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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seorang individu dapat melakukan perjanjian1 dengan pihak lain dan 

harus dilindungi oleh hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Hukum 

sangat penting dalam mengatur jalannya suatu negara. Seorang individu yang 

melakukan perjanjian dengan pihak lain memiliki hak dan kewajiban satu sama 

lain yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki penduduk lebih 

dari dua ratu enam puluh juta2. Dengan era yang sudah semakin maju, sektor 

di bagian perdagangan dan bisnis tentu juga semakin maju. Globalisasi3 

merupakan salah satu faktor yang memicu perkembangan yang pesat, dan 

mengakibatkan jarak antar negara menjadi semakin dekat dan semakin mudah 

untuk dijangkau. Bahkan para pihak dari berbagai negara dapat berkumpul dan 

bersama-sama melakukan perdagangan atau bisnis tertentu.   

Efek globalisasi yang semakin besar dan berkembang pesat tentu 

berdampak besar kepada dunia bisnis. Bisnis berkembang semakin besar dan 

                                                        
1 Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua 
pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam 
persetujuan itu. 
2 http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/ 12 juli 

2017 
3 Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia 
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mengakibatkan perubahan dibidang ekonomi baik dalam skala indivudual atau 

lebih besar, bahkan sampai ke skala suatu negara tertentu.  

Berbagai kesempatan perdagangan dan bisnis dapat menguntungkan 

para pihak apabila suatu negara memiliki peraturan internasional mengenai 

kontrak dagang. Jika suatu negara memiliki peraturan internasional mengenai 

kontrak dagang, hak suatu individual dalam negara tersebut tentu akan lebih 

terjamin dan suatu individual akan merasa aman dalam melakukan kontrak 

dagang dengan pihak lain di negara lain.  

Sebuah negara dapat melakukan perjanjian dengan negara lain di 

bidang perdagangan dan bisnis. Sebuah individu di suatu negara juga dapat 

melakukan perjanjian dagang dengan individu lain di negara lain. Bahkan 

sebuah individu di suatu negara dapat melakukan perjanjian dagang dengan 

suatu negara lain.  

Peluang yang terbuka lebar dari dampaknya globalisasi yang 

berkembang pesar dan memicu perkembangan di bidang perdagangan dan 

bisnis memicu negara-negara untuk melakukan kerjasama dalam hal peraturan 

yang mengatur tentang perjanjian dagang berskala internasional. Keinginan 

masyarakat disuatu negara dengan masyarakat di negara lain tentunya berbeda-

bedan dan hal ini memicu suatu negara untuk membuat peraturan yang 

disesuaikan dengan masuarakat yang ada di dalam negara tersebut.  

Perbedaan peraturan antar negara dalam hal ini peraturan mengenai 

perjanjian dagang internasional, mempersulit setiap individu yang ingin 

melakuakan perjanjian dagang internasional dengan individu yang ada di 
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negara lain. Setiap individu akan sulit untuk menentukan peraturan di negara 

mana yang akan mereka gunakan untuk mendasari perjanjian dagang antar 

pihak.  

Suatu institusi internasional bernama UNIDROIT (The International 

Institude for the Unification of Private Law). Institusi ini memiliki prinsip-

prinsip yang digunakan untuk menjadikan dasar suatu perjanjian yang baik dan 

benar. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam unidroit dapat dikatakan sebagai 

prinsip yang sangat dasar untuk seseorang dapat melakukan atau membuat 

suatu perjanjian.  Hal-hal yang menjadi dasar perjanjian, hal-hal yang harus 

ada di dalam perjanjian, dan juga hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam suatu 

perjanjian. Tidak semua negara di dunia ini menjadi anggota dari institusi 

internasional unidroit. Tetapi para pihak yang mengetahui mengenai prinsip-

prinsip unidroit tentu lebih cenderung akan menggunakan prinsip-prinsip 

unidroit untuk menuangkan isi-isi perjanjian yang akan di sepakati.  

Negara Indonesia menuangkan isi dari prinsip-prinsip UNIDROIT 

yang dikenal sebagai Unidroit Principles of International Commercial 

Contracts (UPICC) pada kitab undang-undang hukum perdata mengenai 

perjanjian. 

Peraturan yang ada di Indonsia, mengatur mengenai perjanjian di 

Indonesia. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan di Indonesia tidak hanya di 

lakukan oleh penduduk berkewarganegaraan Indonesia. Tetapi juga ada 

penduduk yang berkewarganegaraan asing.  
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Terdapat 2 jenis perjanjian yang dapat dilakukan oleh individu. Yang 

pertama adalah perjanjian secara lisan, yaitu perjanjian yang dilakukan kedua 

belah pihak hanya dengan perkataan dan sepakat satu sama lain tanpa adanya 

bukti di lembaran kertas. Yang kedua adalah perjanjian secara tertulis yang 

tentunya berarti bahwa perjanjian tersebut tertuang diatas lembaran kertas dan 

disetujui oleh kedua belah pihak dan ditandatangani.  

Perjanjian tertulis di bagi lagi menjadi 2 yaitu perjanjian di bawah 

tangan dan perjanjian otentik. Perjanjian di bawah tangan hanya di lakukan 

oleh kedua belah pihak tanpa saksi. Tetapi perjanjian otentik, dilakukan di 

hadapan pejabat hukum yang berwewenang dan pembuktian dalam perjanjian 

otentik adalah sempurna. Pembuktian dalam perdata tentu lebih cenderung 

kepada suatu hal yang tertulis. Jadi dalam hal pembuktia akan lebih mudah di 

buktikan apabila perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah secara 

tertulis tidak secara lisan. 

Masih banyak masyarakat di Indonesia yang kurang mengenal 

mengenai UNIDROIT. Indonesia merupakan anggota dari institusi 

internasional UNIDROIT tetapi sudahkah dilakuakan penerapan dari asas-asas 

perjanjian yang tertuang dalam UNIDROIT? Banyak jug masyarakat yang 

kurang mengerti tentang keuntungan dari asas-asas yang tertuang dalam 

UNIDROIT dalam melakukan suatu perjanjian, khususnya perjanjian dagang 

atau bisnis. Maka dari pemaparan diatas, penulis memilih judul “Adopsi 

Prinsip UNIDROIT Pada Hukum Kontrak di Indonesia”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan di penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan prinsip UNIDROIT di Indonesia? 

2. Apakah keuntungan dari prinsip UNIDROIT bagi para pembuat 

perjanjian di Indonesia? 

3. Apa yang perlu dilakukan dalam harmonisasi antara sistem hukum 

kontrak komersial yang berlaku di Indonesia dengan prinsip  

UNIDROIT? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Merujuk kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian hukum ini adalah: 

1. Menganalisa penerapan prinsip UNIDROIT di peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. 

2. Menganalisa keuntungan prinsip UNIDROIT bagi pembuat 

perjanjian di Indonesia. 

3. Memberi solusi terhadap para pihak yang ingin membuat kontrak 

yang baik dan benar berdasarkan peraturan yang diterapkan di 

Indonesia 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat didalam penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 

yaitu: 

1. Manfaat  dan kontribusi secara teoritis:  

Pengukuhan dan menyatakan teori Hukum Pembangunan 

dari Mochtar Kusumaatmadja masih relevan untuk menganalisis 

Adopsi Prinsip UNIDROIT pada Hukum Kontrak di Indonesia. 

Teori Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan 

semua”masyarakat yang sedang membangun selalu dicirakan oleh 

perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa 

perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Baik perubahan 

maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari 

masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu 

sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan daam proses 

pembangunan.” 

2. Manfaat  dan kontribusi secara praktis:  

- Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, peneliti berharap melalui 

penelitian ini Dewan Perwakilan Rakyat dapat memajukan hukum 

di Indonesia khususnya hukum mengenai kontrak komersial atau 

kontrak dagang internasional. Peneliti berharap agar kemajuan bisa 

dimulai dari perubahan perundang-undangan yang ada di Indonesia 

agar dapat memudahkan para praktisi atau pihak-pihak yang ingin 

membuat perjanjian atau kontrak. 
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- Bagi notaris, melalui penelitian ini, peneliti berharap kepada 

notaris bahwa penelitian ini dapat menjadi manfaat kepada notaris 

untuk dapat membantu masyarakat secara umum dalam hal 

pembuatan kontrak dan perjanjian. Sosialisasi mengenai prinsip 

UNIDROIT diperlukan untuk memudahkan masyarakat mengetahui 

lebih rinci mengenai prinsip UNIDROIT.  

- Bagi para pebisnis, peneliti dalam penelitian ini mencoba untuk 

menjelaskan lebih rinci mengenai prinsip UNIDROIT dan peneliti 

berharap dalam penelitian ini dapat menjadi manfaat dalam 

pembuatan kontrak atau perjanjian. 

- Bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian, penelitian ini 

menjadi suatu upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

untuk mampu membuat perjanjian kontrak komersial atau perjanjian 

dagang dengan dapat menggunakan UNIDROIT sebagai landasan 

dari perjanjian tersebut. Pengetahuan mengenai hukum kontrak di 

Indonesia semakin jelas dan dapat di dipelajari lebih dalam 

mengenai hukum yang berlaku di Indonesia dengan standar 

UNIDROIT. 
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