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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

Penulis akan merumuskan kesimpulan, keterbatasan serta rekomendasi 

dari hasil laporan penelitian yang telah dituliskan oleh penulis dengan judul 

”Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Yang 

Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia 

dan Negara Australia” 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan melalui data perjanjian 

Memorandum of Understanding dalam laporan Skripsi ini, Penulis dapat 

memberikan kesimpulan yang berasal dari rumusan masalah laporan ini yaitu: 

1. Negara Indonesia dan Negara Australia memiliki sistem hukum yang 

berbeda dimana negara Indonesia menganut sistem hukum civil law 

yang tidak memiliki peraturan khusus mengenai Memorandum of 

Understanding, meskipun demikian, apabila ditinjau dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seluruh perjanjian 

yang dibentuk secara sah dan memenuhi persyaratan akan 

diberlakukan sebagai undang-undang dan memiliki kekuatan dalam 

mengikat sebagaimana ditentukan dalam isi MoU tersebut, sedangkan 

Negara Australia selaku penganut sistem hukum common law pada 

umumnya melahirkan Memorandum of Understanding hanya sebatas 

negosiasi atau perjanjian awal, tanggapan ini kemudian menjadi 

kebiasaan masyarakat dan mengubah sudut pandangnya dalam negara 

yang menganut common law untuk menganggap bahwa MoU pada 

umumnya tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa kedua 

belah pihak yang bersangkutan untuk memenuhi hak dan kewajiban 

sebagaimana isi dari MoU tersebut, hal ini kemudian melahirkan 

kebiasaan masyarakat yang tidak memiliki itikad dalam mengikatkan 

diri secara hukum atau tidak adanya “intention to create legal 

relations”. 
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2. Terdapat suatu cara dalam mengubah alat pra-kontrak suatu 

Memorandum of Understanding dalam negara Australia menjadi 

perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dalam mengikat para pihak 

yang bersangkutan, yaitu dengan  memenuhi 6 (enam) elemen atau 

unsur dasar hukum kontrak negara Australia, dimana salah satunya 

merupakan unsur terpenting untuk mengubah kekuatan hukum MoU 

tersebut yaitu “A Written Instrument” atau instrument tertulis dalam 

kesepakatan tersebut yang mengatakan bahwa kedua belah pihak telah 

menyetujui bahwa MoU tersebut dibentuk untuk memiliki kekuatan 

hukum mengikat. 

3. Apabila terjadi atau timbulnya suatu sengketa/permasalahan dalam 

hubungan internasional, terdapat cara atau langkah penyelesaian 

sengketa dengan menggunakan pendekatan tradisional yaitu 

menentukan titik taut primer dan sekunder untuk mencari suatu fakta 

atau keadaan yang bersangkutan dengan hubungan tersebut, setelah itu 

akan diadakan suatu kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan 

fakta yang telah dikumpulkan untuk menentukan kaidah Hukum 

Perdata Internasional dari lex fori dan lex causae. 

 

 

B. Keterbatasan 

Dalam penulisan laporan penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini, 

terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh Penulis dalam 

menyempurnakan laporan skripsi ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Penulis mengalami keterbatasan dalam memperoleh dan 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam laporan ini, sehingga 

laporan penelitian ini jauh dari kata sempurna. 

2. Penulis mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi 

mengenai negara yang menganut sistem civil law maupun sistem 

hukum common law lainnya yang berbeda hukumnya, sehingga 

laporan ini memiliki keterbatasan. 

Devie. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding yang Timbul Karena Hubungan 
Perdata Internasional Antara Negara Indonesia dan Negara Australia. 
UIB Repository©2020



74 
 

 Universitas Internasional Batam 

3. Penulis mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi 

mengenai sistem hukum muslim law, sehingga laporan penelitian 

Skripsi ini tidak membahas apapun mengenai sistem hukum muslim 

law. 

 

 

C. Rekomendasi 

Setelah Penulis menyelesaikan laporan penulisan Skripsi ini, Penulis ingin 

memberikan beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan Memorandum of Understanding di negara Indonesia dapat 

dibentuk peraturan atau undang-undang yang membahas secara 

spesifik mengenai hal itu, sehingga kepastian hukum mengenai 

Memorandum of Understanding dapat dipastikan bagi subyek hukum 

yang menggunakannya. 

2. Penulis berharap bahwa pada masa mendatangnya perjanjian dalam 

bentuk Memorandum of Understanding dapat memberikan jaminan 

kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para pihak yang 

terikat dalam hubungan hukum. 

3. Penulis berharap pada masa mendatang terdapat jurnal mengenai 

hubungan kerja sama internasional yang membahas Memorandum of 

Understanding, sehingga subyek hukum maupun akademisi hingga 

masyarakat mendapatkan ilmu mengenai Memorandum of 

Understanding dalam berbagai negara yang berbeda undang-undang 

yang mengaturnya. 
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