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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam Upaya untuk dapat memperjelas pengertian-pengertian yang 

dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan pembahasan sebagai berikut: 

2.1.1 Definisi Operasional  

2.1.1.1 Pengertian Adopsi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Adopsi memiliki 

pengertian sebagai penerimaan suatu usul atau laporan (misalnya dalam 

proses legislatif); pemungutan.  

2.1.1.2 Pengertian Prinsip  

Menurut black’s Law Dictionary, Principle memiliki pengertian 

sebagai”Chief; leading; most important or considerable; primary; original. 

Highest in rank, authority, character, importance, or degree.4” 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian mengenai 

prinsip sebagai asas”(kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, 

bertindak, dan sebagainya); dasar.5 Menurut merriam webster, principle 

adalah a comprehensive and fundamental law, doctrine, or assumption; (1) 

:  a rule or code of conduct (2) :  habitual devotion to right principles (a 

                                                        
4 Black’s Law Dictionary 4th edition pg 1355 
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat hal. 1102 
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man of principle); the laws or facts of nature underlying the working of an 

artificial device.6” 

2.1.1.3 Pengertian Kontrak  

Kontrak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

pengertian”perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, 

sewa menyewa, dan sebagainya; persetujuan yang bersanksi hukum antara 

dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan;” 

Bahasa Inggris dari kontrak adalah Contract dan menurut Black’s 

Law Dictionary, Contract adalah“legally binding agreement involving two 

or more parties that sets forth an exchange of promises of what each party 

will or will not do. A contract requires two competent parties to have a 

meeting of the minds where there is (i) an offer by one party, (ii) an 

acceptance of that offer by the other party, and (iii) the consideration for 

the mutual promises must be something of value.” 

Artinya adalah kontrak merupakan perikatan secara hukum antara 

dua pihak atau lebih yang saling melakukan perjanjian satu sama lain untuk 

melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Kontrak 

membutuhkan minimal 2 pihak yang berkompeten untuk mencapai 

kesepakatan.  

 

 

 

                                                        
6 https://www.merriam-webster.com/dictionary/principle 15 Juli 2017 
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2.1.1.4 Pengertian Perjanjian 

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diambil dari 

kata dasar “janji” yang berarti ucapan yang menyatakan kesediaan dan 

kesanggupan untuk berbuat sesuatu.7 Di dalam Bahasa Inggris, Perjanjian 

di sebut sebagai Agreement yang menurut Kamus Merriam Webster berarti 

harmony”of opinion, action, or character; The act or fact of agreeing; An 

arrangement as to a course of action; Compact, treaty; A contract duly 

executed and legally binding; The language or instrument embodying such 

a contract.8 Merurut Black’s Law Dictionary, Agreement memiliki 

pengertian sebagai berukut: A coming or knitting together of minds; a 

corning together in opinion or determination; the coming together in accord 

of two minds on a given proposition; in law a concord of understanding and 

intention between two or more parties with respect to the effect upon their 

relative rights and duties, of certain past or future facts or performances; 

The consent of two or more persons concurring respecting the transmission 

of some property, right, or benefits, with the view of contracting an 

obligation, a mutual obligation.9” 

Perjanjian itu sendiri memiliki pengertian sebagai “persetujuan yang 

dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati 

                                                        
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat hal. 566 
8 https://www.merriam-webster.com/dictionary/agreement 1 Agustus 2017 
9 Black’s Law Dictionary 4th Edition pg89 
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apa yang tersebut dalam persetujuan itu.10 Menurut kitab undang-undang 

hukum perdata di Indonesia, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.11”  

Perjanjian tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Perjanjian 

dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Tentunya jika perjanjian yang 

dibuat secara tertulis, maka lebih mudah di jadikan sebagai alat bukti apabila 

terjadi perselisihan. 

Perjanjian tidak hanya merupakan alat pembuktian, tetapi 

merupakan suatu syarat untuk adanya perjanjian tersebut misalnya 

perjanjian perserotan terbatas harus dengan akta notaris.12  

Syarat sah perjanjiaan diatur pada B.W. pasal 1320 yang berbunyi 

“untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.” 

Kedua syarat yang pertama dapat dikatakan sebagai syarat subjektif, 

karena kedua syarat tersebut berhubungan dengan subjek perjanjian. Lalu 

kedua syarat selanjutnya dapat dikatan sebagai syarat obejektif karena 

syarat tersebut berhubugan dengan objek dari perjanjian. 

                                                        
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat hal. 566 
11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 
12 Kitab Undang-undang Hukum Dagang  pasal 38 
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2.1.1.5 Pengertian Perikatan 

Perikatan berarti Engage dalam Bahasa Inggris. Menurut Black’s 

Law Dictionary, engage memiliki pengertian to employ or involve one's 

self; to take part in; to embark on.13 Dalam Kamus Meriam Webster, engage 

memiliki pengertian”to offer (as one's word) as security for a debt or cause; 

to bind (as oneself) to do something; to deal with especially at length; to 

pledge oneself; to make a guarantee; to do or take part in something.14” 

Perikatan dapat terjadi karena adanya suatu persekutuan atau karena 

undang undang. Perikatan juga dapat terjadi dikarenakan dari perbuatan 

melawan hukum dan juga perwakilan sukarela.15 Perikatan berasal dari kata 

dasar ikat yang memiliki pengertian tali untuk mengebat, menyatukan, 

memberkas, menggabungkan.16 Perikatan itu sendiri memiliki arti sebagai 

pertalian, perhubungan, perserikatan, persekutuan.17  

Pasal 1233 B.W. menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan 

dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”18 

Pasal 1352 B.W. menyatakan bahwa “Perikatan-perikatan yang 

dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet 

                                                        
13 Black’s Law Dictionary 4th edition pg 622 
14 https://www.merriam-webster.com/dictionary/engage 3 Agustus 2017 
15 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1352-1353 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat hal. 520 
17 Ibid, hal. 521 
18 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1233 
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alleen) atau dari undang-undang sebagi akibat perbuatan orang (uit de wet 

ten gevolge van’s mensen toedoen).”19 

Pasal 1353 B.W. menyatakan bahwa “Perikatan-perikatan yang 

dilahirkan dari undang-undang sebagi akibat perbuatan orang, terbit dari 

perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum (onrechmatige 

daad)”20 

Menurut Prof. Subekti S.H. di dalam buku nya berjudul Pokok-

Pokok Hukum perdata mengemukakan bawasannya perikatan mempunyai 

pengertian yang luas dibandingkan dengan kata perjanjian dengan kata lain, 

perikatan memiliki suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian 

adalah suatu peristiwa yang lebih kongkrit.21 

Prof. Subekti S.H. juga mengungkapkan bahwa perikatan memiliki 

macam-macam antara lain:22 

1) Perikatan bersyarat (voorwaardelijk) 

Perikatan bersyarat adalah “suatu perikatan yang digantungkan 

pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau 

tidak terjadi.” 

 

 

                                                        
19 Ibid, pasal 1352 
20 Ibid, pasal 1353 
21 Pokok-pokok hukum perdata prof subekti hal. 122  
22 Ibid, hal. 128 
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2) Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (tijdsbepaling) 

Perikatan yang digantungakan pada suatu keketapan waktu, 

sedikit berbeda dengan perikatan bersyarat. Perbedaannya berupa suatu 

hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan 

kapan datangnya. Seperti contohnya orang meninggal yang suatu hari 

pasti akan meninggal tetapi tidak diketahui secara pasti akan terjadi. 

3) Perikatan yang membolehkan memilih (alternatief) 

Perikatan ini dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi. 

Seseorang dapat memilih untuk melakukan suatu prestasi a atau dapat 

memilih untuk melakukan prestasi b. 

4) Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk atau solidair) 

Perikatan tanggung-menaggung adalah perikatan dimana 

beberapa pihak bersama-sama untuk mengikatkan diri untuk melakukan 

suatu prestasi. Seperti halnya dalam suatu kasus hutang, dan beberapa 2 

pihak dengan saling tanggung-menanggung menyelesaikan hutangnya.  

5) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi 

Perikatan jenis ini memiliki pengertian yang sedikit lebih unik. 

Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi dapat disepakati oleh 

kedua belah pihak pada saat perikatan tersebut akan dilakukan di muka. 

Perikatan yang dapat dibagi dapat dicontohkan seperti satu pihak yang 

diwajibkan untuk menyelesaikan prestasinya tetapi tidak dapat 

menyelesaikan dikarenakan pihak tersebut telah meninggal, maka dapat 

di bagi kan kepada ahli warisnya.  
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6) Perikatan dengan penetapan hukum (strafbeding) 

Perikatan dengan penetapan hukum biasa digunakan untuk 

mencegah si berhutang melalaikan kewajibannya. Di dalam praktek 

banyak dipakai perjanjian dimana di berhutang dikenakan suatu 

hukuman, apabila si berhutang tidak dapat menepati kewajibannya.  

Dapat dikatakan bahwa perikatan merupakan suatu hal yang konkrit 

karena di dalam buku III B.W. diatur mengenai perihal hubungan hukum 

yang sama sekali tidak bersumber dari suatu persetujuan dan perjanjian. 

Tetapi pihak tersebut sudah terikat. Seperti contohnya perikatan timbul dari 

perbuatan melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari 

pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. 23 

Mr.Dr. H.F. Vollmar di dalam bukunya “inleiding tot de Studie van 

het Nederlands Burgerlijk Recht” (1) mengatakan sebagai berikut :  

“Ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama 

seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat 

dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim.”24 

Seorang ahli bernama Patlo menyampaikan pendapat mengenai 

perikatan, bahwa”perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat 

harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu 

berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.” 

 

                                                        
23 ibid 
24 Kompilasi hukum perikatan Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. hal 1 
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2.1.1.6 Pengertian Para Pihak 

Para pihak terbagi menjadi 2 suku kata yaitu para dan pihak. Para 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kata penyerta yang 

menyatakan pengacuan ke kelompok.25 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pihak memiliki pengertian 

sebagai pihak memiliki perngertian sebagai sisi, arah, tujuan, satu golongan 

di dalam perang, permainan, politik, perjanjian, dan sebagainya.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat hal. 1019 
26 Ibid, hal. 1071 
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2.1.2 Kajian Konseptual 

2.1.2.1 UNIDROIT 

Awal mula terbentuknya UNIDROIT adalah pada awal abad ke 20 

yaitu pada tanggal 26 september 1924. Terbentuknya UNIDROIT diawali 

dengan dipanggilnya berbagai bangsa untuk mengambil keputusan yang 

berhubungan dengan tawaran pemerintah Italia dari inisiatif senator Vittorio 

Scialoja, seorang profesor di Roman Law di Universitas Roma. Roma 

merupakan tempat dimana Institusi internasional mengenai penyamaan 

hukum privat terlahir, yang mana pemerintah Italia membayar kontribusi 

setiap tahunnya.27  

Institusi internasional mengenai penyatuan hukum privat 

(UNIDROIT) adalah sebuah institusi independen yang bersifat antar 

pemerintah dan berkedudukan di Villa Aldobrandini di Roma. Tujuan dari 

UNIDROIT adalah untuk mempelajari kebutuhan dan metode untuk 

modernisasi, harmonisasi, dan koordinasi undang-undang khususnya 

hukum dagang komersial seperti antar negara dan kelompok di suatu negara 

dan juga untuk merumuskan instrumen hukum yang seragam, prinsip dan 

tujuan untuk mencapai tujuan tersebut.28  

Tujuan dari UNIDROIT selalu berdasarkan pada awal ketika 

pertama kali didirikan, bahkan dengan penekanan dan cara-cara dimana 

                                                        
27 Lena Peters, International Institute for The Unification of Private Law 

(UNIDROIT), Wolters Kluwer, 2011, Great Britain. Pg 13 
28 http://www.unidroit.org/about-unidroit/overview 27 Dec. 16 
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tujuan organisasi tersebut dapat dicapai dengan berubah seiring berjalannya 

waktu. Dengan demikian, pada pasal 1 dari Statuta tahun 1940, yang 

meskipun telah dimodifikasi sedikit selama bertahun-tahun tetap berlaku. 

Menyatakan bahwa tujuan organisasi UNIDROIT adalah untuk “memeriksa 

cara-cara untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan undang-undang di 

berbagai negara dan kelompok-kelompok di berbagai negaran, dan untuk 

mempersiapkan secara bertahap untuk adopsi dari berbagai negara untuk 

memiliki peraturan hukum profat yang seragam”.29 

UNIDROIT pada dasarnya memiliki struktur yang dibagi menjadi 

tiga tingkat, yang antara lain terdiri dari Majelis Umum Negara-Negara 

Anggora, Dewan Pemerintahan yang dipilih oleh Majelis Umum, dan 

Sekretariat. Sekretariat adalah organ eksekutif UNIDROIT yang 

bertanggung jawab melaksanakan Program Kerja dari hari ke hari. 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang ditunjuk oleh dewan 

pengatur pada nominasi Presiden Institut. Sekretaris Jenderal dibantu oleh 

tim pegawai sipil internasional dan staf pendukung. 

“Uniform Law” atau hukum yang seragam adalah nama yang 

diberikan untuk peraturan yang diadopsi dalam bentuk konvensi 

internasional, protokol atau sebagai model undang-undang oleh negara 

negara yang bekerja sama untuk menemukan solusi umum untuk masalah 

tertentu. Ketika mereka berurusan dengan hukum privat, maka solusi ini lah 

                                                        
29 Lena Peters, Op. Cit, Pg 17 

Robert Garry Hawidi. Adopsi Prinsip UNIDROIT Pada Hukum Kontrak di Indonesia. 
UIB Repository©2019 



 

  Universitas Internasional Batam 

19 

yang akan mempengaruhi kehidupan dan aktivitas individu dan 

perusahaan.30  

Pada akhirnya tujuan dari penyatuan atau penyeragaman hukum 

adalah untuk memfasilitasi hubungan antara negara dan antara invididu dan 

bisnis dari suatu negara dengan negara lain atau negara yang berbeda 

dengan memberikan hukum yang sama, atau untuk peraturan yang dapat 

dikatakan mirip antar negara.31  

Keanggotaan UNIDROIT yang dapat mengakses statuta dari 

UNIDROIT terdiri dari 63 negara anggota dari lima benua dan mewakili 

berbagai sistem hukum, ekonomi dan politik yang berbeda serta latar 

belakang budaya yang berbeda.  

Tabel 2.1 

Anggota dari UNIDROIT.32 

No. Nama Negara Anggota Sejak 

1 Argentina 05/04/1972 

2 Australia 20/03/1973 

3 Austria 09/08/1948 

4 Belgium 20/04/1940 

5 Bolivia 22/04/1940 

6 Brazil 18/06/1940 

                                                        
30 Ibid 
31 Ibid 
32 http://www.unidroit.org/about-unidroit/membership 27 Dec. 16 
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7 Bulgaria 22/06/1940 

8 Canada 02/03/1968 

9 Chile 02/05/1951 

10 China 01/01/1986 

11 Colombia 19/04/1940 

12 Croatia 01/01/1996 

13 Cuba 14/10/1940 

14 Cyprus 01/01/1999 

15 The Czech Republic 13/01/1993 

16 Denmark 17/06/1940 

17 Egypt 22/11/1951 

18 Estonia 10/12/2001 

19 Findland 19/04/1940 

20 France 09/08/1948 

21 Germany 24/04/1940 

22 Greece 20/04/1940 

23 Holy See 19/04/1945 

24 Hungary 20/04/1940 

25 India 26/11/1950 

26 Indonesia 01/01/2009 

27 Iran 04/04/1951 

28 Iraq 03/05/1973 

Robert Garry Hawidi. Adopsi Prinsip UNIDROIT Pada Hukum Kontrak di Indonesia. 
UIB Repository©2019 



 

  Universitas Internasional Batam 

21 

29 Ireland 16/04/1940 

30 Israel 05/04/1954 

31 Italy 20/04/1940 

32 Japan 01/01/1954 

33 Latvia 01/01/2006 

34 Lithuania 01/01/2007 

35 Luxembourg 09/10/1951 

36 Malta 05/06/1970 

37 Mexico 06/05/1940 

38 Netherlands 11/04/1940 

39 Nicaragua 20/04/1940 

40 Nigeria 29/10/1964 

41 Norway 13/07/1951 

42 Pakistan 30/05/1964 

43 Paraguay 02/05/1940 

44 Poland 01/01/1979 

45 Portugal 16/05/1949 

46 Republic of Korea 01/01/1981 

47 Romania 19/04/1940 

48 Russian Federation 01/01/1990 

49 San Marino 03/02/1945 

50 Saudi Arabia 01/01/2009 
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51 Serbia 13/04/2001 

52 Slovakia 13/01/1993 

53 Slovenia 30/01/1995 

54 South Africa 27/04/1971 

55 Spain 09/04/1940 

56 Sweden 11/04/1940 

57 Switzerland 20/04/1940 

58 Tunisia 01/01/1980 

59 Turkey 15/03/1950 

60 The United Kingdom 24/09/1948 

61 The United States of America 13/03/1964 

62 Uruguay 20/04/1940 

63 Venezuela 09/05/1940 

 

Bahasa resmi yang digunakan pada UNIDROIT adalah bahasa 

inggris, bahasa prancis, bahasa italia, dan bahasa spanyol.33 UNIDROIT 

dikenal juga sebagai UNIDROIT Principles of International Commercial 

Contract (UPICC).  

 

                                                        
33 http://www.unidroit.org/about-unidroit/overview 27 Dec. 16 
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“Tujuan dari UNIDROIT antara lain adalah34  

1) “Menentukan aturan umum bagi kontrak komersial 

internasional; 

2) Diterapkan sebagai pilihan hukum apabila para pihak telah 

sepakat kontraknya tunduk pada prinsip UNIDROIT; 

3) Diberlakukan apabila para pihak sepakat kontraknya tunduk 

pada prinsip-prinsip hukum umum lex mercatoria35 dan 

sejenisnya; 

4) Memberikan solusi jika penyelesaian masalah terbukti tidak 

mungkin menggunakan aturan hukum yang berlaku; 

5) Digunakan untuk menafsirkan atau menambah instrument 

hukum yang seragam secara internasional;” 

6) Digunakan sebagai model bagi para pembuat undang-undang 

pada tingkat nasional maupun internasional.” 

                                                        
34 Taryana.Soenandar, Prinsip-Prinsip.UNIDROIT sebagai.Sumber Hukum 

Kontrak.dan Penyelesaian.Sengketa  Bisnis.Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 

2004, hlm. 34. 
35 Menurut K. Prent C.M“dkk “pengertian secara linguistik lex mercatoria 
diambil dari bahasa Latin, yang berarti hukum perniagaan atau komersial., lihat K. 
Prent C.M, Kamus Latin-Indonesia, Jakarta: Penerbit Kanisius, 1969. Pada 
umumnya di dalam beberapa kepustakaan istilah lex mercatoria diberikan 
pengertian sebagai hukum yang seragam. Namun kata “seragam” (uniform) 
dikritik bahwa tidak mungkin terwujud suatu hukum perdata yang seragam yang 
berlaku diberbagai negara.” Menurut Alan D. Rose mengatakan bahwa “lebih 
tepat digunakan istilah “harmonisasi”.” Lihat Alan D. Rose, The Chalenges for 
Uniform Law in the Twenty-First Century, Uniform Law Rview, NS-Vol.1, 1996, 
hlm. 9-25 dikutip dari Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai 
Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2004, hal 15.” 
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Prinsip UNIDROIT tertuang dalam pasal-pasalnya dapat di bagi 

menjadi 12 poin utama antara lain: 

1) Prinsip kebebasan berkontrak; 

Prinsip UNIDROIT yang paling pertama adalah 

kebebasan ”berkontrak. Yang dimaksud prinsip kebebasan 

berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya, yang oleh 

undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, dan ketertiban umum. Prinsip kebebasan berkontrak 

termuat dalam pasal 1.1”prinsip UNIDROIT yaitu: 

“The parties are free to enter into a contract and 

determine its content” 

Pasal ini”menegaskan bahwa para pihak bebas untuk 

membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan 

apa yang mereka sepakati. Dalam komentarnya terhadap pasal 

ini, UNIDROIT menambahkan pula bahwa “kebebasan para 

pihak dalam membuat kontrak ini termasuk didalamnya 

kebebasan untuk menentukan dengan siapa ia akan menentukan 

mitra dagangnya. Status seseorag ini, seperti ditegaskan dengan 
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tepat oleh Bonnell tidak tergantung pada sistem hukum yang 

dianutnya, atau nasionalitasnya.”36 

Prinsip kebebasan berkontrak ini tidak selalu diartikan 

sebagai “kebebasan yang mutlak, kebebasan berkontrak 

ternyata telah dibatasi oleh beberapa aturan baik dari hukum 

domestik maupun dari hukum Internasional yang menmbatasi 

kebebasan berkontrak tersebut,” diantaranya adalah dalam pasal 

1.4 UNIDROIT”menyatakan: 

“Nothing in these Principles shall restrict the 

application of mandatory rules, whether of national, 

international or supranational origin, which are applicable in 

accordance with the relevant rules of private international 

law.” 

2) Prinsip_itikad baik_(Good Faith) dan_transaksi jujur_(Fair 

Dealing); 

Landasan“utama”dari setiap transaksi komersial adalah 

prinsip itikad baik dan transaksi jujur, kedua prinsip ini harus 

melandasi seluruh proses kontrak mulai dari negoisasi sampai 

                                                        
36 Micchael Joachim Bonnel, “The UNIDROIT Principles of International 

Commercial Contract: Why?What?How?,” 69 Tul. L. Rev. 1121 (1995). 
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pelaksanaan dan berakhirnya kontrak. Pasal 1.7 prinsip 

UNIDROIT menyatakan:37”” 

1. “Each.party must.act in accordance.with good.faith 

and.fair dealing.in international.trade; 

2. The parties.may not.exclude or.limit this.duty.” 

Berdasarkan substansi pasal diatas ada tiga unsur prinsip 

itikad baik dan transaksi jujur, yaitu:38 

1. “Itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar.yang 

melandasi kontrak. 

2. Prinsipa tikad baikadan transaksi jujur dalam prinsip 

UNIDROIT ditekankan pada praktik perdagangan 

internasional. 

3. Prinsipi tikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa.” 

3) Prinsip diakuinya kebiasaan-kebiasaan transaksi bisnis di 

negara.setempat; 

Dalam0hal0ini, UNIDROIT0memberikan0pedoman 

bagaimanaahukum kebiasaanaberlaku, terlihatadalam.Pasala1.8 

prinsip UNIDROIT: 

“A party cannot act inconsistently with an 

understanding it has caused the other party to have and upon 

                                                        
37 Taryana Soenandar, Op. Cit, Pg 42 
38 Ibid., Pg 42 
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which that other party reasonably has acted in reliance to its 

detriment” 

Ketentuan“di atas mengandung hal-hal pokok yang 

perlu diperhatikan, yaitu bahwa:39 

1. Praktek kebiasaan harus memenuhi kriteria tertentu; 

2. Praktek kebiasaan yang berlaku di lingkungan para pihak; 

3. Praktek kebiasaan yang disepakati; 

4. Praktek kebiasaan lain yang diketahui luas atau rutin 

dilakukan; 

5. Praktek kebiasaan yang tidak benar; 

6. Praktek kebiasaan setempat yang berlaku 

mengesampingkan aturan umum.” 

Apabila“praktek kebiasaan telah disepakati untuk 

diberlakukan terhadap suatu transaksi, maka hukum kebiasaan 

akan mengesampingkan ketentuan umum yang bertentangan 

dengan kebiasaan itu. Alasannya adalah karena hukum 

kebiasaan setempat mengikat para pihak sebagai syarat-syarat 

yang mengatur kontrak secara keseluruhan. Pengecualian 

diberikan hanya terhadap ketentuan yang bersifat memaksa. Hal 

ini diperkuat pula dengan ketentuan dalam pasal 1.5 prinsip 

UNIDROIT.”” 

                                                        
39 Ibid., Pg 45 
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4) Prinsip kesepakatan melalui penawaran (Offer) dan penerimaan 

(Acceptance) atau melalui tindakan; 

Hal ini tertuang dalam Pasal 2.1. prinsip UNIDROIT, 

sebagai berikut: 

“A contract may be concluded either by the acceptance 

of an offer or by conduct of the parties that is sufficient to show 

agreement” 

Inti“dari ketentuan tersebut adalah bahwa persetujuan 

terjadi karena: 

1. penawaran dan penerimaan; 

2. perilaku yang menunjukan adanya persetujuan untuk terikat 

kontrak.” 

Dasar”pemikiran dari prinsip-prinsip UNIDROIT 

adalah dengan tercapainya kata sepakat saja sudah cukup untuk 

melahirkan kontrak. Konsep tentang penawaran dan penerimaan 

digunakan untuk menentukan apakah dan kapankah para pihak 

telah mencapai kata sepakat. Namun, dalam prakteknya 

terkadang kontrak menyangkut transaksi yang rumit dan 

seringkali terwujud setelah melalui negosiasi yang cukup 

panjang tanpa diketahui urutan penawaran dan penerimaannya, 

sehingga sulit untuk menentukan kapan kata sepakat itu terjadi.”  

 

 

Robert Garry Hawidi. Adopsi Prinsip UNIDROIT Pada Hukum Kontrak di Indonesia. 
UIB Repository©2019 



 

  Universitas Internasional Batam 

29 

5) Prinsipalarangan bernegosiasiadengan itikadaburuk 

Laranganauntuk melakukananegosiasi yang berdasarkan 

itikadaaburuk dalamaaPasal 2.15 prinsip UNIDROITatentang 

Negotiation in Bad Faith, sebagai berikut: 

“(1) A party is free to negotiate and is not liable for 

failure to reach an agreement; 

 (2) However, a party who negotiates or breaks 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 continue negotiations when intending not to reach an 

agreement with the other party”. 

6) Kewajiban menjaga kerahasiaan; 

Ketikaaapara pihakaamelakukan negosiasi, tentuaaada 

rahasiaiperusahaan yangiterbuka danidiketahui oleh kedua 

belah pihak. Adaakemungkinan merekaamemanfaatkan rahasia 

tersebutauntuk keuntungannya. Pasal 2.16 prinsip UNIDROIT 

mengaturakewajiban menjagaakerahasiaan: 

“Where information is given as confidential by one party 

in the course of negotiations, the other party is under a duty not 

to disclose that information or to use it improperly for its own 

purposes, whether or not a contract is subsequently concluded. 

Where appropriate, the remedy for breach of that duty may 
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include compensation based on the benefit received by the other 

party” 

7) Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku; 

Praktek menggunakan kontrak baku dapat dilihat dalam 

Pasal 2.19 prinsip UNIDROIT, yaitu: 

“(1) Where one party or both parties use standard terms 

in concluding a contract, the general rules on formation apply, 

subject to Articles 2.1.20 - 2.1.22.  

(2) Standard terms are provisions which are prepared in 

advance for general and repeated use by one party and which 

are actually used without negotiation with the other party” 

Apabilaaasalah satuaapihak atauaakedua belahaapihak 

menggunakanasyarat baku, makaaberlaku aturanumum tentang 

pembentukanakotrak denganatunduk padaaprinsip UNIDROIT 

Pasal 2.1.20 sampai 2.1.22. Ketentuan prinsip UNIDROIT Pasal 

2.1.20 tentangaSurprisingaterms  

“(1) No term contained in standard terms which is of 

such a character that the other party could not reasonably have 

expected it, is effective unless it has been expressly accepted by 

that party.  

(2) In determining whether a term is of such a character 

regard shall be had to its content, language and presentation.”,  
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Pasal 2.1.21 tentang Conflict between standard terms 

and non-standard terms “In case of conflict between a standard 

term and a term which is not a standard term the latter 

prevails”. 

Pasal 2.1.22 tentang Battle of forms “Where both parties 

use standard terms and reach agreement except on those terms, 

a contract is concluded on the basis of the agreed terms and of 

any standard terms which are common in substance unless one 

party clearly indicates in advance, or later and without undue 

delay informs the other party, that it does not intend to be bound 

by such a contract”. 

8) Prinsip-prinsip syarat sah berkontrak; 

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3.1 

prinsip UNIDROIT, yaitu: 

“These Principles do not deal with invalidity arising 

from (a) lack of capacity; (b) immorality or illegality” 

Hal“ini dapat diartikan bahwa prinsip UNIDROIT tidak 

mengatur ketidakabsahan yang timbul dari tidak memiliki 

kemampuan, tidak memiliki kewenangan, amoralitas dan 

ilegalitas. Mungkin semua dasar syarat sahnya kontrak yang 

ditemukan dalam berbagai sistem hukum nasional dipakai 

dalam ruang lingkup prinsip UNIDROIT. Alasan pengecualian 

ini mengingat baik karena kompleksitas yang melekat pada 
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masalah status, kewenangan, dan kebijaksanaan publik serta 

perbedaan yang ekstrem mengenai bagaimana hal itu 

diberlakukan dalam hukum domestik.40” 

9) Dapat dibatalkannya kontrak yang mengandung perbedaan 

besar (Gross Disparity) 

Prinsip-ini pada dasarnya-merupakan pelaksanaan-dari 

prinsip.itikad baik.(good faith) danitransaksi jujuri(fair dealing) 

sertaoprinsip keseimbanganodan keadilan. Haloini dilandasi 

adanyaokenyataan disparitasoyang besar diomasyarakat. Oleh 

karenaoitu, diperlukannyaosistem aturan yang dapat melindungi 

pihak yang.memiliki posisi.yang tidak menguntungkan. Prinsip-

prinsip UNIDROITomengaturnya dalamoPasal 3.10 prinsip 

UNIDROIT: 

“(1) A party may avoid the contract or an individual 

term of it if, at the time of the conclusion 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. 

                                                        
40 Taryana Soenandar, Op. Cit, Pg 64 
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(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. The provisions of Article 3.13(2) apply 

accordingly” 

10) Prinsip “contraproferentem” dalam penafsiran kontrak baku; 

Pengaturan penafsiran kontrak diatur dalam prinsip 

UNIDROIT Chapter 4.1 sampai dengan delapan pasal (Pasal 

4.1 sampai dengan 4.8). Pasal 4.6 menyatakan: “If contract 

terms supplied by one party are unclear, an interpretation 

against that party is preferred” 

Ketentuan0ini”menyatakan bahwa jika syarat kontrak 

yang diajukan oleh salah satu pihak tidak jelas, maka penafsiran 

yang berlawanan dengan pihak tersebut harus didahulukan. Para 

pihak harus bertanggung jawab atas rumusan syarat kontrak, 

baik kontrak yang dirancang sendiri maupun karena adanya 

pengajuan syarat-syarat terhadap kontrak tersebut. Misalnya 

dengan menggunakan syarat baku yang dipersiapkan terlebih 

Robert Garry Hawidi. Adopsi Prinsip UNIDROIT Pada Hukum Kontrak di Indonesia. 
UIB Repository©2019 



 

  Universitas Internasional Batam 

34 

dahulu, terkadang pihak pembuat diharuskan menanggung 

resiko atas ketidakjelasan rumusan yang dibuatnya.41” 

11) Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan 

(Hardship); 

Ketentuan tentang hardship dibedakan dengan 

ketentuan tentang force majeur. Ketentuan tentang hardship ini 

tertuang dalam Section 2, yang terdiri dari 3 (tiga) pasal. 

Pasal 6.2.1 tentang Contract to be observed “Where the 

performance of a contract becomes more onerous for one of the 

parties, that party is nevertheless bound to perform its 

obligations subject to the following provisions on hardship”.  

Pasal 6.2.2 tentang 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”.  

                                                        
41 Ibid., Pg 69 
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Pasal 6.2.3 tentang Effects of hardship “(1) In case of 

hardship the disadvantaged party is entitled to request 

renegotiations. The request shall be made without undue delay 

and shall indicate the grounds on which it is based. (2) The 

request for renegotiation does not in itself entitle the 

disadvantaged party to withhold performance. (3) Upon failure 

to reach agreement within a reasonable time either party may 

resort to the court. (4) If the court finds hardship it may, if 

reasonable, (a) terminate the contract at a date and on terms to 

be fixed, or (b) adapt the contract with a view to restoring its 

equilibrium”. 

12) Prinsip pembebasan tanggung jawab dala keadaan memaksa 

(Force Majeur) 

Pembahasan tentang force majeur ini terdapat dalam 

Pasal 7.1.7 prinsip UNIDROIT:  

“(1) Non-performance by a party is excused if that party 

proves that the non performance was due to an impediment 

beyond its control and that it could not reasonably be expected 

to have taken the impediment into account at the time of the 

conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or 

its consequences.  

(2) When the impediment is only temporary, the excuse 

shall have effect for such period as is reasonable having regard 
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to the effect of the impediment on the performance of the 

contract.  

(3) The party who fails to perform must give notice to the 

other party of the impediment and its effect on its ability to 

perform. If the notice is not received by the other party within a 

reasonable time after the party who fails to perform knew or 

ought to have known of the impediment, it is liable for damages 

resulting from such non receipt.  

(4) Nothing in this article prevents a party from 

exercising a right to terminate the contract or to withhold 

performance or request interest on money due” 

Pasal “ini mengatur tentang keadaan memaksa dengan 

menyatakan antara lain, sebagai berikut:42” 

1. Force majeur yang dilakukan oleh salah satu pihak yang 

dimaafkan jika pihak tersebut dapat membuktikan bahwa 

force majeure disebabkan oleh hambatan di luar 

pengawasannya dan bahwa wajar diharapkan tidak terjadi; 

2. Jika hambatan hanya bersifat sementara, maka 

pengampunan akan memiliki konsekuensi hukum untuk 

periode waktu dengan memperhatikan konsekuensi dari 

hambatan terhadap pelaksanaan kontrak; 

                                                        
42 Taryana Soenandar, Op. Cit, Pg 80-81 
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3. Pihak yang gagal melaksanakan kontrak harus memberi 

tahu pihak lain tentang hambatan dan konsekuensi atas 

kemampuan mereka untuk melaksanakan kontrak. Jika 

pemberitahuan tidak diterima oleh pihak lain dalam periode 

waktu yang wajar, setelah pihak yang gagal menerapkan 

mengetahui atau seharusnya mengetahui hambatannya, ia 

bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tidak 

menerima pemberitahuan; 

Pasal ini tidak mencegah salah satu pihak dari 

melaksanakan haknya untuk mengakhiri kontrak, menahan 

pelaksanaan kontrak, atau meminta pembayaran bunga atas 

uang yang jatuh tempo.  
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2.1.3 Landasan Yuridis 

2.1.3.1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: 

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila keadaan 

memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang 

untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan 

suatu perbuatan yang terlarang baginya.” 

Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: 

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang 

timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan 

harus dimintakan kepada Pengadilan.  

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal 

mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. 

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan 

melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu 

jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak 

boleh lebih dan satu bulan.”  

Pasal 1227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: 

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; 

memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih 

dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan 

penggantian biaya, kerugian dan bunga.” 
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Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:  

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 

i. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; � 

iii. Suatu pokok persoalan tertentu; � 

iv. Suatu sebab yang tidak terlarang.” 

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: 

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;  

i. Anak yang belum dewasa;  

ii. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;  

iii. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan 

undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh 

undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.” 

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan 

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh 

undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.“ 

Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:  

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan 

tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 
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menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau 

undang-undang” 

 

2.1.3.2 Prinsip UNIDROIT 

Pasal 1.1 prinsip UNIDROIT: 

“The parties are free to enter into a contract and determine its 

content” 

Pasal 1.7 prinsip UNIDROIT: 

1) “Each party must act in accordance with good faith and fair dealing 

in international trade; 

2) The parties may not exclude or limit this duty.” 

Pasal 1.8 prinsip UNIDROIT: 

“A party cannot act inconsistently with an understanding it has 

caused the other party to have and upon which that other party 

reasonably has acted in reliance to its detriment” 

Pasal 2.1. prinsip UNIDROIT: 

“A contract may be concluded either by the acceptance of an 

offer or by conduct of the parties that is sufficient to show agreement” 

Pasal 2.15 prinsip UNIDROIT: 

“(1) A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an 

agreement; 

 (2) However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad 

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

negotiations when intending not to reach an agreement with the 

other party”. 

Pasal 2.16 prinsip UNIDROIT: 

“Where information is given as confidential by one party in the 

course of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that 

information or to use it improperly for its own purposes, whether or not a 

contract is subsequently concluded. Where appropriate, the remedy for 

breach of that duty may include compensation based on the benefit received 

by the other party” 

Pasal 2.19 prinsip UNIDROIT: 

“(1) Where one party or both parties use standard terms in concluding a 

contract, the general rules on formation apply, subject to Articles 

2.1.20 - 2.1.22.  

(2) Standard terms are provisions which are prepared in advance for 

general and repeated use by one party and which are actually used 

without negotiation with the other party” 

Pasal 2.1.20 prinsip UNIDROIT:  

“(1) No term contained in standard terms which is of such a character 

that the other party could not reasonably have expected it, is 

effective unless it has been expressly accepted by that party.  

(2) In determining whether a term is of such a character regard shall be 

had to its content, language and presentation.”,  
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Pasal 2.1.21 prinsip UNIDROIT: 

“In case of conflict between a standard term and a term which is not 

a standard term the latter prevails”. 

Pasal 2.1.22 prinsip UNIDROIT: 

“Where both parties use standard terms and reach agreement 

except on those terms, a contract is concluded on the basis of the agreed 

terms and of any standard terms which are common in substance unless one 

party clearly indicates in advance, or later and without undue delay informs 

the other party, that it does not intend to be bound by such a contract”. 

Pasal 3.1 prinsip UNIDROIT: 

“These Principles do not deal with invalidity arising from (a) lack 

of capacity; (b) immorality or illegality” 

Pasal 3.10 prinsip UNIDROIT: 

“(1) A party may avoid the contract or an individual term of it if, at the 

time of the conclusion 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. 
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(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. 

The provisions of Article 3.13(2) apply accordingly” 

Pasal 4.6 prinsip UNIDROIT:  

“If contract terms supplied by one party are unclear, an 

interpretation against that party is preferred” 

Pasal 6.2.1 prinsip UNIDROIT:  

“Where the performance of a contract becomes more onerous for 

one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations 

subject to the following provisions on hardship”.  

Pasal 6.2.2 prinsip UNIDROIT: 

“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 
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the control of the disadvantaged party; and (d) the risk of the events was not 

assumed by the disadvantaged party”.  

Pasal 6.2.3 prinsip UNIDROIT: 

“(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request 

renegotiations. The request shall be made without undue delay and 

shall indicate the grounds on which it is based. 

 (2) The request for renegotiation does not in itself entitle the 

disadvantaged party to withhold performance. 

(3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either 

party may resort to the court.  

(4) If the court finds hardship it may, if reasonable, (a) terminate the 

contract at a date and on terms to be fixed, or (b) adapt the contract 

with a view to restoring its equilibrium”. 

Pasal 7.1.7 prinsip UNIDROIT:  

(1) “Non-performance by a party is excused if that party proves that the 

non performance was due to an impediment beyond its control and 

that it could not reasonably be expected to have taken the 

impediment into account at the time of the conclusion of the contract 

or to have avoided or overcome it or its consequences.”  

(2) “When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect 

for such period as is reasonable having regard to the effect of the 

impediment on the performance of the contract.”  
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(3)” The party who fails to perform must give notice to the other party of 

the impediment and its effect on its ability to perform. If the notice is 

not received by the other party within a reasonable time after the 

party who fails to perform knew or ought to have known of the 

impediment, it is liable for damages resulting from such non 

receipt.”  

(4) “Nothing in this article prevents a party from exercising a right to 

terminate the contract or to withhold performance or request 

interest on money due” 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Teori Hukum Pembangunan  

Teori Hukum Pembangunan yang di perkenalkan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja, pakar hukum internasional, ketika“menjadi pembicara 

dalam Seminar Hukum Nasional pada tahun 1973. Ketika Mochtar 

Kusumaatmadja menjabat sebagai Menteri Kehakiman, teori hukum yang 

disebutnya sebagai Teori Hukum Pembangunan telah dimasukkan sebagai 

materi hukum dalam Pelita I (1970-1975). Teori Hukum Pembangunan 

tersebut tidak dicantumkan lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional”Tahun 

2009-2014.43 Dalam Rencana Pembangunan tersebut bahkan digunakan 

sistem hukum menurut Friedman, Friedman mengatakan bahwa hukum 

sebagai suatu sistem merupakan subjek dari ilmu sosial, bukan ilmu sosial 

yang independen. Sistem hukum sebagai ilmu hukum sangat berpengaruh 

di kalangan ahli hukum Kontinental. Suatu sistem hukum menurut 

Friedman adalah organisasi yang kompleks di mana terjadi interaksi antara 

struktur hukum yang dimaksud Friedman adalah sistem peradulan dan yang 

dimaksud dengan substansi adalah peraturan dan yang dimaksud dengan 

                                                        
43 Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Teori Hukum Integratif, 2012, hlm. 

59-60 
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budaya adalah bagian dari budaya umum, kebiasaan. Intinya budaya adalah 

unsur-unsur dari perilaku sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat.44 

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa sistem hukum 

warisan pendidikan hukum Belanda, yaitu “hanya mendidik menjadi 

“tukang” (Craftmanship), tetapi tidak mampu menganalisis perubahan-

perubahan dalam masyarakat dan mampu menemukan solusi dari masalah 

penerapan hukum di dalam masyarakat.45”  

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja “tentang fungsi dan peranan 

hukum dalam pembangunan nasional, kemudian dikenal sebagai Teori 

Hukum Pembangunan, diletakkan di atas premis yang merupakan inti ajaran 

atau prinsip sebagi berikut:” 

1. Semua“masyarakat yang sedang membangun selalu dicirakan 

oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin 

bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan 

yang teratur menurut Mochtar Kusumaatmadja, dapat dibantu 

oleh perundang-undangan atau keputusan pengedilan atau 

kombinasi keduanya. Mochtar Kusumaatmadja menolak 

perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan 

semata-mata. 

                                                        
44 Lawrence M.Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel 

Sage Foundation, 1975, hlm. 11-16 
45 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan 

Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminonogi Fakultas Hukum 

Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, tanpa tahun, hlm 6-8 
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2. 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.  

3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan 

ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai 

kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses 

perubahan dalam masyarakat.  

4. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum 

yang hidup (the living law) dalam masyarakat, tentunya sesuai 

pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat itu.  

5. Imlementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat 

diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan 

tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-

rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.46” 

Kelima“inti Teori Hukum Pembangunan tersebut mencerminkan 

suatu pemikiran tentang hukum sebagai berikut:  

1. Hukum hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan 

masyarakat, berbeda dengan pemikiran Savigny, bahwa hukum 

selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Perkembangan 

                                                        
46 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam 

Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung  
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hukum dimaksud sejalan dengan pandangan aliran Sociological 

jurisprudence, yaitu satu-satunya cermin perkembangan 

,asuarakat hanya terdapat pada putusan pengadilan dengan 

asumsi bahwa, putusan pengadilan selalu mengandung nilai-

nilai kebenaran yang diakui masyarakat di mana hukum itu hidup 

dan berkembang.  

2. Mochtar Kusumaatmadja menambahkan, karena alasan historis 

sistem hukum Indonesia, bahwa perkembangan hukum yang 

sejalan degan perkembangan masyarakat juga dapat diciptakan 

melalui pembentukan perundang-undangan, tidak hanya putusan 

pengadilan. Masalah krusial dalam sistem hukum Indonesia 

yang mengutamakan undang-undang sebagai sumber hukum 

daripada yurisprudensi adalah setiap undang-undang merupakan 

produk politik yang tidak terlepas dari kepentingan pengaruh 

kekuasaan. Atas dasar alasan tersebut, maka John Rawls, 

menengahi perbedaan sudut pandang ini dengan menegaskan 

bahwa keadilan yang diciptakan oleh hukum itu harus 

dilandaskan pada nilai-nilai yang “fair”. Konsep keadilan 

(hukum) dari Rawls dilatarbelakangi oleh paham liberalisme 

yang memandang bahwa hukum hanya dapat dipahami jika 

keadilan itu merupakan konsep politik. Keadilan sebagai konsep 

politik hanya dapat dibenarkan dengan nilai-nilai politik 
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(political values) dan bukan dilihat dari doktrin moral, agama 

dan filosofi.  

3. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum sebagai sarana 

dalam pembangunan bukan alat (tools) agar dalam pembangunan 

dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur.” 

Bahwa “kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan 

keadiln dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuao dengan kehendak 

pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang 

berkembang dalam masyarakat. Teori Hukum Pembangunan (Nasional) 

menurut Mochtar Kusumaatmadja tidak meninggalkan sepenuhnya 

pandangan aliran analytical jurisprudence, bahkan telah “merangkul” aliran 

“analytical jurisprudence”, aliran “sosiological jurisprudence”, dan aliran 

“pragmatic legal realism”.47 Bertolak dari ketiga aliran hukum tersebut, 

penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam praktik hanya dapat 

dilakukan melalui cara pembentukan perundang-undangan atau melalui 

keputusan pengadilan atau melalui kedua-duanya.48” 

 

 

 

                                                        
47 Roger Cotterrell, The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to 

Legal Philosophy: 2nd, Oxford University Press, 2003 
48 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum 

Nasional; Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum 

Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, (tanpa tahun). 
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2.2.2 Teori Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman dalam Teori Sistem Hukum mengatakan 

bahwa “hukum sebagai suatu sistem merupakan subjek dari ilmu sosial, 

bukan ilmu sosial yang independen. Sistem hukum sebagai ilmu hukum 

sangat berpengaruh di kalangan ahli hukum Kontinental. Suatu sistem 

hukum menurut Friedman adalah organisasi yang kompleks di mana terjadi 

interaksi antara struktur hukum yang dimaksud Friedman adalah sistem 

peradilan dan yang dimaksud dengan substansi adalah peraturan dan yang 

dimaksud dengan budaya adalah bagian dari budaya umum, kebiasaan. 

Intinya budaya adalah unsur-unsur dari perilaku sosial dan nilai-nilai dalam 

masyarakat.”49 

Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman, menyatakan 

bahwa sistem hukum dibagi menjadi 3 komponen yaitu Substansi Hukum, 

Struktur Hukum, dan Budaya Hukum.50  

1. Substansi hukum( substance rule of the law)  

Substansi hukum melingkupi seluruh aturan baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum 

material   maupun hukum formal.51 

 

                                                        
49 Lawrence M.Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel 

Sage Foundation, 1975, hlm. 11-16 
50 Lawrence M. Friedman;  The Legal System; A Social Scince 
Prespective,  Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16. 
51 Ibid 
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2. Struktur hukum (structure of the law)  

Struktur hukum melingkupi Pranata hukum, aparatur 

hukum  dan  sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat 

kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh 

aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi 

penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim 

dan advokat.52 

3. Budaya hukum (legal culture)  

Budaya hukum merupakan penekanan dari sisi budaya 

secara  umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak 

dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam 

masyarakat.53 

Dari ketiga komponen yang dijelaskan dari teori sistem hukum oleh 

Lawrence M. Friedman yang tersebut diatas merupakan roh atau jiwa 

sebagai penggerak hukum di suatu sistem sosial yang memiliki teknik dan 

karakter khusus dalam pengkajiannya. Lawrence M. Friedman juga 

membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali oleh sebuah 

input, yang merupakan suatu bahan mentah yaitu berupa lembaran-

lembaran kertas dalam sebuah konsep suatu gugatan yang diajukan didalam 

suatu pengadilan, lalu kemudian seorang hakim akan mengolah bahan-

bahan mentah tersebut agar dapat menghasilkan output berupa putusan.54 

                                                        
52 Ibid 
53 Ibid 
54 Ibid, hlm. 13. 
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Input awal yang merupakan suatu konsep gugatan atau dakwaan 

dalam sebuah sistem merupakan elemen nilai sosial dan sikap atas tuntutan-

tuntutan dalam masyarakat yang menggerakan sistem hukum itu sendiri. 

Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan tersebut atas sikap dan nilasi 

sosial yang dianggap bertentangan dengan apa yang diharapkan secara 

individual maupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan bahkan 

dakwaan yang masuk kedalam pengadilan. Maka dari pada itu jika tidak 

adanya gugatan maupun dakwaan sebagai sebuah input dalam sistem 

tersebut maka bisa dikatakan bahwa pengadilan tidak bekerja dan bahkan 

pengadilan tidak akan pernah ada.55  

Dikarenakan setiap komponennya yang ada didalam sistem hukum 

tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan maka jika terdapat 

salah satu komponen yang tidak bergerak maka tidak akan terjadi umpan 

balik yang akan menggerakkan suatu sistem tersebut. Namum juga suatu 

sistem hukum dianggap bukanlah suatu mesin yang hanya bekerja dengan 

mekanisme dan proses yang pasti karena hukum tidak bekerja tetap dan 

tidak menghasilkan proses yang pasti.  

Para ahli hukum dengan gagasannya yang ideal selalu 

menginginkan hukum yang bersifat pasti, dan bisa di prediksi, dan tentunya 

bebas dari hal yang subjektif atau dengan kata lain hukum harus sangat 

                                                        
55 Ibid, hlm. 13. 
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terprogram, sehingga apabila terdapat input yang masuk  dan dioleh, maka 

akan menghasilan output yang juga pasti dan bisa di prediksi.56 

Gagasan yang sudah dinilai ideal tersebut merupakan gagasan yang 

tentunya mustahil untuk diwujudkan dalam sistem hukum mana pun baik 

common law atau pun sistem hukum civic law. Hal tersebut tidak terlepas 

dari karakter khusus dan uniknya sistem hukum sebagai ilmu sosial. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa 

peran penting dalam duatu proses pengadilan dimainkan oleh seorang 

hakim dan juga para pengacara. Hakim-haim dalam hal pemutusan perkara 

yang sedang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, mulai dari 

latar belakang, nilai, sikap, dan juga intuisi.  

Setelah apa yang telah dijelaskan diatas maka diketahui bahwa 

sistem hukum dimulai dari Input lalu akan diproses dan yang dihasilkan 

adalah output berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat diprediksi 

maupun dipastikan. Kompleksitas akan mempengaruhi sistem tersebut dan 

membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat 

tergantung pada perspektif hakim dan menjadi sangat subyektif dan tidak 

terlepas juga dari pengaruh pengacara-pengacara yang tentunya membuat 

argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan keyakinan hakim dalam 

pemutusan suatu gugatan.  

 

 

                                                        
56 Ibid, hlm. 14. 
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2.3  Penelitian Terdahulu 

2.3.1 G. Samuel M.P. Hutabarat 

Disertasi berjudul “Harmonisasi Keabsahan Kontrak Perdagangan 

Internasional yang Berkeadilan Pada Enam Negara Anggota Association of 

South East Asian Nations (ASEAN)”. Oleh G. Samuel M.P. Hutabarat 

Pada disertasi tersebut meneliti mengenai keabsahan kontrak 

perdagangan berskala ASEAN, negara-negara di ASEAN. Disertasi tersebut 

menjelaskan mengenai sistem hukum di negara-negara ASEAN dan 

perbedaan hukum di negara-negara ASEAN. Teori hukum yang digunakan 

adalah teori yang berkaitan dengan kontrak, dijelaskan mengenai teori Hans 

Kelsen dalam doktrin transaksi atau tindakan hukum. 

Penelitian dilaksanakan dengan cara deskriptis analitis yang 

mengkaji keabsahan suatu kontrak dalam perdagangan komersial. 

Penelitian dilakukan kepada spesifik 6 negara ASEAN yaitu Indonesia, 

Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina karena 6 negara 

tersebut merupakan negara yang memiliki pendapatan GDP terbesar di 

ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode 

perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data dalam disertasi tersebut 

adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Lalu analisis data dilakukan 

secara kualitatif.  

Penelitian disertasi ini membandingkan antara beberapa prinsip 

perjanjian yang berbeda antar negara di ASEAN yaitu seperti kesepakatan, 

kecakapan, suatu hal tertentu, kausa yang tidak melawan hukum. 
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