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I. Pendahuluan 

Untuk tercapainya keseragaman pengertian di antara para pengajar FH 

UNIBRAW, maka perlu disampaikan definisi/pengertian Legal Memorandum dan Legal 

Opinion menurut teori hukum dan menurut pemakaian sehari-hari. 

 Kamus hukum Black’s Law Dictionary tidak mengenal istilah Legal 

Memorandum. Kamus  tersebut hanya menyebutkan bahwa Memorandum adalah: 

An informal note or instrument embodying something that the parties desire to 
fix in memory by the aid of written evidence, or that is to serve as the basis of a 
future formal contract or deed. A brief written statement outlining the terms of 
an agreement or transaction. Informal interoffice communication (garis bawah 
dari penulis ).1 

 
Dari definisi tersebut yang serupa juga dengan definisi yang diberikan dalam 

kamus Barron’s Law Dictionary, dapat ditarik kesimpulan bahwa Memorandum, apakah 

itu Legal Memorandum ataukah Office Memorandum, selalu mengandung unsur-unsur: 

a. Catatan singkat (brief written statement) 

b. Tidak formal (informal) 

c. Untuk kepentingan kalangan sendiri/sesama partner di kantor (interoffice). 

Dengan kata lain, suatu memorandum hanya diperuntukkan penggunaanya sebagai media 

tulisan antara atasan dan bawahan, atau sesama rekan dalam suatu kantor. Sebagai 

contoh: sebuah kantor pengacara (law firm) didatangi oleh seorang klien yang ingin 

mengetahui posisi hukumnya atas suatu sengketa yang sedang dihadapinya, misalnya 

kemungkinan kalah atau menangnya dia atas sengketa hukum tersebut. Kemudian, 

pimpinan law firm tersebut meminta pengacara bawahannya untuk menyusun Legal 

Memorandum yang menganalisa kasus klien mereka. Memorandum yang telah selesai 

disusun oleh pegawai law firm tersebut kemudian diserahkan kembali kepada atasannya, 

untuk dijadikan acuan bagi dia dalam menyampaikan pendapat hukumnya terhadap klien 

tersebut. 

 Apabila memorandum tadi selanjutnya akan diberikan kepada klien, maka 

memorandum tadi harus disusun secara lebih formal, misalnya dengan menggunakan 

kertas berkop/berkepala nama kantor pengacara yang bersangkutan. Bagian pembuka dari 

memorandum harus dirubah, tidak lagi ditujukan kepada atasan dari law firm tersebut, 

                                                 
1 Black’s Law Dictionary (5

th
 edition), West Publishing Co, 1979, hal. 888. 
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melainkan ditujukan kepada alamat klien. Sebagai akibatnya, maka memorandum 

tersebut tidak lagi memiliki sifat interoffice. Oleh karena itu, pendapat hukum yang 

disusun secara formal dan dialamatkan kepada klien, tidak lagi disebut sebagai 

memorandum, melainkan disebut sebagai Legal Opinion. 

 Kamus hukum Black’s Law Dictionary mendefinisikan Opinion sebagai : 

 A document prepared by an attorney for his client, embodying his understanding 
of law as applicable to a state of facts submitted to him for that purpose; …(garis 
bawah dari penulis).2 

 

 Baik Legal Memorandum maupun Legal Opinion dapat disebut sebagai “Pendapat 

Hukum”, karena keduanya mengandung suatu analisa hukum atas suatu fakta-fakta yang 

disodorkan oleh klien kepada seorang pengacara. 

 

II. Sistem yang Dipergunakan untuk Mengajarkan Penulisan Memorandum di AS  

 Di Amerika Serikat, penulisan Legal Memorandum yang merupakan bagian dari 

pelajaran legal writing, ditujukan bagi seluruh mahasiswa tahun pertama School of Law. 

Berbeda halnya untuk mahasiswa program Master, di mana mahasiswanya ada yang 

berasal dari negara-negara civil law, dan ada yang berasal yang berasal dari negara-

negara common law. Pelajaran menulis Legal Memorandum di program Master hanya 

diperuntukkan bagi mahasiswa yang berasal dari negara civil law. Hal ini disebabkan 

karena para lulusan Fakultas Hukum dari negara civil law dianggap tidak memiliki 

pengalaman menyusun Legal Memorandum sebagaimana yang umum dipakai para 

lawyer di Amerika Serikat. Pelajaran menulis Legal Memorandum bagi mahasiswa 

program Master ini, juga diberikan pada semester awal tahun pertama mereka. 

 Pelajaran menulis Legal Memorandum bagi mahasiswa civil law di Amerika 

Serikat diberikan selama satu semester penuh dalam satu kelas tersendiri yang diasuh 

oleh seorang Professor. Terdapat beberapa tutor yang bertugas membantu Professor 

tersebut dalam membimbing mahasiswa menyusun Legal Memorandum. Kelas ini 

mengkombinasikan teori yang diberikan oleh Professor dan praktek yang dibimbing oleh 

para tutor. 

                                                 
2 Ibid.,  hal. 985  
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 Pelajaran di kelas tersebut tidak langsung diawali dengan materi Legal 

Memorandum itu sendiri, melainkan diawali dengan materi berkenaan dengan langkah-

langkah yang diperlukan dalam penyusunan Legal Memorandum. 

 Teori paling awal yang diterima di kelas tersebut adalah cara-cara mengenali 

hukum beserta policy yang mendasari pembuatan hukum tersebut . Hukum yang 

dimaksud di sini dapat berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan legislatif dan 

eksekutif, dsb. Setelah  materi tersebut berakhir, para mahasiswa akan diberi tugas 

mandiri untuk mampu mengenali rules and policies yang dapat diterapkan pada kasus-

kasus fiktif. Tugas praktek ini dibimbing oleh para tutor. 

 Setelah itu, mulai diberikan teori tentang bagaimana cara melukiskan fakta hukum 

dari suatu kasus, kemudian cara membuat suatu pertanyaan hukum (legal issue), cara 

menentukan hukum yang relevan dengan kasus tersebut, dan terakhir cara menganalisa 

kasus, baik analisa itu didasarkan pada peraturan tertulis (statutory analysis) maupun 

didasarkan pada yurisprudensi (common law analysis). Kesemua materi tersebut masing-

masing diakhiri dengan praktek yang berdasarkan suatu kasus fiktif. 

 Di dalam kelas ini, para mahasiswa juga diajari bagaimana cara melakukan riset 

kepustakaan untuk membantu mahasiswa melakukan analisa hukum. Di perpustakaan, 

mahasiswa dikenalkan dengan cara-cara menemukan peraturan tertulis dan juga 

yurisprudensi yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus tertentu. Sehingga diharapkan 

mahasiswa akan mengetahui cara melakukan riset yang efisien, baik itu melalui cara yang 

konvensional, yaitu dengan menelusuri berbagai kitab Undang-undang dan yurisprudensi, 

atau dengan menggunakan alat bantu komputer yang khusus diprogram untuk 

kepentingan riset hukum. 

 Seluruh teori dan praktek tersebut di atas akan sangat membantu mahasiswa 

dalam membuat tugas akhirnya, yaitu Office Memorandum, yang diberikan menjelang 

akhir semester. Dengan telah dibekalinya mahasiswa dengan berbagai teori dan praktek 

tentang legal writing dan legal method, diharapkan mahasiswa akan mampu menyusun 

Legal Memorandumnya secara benar. 
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III. Pengertian dan Kegunaan Pendapat Hukum 

Pendapat hukum, baik itu diwujudkan dalam Legal Memorandum maupun Legal 

Opinion bertujuan untuk memberikan suatu analisa hukum atas fakta-fakta yang 

disodorkan oleh seorang klien. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Bab sebelumnya, 

Legal Memorandum dibuat hanya untuk kepentingan intern suatu kantor pengacara, 

sedangkan Legal Opinion dibuat untuk diberikan kepada klien (pihak ketiga) yang 

membutuhkan suatu pendapat hukum. 

           Legal Memorandum maupun Legal Opinion dapat berfungsi sebagai : 

a. Pendapat hukum atas posisi klien kita dalam sengketa yang sedang dihadapinya, 

cukup lemahkah atau cukup kuat untuk memenangkan perkara. Pendapat hukum ini 

dibuat untuk keperluan pengajuan litigasi atau gugatan di muka Pengadilan Negeri. 

Dengan berdasarkan memorandum atau opinion tersebut, maka disusunlah surat 

gugatan resmi yang akan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. 

Keuntungan bagi klien untuk memperoleh suatu pendapat hukum lebih dulu dari 

seorang pengacara, sebelum memasukkan surat gugatannya ke Pengadilan adalah 

untuk memungkinkan klien tersebut sadar akan posisinya dalam suatu sengketa 

hukum. Sehingga dengan pengetahuan tersebut, klien akan dapat membuat keputusan 

yang tepat: meneruskan gugatannya ataukah menyelesaikannya di luar pengadilan. 

Apabila klien tersebut berkehendak untuk tetap memasukkan gugatannya ke 

Pengadilan, maka dengan telah diperolehnya suatu pendapat hukum lebih dulu dari 

pengacara, memungkinkan gugatan tersebut menjadi terarah untuk menempatkan 

posisi klien ke arah yang lebih menguntungkan . 

Hanya saja di Indonesia penyusunan suatu Pendapat Hukum lebih banyak dibuat 

untuk keperluan transaksi bisnis, sehingga jarang ditemukan Legal Opinion yang 

disusun untuk keperluan litigasi. 

 

b. Di luar keperluan litigasi, pendapat hukum paling sering diminta sehubungan dengan 

perjanjian-perjanjian pembiayaan atau kredit antar bank di luar negeri dan debitur di 

Indonesia (off shore loans). Dalam hal ini pendapat hukum tersebut dituangkan 

bentuk legal opinion dan bukan Legal Memorandum. 
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Pemberian legal opinion biasanya menjadi salah satu syarat untuk pencairan dana 

kredit. Legal Opinion ini diperlukan kreditur untuk mengetahui kewenangan hukum 

dari si debitur, untuk mengetahui kedudukan hukum dari aset-aset yang dimiliki 

debitur, juga untuk mengetahui apakah loan agreement yang dibuat tidak melanggar 

hukum yang berlaku di negara debitur. Suatu hal yang menarik adalah bahwa dalam 

kebanyakan perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, sekalipun 

menyangkut kredit dalam jumlah yang cukup tinggi, pemberian suatu legal opinion 

hampir tidak pernah dipersyaratkan.3 

 

c. Pendapat hukum (legal opinion) juga diminta untuk memenuhi persyaratan 

pendaftaran emisi efek di Pasar Modal Indonesia yang mengharuskan Emiten 

(perusahaan yang go public ) untuk melampirkan suatu legal opinion.4 

Badan Pengelola Pasar Modal (BAPEPAM) mewajibkan adanya suatu pendapat 

hukum bagi perusahaan yang ingin go public. Maksudnya tidak lain untuk 

memberikan gambaran yang jelas bagi para calon pemodal mengenai keadaan 

perusahaan yang saham-saham/obligasinya ingin mereka beli. 

Kewajiban tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Ketua BAPEPAM nomor SE-

24/PM/ 1987 tanggal 24 Desember 1987 dan istilah yang dipakai dalam Surat Edaran 

tersebut adalah “Pernyataan Pendapat dari Segi Hukum”.5 

 

d. Di samping itu, masih banyak kegunaan lain dari legal opinion untuk keperluan 

bisnis, seperti: pemberian pendapat tentang kewenangan direksi untuk 

menandatangani perjanjian, tentang sahnya perjanjian-perjanjian yang selama ini 

dibuat oleh emiten6, tentang hal-hal yang harus dilakukan seorang investor asing 

yang ingin menanam modal dalam suatu bidang usaha tertentu di Indonesia.7 

 

                                                 
3 M. Idwan Ganie, Fungsi dan Manfaat Suatu Legal Opinion, Jakarta, 1989, hal.2 
4 Ibid 
5 Kantor Pengacara Gani Djemat & Partners, Pendapat Hukum untuk Kredit Sindikasi & Go Public, hal.4 
6 M. Idwan Ganie, op. Cit., hal 5 
7 Erman Rajagukguk, Pentingnya Pengetahuan dan Kemampuan Menyusun”Pendapat Hukum” (Legal 

Oppinion) dan Karangan Ilmiah (Academic Writing) bagi Sarjana Hukum, Jakarta, 1993, hal 2 



Afif
ah

 K
us

um
ad

ar
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY

 6 

Sampai saat ini, belum ada pengaturan tentang pembuatan suatu legal opinion 

di Indonesia, sehingga belum pernah ada sanksi yang dijatuhkan kepada seorang 

konsultan hukum yang bertindak gegabah dalam menyusun legal opinion, yang 

merugikan para pihak, khususnya pihak kreditor. 

Akan tetapi, di beberapa negara lain, seperti di Eropah, ketidak hati-hatian 

dalam penyusunan legal opinion, dapat menyebabkan seorang konsultan hukum 

diajukan ke muka pengadilan, karena tindakannya yang menjerumuskan kliennya ke 

arah yang keliru. 

 

IV. Elemen-elemen dalam Memorandum 

 Terdapat 3 prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun Legal 

Memorandum. Yang pertama adalah objektifitas yang menuntut kejujuran penulis Legal 

Memorandum untuk mengemukakan kekuatan dan kelemahan posisi clientnya dalam 

kasus yang sedang dihadapi. Di samping itu, juga dituntut kejujuran untuk menjelaskan 

apa yang sah atau dibenarkan oleh hukum dan apa yang tidak dibenarkan oleh hukum. 

 Prinsip yang kedua adalah analisa yang mendalam yang mendukung pengetahuan 

hukum yang lengkap dan pola berpikir yang lancar. Sedangkan prinsip terakhir adalah 

komunikatif dalam penulisan Legal Memorandum, sehingga pembacanya dapat 

menangkap maksud penulis Legal Memorandum secara mudah.8 

 Sebuah Legal Memorandum (selanjutnya disebut memo) terdiri dari beberapa 

bagian dengan fungsinya sendiri-sendiri:9 

1. Kepala Memorandum (Heading) 

Kepala Memorandum memuat keterangan tentang siapa yang menulis memo, 

untuk siapa memo ditujukan, pokok masalah dalam memo tersebut, dan tanggal 

dibuatnya memo. 

 

2. Masalah Hukum (Questions Presented) 

Bagian ini bertujuan untuk memberi tahu pembaca akan isu apa yang 

dipermasalahkan dalam memo. Oleh karenanya, penting sekali untuk menyusun 

                                                 
8 Ibid., hal. 70 - 71 
9 Ibid., hal.b70 - 75 
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pertanyaan-pertanyaan setepat mungkin. Pertanyaan yang terlalu luas atau terlalu 

sempit akan mengaburkan pembaca dan penulis sendiri untuk mengetahui fokus 

permasalahannya. 

Lebih dari satu pertanyaan atau masalah hukum dapat ditampilkan di bagian 

ini. Setiap pertanyaan hukum (legal question) yang mengkombinasikan aturan hukum 

dan fakta-fakta yang bersangkutan. Sehingga akan menghasilkan suatu pertanyaan 

pokok: Apakah aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta yang 

dikemukakan? 

Pertanyaan yang memuat ketentuan hukum beserta fakta yang bersangkutan 

harus dikemukakan dalam suatu kalimat tanya yang singkat. 

 

3. Jawaban singkat (Brief Answer) 

Bagian ini boleh ada dan boleh tidak (optional). Brief answer memberikan 

jawaban singkat terhadap pertanyaan yang diajukan dalam bagian sebelumnya. 

Jawaban singkat yang merespon setiap pertanyaan biasanya diawali dengan: “Ya”, 

“Tidak”, “Mungkin”, atau “Mungkin tidak”. 

Bagian ini berguna untuk memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang 

diajukan sebelumnya dan dapat mengarahkan pembaca pada kesimpulan apa yang 

akan diambil di akhir penulisan memo. 

Brief answer ini bersifat optional karena tujuan dari brief answer ini serupa 

dengan bagian conclusion (kesimpulan), walau brief answer lebih pendek dalam 

penulisannya dari pada bagian conclusion. 

 

4. Fakta-fakta yang Dikemukakan (Statement of Facts) 

Statement of Facts merupakan gambaran formal dan objektif fakta-fakta 

hukum terpenting dari kasus yang dihadapi. Seluruh fakta-fakta yang penting harus 

dikemukakan, baik itu fakta-fakta yang menolong dan juga mungkin merugikan 

posisi client. Hal ini untuk membantu penulis memo mencapai analisa yang akurat 

dan untuk membantu menganalisa secara mendalam masalahnya. 

Dalam bagian ini jangan mengemukakan fakta-fakta yang hanya bertujuan 

untuk memancing emosi, tanpa ada kepentingan hukumnya. Fakta-fakta pemancing 
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emosi dapat dikemukakan di muka pengadilan, akan tetapi tidak untuk dituangkan 

dalam memo. 

Selain itu, dalam bagian ini penulis memo hanya akan mengungkap fakta-fakta, 

dan tidak mengevaluasi, menganalisa, atau mendebatnya. Penulis memo dapat 

menganalisa dan mengevaluasi fakta dibagian Discussion (diskusi). 

 

5. Diskusi (Discussion)  

Discussion ini merupakan “jantung” dari memo, yang terbagi lagi dalam sub-

sub bagian yang masing-masing membahas setiap pertanyaan yang telah diajukan 

dalam Question Presented. 

Setiap isu atau pertanyaan harus dianalisa secara terpisah dari pertanyaan 

lainnya, sehingga dapat dicapai suatu kesimpulan tersendiri untuk isu bersangkutan. 

Dalam bagian ini harus dikemukakan hukum apa yang berlaku bagi setiap 

pertanyaan atau isu permasalahan. “Hukum” yang dimaksud disini dapat berupa 

yurisprudensi atau peraturan terulis. Apabila hukum yang dikemukakan adalah berupa 

yurisprudensi, maka kemudian kita harus menganalisa “policy” hakim yang 

mendasari perbuatan yurisprudensi tersebut, untuk kemudian menganalogikannya ke 

dalam fakta-fakta kasus yang sedang dihadapi. Sehingga akan bisa ditarik 

kesimpulan, apakah hukum (yurisprudensi) beserta “underlying policy” nya itu akan 

mendukung atau tidak mendukung kasus yang bersangkutan. 

Apabila hukum yang dimaksud adalah peraturan tertulis atau undang-undang, 

maka dalam Discussion ini harus juga dikemukakan analisa yang membahas apa 

akibat dari diterapkannya peraturan tersebut kepada kasus yang tengah dihadapi. 

Selanjutnya, semua analisa hukum yang telah dilakukan, harus dituangkan 

dalam bentuk tulisan yang memenuhi syarat-syarat penulisan legal writing yang 

benar,  termasuk mencantumkan kutipan-kutipan yang diambil. 

 

6. Kesimpulan (conclusion) 

Bagian kesimpulan ini sedikit lebih panjang dan sedikit berbeda dari Brief 

Answer. Kesimpulan lebih panjang disebabkan karena bagian ini mengandung analisa 
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yang lebih mendalam, dan menjadikan satu seluruh kesimpulan bagi setiap 

pertanyaan atau isu yang dikemukakan. 

Bagian ini berguna bagi pembaca yang tidak mempunyai waktu cukup luang 

untuk membaca keseluruhan isi memo. Dia akan membaca Brief Answer terlebih 

dahulu, dan apabila dia masih mempunyai waktu, dia akan melanjutkan dengan 

membaca Conlusion. 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

 Terdapat perbedaan yang mendasar tentang cara pengajaran menyusun Legal 

Memorandum di School of Law di Amerika Serikat dan Fakultas Hukum di Indonesia. Di 

Amerika Serikat, pelajaran mengenai penulisan Legal Memorandum diberikan kepada 

mahasiswa di tahun pertama mereka mengenyam bangku School of Law. Dengan 

diberikannya pelajaran menyusun Legal Memorandum bagi mahasiswa di tahun pertama 

mereka , diharapkan membuat mereka akan menjadi terbiasa dengan apa yang disebut 

legal writing dan legal method. Sehingga akan membantu mereka dalam melakukan 

berbagai analaisa hokum yang dituangkan dalam bentuk tulisan di berbagai pelajaran 

mereka selanjutnya. 

 Di Indonesia, pelajaran menulis Legal Memorandum, justru diberikan pada akhir 

masa studi mahasiswa. Hal ini disebabkan karena Legal Memorandum dianggap sebagai 

tugas akhir mandiri yang setara dengan skripsi. Perbedaan antara skripsi dan Legal 

Memorandum adalah apabila dalam penyusunan skripsi lebih ditekankan pada penelitian 

lapangan, maka dalam penyusunan Legal Memorandum hanya dilakukan penelitian 

dokumen hukum, seperti: berbagai peraturan perundangan, keputusan Pengadilan, 

Anggaran Dasar suatu perusahaan, Akta-akta perjanjian milik klien, dsb. 

 Situasi dan kondisi Indonesia dan Amerika Serikat adalah berbeda. Semua school 

of law di Amerika Serikat memiliki dokumen yang secara lengkap menyimpan berbagai 

peraturan perundangan dan yurisprudensi untuk dipergunakan sebagai bahan riset 

penyusunan Legal Memorandum. Berbeda halnya dengan Indonesia, yang belum mampu 

untuk mendokumenkan secara sistimatis dan lengkap berbagai peraturan perundangan 

dan keputusan-keputusan pengadilan. Sehingga keadaan ini mungkin akan menyulitkan 

mahasiswa yang akan menyusun Legal Memorandum. Walau demikian keadaannya, tetap 
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harus ditekankan kepada mahasiswa untuk tidak mereka-reka sendiri ketentuan hukum 

bagi kasus yang sedang dihadapinya. Prinsip objektifitas dalam penyusunan Legal 

Memorandum harus dipatuhi apapun keadaannya. 

 Walupun Legal Memorandum dapat dikatakan berasal dari Amerika Serikat, 

fakultas hukum di Indonesia tidak dapat meniru keseluruhan cara pembuatan Legal 

Memorandum di Amerika Serikat. Indonesia adalah negara civil law yang akan lebih 

menekankan statutory analysis (analisa peraturan perundang-undangan), sedang Legal 

Memorandum di Amerika Serikat sebagian besar isinya mengedepankan common law 

analysis (analisa kasus yang dihubungkan dengan yurisprudensi). 

Disamping itu, pihak Fakultas harus memutuskan jenis pendapat hukum atau 

Memorandum yang bagaimana yang akan dijadikan tugas akhir bagi mahasiswa. Apakah 

Memorandum untuk keperluan litigasi ataukah Memorandum untuk non-ligitasi 

(keperluan transaksi bisnis). Hal ini perlu dipastikan sejak dini, karena memorandum 

untuk ligitasi berbeda cara penyusunan dan alur berpikirnya dengan memorandum untuk 

non-ligitasi. 
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Lampiran 1. Contoh Legal Opinion untuk Syndicated Loan Agreement  
 

 

                                                                                  ----------------, 19 ----------------- 

Infallible Agent Bank 

Biggest Bank, N.A. 

And the several other 

Banks and financial 

Institutions named as 

Banks in the Agreement 

Herein described 

 

C/o Infallible Agent Bank 

1000 Wall Street 

New York, New York 10000-0000 

As Eurodollar Agent 

 

Ladies and Gentlemen: 

 In my capacity as counsel to State-Owned Company, S.A. (the “Borrower”), I 

have examined originals or copies certified or otherwise identified to my satisfaction of 

the following documents relating to a Revolving Credit Agreement dated as of April 15, 

1992 (the “Agreement”) providing for loans in an aggregate principal amount of up to 

$250,000,000 at any one time outstanding (the “Advances”) to the Borrower, with the 

guaranty of the Republic of Somewhere: 

1. The Agreement; 

2. The forms, attached to the Agreement as Exhibits B and C, of promissory 

notes to be delivered in accordance with Subsection 8.1(a) and Subsection 8.1(b) of 

the Agreement (the “Notes”); and 

3. Such other documents as I have deemed necessary or appropriate as a basis 

for the opinions expressed herein. 
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The opinions expressed herein are limited to questions arising under the law of the 

Republic of Somewhere and its political subdivisions, and I do not purport to express an 

opinion on any question arising under the law of any other jurisdiction. 

Capitalized terms defined in the Agreement and used but not defined herein have 

the meaning given to them in the Agreement. 

Subject to the foregoing, it is my opinion that: 

1. The Borrower is a company duly organized and validly existing under the law of the 

Republic of Somewhere and has the power and authority to own its property, to 

conduct its business as currently conducted and to consummate the transactions 

contemplated in the Agreement. 

2. The Borrower has taken all necessary action to authorize the execution and delivery 

of the Agreement and all other documents to be executed and delivered by it in 

connection with the Agreement, the performance of its obligations under the 

Agreement and the Notes and the consummation of the transactions contemplated in 

the Agreement. 

3. The Agreement has been duly executed and delivered by the Borrower and 

constitutes, and each of the Notes, when duly executed and delivered by the 

Borrower, will constitute, a legal, valid and binding obligation of the Borrower, 

enforceable against the Borrower in accordance with its terms, subject to applicable 

bankruptcy, insolvency, moratorium and similar laws affecting creditors’ right 

generally. 

4. Except for the formalities listed in Part II of Exhibit N to the Agreement, all 

governmental authorizations and actions of any kind necessary to authorize the 

borrowings under the Agreement or required for the validity or enforceability against 

the Borrower of the Agreement or the Notes have been obtained or performed and are 

valid and subsisting in full force and effect. 

5. To the best of my knowledge, no Default, Event of Default or default under any 

agreement or instrument evidencing any Indebtedness of the Borrower has occurred 

and is continuing, and no such event will occur upon the making of the Advances. 

6. No consent or approval of, or notice to, any creditor of the Borrower is required by 

the terms of any agreement or instrument evidencing any Indebtedness of the 
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Borrower for the execution or delivery of, or the performance of the obligations of the 

Borrower under, the Agreement or the Notes or the consummation of the transactions 

contemplated in the Agreement, and that execution, delivery, performance and 

consummation will not result in any breach or violation of the organizational 

documents of the Borrower, any agreement or instrument to which the Borrower is a 

party or any judgment or order known to me or any statute, rule or regulation 

applicable to the Borrower or to any of its property. 

7. There are no actions or proceedings pending or, to my knowledge, threatened the 

adverse determination of which might have a materially adverse effect on the 

financial condition of the Borrower or impair the ability of the Borrower to perform 

its obligations under, or affect the validity or enforceability of, the Agreement or the 

Notes. 

8. Except as set forth in Exhibit M to the Agreement and except for liens of the types 

referred to in the proviso in Subsection 10.6(a) of the Agreement, the Borrower has 

good title to its property free and clear of all liens and other encumbrances securing 

Indebtedness, and its obligations under the Agreement rank, and its obligations under 

the Notes will rank, at least pari passu with all its other Indebtedness. 

9. The execution and delivery of the Agreement and the Notes are not subject to any tax, 

duty, fee or other charge, including, without limitation, any registration or transfer 

tax, stamp duty or similar levy, imposed by or within the Republic of Somewhere or 

any political subdivision or taxing authority thereof or therein. 

10. No withholding in respect of any Taxes is required to be made from any payment by 

the Borrower under the Agreement or the Notes. 

11. Neither the Borrower nor its property has any right of immunity on grounds of 

sovereignty or otherwise from jurisdiction, attachment (before or after judgment) or 

execution in respect of any action or proceeding relating in any way to the Agreement 

or the Notes that may be brought in the courts of the Republic of Somewhere. 

12. The execution, delivery and performance of the Agreement and the Notes by the 

Borrower constitute commercial transactions. 

13. The Borrower has the power to submit, and pursuant to the Agreement has legally, 

validly, effectively and irrevocably submitted, to the jurisdiction of the courts of the 
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State of New York and of the United States for the Southern District of New York in 

respect of any action or proceeding relating in any way to the Agreement or the 

Notes. 

14. The choice by the parties to the Agreement of the law of the State of New York as 

governing law is legal, valid and binding. 

Unless and until I give the Eurodollar Agent notice of any change in this opinion 

before the disbursement of the initial Advances, you and your counsel may rely on this 

opinion at all times from the date hereof to and including the disbursement of the initial 

Advances as if this opinion were dated on and as of the day of, and delivered at, each 

such time. 

 

 Very truly yours, 
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Lampiran 2. Latihan menyusun pendapat hukum. 

 

MEMORANDUM 

 

To : Associate 

From : Partner 

Re : Susan Carlson 

 

Salah satu dari klien kita, Tom Carlson, telah datang ke kita dengan sebuah 

masalah berkaitan dengan anak perempuannya, Susan. Sebagaimana yang Tn. Carlson 

ceritakan kemarin, Susan terluka sewaktu sedang bermain hockey untuk tim sekolahnya. 

Tn. Carlson bermaksud menggugat pemain yang telah menyebabkan anaknya terluka 

karena ia yakin bahwa pemain tersebut telah melakukannya dengan sengaja. Di bawah ini 

adalah detail dari kecelakaan sebagaimana yang diceritakan Tn. Carlson pada saya. 

Pada tanggal 24 Mei, 1991, Susan, berusia 17 tahun, siswa sekolah menengah di 

West Potomac High School, di negara bagian California, berpartisipasi di turnamen 

hockey regional untuk siswi-siswi sekolah menengah. Turnamen tersebut adalah puncak 

dari perlombaan hockey yang telah diselenggarakan selama beberapa bulan antara 

sekolah-sekolah menengah di daerah. Susan telah bermain hockey sejak sekolah dasar 

dan sekarang bermain untuk tim sekolahnya, yang terkenal dengan nama Cougars. Dia 

adalah seorang pemain yang terlatih dan berpengalaman, menempati posisi tengah muka 

dalam timnya. Pada tanggal tersebut Cougars sedang bertanding melawan sebuah tim 

sekolah lainnya, Bears. Cougars dan Bears sama kuat bersaing di berbagai event 

olahraga, termasuk permainan bola basket dan sepakbola. Tepat sebelum permainan 

dimulai, beberapa dari pemain Cougars mendengar dua dari pemain Bears berkata bahwa 

mereka akan “menyikat” Susan, yang tampaknya ada hubungannya dengan pereselisihan 

mengenai goal kemenangan yang dibuat Susan pada pertandingan mereka yang sebelum 

ini. 

Tepat sebelum kecelakaan itu terjadi, Susan sedang menguasai bola yang 

kemudian dengan cepat dioperkan kepada seorang rekan timnya. Dua saksi memberitahu 

Tn. Carlson bahwa salah satu dari pemain Bears, yang diketahui bernama Sarah Ashton, 
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melihat Susan mengoper bola, tetapi Sarah terus berlari kearah Susan. Sewaktu Sarah 

mendekati Susan, Sarah mengangkat tongkatnya hingga diatas bahunya dan 

mengayunkan ke arah muka, memukul Susan di jidatnya. Salah satu saksi tersebut juga 

mengatakan bahwa Sarah adalah orang yang telah berkomentar akan “menyikat” Susan di 

saat pertandingan belum dimulai. 

Susan jatuh tidak sadarkan diri dan segera diangkut ke Rumah Sakit terdekat. 

Pukulan pada kepalanya telah mengakibatkan gegar otak parah. Susan beristirahat selama 

10 hari di Rumah Sakit tersebut. Diapun masih diminta untuk menjalani perawatan 

tambahan sekeluarnya dari RS. Total biaya RS-nya adalah US $20,000. 

Saya telah secara singkat berbicara dengan Linda McKay, pelatih tim Cougars, 

yang menjelaskan bahwa Sarah telah dengan segera dikeluarkan dari pertandingan karena 

tindakan tidak sportifnya dan Bears telah memperoleh hukuman penalti. Linda juga 

menceritakan bahwa Sarah memang mempunyai reputasi sebagai pemain yang agresif 

dan telah pernah dikeluarkan dari beberapa pertandingan yang lain karena melanggar 

aturan main. Linda juga menyatakan bahwa seluruh pertandingan hockey antara sekolah 

menengah tunduk pada aturan standar yang mensyaratkan bahwa : “Seorang pemain 

dilarang mengangkat bagian apapun dari tongkatnya sampai diatas bahu, selama 

pertandingan sedang berlangsung.” Linda menjelaskan bahwa setiap pemain hockey di 

sekolah menengah seharusnya mengetahui aturan tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa 

walaupun permainan hockey adalah sebuah olah raga non-kontak, akan tetapi olahraga 

tersebut sangat menghabiskan tenaga, sering kasar dan permainan yang mengandung 

semangat bertanding tinggi, yang mana dimungkinkan timbulnya goresan-goresan dan 

bengkak, tetapi sangat jarang menimbulkan luka yang serius semacam yang diderita 

Susan. 

Saya meminta anda menemukan “theories of liability” yang dapat digunakan 

sebagai dasar dari gugatan melawan Sarah Ashton. Juga, tolong dipertimbangkan 

pertahanan apa yang dapat digunakan Sarah untuk menghalangi berhasilnya gugatan Tn. 

Carlson (ayah Susan). 
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MEMORANDUM 

 

Kepada : Sheldon Light 

Dari : Lynn Wright 

Tentang : Kemungkinan bertenggung jawabnya Sarah Ashton atas tindakan dengan 

maksud, sengaja dan tidak hati-hati yang melanggar aturan standar permainan 

hockey dan yang mana menyebabkan luka Susan Carlson, Tom Carlson 

melawan Sarah Ashton, file no. 1000. 

Tanggal : 18 November 1991 

 

ISSUE 

I. Apakah Tergugat bertanggung jawab atas tindakan dengan maksud, sengaja dan 

tidak hati-hatinya yang melanggar aturan standar permainan hockey dan 

menyebabkan luka pada anak Penggugat, sewaktu Tergugat secara bermaksud 

(intentionally) memukul anak Penggugat di keningnya pada turnamen hockey antara 

siswi-siswi sekolah menengah. 

II. Apakah anak Penggugat telah membayangkan adanya resiko bahaya yang ada dalam 

pertandingan hockey, sewaktu dia sedang bermain hockey untuk tim sekolahnya di 

turnamen hockey dimana dia dipukul oleh Tergugat, seorang pemain dari tim lawan.∗   

 

JAWABAN SINGKAT 

I. Ya. Tindakan dengan maksud, sengaja dan tidak hati-hati dari Tergugat yang 

melanggar aturan standar permainan hockey sewaktu Tergugat secara bermaksud 

memukul jidat anak Penggugat menyebabkan Tergugat bertanggung jawab atas luka 

anak Penggugat. 

II. Mungkin Ya. Walaupun anak Penggugat dapat dianggap telah membayangkan resiko 

dari luka yang disebabkan secara tidak sengaja oleh pemain lain yang jelas dan juga 

                                                 
∗ Dibagian  “Issue” ini biasanya isu dimulai dengan kata “apakah”, dan selanjutnya 
dibagian tengah terdapat kata “sewaktu”. Kata “apakah” menunjukkan legal issue, dan 
kata “sewaktu” menunjukkan faktanya. 
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dapat diramalkan sebelumnya, akan tetapi dia tidak dapat dianggap telah 

membayangkan adanya resiko dari luka yang diakibatkan secara sengaja oleh 

Tergugat atau sebagai hasil dari tindakan tidak hati-hatinya. Demikian juga, anak 

Penggugat tidak dapat dianggap telah membayangkan resiko dari tindakan tidak 

terduga dan tidak sportif dari Tergugat. 

 

 

 

 
 


