 
peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial 
dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya 
kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada 
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 
mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan 
hukum. Di sisi lain, perundang-undangan yang baru juga harus mampu mengisi 
kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis yang 
sangat cepat berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi 
hukum harus diselenggarakan dengan memerhatikan berbagai aspek yang 
memengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat 
internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan 
sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman. 
Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis 
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, serta sehingga menghasilkan produk hukum beserta peraturan pelaksanaan yang 
dapat diaplikasikan secara efektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan 
hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian dan 
pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga hukum 
nasional selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang 
sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun masa depan. 152 

Karakteristik Pasal 33 perlu mendapat penekanan dalam memberikan makna asas-asas 
hukum perjanjian nasional Indonesia. Berdasarkan nilai-niai yang diturunkan dari 
Pancasila maka pemikiran Demokrasi Ekonomi dalam hukum perjanjian nasional harus 
sejauh mungkin diturunkan dari Asas kekeluargaan, yang menekankan pada upaya 
mewujudkan tujuan bersama. Hal-hal yang menyangkut esensi kontrak/perjanjian, 
seperti bagaimana keseimbangan kedudukan para pihak harus diupayakan, bagaimana 
pemikiran yang terpancar dari prinsip Kekeluargaan dapat dimanifestasikan ke dalam 
makna dari prinsip-prinsip kewajaran, kepatutan, duty of care, penyeimbangan antara 
kepentingan individual dengan kepentingan umum, due diligence, penyalahgunaan 
disparitas kedudukan para pihak dari berbagai aspek. Tim menyadari sepenuhnya 
bahwa prinsip-prinsip semacam itu perlu menjadi bagian dari General Provisions dari 
Hukum Perjanjian Nasional, dan tidak perlu diatur kembali di dalam peraturan 
perundang-undangan sektoral yang relevan. 

152  Undang-undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  hal 61-61 

130 
 

                                                             

BP
HN



 

B. Sosiologis 

 
Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh globalisasi dan liberalisasi sangat 
mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara manapun termasuk Indonesia. 
Globalisasi dan liberalisasi yang didorong oleh semakin canggihnya teknologi telah 
merubah pola hidup sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan 
ekonominya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah factor pendukung utama 
dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat melalui sarana 
media seperti  radio, internet, televisi, dan handphone , hamper semua kalangan 
masyarkaat memiliki benda tersebut. Melalui media inilah memberikan berbagai 
informasi. Pengetahuan dan hiburan, sehingga merubah pola berpikir dan 
bertingkah laku kalangan masyarakat termasuk dalam bertransaksi untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaruh globalisasi dalam aspek ekonomi yang 
sangat mempengaruhi masyarakat adalah berubahnya pola perilaku masyarakat yang  
cenderung menjadi lebih konsumtif yang berlebihan terhadap suatu barang tertentu 
dan cara memperoleh barang-barang tersebut.  

Para Sosiolog umumnya berpendapat bahwa tidak ada suatu masyarkatpun yang tidak 
berubah,153walaupun ada masyarakat yang berubah lebih ncepat daripada masyarakat 
yang lain.Perilaku manusia bukan semata-mata perilaku biologis tetapi lebih 
merupakan perilaku sosiologis dan etis yang bermakna karena berdasarkan pada 
filsafah mengenai kehidupan itu sendiri, baik yang menyangkut tujuan hidup manusia 
pribadi, maupun yang mengarahkan kehidupan manusia dalam kelompok atau 
masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut yang penting untuk diketahui adalah apakah 
pranata hukum dan norma hukum serta perilaku masyarakat saat ini memang benar-
benar sudah sesuai dengan filsafat hidup yang dianut oleh masyarakat Indonesia. 
Transformasi budaya dan masyarakat Indonesia dari masyarakat-masyarakat adat 
dengan kultur yang beraneka ragam menjadi masyarakat Indonesia dengan budaya 
yang lebih homogen, membutuhkan kesabaran dan persuasi yang tinggi, karena 
senantiasa harus dipelihara keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Selain itu 
transpormasi masyarakt Indonesia dalam suasana globalisasi ini adalah pengenalan dan 
kadang-kadang berbenturan dengan nilai-nilai, pranata-pranata, lembaga-lembaga 
asing melalui interaksi internasional maupun teknologi modern semakin memudahkan 
masuknya budaya dan pola hidup baru ke dalam budaya hidup masyarakat Indonesia, 
dan ini terjadi bukan hanya dikota-kota besar tetapi juga di desa-desa.154 

153  Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, Ghalia Indonesia, 1983, hlm 9. 
 
154  Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 

1991, hlm 88-89 
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Perubahan gaya hidup masyarakat terutama dalam bertransaksi dalam memenuhi 
kebutuhan sehari harinya sudah berubah, oleh karena itu diperlukan suatu perangkat 
hukum yang dapat mengakomodir kepentingan mereka khusunya hukum kontrak yang 
akan mengatur transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini.  

Sejalan dengan itu, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 
yang mengatur mengenai perikatan dan perjanjian sudah selayaknya diperbaharui. Hal 
ini dikarenakan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Buku III Kitab Undang-
undang Hukum Perdata tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat saat ini. 

Berkaitan dengan terhadap hukum kontrak yang ada saat ini perlu dilakukan 
pembaharuan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep hukum sebagai 
sarana pembaharuan masyarakat merupakan konsep pembangunan hukum yang paling 
tepat dan relevan sampai saat ini. Seperti dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja 
bahwa fungsi hukum bukan hanya merupakan alat untuk memlihara ketertiban dalam 
masyarakat tetapi dalam masyarakat yang sedang membangun hukum harus dapat 
membantu proses perubahan masyarakat itu.155 Masalahnya terletak pada seberapa 
jauh pembentukan peraturan perundang-undangan baru (dalam bidang-bidang hukum 
yang dianggap netral itu) telah diantisipasi dampaknya bagi masyarakat secara 
keseluruhan. 

Menurut Sunaryati Hartono, terdapat 4 Fungsi hukum dalam pembangunan yaitu:156  

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan; 
2. Hukum sebagai sarana pembangunan; 
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan 
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. 

    

Hukum harus memegang peranan yang penting bagi sukses tidaknya pelaksanaan suatu 
rencana pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Hukum 
harus membuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat ke arah 
tujuan yang dikehendaki.157 Berdasarkan hal tersebut di atas sangat dibutuhkan adanya 
suatu hukum yang kontrak yang akan memenuhi kehendak dan kebutuhan masyarakat 
pada era modernisasi atau era globalisasi ini. 

155  Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, 
Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Binacipta, 
Bandung, 1976, hlm 11 

 
156 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesdia,BPHN, Binacipta,Bandung, 1982., 

hlm 10. 
 

157 Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia, Binacipta, 
Bandung, th 1972, hlm 8. 
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Globalisasi ekonomi merupakan suatu fenomena yang banyak segi dan merupakan kata 
yang semakin populer dewasa ini. Politikus, pelaku bisnis, asosiasi perdagangan, ahli 
lingkungan, pemimpin agama, aktivis-aktivis LSM di dunia ketiga, ahli ekonomi dan para 
ahli hukum berbicara tentang globalisasi. Globalisasi ekonomi merupakan integrasi 
menyeluruh dari ekonomi nasional ke dalam ekonomi global tanpa batas. Hal ini 
meliputi perdagangan internasional yang bebas (Free International Trade) dan 
Penanaman modal asing langsung yang tanpa batas (Unrestricted Foreign Direct 
Investment).158  

Joseph Stiglitz, menggambarkan konsep dari globalisasi ekonomi  sebagai integrasi 
negara-negara atau bangsa-bangsa di dunia yang terwujud karena semakin murahnya 
biaya transportasi dan komunikasi dan runtuhnya rintangan-rintangan yang dibuat 
negara-negara. Hal-hal ini sedikit banyak memfasilitasi lancarnya aliran barang, jasa, 
modal, ilmu pengetahuan dan juga perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat 
lainnya di dunia. Stiglitz mengungkapkan femomena ini dengan kalimat berikut;159  

“... the closer integration of the countries and peoples of the world which has been 
brought about by the enormous reduction of cost of transportation and 

communication, and the breaking down of artificial barriers to the flow of goods, 
services, capital, knowledge, and (to a lesser extent) people across borders”. 

Selain itu Thomas Friedman juga mendefinisikan globalisasi ekonomi sebagai 
berikut:160 

“it is the inexorable integration of markets, nation-states and technologies to a degree 
never witnessed before-in a way that is enabling individuals, corporations and nation-
states to reach around the world farther, faster, deeper and cheaper than ever before, 

and in a way that is enabling the world to reach into individuals, corporations and 
nation-states farther, faster, deeper and cheaper than ever before.” 161 

Definisi Stiglitz di atas tampak bahwa globalisasi ekonomi mempengaruhi orang-orang 
dimanapun mereka berada dan dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari mereka. 
Hal ini berpengaruh terhadap pekerjaan mereka, makanan mereka, kesehatan, 
pendidikan dan waktu bersenang-senang mereka.  Globalisasi ekonomi juga 

158  Peter van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2005, hlm. 3. 

 
159  Joseph E Stiglitz, Globalization and Its Discontents, Penguin, London, 2002, hlm.  9. 

 
160  Thomas L Friedman, The Lexus And the Olive Tree:Understanding Globalisation, First Anchor 

Books, New York, 2nd.ed., 2000, hlm. 9. 

 
161 Peter van den Bossche, Loc.cit., 
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berpengaruh terhadap harga-harga yang harus dibayar oleh orang-orang untuk bahan 
bakar, harga mobil, makanan (termasuk buah-buahan) dan pelayanan jasa bagi mereka.  

Globalisasi ekonomi  terjadi dan didorong oleh dua hal penting yaitu pertama adalah 
teknologi dan yang kedua adalah liberalisasi perdagangan internasional dan 
penanaman modal asing 162 Perdagangan internasional memerankan peranan yang 
sangat penting dalam perkembangan industri di dunia. Liberalisasi perdagangan 
menciptakan kesempatan bagi perkembangan ekonomi suatu negara.163  

Paul Samuelson, pemenang hadiah nobel bagi ekonomi mengemukakan bahwa 
perdagangan bebas meningkatkan kesempatan kerja yang lebih besar, memajukan 
produk nasional bruto (riil) serta meningkatkan standar hidup di dunia. Beliau 
menyatakan:164 “Free trade promotes a mutually profitable division of labor, greatly 
enchances the potential real natonal product for all nations, and makes possible higher 
standards of living all over the globe.”   

Liberalisasi perdagangan membuka pasar bagi asing, memperluas dan mengembangkan 
perusahaan-perusahaan domestik yang memproduksi barang-barang dan 
memungkinkan mereka untuk menjualnya ke pasar yang lebih besar dan mendapatkan 
keuntungan-keuntungan yang nyata secara ekonomi. Liberalisasi perdagangan dapat 
menyediakan serangkaian keuntungan dengan adanya harga-harga yang murah, dan 
ongkos produksi yang rendah. Liberalisasi juga mendorong persaingan dari 
perusahaan-perusahaan asing terhadap ekonomi domestik, yang akan meningkatkan 
efisiensi produksi dalam negeri. Liberalisasi perdagangan juga dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi.165  

Guna menjamin bahwa globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan akan 
mendorong dan membantu perkembangan ekonomi, kesetaraan dan kemakmuran bagi 
masyarkaat, Presiden Bank Dunia mengemukakan terdapat empat hal penting untuk 
dapat terlaksanakan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang 
menguntungkan yaitu pemerintahan yang lebih baik dan bersih (Good Governance), 
pengurangan rintangan-rintangan terhadap perdagangan (Reduction of Trade Barriers), 

162  M Wolf, “Global Opportunities,” Financial Times, 6 May 1997, hlm. 31. 

 
163 Stiglitz, Joseph E.  and Charlton, Andrew.,  Fair Trade For All, How Trade can Promote 

Development, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 12. 

 
164 Samuelson, Paul, Economic, 10th edition , 1976, hlm. 692. 

 
165 Joseph E Stiglitz and Andrew Charlton, Op.cit., hlm. 25. 
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memperbanyak bantuan bagi pembangunan (more development aid) dan kerjasama 
internasional yang lebih baik (better international cooperation).166 

Globalisasi ekonomi menyebabkan sistem ekonomi nasional menjadi bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari sistem ekonomi global yang menuntut adanya kebebasan pasar, 
kebebasan bersaing  dan liberalisasi peraturan /hukum. Liberalisasi bidang 
perdagangan ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan-kesepakatan baik pada 
tingkat perjanjian multilateral (GATT/WTO), Regional (AFTA and ACFTA)  dan Bilateral 

Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional telah membawa dampak yang 
sangat besar terhadap perkembangan hukum khususnya hukum kontrak di Indonesia. 
Dalam jangka waktu sempit Indonesia harus menyesuaikan hukum atau ketentuan yang 
berkaitan dengan perdagangan internasional dan hal ini berdampak pula pada 
perkembangan hukum kontrak atau perjanjan di Indonesia.  

Dalam sistem hukum Indonesia perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber 
hukum yang penting. Keberadaan perjanjian-perjanjian ini baik yang bersifat bilateral, 
regional maupun multilateral telah mempengaruhi perkembangan hukum ekonomi 
suatu negara terutama Indonesia. Hal ini terbukti Dengan masuknya Indonesia menjadi 
anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan meratifikasinya dengan Undang-
undang No 7 tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994, maka Indonesia terikat oleh 
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. 

Keterikatan Indonesia terhadap kesepakatan GATT/WTO telah membawa Indonesia ke 
dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Dampak dari globalisasi dan 
perdagangan bebas ini secara umum berpengaruh hukum kontrak..  

Dua perkembangan penting yang secara fundamental yang mempengaruhi dan 
meratakan kepentingan ekonomi nasional dan ekonomi global yaitu:167  

1. Negara di dunia telah  menjadikan negaranya menganut sistem ekonomi terbuka 
dan saling ketergantungan; dan 

2. Penemuan teknologi telah memberikan sumbangan yang penting untuk 
mempertahankan pertumbuhan ekonomi. 

 
Perjanjian Putaran Uruguay beserta lampiran-lampirannya, berpengaruh luas terhadap 
sistem hukum ekonomi Internasional dan sistem hukum ekonomi nasional. Secara 
makro seluruh isi Perjanjian Putaran Uruguay yang ditandatangani di Marrakesh 
tanggal 15 April 1995 telah masuk dalam sistem hukum positip nasional Indonesia 
melalui ratifikasi dengan Undang-undang No. 7 tahun 1994 mengenai Pengesahan 

166 Wolfensohn, James D,  ‘Responding to the challenge of Globalization’, Remarks to the G-20 
Finance Minister and Central bank Governors, Ottawa, 17 November 2001, hlm. 131. 

 
167 Hyu, Eden S. and Chi Chur Chao, On Investment Measures and Trade, World Economy, 21:4, 

1998, hlm. 549. 
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terhadap Agreement Establishing The World Trade Organization. Sebagai konsekuensi 
dari hal ini Indonesia berkewajiban memenuhi atau melaksanakan komitmen yang telah 
diberikan dalam rangka menjalankan komitmen tersebut maka peraturan perdagangan 
Indonesia harus diselaraskan dengan aturan dan kesepakatan WTO.168   

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa perjanjian-perjanjian ini mempunyai 
pengaruh yang cukup besar terhadap kaidah-kaidah hukum nasional kita, sehingga 
kadang-kadang kaidah-kaidah hukum nasional kita menjadi tidak efektif lagi, atau 
mendapat arti yang berbeda dari artinya yang semula. 169 Dari uraian tersebut maka 
dapat dikemukakan bagaimana pengaruh perjanjian-perjanjian internasional terhadap 
perkembangan hukum ekonomi nasional Indonesia dan pembentukan sistem hukum 
kontrak  di Indonesia.  

Pengaruh perjanjian internasional baik yang bersifat multilateral GATT/WTO dan 
regional AFTA serta APEC telah membuka akses perdagangan dan transaksi bisnis tidak 
hanya antara pengusaha dalam negeri tetapi juga antara pengusaha dan  masyarakat 
Indonesia dengan negara-negara lain (borderless). Hal ini terlihat semakin 
berkembangnya perdagangan atau transaksi yang dilakukan melalui alat elektronik 
yaitu internet atau dikenal dengan perdagangan atau transaksi E commerce yaitu model 
bisnis modern yang non-face (tidak mengharuskan para pelaku berhadapan muka 
dalam bertransaksi) dan non-sign (tidak terdapat  tanda tangan dalam  kontrak yang 
disepakati). Selain semakin berkembang pesatnya transaksi bisnis melalui E commerce, 
juga semakin banyaknya kontrak-kontrak baku yang dibuat di dalam praktek antara 
pelaku bisnis maupun antara pelaku bisnis dengan masyarakat.  Kesemua 
perkembangan dan kecanggihan dalam bertransaksi  ini belum semuanya terjangkau 
oleh hukum kontrak Indonesia yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata tentang Perikatan dan Perjanjian (KUHPERDATA). Oleh karena itu 
diperlukan adanya ketentuan hukum kontrak yang mampu menjadi pedoman dan 
memberi kepastian hukum kepada masyarakat.  

 

C. Landasan Yuridis 

Undang – undang Dasar 1945  merupakan landasan konstitusional Republik Indonesia, 
yang pada bagian pembukaan khususnya dalam alinea ke-4, menyatakan dengan tegas 
mengenai sila sila dalam Pancasila termasuk diantaranya untuk mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.  

Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, alinea ke-4 

168  Sjamsul Arifin, et.al., (eds), Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan tantangan Bagi 
Indonesia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm 153. 

169  Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung, 1982 hlm 
148. 
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“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang 
– undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha 

Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 

dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “ 

 
Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat ke 3 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa 
“Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dengan penerimaan atas Pancasila 
sebagai dasar penyusunan serta penetapan aturan-aturan dasar organisasi negara, kini 
makna yang paling sederhana dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut adalah bahwa 
konsep negara hukum yang dimaksud adalah yang diselenggarakan di dalam konteks 
Pancasila. Artinya, cita-hukum Pancasila lah yang harus senantiasa mewarnai 
pembentukan dan pemberlakuan hukum di Indonesia. Hukum harus berupaya 
menciptakan keadilan yang berkepastian hukum, dan pada saat yang sama mewujudkan  
kepastian yang berkeadilan (sosial), baik dalam konteks nasional maupun internasional 
(hal mana dapat digali dari pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 khususnya yang berkaitan 
dengan peran Indonesia dalam mewujudkan ketertiban dunia). Jika amanat dalam UUD 
1945 akan diwujudkan dalam konteks sekarang ini, maka makna turut serta dalam 
ketertiban dunia akan terwujud, jika pembangunan hukum yang dilakukan 
menghasilkan produk hukum yang berjiwa nasional yang dapat diterima dalam 
pergaulan internasional (sebagaimana telah disampaikan pula pada bab sebelumnya), 
karena itu dalam melakukan pembangunan atau pembaharuan hukum perjanjian 
seyogyanya Indonesia pun tetap mengingat amanat UUD 1945, sehingga hukum 
perjanjian yang akan dibangun dapat mengawal kepentingan nasional  sekaligus dapat 
diterima dalam pergaulan internasional ( sebagai salah satu bentuk peran serta dalam 
mewujudkan ketertiban dunia di bidang privat, khususnya dalam konteks ini hukum 
perjanjian). 
 
Namun demikian, maksud tersebut janganlah disalah-artikan dengan menjadikan 
pergaulan internasional sebagai acuan utama, justru yang harus menjadi acuan dasar 
tetaplah kepentingan nasional sebagaimana dimuat dalam UUD 1945 yang berjiwa 
Pancasila.  Berkaitan dengan hal tersebut, perjanjian sebagai bagian dari hukum 
haruslah mengingat pula pesan yang terkandung dalam Pasal 27 UUD 1945 mengenai 
asas persamaan derajat dihadapan hukum, Pasal 33 mengenai perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan pasal – pasal lainnya yang dalam 
konteks pembangunan hukum bertujuan mewujudkan cita hukum Pancasila, serta 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Era globalisasi dan derasnya serbuan 
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liberalisme  semakin menunjukkan betapa demokrasi ekonomi Indonesia 
membutuhkan pengawalan dari pranata hukum perjanjian nasional. Dalam kondisi ini  
pranata hukum perjanjian yang ada sekarang, belum dapat dikualifikasikan memadai 
untuk mengawal misi demokrasi ekonomi yang dimuat dan mengacu kepada pasal 33 
UUD170.  

 Dalam situasi dan kondisi sekarang ini, menarik untuk disimak kembali, apa yang telah 
disampaikan oleh Bagir Manan berikut ini 171.  : 

“ … Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian : 

(1) Neo-Lib bertumpu pada sistem pasar. 
(2) Pembatasan peran pemerintah dalam penggunaan sumber –sumber ekonomi. 
(3) Pemerintah hanya sebagai regulator dan penegak kewajiban kontraktual 
pelaku ekonomi. 
(4) Pemerintah tidak lagi mencampuri pergerakan sumber-sumber ekonomi. 

Dari berbagai unsur diatas dapat disimpulkan Neo-Lib memiliki asas, dasar, dan 
sistem yang  berbeda dengan asas, dasar dan sistem ekonomi menurut UUD 1945 
dan pendirian Pendiri RI.  Namun, hal ini tidak berarti para Pendiri RI dan para 
perumus UUD 1945 tidak mengakui system pasar, tidak mengakui peran swasta, 
termasuk modal asing. Keberadaan pasar, swasta, dan modal asing harus dalam 
kerangka demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan suatu bentuk system 
pasar bebas, swasta atau modal asing yang semata – mata mencari keuntungan 
untuk dirinya sendiri.  Namun Neo-Lib bukan satu – satunya teori atau konsepsi 
baru mengenai cara mewujudkan “ social well-being ” atau “ well being of humanity” 
ada teori – teori lain, misalnya : 

Pertama : Pada tahun 1990 berkembang konsep “ the third way”, yang mencoba 
memadukan system pasar bebas (kapitalisme liberal) dengan system perencanaan 
sosialis, dan mendorong satu pihak ekonomi pertumbuhan dan usaha individual, di 
pihak lain keadilan social yang lebih besar. Ada empat nilai dasar “ the third way “ 
yaitu : 

a. A belief in the importance of community ; 
b. A commitment to equality of opportunity ; 

170  BAB XIV - KESEJAHTERAAN SOSIAL 
Pasal 33 (sebelum perubahan) 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara. 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Perubahan Pasal 33 menambah 2 ayat, namun ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berubah. 

 
171 Bagir Manan, Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Cita – cita Keadilan Sosial Menurut UUD 45, Orasio 

Dies Natalis 55, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013, hlm 16-18. 
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c. An emphasis on individual responsibility ; 
d. A demand for organizational accountability ; 

Berbagai tata nilai yang disebutkan di atas memuat berbagai persamaan dengan 
sistem ekonomi nasional menurut UUD 1945. Nilai “ importance of community” 
sangat erat bertalian dengan dasar kekeluargaan atau gotong royong yang 
meletakan usaha pembangunan sebagai usaha bersama demi kepentingan bersama. 
“ Commitment of equality of opportunity “  mengingatkan pada ungkapan 
Mohammad Hatta yang menyebutkan : “ Di sebelah demokrasi politik harus pula 
berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak manusia belum merdeka. Persamaan dan 
Persaudaraan belum ada”. Demikian pula tentang “ Individual responsibility” 
bertalian dengan prinsip individualitas yang menuntut setiap orang bertanggung 
jawab untuk kepentingan bersama. Mengenai “organizational accountability” dapat 
dipertalikan dengan usaha bersama untuk melahirkan tanggung jawab bersama 
melalui koperasi. . .  dst . . . contoh diatas menunjukkan bahwa asas, dasar, sistem 
ekonomi dalam UUD 1945 bukan sekedar khayalan atau das sollen belaka, tetapi 
sesuatu yang dapat dijalankan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat “. (garis bawah oleh Tim) 

Mendasarkan pada teori teori sebagaimana disampaikan diatas,  nampak bahwa amanat 
yang dimuat dalam UUD 1945 bukanlah hal yang tidak mungkin diwujudkan, namun 
upaya untuk mewujudkan hal tersebut dan di dalam konteks ini tentunya memerlukan 
pengawalan dari pranata hukum perjanjian yang memadai. Sebagaimana telah diulas 
sebelumnya, KUHPerdata / KUHPERDATA saat ini memegang peranan atau andil yang 
besar dalam hukum perjanjian Indonesia.  Adapun keberadaan BUKU III KUHPerdata 
/KUHPERDATA mengenai hukum perikatan atau perjanjian/kontrak dalam tata hukum 
Indonesia sampai saat ini merupakan suatu ganjalan yang sudah tidak sesuai dengan 
keadaan saat ini. Politik hukum Indonesia menghendaki semua peraturan hukum yang 
berlaku di seluruh nusantara harus berdasarkan UUD 1945 dan bersumber pada 
Pancasila. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/KUHPERDATA) S. 1847 No 
23  Buku III yang mengatur mengenai Hukum Perikatan (Law Of Obligations) dan 
mencakup semua perikatan perdata pada umumnya, yang terdiri dari empat (IV) Bab 
dan bagian khusus terdiri dari lima belas (XV) bab yang terdiri dari  224 Pasal mulai 
Pasal 1233 sampai dengan 1456.  Bagian umum Bab Pertama (I) mengatur mengenai 
ketentuan-ketentuan untuk semua perikatan, baik yang timbul dari perjanjuian maupun 
yang timbul dari Undang-undang,  Sedangkan  Hukum Perjanjian/hukum Kontrak pada 
dasarnya diatur di dalam BAB II dari Buku III (Perikatan yang timbul dari Kontrak atau 
Perjanjian) terdiri dari pasal 1313 sampai dengan pasal 1351.. Di samping itu, BAB V 
sampai dengan BAB XVII  dan Bab VII A pada dasarnya mengatur tentang Perjanjian-
perjanjian Tertentu (Specific Contracts) antara lain jual beli, sewa menyewa, pemberian 
kuasa, pinjam pakai, tukar menukar  dan sebagainya.  Ketentuan –ketentuan hukum 
kontrak seperti yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Huykum Perdata 
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(KUHPERDATA) masih merupakan hukum atau ketrntuan peninggalan zaman colonial. 
Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945  Indonesia menjadi negara yang 
merdeka, tetapi tidak bisa diingkari bahwa peraturan-peraturan hukum yang 
ditinggalkan Belanda masih membelengu bangsa Indonesia.  

KUHPERDATA mulai disusun tahun 1839 oleh suatu komisi yang terdiri dari Scholten 
van Our Haarlem, Scheiner dan Van Nos, berdasarkan asas persamaan (concordantie 
beginsel), sehingga tidak lebih sebagai tiruan belaka dari BW Belanda (1828) yang nota 
bene juga merupakan jiplakan dari Code Civil Perancis (1804). Sedangkan Code Civil 
Perancis sendiri bersumber dari hukum Romawi, hukum kebiasaan Perancis, ordonansi 
dan hukum intermediare, atau hukum yang ditetapkan sejak permulaan revolusi 
Perancis pada tahun 1789. Dengan demikian Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPERDATA) berakar pada hukum yang sudah kuno, yang usianya kini 
sudah lebih dari dua abad sejak diundangkan 1 Mei 1848 dan berdasarkan asas 
konkordansi berlaku di Hindia Belanda. Kodifikasi hukum perdata yang dibuat di negeri 
Belanda sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Belanda karena memang 
diperuntukan bagi orang-orang Belanda dan golongan Eropa lainnya di Hindia Belanda. 
Pandangan hidup masyarakat Eropa Barat yang individualistis dan materialistis 
mewarnai ketntuan-ketentuan KItab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA). 
172 Sejak tanggal 29 maret 1917 hampir seluruh ketnrtuan KUHPerdata atau BW 
dinyatakan berlaku bagi penduduk Timur Asing Tionghoa dan sejak tanggal 1 Maret 
1925, khususnya hukum kekayaan/vermogenrecht termasuk didalamnya hukum 
perjanjian/hukum kontrak diberlakukan bagi golongan Timur Asing lainnya selain 
Tionghoa.cina. Sedangkan bagi golongan penduduk bumiputera (Indonesia) dari dulu 
sampai sekarang diberlakukan hukum adat yang sebagian terbesar merupakan hukum 
adat tidak tertulis dan dari satu daerah ke daerah lain menunjukkan keberagaman 
besar.173 

C.S.T. Kansil menyampaikan bahwa segala peraturan perundangan (termasuk KUHPerdt 
1848) yang diadakan di zaman Hindia Belanda, di zaman balatentara Jepang dan di 
Zaman Republik Indonesia hingga sekarang, berlaku seluruhnya di Indonesia sekarang 
ini, asal saja peraturan perundangan tersebut tidak bertentangan dengan Undang – 
undang Dasar 1945 yang sekarang berlaku dan tetap akan berlaku seterusnya di 
Indonesia selama belum dicabut, ditambah atau diubah oleh ketentuan – ketentuan 
berdasarkan undang – undang Dasar 1945 yang sekarang berlaku di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, jadi saat ini B.W. masih berlaku di Indonesia berdasarkan 
ketentuan : 

 
- Pasal II aturan peralihan UUD 1945 (setelah Dekrit Presiden) juncto 

172 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985, hlm 285-287 
 
173 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian berlandaskan 

Asas asas Wigati Indonesia, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 2000, hlm 8-9 
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- Pasal 142 ketentuan peralihan UUDS RI 1950 juncto 
- Pasal 192 ketentuan peralihan Konstitusi RIS juncto 
- Pasal II aturan peralihan UUD 1945 (Proklamasi) juncto 
- Pasal 3 Undang – undang Balatentara Jepang tahun 1942 No.1  

 
Selanjutnya C.S.T Kansil menyampaikan pandangannya mengenai B.W. di Indonesia 
sebagai rechtsboek (Kitab Hukum) bukan wetsboek (Kitab Undang – undang), sehingga 
Pengadilan (Hakim) dapat mengesampingkan suatu pasal jika dianggap bertentangan 
dengan jaman kemerdekaan. 

Dalam perkembangannya pada tahun 1962 pada rapat Badan Perancang Lembaga 
Pembinaan Hukum Nasional Menteri Sahardjo menyatakan bahwa KUHPerdata/BW 
bukan lagi sebagai “Wetboek” tetapi sebagai “Rechtsboek” yang hanya dipakai sebagai 
pedoman.  Pakar hukum Adat Indonesia, Prof Mahadi menyetujui gagasan tersebut dan 
menyatakan bahwa KUHPerdata/BW sebagai kodifikasi tidak berlaku lagi dan yang 
masih berlaku ialah aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan semangat  dan 
suasana kemerdekaan.Gagasan yang mengaggap KUHPerdata/BW bukan lagi sebagai 
undang-undang mendapat sambutan positip dan persetujuan bulat pada kongres 
Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (sekarang Lipi) II di Yogyakarta pada bulan 
Oktober 1962. Kemudian gagasan inipun diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan 
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 tahun 1963 tanggal 5 
September yang ditujukan kepada Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di seluruh 
Indonesia. Walaupun Surat Edaran mahkamah Agung tersebut menurut teori ilmu 
bukan sebagai sumber hukum formal sehingga tidak bisa menyatakan tidak berlakunya 
pasal-undang-undang tetapi menurut Subekti SEMA No 3 tahun 1963 tersebut harus 
dipandang sebagai anjuran kepada para hakim agar jangan ragu-ragu dan takut takut 
mengesampingkan ketentuan-ketentuan KUHPERDATA termasuk ketentuan Buku III 
KUHPerdata/ BW mengenai hukum perikatan/perjanjian/kontrak, manakala mereka 
berpendapat bahwa ketentuan KUHPERDATA sudah tidak sesuai lagi dengan rasa 
keadilan masyarakat. 

Berkaitan dengan pandangan diatas, ternyata terdapat pandangan lain yang 
dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini  menarik pula untuk diperhatikan, berikut 
ini174   :  
 

“ ...[t]idak setiap tingkat peraturan perundang-undangan dapat membatasi asas 
kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak keberadaan dan berlakunya 

ditentukan dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang bertingkat undang – 
undang, yaitu KUH Perdata. Oleh karena itu, Undang – undang atau peraturan 

pemerintah pengganti undang – undang atau peraturan perundangan yang bertingkat 

174 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak, Pustaka Utama Grafiti, Jakata, 2009, hal 72. 
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lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas 
kebebasan berkontrak.” 

 
Sekalipun pandangan Sutan Remy Sjahdeini tidak berkaitan langsung dengan 
kedudukan KUHPerdata / BW namun pandangan ini, menunjukkan adanya cara 
pandang yang berbeda dengan pandangan sebelumnya, dalam pandangan Sutan Remy 
Sjahdeini KUHPerdata adalah Undang – undang, sehingga hanya dapat dikesampingkan 
oleh peraturan setingkat Undang – undang,  terhadap adanya pandangan – pandangan 
sebagaimana disampaikan diatas, sekalipun tim cenderung setuju untuk melihat dan 
mengkualifikasikan B.W sebagai Rechtboek  dan bukan sebagai Wetboek, namun tim 
merasa perlu untuk mencermati konsekuensi yang mungkin timbul terhadap 
konsekuensi dari perbedaan pandangan sebagaimana telah disebut.  Pandangan – 
pandangan sebagaimana dimaksud diatas, sudah barang tentu akan  disertai 
konsekuensi hukum yang berbeda, dan sebagai konsekuensi logis dari Pandangan SEMA 
Nomor 3 tahun 1963, maka hukum perjanjian dapat saja disusun dalam suatu peraturan 
yang tidak harus setingkat dengan undang – undang.   
 
Patut diperhatikan dengan seksama, sekalipun secara praktikal hingga saat ini 
pandangan SEMA 3 tahun 1963, relatif tidak menimbulkan persoalan dan dapat 
diterima, namun tetap berpotensi menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan 
inharmonisasi antara undang - undang, karena sebagai konsekuensi logis terhadap 
pandangan ini Undang – undang (wetboek) yang berlaku saat ini ternyata  justru 
meletakkan keabsahannya pada B.W. sebagai rechtboek. Padahal seyogyanya 
didasarkan pada suatu peraturan pokok mengenai perjanjian yang diatur dalam suatu 
Undang – undang (wetboek).  Kondisi ini tentunya akan berpotensi pula menimbulkan 
inkonsistensi antara satu perundangan dengan perundangan lain, yang pada akhirnya 
mengakibatkan persoalan yang lebih besar, yakni tidak adanya keterpaduan antara 
undang – undang yang berada dalam satu sistim. Ini adalah konsekuensi yang harus 
dipikirkan dan dipertimbangkan dengan seksama, sebagai konsekuensi dari pandangan 
yang mengkualifikasikan B.W. sebagai rechtboek.  Sekalipun tim tidak sependapat 
dengan Sutan Remy Sjahdeini yang menganggap B.W. sebagai undang- undang, namun 
tim setuju terhadap pendapatnya yang mengatakan bahwa B.W diganti dengan 
peraturan setingkat undang – undang, pandangan ini berdasarkan pertimbangan untuk 
mencegah potensi disharmonisasi sebagaimana diuraikan diatas.  
 
Selanjutnya berkaitan dengan amanat UUD 1945 dan juga memperhatikan peraturan 
perundang – undangan yang terkait, Tim berpandangan bahwa Negara tidak dapat 
sepenuhnya melepaskan kendali ke dalam pasar (dalam arti sistem pasar bebas) 
sekalipun arus liberalisasi dalam era globalisasi begitu deras. Negara berkewajiban 
untuk mengawal demokrasi ekonomi untuk menghadapi paham liberalisme, yang dalam 
konteks ini dengan mempersiapkan pranata hukum perjanjian yang memadai (dalam 
arti menerapkan nilai nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945  dengan 
memperhatikan nilai nilai dalam pergaulan internasional). Sehubungan dengan hal 
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tersebut, maka patut dicermati telah adanya batasan yang ditentukan dalam Pasal 33 
UUD 1945, sehingga adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan bidang – bidang khusus (seperti tanah, sumberdaya alam, tenaga kerja, dsb)  
ataupun mengenai perjanjian yang berkaitan dengan kontrak yang dibuat oleh 
pemerintah (government contract), yang telah diatur secara khusus adalah sudahlah 
tepat. Didasarkan uraian diatas, dalam menyusun pranata hukum perjanjian nasional 
dalam rangka menggantikan Buku III KUHPerdata/BW, maka sistematika dan substansi 
pranata hukum perjanjian yang akan disusun sebaiknya berbentuk Undang – Undang 
Pokok yang memuat prinsip-prinsip dan ketentuan umum hukum perjanjian, yang akan 
menjadi peraturan umum bagi peraturan perundang-undangan tentang perjanjian – 
perjanjian yang bersifat khusus (specific contracts)  atas dasar hubungan lex specialis 
derogate legi generalis. 
 
  
 
 

************ 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI 
MUATAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERJANJIAN NASIONAL 

 
1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL 

 

Uraian-uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Rancangan UU 
Hukum Perjanjian Nasional Indonesia harus dikembangkan dengan berpegang pada 
beberapa  kualitas utama, yaitu bahwa UU itu (atau sekurang-kurangnya substansi 
kaidah-kaidahnya):  

(a) Harus diturunkan dari nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan serta pasal-pasal yang 
relevan dari Undang-undang Dasar 1945. Keduanya harus menjadi landas-pijak UU 
Hukum Perjanjian Nasional. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran yang terbit dari 
falsafah hidup bangsa Indonesia serta landasan konstitusional Negara Kesatuan 
Republik Indonesia harus menjadi politik hukum perjanjian nasional; dan politik 
hukum inilah yang sejauh mungkin menjiwai substansi UU Hukum Perjanjian 
Nasional;  
  

(b) Harus didesain sebagai sub-kodifikasi dari kodifikasi Hukum Perikatan Nasional 
yang akan datang, sehingga penyusunan UU Hukum Perjanjian Nasional mau tidak 
mau harus disusun dengan mengantisipasi asas-asas umum Hukum Perikatan 
Indonesia yang baru; 

 
(c) Harus didesain sebagai peletak dasar Hukum Perjanjian di Indonesia, tanpa harus 

menetapkan orientasi khusus terhadap civil law, common law, hukum Islam atau 
hukum adat, atau tradisi hukum lainnya. UU Hukum Perjanjian Nasional harus 
dikembangkan sebagai Hukum Perjanjian yang khas Indonesia, karena sejalan 
dengan asas-asas filsafati Pancasila, namun harus dapat menjawab persoalan-
persoalan hukum perjanjian modern baik di tingkat nasional maupun internasional;  

 
(d) Harus memuat pula asas-asas umum Hukum Perjanjian sesuai dengan asas-asas 

semacam itu yang dikenal di berbagai sistem hukum di dunia, namun dengan 
substansi yang diwarnai oleh pemikiran-pemikiran filsafati Pancasila, yang lebih 
banyak memajukan kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat daripada 
kepentingan orang-perorangan; 
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(e) Harus tetap bertolak dari ”Kesepakatan para pihak” (agreement between the 
parties) yang dibentuk atas dasar prinsip ”Kebebasan Berkontrak”, namun dengan 
pembatasan-pembatasan yang jelas terhadap kebebasan berkontrak para pihak. 
Pembatasan terhadap prinsip Kebebasan Berkontrak terutama harus bersumber 
pada politik hukum perjanjian nasional yang cenderung melindungi kepentingan 
pihak-pihak yang berkedudukan kontraktual yang lebih lemah; 

 
(f) Harus, untuk sebagian besar, memuat asas dan aturan yang berfungsi sebagai 

hukum pelengkap (aanvullendrecht) dan tetap berdiri di atas prinsip kebebasan 
berkontrak. Namun demikian, bersamaan dengan itu, harus juga memiliki asas-asas 
dan aturan-aturan umum yang bersifat memaksa untuk membatasi kebebasan para 
pihak namun bersifat fleksibel sehingga memberi ruang bagi pengadilan dan atau 
para pihak untuk menegakkan pola bertransaksi  yang adil, terutama yang 
berkenaan dengan ketertiban umum (public order), itikad baik dan pola 
bertransaksi yang adil (good faith and fair dealing), kewajaran dan standar 
normalitas (reasonableness); 

 
(g) Harus memenuhi standar kualitas dan kelengkapan hukum perjanjian yang diakui 

dan dipatuhi secara internasional (internationally recognized and observed) dan 
mencerminkan praktik baik dalam perdagangan internasional. Contoh yang secara 
signifikan menggambarkan perkembangan di dunia perdagangan internasional 
adalah mengenai lembaga initial impossibility, atau keadaan di awal terbentuknya 
kontrak di mana salah satu pihak tidak mungkin melaksanakan prestasinya. Secara 
tradisional, situasi semacam itu menyebabkan kontrak batal demi hukum, 
sedangkan dalam perkembangan bisnis internasional situasi itu tidak berpengaruh 
terhadap  keabsahan perjanjian; 

 
(h) Harus selengkap mungkin memuat asas-asas dan aturan-aturan umum yang 

menjangkau keseluruhan siklus hidup kontrak (contract’s life-cycle), sehingga UU 
ini dapat berfungsi sebagai hukum pelengkap dalam hal para pihak tidak mengatur 
kepentingan mereka secara tegas di dalam kontrak; 

 
(i) Berbeda dari KUHPerdata, perlu membedakan secara tegas pengaturan antara 

konsep dan pengaturan mengenai ”Pembentukan Kontrak” (formation of contract) 
dengan konsep  dan pengaturan ”Keabsahan Kontrak” (Contract Validity). Asas-asas 
tentang formation mengatur tentang saat (dan tempat) terbentuknya kesepakatan, 
sedangkan validity mengatur tentang kesempurnaan kesepakatan yang terbentuk, 
serta situasi serta hal-hal apa yang menyebabkan kesepakatan ”cacad” serta apa 
upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan oleh pihak yang dirugikan akibat 
”cacadnya” kesepakatan itu 175.  

175  Contract Formation, misalnya berkenaan dengan offer, acceptance, counter-offer, revocation, dsb  yang 
akan menentukan saat (dan tempat) terbentuknya kesepakatan di antara para pihak. Contract Vaidity 
mengatur tentang situasi-situasi yang dapat mempengaruhi keabsahan kontrak akibat dari terjadinya hal-
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(j) Harus didukung dengan pemikiran dan konsepsi yang jelas mengenai 
kedudukannya sebagai lex generalis sehingga peraturan-peraturan perUUan yang 
sudah ada dan mengatur transaksi-transaksi kontraktual khusus dapat dipahami 
sebagai lex specialis. Sikap pragmatik ini perlu didukung dengan tindakan-tindakan 
penelusuran,  dan pengkajian ulang terhadap perUUan khusus yang sudah ada 
sebelumnya, sehingga kontradiksi atau inkonsistensi yang tidak dapat diselesaikan 
berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali”,  melalui revisi peraturan-
peraturan perUUan yang sudah ada dapat ditekan seoptimal mungkin; 
 

(k) Harus memuat seperangkat asas dan aturan (pengembangan dari apa yang ada di 
dalam KUHPerdata) mengenai tata cara penafsiran terhadap kontrak atau pasal-
pasal kontrak. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap asas ”favor negotii" atau 
"rule of validation" untuk melaksanakan penafsiran kontrak dengan asumsi bahwa 
para pihak berkepentingan untuk tetap menganggap kontrak sah, baik dari segi 
bentuk maupun isinya 176; 
 

(l) Harus memuat asas dan aturan yang dapat membatasi keberlakuan transaksi-
transaksi yang ditutup melalui penggunaan kontrak-kontrak standar atau klausula-
klausula standar dalam bisnis, dengan mengutamakan perlindungan terhadap 
pengguna kontrak standar. Hal ini berarti dibutuhkan asas dan aturan yang bersifat 
umum yang dapat mengcover dan mengukuhkan pasal-pasal tentang kontrak dan 
persyaratan standar yang telah ditetapkan di dalam UU Perlindungan Konsumen;  

 
(m) Harus memuat asas-asas dan aturan umum yang dapat diberlakukan terhadap 

transaksi-transaksi dan kontrak-kontrak elektronik atau online 
transactions/contracts; 

 
(n) Harus dilengkapi dengan asas-asas umum yang merepresentasikan politik hukum 

negara dikaitkan dengan kedudukan, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam  
government contracts yang, di satu pihak, banyak mengandung unsur-unsur 
kepentingan publik namun, di lain pihak, menjadi salah satu media hukum utama 
dalam upaya privatisasi pembangunan urusan-urusan publik. Perlu ada ketegasan 
mengenai kedudukan kontraktual negara/badan usaha milik negara dalam 
transaksi-transaksi dengan pihak-pihak swasta;  

hal yang mempengaruhi “kesempurnaan” kesepakatan yang telah terbentuk di antara para pihak. Seperti 
di dalam KUHPerdata, hal-hal yang termasuk di dalamnya adalah kesepakatan-kesepakatan yang “cacad” 
karena adanya kekeliruan, penipuan, paksaan. UU Hukum Perjanjian Nasional perlu juga mengatur 
keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya unconscionable situation di mana salah satu pihak 
memperoleh keuntungan yang tidak wajar karena memanfaatkan situasi atau kondisi pihak yang lain. 
Lihat juga:   

 
176  Lihat juga:  
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(o) Dapat memasukkan asas-asas dan aturan hukum perdata internasional (HPI) di 

bidang hukum Perjanjian yang dapat menjadi pegangan bagi para pihak dan 
pengadilan, sekurang-kurangnya dalam penetapan hukum yang harus diberlakukan 
(the proper law) dalam sengketa-sengketa menyangkut kontrak-kontrak  yang 
mengandung unsur-unsur asing. Terdapat pilihan untuk tidak memuat aturan-
aturan HPI dalam kontrak dan memuatnya di dalam kodifikasi HPI nasional yang 
akan datang. Namun Tim berpendapat bahwa ada kebutuhan yang cukup mendesak 
untuk memuat asas-asas dan aturan HPI tentang Perjanjian di dalam UU Hukum 
Perjanjian Nasional, mengingat semakin meningkatnya intensitas kontrak-kontrak 
bisnis internasional yang melibatkan subyek-subyek hukum Indonesia; 

 
(p) Hanya mencakup asas dan aturan berkenaan dengan aspek-aspek umum dari 

perikatan karena perjanjian, sehingga pengaturan khusus mengenai ”persetujuan-
persetujuan tertentu” seperti di dalam KUHPerdata (Tukar-menukar, sewa-
menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, perjanjian kerja, dsb) harus diatur secara 
khusus dan tersendiri. Perlu ada pengkajian lebih lanjut apakah perihal 
”persetujuan-persetujuan tertentu” akan mencakup persetujuan-persetujuan yang 
sama dengan KUHPerdata, ataukah perlu dikembangkan jenis-jenis perjanjian 
tertentu yang dewasa ini dianggap perlu untuk dikualifikasi sebagai ”persetujuan 
tertentu”, dikaitkan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta upaya 
negara untuk mengintervensi perjanjian-perjanjian tertentu untuk memberi 
perlindungan terhadap pihak-pihak yang diasumsikan, antara lain, memiliki 
kedudukan kontraktual yang lebih lemah 177. 

 
(q) Harus memuat asas-asas umum berkenaan dengan hak dan kewajiban pre-

kontraktual yang semakin banyak terjadi di dalam praktik, dan seringkali 
menimbulkan persoalan yang harus diselesaikan melalui penggunaan asas dan 
aturan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Masih dalam kaitan 
dengan hal ini, ketentuan-ketentuan tentang syarat tangguh (condition precedent) 
dan syarat-batal (condition subsequent) perlu diatur secara lebih rinci. Kepastian 
mengenai status dan kedudukan hukum dari memorandum kesepakatan (MoU, 
Letter of Intent, dsb) yang semakin banyak digunakan di dalam praktik perlu diatur 
secara lebih tegas.  
 

2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

 

177  Bandingkan dengan: Undang-undang Hukum Kontrak Republik Rakyat China tahun 1999, yang, di 
samping mengatur jual-beli, pinjam-meminjam dan pemberian hadiah, juga secara khusus mengatur 
kontrak-kontrak pemasokan enerji (air, listrik, gas, pemanas), jasa konstruksi, kontrak teknologi, 
pengangkutan, penitipan, pergudangan, keagenan, brokerage, dsb.  
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Berbicara mengenai ruang-lingkup materi muatan UU Hukum Perjanjian Nasional, maka 
Tim menyadari sepenuhnya bahwa undang-undang ini harus mencakup berbagai aspek 
dari sebuah kodifikasi (atau sub-kodifikasi) modern dan memenuhi standar 
internasional, tanpa menghilangkan ciri ke-Indonesia-an nya. Tim juga menyadari 
bahwa kelengkapan sebuah kodifikasi hukum perjanjian antara lain ditentukan oleh 
beberapa faktor, yaitu:  

-  Adanya keutuhan yang bersifat sistemik dalam mengatur keseluruhan 
komponen-komponen umum pada siklus hidup sebuah kontrak; 

- Adanya konsistensi dan keruntutan berpikir antara asas, aturan umum dan 
aturan-aturan yang lebih teknis; 

- Adanya fleksibilitas untuk penerapan asas dan aturan pada perkara-perkara in 
concreto, sehingga memberi ruang gerak yang layak bagi pengadilan untuk 
menegakkan keadilan dan/atau kepastian hukum; 

- Adanya kemampuan untuk penyesuaian diri terhadap perkembangan kebutuhan 
dan tuntutan di dalam masyarakat, tanpa mengorbankan tata nilai keadilan dan 
kepastian hukum yang hendak ditegakkan olehnya. Dalam konteks abad ke 21 
ini, adaptabilitas ini juga berarti kemampuan untuk mengakomodasi 
perkembangan interaksi-interaksi transaksional/kontraktual antar manusia 
yang bersifat regional, global atau internasional. 

Cukup sulit bagi Tim dalam waktu yang tersedia untuk penyusunan naskah akademik 
ini untuk menyusun suatu sistematika serta materi muatan yang samasekali baru dan 
memenuhi kualitas seperti di atas. Menggunakan sistematika Buku 6 KUHPerdata 
Belanda yang baru (het Nieuwe Burgerlijke Wetboek) sebagai acuan juga tidak mudah 
untuk diwujudkan dalam waktu singkat, mengingat bahwa sistematika BW Belanda 
yang baru merupakan hasil pengembangan puluhan tahun dan Buku 6 merupakan hasil 
dari sebuah proses penyusunan sebuah Kodifikasi Hukum Perdata lengkap. Sementara 
itu, yang dicoba diwujudkan di Indonesia adalah merumuskan sebuah sub-kodifikasi 
hukum perjanjian yang (kelak) menjadi bagian dari KUHPerdata Nasional Indonesia 
(yang belum ada).  

Tim kemudian menoleh pada sistematika dan materi muatan UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts (UPICC) versi 2010 yang didesain khusus sebagai 
kodifikasi asas-asas dan aturan-aturan hukum kontrak (perdagangan internasional) 
yang pada dasarnya sudah mencakup seluruh siklus hidup sebuah kontrak. UPICC 
sudah diterbitkan sebanyak 3 versi (1994, 2004 dan terakhir 2010), dan setiap versi 
baru merupakan pengembangan signifikan terhadap versi sebelumnya. Sifatmya 
sebagai kodifikasi terbuka memungkinkan upaya untuk penyesuaian terhadap 
perkembangan kebutuhan yang ada namun tidak melalui proses yang mudah sehingga 
mempengaruhi dayanya untuk menciptakan kepastian hukum.  

Penggunaan sistematika dan cakupan materi muatan UPICC sebagai model bagi UU 
Hukum Perjanjian Nasional, menurut pandangan Tim, layak untuk diusulkan, walaupun 
tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian, baik dalam pemaknaan asas-asas hukum, 
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atau pemuatan asas-asas tambahan yang menunjukkan ke-Indonesia-an, maupun 
aturan-aturan pada level teknis yang mendukung penegakan asas-asas itu. Sistematika 
serta hal-hal yang menjadi materi muatan UPICC 2010 yang diusulkan untuk menjadi 
model sistematika dan materi muatan UU Hukum Perjanjian Nasional kelak disajikan di 
bawah ini:  

 

BAB I: KETENTUAN-KETENTUAN UMUM 

Memuat asas-asas umum yang harus menjiwai pemahaman, penafsiran serta pelaksanaan 
asas-asas pada level teknis pada bab-bab berikutnya. Di dalam Bab ini dimuat, antara lain 
asas-asas yang diturunkan dari nilai-nilai Pancasila, asas Kebebasan Berkontrak, asas tentang 
persyaratan formalitas/bentuk kontrak, asas mengenai keberlakuan kaidah-kaidah hukum 
memaksa, asas yang menempatkan UU ini sebagai kodifikasi yang, untuk sebagian besar, 
bersifat  sebagai hukum pelengkap, asas itikad baik dan pola bertransaksi yang adil, asas 
tentang keberlakuan kebiasaan dan praktik, definisi-definisi dan asas/aturan lain yang 
dianggap memiliki pemahaman tunggal dalam UU ini. 

 

BAB II: PEMBENTUKAN PERJANJIAN DAN KEWENANGAN PENERIMA KUASA 

Bab kedua ini dibagi ke dalam dua Bagian, yaitu (i) tentang Pembentukan Kontrak, dan (ii) 
tentang Kewenangan Penerima Kuasa (agen) dalam pembentukan perjanjian.  

Pada bagian pertama diatur segala sesuatu yang menyangkut proses pembentukan 
kesepakatan (formation of agreement)  di antara para pihak. Di dalamnya di atur mengenai 
seluk beluk penawaran (offer) serta tindak tanduk pihak yang mengajukan penawaran 
(offeror) sebagai awal dari proses pembentukan Perjanjian.  Termasuk pada bagian ini adalah 
keadaan-keadaan tertentu di mana pihak offeror dapat menarik kembali atau membatalkan 
penawaran. Di pihak lain, bagian ini juga mengatur tentang seluk-beluk penerimaan atas 
tawaran (acceptance/akseptasi) yang dilakukan oleh pihak penerima tawaran (offeree), serta 
saat (serta tempat) akseptasi membentuk kesepakatan (agreement). Persoalan-persoalan 
khusus  yang perlu dimuat di dalam bagian ini adalah pembentukan kesepakatan yang 
dilaksanakan melalui penggunaan kontrak-kontrak atau persyaratan-persyaratan standar. 

Pada Bagian Kedua dimuat asas-asas yang pada dasarnya mengarah pada pembentukan 
kesepakatan serta perjanjian yang dilakukan oleh para pihak melalui pihak penerima kuasa 
(agent) yang bertindak untuk dan atas nama salah satu pihak (principal). Di dalamnya dimuat 
asas-asas yang mengatur tentang tindak-tanduk penerima kuasa (agent) dalam batas-batas 
kewenangan yang menimbulkan perikatan atau perjanjian antara pihak principal dan pihak 
ketiga. Pada bagian ini juga dimuat asas atau aturan yang mengatur tentang kemungkinan 
dilakukannya sub-kontrak.  

 

BAB III : KEABSAHAN PERJANJIAN 

 Bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

- Bagian Kesatu: tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai keabsahan kontrak 
- Bagian Kedua : tentang Dasar-dasar bagi pihak yang dirugikan karena tidak sahnya 

perjanjian untuk melakukan upaya-upaya hukum; 
- Bagian Ketiga : Keabsahan Perjanjian  dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kaidah-

kaidah hukum yang bersifat memaksa.  
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Pada bagian Kesatu dimuat asas-asas utama yang menyangkut kemampuan hukum dan 
kewenangan hukum pihak-pihak pembuat Perjanjian untuk mengikatkan diri  dalam 
Perjanjian. Pada bagian ini dimuat juga asas umum mengenai keabsahan kontrak dikaitkan 
dengan terjadinya situasi di mana salah satu kewajiban yang terbit dari perjanjian ternyata 
tidak mungkin dilaksanakan atau salah satu pihak tidak memiliki titel yang sah untuk 
bertindak bebas atas aset yang menjadi obyek kontrak, pada saat awal pembentukan 
perjanjian. 

Pada Bagian Kedua: dimuat dasar-dasar hukum bagi pihak-pihak dalam kontrak untuk 
menolak melaksanakan perjanjian (contract avoidance) karena kesepakatan yang cacad 
hukum, misalnya karena adanya kekeliruan, penipuan, paksaan, atau pemanfaatan secara 
tidak wajar karena kesenjangan kedudukan para pihak dalam Perjanjian; Upaya-upaya untuk 
memperoleh ganti rugi atau restitusi karena sebab-sebab di atas juga diatur pada bagian ini; 

Pada Bagian Ketiga: diatur mengenai perjanjian-perjanjian yang melanggar kaidah-kaidah 
hukum memaksa, serta akibat-akibat hukum terhadap keabsahan kontrak, dan upaya hukum 
yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh restitusi; 

 

BAB IV: PENAFSIRAN TERHADAP KONTRAK 

Bab ini memuat asas-asas dan aturan-aturan mengenai penafsiran dan pemaknaan terhadap 
pernyataan-pernyataan, janji-janji atau tindakan-tindakan para pihak dalam Perjanjian. Di 
dalamnya perlu ditetapkan asas utama penafsiran (misalnya penetapan kehendak para 
pihak). Bab ini juga perlu menetapkan asas utama dalam memaknai serta menafsirkan 
perjanjian-perjanjian atau persyaratan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, seperti di 
dalam kontrak-kontrak standar. Demikian pula, dalam konteks kontrak-kontrak yang 
mengandung unsur asing (international business contracts)  perlu ditetapkan asas-asas 
penafsiran kontrak dalam hal terjadi perbedaan makna karena perbedaan bahasa atau 
perbedaan tata bahasa.  

 

BAB V:  MATERI MUATAN PERJANJIAN, HAK-HAK PIHAK KETIGA DAN KONDISI DALAM 
PERJANJIAN 

 

Bab ini terbagi dalam 3 Bagian yang berkaitan satu sama lain, yaitu:  

- Bagian Pertama: tentang Isi Persyaratan-persyaratan Perjanjian 
- Bagian Kedua: tentang Hak-hak Pihak Ketiga 
- Bagian Ketiga: tentang Kondisi-kondisi dalam Perjanjian  

 

Bagian Pertama memuat asas-asas dan aturan-aturan yang menyangkut isi dan perumusan 
persyaratan-persyaratan di dalam pasal-pasal Perjanjian, dan yang terpenting adalah tentang 
keberlakuan dari persyaratan-persyaratan atau kewajiban-kewajiban yang tersirat (implied 
terms/obligations). Di samping itu Bagian ini memuat juga jenis-jenis persyaratan perjanjian 
yang meletakkan kewajiban untuk  ”memberikan upaya terbaik” (inspanning verbintenissen) 
dan untuk mencapai hasil tertentu (resultaat verbintenissen). Pasal-pasal penting lain yang 
perlu dimuat di bagian ini adalah tentang penetapan jenis kewajiban kontraktual, tentang 
penetapan nilai/harga perjanjian, dsb.  

Bagian Kedua memuat asas dan aturan mengenai perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk 
kepentingan pihak ketiga, termasuk pembatasan-pembatasan yang mungkin dilakukan serta 
pembatalan perjanjian semacam itu. 
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Bagian Ketiga: memuat asas-asas yang berkenaan dengan persyaratan-persyaratan 
kondisional (conditions), yang mencakup persyaratan-tangguh, persyaratan-batal, 
kemungkinan bagi para pihak untuk mengintervensi persyaratan kondisional semacam itu, 
serta kemungkinan-kemungkinan perolehan restitusi dalam hal dipenuhinya kondisi untuk 
membatalkan Perjanjian; 

 

BAB VI : PELAKSANAAN KONTRAK 

 

Bab ini sebaiknya terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu:  

- Bagian Pertama: tentang Pelaksanaan Perjanjian pada umumnya 
- Bagian Kedua: tentang Situasi Rebus sic Stantibus / Hardship 

 

Bagian Pertama memuat segala hal-ikhwal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian, 
termasuk saat/waktu pelaksanaan, pelaksanaan kontrak secara berangsur, pelaksanaan 
sebagian prestasi, tata cara pembayaran nilai perjanjian, mata uang yang digunakan, imputasi 
pembayaran, dsb 

Bagian Kedua memuat asas dan aturan mengenai Hardshjip atau perubahan keadaan yang 
secara mendasar merubah keseimbangan kedudukan kontraktual para pihak, dan upaya-
upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan untuk memperbaiki kedudukan 
kontraktualnya, tanpa harus memutuskan Perjanjian.  

 

BAB VII: TIDAK DILAKSANAKANNYA PRESTASI PARA PIHAK 

Bab ini memuat berbagai asas dan aturan tentang akibat dan upaya hukum yang dapat 
dilaksanakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan janji-janji atau kewajiban-kewajiban 
kontraktualnya.  

Perlu ada pembedaan antara tidak dilaksanakannya prestasi karena hal-hal yang dapat 
dimaafkan (excusable non-performance) yang mencakup keadaan memaksa  dan ingkar janji 
(wanprestasi atau breach of contract).    

Bab ini terbagi ke dalam empat bagian, sebagai berikut: 

- Bagian Pertama: tentang asas-asas umum mengenai tidak dilaksanakannya prestasi oleh 
para pihak; 

- Bagian Kedua: tentang hak atas pelaksanaan prestasi; 
- Bagian Ketiga: tentang Pengakhiran Kontrak 
- Bagian Keempat: tentang Ganti Rugi.  

 

Bagian Pertama: memuat asas-asas umum mengenai non-performance termasuk jenis-jenis 
perilaku yang dapat dikategorikan sebagai ”tidak melaksanakan prestasi”; 

Bagian Kedua: memuat tentang hak-hak atas upaya hukum yang disediakan bagi pihak yang 
mengalami kerugian akibat tidak dilaksanakannya prestasi; 

Bagian Ketiga: Mengatur tentang hak yang terbit pada salah satu pihak untuk mengakhiri 
perjanjian, persyaratan-persyaratan pengakhiran kontrak, akibat-akibat dari pengakhiran 
perjanjian, dsb; 

Bagian Keempat: tentang jenis-jenis ganti rugi berikut segala akibat-akibat hukum dari 
pelaksanaan tuntutan ganti rugi . 
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BAB VIII   PERJUMPAAN PRESTASI/KEWAJIBAN KONTRAKTUAL 

Bab ini memuat asas dan aturan yang menyangkut kemungkinan adanya dua pihak yang 
secara bertimbal-balik saling memikul kewajiban yang terbit dari suatu kontrak atau suatu 
hak tagihan, dapat menghadapkan kewajiban pihak yang satu dengan kewajiban pihak yang 
lain terhadapnya, dan kedua piutang dianggap terhapus sampai jumlah yang terkecil dari 
piutang-piutang tersebut.  

Asas-asas pada Bab ini perlu mengatur tentang persyaratan untuk perjumpaan 
prestasi/kewajiban serta proses yang harus dilalui para pihak dalam memperjumpakan 
piutang-piutang tersebut. 

 

BAB IX  PENGALIHAN HAK-HAK, PENYERAHAN KEWAJIBAN DAN PENGALIHAN 
PERJANJIAN 

Bab ini mengatur tentang kemungkinan bagi para pihak untuk mengalihkan hak dan/atau 
kewajiban yang terbit dari suatu kontrak kepada pihak ketiga. Situasi semacam ini semakin 
sering dianggap sebagai kebutuhan praktik, misalnya dalam kaitan dengan kemungkinan 
untuk melakukan sub-kontrak. Dalam praktek kontrak bisnis internasional, para pihak 
hampir selalu menetapkan pasal yang mengatur tentang kemungkinan-kemungkinan 
semacam itu. Karena itu dianggap perlu untuk menetapkan asas-asas utama mengenai 
pengalihan, yang akan secara otomatik mengikat para pihak, apabila mereka tidak 
mengaturnya secara khusus di dalam kontrak.  

Ada 3 (tiga) kemungkinan terbitnya kebutuhan untuk pengalihan, yaitu: (i)  pengalihan hak-
hak kontraktual, (ii) pengalihan kewajiban-kewajiban kontraktual, dan (iii) pengalihan hak 
dan kewajiban kontraktual. 

Ad i. Pengalihan hak-hak kontraktual adalah pengalihan atas dasar kesepakatan dari satu 
pihak (assignor) kepada pihak lain (assignee)atas hak pihak assignor atas piutang atau 
pelaksanaan prestasi lain dari pihak ketiga.  

Ad ii. Pengalihan kewajiban untuk melakukan pembayaran atau pelaksanaan prestasi lain 
dari pihak debitur asal (original obligor) kepada pihak debitur baru (new obligor), baik 
melalui atas dasar kesepakatan antara debitur asal dan debitur baru, atau atas dasar 
kesepakatan antara pihak kreditur dengan pihak debitur baru.  

Ad. iii. Pengalihan atas dasar kesepakatan antara pihak yang mengalihkan (assignor) kepada 
pihak penerima pengalihan (assignee) tentang hak dan kewajiban yang terbit dari suatu 
kontrak yang dibuat antara pihak assignor dengan pihak ketiga/pihak lain.  

 

BAB X  TENTANG DALUWARSA 

 Seperti umumnya sistem hukum yang mengenal dampak dari berjalannya waktu terhadap 
keberadaan hak, termasuk hak-hak kontraktual. UU Hukum Perjanjian Nasional perlu 
mengatur dua persoalan daluwarsa yang umum dikenal, yaitu (i) daluwarsa yang 
menghapuskan hak dan kapasitas untuk melakukan gugatan hukum, dan (ii) daluwarsa 
sebagai dasar tangkisan terhadap suatu gugatan di pengadilan. Di dalam kumpulan asas dan 
aturan mengenai daluwarsa ini perlu diatur jangka waktu daluwarsa, 
perubahan/perpanjangan masa lewat-waktu, penghentian sementara penghitungan masa 
lewat-waktu, dsb.   

 

BAB XI  TENTANG PERJANJIAN-PERJANJIAN YANG MELIBATKAN LEBIH DARI SATU 
KREDITUR/DEBITUR. 
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Bab ini mengatur tentang situasi di mana lebih dari satu pihak debitur/obligor memiliki 
kewajiban yang sama terhadap seorang kreditur/obligee, atau di mana suatu debitur/obligor 
memberikan hak kepada lebih dari satu kreditur/obligee. Asas dan aturan di dalamnya 
antara lain mengatur tentang bilamana tanggung-jawab pihak debitur menjadi tanggung 
jawab renteng (joint and several), atau tanggung-jawab debitur secara proporsional.  

 

BAB XII TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 

Sampai dengan berakhirnya masa penyusunan Naskah Akademik ini, Tim pada dasarnya 
masih belum mencapai kesepakatan mengenai kebutuhan untuk memuat Bab khusus tentang 
asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI)dalam hukum Perjanjian yang secara khusus 
dilekatkan pada UU Hukum Perjanjian Nasional. Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh 
Tim dapat disimpulkan adanya kebutuhan yang cukup mendesak untuk itu, mengingat 
semakin tingginya intensitas serta ekstensitas kegiatan berkontrak secara internasional 
dengan melibatkan pihak Indonesia. Di lain pihak, pemisahan seperangkat aturan HPI tentang 
Perjanjian/kontrak dari sebuah kodifikasi HPI Nasional juga dirasakan agak janggal, karena 
seyogyanya aturan-aturan semacam itu merupakan bagian dari UU Hukum Perdata 
Internasional Indonesia yang memuat seperangkat aturan-aturan HPI untuk keseluruhan 
bidang hukum keperdataan.  

 

BAB XIII TENTANG PERJANJIAN-PERJANJIAN TERTENTU 

Seperti telah disepakati oleh Tim di bagian lain dari Naskah Akademik ini, Perjanjian-
perjanjian Tertentu tidak disinggung secara khusus di dalam Naskah ini, walaupun hal ini 
tidak berarti bahwa bab khusus yang mengatur jenis-jenis perjanjian khusus ini dianggap 
tidak penting. Pemikiran yang perlu mendapat pertimbangan lebih lanjut dalam hal ini 
bertitik tolak dari kesepakatan nasional mengenai jenis-jenis Perjanjian apa yang dianggap 
perlu diatur secara khusus di dalam UU Hukum Perjanjian Nasional? Apakah kita akan 
melanjutkan apa yang selama ini diatur di dalam KUHPerdata, dan mencakup Perjanjian Jual-
beli, tukar-menukar, perjanjian kerja, sewa-menyewa, dsb; ataukah perlu ditetapkan terlebih 
dahulu kebijakan nasional mengenai hal ini, khususnya dengan pertimbangan mengenai 
keterlibatan kepentingan publik, kesenjangan kedudukan kontraktual pihak-pihak, dsb.   

 

 

 
 

BAB VI 
PENUTUP 

 
A. Simpulan 

 
Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin 

kompleks di masa modern ini, berkembang pula beragam risiko yang semakin 
besar potensinya untuk menjadi ancaman bagi para pihak dalam upaya 
mewujudkan harapan-harapan dari transaksi-transaksi yang mereka adakan. 
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Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itulah maka dikembangkan norma-norma 
hukum dalam bentuk sekumpulan asas dan aturan hukum yang umumnya 
dipahami sebagai hukum kontrak atau hukum perjanjian (law of contracts) yang 
diharapkan dapat meningkatkan kepastian (certainty), keadilan (fairness), dan 
prediktabilitas (predictability) dan pada saat yang bersamaan menjadi alat bagi 
para pihak untuk mengelola risiko (risk management tool). 

Tim meyakini kesahihan pemikiran bahwa Pancasila yang merupakan 
kristalisasi dari pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya menjadi landas-
pijak utama pembangunan hukum nasional Indonesia, termasuk Hukum 
Perjanjian Nasional yang akan datang. Persoalan mendasar bagi Tim adalah 
sejauh mana prinsip-prinsip hukum umum yang diturunkan dari nilai-nilai 
dasariah itu harus dimanifestasikan di dalam Hukum Perjanjian Nasional? Pada 
titik inilah peninjauan terhadap relevansi kaidah-kaidah hukum adat Indonesia 
yang dianggap berakar pada nilai-nilai lokal bangsa itu  perlu dikaji lebih lanjut 
dalam rangka memberi nuansa “keIndonesiaan” pada Hukum Perjanjian 
Nasional yang akan  datang.    

Penelitian awal Tim, baik pada tataran perundang-undangan,  
yurisprudensi, serta praktik berkontrak di dalam masyarakat,  menggambarkan:  
 

a. Terjadinya proses konvergensi asas-asas dan aturan yang bersumber pada 
KUHPerdata (yang berakar pada tradisi civil law)  dengan asas-asas dan 
aturan-aturan yang tumbuh di dalam tradisi hukum common law, dan 

b. Terjadinya proses divergensi yang cukup signifikan di dalam praktik terhadap 
asas-asas dan aturan-aturan hukum kontrak yang dimuat di dalam Buku III 
KUHPerdata melalui yurisprudensi. Akibatnya, KUHPerdata lebih banyak 
dilihat sebagai sumber hukum perjanjian yang membenarkan dan mensahkan 
perkembangan praktik berkontrak atas dasar pasal 1320 KUHPerdata dan 
1339 KUHPerdata saja.  

c. Perkembangan penggunaan asas-asas hukum kontrak yang bersumber pada 
konsep ekonomi Syariah Islam di dalam berbagai aktivitas komersial 
(khususnya perbankan dan keuangan); 

d. Tumbuhnya pandangan-pandangan berbagai kalangan yang mengingatkan 
pentingnya perhatian pada asas-asas utama Hukum Adat, yang pada 
hakekatnya masih mencerminkan pola berpikir bangsa Indonesia terhadap 
kehidupan dan, khususnya terhadap pola hubungan antar-manusia; 

e. Semakin banyaknya upaya atau kecenderungan privatisasi berbagai urusan-
urusan publik dan/atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang 
sebenarnya menjadi tugas dan wewenang badan-badan publik (government 
contracts, project financing,dsb);  

 
Perkembangan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH 

Perdata dipengaruhi oleh  peraturan perundang-undangan seperti Undang-
undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perlindungan Konsumen , putusan-
putusan badan peradilan maupun praktek yang dilakukan oleh para pihak dalam 
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membuat perjanjian. Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan 
pelaksanaanya  memberikan kepastian hukum bagi pembeli yang beritikad baik. 
Undang-undang Perlindungan Konsumen membatasi azas kekebebasan 
berkontrak untuk melindungi pihak yang lebih lemah yaitu konsumen ketika 
berhadapan dengan pengusaha. Putusan-putusan pengadilan juga 
mempengaruhi dan mengisi kesosongan hukum seperti diakuinya doktrin 
penyalahgunaan keadaan dan kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam 
melalui tindakan. Demikian pula perlu dicermati kebiasaan yang timbul dalam 
praktek pembuatan kontrak-kontrak bisnis dan permasalahan yang timbul.  

Terdapat perdebatan teoretik mengenai kedudukan hukum perdata 
internasional (HPI) sebagai bidang hukum yang mandiri dan merupakan bagian 
dari hukum perselisihan (conflict of laws) atau sebagai bagian dari hukum 
perdata (private law). Masing-masing pandangan memiliki argumentasi dan 
titik-titik kebenaran serta didukung oleh fakta-fakta hukum pendukung yang 
valid. Namun demikian, Tim cenderung untuk bersikap pragmatis dan 
memusatkan perhatian pada ada-tidaknya kebutuhan untuk menempatkan asas-
asas dan aturan HPI di bidang Hukum Perjanjian di dalam Undang-undang 
Hukum Perjanjian Nasional yang akan datang.  Ada dua alternatif yang 
berkembang. Di satu pihak, Tim sebaiknya memusatkan perhatian pada 
pengembangan aturan-aturan hukum materiil hukum perjanjian, dan menunda 
perumusan aturan-aturan HPI di bidang hukum perjanjian dan menjadikannya 
bagian dari Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia 
yang akan dirumuskan di kemudian hari. Alternatif ini cenderung memasukkan 
aturan-aturan HPI hukum perjanjian sebagai bagian dari keseluruhan kodifikasi 
HPI Nasional yang mencakup semua persoalan-persoalan pokok HPI di semua 
bidang-bidang hukum keperdataan. Di lain pihak, alternatif yang kedua mencoba 
melihat persoalan dari segi kebutuhan jangka dekat bagi para pelaku usaha 
untuk mengantisipasi persoalan-persoalan HPI yang  mungkin timbul sebagai 
akibat dari semakin meningkatnya intensitas transaksi-transaksi bisnis 
transnasional yang melibatkan pelaku usaha Indonesia dan pelaku-pelaku usaha 
asing, khususnya dalam era perdagangan bebas yang seakan-akan tidak mungkin 
dihindarkan. Tanpa ada aturan-aturan HPI yang baru dan modern maka 
kedudukan pihak-pihak Indonesia dikhawatirkan akan lebih banyak tidak 
diuntungkan, terutama karena pihak-pihak asing dapat memaksakan 
pemberlakuan sistem hukum mereka 

Bertitik tolak dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yang bermuara 
pada keselarasan pencapaian (harmonious achievements) berbagai aspek 
kebutuhan dan tujuan hidup manusia dan bangsa Indonesia, maka Tim 
berpandangan bahwa secara esensial pokok-pokok pemikiran filsafat Pancasila 
di bidang hukum dimanifestasikan ke dalam cara berpikir dan perwujudan 
kaidah-kaidah hukum adat. Yang masih menjadi persoalan bagi Tim dan juga 
bagi para legislator dalam perumusan Undang-undang Hukum Perjanjian 
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Nasional kelak adalah sejauh mana esensi pola berpikir yuridik hukum adat ini 
dapat  mengadaptasi pada perkembangan kebutuhan masyarakat akan sebuah 
sistem hukum perjanjian modern, atau sebaliknya, sejauh mana pemahaman kita 
terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini dan di masa depan 
harus diadaptasikan seoptimal mungkin pada prinsip-prinsip hukum yang 
berakar pada hukum adat ini. 

Rancangan UU Hukum Perjanjian Nasional Indonesia harus 
dikembangkan dengan berpegang pada beberapa  kualitas utama, yaitu bahwa 
UU itu (atau sekurang-kurangnya substansi kaidah-kaidahnya):  

a. Harus diturunkan dari nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan serta pasal-pasal 
yang relevan dari Undang-undang Dasar 1945. Keduanya harus menjadi 
landas-pijak UU Hukum Perjanjian Nasional. Dengan kata lain, pemikiran-
pemikiran yang terbit dari falsafah hidup bangsa Indonesia serta landasan 
konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi politik 
hukum perjanjian nasional; dan politik hukum inilah yang sejauh mungkin 
menjiwai substansi UU Hukum Perjanjian Nasional;  

  
b. Harus didesain sebagai sub-kodifikasi dari kodifikasi Hukum Perikatan 

Nasional yang akan datang, sehingga penyusunan UU Hukum Perjanjian 
Nasional mau tidak mau harus disusun dengan mengantisipasi asas-asas 
umum Hukum Perikatan Indonesia yang baru; 

 
c. Harus didesain sebagai peletak dasar Hukum Perjanjian di Indonesia, tanpa 

harus menetapkan orientasi khusus terhadap civil law, common law, hukum 
Islam atau hukum adat, atau tradisi hukum lainnya. UU Hukum Perjanjian 
Nasional harus dikembangkan sebagai Hukum Perjanjian yang khas 
Indonesia, karena sejalan dengan asas-asas filsafati Pancasila, namun harus 
dapat menjawab persoalan-persoalan hukum perjanjian modern baik di 
tingkat nasional maupun internasional. 

 
B. Saran 

 

1. Perlu ada perubahan pola berpikir yang cukup mendasar mengenai platform  
hukum keperdataan Indonesia di masa depan, dengan tidak lagi bertitik tolak 
dari asumsi bahwa hukum perdata nasional Indonesia harus berakar pada 
tradisi Civil Law (Eropa Kontinental) atau merubah haluan ke arah tradisi 
Common Law atau tradisi-tradisi hukum lain. Bangsa dan negara Indonesia 
adalah sesuatu yang “besar”, baik dari segi geografis, kependudukan, 
keanekaragaman kultural dan sub-kultural; cukup besar untuk membangun 
tradisi hukum Indonesia yang mencerminkan pandangan hidup bangsa. 
Perubahan pola-pikir ini dapat mulai dibina melalui pembangunan hukum di 
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bidang-bidang hukum yang cukup terbuka untuk  meresepsi “better rules” dan 
“best practices” yang berkembang di berbagai tradisi hukum, namun dengan 
tetap mempertahankan cita-hukum khas bangsa Indonesia. 
 

2. Walaupun disadari sepenuhnya bahwa pembaruan Hukum Perjanjian 
Nasional seharusnya merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum 
keperdataan. Dalam tingkat praksis, pembaruan Buku III KUHPerdata, 
khususnya tentang Perikatan melalui Perjanjian seharusnya merupakan 
bagian dari aktivitas nasional pembaruan KUHperdata secara umum. Namun 
demikian, ditinjau dari perspektif urgensi dan prioritas, tampaknya 
pembaruan Hukum Perjanjian perlu diwujudkan terlebih dahulu. Kedudukan 
serta keterlibatan subyek-subyek hukum perdata Indonesia dalam transaksi-
transaksi perdagangan modern, baik di tingkat nasional maupun internasional 
perlu didukung oleh asas-asas hukum perjanjian modern yang berkembang di 
berbagai penjuru dunia. Kecendrungan di banyak negara, baik di negara-
negara maju maupun di negara-negara berkembang, untuk melakukan 
reformasi di bidang hukum perjanjian perlu dijadikan contoh bagi Indonesia 
untuk memulai moderinsasi hukum perjanjian nasional. Sedikit atau banyak 
hal itu akan memperkuat kedudukan transaksional Indonesia dalam kancah 
perdagangan yang semakin mengaburkan batas-batas teritorial negara.  
  

3. Pihak Pemerintah dan badan legislatif perlu meninjau kembali skala prioritas 
pembangunan perundang-undangan nasional Indonesia di masa depan. 
Pembangunan legislasi di bidang politik dan ekonomi-makro perlu diimbangi 
pula dengan perhatian secukupnya pada pembangunan legislasi di bidang 
hukum keperdataan. Karena itu, Tim sangat mendorong agar Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Hukum Perjanjian Nasional dimasukkan ke dalam 
daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, demikian pula 
Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional.  

 
4. Secara sistemik, pembentukan Undang-undang Hukum Perjanjian Nasional 

Indonesia harus senantiasa didukung sebagai bagian dari studi dan 
pengkajian reformasi Hukum Keperdataan Nasional, yang mencakup hukum 
tentang orang/keluarga, hukum benda, hukum waris, dsb.  

 
5. Perlu pengkajian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai urgensi 

pembangunan sistem hukum perdata internasional Indonesia pengaturan 
hukum perdata internasional dan memberikan jawaban apakah permasalahan 
HPI perlu juga diatur sekaligus dalam RUU Hukum Perjanjian Nasional atau 
diatur secara terpisah dalam suatu undang undang yang secara komprehensif 
mengatur semua persoalan-persoalan HPI di bidang keperdataan. 
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