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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT berkah rahmat dan karunia-Nya, Tim dapat
menyelesaikan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang
Konvensi Jual Beli barang Internasional PBB (United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods) tepat pada waktunya.
Jual beli barang Internasional merupakan bidang hukum yang sangat penting di
era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan
transaksi bisnis internasional. Salah satu konvensi internasional yang mengatur
mengenai kontrak jual beli barang Internasional adalah United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Konvensi Vienna 1980 ini
berlainan dengan konvensi sebelumnya, dimana konvensi ini berlaku untuk kontrakkontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di Negara
yang berlainan. adapun perumusan yang diterapkan jauh lebih luas. Konvensi ini telah
memperlihatkan unifikasi dengan ukuran internasional yang lebih memadai
dibandingkan dengan perumusan dalam Konvensi sebelumnya. CISG mencakup materi
pembentukan kontrak secara internasional yang bertujuan meniadakan keperluan
menunjukkan hukum negara tertentu dalam kontrak perdagangan internasional serta
untuk memudahkan para pihak dalam hal terjadi konflik antar sistem hukum . CISG
berlaku terhadap kontrak untuk pejualan barang yang dibuat diantara pihak yang
tempat dagangnya berada di negara yang berlainan pasal (1(1)). Dengan demikian yang
menentukan adalah tempat perdagangannya dan bukan kewaarganegaranya.
Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi CISG namun karena hal tersebut
dirasa penting, Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk Kelompok Kerja
Penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Konvensi Jual Beli barang Internasional
PBB berdasarkan SK Nomor PHN.-416.HN.01.03 Tahun 2013. Dalam kajian Naskah
Akademis tersebut tim mencoba membahas memgenai pentingnya Indonesia untuk
meratifikasi CISG. Kajian naskah akademis untuk meratifikasi CISG tersebut didasarkan
pada penelitian dan hasil seminar yang dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian dan
seminar tersebut menghasilkan rekomendasi agar Pemerintah Indonesia meratifikasi
CISG.
Akhirnya Tim mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan
masukan yang sangat berharga kepada tim baik selama rapat-rapat maupun pada
waktu penyusunan laporan akhir. Semoga hasil tim dapat menjadi masukan yang
bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional pada umumnya dan dapat dipakai
sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kontrak jual beli
barang internasional ataupun amademen KUH Perdata khususnya Buku III.
Jakarta,
November 2013
Ketua Tim,
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.LM., Ph.D
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BAB I
PENDAHULUAN
1.

Latar belakang
Dewasa ini hampir semua pelaku usaha menjalankan kegiatan
perdagangan barang yang melewati batas-batas negaranya. Berdagang barang
dengan pedagang asing merupakan kebutuhan dasar kaum pedagang untuk
memperluas

kesempatan

memperoleh

untung,

disamping

juga

untuk

mengalihkan produk produk dagang mereka yang tidak terserap di dalam pasar
negara mereka sendiri. Dilihat dalam perspektif hubungan antar negara,
perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk
kelangsungan dalam interdependensi ekonomi dunia. Perdagangan internasional
merupakan transaksi jual beli lintas negara, yang melibatkan dua pihak yang
melakukan jual beli yang melintasi batas negara. Pihak-pihak ini sering
merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki
nasionalitas yang berbeda.
Berdasarkan asumsi dasar yang diuraikan di atas, tidaklah mengherankan
dewasa ini kita menyaksikan perkembangan pesat dibidang

perdagangan

internasional yang ditandai oleh berlakunya berbagai kesepakatan perdagangan
antara negera-negara di dunia seperti GATT/WTO,NAFTA, AFTA, APEC, dan EU,
termasuk perkembangan penting yang terjadi di ASEAN baru baru ini, yaitu
keinginan untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic
Community).
Dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi
yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Suatu perdagangan
dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika transaksi jual beli telah
menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda,
dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas
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kenegaraan, dan adanya keberadaan unsur asing atau elemen asing bagi sistem
hukum yang berlaku.
Bidang hukum yang penting untuk diperhatikan dalam suatu perdagangan
internasional adalah hukum kontrak. Perbedaan pengaturan hukum kontrak
(nasional) dalam suatu transaksi jual beli internasional yang melibatkan pelaku
usaha dari dua atau lebih negara yang berbeda tentu akan menimbulkan ketidak
pastisan hukum. Sebagai contoh, transaksi jual beli internasional yang dilakukan
oleh pengusaha Singapore dengan pengusaha Indonesia akan melibatkan dua
sistem hukum yang berbeda. Hukum kontrak Singapore yang berasal dari sisten
hukum anglo saxon mempunyai pengaturan yang berbeda dengan hukum
kontrak Indonesia yang bersumber dari tradisi hukum Eropa Kontinental.
Ketidakpastian hukum timbul ketika terjadi sengketa dimana pelaku bisnis ini
kemungkinan akan dihadapkan pada suatu sistem hukum kontrak yang benar
benar asing bagi dirinya dan yang tidak pernah diharapkan sejak awal.
Fenomena

perdagangan

internasional

ini

menimbulkan

adanya

kebutuhan akan adanya peraturan yang bersifat universal dan seragam yang
mengatur hak dan kewajiban kaum pedagang dalam melakukan transaksi dagang
internasional. Isi undang-undang nasional yang berbeda beda antara satu negara
dengan negara lainnya telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan
diantara kaum pedagang dalam pembuatan kontrak dagang internasional.
Menyadari kebutuhan di atas, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui
salah satu badannya mengambil inisiatif untuk menyusun instrumen hukum
internasional, yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsabangsa tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional/The United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”).
Konvensi ini adalah salah satu dokumen yang dibuat melalui upaya-upaya
diplomatik dari Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional/United
Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”). CISG berupaya
5

menjembatani kesenjangan antara sistem-sistem hukum yang berbeda di dunia,
terutama antara civil law (sub-tradisi Perancis dan Jerman) dan common law
(sub-tradisi Inggris dan Amerika), yaitu dengan cara menyeragamkan hukum yang
berlaku bagi jual beli barang internasional (pembukaan CISG). CISG mengatur
mengenai pembuatan kontrak jual beli, serta hak dan kewajiban pembeli dan
penjual (termasuk upaya-upaya hukum bagi mereka). CISG mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 1988 bagi negara-negara yang pada waktu itu menjadi
pesertanya.
CISG mencakup materi pembentukan kontrak secara internasional yang
bertujuan meniadakan keperluan menunjukkan hukum negara tertentu dalam
kontrak perdagangan internasional serta untuk memudahkan para pihak dalam
hal terjadi konflik antar sistem hukum. CISG berlaku terhadap kontrak untuk
pejualan barang yang dibuat diantara pihak yang tempat dagangnya berada di
negara yang berlainan.
Sesuai dengan tujuan pembentukan UNICITRAL itu sendiri yaitu untuk
melakukan harmonisasi dan unifikasi hukum perdata internasional, CISG
sebenarnya merupakan suatu perangkat hukum yang seragam yang mengatur
kontrak jual beli barang internaasional. Ini berarti bahwa semakin banyak negaranegara di dunia yang mengikatkan diri pada CISG maka semakin cepat
terwujudnya unifikasi dan harmonisasi di bidang kontrak jual beli barang
internasional. Dengan demikian pada gilirannya akan mengurangi hambatanhambatan hukum yang seringkali dihadapi oleh para pelaku bisnis dalam
transaksi perdagangan internasional.

Dengan keanggotaan yang sekarang

berjumlah 79 negara yang berasal dari berbagai latar belakang sistem hukum
myang berbeda beda, CISG telah mendapatkan pengakuan sebagai instrumen
hukum yang bisa mengakomodir semua kepentingan negara-negara.
Indonesia sampai saat ini belum menjadi peserta CISG, namundari hasil
kajian akademis dan juga dari berbagai forum diskusi mengenai CISG telah
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merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengaksesi CISG.
Kebutuhan untuk mengaksesi CISG semakin mendapatkan momentum saat ini
ketika adanya komitmen negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama
regional melalui pembentukan masyarakat ASEAN (ASEAN Community), termasuk
Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang diharapkan terwujud pada tahun 2015. Dalam
rangka mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut maka ASEAN
telah merekomendasikan kepada negara negara anggotanya untuk melakukan
harmonisasi hukum kontrak jual beli internasional-nya melalui ratifikasi CISG.
Kebutuhan aksesi Indonesia terhadap CISG tentu saja bukan semata-mata
karena “dorongan” eksternal, namun juga didasarkan kepada kebutuhan hukum
dan kepentingan nasional. Sebagai suatu negara yang menganut sistem hukum
Eropa Kontinental, Indonesia sudah memiliki ketentuan hukum kontrak didalam
bagian II buku III KUHPerdata, dibawah judul “Tentang perikatan – perikatan yang
dilahirkan dari kontrak atau perjanjian; namun mengingat rentang waktu yang
cukup lama sejak penyusunannya hingga sekarang, maka patutlah dipertanyakan
apakah berbagai ketentuan mengenai hukum kontrak itu masih dapat mewadahi
berbagai kegiatan bisnis yang dewasa ini telah mengalami perkembangan yang
sangat pesat. Perlu dikaji hal-hal apa sajakah yang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan berbagai kegiatan bisnis dewasa ini dan perbaikan serta
penyempurnaan apakah yang seyogyanya harus dilaksanakan, sehingga
Indonesia dapat memiliki hukum kontrak yang modern, yang dapat mewadahi
kegiatan bisnis dewasa ini. Perbaikan dan penyempurnaan ini mutlak harus
dilakukan mengingat bahwa di era global dewasa ini sistem hukum kontrak
Indonesia yang berpijak pada tradisi civil law harus bertemu dan berinteraksi
dengan berbagai sistem hukum lain, utamanya dengan sistem hukum Anglo
America. Tak dapat dipungkiri memang banyak hal yang sama , sejenis atau mirip
dalam hukum kontrak Indonesia dengan hukum kontrak dari negara-negara yang
bersistem hukum Anglo America, namun ada pula perbedaan-perbedaan yang
sangat tajam diantara keduanya. Perbedaan itu terjadi baik pada tahap
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penyusunan kontrak maupun pada tahap pelaksanaanya; jadi agar kerjasama
yang dituangkan dalam suatu perjanjian dapat berlangsung dengan baik dan
mencapai tujuannya perlulah dilakukan suatu harmonisasi diantara kedua sisitem
hukum kontrak tersebut. Dalam kaitan inilah maka aksesi Indonesia terhadap
CISG akan dapat mendorong mempercepat perubahan terhadap hukum
perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata agar sistem hukum kontrak Indonesia
lebih modern dan sekaligus harmonis dengan hukum kontrak negara-negara lain.
Mengingat pentingnya CISG maka Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) memandang perlu membentuk Pokja untuk menyusun naskah akademik
tentang ratifikasi Konvensi PBB mengenai Kontrak Jual Beli Barang International
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
Sebelum menyusun naskah akademik ini, BPHN telah membuat karya tulis
tentang Konvensi Kontrak Jual Beli Barang Internasional dikaitkan dengan hukum
nasional, pada tahun 1999 dan juga telah melakukan seminar tentang Hukum
Kontrak Internasional dalam Era Perdagangan Bebas. Dari hasil pengkajian dan
seminar

tersebut direkomendasikan perlunya Indonesia untuk meratifikasi

Konvensi tersebut. Alasan-alasan mengapa perlu diratifikasinya Konvensi
tersebut antara lain:
1) Dengan makin terbukanya ekonomi Indonesia sebagai dampak dari
globalisasi maka makin banyak transaksi perdagangan yang dilakukan oleh
warga negara Indonesia dengan pihak asing, untuk itu diperlukan perangkat
kaidah-kaidah hukum yang mendukung perdagangan internasional.
2) Konvensi tersebut merupakan konvensi yang menseragamkan kaidah-kaidah
hukum perdagangan internasional dibidang Kontrak Jual Beli Barang
Internasional yang dipersiapkan oleh UNCITRAL. Konvensi tersebut telah
merupakan hukum positif yang berlaku sejak 1 Januari 1988. Diantara
peserta konvensi tersebut terdapat pula peserta dari negara berkembang.
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Dalam mendukung transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh
warga negara Indonesia, maka Indonesia perlu menjadi peserta konvensi
tersebut dengan alasan:
a.

Konvensi tersebut memuat asas-asas yang terdapat dalam hukum kontrak
pada umumnya dan asas-asas tersebut tidak bertentangan dengan KUH
Perdata;

b. Pada saat ini Indonesia telah menjadi peserta konvensi, Indonesia dapat
menyatakan deklarasi yang dimungkinkan menurut konvensi, yaitu
didasarkan pada pasal 92 (1), pasal 93 (1), pasal 94, pasal 95 dan pasal 96.
Dengan adanya kemungkinan untuk mengadakan deklarasi tersebut, maka
kaidah-kaidah hukum Kontrak Jual Beli Internasional dapat dijadikan dasar
atau tidak dipakainya atau dirubah oleh para pihak dalam hubungan
Kontrak Jual Beli Barang Internasional. Dengan demikian asas kebebasan
berkontak tetap dihormati.
c.

Dalam mendukung usaha untuk mengadakan pembaruan hukum kontrak
di Indonesia, maka dengan meratifikasi konvensi tersebut berarti Indonesia
berusaha mengadakan harmonisasi hukum Kontrak Jual Beli Nasional
(domestik) dengan Kontrak Jual Beli Internasional.
Namun sebelum meratifikasi Konvensi ini ada beberapa “PR” yang

harus diselesaikan. Karena dengan meratifikasi suatu perjanjian internasional
bukan merupakan akhir dari suatu pekerjaan namun merupakan awal dari
suatu pekerjaan. Oleh karena itu ada beberapa peraturan hukum nasional yang
perlu disesuaikan antara lain perlunya memperbarui Buku III KUH Perdata dan
perlu dibuatnya hukum kontrak nasional karena kontrak jual beli barang
internasional sangat erat kaitannya dengan hukum kontrak yang berkembang
sejalan dengan pertumbuhan perekonomian nasional.
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2.

Identifikasi Masalah
1)

Prinsip-prinsip hukum apa yang ada di dalam CISG?

2)

Apakah keuntungan dan kerugian/tantangan apabila Indonesia meratifikasi
CISG?

3)

Persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan agar setelah CISG diaksesi
dapat efektif berlaku dalam praktek?

3.

Maksud dan Tujuan
1)

Untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum apa yang ada di dalam CISG

2)

Untuk mengkaji dan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai
keuntungan dan kerugian/tantangan apabila Indonesia meratifikasi CISG

3)

Untuk mengidentifikasi persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan
oleh Indonesia agar setelah CISG diaksesi dapat efektif berlaku dalam
praktek

4.

Jangka waktu pelaksanaan dan pembiayaan
Kegiatan ini dilakukan dalam waktu 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan
Maret sampai dengan November 2013. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari
anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2013
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BAB II
KAJIAN TEORITIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MENURUT THE UNITED
NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOOD
DAN PRAKTEK EMPIRIS
I.

Kajian teori
CISG adalah Konvensi yang mengatur aturan hukum materil yang akan
diberlakukan pada setiap transaksi perdagangan internasional. Dalam
pandangan ini, konvensi yang berkaitan dengan pilihan hukum, bukanlah
konvensi yang mengatur mengenai aturan hukum dalam transaksi perdagangan
internasional, melainkan hanya memberlakukan ketentuan hukum domestik
pada suatu transaksi perdagangan internasional1

A. Struktur dan Substansi CISG
CISG memuat 101 pasal yang tertata di dalam struktur yang terbagi atas 4
(empat) bagian utama, yaitu:
Bagian I

Mengatur tentang ruang lingkup (pasal 1 s/d 6) dan
ketentuan umum (pasal 7 s/d 13)

Bagian II

Mengatur tentang aturan-aturan tentang pembentukan
kontrak jual beli barang internasional (barang 14 s/d 24)

Bagian III

Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli yang terbit dari
kontrak
Bab I Ketentuan Umum (Pasal 25 s/d 29)
Bab II Kewajiban Penjual Umum : Pasal 30
Seksi 1 Penyerahan barang dan pengaturan
dokumen
Seksi 2

Konformitas dari barang dan klaim pihak

ketiga (Pasal 35 s/d 44)
1

Gunawan Wijaya, Lisensi [Seri Hukum Bisnis, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001, hal 30
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Seksi 3 Kerugian karena pelanggaran
kontrak oleh penjual (Pasal 45 s/d 52)
Bab III

Kewajiban Pembeli
Umum : Pasal 53
Seksi 1 Pembayaran (Pasal 54 s/d 59)
Seksi 2 Penyerahan (Pasal 60)
Seksi 3 Kerugian karena pelanggaran
kontrak oleh pembeli (Pasal 61 s/d 65)

Bab IV

Resiko (Pasal 60 s/d 70)

Bab V

Ketentuan Umum tentang Kewajiban
Penjual dan Pembeli
Seksi 1 Antisipasi

pelanggaran

dan

penggantian kontrak (Pasal 71
s/d 73)
Seksi 2 Kerugian (demages) (Pasal 74 s/d
77)
Seksi 3 Keuntungan (interes) (Pasal 78)
Seksi 4 Pengecualian (Pasal 79 s/d 80)
Seksi 5 Dampak dari pembatalan
Bagian IV

Ketentuan Penutup

B. Penerapan CISG
Ketentuan CISG tidak memberikan definisi khusus mengenai perjanjian jual beli
barang internasional. Ketentuan Pasal 1 CISG memuat ketentuan :
(1) Mengatur tentang kontrak jual beli barang internasional antara pihak-pihak
yang mempunyai tempat bisnis (place of business) dari negara yang berlainan,
dan negara yang dimaksud disyaratkan :
a. Bila transaksi bisnis itu terjadi di negara peserta konvensi;
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b. Jika kaedah-kaedah hukum perdata internasional menunjuk untuk
penerapan dari hukum konvensi peserta;
Dengan demikian menurut Pasal 1 CISG tersebut diketahui bahwa CISG
mengatur jual beli antara pihak yang mempunyai kedudukan mereka dalam
negara berlainan dan disyaratkan bahwa negara-negara itu adalah peserta
konvensi atau bila kaedah Hukum Perdata Internasional mensyaratkan pemakaian
daripada hukum salah negara peserta.
Permasalahan yang timbul dari Pasal1 (1) (b), apakah CISG akan berlaku,
apabila para pihak di dalam kontak jual beli terdapat klausula tentang pilihan
hukum, dimana para pihak telah memilih hukum dari salah satu pihak peserta
konvensi?
Ada yang berpendapat bahwa pilihan hukum dari para pihak tidak cukup untuk
menerapkan CISG. Untuk bisa menerapkan CISG maka harus ada suatu faktor
hubungan obyektif, karena harus dilihat apakah pilihan hukum itu hanya untuk
hukum tentang jual beli domestik (domestic sales law) atau pilihan hukum yang
meliputi CISG. Jika CISG telah menjadi hukum domestik, maka CISG itu akan
berlaku dan sebaliknya berdasarkan Pasal 6 CISG dimungkinkan para pihak untuk
menerapkan CISG. Hal ini berarti bahwa Pasal 1 (1) (b) termasuk untuk tidak
diterapkan.
Perluasan lingkup konvensi yang didasarkan pada Pasal 1 (1) (b) menyebabkan
adanya pandangan-pandangan yang kontroversial. Sebagai suatu kompromi, maka
ada ketentuan dalam Pasal 95 CISG yang memungkinkan negara peserta setiap
saat menyatakan (declare), pada saat mendepositkan dokumen ratifikasi,
penerimaan (acceptance), Approval atau asesi bahwa mereka tidak terikat pada
Pasal 1 (1)(b).
Pasal 1 (3) menentukan bahwa untuk menerapkan konvensi 1980,
kewarganegaraan para pihak atau sifat perdata atau komersial para pihak atau
kontrak bersangkutan tidak diperhatikan.
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Pasal 4 CISG hanya mengatur mengenai pembentukan kontrak dagang
internasional jual beli, hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang terbit dari
kontrak dagang internasional jual beli tersebut, dan tidak mengatur persoalan
yang menyangkut akibat-akibat hukum yang dapat timbul akibat kontrak jual-beli
terhadap status kepemilikan atas barang yang menjadi obyek jual-beli. Pasal 5
CISG juga tidak berlaku terhadap kewajiban penjual untuk kematian atau luka
pribadi dari setiap orang yang disebabkan oleh benda yang diperdagangkan. Para
pihak dalam Konvensi ini bebas untuk mengesampingkan pemberlakuan CISG,
ataupun mengatur secara berbeda ketentuan-ketentuan yang diatur dalam CISG,
atas kehendak mereka hal tersebut terdapat pada Pasal 6 CISG.
Pasal 11 CISG menetapkan bahwa sebuah kontrak jual-beli tidak perlu dibuat
dan atau dibuktikan keberadaannya secara tertulis, dan tidak harus memenuhi
persyaratan apapun tentang bentuknya. Keberadaan kontrak jual-beli dapat
dibuktikan melalui alat bukti apapun, termasuk kesaksian. Dikatakan lebih lanjut
dalam Pasal 18 CISG, bahwa suatu pernyataan yang dibuat atau suatu tindakan
yang dilakukan oleh pihak yang menerima penawaran (tidak mutlak harus
pembeli) yang mengindikasikan persetujuan terhadap suatu penawaran yang
diajukan oleh pihak lainnya diperlukan sebagai suatu bentuk penerimaan. Dengan
demikian kontrak dagang internasional jual beli baru ada manakala ada
penawaran yang disampaikan, dan penerimaan yang harus terwujud dalam bentuk
tindakan atau perbuatan atau suatu pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang
menerima penawaran. Sedangkan efektifnya suatu penerimaan adalah pada saat
penerimaan ini diterima oleh pihak yang mengajukan penawaran, dengan
ketentuan bahwa penerimaan penawaran tersebut haruslah sampai dalam suatu
jangka waktu yang telah ditentukan oleh pemberi penawaran atau dalam suatu
jangka waktu yang secara umum dianggap patut untuk melakukan penerimaan
suatu penawaran untuk jual beli.
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Menurut Gunawan Wijaya, ada empat (4) hal untuk menentukan berlakunya
CISG yaitu :2
a) Mengenai para pihak dalam kontrak dagang internasional jual beli:
(1) Para pihak haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat usaha yang
berada pada negara yang berbeda, yang keduanya telah ikut serta
memberlakukan CISG;
(2) Para pihak haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat usaha yang
berada pada negara yang berbeda, yang keduanya telah ikut serta
memberlakukan CISG; tetapi kaedah hukum internasional menunjuk
hukum dari negara ini (peserta CISG) sebagai hukum yang berlaku
bagi transaksi jual beli tersebut;

b) Mengenai isi kontrak dagang internasional
(1) Kontrak dagang internasional jual beli yang diatur dalam CISG adalah
kontrak dagang internasional komersial dan tidak meliputi penjualan
kepada konsumen atau pengguna akhir; dan ;
(2) Tidak semua benda-benda yang diperdagangkan dapat tunduk pada
ketentuan CISG.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 CISG yaitu CISG mengecualikan :
a. Untuk barang-barang yang dibeli untuk keperluan pribadi, keluarga, rumah
tangga, kecuali si penjual pada waktu sebelum atau pada saat ditutupnya
kontrak yang bersangkutan tidak mengetahui atau pada saat ditutupnya
harus mengetahui bahwa barang-barang yng telah dibeli adalah untuk
tujuan tersebut (untuk pribadi, keluarga atau pemakaian rumah tangga)
b. Jual beli dalam lelang;
c. Jual beli dalam rangka eksekusi suatu putusan pengadilan;

2

Ibid

15

d. Saham, surat berharga, surat berharga dalam rangka penanaman modal,
instrumen perundingan (negotiable instruments) atau uang;
e. Kapal (ship, vessel), hovecraft atau pesawat terbang;
f. Yang berkenaan dengan kelistrikan

Dari rumusan Pasal 2 CISG nampak bahwa ketentuan CISG hanya diterapkan
pada barang bergerak dan barang berwujud.

C. Ruang lingkup CISG
CISG hanya mengatur Pembentukan kontrak jual beli internasional dan
Hak/kewajiban Penjual dan Pembeli
1) Persyaratan mengenai Bentuk Kontrak
Pasal 11 CISG menetapkan bahwa sebuah kontrak jual-beli tidak perlu
dibuat dan atau dibuktikan keberadaannya secara tertulis, dan tidak harus
memenuhi persyaratan apapun tentang bentuknya. Keberadaan kontrak
jual-beli dapat dibuktikan melalui alat bukti apapun, termasuk kesaksian.
Sejalan dengan prinsip yang terkandung pada Article 11 di atas, Article 29
CISG menetapkan bahwa perubahan terhadap isi persyaratannya atau
pengakhiran terhadap berlakunya sebuah kontrak jual-beli dapat dilakukan
hanya dengan kesepakatan para pihak (by the mere agreement of the
parties). Dalam hal sebuah kontrak tertulis berisi ketentuan yang
menetapkan bahwa perubahan kontrak atau pengakhiran kontrak harus
dilakukan secara tertulis, maka keharusan itulah yang mengikat para
pihak3.

Lebih jauh lagi, salah satu pihak karena perilaku atau tindakan-tindakannya sendiri dapat
dikecualikan dari penggunaan persyaratan tertulis itu, apabila pihak yang lain telah mengandalkan
perilaku atau tindakan-tindakan pihak yang pertama itu. Hal ini yang kurang lebih sama dengan apa
yang disebut dengan inconsistent behavior yang diatur di dalam Article 1.8 UNIDROIT Principles of
International Commercial Contracts, UNIDROIT, UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts, 2004, Rome, hal. 21. Dalan Bayu Seto Hardjowahono, “Aspek-Aspek
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Perlu diketahui pula bahwa Article 11 dan Article 29 CISG ini merupakan
beberapa

dari

ketentuan-ketentuan

di

dalam

CISG

yang

dapat

dikesampingkan oleh negara peratifikasi CISG (Article 12 CISG), untuk
menjamin bahwa persyaratan-persyaratan mengenai bentuk dan tata cara
perubahan atau pengakhiran kontrak yang berlaku di dalam sistem hukum
nasionalnya tetap berlaku walaupun negara tersebut meratifikasi konvensi
ini4.
2) Penawaran (offer) dan Penerimaan (acceptance)
Di dalam CISG, hal yang terkait dengan penawaran dan penerimaan
terdapat pada Bagian II, Pasal 14 sampai dengan Pasal 24. Pasal 14 terkait
dengan kriteria minimum untuk sebuah penawaran, Pasal 15 dan 16
menyangkut penarikan kembali sebuah penawaran, Pasal 17 menyangkut
penghentian penawaran, Pasal 18 terkait dengan indikasi waktu
penerimaan dari sebuah penawaran, Pasal 19 menyangkut penerimaan
yang disertai dengan perubahan atau Counter-offer, Pasal 20 dan 21
menyangkut tentang jangka waktu penerimaan, Pasal 22 menyangkut
penarikan terhadap sebuah penerimaan. Pasal 23 dan 24 terkait dengan
waktu ketika kontrak telah disepakati bersama.

Teoretik Jual-Beli Internasional berdasarkan CISG Dalam Perbandingan Dengan Hukum
Jual-Beli Indonesia” Makalah lepas disampaikan pada acara Workshop on the Future
Prospect of Indonesian’s Accession to the CICG, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional, 8 July 2010
4

Bayu Seto Hardjowahono, “Aspek-Aspek Teoretik Jual-Beli Internasional berdasarkan
CISG Dalam Perbandingan Dengan Hukum Jual-Beli Indonesia” Makalah lepas
disampaikan pada acara Workshop on the Future Prospect of Indonesian’s Accession to the
CICG, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 8 July 2010
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Penawaran (Offer)

Pasal 14 CISG mengatur tentang penawaran, dan menetapkan persyaratan
untuk adanya “Penawaran” (Offer), yaitu sebagai berikut :

(1) Proposal untuk menyepakati sebuah kontrak yang ditujukan kepada
satu atau lebih pihak tertentu merupakan penawaran apabila hal
tersebut cukup jelas dan menunjukkan maksud dari pihak yang
menawarkan untuk menjadi terikat apabila terjadi penerimaan.
Proposal dianggap cukup jelas apabila menunjukkan barang dan secara
tegas atau tersirat mengatur atau membuat ketentuan untuk
menentukan kuantitas dan harga.

Dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) secara sederhana dapat disimpulkan
bahwa suatu proposal tidak dengan sendirinya dapat dianggap sebagai
offer. Artinya, agar sebuah proposal dapat dianggap sebagai offer, ia harus
cukup pasti/tertentu dan memuat petunjuk yang cukup mengenai maksud
pihak offeror untuk mengikatkan diri seandainya tawarannya diterima
oleh offeree.

Suatu penawaran harus “sufficiently definite” dalam arti bahwa di
dalam penawaran harus dikemukakan unsur pokok dari perjanjian. Hal yang
pokok dari perjanjian ini lazim disebut unsur essentialia 5. Dalam jual beli
harus terdapat kejelasan dan kepastian mengenai 3 unsur, yaitu
kepastian/tertentu dari aspek :


deskripsi/uraian tentang barang-barang yang ditawarkan (dari segi kualitas
barangnya)



deskripsi tentang jumlah barang yang ditawarkan (dari segi kuantitas
barangnya)


5

deskripsi tentang harga barang yang ditawarkan

R. Subekti, “Aneka Perjanjian”, Alumni, Bandung, 1985, hal 2.
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Hal-hal lain (di luar ketiga hal di atas) pada dasarnya dibiarkan terbuka untuk
dinegosiasikan di antara para pihak.

Pasal 14 ayat (2) CISG :
(2) Proposal selain yang ditujukan kepada satu atau lebih pihak tertentu
dianggap hanya sebagai permintaan untuk membuat penawaran, kecuali
apabila sebaliknya dengan jelas ditunjukkan oleh pihak yang membuat
proposal tersebut
Pasal ini menetapkan bahwa suatu proposal yang tidak secara jelas ditujukan
pada satu atau lebih pihak tertentu (specific person) hanya akan dianggap
sebagai undangan/ajakan untuk mengajukan penawaran, kecuali bila si pengaju
proposal dengan jelas menyatakan sebaliknya.
Dengan demikian Penawaran yang mengikat adalah penawaran yang
menunjukkan adanya niat (intention) untuk terikat. Syarat inilah yang dalam
sistem common law lazim disebut Intention to Create Legal Relation (ICLR).
Dengan adanya syarat ini maka ungkapan ataukeinginan untuk bertransaksi
atau melakukan negosiasi tidak masuk dalam kategoripenawaran melainkan
dikategorikan sebagai undangan untuk melakukan penawaran (invitation to
treat)

Pasal 15 ayat (1) menetapkan bahwa :
“Suatu Tawaran akan dianggap efektif bila ia sampai di pihak offeree” 6

CISG berprinsip bahwa apabila offer sudah dikirimkan oleh offeror ke
6

Article 15 CISG
(1) An offer becomes effective when it reaches the offeree.
(2) An offer, even if it is irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal reaches the offeree before or at the same time
as the offer.
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offeree, maka offeror dianggap sudah memiliki maksud/kehendak untuk
mengikatkan diri pada tawaran yang diajukannya. Hal itulah yang menyebabkan
sistem CISG menggunakan

prinsip bahwa: Pada saat offer diterima oleh

offeree, maka penawaran dianggap MENGIKAT pihak Offeror.

Pasal 15 ayat (2) CISG menetapkan pengecualian terhadap asas di atas, yaitu
sebagai berikut :

An offer, even if it is irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal
reaches the offeree before or at the same time as the offer.

Jadi suatu offer (walaupun bersifat irrevocable dan tidak dapat ditarik
kembali), masih tetap dapat ditarik kembali (withdrawn) jika penarikan
penawaran sampai pada pihak yang dituju sebelum atau pada waktu
yang sama penawaran itu sampai pada pihak penawar.

Pasal 16 ayat (1) dan (2) CISG lebih jauh membuka kemungkinan bahwa:

(1) Until a contract is concluded an offer may be revoked if the
revocation reaches the offeree before he has dispatched an
acceptance.

(2) However, an offer cannot be revoked:
(a) if it indicates, whether by stating a fixed time for acceptance or
otherwise, that it is irrevocable; or
(b) if it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being
irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer.

Jadi menurut Pasal 16 ayat (1) CISG, sebuah

offer bahkan masih dapat
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dibatalkan (revoked), bila pemberitahuan tentang pembatalan itu sampai pada
Offeree, sebelum offeree mengirimkan Acceptance nya.

Namun demikian, Pasal 16 ayat (2) CISG menegaskan pula bahwa: Suatu
tawaran TIDAK DAPAT dibatalkan (revoked), bila :
a. Adanya tenggang waktu yang ditentukan untuk penerimaan, kecuali apabila
ditentukan tidak dapat dibatalkan;
b. Jika ada alasan yang masuk akal (dapat diterima) bagi pihak yang
menawarkan bahwa penawarannya merupakan penawaran yang tidak
dapat dibatalkan dan pihak yang menawarkan telah bertindak sesuai
dengan penawaran.

CISG berprinsip bahwa:
"Suatu offer akan dianggap sebagai FIRM OFFER (yang irrevocable), bila
di dalamnya dinyatakan dengan tegas sebagai Firm Offer, atau bila ada
petunjuk/indikasi di dalam tawaran itu yang dapat dijadikan pegangan
oleh Offeree sebagai tanda bahwa Offer merupakan Firm Offer dan
pihak Offeree telah melakukan tindakan-tindakan dengan
mengandalkan hal itu"

Penerimaan (acceptance)
Menurut Teori Penerimaan, kontrak terjadi setelah ada pernyataan
kehendak. CISG menggunakan Teori Penerimaan sebagai peraturan umum
untuk semua pernyataan kehendak yang dibuat secara tertulis dan bentuk
komunikasi apapun. Dalam sistem Common Law, telah cukup dijelaskan bahwa
peraturan kotak pos tidak berlaku apabila pihak penerima penawaran
menggunakan sarana komunikasi selain surat atau telegraf. Teori Penerimaan
digunakan untuk menentukan susunan kontrak pada saat pihak penerima
penawaran menggunakan sarana komunikasi langsung, seperti faksimili, teleks,
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Pertukaran Data Elektronik (EDI) dan E-mail.
Penerimaan merupakan pernyataan penerimaan oleh pihak yang
ditawari atas penawaran yang diajukan kepadanya. Penerimaan itu meliputi
syarat dan ketentuan dalam penawarannya. Penerimaan yang bersyarat tidak
dapat dinilai sebagai akseptasi melainkan penawaran balik (counter offer).
Penerimaan berlaku efektif apabila adanya petunjuk adanya persetujuan
sampai pada pihak yang menawarkan. Penerimaan tidak efektif jika
persetujuan tidak sampai pada pihak yang menawarkan dalam janga waktu
yang ditetapkan atau jangka waktu yang layak (a reasonable time).
Dalam proses negosiasi yang panjang, sering terjadi counter offer
karena penerimaan tidak cocok (match) dengan penawarannya. Apabila terjadi
counter offer maka penawaran kehilangan kekuatannya karena adanya
penolakkan (rejection).

Pasal

18 Ayat (1) CISG mengatur

tentang

Penerimaan Tawaran/

Acceptance, dengan memberikan pengertian sbb :

(1) A statement made by or other conduct of the offeree indicating
assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in
itself amount to acceptance.

Dengan demikian suatu peawaran dapat dianggap diterima (acceptance)
apabila ada penerimaan dari pihak yang menawar dengan pernyataan yang
dibuat atau dapat disimpulkan dari sikap tunduk pihak yang menawar. Sikap
diam (silence) atau sikap pasif (inactivity) tidak dapat dianggap sebagai
penerimaan. Sebaliknya penawaran menjadi tidak efektif apabila persetujuan
tidak sampai pada pihak yang menawarkan dalam jangka waktu yang
ditentukan, atau apabila tidak ada waktu yang ditentukan maka pada waktu
yang wajar menurut kebiasaan yang biasa dianut dalam transaksi, meliputi
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kecepatan komunikasi yang biasa dipakai oleh pihak yang menawarkan.

Pasal 18 Ayat (2) CISG menetapkan bahwa :

An acceptance of an offer becomes effective at the moment the
indication of assent reaches the offeror. An acceptance is not effective if
the indication of assent does not reach the offeror within the time he
has fixed or, if no time is fixed, within a reasonable time, due account
being taken of the circumstances of the transaction, including the
rapidity of the means of communication employed by the offeror. An
oral offer must be accepted immediately unless the circumstances
indicate otherwise.

Suatu Acceptance akan efektif mengikat pada saat petunjuk/indikasi adanya
persetujuan offeree diterima oleh/sampai di Offeror (dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan Offeror - jika ada, atau dalam tenggang waktu yang wajar
dalam situasi-situasi tertentu, termasuk kecepatan dari kecepatan alat
pengiriman atau komunikasi yang digunakan offeror . Penerimaan atas offer
lisan harus dilakukan segera, kecuali bila keadaan-keadaan tertentu
menunjukkan hal sebaliknya.

Sampainya acceptance di tangan offeror menandakan lahirnya kontrak
(conclusion of contract). Bila

diperhatikan perbedaan asas antara sistem

Common Law dengan asas yang dianut CISG, maka akan tampak bahwa 7 :


Berdasarkan Common Law yang menggunakan Mailbox Rule, acceptance
dianggap terjadi



bila acceptance dikirimkan oleh Offeree kepada Offeror. Jadi, untuk
terjadinya kontrak, suatu acceptance tidak perlu sampai dan

7

diterima

Bayu Seto, op.cit.
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terlebih dahulu oleh offeror. Risiko tidak sampainya acceptance di tangan
offeror dipikul oleh pihak offeror. Akibat hukumnya, Risiko atas barang atau
risiko akibat keterlambatan sampainya acceptance di Offeror beralih ke
pihak Offeror pada saat Offeree mengirimkan acceptancenya 8.


Sebaliknya, berdasarkan

CISG,

Acceptance

dianggap

terjadi

bila

acceptance dikirimkan oleh offeree kepada offeror, dan diterima
oleh/sampai di alamat Offeror. Pada saat itulah kontrak dianggap terlahir.
Akibat hukumnya, risiko atas barang atau risiko akibat keterlambatan
sampainya acceptance di tangan Offeror ditanggung oleh Offeree (belum
beralih kepada Offeror) sebelum Acceptance itu diterima oleh/sampai di
alamat Offeror. Karena itu berdasarkan sistem CISG, seorang Offeree
berkepentingan untuk memastikan apakah Acceptance nya sudah sampai
di alamat pihak offeror atau belum.

Pasal 18 Ayat (3) CISG menetapkan pengecualian sebagai berikut:

However, if, by virtue of the offer or as a result of practices which the
parties have established between themselves or of usage, the offeree
may indicate assent by performing an act, such as one relating to the
dispatch of the goods or payment of the price, without notice to the
offeror, the acceptance is effective at the moment the act is performed,
provided that the act is performed within the period of time laid down in
the preceding paragraph.

8

Lihat dan bandingkan dengan UNIFORM COMMERCIAL CODE Amerika Serikat, atau prinsip yang
umumnya diterima di dalam tradisi Common Law yang menggunakan Dispatch Principle ini. Gillette,
Clayton P., Walt, Steven D., Sales Law – Domestic and International, Foundation Press, New York,
1999, hal. 45 dst.
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Jika pihak penerima penawaran ternyata menambahkan persyaratan,
mengadakan pembatasan atau mengadakan perubahan lainnya, maka tindakan
ini dianggap sebagai penolakan atau suatu lawan penawaran (counter offer)
(Pasal 19 ayat (1)). Tetapi bila jawaban penawaran itu berisi tambahan
persyaratan yang secara material tidak merubah persyaratan penawaran
merupakan penerimaan penawaran. Kecuali bila pihak yang menawarkan
mengajukan keberatan secara lisan atas ketidaksesuaian atau pengiriman suatu
pernyataan.
Jika yang mengajukan penawaran tidak keberatan maka persyaratan
dalam kontrak adalah persyaratan penawaran dengan perubahan yang
terdapat dalam penerimaan.
Dalam adanya persyaratan yang berbeda sehubungan dengan barang, harga,
pembayaran, kwalitet dan banyaknya jumlah barang, tempat dan waktu
penjualan maka apabila timbul masalah ganti rugi maka akan berpengaruh pula
pada pihak lain. Demikian pula bila timbul sengketa maka hal tersebut harus
menjadi pertimbangan pula.
Waktu penerimaan penawaran jika penawaran itu dilakukan dengan
telegran yaitu pada saat telegram itu dikirim sedangkan bila penawaran
dilakukan melalui surat dapat dilihat pada tanggal yang ada di amplop. Jika
penawaran dilakukan dengan tep, telex atau semua komunikasi lainnya mulai
saat penawaran sampai para pihak menerima penawaran.
Apabila pemberitahuan penawaran tidak dapat disampaikan karena
pemberitahuan tersebut jatuh pada hari libur atau hari bisnis, sedangkan
pemberitahuannya merupakan hari akhir jangka waktu yang telah ditetapkan,
maka hari libur atau hari tanpa bisnis diperpanjang sampai hari bisnis
berikutnya.
Dalam hal penerimaan itu terlambat, maka penerimaan itu tidak dapat
berlaku secara hukum. Apabila keterlambatan dikarenakan kesalahan pihak
penerima penawaran, kesepakatan kontrak tidak tercapai. Namun, apabila
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keterlambatan dikarenakan oleh masalah-masalah dalam pengiriman kontrak,
kesepakatan adalah sah. Apabila, di satu sisi, keterlambatan yang disebabkan
oleh pihak penerima penawaran menghambat tercapainya kesepakatan
kontrak, dan di sisi lain, keterlambatan yang disebabkan oleh sarana
komunikasi tidak menghambat kesepakatan kontrak, maka kesepakatan
kontrak tidak tercapai apabila keterlambatan penerimaan secara khusus
disebabkan oleh pihak pemberi penawaran.
Menurut Pasal 23 CISG, kontrak terjadi pada saat penerimaan atas
penawaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Suatu
penawaran, pernyataan, penerimaan, atau tindakan lain yang menunjukan
adanya kehendak dianggap sampai pada yang dituju apabila dilakukan langsung
secara lisan kepadanya atau dikirim dengan cara apapun kepadanya secara
pribadi, atau ketempat usahanya atau ke alamat surat, jika tidak memilikin
tempat usaha atau alamat surat ke tempat kediaman lazimnya

3) Hak dan Kewajiban Penjual
Ketentuan CISG secara khusus mengatur kewajiban para pihak. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa hak penjual merupakan kewajiban dari
pembeli dan sebaliknya.
Adapun hak penjual (yang merupakan kewajiban pembeli) menurut CISG
adalah :
1) Menerima pembayaran dari harga pada tanggal yang telah ditetapkan
dalamkontrak (Pasal 59 CISG).
2) Jika pembeli gagal melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak atau
konvensi, penjual dapat:
a) mengambil haknya sesuai dengan Pasal 62 - 65 CISG
b) mengklaim kerugian sesuai Pasal 74-77 CISG
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3) Penjual mungkin telah menetapkan suatu tambahan jangka waktu yang
lebihpanjang

untuk

memungkinkan

pembeli

melaksanakan

kewajibannya9 kecuali penjual telah menerima pemberitahuan dari
pembeli bahwa ia tidak akan melaksanakannya dalam jangka waktu
yang sudah ditetapkan10.
4) Penjual boleh menyatakan kontrak batal, apabila11:
a. Jika kegagalan dari pembeli untuk melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak/konvensi ini sebanyak yang dapat dijadikan suatu dasar dari
pelanggaran kontrak, atau
b. Jika pembeli tidak, dalam jangka waktu perpanjangan melaksanakan
kewajibannya untuk membayar harga/menerima penyerahan barang,
atau jika pembeli menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan hal itu
dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Kewajiban Penjual
Pasal 30 CISG menetapkan bahwa kewajiban utama Penjual adalah :
(a) menyerahkan barang (delivery of the goods) di tempat yang disepakati
di dalam kontrak
(b) menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang
(hand-over any documents relating to the goods) yang ditetapkan di
dalam kontrak.
(c) mengalihkan hak milik atas barang (transfer the property in the goods);
sesuai kesepakatan di dalam kontrak

Pasal-Pasal selanjutnya menetapkan prinsip-prinsip mengenai ketiga hal
tersebut di atas, seandainya para pihak tidak mengaturnya secara tegas di
9

Pasal 63 ayat (1) CISG
Pasal 63 ayat (2) CISG
11
Pasal 64 CISG
10
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dalam kontrak jual-beli mereka, maka dikaitkan dengan Tempat Penyerahan
(place of delivery), CISG mengenal 3 (tiga) jenis Syarat Penyerahan (delivery
terms) (Pasal 31 CISG), yaitu :

(a) kontrak jual-beli yang melibatkan pengangkutan barang tetapi tidak ada
penetapan tentang tempat di mana penyerahan harus dilakukan (disebut
shipment contract), maka penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang
kepada pengangkut pertama yang akan mengirimkan barang ke Pembeli ;

(b) kontrak jual-beli yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang diketahui
para pihak, tanpa ada maksud diangkut ke tempat tertentu. Apabila
kontrak tidak melibatkan pengangkutan barang, dan kontrak berkaitan
dengan barang-barang tertentu (specific goods), atau barang-barang yang
harus ditentukan dari suatu stok tertentu, atau barang akan dibuat atau
diproduksi terlebih dahulu, dan para pihak menyadari bahwa barangbarang itu ada di suatu tempat tertentu atau akan diproduksi di tempat
tertentu, maka penjual berkewajiban untuk menempatkan barang di
tempat tertentu itu di mana barang akan disediakan untuk dikuasai oleh
pembeli.
(c) Dalam situasi-situasi lain, penjual berkewajiban mempersiapkan barang
untuk dikuasai pembeli di pusat bisnis penjual pada saat kontrak ditutup.

Hal-hal lain yang berkenaan dengan penyerahan barang (dokumen-dokumen
pengangkutan, kontrak pengangkutan, atau asuransi atas barang), diatur di
dalam Pasal 32 ayat (1) – (3) CISG 12.
12

Article 32
(1) If the seller, in accordance with the contract or this Convention, hands the goods over to a carrier and if the goods are not
clearly identified to the contract by markings on the goods, by shipping documents or otherwise, the seller must give the
buyer notice of the consignment specifying the goods.
(2) If the seller is bound to arrange for carriage of the goods, he must make such contracts as are necessary for carriage to the
place fixed by means of transportation appropriate in the circumstances and according to the usual terms for such
transportation.
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Dari segi saat/waktu penyerahan barang, Pasal 33 CISG menetapkan
persyaratan sebagai berikut:

The seller must deliver the goods:
(a) if a date is fixed by or determinable from the contract, on that date;
(b) if a period of time is fixed by or determinable from the contract, at
any time within that period unless circumstances indicate that the
buyer is to choose a date; or
(c) in any other case, within a reasonable time after the conclusion of
the contract.

Dalam kaitan dengan dokumen-dokumen atas barang, Pasal 34 CISG
menetapkan bahwa Penjual harus menyerahkan dokumen-dokumen semacam
itu pada waktu dan di tempat yang ditentukan di dalam kontrak. Penentuan
dalam kontrak ini seringkali berkaitan erat dengan sistem pembayaran yang
disepakati para pihak, khususnya bila digunakan pembayaran berdokumen
(letter of credit). Pasal 34 menetapkan pula bahwa, dalam hal penjual
menyerahkan dokumen sebelum waktu-waktu tersebut di dalam kontrak, maka
ia tetap berkesempatan untuk menyempurnakan dan atau melengkapi
dokumen-dokumen tersebut. Hal yang terakhir ini hanya dapat dilakukan
apabila hal itu tidak menimbulkan ketidakpraktisan atau peningkatan biaya bagi
pihak pembeli. Di samping itu, pasal yang sama menegaskan bahwa walaupun
penjual berupaya menyempurnakan dokumen-dokumen tersebut, pembeli
tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai ketentuan-ketentuan
CISG.

(3) If the seller is not bound to effect insurance in respect of the carriage of the goods, he must, at the buyer's request, provide
him with all available information necessary to enable him to effect such insurance.
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a. Kesesuaian Barang (Conformity Of Goods)

CISG menetapkan persyaratan yang cukup terinci mengenai kewajiban Penjual
untuk menjamin bahwa barang-barang yang ia serahkan adalah sesuai
(conform) dengan spesifikasi yang ditetapkan dan disepakati di dalam kontrak.
Pada dasarnya penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dalam jumlah,
mutu dan spesifikasi sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam kontrak jual
beli, dan ditempatkan atau dikemas dengan cara seperti yang ditetapkan di
dalam kontrak (Pasal 35 ayat 1 CISG).
CISG lebih jauh lagi menetapkan kriteria yang dapat digunakan untuk
menentukan kesesuaian (conformity) dari barang seandainya para pihak tidak
secara tegas mengaturnya di dalam kontrak (Pasal 35 ayat 2 CISG). Barang
dianggap tidak sesuai dengan kontrak, apabila:

(a) tidak sesuai untuk tujuan penggunaan umum barang dilihat dari uraian
yang biasanya dipergunakan
(b) tidak sesuai untuk penggunaan atau pemanfaatan khusus yang secara yang
secara tegas atau diam-diam diberitahukan oleh penjual pada saat
penutupan kontrak, kecuali apabila keadaan menunjukkan bahwa pembeli
tidak mempercayai atau sepantasnya bagi dia untuk tidak mempercayai
keahlian atau alasan penjual.
(c) tidak menunjukkan kualitas yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh
penjual melalui sampel atau model;
(d) tidak ditempatkan atau dikemas dengan cara yang memadai untuk
menjaga dan melindungi barang tersebut

Namun demikian, penjual dapat membebaskan diri dari tanggung jawab
seperti yang tersebut di atas, apabila pada saat penutupan kontrak pembeli
telah menyadari adanya ketidaksesuaian barang atau setidak-tidaknya harus
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dianggap mengetahui bahwa barang-barang memang ada dalam kondisi yang
tersebut pada butir a sampai d di atas (Pasal 35 ayat 3 CISG).

Dari uraian di atas tampak bahwa CISG tidak menetapkan persyaratan lebih
lanjut

yang

dapat dikenakan

pada penjual

tentang kewajiban untuk

menjamin kelayakan barang untuk penggunaannya secara normal (fitness
for ordinary use). Dalam kaitan ini, masalah hukum utama yang dapat timbul
adalah: berdasarkan tempat manakah, pengertian "ordinary use" itu harus
digunakan ? Apakah berdasarkan standar umum di tempat penjual atau di
tempat pembeli? Dalam praktek perdagangan internasional, apabila para pihak
tidak menentukan lain, maka prinsip yang umum berlaku menentukan bahwa
standar umum yang digunakan adalah standar tempat pembeli, sebagai
pihak yang diasumsikan akan menggunakan barang. Namun demikian, bila
standar umum semacam itu tidak dapat ditentukan atau tidak ada, maka
barang harus dianggap memiliki "peruntukan khusus (particular purposes).

Kewajiban penjual untuk menjamin kelayakan barang dalam "peruntukan
khusus" ini hanya ada bila :


pembeli memberitahukan peruntukan khusus ini kepada penjual, pada
saat atau sebelum kontrak ditutup



pembeli dalam batas-batas kewajaran, menyadari dan mengandalkan
keakhlian dan kebijaksanaan penjual (reasonable reliance principle)

Penjual dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas cacad pada barang bila
pembeli sudah mengetahui atau tidak mungkin tidak mengetahui (could not
have been unaware) bahwa cacad itu sudah ada pada saat kontrak ditutup.
Ada perbedaan pendapat mengenai pemahaman terhadap prinsip could not
have been unaware. Berdasarkan Common Law, prinsip could not have been
unaware lebih banyak diartikan secara subyektif, artinya dengan melihat
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pada kesadaran pikiran pembeli. Sedangkan berdasarkan tradisi Civil Law, hal
ini lebih banyak diartikan secara obyektif dengan melihat pada pengetahuan
pembeli setelah ia meneliti dan atau memperoleh informasi tentang barangbarang yang akan dibelinya.

b. Tanggung Jawab Penjual Dan Peralihan Risiko
Menurut pasal 36 CISG, penjual bertanggungjawab atas ketidaksesuaian
barang walaupun hal itu baru tampak setelah risiko beralih kepada pihak
pembeli. Penjual juga bertanggungjawab atas ketidaksesuaian setelah resiko
beralih yang diakibatkan oleh pelanggaran kewajibannya. Dalam hal ini
termasuk pelanggaran atas kewajiban untuk menjamin bahwa pada jangka
waktu tertentu barang itu tetap dalam keadaan baik
Lebih jauh lagi, CISG menetapkan bahwa penjual juga bertanggung jawab
atas ketidaksesuaian barang setelah saat risiko beralih, namun yang
ditimbulkan oleh pelanggaran

atas

kewajiban-kewajibannya, termasuk

pelanggaran terhadap kewajiban untuk menjamin bahwa untuk jangka waktu
tertentu barang akan tetap layak (garansi) untuk penggunaan normal atau
penggunaan khusus, atau akan tetap memiliki kualitas atau sifat-sifat tertentu
(Pasal 36 ayat 2).
Seandainya Penjual telah melaksanakan penyerahan

sebelum tanggal

jatuh-tempo yang ditetapkan di dalam kontrak, maka sampai dengan batas
tanggal tersebut, Penjual berhak untuk melakukan:


pengiriman susulan atas bagian dari barang yang hilang atau



pengiriman tambahan untuk memenuhi kekurangan jumlah barang yang
telah dikirim sebelumnya, atau



pengiriman barang-barang pengganti untuk menggantikan barang-barang
yang dianggap tidak sesuai dengan barang-barang yang dianggap nonconforming goods, atau
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memperbaiki segala kekurangan atau ketidak sesuaian yang terdapat pada
barang-barang yang telah dikirim.

Hal di atas dapat dilakukan selama tidak menimbulkan ketidakpraktisan atau
biaya-biaya tambahan yang berlebihan pada pundak pembeli.
Kemungkinan bagi pihak Pembeli untuk mengklaim Penjual atas dasar
lack of conformity oleh CISG dibatasi oleh Pasal 38 CISG, yang meletakkan
kewajiban bagi pihak Pembeli untuk memeriksa barang dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya setelah pemeriksaan semacam itu mungkin dilaksanakan,
sesuai

dengan keadaan

nyata.

Apabila kontrak

jual-beli

melibatkan

pengangkutan barang ke suatu tempat atau tujuan tertentu, maka pemeriksaan
atas barang dapat ditunda sampai dengan tibanya barang di tempat tujuan.
Apabila tujuan pengiriman barang dirubah di tempat transit atau dikirimkan
kembali ke tempat tujuan lain tanpa ada kesempatan yang wajar bagi pembeli
untuk memeriksa barang, dan pada saat kontrak dibuat pembeli mengetahui
atau seharusnya mengetahui adanya kemungkinan perubahan tujuan atau
pengiriman lebih lanjut, maka pemeriksaan atas barang dapat ditunda sampai
barang tiba di tujuan yang baru.
CISG juga menetapkan bahwa Pembeli akan kehilangan hak dan
kesempatannya untuk menggunakan alasan lack of conformity apabila ia tidak
menyampaikan pemberitahuan kepada Penjual mengenai hal tersebut dalam
tenggang waktu yang wajar setelah ia mengetahui atau seharusnya sudah
mengetahui adanya lack of conformity itu (Art. 39 ayat (1) CISG. CISG lebih
jauh menetapkan bahwa ”tenggang waktu yang wajar” itu tidak boleh melebih
2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal barang secara faktual diserahkan kepada
pembeli, kecuali bila batas waktu ini tidak sesuai dengan batas waktu garansi
yang ditetapkan di dalam kontrak.
Perlu disadari pula bahwa hak Penjual untuk berpegang pada Pasal 38 dan 39
akan hilang apabila ketidaksesuaian barang berkenaan dengan fakta-fakta yang
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telah ia ketahui, atau tidak mungkin tidak diketahuinya, namun tidak
diinformasikan kepada pihak pembeli (Pasal 40 CISG).

c. Kewajiban Penjual Terhadap Klaim Pihak Ketiga (Third Party Claims)

Pasal 41 CISG mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang yang bebas
dari hak-hak atau klaim pihak ketiga, kecuali bila Pembeli telah menyetujui
untuk menerima barang yang mengandung klaim-klaim semacam itu. Namun
demikian, berdasarkan Pasal 42 CISG, menentukan bahwa penjual wajib
menyerahkan barang yang bebas dari hak atau klaim pihak ketiga mengenai
hak-hak milik semacam itu, yang pada saat penutupan kontrak penjual telah
mengetahui atau sepatutnya menyadari bahwa akan terjadi klaim pada hak
milik perindustrian atau hak milik intelektual lainnya :
(a) berdasarkan hukum dari negara tempat barang akan dijual kembali atau
digunakan, apabila para pihak menyadari pada saar penutupan kontrak
bahwa akan dijual kembali atau digunakan di negara itu;
(b) di luar itu, berdasarkan hukum dari tempat bisnis pihak pembeli.

Kewajiban penjual itu tidak dapat diberlakukan dalam hal:
(a) pada saat penutupan kontrak, pembeli telah mengetahui atau tidak
mungkin tidak mengetahui keberadaan hak atau klaim itu, atau
(b) hak atau klaim timbul akibat dari tindakan penjual untuk mentaati gambargambar teknis, desain, rumus-rumus atau spesifikasi sejenis lainnya yang
disediakan oleh pihak Pembeli.

Lebih jauh lagi, Pasal 43 CISG membatasi hak Pembeli untuk berpegang pada
Pasal 41 dan 42 apabila ia tidak memberitahu pembeli mengenai hakekat dari
hak atau klaim pihak ketiga itu dalam tenggang waktu yang wajar setelah ia
mengetahui atau dianggap mengetahui mengenai hak atau tuntutan itu.
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Sebaliknya, Penjual tidak dapat menolak tuntutan pihak ketiga dengan
mengandalkan tidak adanya pemberitahuan dari pihak Pembeli di atas, apabila
Penjual mengetaui adanya hak atau klaim pihak ketiga serta asal-usul dari hak
tersebut.

d. Upaya-Upaya Hukum (Remedies) Terhadap Wanprestasi Penjual

Masalah ini diatur di dalam Section III dari CISG. Pasal 45 ayat (1) CISG
menetapkan bahwa dalam hal penjual gagal melaksanakan kewajibankewajibannya sesuai kontrak (atau sesuai CISG), maka pembeli dapat (a)
melaksanakan hak-haknya sesuai pasal-pasal di dalam Section III ini, yaitu Pasal
46 – 52, dan (b) dapat menuntut ganti-kerugian (damages) sesuai ketentuanketentuan umum CISG tentang ganti rugi seperti yang termuat di dalam Pasal
74 s/d 77.
Pasal 45 ayat (2) menegaskan pula bahwa hak yang dimiliki pembeli
untuk menuntut ganti rugi tidak dengan sendirinya hilang apabila ia
menggunakan haknya untuk melakukan upaya-upaya hukum lain. Apabila
pembeli menjalani upaya-upaya hukum terhadap wanprestasi penjual, maka
pengadilan (atau arbitrase) tidak diperkenankan untuk memberikan tenggang
waktu tambahan bagi Penjual untuk melaksanakan prestasi yang telah
diingkarinya.

Jenis-jenis Upaya Hukum (remedies)

Pasl 45
Jika penjual tidak memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan dalam
kontrak maka pembeli dapat meminta:
a.

mempergunakan hak yang ditentukan pada Pasal 46 s/d52
(kerugian yang disebabkan pelanggaran kontrak oleh Penjual)
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b. meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 74 s/d 77
(mengatur tentang kerugian)

Pasal 46 ayat (1) CISG menetapkan bahwa Pembeli dapat mewajibkan Penjual
untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kecuali dalam hal Pembeli telah
menggunakan upaya hukum yang ternyata tidak sejalan (inconsistent) dengan
kewajiban tersebut.
Apabila barang ternyata tidak sesuai dengan kontrak, maka Pembeli dapat
mewajibkan Penjual untuk menyerahkan barang-barang pengganti. Hak ini
hanya dapat dilaksanakan apabila ketidaksesuaian barang itu bersifat
mendasar, dan permintaan pembeli ini harus diajukan setelah adanya
pemberitahuan (notice –sesuai Pasal 39) terlebih dahulu, atau dalam tenggang
waktu yang wajar setelah itu (ayat (2). Di samping itu, dalam situasi yang sama,
Pembeli berhak pula mewajibkan Penjual untuk melakukan perbaikanperbaikan/penyempurnaan (repair) atas barang, kecuali bila cara ini dianggap
tidak wajar dalam situasi konkrit tertentu. Permintaan untuk perbaikan inipun
harus dilakukan melalui pemberitahuan atau dalam tenggang waktu yang wajar
setelah pemberitahuan itu (ayat 3).

Dalam rangka pelaksanaan haknya untuk melakukan upaya hukum ini, pembeli
dapat menetapkan suatu jangka waktu tambahan (additional period of time)
bagi Penjual untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan dalam
tenggang waktu

tambahan

itu, Pembeli

tidak diperkenankan

untuk

menggunakan upaya hukum apapun atas dasar wanprestasi, kecuali bila
Penjual telah menyatakan bahwa ia tidak akan sanggup melaksanakan
kewajibannya dalam tenggang waktu tambahan. Namun demikian, perlu
disadari pula bahwa, walaupun pembeli memberikan waktu tambahan seperti
di atas, hal ini tidak menghapuskan hak Pembeli untuk menuntut ganti rugi
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akibat dari keterlambatan pelaksanaan kontrak oleh Penjual (Pasal 47 ayat (1)
dan (2) CISG).

Pasal 48 ayat (1) CISG menetapkan bahwa seandainya pihak Pembeli
tidak menolak melanjutkan kontrak, maka Penjual dapat, bahkan setelah
tanggal penyerahan, melaksanakan dan atau memperbaiki prestasinya atas
biaya sendiri, seandainya hal itu dapat dilakukannya tanpa penundaan yang
berarti dan tanpa mengakibatkan kesulitan yang tidak wajar atau menimbulkan
ketidakpastian terhadap hak Pembeli untuk menuntut pembayaran kembali
biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Pembeli. Apabila Penjual
meminta Pembeli agar memberitahu mengenai kesediannya untuk menerima
pelaksanaan kontrak tersebut, dan Pembeli tidak menanggapi permintaan
tersebut dalam tenggang waktu yang wajar, maka Penjual berhak
melaksanakan prestasinya di dalam periode waktu yang termuat di dalam
permintaannya. Selama berlangsungnya periode waktu ini, Pembeli tidak dapat
menggunakan upaya-upaya hukum apapun yang tidak sejalan dengan
pelaksanaan prestasi yang sedang dijalankan Penjual (ayat 2). Bagi CISG
pemberitahuan Penjual bahwa ia akan melaksanakan prestasinya dalam
tenggang waktu tertentu dianggap sudah mengandung permohonan agar
Pembeli memberitahukan keputusannya mengenai rencana Penjual tersebut.

Berdasarkan Pasal 49 CISG, walaupun setelah tanggal penyerahan,
penjual dapat menuntut ganti rugi dan biaya atas setiap kegagalan pelaksanaan
kewajibannya. Hal ini dilakukan jika ia dapat membuktikan bahwa penyebab
kesulitan dan ketidakpastian itu adalah kelalaian pihak pembeli kepada penjual.
Namun, pembeli tetap memiliki hak atas klaim kerugian sebagaimana diatur
dalam konvensi.
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Namun demikian, Pasal 49 ayat (2) menetapkan juga bahwa dalam hal Penjual
telah mengirimkan barangnya, maka Pembeli akan kehilangan haknya untuk
menolak pelaksanaan kontrak, kecuali bila ia menyatakan hal tersebut:
(a) Dalam hal penyerhan terlambat, pada jangka waktu yang layak setelah
ia mengetahui bahwa penyerahan telah dilakukan
(b) dalam kaitan dengan jenis wanprestasi lainnya, dan pernyataan itu
diberikan dalam tenggang waktu yang wajar setelah:
(i) Pembeli mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya wanprestasi
Penjual;
(ii)

Setelah habisnya periode waktu tambahan yang ditetapkan oleh
Pembeli, atau setelah Penjual menyatakan bahwa ia tidak akan
melaksanakan prestasinya dalam periode waktu yang bersangkutan.

(iii)

Berakhirnya jangka waktu tambahan yang ditentukan oleh penjual
atau setelah pembeli menyatakan bahwa ia tidak akan menerima
pelaksanaan kontrak tersebut.

Pasal 50 CISG selanjutnya menetapkan bahwa : ”Apabila barang-barang tidak
sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak, maka tanpa memperdulikan apakah
harga barang telah dibayarkan atau belum, Pembeli dapat mengurangi harga
barang dalam jumlah yang proporsional dengan nilai barang yang telah
diserahkan seandainya pada saat penyerahan barang-barang telah dianggap
sesuai dengan spesifikasi kontrak. Namun demikian, apabila Penjual berupaya
memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan kewajibannya
sesuai Pasal 37 atau 48 CISG, atau dalam hal Pembeli menolak untuk menerima
pelaksanaan kontrak oleh Penjual sesuai pasal-pasal itu, maka Pembeli dilarang
melakukan pengurangan harga barang itu”.
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Pasal 51 ayat (1) CISG menetapkan bahwa: ”Apabila Penjual hanya
menyerahkan sebagian dari barang, atau hanya sebagian dari barang yang
diserahkannya dianggap sesuai dengan kontrak, maka Pasal 46 s/d 50 berlaku
terhadap bagian dari jumlah barang yang tidak diserahkan, atau bagian dari
barang yang tidak sesuai.

Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa Pembeli dapat menyatakan kontrak tidak
akan ia laksanakan (avoided) secara keseluruhan hanya apabila kegagalan
penjual untuk menyerahkan seluruh jumlah barang atau sesuai dengan dengan
kontrak dapat dikategorikan sebagai fundamental breach of contract (Lihat
Pasal 25).
CISG pada dasarnya mewajibkan Penjual untuk menyerahkan barang pada saat
atau tanggal yang telah ditetapkan atau di dalam tenggang waktu yang
disepakati di dalam kontrak. Namun demikian, menurut Pasal 52 ayat (1) CISG,
apabila Penjual menyerahkan barang sebelum tanggal penyerahan yang telah
ditetapkan, maka Pembeli dapat menerima atau menolak penyerahan barang
itu. Demikian pula (ayat (2), apabila Penjual menyerahkan barang dalam jumlah
yang lebih besar daripada apa yang ditetapkan di dalam kontrak, maka Pembeli
dapat menerima atau menolak penyerahan kelebihan jumlah barang itu, dan
seandainya Pembeli menerima seluruh barang, maka padanya terbit kewajiban
untuk membayar kelebihan barang itu sesuai harga yang ditetapkan di dalam
kontrak.

3. Kewajiban Pembeli

Kewajiban-kewajiban pihak Pembeli (obligations of the buyer) dalam sebuah
kontrak jual-beli internasional diatur di dalam Chapter III dari CISG, mulai Pasal 53
sampai dengan Pasal 65.
Pasal 53 CISG menetapkan aturan/prinsip mengenai kewajiban seorang pembeli,
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sedangkan pasal-pasal CISG selanjutnya lebih banyak merupakan rincian lebih
lanjut dari kewajiban-kewajiban pokok pembeli itu.

Pasal 53 CISG menetapkan:

Pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan menerima penyerahan
atas barang sesuai yang disyaratkan di dalam kontrak dan sesuai Konvensi ini.

Selanjutnya, Bagian I mengatur pelbagai hal yang menyangkut Pembayaran atas
harga barang, dilanjutkan dengan Bagian II yang mengatur tentang pelbagai hal di
sekitar kewajiban Pembeli untuk menerima barang. Sementara pada Section III
diatur mengenai upaya-upaya hukum (remedies)

yang dapat dilaksanakan

terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Pembeli.
(a) Kewajiban Pembeli Dalam Pembayaran Harga Barang

Pasal 54 CISG menetapkan bahwa:

”Pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga termasuk tindakantindakan yang harus diambil dan memenuhinya dengan formalitas-formalitas
yang dipersyaratkan di dalam kontrak atau hukum atau peraturan-peraturan
yang memungkinkan dilakukan pembayaran”

Pasal 54 CISG tetap membuka kebebasan bagi para pihak untuk menetapkan
sendiri dan bersepakat di dalam kontrak mengeai tata cara dan prosedur yang
harus dijalani pembeli untuk melaksanakan pembayaran. CISG dengan sadar
tidak menetapkan secara khusus tata cara pembayaran yang harus digunakan
dalam kontrak-kontrak jual-beli internasional mengingat bahwa dalam praktek,
selain dikenal pelbagai tata cara pembayaran yang dapat digunakan oleh para
pihak secara internasional, proses pembayaran

dalam transaksi-transaksi
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internasional ini seringkali menjadi subyek pengaturan dari ketentuanketentuan peraturan perUUan yang sifatnya memaksa dari negara-negara para
pihak, misalnya peraturan tentang lalu lintas devisa, peraturan perbankan
mengenai pembukaan L/C untuk ekspor, dsb.

Pasal 55 CISG menetapkan bahwa

"Harga ditetapkan oleh kedua belah pihak namun bila harga tidak
ditetapkan maka harga pada umumnya ditentukan pada saat kontrak
dibuat untuk barang-barang serupa dijual berdasarkan kebiasaan dalam
perdagangan"

Berdasarkan Pasal 55 ini, apabila sebuah kontrak jual beli tidak mencantumkan
harga yang dikenakan atas barang, maka para pihak dianggap sepakat untuk
menggunakan harga yang berlaku di pasaran perdagangan yang sama pada saat
kontrak dibuat. Dalam hal harga barang harus ditetapkan berdasarkan ukuran
berat barang, maka dalam hal ukuran berat dianggap meragukan, maka para
pihak harus menggunakan ukuran berat bersih (net weight) dari barang (Pasal
56 CISG)

Pasal 57 CISG mengatur tentang tempat pembayaran harus dilakukan. Menurut
Pasal57 (ayat 1), apabila pembeli tidak diwajibkan untuk melaksanakan
pembayaran di suatu tempat tertentu lain, maka ia harus melaksanakan
pembayaran kepada Penjual:
(a) di tempat bisnis pihak Penjual, atau
(b) di tempat penyerahan harus dilakukan, apabila pembayaran harus
dilakukan pada saat penyerahan barang atau penyerahan dokumen.

Apabila pada saat pembayaran ternyata pihak penjual memiliki alamat bisnis
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yang baru setelah penutupan kontrak, maka penjual wajib untuk menanggung
segala biaya tambahan di luar harga barang yang mungkin harus dikeluarkan
oleh Pembeli akibat dari perubahan alamat itu (ayat 2).

Pasal 58 CISG mengatur tentang saat/waktu pelaksanaan pembayaran oleh
Pembeli. Ayat (1) menetapkan bahwa seandainya pembeli tidak harus
melaksanakan pembayaran pada suatu saat/waktu tertentu lain, maka ia harus
melaksanakan pembayaran atas barang pada saat penjual menempatkan
barang atau dokumen yang menyatakan status barang dalam kekuasaan
pembeli, sesuai persyaratan di dalam kontrak dan CISG. Penjual bahkan dapat
menetapkan

bahwa pembayaran dengan cara itu adalah syarat untuk

penyerahan barang dan atau dokumen (ayat 1). Apabila kontrak jual-beli
melibatkan pengangkutan barang, penjual dapat mengirimkan barang dengan
menetapkan syarat bahwa barang atau dokumen-dokumen yang menyatakan
status barang itu tidak akan diserahkan kepada Pembeli kecuali pada saat
pembayaran atas harga barang (ayat 2). Di lain pihak, Pembeli pada dasarnya
tidak terikat untuk membayar harga barang sampai ia berkesempatan untuk
memeriksa barang, kecuali apabila tata cara penyerahan atau tata cara
pembayaran yang disepakati oleh para pihak ternyata tidak konsisten
pemberian kesempatan bagi pembeli seperti itu (ayat 3).

Pasal 59 CISG mengakhiri aturan-aturan mengenai pembayaran, dengan
menetapkan bahwa : ”Pembeli pada dasarnya wajib membayar harga barang
pada tanggal yang telah ditetapkan di, atau yang dapat ditentukan dari,
kontrak dan Konvensi (CISG) ini, tanpa ada kebutuhan pada pihak Penjual untuk
mengajukan permintaan atau pemenuhan formalitas-formalitas tertentu.
Ketentuan ini tentunya berlaku sebagai asas atau aturan pokok, sehingga
penetapan persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi Penjual
untuk memperoleh pembayaran dapat saja diatur dan disepakati oleh para
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pihak dengan cara yang berbeda.

b. Kewajiban Pembeli Dalam Menerima Penyerahan Barang

Bagian II dari Bab III mengatur tentang Kewajiban Pembeli untuk menerima
penyerahan (taking delivery) atas barang yang dilakukan oleh Penjual.
Pasal 60 CISG mengatur tentang kewajiban pembeli untuk menerima
penyerahan barang yang antara lain meliputi :
a. Melakukan segala tindakan yang dapat memudahkan penjual menyerahkan
barang
b. Mengambil alih barang tersebut

c. Upaya-Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Pihak Pembeli

Pasal 61 ayat (1) CISG pada dasarnya menetapkan hak-hak Penjual untuk
melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum yang
diatur di dalam bagian lain dari CISG. Ayat (1) ini menyatakan bahwa:
”Seandainya pihak Pembeli gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya
sesuai kontrak atau sesuai Konvensi (CISG) ini, maka penjual dapat :

(a) menggunakan hak-haknya sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 62 s/d 65.
(b) Menuntut ganti kerugian sesuai ketentuan di dalam Pasal 74 s/d 77.

Pasal 61 ayat (2) CISG selanjutnya menetapkan bahwa: ”Penjual tidak
kehilangan akan kehilangan hak-hak yang dimilikinya untuk menuntut ganti
rugi, apabila ia melaksanakan hak-hak nya melalui upaya-upaya hukum lain”.
Jadi misalnya karena Pembeli sangat terlambat melaksanakan pembayaran dan
karena itu Penjual dirugikan, maka seandainya penjual memutuskan untuk
menolak pelaksanaan kontrak lebih lanjut sesuai Pasal 64 ayat (1), maka
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keputusan Penjual ini tidak kehilangan haknya untuk tetap menuntut ganti rugi
kepada Pembeli atas kerugian yang mungkin dideritanya akibaty keterlambatan
pembayaran itu.
Apabila penjual dalam kenyataan melaksanakan upaya hukum atas dasar
wanprestasi pihak Pembeli, maka pengadilan atau mahkamah arbitrase tidak
dapat memberikan waktu tambahan kepada Pembeli untuk melaksanakan
kewajibannya (Pasal 61 ayat (3).

Pasal 62 CISG menetapkan jenis-jenis tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan
oleh penjual kepada pembeli, yaitu untuk membayar harga barang, menerima
penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual atau melaksanakan kewajibankewajibannya yang lain, kecuali bila Penjual telah melakukan upaya hukum
yang dianggap inkonsisten dengan tuntutan itu.
Pasal 63 ayat (1) CISG memberikan kewenangan pada pihak Penjual untuk
menetapkan jangka-waktu tambahan yang sewajarnya bagi pembeli untuk
melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kecuali penjual telah menerima
pemberitahuan dari Pembeli bahwa Pembeli tidak akan melaksanakan prestasi
apapun di dalam jangka waktu tambahan itu, maka selama jangka waktu
tambahan itu Penjual tidak diperkenankan untuk menggunakan upaya–upaya
hukum apapun atas dasar wanprestasi. Namun demikian, penjual tidak
kehilangan hak-hak yang mungkin dimilikinya untuk menuntut ganti rugi karena
kelambatan pelaksanaan prestasi pihak pembeli (Pasal 63 ayat (2

d. Hak Penjual untuk menolak pelaksanaan kontrak (contract avoidance)

Pasal 64 ayat (1) CISG menetapkan bahwa: Penjual dapat menyatakan bahwa
kontrak atau bagian tertentu dari kontrak tidak akan dilaksanakan/dianggap
tidak ada (avoided) apabila (a) kegagalan pihak Pembeli dalam melaksanakan
kewajibannya berdasarkan kontrak atau konvensi ini dapat dianggap sebagai
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wanprestasi secara mendasar (fundamental breach of contract), atau (b) dalam
hal Pembeli, dalam tenggang waktu tambahan yang diberikan oleh Penjual
sesuai Pasal 63 ayat (1) CISG, tidak melaksanakan kewajibannya untuk
membayar harga barang, menerima penyerahan atas barang, atau bila Pembeli
menyatakan bahwa ia tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya itu
dalam tenggang waktu tambahan yang ditetapkan itu. Namun demikian di
dalam
Pasal 64 ayat (2) CISG ditetapkan pula bahwa dalam hal pembeli telah
membayar harga barang, maka penjual akan kehilangan haknya untuk
menyatakan bahwa kontrak batal, kecuali jika tindakannya itu :
(a) Berkaitan dengan pelaksanaan terlambat oleh pembeli, sebelum penjual
mengetahui bahwa pelaksanaan telah dilakukan
(b) Berkaitan dengan pelanggaran kontrak selain pelaksanaan terlambat oleh
pihak pembeli dalam jangka waktu yang wajar :
Pasal 65 ayat (1) CISG memberikan kewenangan kepada Penjual untuk
menetapkan sendiri spesifikasi yang menyangkut bentuk, ukuran atau ciri-ciri
lain dari barang, apabila kontrak menetapkan bahwa Pembeli yang harus
menetapkan

spesifikasi-spesifikasi

seperti

itu

namun

Pembeli

gagal

menetapkannya pada tanggal yang telah disepakati atau dalam tenggang waktu
yang wajar setelah Pembeli menerima permintaan Penjual untuk menetapkan
spesifikasi-spesifikasi itu. Pelaksanaan hak itu tidak menyebabkan hilangnya
hak-hak penjual lain yang telah dimilikinya.

Pasal 65 ayat (2) CISG selanjutnya menetapkan bahwa, dalam hal pihak penjual
yang menetapkan spesifikasi barang itu sendiri, Penjual wajib untuk
memberitahu Pembeli mengenai rincian spesifikasi barang itu dan menetapkan
tenggang waktu yang wajar bagi Pembeli untuk menetapkan spesifikasi yang
berbeda Apabila, setelah pemberitahuan itu, pembeli gagal untuk menetapkan
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spesifikasi yang berbeda itu di dalam tenggang waktu yang disediakan, maka
spesifikasi barang yang dibuat oleh Penjual akan dianggap mengikat.

e. Peralihan Risiko Dari Penjual Ke Pembeli

Dalam pelaksanaan kontrak jual beli, pada suatu titik tertentu harus terjadi
peralihan kepemilikan atas barang dari Penjual ke Pembeli. Seiring dengan itu
umumnya difahami pula bahwa risiko-risiko yang mungkin terjadi atas barang,
pada suatu titik tertentu, harus beralih pula dari Penjual ke Pembeli. CISG
mengatur soal peralihan risiko ini di dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70.
Pasal 66 CISG mengawali pengaturan tentang peralihan risiko itu dengan
menetapkan prinsip umum bahwa13:
”Musnahnya atau rusaknya barang setelah risiko beralih ke pihak Pembeli tidak
membebaskan Pembeli dari kewajibannya untuk membayar harga barang, kecuali
bila kemusnahan dan atau kerusakan itu diakibatkan oleh tindakan atau
pelanggaran hukum oleh pihak Penjual”.

Dalam kontrak melibatkan pengangkutan barang dari Penjual tidak mempunyai
kewajiban untuk menyampaikan pada tempat tertentu, resiko beralih kepada
Pembeli ketika barang sampai di tempat pengangkut pertama.
Jika penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang pada pengangkut
pada tempat tertentu, resiko tidak beralih kepada pembeli sampai waktu ketika
barang-barang itu sampai pada tempat pengangkut.

Pasal 67 ayat (1) dan (2) CISG baru kemudian menetapkan saat terjadinya
peralihan risiko itu, sebagai berikut:

13 Article

66 :

Loss of or damage to the goods after the risk has passed to the buyer does not discharge him from his obligation to pay the
price, unless the loss or damage is due to an act or omission of the seller
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Apabila kontrak jual-beli melibatkan pengangkutan barang dan penjual
tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang itu di suatu tempat
tertentu, maka risiko beralih ke pihak Pembeli pada saat barang
diserahkan kepengangkut pertama untuk diangkut ke pihak Pembeli
sesuai persyaratan di dalam kontrak jual-beli. Apabila Penjual
berkewajiban untuk menyerahkan barang ke pihak pengangkut di suatu
tempat tertentu, maka risiko belum beralih ke pihak Pembeli sampai
barang diserahkan ke pihak pengangkut di tempat yang telah
ditentukan itu. Kenyataan bahwa Penjual diberi wewenang untuk
menahan

dokumen-dokumen

yang

dibuat

untuk

menetapkan

kepemilikan atau penguasaan atas barang tidak mempengaruhi
terjadinya peralihan risiko dari penjual ke pembeli.


Namun demikian, risiko belum beralih ke pihak Pembeli sebelum barang
dengan jelas ditentukan/diidentifikasi terhadap kontrak, baik melalui
penandaan (markings) yang ada pada barang, melalui dokumendokumen pengiriman (shipping documents), melalui pemberitahuan
(notice) ke pihak Pembeli, atau dengan cara lain.

Pasal 68 CISG mengatur tentang peralihan risiko untuk kontrak-kontrak jual-beli
yang terjadi/dibuat pada saat barang berada di tempat persinggahan (in transit).
Dalam situasi seperti itu, risiko atas barang-barang yang dijual pada saat transit
beralih ke pihak Pembeli sejak saat penutupan kontrak. Namun demikian, pasal
yang sama juga menetapkan, bila keadaan menunjukkan hal ini, risiko beralih ke
Pembeli sejak saat barang diserahkan kepada pihak pengangkut (carrier) yang
menerbitkan dokumen pengangkutan. Terlepas dari itu, apabila pada saat
penutupan kontrak jual-beli, pihak Penjual telah mengetahui atau seharusnya telah
mengetahui bahwa barang telah hilang atau rusak dan Penjual tidak
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memberitahukan hal ini kepada Pembeli, maka risiko kehilangan atau kerusakan
barang itu harus ditanggung oleh Penjual.
Untuk situasi-situasi lain selain dari apa yang dimaksud di dalam Pasal 67 dan 68,
menurut Pasal 69 ayat (1) CISG, risiko beralih ke pihak Pembeli ketika ia
mengambil alih barang atau, seandainya ia tidak mengambil alih barang dalam
waktu yang telah ditetapkan, risiko beralih sejak saat barang-barang disediakan
untuk nya, namun Pembeli telah wanprestasi karena gagal untuk menerima
penyerahan 14.
Namun demikian,Pasal 69 ayat (2) CISG menentukan pula bahwa, seandainya
pembeli berkewajiban untuk mengambil alih kekuasaan atas barang di suatu
tempat selain tempat bisnis Penjual, maka risiko beralih sejak saat penyerahan tiba
dan pembeli sadar bahwa dalam kenyataan barang-barang ditempatkan untuknya
di tempat tersebut.
Pasal 69 ayat (3) CISG mengatur lebih lanjut tentang ”penempatan barang” untuk
kontrak-kontrak jual-beli yang menyangkut barang-barang yang Belum ditentukan
(not then identified). Dalam situasi seperti itu, barang belum dapat dianggap ”telah
ditempatkan untuk dikuasai Pembeli” sampai barang-barang tersebut diidentifikasi
berdasarkan kontrak.
Pasal 70 CISG menutup ketentuan-ketentuan tentang Kewajiban Pembeli dengan
menetapkan bahwa ”dalam hal Penjual telah melakukan wanprestasi secara
fundamental (fundamental breach of contract), maka pasal-pasal 67, 68, dan 69

14 Article

69

(1) In cases not within articles 67 and 68, the risk passes to the buyer when he takes over the goods or, if he does not do so
in due time, from the time when the goods are placed at his disposal and he commits a breach of contract by failing to
take delivery.
(2) However, if the buyer is bound to take over the goods at a place other than a place of business of the seller, the risk
passes when delivery is due and the buyer is aware of the fact that the goods are placed at his disposal at that place.
(3) If the contract relates to goods not then identified, the goods are considered not to be placed at the disposal of the buyer
until they are clearly identified to the contract.
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tidak mempengaruhi atau mengurangi upaya-upaya hukum yang tersedia bagi
Pembeli dalam kaitan dengan wanprestasi Penjual tersebut.” 15.

4. Asas-asas yang terdapat dalam Konvensi CISG 1980
Mukadimah
Dalam mukadimah Konvensi 1980 disebutkan “bearing in mind the
board objectives in the resolutions adopted by the sixth special session of the
General Assembly of the United Nations on the establishment of New
International Economic Order” 16.
Hal ini menunjukkan bahwa CISG memperhatikan Resolusi Majelis
Umum PBB tentang pembentukan Orde ekonomi Baru (New International
Economic Order-NIEO).
Ada sepuluh (10) prinsip NIEO yaitu:
1) The duty of all states to cooperate for global properity adn walfare
2) The duty of developed states to assist the developing states in their
development effort both in term of transfer of real net financial
resources; both in terms of transfer of real net financial resources adn
of transfer of scientific knowledge and technology.
3) The right of all states to economic selfdetermination.
4) The right of all states of permanent soverignity over their natural wealth
an resources (and all economuc activites) including the right to
nationalize such wealth and resources (and all economic activities).
5) The granting of preferential treatment by developed countries to
developing countries in all fields of international economic cooperation.

15

Article 70
If the seller has committed a fundamental breach of contract, articles 67, 68 and 69 do not impair the remedies available to
the buyer on account of the breach.

16

Resolusi Sidang Khusus Majelis Umum PBB, 1 Mei 1974 (3201,S-VI), dalam “Karya Tulis Bidang Hukum
tentang Konvensi Kontrak Jual Beli Barang Internasional dikaitkan dengan Hukum Nasional, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI Tahun 1999/2000, hal 34.
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6) The right of developing countries to full and effective participation in
the international economic decision making process.
7) The right of all states, as well as territories and peoples under foreign
domination or apartheid to restitutuion and compensation for external
exploitation.
8) The effort to strengthen economic and technical cooperation among the
developing countries interse.
9) The identificaton of the mineral resources of the sea-bedand acean
floor, beyond the limits of national jurisdiction, as the common heritage
of mankind.
10) The responsibility of all states to promote sustainable development, i.e.
environmentally sound economic development.
Dalam konsiderans CISG disebutkan pula bahwa untuk perkembangan
perdagangan internasional didasarkan pada keadilan dan prinsip saling
menguntungkan (mutual benefit). Masalah keadilan dan prinsip saling
menguntungkan merupakan unsur penting dalam mempromosikan hubungan
antar negara.

5. Kaitannya asas-asas yang terdapat pada Konvensi CISG 1980 dengan Hukum
Nasional
Konvensi tentang 1980 tentang kontrak Jual Beli Internasionl memuat asas-asas
dasar yang dikenal dalam kontrak pada umumnya:
11)

Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dimana memperjanjikan atau
tidak memperjanjikan sesuatu artinya para pihak dapat menentukan apa yang
diinginkan atau yng tidak diinginkan untuk mencantumkan dalam kesepakatan
yang dituangkan dalam perjanjian.
Pasal 1338 ayat (1) menentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlau
sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
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Asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 6 CISG. Pasal 6 CISG
memuat para pihak dapat mengesampingkan CISG dan dapat mengubah akibat
dari ketentuan tersebut. Dengan demikian kehendak para pihaklah yang
menentukan kontrak jual beli. Dalam praktek dikesampingkannya kaedah-kaedah
CISG, seringkali merupakan akibat dari adanya pilihan hukum para pihak dimana
mereka sepakat untuk memilih Hukum Nasional dari negara peserta konvensi
atau sistem hukum dari negara non peserta17. CISG ini dipergunakan sebagai
model

kontrak,

para

pihak

dapat

memakainya

dan

juga

dapat

mengesampingkannya18.

12)

Asas Konsensualitas
Artinya untuk melahirkan perjanjian sejak saat tercapainya kata sepakat.
Asas ini menurut Subekti harus disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata tentang
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam sistem anglo saxon asas ini mirip
dengan asas “offer dan acceptance 19”
Asas konsensualitas adalah asas yang terdapat jual beli dan ini dianut dalam
Pasal 1458 KUH Perdata.
Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua pihak seketika setelah mereka
mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum
diserahkan maupun harganya belum dibayar.
Menurut CISG berlakunya kontrak jual beli didasarkan pada penawaran dan
penerimaan. Pasal 14 CISG mengatur tentang apa yang dimaksudkan dengan
penawawan, sedangkan Pasal 15 CISG mengatur kapan penawaran menjadi
efektif.

17

Bayu Seto, Konvensi Wina 1980 tentang Kontrak Jual Beli Internasional (Tantangan Baru untuk Hukum
Dagang Internasional Indonesia, New Letter, No.11/Tahun III/Desember 1992, Hal 3.
18
Mariam Darus Badrulzaman, Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Intenasional, Hukum Bisnis,
Volume 2, 1997, Hal. 17.
19
Erman Rajagukguk, Peran Hukum Kontrak Internasional dalam Perdagangan Bebas, makalah
disampaikan pada Seminar tentang Hukum Kontrak Internasional dalam Era Perdagangan Bebas, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 6 Maret 1997.
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Pasal 18 CISG (1) CISG mengatur tentang apa yang dimaksudkan dengan
penerimaan dan penawaran. Menurut Pasal 23 CISG kontrak terjadi pada saat
penerimaan dan penawaran menjadi efektif.

13)

Asas Itikad Baik
Asas itikad baik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) CISG yang mengatakan “dalam
melakukan penafsiran konvensi ini, sehubungan dengan sifat internasionalnya
dan kebutuhan untuk mempromosikan uniformitas dalam penerapannya, maka
perlu diperhatikan itikad baik dalam perdagangan internasional.
Sedangkan dalam KUH Perdata, asas itikad baik diatur pada pasal 1338 ayat
(3) yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

14)

Asas maksud para pihak menjadi dasar pembentukan perjanjian
Asas ini diatur dalam Pasal 1350 KUH Perdata. Sedangkan pada CISG asas ini
ditemukan pada Pasal 8 CISG. Pasal 8 CISG menentukan apa yang dimaksud para
pihak ialah maksud subyektif para pihak waktu membuat pernyataan dan juga
sikap dari suatu pihak apabila pihak lain mengetahui atau tidak menyadari apa
yang dimaksud.
Ketentuan Pasal 8 ayat (3) mengatur tentang apa yang dimaksud para pihak
harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kenyataan
sehubungan dengan perundingan, praktek-praktek yang bisa dilakukan antara
para pihak dan kebiasaan, Hal ini lebih luas dari apa yang ditentukan dalam Pasal
1350 KUH Perdata.

15)

Asas Kebiasaan (Usage)
Dalam KUH Perdata, asas kebiasaan diatur padal Pasal 1339 KUH Perdata
yang berbunyi:

52

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
persetujuan diharuskan oleh kepatutuan, kebiasaan atau undang-undang”
Hal-hal yang menurut kebiasaan, selamanya diperjanjikan, dianggap secara
diam-diam dimaksudkan dalam perjanjian, meskipun tidak secara tegas
dinyatakan. Ketentuan serupa terdapat pada pasal 9 CISG yang menentukan
bahwa para pihak terikat kebiasaan, dimana para pihak telah setuju atau jika
sesuatu praktek yang tidak mereka setuju atau bila para pihak secara diam-diam
telah menganggap, berlaku untuk kontrak mereka berdasarkan kebiasaan yang
oleh para pihak diketahui atau seharusnya diketahui.

16)

KUH Perdata hanya menganut sistem bahwa perjanjian jual beli hanya
“obligatoir” artinya perjanjian jualbeli baru meletakkan hak dan kewajiban
bertimbal balik antara pihak pembeli dan penjual yaitu meletakkan kewajiban
pada pihak penjual untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual
sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang
telah disetujui. Di pihak lain meletakkan kewajiban bagi pihak pembeli untuk
membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan
barang yang dibelinya.

17)

Perjanjian jual beli menurut KUH Perdata belum memindahkan hak milik 20. Hak
milik berpindah setelah ada penyerahan (levering).
Menurut Pasal 1459 KUH Perdata bahwa hak milik atas barang yang dijual
tidaklah berpindah pada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan
menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan.
Sedangkan penyerahan levering menurut KUH Perdata dianut asas causal
yaitu bahwa penyerahan baru sah bila dipenuhi dua syarat:
a) sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya penyerahan;

20

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hal 11.
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b) penyerahan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap
barang yang akan diserahkan.

Pasal 30 CISG menentukan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang
dan menyerahkan hak milik atas barang-barang sebagai yang diisyaratkan di
dalam perjanjian.
Pasal 53 CISG menentukan bahwa pembeli mempunyai kewajiban untuk
menyerahkan harga barang-barang dan menerima penyerahannya sebagaimana
disyaratkan dalam kontrak atau dalam konvensi.
Pasal 1476 KUH Perdata menyebutkan bahwa biaya penyerahan dipikul oleh
penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak telah
diperjanjikan sebaliknya.
Pasal 1482 KUH Perdata menentukan bahwa kewajiban menyerahkan suatu
barang meliputi

segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta

dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti hak milik
bila ada.

18)

Asas tempat terjadinya kontrak
Menurut ketentuan Pasal 1514 KUH Perdata disebutkan bahwa jika pada
waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan mengenai waktu dan tempat
pembayaran, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu
dilakukan penjualan.
Sedang kewajiban penjual untuk menjualkan barang di tempat dimaka
barang yang akan terjual berada pada waktu penjualan. Jika tentang hal itu tidak
telah diadakan persetujuan lain (Pasal 1477 KUH Perdata).
Pasal 10 CISG menentukan bahwa bila salah satu pihak mempunyai lebih dari
dua tempat bisnis, maka tempat bisnis adalah tempat yang mempunyai
hubungan sangat dekat dengan kontrak itu sendiri dan pelaksanaanya. Hal itu
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harus diketuahui dan diperhitungkan sebelum atau pada waktu pembuatan
kontrak.
Bila ada salah satu pihak tidak mempunyai tempat bisnis maka mengacu
pada tempat tinggalnya.
Pasal 31 CISG menentukan kewajiban penjual untuk menyatakan, jika
penjual tidak terikat pada tempat tertentu maka kewajiban untuk menyerahkan
barang terdiri dari:
a) Jika kontrak jual beli menyangkut juga masalah pengangkutan, maka
penjual itu diserahkan untuk pengangkutan yang pertama;
b) Barang diserahkan pada tempat yang ditunjuk oleh pembeli;
c) Pada masalah lain di tempat yang ditunjuk oleh pembeli adalah tempat
dimana penjual mempunyai tempat bisnis pada saat kontrak dibuat.
Kewajiban pembeli untuk membiayai harga barang yang dibeli di tempat
(Pasal 57)
a) di tempat penjual melakukan bisnis;
b) jika pembayaran harus dilakukan pada saat penyerahan barang dan
dokumen, di tempat dimana penyerahan barang dilakukan;
c) jika penjual harus membayar tambahan ongkos karena biaya yang
dikeluarkan di tempat penjual melakukan bisnis pada saat kontrak
dibuat.

19)

Wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban
Pasal 1266 KUH Perdata menentukan bahwa syarat batal dianggap selalu
dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala
salah

satu

pihak

tidak

memenuhi

kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi
pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak
dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
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Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa
untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka
waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun
tidak boleh lebih dari satu bulan.
Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata pembatalan
perjanjian tidak terjadi secara otomatis namun harus dimintakan kepada hakim
pada saat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.
Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1517 KUH Perdata menentukan
bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut
pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
Ketentuan pasal 45 CISG jika penjual tidak memenuhi kewajiban yang
disebutkan di dalam kontrak, maka pembeli berhak minta ganti rugi dan ia dapat
menentukan waktu yang wajar agar penjual dapat menenuhi kewajibannya.
Sedangkan kewajiban dari si pembeli adalah membayar harga barang dan
mengambil

tindakan-tindakan

dan

memenuhi

formalitas

sebagaimana

ditentukan dalam kontrak atau peraturan yang memungkinkan pembayaran
(Pasal 54 CISG). Pasal 61 CISG menentukan bila pembeli tidak dapat memenuhi
kewajibannya pihak penjual dapat menunut pihak pembeli untuk membayar
harga yang dijanjikan(Pasal 62 CISG)pihak penjual dapat menentukan waktu
tertentu agar pihak penjual dapat menentukan waktu tertentu agar pihak
pembeli memenuhi kewajibannya (Pasal 63 CISG) atas pihak penjual dapat
menuntur pembatalan kontrak (Pasal 64 CISG).

20)

Resiko
Menurut Subekti21 resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang
disebabkan suatu kejadian dalam kesalahan salah satu pihak.
Timbulnya resiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar
kesalahan salah satu pihak atau apa yang disebut dengan keadaan memaksa .

21

Subekti ibid hal 26
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Ketentuan ini diatur dalam 1460, 1461, dan 1462 KUH Perdata. Namun menurut
Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa beberapa pasal dalam BW
tidak berlaku antara lain Pasal 1460 KUH Perdata.
Jika kita mengacu pada pengertian bahwa penjual masih merupakan
pemilik barang yang dijual sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan
resiko masih berada di tangan si penjual.
Pasal 66 CISG menentukan kehilangan atau kerudakan barang setelah
resiko beralih kepada pembeli, tidak membebaskan penjual dari kewajibannya
untuk membayar harga barang kecuali bila terbukti bahwa kerusakan atau
kehilangan kerusakan disebabkan oleh penjual.
Bila jual beli melibatkan pengangkutan barang dan penjual tidak
mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pada tempat tertentu, maka resiko
beralih ke pembeli (Pasal 67 CISG). Sedangkan barang-barang yang perlu
diidentifikasikan terlebih dahulu, barang baru menjadi tanggungjawab pembeli
bila proses identifikasi telah selesai dilakukan (Pasal 69 CISG).

II. Praktek Empiris
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afifah Kusumadara pada tahun
2006 terhadap perusahan yang melakukan ekspor impor mayoritas (67%)
perusahaan Indonesia yang aktif dalam jual beli internasional tidak terlalu perduli
dengan hukum negara mana yang akan digunakan untuk mengatur kontrak jual
beli internasional yang mereka buat dengan partner dagang asingnya. Mereka
tidak perduli apabila kontrak jual beli internasional mereka akan tunduk pada
hukum asing (hukum negara partner dagang mereka) sebagai governing law atas
kontrak mereka. Beberapa responden mengungkapkan bahwa masalah hukum
yang mengatur kontrak mereka (governing law) tidak terlalu penting karena
mereka mendasarkan hubungan bisnis mereka dengan partner asingnya atas
dasar kepercayaan, terutama apabila partner asing mereka adalah induk
perusahaan dari perusahaan Indonesia tersebut.
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Hasil penelitian pada responden juga menunjukkan bahwa semua kontrak
jual beli internasional yang dibuat oleh perusahaan Indonesia dengan partner
dagang yang berasal dari Uni Eropa selalu menggunakan hukum dari negaranegara Uni Eropa.
Kemduian Afifah Kusumadara juga melakuka penelitian terhadap lawfirm.
Dari hasil penelitianya menunjukkan bahwa hampir semua (99%) law firm selalu
mencantumkan klausula governing law (hukum yang mengatur) kontrak jual beli
internasional yang mereka draft/susun.Mayoritas kontrak jual beli internasional
yang mereka susun adalah untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang
melakukan jual beli internasional dengan partner asing yang berasal dari Uni
Eropa (21%), diikuti dengan mereka yang berasal dari Amerika Serikat/Kanada
(17%), kemudian dari Singapura (14%), selanjutnya dari Jepang dan dari negaranegara anggota ASEAN (masing-masing 13%), lalu dari Inggris (11%), dari
Australia (8,5%) dan terakhir dari Cina (2%). Dengan kata lain, mayoritas partner
dagang asing dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang menjadi klien law firmlaw firm tersebut berasal dari negara-negara yang telah meratifikasi CISG, yaitu
dari Uni Eropa, Amerika Serikat/Kanada, Singapura, Australia dan Cina.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak jual beli internasional
yang disusun law firm untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan
jual beli dengan partner dagang asing terbesar (dari Uni Eropa, Amerika Serikat,
dan Singapura) lebih sering menunjuk hukum dari negara-negara tersebut untuk
mengatur kontrak jual beli internasional mereka. Disamping itu, hanya 8% law
firm yang menjadi responden berpendapat bahwa Buku III Perikatan KUHPerdata
masih memadai untuk digunakan mengatur kontrak jual beli internasional.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa mayoritas responden (75%)
melakukan kegiatan jual beli internasional dengan partner dagang asing yang
berasal dari negara-negara yang telah meratifikasi CISG, seperti Singapura, Uni
Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Korea.
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III. Kajian implikasi ratifikasi UN Convention on International Sale of Good
Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Aspek Keuangan Negara
Implikasi ratifikasi UN Convention on International Sale of Good dapat dilihat
dari kondisi yang diharapkan dengan diratifikasinya konvensi tersebut. Dengan
Ratifikasi The United Nations Convention On Contracts For The International Sale
Of Good akan membawa dampak luas bagi masyarakat. Karena dengan
diratifikasinya CISG menuntut konsekuensi pembentukan undang-undang baru
yaitu Undang-undang yang mengatur mengenai kontrak jual beli internasional
atau akan ada perubahan terhadap ketentuan Buku III KUH Perdata. Karena
selama ini KUH Perdata tidak mengatur mengenai kontrak jual beli barang secara
internasional.
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BAB III
PENTINGNYA RATIFIKASI CISG BAGI INDONESIA

Kawasan Asia Tenggara pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya,
akan menghadapi perdagangan bebas. Perbedaan sistem hukum antar kawasan
seringkali menjadi faktor yang menghambat tumbuh pesatnya perdagangan
bebas di kawasan regional maupun global.
Di samping itu, dengan bergabungnya negara-negara di dunia dalam
organisasi World Trade Organisation (WTO) dan munculnya zona-zona
perdagangan bebas (Free Trade Area) semakin membuka kesempatan kaum
pedagang di seluruh dunia untuk melakukan perdagangan internasional. Belum
lagi, perkembangan industri e-commerce sangat pesat, dimana industri dan
perdagangan ini seringkali melibatkan pihak-pihak berbeda negara.
Fenomena perdagangan internasional ini menumbuhkan kebutuhan akan
adanya peraturan yang bersifat universal dan seragam yang mengatur hak dan
kewajiban kaum pedagang dalam melakukan transkasi dagang internasional. Isi
undang-undang nasional yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara
lainnya telah mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dan kesulitan di
antara kaum pedagang dalam pembuatan kontrak dagang internasional (Ana
Mercedes, 2002: 47).22
Untuk

mengatasi

hambatan-hambatan

yang

dapat

timbul

dari

keanekaragaman sistem hukum tersebut maka komunitas perdagangan
internasional membuat suatu konvensi internasional untuk mengatur perjanjian
jual-beli barang internasional pada tahun 1964 dengan nama The Uniform Law
on the International sale of Goods 1964 dan The Uniform Law on the Formation
of Contract for the International Sale of Goods 1964. Pada tahun 1980 kedua
22

“Pentingnya Ratifikasi UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) oleh
Pemerintah Indonesia”, Afifah Kusumadara, Diterbitkan di Jurnal Forum Penelitan No. 2, Desember
2006, Hal. 1-2.
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konvensi tersebut telah direvisi oleh UNCITRAL dan kemudian diintegrasikan
menjadi The United Nations Convention on Contracts for the International Sale
Goods (CISG).
Afifah Kusumadara dalam makalahnya yang berjudul Pentingnya Ratifikasi
UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) oleh
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mayoritas (67%) perusahaan
Indonesia yang aktif dalam jual beli internasional tidak terlalu peduli dengan
hokum Negara mana yang akan digunakan untuk mengatur kontrak jula beli
internasional dengan mitra dagang asing mereka. Ketika hukum Negara mitra
dagang yang berlandaskan system hukum common law, yang nota bene berbeda
dari system hukum civil law yang dianut oleh Indonesia, adalah yang dipilih
sebagai governing law (hukum yang mengatur kontrak), maka pedagang asal
Indonesia terekspos oleh risiko hukum yang tinggi karena mereka sepatutnya
kurang memahami sistem hukum common law.
Pasal 1 ayat (1) CISG menyatakan bahwa:
This Convention applies ro contracts of sale of goods between parties
whose palces of business are in different States:
(a) when the States are Contracting States; or
(b) when the rules of private international law lead to the application of
the law of a Contracting State.
Dengan demikian, maka kontrak jual beli internasional yang dibuat oleh
perusahaan Indonesia dengan partner dagang asingnya secara otomatis
tunduk/diatur oleh CISG apabila hukum yang mereka tunjuk untuk mengatur
kontrak mereka adalah hukum dari Negara asing yang sudah meratifikasi CISG.
Apabila pedagang dari Indonesia dengan mitra dagang asingnya tidak secara
tegas/eksplisit menunjuk suatu hukum Negara tertentu untuk mengatur kontrak
jual beli mereka, maka berdasar prinsip hukum perdata internasional kontrak jual
beli mereka dapat ditundukkan pada CISG apabila kontrak tersebut memiliki
banyak titik taut dengan hukum negara asing yang sudah meratifikasi CISG
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tersebut. Dengan ratifikasi CISG ke dalam hukum Indonesia, tentunya akan
memudahkan para pelaku usaha untuk memahami hak-hak dan kewajibankewajiban mereka ketika melakukan transaksi perdagangan dengan pihak luar
negeri karena adanya keseragaman pengaturan yang bersumber dari CISG
Dalam konteks perjanjian secara elektronik dengan digital signature (yang
objek jual beli barangnya bukan untuk personal, family atau household use),
tentunya juga terdapat beberapa kendala. Tempat kedudukan merchant adalah
kedudukan hukum yang tercantum pada digital certificate miliknya, sementara
tempat kedudukan pembeli mungkin berbeda dari kedudukan merchant.
Ratifikasi CISG tentunya akan membantu kepastian hukum transaksi ini karena
adanya keseragaman pengaturan. Di samping itu, CISG menerima kebiasaan
dagang serta kebiasaan antara para pihak sebagai dasar penafsiran ketentuan
kontrak. Seperti halnya dalam hukum kontrak Indonesia, itikad baik dijadikan
prinsip utama dalam penaafsiran utama dalam penafsiran ketentuan dan
pelaksanaan kontrak.
Terkait

dengan

kapan

terjadinya

kesepakatan

terutama

apabila

kesepakatan ini terjadi tanpa kehadiran para peserta/pihak, CISG memberikan
kepastian di dunia perdagangan internasional mengenai saat terjaadinya suatu
kontrak lewat pengaturan pada Part II – Formaton of Contract. Dengan demikian,
saat terjadinya suatu kontrak antara pihak Indonesia dengan mitra dagangnya
yang memiliki tempat kedudukan di Negara yang menganut common law tidak
lagi menjadi perdebatan apabila CISG berlaku. Nampak dari berbagai argumen
tersebut bahwa CISG perlu untuk diratifikasi oleh pemerintah Indonesia,
terutama dalam menghadapi era globalisasi, e-commerce (yang objek jual beli
barangnya bukan untuk personal, family atau household use), dan perdagangan
bebas. Namun demikian, pemerintah juga perlu mengantisipasi apabila
perdagangan dilakukan dengan pihak yang belum meratifikasi CISG atau
mereservasi Pasal 1 (1) (b) dari CISG. Apabila mitra dagang Indonesia merupakan
pihak yang telah memilih untuk tidak menerapkan Pasal 1(1)(b), maka ratifikasi
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CISG tidak akan berdampak apapun karena CISG mungkin tidak berlaku dalam
transaksi tersebut.
Hal lain yang perlu diantisipasi adalah mengenai kapan terjadinya
perpindahan hak milik. Seperti telah disinggung dalam BAB II sebelumnya bahwa
hukum perdata Indonesia melihat perjanjian jual beli sebagai perjanjian
“obligatoir”, yang meletakkan kewajiban bertimbal balik pada para pihak –
penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli
berkewajiban untuk membayar harga beli kepada penjual. Namun hak milik baru
akan berpindah pada saat “levering” atau penyerahan. CISG lewat Pasal 30
menentukan bahwa penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan
menyerahkan hak milik atas barang kepada pembeli. Sedangkan pembeli lewat
Pasal 53 CISG diharuskan untuk membayar harga beli kepada penjual dan
menerima penyerahan barang. Namun, ketentuan dalam CISG tidak secara tegas
menyatakan kapan hak milik tersebut berpindah. Dalam perdagangan
internasional dimana pengiriman barang biasanya butuh waktu, perpindahan hak
milik menjadi suatu hal yang penting mengingat tanggung jawab atas barang dan
tanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan atas barang menjadi unsur
utama yang banyak diperdebatkan para pihak.
Namun mengingat CISG telah dipakai oleh banyak Negara, ratifikasi CISG
tentunya dapat menjadi pertimbangan yang baik yang diharapkan dapat
membantu mempromosikan perdagangan Indonesia.
Secara ringkas keuntungan dan kerugian ratifikasi CISG adalah sebagia
berikut:
Keuntungan
1. Banyak norma dan standar CISG belum terintegrasikan ke dalam hukum
Indonesia, padahal CISG secara de facto sudah menjadi “hukum dagang
internasional”. Indonesia

belum memiliki hukum nasional tentang kontrak

dagang internasional; hukum jual-beli yang termuat di KUHPerdata belum
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siap

menghadapi

problem-problem

berkaitan

dengan

perdagangan

internasional yang begitu kompleks.
2. Ditinjau dari keluasan dan kedalaman substansi yang diatur di dalam CISG
mengenai kontrak jual-beli barang internasional, maka ratifikasi atau aksesi
Indonesia pada CISG dapat berdampak positif, khususnya sebagai sumber
asas-asas hukum kontrak jual-beli barang internasional.
3. CISG telah disusun dengan mendasarkan pada best practices dalam
transaksi-transaksi perdagangan internasional, sehingga aksesi Indonesia
pada CISG akan sangat berguna sebagai langkah modernisasi hukum
perjanjian Indonesia;
4. CISG dapat dikatakan sebagai hasil sebuah kompromi ‘akbar’ dari asas-asas
yang dikenal di dalam tradisi-tradisi hukum utama dunia, seperti tradisi
hukum Anglo-Amerika (common law), tradisi Eropa-Kontinental (Civil Law),
tradisi Hukum Negara Sosialis, dan dari sifatnya yang fleksibel terbuka pula
untuk pengembangan dan penyesuaian pada tradisi hukum Islam.
5. Aksesi Indonesia pada CISG juga diharapkan akan berdampak positif untuk
harmonisasi hukum kontrak jual-beli regional di ASEAN. Sampai saat tulisan
ini dibuat, baru Singapura yang meratifikasi CISG; masuknya Indonesia yang
memiliki pangsa pasar terbesar di kawasan ini, diharapkan akan mendorong
negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk bergabung demi harmonisasi
hukum di kawasan ini.
6. Mitra-mitra dagang utama ASEAN (China, Jepang, Australia, Korea dan
Amerika Serikat) adalah negara-negara peratifikasi CISG, di samping
umumnya negara-negara anggota Masyarakat Eropa, sehingga uniformitas
dalam asas-asas hukum kontrak jual-beli internasional dapat diupayakan
seoptimal mungkin dalam kerjasama-kerjasama di bidang hukum perdata
dengan pelaku-pelaku bisnis dari negara-negara tersebut.
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Kerugian/Tantangan
1. CISG mengatur bidang perdagangan yang sangat bersifat sektoral (hanya
jual-beli barang internasional) saja, sehingga ratifikasi Indonesia pada
Konvensi ini belum berdampak pada pengembangan hukum nasional
Indonesia pada bidang-bidang perdagangan lainnya. CISG tidak atau belum
tentu dapat diterapkan pada sub-sub bidang lain dalam perdagangan
internasional, yang sebenarnya merupakan bagian dari transaksi-transaksi
perdagangan internasional, seperti franchise, distributorship, commercial
agency, countertrade;
2. Pelaksanaan CISG erat kaitannya dengan penggunaan kompilasi-kompilasi
asas/aturan perdagangan internasional lain yang diterima sebagai
kebiasaan internasional, seperti INCOTERMS, UCPDC, dsb. Karena itu,
ratifikasi CISG dapat terlihat sebagai salah satu langkah parsial saja dan
belum menuntaskan upaya pengembangan hukum nasional Indonesia
seutuhnya;
3. CISG adalah sebuah karya besar di dalam hukum internasional, tetapi pada
saat yang bersamaan sangat mengandalkan kebebasan, tidak saja bagi
negara-negara peratifikasi, tetapi juga bagi pihak-pihak dalam kontrak jualbeli, untuk mengesampingkan berlakunya asas-asas yang ada di dalamnya.
Ada kekhawatiran bahwa dalam transaksi-transaksi jual-beli internasional
yang melibatkan pihak Indonesia akan ditundukkan pada CISG, tetapi
dipenuhi dengan pengecualian-pengecualian (baik seluruhnya atau
sebagian) sesuai kebutuhan para pihak. Akibatnya, menjadi pertanyaan
apakah

kita masih memerlukan CISG untuk diresepsi ke dalam sistem

hukum nasional Indonesia?
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BAB IV
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

a.

Keselarasan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait
Arah penyelenggaraan ekonomi termasuk kebijakan perdagangan di
Indonesia tertuang dalam Pasal 33 yang pada prinsipnya berbunyi bahwa
Negara melindungi hajat hidup orang banyak, kekayaan bangsa dan
penyelenggaraan demokrasi ekonomi demi kepentingan masyarakat luas,
untuk

sebesar-besarnya

kepentingan

kemakmuran

rakyat,

secara

berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Hal tersebut sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selanjutnya amanat yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945
merupakan fondasi bagi kehidupan bernegara untuk seluruh bidang, baik itu
ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Hal ini mengarahkan setiap
kebijakan agar tidak keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945.
Secara umum sistem ekonomi nasional mengarah pada pembangunan
ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam
konteks ini, maka kebijakan pemerintah harus diarahkan pada pembuatan
regulasi yang tepat bagi pencapaian visi dan misi amanah Pancasila dan UUD
1945.
Sistem ekonomi nasional yang digunakan di Indonesia berlandaskan
pada nilai dan substansinya mengacu pada UUD 1945. Sebab, UUD 1945
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merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraan negara, termasuk
penyelenggaraan kehidupan ekonomi. Setidaknya ada empat elemen
penting dalam sistem ekonomi nasional, yaitu (1) tujuan yang ingin dicapai
yaitu kesejahteraan masyarakat, (2) model kepemilikan sumber daya, (3)
mekanisme penyelenggaraankegiatan ekonomi, dan (4) pelaku ekonomi dan
regulasi. Kesejahteraan merupakan komponen terpenting sebagai tujuan
sistem ekonomi nasional karena keberadaannya bersifat mutlak. Sistem
ekonomi bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, tetapi
semua sistem ekonomi menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu
kesejahteraan.
Berkaitan dengan kebijakan luar negeri dalam menjalin interaksi dengan
pelaku hubungan internasional dalam kaitannya dengan perjanjian
internasional, landasannya mengacu pada Pasal 11 UUD 1945 adalah sebagai
berikut:
i. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain
ii. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan Negara
iii. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjan internasional diatur dengan
undang-undang.

Sebagai

bagian

melaksanakan

dari

hubungan

masyarakat internasional,
internasional

dan

Indonesia juga

membuat

perjanjian

internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek
hukum internasional lainnya. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai
perjanjian perdagangan bebas tersebut menyebabkan rakyat dihadapkan
kepada perdagangan bebas dan dipaksa untuk bersaing dengan para
pelaku ekonomi dari luar negeri di pasar domestik tanpa adanya
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perlindungan dari pemerintah. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh dan
memberikan dampak yang sangat berat bagi masyarakat.
Upaya meratifikasi CISG oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah
yang tepat karena di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur
tentang jual beli barang secara internasional. Ketentuan jual beli dalam
Pasal 1457-1540 Buku III Bab V KUH Perdata hanya difokuskan pada jual
beli secara domestik. Dengan diratifikasinya CISG akan meningkatkan
perdagangan internasional yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara tidak
langsung akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan
dengan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat. Selain itu
tujuan diadakanya perdagangan internasional akan

menciptakan

perdamaian dunia, hal tersebut juga sesuai dengan tujuan negara
Indonesia yang tercantum pada Aline IV UUD 1945.

b. Kaitanya dengan Buku III, Bab V KUH Perdata tentang Jual Beli
1) Asas-asas dalam Jual Beli
Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian pada umumnya terdapat
dalam perjanjian jual beli. Dalam beberapa hukum perjanjian terdapat
beberapa asas, namun di dalam hukum perjanjian dikenal lima (5) asas
penting, yaitu: 23
a.

Asas kebebasan berkontrak
Asas ini terdapat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Asas konsensualisme
Asas ini dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.
c.
23

Asas mengikatnya kontrak (Pacta sunt servanda)

Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hal 3.
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Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini dapat
disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi
“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang”.
d.

Asas Itikad Baik
Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi “Perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas
dimana para pihak harus melaksanakan substansi kontrak
berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan
baik dari para pihak.

e.

Asas Kepribadian
Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang
akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk
kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada Pasal
1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dengan demikian jika asas-asas tersebut dikaitkan dengan jual beli
menurut KUH Perdata, maka asas yang dipakai secara umum dapat dilihat
dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu asas itikad baik, dimana jika
dalam transaksi jual beli melanggar asas itikad baik maka jual beli dianggap
batal demi hukum.
Jika dilihat dari asas kebebasan berkontrak, maka transaksi jual beli
terjadi setelah adanya kesepakatan para pihak.

2) Pengaturan Jual Beli
Perjanjian Jual beli diatur 1457 sampai dengan pasal 1540
KUHPerdata. Yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah
persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan , dan pihak yang lain untuk membayar
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harga yang telah diperjanjikan. 24 Kemudian jual beli dianggap telah
terjadi antara kedua belah pihak setelah orang-orang itu mencapai
kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun
barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar 25.
Dengan demikian jual beli menurut KUH Perdata dianggap telah
terjadi setelah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

3) Hak dan Kewajiban Penjual
Adapun hak-hak dari penjual adalah:
1. Hak menyatakan batal demi hukum, apabila pembeli tidak
membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut
pembatalan pembelian terhadap barang-barang dagangan dan
barang-barang perabot rumah tanpa memberi peringatan terlebih
dahulu kepada pihak pembeli, setelah lewatnya waktu yang
ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.26
2. Penjual berhak untuk tidak menyerahkan barang yang dijualnya, jika
si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak
telah mengijinkan penundaan pembayaran kepadanya.27 Inilah
tangkisan yang disebut dengan “exeptio non ademnpleti contractus”
adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak
melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru oleh karena
kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana
mestinya.28
3. Penjual diberi kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah
dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak
untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan
mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai
penggantian29 semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan
untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu
diperlukan biaya yang diperlukan untuk pembetulan-pembetulan,
24

Pasal 1457 KUH Perdata
Pasal 1458 KUH Perdata
26
Pasal 1518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
27
Pasal 1478 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
28
Riduan Syahrina, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 2006), Hal. 212.
29
Pasal 1519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
25
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dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah
harganya, sejumlah tambahannya ini.30
Sedangkan yang menjadi Kewajiban Penjual seperti yang tercantum
pada Pasal 1474 KUHPerdata yaitu:
1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang
menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas
barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
Di dalam penyerahan barang ketentuan yang harus diperhatikan
oleh penjual, antara lain:
a. Penyerahan barang ini dilakukan ditempat dimana barang berada
pada waktu penjualan terjadi, kecuali diperjanjikan lain (pasal 1477
KUHPerdata).
b. Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti telah
dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (pasal 1481 jo
pasal 1843 KUHPerdata).
c. Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi
perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah dijualnya
tersebut (Pasal 1482 KUHPerdata)
d. Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli
membayar harganya (Pasal 1478 KUHPerdata)
e. Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu
dengan aman dan tenteram serta bertanggungjawab terhadap
cacat-cacat tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk
pembatalan pembelian (Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509, 1510
KUHPerdata), akan tetapi penjual tidak diwajibkan menanggung
cacat yang kelihatan oleh pembeli (vide Pasal 1505 KUHPerdata).
f. Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli
apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus
disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang
disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih duhulu pada saat
mengadakan perjanjian jual beli (Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499
KUHPerdata).
30

Pasal 1532 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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g. Penjual diwajibkan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang
merukapan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan
pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual
tidak menanggung segala resiko dalam jual beli tersebut (Pasal 1494
KUHPerdata).
h. Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya
apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di
gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat
penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual,
sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju
tempat pembeli ditanggung oleh pembeli (Pasal 1476 KUHPerdata).
i. Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli berhak
membatalkan atau meniadakan pembelian ( Pasal 1488
KUHPerdata) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (Pasal 1489
KUHPerdata).

2. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung
terhadap kerusakan-kerusakan tersembunyi.
Kewajiban untuk menanggung kenikmatan merupakan
konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada
pembeli bahwa barang yang dijual dan di lever itu adalah sungguhsungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu pihak. 31
Bahwa dalam perjanjian jual beli, penjual tidak akan diwajibkan
menanggung sesuatu apapun, namun ada pembatasannya, yaitu:
a. Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan
menanggung
sesuatu
apapun,
namun
ia
tetap
bertanggungjawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu
yang telah dilakukan olehnya, semua persetujuan yang
bertentangan dengan ini adalah batal.
b. Penjual dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu
penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan
barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga
31

Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung, 1985), Hal. 17
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pembelian, kecuali apabila si pembeli pada waktu pembelian
dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk
menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan
mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli
pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya
putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu
atau jika ia telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas
akan memikul sendiri untung ruginya.

Menurut Pasal 1508 KUH Perdata apabila si penjual mengetahui
adanya cacad tersembunyi, maka ia wajib:
1) mengembalikan uang harga pembelian;
2) mengembalikan hasil-hasil, jika ia diwajibkan menyerahkan hasilhasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan penuntutan
penyerahan;
3) mengganti segala biaya kerugian dan bunganya kepada pembeli.
4) Hak dan Kewajiban Pembeli
Hak Pembeli
Jika tidak terlaksananya Pasal 1495 KUH Perdata, dimana hal
tersebut tidak diperjanjikan, pembeli berhak untuk menuntut kembali
dari si penjual:
1) Pengembalian uang harga pembelian
2) Mengembalikan hasil-hasil, jika ia diwajibkan menyerahkan hasilhasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan penuntutan
penyerahan.
3) Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk
ditanggung begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat
asal.
4) Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian
dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli.

74

5) Barang yang harus diserahkan kepada pembeli adalah dalam
keadaan utuh seperti pada saat penjualan atau saat perjanjian
diadakan dan sejak penyerahan barang, segala yang dihasilkan dari
barang tersebut menjadi hak pembeli (Pasal 1481 dan Pasal 1483
KUH Perdata)
6) Pembeli berhak mendapatkan jaminan untuk dapat memiliki barang
itu dengan aman dan tentram serta jaminan terhadap cacat
tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan
pembelian (Pasal 1491, 1504, 1506, 1509, 1510 KUH Perdata).
7) Pembeli berhak menuntut pembatalan pembelian, jika penyerahan
barang tidak dapat dilaksanakan karena akibat kelalaian penjual
(Pasal 1480 KUH Perdata).

Menurut Pasal 1514 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika pada
waktu membuat perjanjiantidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli
harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus
dilakukan.
Dengan demikian hak-hak pembeli adalah:
a)

Untuk menerima barang yang dibelinya dari penjual

b)

Untuk mendapat jaminan dari penjual mengenai kenikmatan dan
tidak adanya kerusakan tersembunyi.

Kewajiban Pembeli
Menurut Pasal 1513 KUH Perdata Kewajiban utama pembeli adalah
membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana
ditetapkan menurut perjanjian.
Adapun kewajiban-kewajiban dari pembeli yaitu32:

32

Subekti, Aneka Perjanjian, op.cit. hal 21
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1) Membayar harga barang yang dibelinya pada waktu dan ditempat
menurut perjanjian jual beli (Pasal 1513 KUH Perdata), bila mana
hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514
KUH Perdata pembayaran dilakukan ditempat dan pada saat
penyerahan barang.
2) Membayar bunga dari harga pembelian bilamana barang yang
dibelinya dan sudah diserahkan kepadanya, akan tetapi belum
dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapatan lainnya, walaupun
tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jual beli
(Pasal 1515 KUHPerdata).
3) Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang
isinya memperluas atau mengurangi kewajiban yang telah
ditentukan

dalam

KUHPerdata

tersebut,

bahkan

untuk

membebaskan penjual dari tanggungan apapun (Pasal 1493
KUHPerdata)
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BAB V
MATERI MUATAN

Beberapa substansi atau kaedah hukum yang perlu diperhatikan dalam
menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kontrak Jual Beli Barang
Internasional atau amandemen KUHPerdata khususnya Buku III Bab V tentang Jual
Beli.
1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan Kontrak yang didalamnya mencakup ketentuan penawaran (offer)
dan penerimaan (accpetance). Ketentuan mengenai penawaran (offer)
mencakup tentang syarat penawaran, penarikan kembali penawaran,
pengakhiran penawaran. Ketentuan tentang perubahan atau counter offer juga
diatur. Penerimaan (acceptance) atas suatu penawaran juga diatur, termasuk
jangka waktu dan cara mengkomunikasikan penerimaan, serta penarikan atas
penawaran. Saat terjadinya kontrak ditetapkan ketika penerimaan atas suatu
penawaran menjadi efektif.
3. Penjualan barang internasional, yang terdiri dari ketentuan umum, kewajiban
penjual seperti: penyerahan barang dan dokumen, kesesuaian barang dan
terkait dengan tuntutan pihak ketiga, upaya pemulihan atas wanprestasi oleh
penjual. Selain itu juga diatur kewajiban-kewajiban pembeli, meliputi:
pembayaran atas harga yang disepakati, penambilan barang, serta upaya
pemulihan dalam halwanprestasi oleh pembeli. Ketentuan lain menyangkut
pengalihan resiko (passing of risk); anticipatory breach and instalment of
contracts; kerugian; bunga; ketentuan pengecualian; efek penghindaran;
pemeliharaan barang; dan lain-lain.
4. Hukum yang berlaku terdiri dari ketentuan tentang cara penetapan hukum yang
berlaku (determination of the applicable law), ruang lingkup hukum yang
berlaku (scope of the applicable law) serta pilihan hukum (choice of law).
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BAB VI
KESIMPULAN

-

Ratifikasi CISG dapat menjadi langkah awal dari upaya pembaruan hukum
kontrak Indonesia, khususnya kontrak jual beli internasional, dan sekaligus
mendorong ke arah harmonisasi hukum di bidang perdagangan, khususnya
harmonisasi hukum kontrak jual beli internasional.

-

Namun masih banyak ‘PR” yang harus diselesaikan karena ratifikasi bukan
merupakan akhir dari suatu pekerjaan namun merupakan awal dari suatu
pekerjaan, misalnya melakukan perubahan atau revisi atas beberapa ketentuan
yang ada dalam KUHPerdata.

-

Indonesia perlu membuat undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai
perjanjian jual beli barang internasional, sementara perjanjian jual beli nasional
(domestik) tetap tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata.

-

Dengan memperhatikan Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional, pengesahan CISG dapat dilakukan dengan menggunakan
undang-undang atau Keppres (namun berdasarkan UU 12 Tahun 2011, bentuk
hukum nya berupa Peraturan Presiden). Perlu dipikirkan apakah pengesahan
CISG lebih baik dilakukan dengan undang-undang atau cukup melalui Perpres.
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LATARBELAKANG
Perdagangan internasional sebagai salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau
kegiatan bisnis, dalam dekade terakhir ini menunjukkan perkembangan yang sangat
pesat, ditengah semakin meningkatnya perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis
internasional akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dan
perdagangan di dunia menjadi semakin terbuka melintasi batas-batas wilayah sebuah
negara. Saat ini hampir semua pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan yang
melintasi batas-batas negaranya yang merupakan kebutuhan dasar kaum pedagang untuk
memperluas kesempatan mencari keuntungan. Disamping itu, dengan bergabungnya
Negara-negara di dunia dalam organisasi World Trade Organization (WTO) dan munculnya
zona-zona perdagangan bebas semakin membuka kesempatan kaum pedagang di seluruh
dunia untuk melakukan perdagangan internasional.
Dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang
melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Suatu perdagangan dikatakan sebagai
perdagangan internasional, jika transaksi jual beli telah menyebabkan terjadinya pilihan
hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus
diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan, dan adanya keberadaan unsur asing atau


Disampaikan pada kegiatan Diskusi Publik Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ratifikasi
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG),
yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM,
di Malang, tanggal 29 November 2013
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elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku. Perbedaan sistem hukum tersebut
berpengaruh terhadap pengaturan hukum kontrak yang digunakan. Hal tersebut dapat
menimbulkan

ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut timbul ketika terjadi

sengketa dimana pelaku bisnis ini kemungkinan akan dihadapkan pada suatu sistem hukum
kontrak yang benar benar asing bagi dirinya dan yang tidak pernah diharapkan sejak awal.
Fenomena perdagangan internasional inilah yang menimbulkan adanya
kebutuhan akan adanya peraturan yang bersifat universal dan seragam yang mengatur hak dan
kewajiban kaum pedagang dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui salah satu badannya yang bernama UNCITRAL
berhasil menyusun United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods
(CISG) yang efektif berlaku sejak 1 Januari 1988. CISG yang dapat diterjemahkan sebagai
Konvensi untuk Kontrak-kontrak Jual Beli Barang Internasional, dipandang sebagai
perjanjian internasional pertama yang sifatnya komprehensif sejak Perang Dunia Kedua,
serta merupakan suatu karya sentral bagi terciptanya harmonisasi hukum perdagangan
internasional (Larry Dimatteo, 2013). Bahkan ada yang menganggapnya sebagai pencapaian
legislatif yang paling suskes dalam usahanya mengharmonisasi hukum perdagangan
tersebut (Franco Ferrari, 2008). Sampai saat ini CISG telah diratifikasi oleh 80 negara
(cisg.law.edu, September 2013), yang mewakili semua tradisi hukum dan tingkatan
pengembangan perekonomian. Negara-negara tersebut termasuk negara-negara
utama dalam kegiatan perdagangan, yang mencakup lebih dari dua pertiga dari perdagangan
global, sehingga dapat dikatakan bahwa CISG secara de facto telah menjadi hukum
perdagangan internasional.
CISG merupakan wujud perhatian PBB terhadap komunitas pedagang di dunia yang
membutuhkan kepastian hukum dan kemudahan dalam melakukan kontrak dagang
internasional. CISG mengatur kapan mengikatnya suatu kontrak jual beli internasional
terhadap penjual dan pembeli dan mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak
tersebut. CISG juga mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan mereka apabila terjadi
pelanggaran atas kontrak jual beli internasional mereka.
Berbeda halnya dengan perjanjian internasional WTO Agreements yang
84

bertujuan

mengatur perdagangan

internasional

dalam

ranah

hukum

publik

(antarnegara), CISG bertujuan mengatur kontrak perdagangan internasional dalam ranah
hukum perdata yang para pihaknya adalah perusahaan/pedagang.

Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi CISG walau banyak fakultas
hukum dan program magister hukum di Indonesia telah memasukan CISG sebagai bahan
perkuliahan dari matakuliah hukum dagang internasional atau hukum ekonomi. Dengan
status CISG yang disusun sendiri oleh PBB, yang secara de facto merupakan hukum dagang
internasional, dan diterima secara luas di Negara-negara di dunia dan di arbitrase-arbitrase
internasional, serta adanya persiapan Negara-negara anggota ASEAN (termasuk Indonesia)
yang pada tahun 2015 akan memasuki ASEAN Economy Community (AEC) yang diharapkan
dapat meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan, maka perlu dikaji pentingnya Pemerintah
Indonesia meratifikasi CISG ini demi kepentingan kaum pedagang Indonesia.

Permasalahan Hukum Jual Beli Internasional yang Muncul di Indonesia
Perkembangan perdagangan internasional memberikan dampak yang luas
terhadap pembuatan kontrak internasional (Huala Adolf, 2007), khususnya kontrak
internasional di bidang jual beli. Kontrak jual beli internasional melibatkan dua pihak atau
lebih yang melakukan kegiatan jual beli yang melintasi batasan kenegaraan (Sudargo
Gautama, 1980). Suatu kontrak dapat dikatakan sebagai kontrak jual beli internasional, jika
transaksi jual beli tersebut telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem
hukum yang berbeda, yang pada umumnya terjadi karena benda yang diperjualbelikan
harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan. Sehingga eksistensi atau keberadaan
tempat yang berbeda secara kenegaraan dari benda yang dijual dan tempat penyerahannya
menjadi penting (Gunawan Widjaja, 2008).
Kompleksitas dari kegiatan jual beli internasional tidak terlepas dari tiga unsur penting
yang menjadi perhatian dalam membuat isi kontrak yang disepakati bersama oleh para pihak
yaitu terkait penentuan pilihan hukum, pilihan forum, dan penetapan kewenangan atau
yurisdiksi hukum. Dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak para pihak (Munir Fuady,
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2003), sebuah kontrak jual beli internasional hendaknya berisi ketiga unsur penting tersebut,
agar mempermudah proses penyelesaian sengketa, bila terjadi dikemudian hari. Klausula
pilihan hukum adalah klausula di dalam sebuah kontrak dimana para pihak menyatakan
pilihan suatu sistem hukum yang mengatur kontrak tersebut. Berdasarkan asas kebebasan
berkontrak, para pihak dalam sebuah kontrak, dapat secara bebas menentukan hukum
mana yang akan diberlakukan terhadap kontrak tersebut (Sudargo Gautama, 2007).
Dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang
berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
Di Indonesia, mayoritas perusahaan Indonesia yang aktif dalam kegiatan jual beli
internasional tidak terlalu peduli dengan hukum mana yang akan digunakan untuk mengatur
kontrak jual beli internasional yang mereka buat dengan partner dagang asingnya. Mereka
tidak terlalu peduli apabila kontrak jual beli internasional mereka akan tunduk pada
hukum asing (hukum Negara partner dagang mereka) sebagai governing law atas kontrak
mereka. Mereka mendasarkan hubungan bisnis mereka dengan partner asingnya atas
dasar kepercayaan, terutama apabila partner asing mereka adalah induk perusahaan
dari perusahaan Indonesia tersebut (Afifah Kusumadara, 2006).
Semua kontrak jual beli internasional yang dibuat oleh perusahaan Indonesia dengan
partner dagang yang berasal dari Uni Eropa selalu menggunakan hukum dari Negara-negara
Uni Eropa. Mayoritas dari mereka melakukan kegiatan jual beli internasional dengan
partner dagang asing yang berasal dari Negara-negara yang telah meratifikasi CISG, seperti
Singapura, Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang dan Korea. Dan pada
prakteknya perusahaan Indonesia lebih sering menunjuk hukum dari Negara-negara tersebut
untuk mengatur kontrak jual beli internasional mereka.
Disamping itu, permasalahan lain yang muncul adalah bahwa para akademisi hukum
Indonesia masih mengasosiasikan hukum ekonomi pada hukum-hukum yang berhubungan
dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh publik dan Negara (Cliff Thompson, 2005). Oleh
karenanya, pengembangan hukum ekonomi di Indonesia pada akhirnya memang tidak
melibatkan pengembangan hukum dagang privat, termasuk hukum dagang internasional
privat, sehingga upaya meratifikasi CISG juga dalam beberapa tahun terakhir tidak menjadi
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agenda dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

KelemahanCISG
CISG bukanlah kitab undang-undang hukum perdagangan internasional yang
sempurna. Hal ini karena CISG sendiri memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat
mempengaruhi penggunaannya dalam kontrak jual beli internasional. Berikut
penjelasannya.
Pertama, berdasarkan ketentuannya, CISG tidak berlaku untuk semua kontrak jual beli
internasional. CISG hanya mengatur bidang perdagangan yang sangat bersifat sektoral yaitu jualbeli barang internasional saja. Itupun tidak semua barang termasuk ruang lingkup konvensi
ini. CISG tidak mencakup kontrak penjualan untuk kategori barang tertentu seperti barang
yang dibeli untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumahtangga. CISG juga tidak
mencakup jenis penjualan khusus tertentu seperti penjualan melalui pelelangan, dan
barang khusus tertentu seperti saham, listrik, kapal, hovercraft, dan pesawat terbang. Hal
ini menyebabkan ratifikasi Indonesia pada konvensi ini belum berdampak pada
pengembangan hukum nasional Indonesia pada bidang-bidang perdagangan lainnya.
Kedua, negara yang meratifikasi CISG diperbolehkan untuk mereservasi pasal 1 ayat 1(b).
Hal ini didasarkan pada article 95 CISG yang menyebutkan bahwa "Setiap Negara dapat
menyatakan pada saat diserahkannya instrumen ratifikasi  bahwa negara tersebut tidak
mengikatkan diri pada (Article 1(1)(b))". Artinya, dalam hal terdapat suatu kontrak yang
dibuat antara suatu perusahaan yang negaranya menjadi anggota CISG dengan suatu
perusahaan yang negaranya tidak menjadi anggota CISG, maka CISG tidak akan berlaku
meskipun pilihan hukum dalam kontrak tersebut (berdasarkan prinsip-prinsip hukum
perdata internasional) adalah hukum Negara yang menjadi anggota. Karenanya, Negara yang
mereservasi pasal 1 ayat 1(b) akan terikat pada CISG hanya jika kedua belah pihak dalam
kontrak internasional tersebut bertempat usaha di suatu Negara Peserta (Article 1(1)(a)).
Ketiga, CISG sendiri dalam pasal 6-nya membuka kesempatan bagi para pihak untuk
mengabaikan penggunaan CISG dalam kontrak-kontrak jual beli internasional mereka. Hal ini
tampak dalam pasal 6 CISG yang berbunyi : The parties may exclude the application of this
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Convention or, subject to article 12, derogate from or vary the effectof any of its provisions.
Artinya bahwa para pihak bisa saja mengesampingkan berlakunya CISG. Bila kita
mengaitkannya dengan prinsip kebebasan berkontrak para pihak, maka pengesampingan
tersebut sah-sah saja untuk dilakukan karena adanya kesepakatan. Apalagi prinsip
kebebasan berkontrak tersebut merupakan prinsip hukum umum (Huala Adolf, 2004),
yang berlaku secara universal. Sehingga meskipun para pihak dalam sebuah kontrak jual beli
internasional sama-sama merupakan Negara peserta CISG, konvensi tersebut belum tentu
langsung berlaku, karena harus melihat hukum mana yang dipilih oleh para pihak sebagai
governing law. Hanya saja beberapa ahli hukum berpendapat bahwa keberadaan pasal 6 CISG
tersebut telah membuat CISG menjadi berkurang maknanya sebagai suatu konvensi internasional,
karena CISG dapat dikalahkan oleh kesepakatan para pihak yang memilih hukum domestik
daripada CISG.

Keuntungan Indonesia meratifikasi CISG
Kelemahan-kelemahan CISG diatas memang cukup terlihat. Namun bukan berarti
CISG tidak memiliki kelebihan sehingga pantas dan penting untuk diratifikasi oleh Indonesia.
Berikut adalah keuntungan Indonesia bila meratifikasi CISG.
Pertama, pasal 1 ayat (1) CISG menyebutkan bahwa : This Convention applies to contracts
of sale of goods between parties whose places of business are in different
States :
(a) When the States are Contracting States; or
(b) When the rules of private international law lead to the application of the law of
a Contracting States.

Hal tersebut berarti bahwa kontrak jual beli internasional yang dibuat oleh
perusahaan Indonesia dengan partner dagang asing secara otomatis tunduk/diatur oleh
CISG apabila hukum yang mereka tunjuk untuk mengatur kontrak mereka adalah hukum dari
Negara asing yang sudah meratifikasi CISG. Apabila para pihak (perusahaan Indonesia dan partner
dagang asingnya) tidak secara tegas/eksplisit menunjuk suatu hukum Negara tertentu untuk
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mengatur kontrak jual beli mereka, maka berdasar prinsip hukum perdata internasional
kontrak jual beli mereka dapat ditundukkan pada CISG apabila kontrak tersebut memiliki
lebih banyak titik taut dengan hukum Negara asing yang sudah meratifikasi CISG tersebut.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan (Afifah, 2006), 75% perusahaan yang menjadi
responden melakukan kegiatan jual beli internasional dengan partner dagang yang berasal dari
Negara-negara yang telah meratifikasi CISG, maka berdasar prinsip- prinsip hukum perdata
internasional, 75% kontrak jual beli internasional yang dibuat perusahaan Indonesia mungkin
akan tunduk dan diatur oleh CISG yang telah diratifikasi oleh Negara-negara asing tersebut.
Apabila 75% kontrak jual beli internasional yang dibuat perusahaan Indonesia dan partner
dagang asingnya mungkin tunduk dan diatur oleh CISG, maka hal ini mengisyaratkan
pentingnya CISG diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia guna memberikan kepastian hukum
bagi perusahaan Indonesia yang melakukan kegiatan jual beli internasional. Tanpa
diratifikasinya CISG oleh Pemerintah Indonesia, perusahaan Indonesia yang melakukan kegiatan
jual beli internasional akan sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan diakibatkan
berlakunya CISG atas kontrak jual beli internasional mereka padahal mereka tidak mengenal
sama sekali CISG karena bukan merupakan bagian hukum positif Indonesia. Dengan
tidak dikenalnya CISG oleh perusahaan-perusahan Indonesia, mengakibatkan mereka tidak
siap akan akibat-akibat hukum yang dapat ditimbulkan CISG atas kontrak jual beli mereka.
Kontrak jual beli internasional yang disusun law firm lebih sering menunjuk hukum
dari Negara-negara partner dagang terbesar, yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan
Singapura, maka berdasar prinsip hukum perdata internasional, kontrak tersebut dapat
tunduk pada CISG karena CISG telah menjadi bagian hukum positif dari Negara-negara tersebut.
Apabila kontrak jual beli yang disusun oleh law firm-law firm tersebut menunjuk hukum
Amerika atau Singapura sebagai governing law, maka yang akan mengatur kontrak tersebut
adalah hukum domestik/hukum nasional Amerika Serikat atau Singapura. Hal ini
disebabkan karena Amerika Serikat dan Singapura membuat reservasi sewaktu
meratifikasi CISG yaitu mereka hanya bersedia menerapkan CISG pada kontrak jual beli
internasional yang dibuat oleh pedagangnya dengan pedagang dari Negara lain yang juga telah
meratifikasi CISG. Praktek reservasi ini diperkenankan oleh pasal 95 CISG. Oleh karena itu,
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apabila partner dagang dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Singapura berasal
dari Negara-negara yang belum meratifikasi CISG, maka kontrak jual beli mereka tidak akan
tunduk pada CISG walaupun Amerika Serikat dan Singapura telah meratifikasi CISG.
Dengan diberlakukannya hukum Negara partner dagang asing bagi kontrak jual beli
yang disusun oleh law firm-law firm tersebut, maka membuat perusahaan- perusahan
Indonesia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan diakibatkan berlakunya hukum
asing yang tidak mereka kenal, baik itu CISG, hukum domestik Amerika Serikat, ataupun
hukum domestik Singapura. Akan lebih menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia
apabila Pemerintah Indonesia meratifikasi CISG dan menjadikan CISG bagian dari hukum
positif Indonesia sehingga perusahaan- perusahaan Indonesia tersebut dapat mengerti
sejak awal segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh CISG bagi kontrak mereka. Disamping itu,
dengan diratifikasinya CISG oleh Pemerintah Indonesia, kontrak-kontrak jual beli
internasional yang dibuat pedagang Indonesia dengan partner dagang yang berasal dari
Negara-negara yang mereservasi penggunaan CISG akan tetap tunduk pada CISG dan tidak
tunduk pada hukum domestik masing-masing Negara partner asing tersebut. Hal ini jelas
akan meningkatkan kepastian hukum bagi kaum pedagang Indonesia yang memiliki kontrak jual
beli dengan aturan hukum yang tertentu, yaitu CISG.
Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa CISG penting untuk diratifikasi oleh
Pemerintah Indonesia. Apabila CISG menjadi bagian hukum positif Indonesia, hal ini akan
memberikan kepastian hukum bagi perusahaan-perushaan Indonesia yang melakukan
kontrak jual beli internasional karena sejak awal mereka sadar bahwa kontrak
internasional mereka akan tunduk pada ketentuan CISG dan bukan pada hukum Negaranegara yang berbeda-beda.
Kedua, dengan diratifikasinya CISG oleh pemerintah Indonesia, akan secara otomatis
berdampak pada penyempurnaan hukum positif Indonesia. Penyempurnaan tersebut dapat
berupa harmonisasi yang mengkaji ulang segala peraturan perundang- undangan agar sesuai
dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konvensi. Harmonisasi ini dapat dilakukan
baik dengan menyempurnakan peraturan tentang jual beli yang telah ada di tingkat nasional,
atau dengan membuat peraturan baru yang berdiri sendiri atau khusus tentang hukum
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jual beli internasional. Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang kegiatan jual beli
adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Hanya saja kedua kitab tersebut hanya mengatur tentang jual beli dalam ruang lingkup
domestik/nasional dan tidak mengatur kegiatan jual beli dalam skala internasional. Bila
pemerintah Indonesia meratifikasi CISG, maka secara otomatis peraturan tentang jual beli
internasional akan diatur secara lebih tegas sehingga hukum positif Indonesia terkait
dengan hukum kontrak dan hukum dagang internasional akan lebih sempurna.
Hal ini karena ratifikasi bukanlah tujuan akhir, tetapi harus dianggap sebagai awal
dari upaya panjang untuk mengimplementasikan sebuah konvensi secaranasional, serta
untuk menyempurnakan hukum nasional negara yang bersangkutan supaya sesuai dengan
perkembangan internasional yang ada.

Kebutuhan Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional di kawasan ASEAN dalam rangka menuju
ASEAN EconomicCommunity 2015
Negara-negara ASEAN saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memperkuat
kerjasama regional melalui pembentukan masyarakat ASEAN, termasuk ASEAN Economic
Community (AEC), yang diharapkan terwujud pada tahun 2015, berdasarkan ASEAN Free Trade
Area (AFTA). Konsep utama dari AEC adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal
dan kesatuan basis produksi yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama
yang saling menguntungkan. Hanya saja, jangkauan kerjasamanya belum secara lengkap
mengatur tentang hukum tentang transaksi bisnis internasional.
Mengingat keragaman sistem hukum di antara Negara-negara ASEAN, dan fakta bahwa
banyak Negara-negara ASEAN yang perekonomiannya masih dalam proses transisi untuk
pengembangan infrastruktur hukum mereka sendiri, keuntungan memiliki satu hukum
jual beli yang berlaku secara umum telah menjadi semakin penting. Mengadopsi CISG oleh
Negara-negara ASEAN akan menjadi langkah positif untuk menghadapi keragaman sistem
hukum yang ada. Saat ini, terdapat perbedaan tingkat kepentingan Negara-negara ASEAN
untuk melakukan harmonisasi hukum di bidang perdagangan. Meskipun demikian, ASEAN telah
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melakukan harmonisasi hukum perdagangan melalui berbagai mekanisme. Salah satunya adalah
pembentukan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).
Tujuan utama ATIGA adalah untuk mencapai arus bebas barang di ASEAN sebagai
salah satu sarana utama untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi untuk integrasi
ekonomi yang lebih dalam di kawasan menuju terwujudnya AEC pada tahun 2015. Preambul
ATIGA menyatakan komitmennya untuk memberikan kerangka hukum untuk mewujudkan
arus bebas barang di kawasan. Harapannya adalah memperluas liberalisasi dan
memfasilitasi perdagangan barang antara para pihak melalui, antara lain penghapusan
secara progresif hambatan tarif dan non tariff secara substansif terhadap semua perdagangan
barang.

Dalam konteks ini, CISG dapat berkontribusi untuk memperkuat integrasi
ekonomi regional di ASEAN. CISG dapat memberikan kerangka kerja legislatif modern yang
cocok untuk diterapkan pada tingkat domestik, regional maupun global. Memang, sampai
tulisan ini dibuat, baru Singapura yang merupakan negara anggota ASEAN yang telah menjadi
pihak CISG. Bila negara-negara ASEAN lainnya melakukan harmonisasi hukum terhadap
kegiatan jual beli barang antar Negara ASEAN, maka akan berkontribusi pada promosi
perdagangan antara negara-negara ASEAN dan dengan mitra dagang mereka (UNCITRAL
Secretariat, 2012). Perlu dicatat bahwa lima mitra dagang utama ASEAN (China, 23 negara
Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Republik Korea) telah menjadi peserta CISG,
sehingga uniformitas dalam asas-asas hukum kontrak jual-beli internasional dapat
diupayakan seoptimal mungkin dalam kerjasama-kerjasama di bidang hukum perdata
dengan pelaku-pelaku bisnis dari negara-negara tersebut.
Berbagai perjanjian perdagangan antar Negara anggota ASEAN dan mitra dagang
mereka telah membantu dalam mencapai sebuah rezim perdagangan yang harmonis, tetapi
dari ranah hukum publik. Sedangkan dari ranah hukum privatnya, yaitu perjanjian dagang
antara pengusaha di negara-negara tersebut belum tercapai rezim yang harmonis. Oleh
karena itu, disarankan agar negara-negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Indonesia
mengadopsi CISG dalam rangka mendukung pelaksanaan ATIGA. ATIGA yang bersifat hukum
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publik internasional akan lebih efektif apabila dipasangkan dengan CISG yang bersifat
hukum privat internasional. Sehingga kedua perjanjian tersebut dapat bersama-sama
memfasilitasi kegiatan perdagangan di kawasan. Memang, untuk Negara-negara ASEAN,
CISG bisa dibilang sebagai sesuatu yang baru, terutama oleh para pengambil keputusan yang
berkaitan dengan konvensi internasional. Namun, dengan diratifikasinya CISG akan dapat
merubah pemahaman generasi muda yang bekerja di bidang hukum agar lebih sadar
akan pentingnya konvensi internasional.
Hal ini diperkuat dengan rencana beberapa Negara anggota ASEAN lainnya untuk
mengadopsi CISG. Vietnam adalah Negara yang memimpin dalam hal ini karena, setelah
pertimbangan yang matang dan proses konsultasi publik, pada Januari 2013 Perdana Menteri
Vietnam telah membuat keputusan untuk meratifikasi CISG. Thailand juga direncanakan untuk
segera menyusul. Selain itu tanda-tanda positif terhadap adopsi CISG juga dapat dilihat di
Filipina (Luca Castellani, 2013). Bila semua negara anggota ASEAN terlibat, akan
memberikan kontribusi yang besar terhadap perdagangan dan integrasi ekonomi di
kawasan. (ADB, 2010) Apabila ada kesepahaman secara regional untuk melakukan hal
itu, maka akan memudahkan penggunaan CISG dalam transaksi-transaksi intra-regional
dan/atau internasional dengan mitra-mitra perdagangan ASEAN.
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Ratifikasi CISG oleh Pemerintah Indonesia akan membawa lebih banyak
keuntungan daripada kerugiannya. Apabila CISG diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, maka
akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan-perushaan Indonesia yang melakukan
kontrak jual beli internasional berdasarkan suatu aturan hukum yang jelas, yaitu CISG. Langkah
tersebut juga akan secara otomatis menyempurnakan ketentuan hukum positif Indonesia,
khususnya terkait dengan hukum jual beli pada skala internasional.
Ratifikasi Indonesia pada CISG juga diharapkan akan berdampak positif untuk
harmonisasi hukum kontrak jual-beli di kawasan ASEAN. Masuknya Indonesia yang memiliki
pangsa pasar terbesar di kawasan ini, diharapkan akan mendorong negara- negara anggota
ASEAN lainnya untuk bergabung demi harmonisasi hukum secara regional. Terlebih lagi, hal
ini akan menyempurnakan upaya ASEAN untuk membentuk ASEAN Economic Community pada
tahun 2015.
B. Saran
1. Upaya ratifikasi CISG hendaknya dilakukan tanpa melakukan reservasi
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terhadap kebebasan mengenai bentuk kontrak, pembentukan kontrak dan
pembuktian kontrak yang dimungkinkan oleh beberapa pasal dalam CISG. Karena
bagaimanapun juga, manfaat ratifikasi akan berkurang bila para pihak tetap
memiliki kebebasan mengesampingkan berlakunya CISG dalam kontrak internasional
mereka.
2. Ratifikasi hendaknya tidak dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi harus dianggap
sebagai awal dari upaya panjang untuk mengimplementasikan sebuah konvensi
secara nasional, untuk melengkapi usaha-usaha yang dilakukan sebelumnya.
Sehingga di tingkat nasional perlu dilakukan langkah-langkah untuk
melengkapi KUHPerdata dan KUHD dengan mengundangkan peraturan
perundang-undangan yang khusus mengatur bidang perdagangan internasional.
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