
Afif
ah

 K
us

um
ad

ar
a.

 D
O

 N
O

T 
CO

PY

 1 

PENTINGNYA RATIFIKASI UN CONVENTION ON CONTRACTS FOR 

 THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG)  

OLEH PEMERINTAH INDONESIA
*
 

Afifah Kusumadara
†
 

Diterbitkan di Jurnal Forum Penelitian No. 2, Desember 2006 

Abstract: Merchants all over the world need international sales law which can be 

enforced uniformly to all merchants who come from different countries or places of 

business. Domestic sales laws which are different from country to country have created 

legal uncertainties among those merchants. Therefore, one of the United Nations’ 

commissions, UNCITRAL drafted a convention named UN Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods (CISG) to provide merchants with a uniformed sales law. 

Until now, this Convention has been ratified by 67 countries and referred by many 

arbitrators and judges and therefore, de facto it has become an international sales law. 

Despite its world-wide acceptance, the Indonesian government has not yet ratified the 

CISG. This research is conducted to know (1) whether the CISG should be ratified by the 

Indonesian government, and (2) whether the Indonesian sales law in the Civil Code needs 

to be amended to accommodate the CISG provisions. The research is conducted by using 

the method of empirical and sociological law research. The result of the research shows 

that majority of Indonesian companies that conduct international sales and majority of 

Indonesian law firms recommend the ratification of the CISG. In contrary, the Indonesian 

government sees no urgency of the CISG ratification. To solve the problems that arise 

because the Indonesian government has not yet been willing to ratify the CISG, the result 

of the research recommends the Indonesian sales law in the Civil Code be amended by 

adding the CISG provisions into the Indonesian sales law. 

 

Keywords: international trade law, international sales law, CISG, hukum dagang 

international, hukum jual beli internasional 

 

Dewasa ini hampir semua pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan 

barang yang melintasi batas-batas negaranya. Berdagang barang dengan pedagang asing 

merupakan kebutuhan dasar kaum pedagang untuk memperluas kesempatan mencari 

untung, di samping merupakan upaya mensiasasti kemungkinan tidak terserapnya produk 

yang mereka jual di dalam negara mereka sendiri (KOMPAS, 2006: 1). Disamping itu, 

dengan bergabungnya negara-negara di dunia dalam organisasi World Trade 
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Organisation (WTO) dan munculnya zona-zona perdagangan bebas (Free Trade Area) 

semakin membuka kesempatan kaum pedagang di seluruh dunia untuk melakukan 

perdagangan internasional. 

Fenomena perdagangan internasional ini menumbuhkan 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 

munculnya ketidakpastian hukum dan kesulitan di antara kaum pedagang dalam 

pembuatan kontrak dagang internasional (Ana Mercedes, 2002:47). 

Melalui salah satu badan PBB bernama UNCITRAL (United Nations Commission 

on International Trade Law) disusunlah konvensi internasional bernama UN Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Konvensi ini efektif berlaku 

sejak 1 Januari 1988 dan telah diratifikasi oleh 67 negara. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa CISG secara de facto telah menjadi hukum dagang internasional (Bruno 

Zeller, 2000:73). Disamping itu CISG telah digunakan oleh para arbitrator Kamar 

Dagang Internasional (International Chamber of Commerce/ICC) dan lembaga-lembaga 

arbitrase lain dalam menyelesaikan sengketa kontrak jual beli internasional (Monica 

Kilian, 2001:224,243). 

CISG merupakan wujud perhatian PBB terhadap komunitas pedagang di dunia 

yang membutuhkan kepastian hukum dan kemudahan dalam melakukan kontrak dagang 

internasional (John E. Murray, 1998:373). Dalam Preambule dari Resolusi Majelas 

Umum PBB No. 2205 (XXI) untuk mendirikan UNCITRAL di tahun 1966, disebutkan 

bahwa disparitas dan ketidak-sesuaian hukum nasional di dunia dalam mengatur 

perdagangan internasional mengakibatkan hambatan atas perdagangan di dunia. 
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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. 

Dengan status CISG sebagai hukum dagang internasional de facto, dan diterima 

secara luas di negara-negara di dunia dan di arbitrase-arbitrase internasional, serta 

disusun sendiri oleh PBB, maka perlu dikaji urgensi meratifikasi CISG ini oleh 

Pemerintah Indonesia demi kepentingan kaum pedagang Indonesia. Sampai saat ini, 

Pemerintah Indonesia belum meratifikasi CISG walau banyak fakultas hukum dan 

program magister hukum di Indonesia telah memasukkan CISG sebagai bahan 

perkuliahan dari matakuliah hukum dagang internasional atau hukum ekonomi (Proyek 

ELIPS, 1997) 

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk menganalisa apakah CISG penting 

diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan dijadikan bagian dari sistem hukum Indonesia, 

dan kedua, untuk menganalisa apakah ketentuan-ketentuan dalam CISG perlu dirujuk 

untuk melengkapi Buku III KUHPerdata, khususnya yang mengatur masalah jual beli. 

 

METODE 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

hukum sosiologis atau empiris (Soerjono Soekanto, 2005:51), yaitu penelitian tentang 

aplikasi hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari bahan pustaka. 
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 Untuk mengumpulkan data-data tersebut, penulis menggunakan tiga alat 

pengumpul data yaitu: (1) Studi dokumen, (2) Questioner tipe gabungan fixed dan open-

end questioner, (3) Wawancara terhadap sample. 

 Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden yang ditentukan secara 

sampling. Responden yang menjadi sample penelitian ini, diambil dari tiga jenis populasi 

yang terdiri dari: (1) Perusahaan Indonesia yang melakukan kegiatan jual beli 

internasional (ekspor impor). Populasi perusahaan ini tersebar di pulau Jawa, Sumatra, 

Sulawesi, dan Kalimantan, (2) Lawfirm-lawfirm yang tersebar di Jakarta dan Surabaya, 

(3) Mantan pejabat Proyek ELIPS (Economic Law and Improved Procurement Systems 

Project). Proyek ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Amerika 

Serikat yang didanai oleh USAID untuk memperbaiki hukum ekonomi dan sistem 

pengadaan barang/jasa di Indonesia. Proyek ini berlangsung dari tahun 1992 sampai 

2001. 

 Penarikan sample dari populasi perusahaan ekspor impor dan lawfirm tersebut 

dilakukan secara simple random sampling karena anggota kedua populasi tersebut 

bersifat homogen (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004:96). Sedangkan sample dari 

populasi mantan pejabat ELIPS ditarik secara purposive sampling untuk mendapatkan 

sample yang memiliki ciri-ciri: ahli hukum dan terlibat dalam penyusunan buku ajar “Seri 

Dasar-dasar Hukum Ekonomi, Pengantar Umum Hukum Ekonomi”. 

 Jawaban questioner yang dikembalikan oleh sample diolah dan dianalisa secara 

kuantitatif. Sedang jawaban hasil wawancara dengan sample diolah dan dianalisa secara 

kualitatif. Disamping diolah dengan analisa kuantitatif dan kualitatif, data primer maupun 

sekunder yang diperoleh peneliti juga diolah dengan analisa filosofis, sosiologis dan 

yuridis untuk menemukan jaswaban mendalam atas permasalahan penelitian ini. 
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HASIL  

Populasi Perusahaan Indonesia yang Melakukan Ekspor Impor 
 

 Hasil penelitian atas responden yang mengembalikan jawaban questioner peneliti 

menunjukkan bahwa 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.  

 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 negara-negara Uni Eropa. 

 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.  

 

Populasi Law Firm 

 Hasil penelitian atas responden yang mengembalikan jawaban questioner, 

menunjukkan bahwa hampir semua (99%) law firm selalu mencantumkan klausula 
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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 negara-negara 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 firm-law 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.  

 

Populasi Mantan Pejabat Proyek ELIPS 

 Hasil penelitian dari responden yang mengembalikan jawaban questioner 

menunjukkan bahwa Proyek ELIPS, yang merupakan proyek Pemerintah Indonesia dan 

Amerika Serikat bagi pengembangan hukum ekonomi dan sistem pengadaan barang/jasa 
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di Indonesia, tidak memberikan perhatian pada pengembangan hukum dagang 

internasional di Indonesia. 

 Menurut Cliff F. Thompson, Legal Education Advisor dalam Proyek ELIPS, di 

awal pelaksanaan proyek ELIPS, para akademisi hukum Indonesia masih 

mengasosiasikan hukum ekonomi pada hukum-hukum yang berhubungan dengan 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh publik dan negara (Cliff F. Thompson, :2). 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 tidak menjadi agenda dalam pembangunan 

hukum ekonomi di Indonesia. 

 

Beberapa Negara Partner Dagang Asing 

 Hasil penelitian terhadap data sekunder menunjukkan bahwa fenomena tidak 

adanya urgensi ratifikasi CISG juga terjadi di kawasan negara-negara ASEAN/AFTA 

(ASEAN Free Trade Area) yang lain, kecuali Singapura. Keadaan ini sangat berbeda di 

kawasan negara-negara Uni Eropa (EU), di mana mayoritas (85%) negara anggota EU 

telah meratifikasi CISG. 

 Disamping itu, di negara-negara common law yang bahkan telah meratifikasi 

CISG, seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Kanada, sangat sedikit putusan 

pengadilan di bidang perdagangan internasional yang dibuat berdasarkan CISG.  

 

BAHASAN 

Apakah CISG Penting untuk Diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia? 

Berdasarkan Artikel 1 ayat (1) CISG yang menyebutkan: 

This Convention applies to contracts of sale of goods between parties whose 

places of business are in different States: 
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(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. 

 

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 para pihak (perusahaan Indonesia dan partner 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 lebih banyak titik taut 

dengan hukum negara asing yang sudah meratifikasi CISG tersebut (Artikel 2 CISG). 

 Dari hasil penelitian yang menemukan bahwa 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 
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oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, mengakibatkan mereka tidak siap akan akibat-

akibat hukum yang dapat ditimbulkan CISG atas kontrak jual beli mereka. 

 Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kontrak jual beli internasional 

yang disusun law firm lebih sering menunjuk hukum dari negara-negara partner dagang 

terbesar, yaitu Uni Eropa, Amerika Serika, dan Singapura, maka berdasar prinsip hukum 

perdata internasional, kontrak tersebut dapat tunduk pada CISG karena CISG telah 

menjadi bagian hukum positif dari negara-negara anggota Uni Eropa. Apabila kontrak 

jual beli yang disusun oleh law firm-law firm tersebut menunjuk hukum Amerika Serikat 

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 Artikel 95 CISG. Oleh karena itu, 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-perusahaan 

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 
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mereka. Disamping itu, dengan diratifikasinya CISG oleh Pemerintah Indonesia, kontrak-

kontrak jual beli internasional yang dibuat antara pedagang Indonesia dengan partner 

dagang yang berasal dari negara-negara yang mereservasi penggunaan CISG akan tetap 

tunduk pada CISG dan tidak akan 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-perusahaan 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 negara-

negara asing yang berbeda-beda. 

 

Apakah Ketentuan-ketentuan dalam CISG Perlu Dimasukkan dalam Buku III 

KUHPerdata? 

 Dari hasil penelitian yang telah ditulis di atas menunjukkan bahwa Pemerintah 

Indonesia belum juga meratifikasi CISG. Hal ini dilatar belakangi beberapa alasan. 

 Aktivitas perdagangan di kalangan perusahaan intra-ASEAN/AFTA adalah 

rendah, yaitu hanya 22% dari total kegiatan perdagangan di kawasan AFTA (Kyodo 

News International, 2005), sementara 78% kegiatan dagang dilakukan dengan partner 

dagang yang berasal dari negara-negara di luar AFTA. Dengan rendahnya aktivitas 

perdagangan di kalangan sesama pedagang AFTA mengakibatkan tidak adanya urgensi 

dari pemerintah negara-negara anggota AFTA untuk menyeragamkan aturan jual beli 

barang internasional di kawasan AFTA. Dengan kata lain, tidak ada urgensi untuk 
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meratifikasi CISG, kecuali di Singapura. Keadaan ini bertolak belakang dengan apa yang 

terjadi di negara-negara anggota EU, di mana aktivitas perdagangan di antara pedagang 

intra-EU justru lebih tinggi daripada perdagangan yang dilakukan dengan pedagang dari 

negara diluar anggota EU (Office for Official Publications of the European Communities, 

2005:92-94). Keadaan ini “memaksa” negara-negara anggota EU untuk menyepakati 

sebuah aturan jual beli barang internasional yang seragam di antara mereka untuk 

menolong kaum pedagang di EU dari ketidakpastian hukum (Harry M. Flechtner, 

1995:127-138). 

 Hal lain yang dapat juga menjadi alasan mengapa Pemerintah Indonesia belum 

merasa perlu untuk meratifikasi CISG adalah kenyataan bahwa beberapa negara penting 

di dunia, seperti Inggris dan Jepang, juga tidak meratifikasi CISG. Demikian pula, di 

negara-negara common law yang bahkan telah meratifikasi CISG, seperti Amerika 

Serikat, Australia, Singapura, dan Kanada, sangat sedikit putusan pengadilan di bidang 

perdagangan internasional yang dibuat berdasarkan CISG. Hakim-hakim dari negara-

negara tersebut pada umumnya enggan untuk menerapkan hukum yang bukan berasal 

dari tradisi hukum mereka sendiri (common law) dan yang mungkin bertentangan dengan 

hukum domestik mereka yang sudah mapan, seperti Uniform Commercial Code di 

Amerika Serikat (Monica Killian; 2001:218, John E. Murray, Jr., 1998:365-379; dan 

Bruno Zeller, 2000:79-106). Hakim-hakim di negara-negara yang telah meratifikasi 

CISG dalam kenyataannya sering menyelesaikan sengketa jual beli internasional yang 

harusnya tunduk pada CISG, dengan merujuk pada hukum domestik mereka sendiri atau 

yurisprudensi dari pengadilan di negara mereka. Salah satu contohnya adalah dalam 

kasus GPL Treatment, Ltd. v. Louisiana-Pacific Corp (1995), di mana Pengadilan 

Banding Oregon telah mengenyampingkan berlakunya CISG bagi kontrak jual beli 

internasional yang para pihaknya adalah perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan 
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Kanada, dan malah menerapkan hukum domestik Amerika Serikat, yaitu Uniform 

Commercial Code untuk menyelesaikan sengketa jual beli antara kedua perusahaan 

tersebut (Harry M. Flechtner, 1995:127-138 dan John E. Murray, Jr., 1998:373). 

 Keengganan para hakim untuk memutuskan sengketa jual beli internasional 

berdasarkan pasal-pasal CISG menjadikan CISG sebagai konvensi internasional tetapi 

dengan penafsiran domestik, tidak universal dan seragam di semua negara anggota CISG. 

Hal ini dapat dijadikan alasan oleh negara-negara yang belum meratifikasi CISG, 

termasuk Indonesia, untuk tidak meratifikasinya dengan alasan bahwa dalam 

kenyataannya CISG belum juga menciptakan keseragaman dalam pengaturan jual beli 

internasional. 

 CISG sendiri dalam artikel 6-nya membuka kesempatan bagi para pihak (penjual 

dan pembeli) untuk mengabaikan penggunaan CISG dalam kontrak-kontrak jual beli 

internasional mereka dan membolehkan mereka untuk menggunakan hukum domestik 

mereka sendiri. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak (contractual freedom), para 

penyusun CISG memasukkan artikel 6 CISG yang berbunyi “[t]he parties may exclude 

the application of this Convention or, subject to article 12, derogate from or vary the 

effect of any of its provisions”. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa keberadaan 

artikel 6  CISG telah membuat CISG menjadi berkurang maknanya sebagai suatu 

konvensi internasional, karena CISG dapat dikalahkan oleh kesepakatan para pihak yang 

memilih hukum domestik daripada CISG (Monica Kilian, 2001:225) 

 Oleh karena itu banyak lawyer di Australia, Amerika Serikat maupun Canada 

yang menyarankan klien mereka untuk memanfaatkan artikel 6 CISG agar kontrak jual 

beli internasional mereka tidak diatur oleh CISG, tetapi diatur oleh hukum domestik 

negara mereka sendiri (Bruno Zeller, 2000:80). Alasan mereka lebih memilih hukum 

domestik negara mereka dibandingkan CISG karena bagi mereka CISG adalah sesuatu 
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yang baru dan berbeda dari hukum domestik mereka sehingga akibat hukum yang 

ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan CISG sulit untuk mereka prediksi (John E. Murray, 

1998:373). Fakta ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang telah meratifikasi CISG-

pun, keberadaan CISG masih sering tidak dimanfaatkan oleh para ahli hukum dan 

komunitas pedagangnya. 

 Sebagai perbandingan, kekuatiran dan keengganan untuk menerapkan CISG di 

negara-negara common law tidak dialami di negara-negara  anggota Uni Eropa (EU) yang 

telah meratifikasi CISG (Monica Kilian, 2001:218). Hal ini disebabkan negara-negara 

anggota EU memiliki tradisi hukum civil law, kebudayaan dan level ekonomi yang 

hampir sama di antara mereka, sehingga pengadilan-pengadilan di negara-negara EU 

dalam menerapkan CISG tidak memberikan penafsiran yang terlalu berbeda satu sama 

lainnya. Mereka cenderung untuk menciptakan suatu legal structure yang konsisten bagi 

kaum pedagang di EU dan menghindarai konflik dalam pembuatan keputusan-keputusan 

yang berkaitan dengan penerapan CISG (Harry M. Fletchner, 1995:127-138). Oleh 

karenanya, tujuan CISG yang bermaksud menciptakan aturan perdagangan yang seragam 

untuk memberikan kepastian hukum bagi kaum pedagang dapat dicapai di kawasan EU. 

 CISG juga telah diterima secara luas di kalangan lembaga arbitrase di dunia 

(Monica Kilian, 2001:224,243). Berbeda dari lembaga pengadilan yang masih terikat 

dengan tradisi hukum domestiknya, lembaga arbitrase bersifat lebih netral dan lepas dari 

tradisi hukum suatu negara tertentu. Dalam keputusan arbitrase ICC (International 

Chamber of Commerce),  7331/1994 dan 5713/1989, ICC menerapkan CISG dalam 

penyelesaian sengketa kontrak jual beli internasional yang dibawa ke hadapan ICC, 

padahal para pihak dalam kedua sengketa tersebut bukan berasal dari negara yang telah 

meratifikasi CISG dan para pihak juga tidak menunjuk CISG sebagai governing law atas 

kontrak mereka ((Monica Kilian, 2001:224). 
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 Dari fakta yang menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum merasa perlu 

untuk meratifikasi CISG, akan tetapi kenyataan di lapangan (populasi perusahaan dan law 

firm di Indonesia) membutuhkan ratifikasi CISG maka jalan tengah yang perlu diambil 

adalah merevisi Buku III Perikatan KUHPerdata dan melengkapinya dengan ketentuan-

ketentuan yang merujuk pada CISG. Hal ini didasari pada beberapa alasan. 

 Dari isi pasal 1457–1540 KUHPerdata Buku III, Bab V tentang Jual Beli, tampak 

bahwa ketentuan-ketentuan jual beli dalam pasal-pasal tersebut memang difokuskan 

untuk mengatur jual beli domestik, bukan internasional, dan tidak ada pembedaan 

pengaturan antara jual beli yang bersifat commercial transaction dan yang bersifat 

consumer transaction. Padahal sebagaimana diketahui, karakter jual beli internasional, 

apalagi yang tergolong commercial transaction (baik penjual maupun pembelinya 

berprofesi sebagai pedagang) adalah berbeda dari karakter jual beli domestik. Maka tidak 

heran apabila Buku III KUHPerdata tidak memiliki beberapa ketentuan sebagaimana 

yang dimiliki oleh CISG. 

 Pasal-pasal jual beli dalam KUHPerdata tidak mengatur penggunaan international 

trade usage atau hukum kebiasaan dagang internasional, dan juga tidak mengatur 

penggunaan aturan hukum perdata internasional untuk memecahkan masalah yang 

muncul dari kontrak jual beli internasional. Sebaliknya, CISG dalam Artikel 7-nya 

menyarankan penggunaan international trade usage, seperti INCOTERMS (International 

Commercial Terms) dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 

(Ralph H. Folsom; Michael Wallace Gordon; dan John A. Spanogle, 2000:99), disamping 

menyarankan penggunaan aturan hukum perdata internasional apabila terdapat masalah 

dalam kontrak jual beli internasional yang tidak dapat diselesaikan oleh ketentuan-

ketentuan dalam CISG. 
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 Pasal-pasal jual beli dalam KUHPerdata juga tidak spesifik mengatur masalah 

pengangkutan atas barang yang diperjual belikan para pihak. Sedang masalah 

pengangkutan barang yang memang sangat umum terjadi dalam jual beli internasional,  

ada diatur dalam CISG. 

 Upaya hukum yang diberikan oleh KUHPerdata pada pihak yang dirugikan dalam 

kontrak jual beli juga berbeda dari upaya-upaya hukum yang disediakan oleh CISG bagi 

pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dipahami mengingat upaya-upaya hukum yang 

disediakan oleh KUHPerdata dibuat untuk keperluan jual beli domestik yang memiliki 

karakter berbeda dari jual beli internasional. 

 Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk merumuskan ketentuan-

ketentuan CISG yang mana saja yang perlu dirujuk untuk melengkapi Buku III 

KUHPerdata. Disamping itu, perlu juga dirumuskan upaya-upaya lainnya seperti 

mengundang tenaga ahli dari UNCITRAL, atau ICC, atau UNIDROIT atau lembaga-

lembaga internasional lainnya yang aktif dalam pengembangan hukum dagang 

internasional, guna membantu penyempurnaan aturan jual beli internasional di Indonesia. 

 

SIMPULAN 

 Hasil penelitian atas populasi perusahaan Indonesia yang aktif melakukan 

kegiatan jual beli internasional dan populasi law firm menunjukkan bahwa terdapat 

kebutuhan akan diratifikasinya CISG. Akan tetapi, hasil penelitian atas populasi mantan 

pejabat proyek ELIPS di Indonesia menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu tidak 

adanya kebutuhan dari Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi CISG. Tidak adanya 

urgensi untuk meratifkasi CISG oleh Pemerintah Indonesia, juga disebabkan karena tidak 

adanya desakan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, kecuali Singapura, untuk 

menyeragamkan aturan jual beli bagi kaum pedagang di kawasan ASEAN 
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SARAN 

 Dalam menghadapai keadaan yang kontradiktif antara kebutuhan diratifikasinya 

CISG bagi kepentingan kaum pedagang Indonesia, sementara Pemerintah Indonesia 

sendiri belum berniat meratifikasi CISG, maka jalan tengah yang perlu diambil adalah 

merevisi Buku III Perikatan KUHPerdata dan melengkapinya dengan ketentuan-

ketentuan yang merujuk pada CISG yang mengatur masalah kontrak jual beli 

internasional. Dengan demikian Buku III KUHPerdata akan menjadi layak digunakan 

untuk mengatur kontrak jual beli internasional yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan 

Indonesia. 
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