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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang terbesar 

di Asia merupakan pangsa pasar yang potensial bagi para pelaku usaha global 

untuk mengembangkan usahanya. Globalisasi telah menjadi fenomena yang tidak 

dapat dihindarkan dalam dunia bisnis dan membuat perekonomian suatu negara 

menjadi terhubung dengan negara lain (lintas batas). Perekonomian dunia semakin 

terbuka dan mengarah pada suatu kesatuan global. Lalu lintas barang dan jasa 

telah melewati batas-batas negara. Barang dan jasa yang diproduksi tidak hanya 

dikonsumsi oleh negera tersebut, namun sudah dikonsumsi oleh negara-negara 

lain. Globalisasi telah membuat batas-batas geografis dan teritorial suatu negara 

menjadi semakin kabur. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi 

saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, 

komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritorial negara. Kegiatan 

produksi dan konsumsi sudah menjadi suatu “kegiatan bersama” di muka bumi 

ini.
1
 

Salah satu bentuk globalisasi ekonomi adalah tumbuhnya bisnis dalam 

skala global. Sekarang ini, perusahaan-perusahaan berskala multinasional yang 

memiliki jaringan bisnis global berkembang semakin banyak. Pelaksanaan Zona 

Perdagangan bebas Asean yang di kenal dengan Asean Free Trade Area ( AFTA) 
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2003 dan besarnya pasar yang demikian menjanjikan di kawasan-kawasan Asia 

terutama Asia Tenggara telah mendorong terjadinya penetrasi perusahaan 

Multinasional yang semakin meningkatkan intensitasnya belakangan ini, terutama 

sejak dan dalam masa-masa pemulihan ekonomi.
2
 

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal sebagai pengganti dari Undang-Undang Penanaman Modal 

yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman 

Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman 

Modal Dalam Negeri semakin memacu perkembangan dunia bisnis dan dunia 

usaha. Perkembangan dunia usaha dan dunia bisnis berkembang semakin pesat 

belakangan ini, khususnya dengan banyaknya investor asing yang menanamkan 

modal dan pelaku usaha asing yang melakukan praktik bisnis telah menimbulkan 

hubungan bisnis antar negara yang membuat banyak perubahan yang terjadi dalam 

segi hukum bisnis di Indonesia.  

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan pada 

suatu perjanjian. Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal. Bentuk dari perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak merupakan 

salah satu bentuk dari perjanjian. Perkataan kontrak lebih sempit dari perjanjian, 

karena ditunjukkan kepada perjanjian tertulis.
3
 Peran kontrak semakin penting 

ketika suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum 
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dikenal dan berada di luar negeri. Pembuatan kontrak internasional prosesnya 

lebih rumit daripada pembuatan kontrak di antara pihak-pihak yang berada dalam 

satu negara atau satu budaya.
4
 

Pengaturan tentang kontrak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (selanjutnya akan disebut KUHPerdata), dalam Buku III tentang 

Perikatan, di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, 

juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya tentang 

perbuatan melawan hukum. KUHPerdata mengatur aturan umum yang berlaku 

untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian 

tertentu saja (perjanjian khusus atau perjanjian bernama atau kontrak bernama), 

yang namanya sudah diberikan undang-undang. Kontrak bernama merupakan 

perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdata. Pasal 1319 

KUHPerdata berbunyi:  

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang 

tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum 

yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”  

 

Jenis-jenis perjanjian (kontrak) yang diatur khusus dalam KUHPerdata 

terdiri dari enam belas jenis perjanjian atau kontrak yang diatur dalam titel I, II, 

IV dan V sampai dengan titel XVIII, yaitu jual beli, tukar menukar, sewa 

menyewa, persekutuan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, 

bunga tetap atau bunga abadi, persetujuan-persetujuan untung-untungan, 

pemberian kuasa, penanggungan, perdamaian, perjanjian pertanggungan 

(asuransi), perjanjian pengangkutan dan perjanjian kerja.
5
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Sumber hukum kontrak tidak hanya terdapat dalam KUHPerdata, tetapi 

juga dapat ditemukan dalam berbagai produk perundang-undangan lainnya. 

Misalnya: 
6
 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.  

Pasal 1 ayat (5) yang mengatur tentang kontrak kerja konstruksi dan Pasal 22 

yang mengatur tentang struktur atau anatomi kontrak konstruksi.  

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

Serta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatur tentang 

pembuatan akta pemberian hak tanggungan. Adapun Pasal 11 sampai dengan 

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 mengatur tentang hal-hal yang 

wajib dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan. 

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur tentang 

pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris. Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur tentang struktur akta jaminan 

fidusia. 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang struktur 

akta notaris. 
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 

Undang-undang ini terdiri atas 7 bab dan 22 pasal. Hal-hal yang diatur dalam 

undang-undang ini adalah ketentuan umum, pembuatan perjanjian 

internasional, pengesahan dari perjanjian internasional, pemberlakuan dari 

perjanjian internasional, penyimpanan dari perjanjian internasional, dan 

pengakhiran dari perjanjian internasional. 

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang 

menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat 

kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah 

mereka buat tersebut. Dalam hal ini sifat kontrak sama dengan perundang-

undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja (pacta sunt 

servanda). Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan 

apabila para pihak melakukan pengingkaran (wanprestasi).  

Ada fenomena bahwa hukum kontrak dianggap sebagai “keranjang 

sampah” (catch all). Hal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai 

negara lain. Maksud dari fenomena hukum kontrak sebagai keranjang sampah 

adalah bahwa banyak hal tentang dan sekitar kontrak tidak diatur baik dalam 

undang-undang ataupun dalam yurisprudensi. Kalaupun diatur, tidak selamanya 

bersifat hukum memaksa, dalam arti para pihak dapat mengenyampingkan dengan 

aturan yang dibuatnya sendiri oleh para pihak. Pengaturannya sendiri oleh para 

pihak ini dituangkan dalam kontrak tersebut berdasarkan prinsip kebebasan 

berkontrak dan pengaturan sendiri dalam kontrak tersebut sama kekuatannya 
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dengan ketentuan dari undang-undang (lihat Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
7
). 

Para pihak dapat mengatur apa pun dalam kontrak tersebut (catch all), sebatas 

yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi atau kepatutan. Jadi 

kontrak tersebut akhirnya memang berkedudukan seperti keranjang sampah saja.
8
 

Keleluasaan untuk mengatur isi sebuah kontrak dapat membuat kedudukan 

hukum dari kedua belah pihak yang bernegosiasi menjadi tidak seimbang. 

Kedudukan hukum umumnya ditentukan dari negosiasi transaksi bisnis yang 

dilakukan para pihak sebelum membuat kontrak. Salah satu pihak dapat 

mempunyai kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak yang lain. Jika 

dalam suatu kesepakatan terdapat kedudukan yang tidak seimbang, maka hal 

tersebut akan menghasilkan rasa ketidakadilan pada salah satu pihak dan berujung 

pada sengketa. Hal ini terutama sering terjadi apabila salah satu pihak kurang 

memahami proses pembuatan kontrak. Keadaan seperti ini sudah sering terjadi 

sekarang ini, baik dalam negosiasi antar pebisnis domestik maupun dengan pihak 

asing.  

Keseimbangan kekuasaan dalam transaksi lintas batas bisa 

menguntungkan pihak yang paling mengenal dan akrab dengan tata cara kontrak 

tertulis, dan pihak yang negaranya memiliki sistem penegakan kontrak yang telah 

berkembang baik. Pihak ini mungkin akan mendesakkan persyaratan-persyaratan 

yang biasa berlaku dalam kontrak domestiknya. Sementara itu, pihak lain yang 
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tidak begitu paham atau belum memahami persyaratan-persyaratan tersebut, 

sekedar “mengiyakan” saja.
9
 Misalnya mengenai pilihan hukum (choice of law) 

dan pilihan forum (choice of forum), pihak yang melakukan draft kontrak tentu 

akan memilih pilihan yang lebih menguntungkan dirinya. Dalam suatu negosiasi 

kontrak, berlaku dalil seperti dalam olahraga, bahwa bermain di kandang sendiri 

jauh lebih menguntungkan daripada bermain di kandang orang. Prinsip ini berlaku 

terhadap dua hal, yaitu tempat negosiasi diusahakan di tempat tinggal kita, dan 

usahakan draft kontraknya kita yang membuat, sedangkan pihak lain cukup 

meninjaunya (me-review). Perlu diingat bahwa siapa yang membuat draft suatu 

kontrak, maka 75% dia sudah memenangkan pertandingan. 
10

 

Kejadian yang umum terjadi adalah kedudukan pihak asing lebih unggul 

dalam tahapan negosiasi karena mereka terlebih dahulu berkonsultasi dengan 

konsultan hukumnya sebelum melakukan negosiasi, sehingga kedudukan hukum 

dari pihak asing lebih aman dan kuat. Sementara pihak domestik masih kurang 

memperhatikan pentingnya peranan konsultan hukum dalam negosiasi transaksi 

bisnis. Hal ini membuat kedudukan pebisnis domestik menjadi lemah, sehingga 

terjadi kedudukan tawar menawar yang tidak seimbang. Bahkan yang lebih fatal 

dapat terjadi tawaran yang bersifat take it or leave it, mau menerima atau tidak 

sama sekali. Sebaliknya, dengan mempergunakan jasa konsultan hukum, pihak 

yang akan membuat kontrak dapat terhindarkan dari kedudukan yang tidak 

seimbang dan menghindari terjadinya sengketa dan kerugian yang lebih besar.  
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Kehadiran konsultan hukum dan pelaku bisnis yang ahli dalam bidangnya 

berguna untuk menghindari terjadinya kontrak bisnis yang tidak seimbang, 

terutama dalam tahapan negosiasi bisnis. Pelaku bisnis tersebut melihat dari aspek 

bisnis sedangkan konsultan hukum melihat dari aspek hukum dan formulasi draft 

kontrak yang dirumuskan. Oleh sebab itu, konsultan hukum yang ditunjuk juga 

perlu memahami dan menguasai tentang bidang bisnis yang sedang 

dinegosiasikan, bukan hanya tentang hukum kontrak. 

Sekalipun telah dibuat oleh orang yang sudah benar-benar ahli tentang 

hukum kontrak dan bidang bisnis, tidak ada kontrak yang sempurna yang tidak 

mempunyai celah untuk dipersengketakan. Akan tetapi celah-celah tersebut dapat 

diminimalisir dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang kecil dalam kontrak 

tersebut. Semakin banyak ketentuan-ketentuan dan detail yang diatur dalam 

kontrak, maka kemungkinan untuk bersengketa di kemudian hari dapat ditekan 

seminimal mungkin, dengan demikian semakin baiklah kontrak tersebut. 

Seorang perancang kontrak yang baik mempunyai tiga misi besar yang 

harus dicapai, yaitu:
 11

 

1. Kontrak yang dirancang tersebut mampu memberikan perlindungan secara 

maksimal bagi dirinya ataupun pihak yang diwakilinya. 

2. Sejalan dengan upaya maksimalisasi perlindungan hak tersebut, harus 

dihindarkan konflik maupun potensi konflik dari penggunaan bahasa, kata, 

phrase, klausula ataupun kalimat dari kontrak tersebut. 
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3. Meminimalisasi biaya berperkara dalam hal konflik yang timbul dari kontrak 

tersebut tidak dapat diselesaikan. 

Prakteknya, tidak semua negosiasi transaksi bisnis berakhir dengan 

pembuatan suatu kontrak yang kompleks dan mendetail, adakalanya para pihak 

membuat kontrak yang hanya memuat dasar-dasar persetujuan untuk diadakannya 

kontrak. Hal seperti ini biasanya terjadi ketika para pihak sudah mempunyai 

komitmen untuk membuat suatu kontrak, tetapi belum mempunyai waktu untuk 

memikirkan pembuatan kontrak secara mendetail. Untuk itu para pihak 

menyepakati terlebih dahulu prinsip-prinsip dasarnya untuk kemudian dibicarakan 

kembali secara mendetail di kemudian hari. Kesepakatan semacam ini sering 

disebut sebagai nota kesepahaman atau lebih dikenal sebagai Memorandum of 

Understanding (selanjutnya disebut MoU). 

Black’s Law Dictionary mengartikan memorandum adalah: “dasar untuk 

memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (is to serve as the 

basis of future formal contract)”. Understanding diartikan sebagai: “An implied 

agreement resulting from the express term of another agreement, whether written 

or oral.”
12

 Artinya, pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap 

hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis. 

Berdasarkan terjemahan kedua kata itu, dapat dirumuskan pengertian MoU adalah 

dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil 

pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.
13
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Adapun alasan-alasan dibuatnya MoU adalah:
14

 

1. Prospek bisnis yang belum jelas. 

2. Penandatanganan kontrak dianggap masih lama dengan negosiasi yang alot. 

3. Para pihak masih ragu dan perlu waktu dalam menandatangani kontrak. 

4. MoU dibuat dan ditandatangani oleh para eksekutif dari suatu perusahaan 

sehingga perlu suatu perjanjian yang lebih rinci yang dirancang oleh staf yang 

berkaitan. 

Sebelum transaksi bisnis berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan 

negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai 

kesepakatan dengan pihak lain. Pada saat negosiasi inilah proses tawar menawar 

berlangsung. Tahapan berikutnya adalah pembuatan MoU. MoU merupakan 

pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk 

tertulis. MoU penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam 

negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. 

Maksudnya sebagai studi kelayakan adalah setelah pihak-pihak memperoleh MoU 

sebagai pegangan atau pedoman awal, baru dilanjutkan dengan tahapan studi 

kelayakan (feasibility study, due diligent) untuk melihat tingkat kelayakan dan 

prospek transaksi bisnis tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan 

misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan 

hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau 

tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan.
15
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Hukum kontrak Indonesia tidak mengenal adanya MoU, tetapi belakangan 

ini MoU banyak dipergunakan dalam berbagai kepentingan bisnis baik antara 

sesama pebisnis domestik maupun dengan pebisnis asing. MoU ini dipergunakan 

dengan mengadopsi dari praktek internasional.
16

 

Dengan semakin seringnya MoU dipergunakan sebagai kesepakatan awal 

dan tidak tersedianya aturan hukum yang mengatur mengenai MoU, maka banyak 

persoalan yang muncul mengenai MoU ini. Berbagai kalangan memperdebatkan 

apakah MoU mempunyai kekuatan mengikat selayaknya perikatan yang diatur 

dalam buku III KUH Perdata atau hanya sebagai pengikatan moral (gentlement 

agreement) saja dan tidak mempunyai akibat hukum. Selain itu permasalahan 

lainnya adalah apakah MoU yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dapat 

dikategorikan sebagai wanprestasi dan dapat digugat ke pengadilan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis ingin mengangkat permasalahan 

mengenai MoU dengan karya tulis berjudul “KEDUDUKAN DAN KEKUATAN 

HUKUM NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) 

DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah yang dapat ditarik yaitu: 

1. Bagaimana kedudukan hukum dari Nota Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 
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2. Bagaimana akibat hukum yang muncul apabila ada salah satu pihak 

melakukan pengingkaran terhadap klausul Nota Kesepahaman (Memorandum 

of Understanding)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menelusuri bagaimanakah kedudukan hukum dari Nota Kesepahaman 

(Memorandum of Understanding) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

2. Untuk menelusuri bagaimana akibat hukum yang muncul apabila ada salah 

satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul Nota Kesepahaman 

(Memorandum of Understanding). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Segi Kelimuan 

Penelitian ini dapat diharapkan mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang Hukum 

Kontrak. 

 

1.4.2 Segi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan tambahan 

informasi bagi para peneliti hukum dan masyarakat tentang MoU, khususnya 
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mengenai kedudukan hukum MoU dan kewajiban para pihak dalam memenuhi 

klausul MoU. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari 5 sub bab, yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan pada 

akhir bab ini adalah sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang dijadikan pijakan di dalam menjawab 

permasalahan yang ada. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas metode yang dipergunakan oleh penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum 

normatif secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan hukum 

yang terdiri dari pendapat para ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi hukum.  

4. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Bab IV berisi pembahasan atas permasalahan yang penulis angkat yaitu 

Pertama mengenai bagaimanakah kedudukan hukum MoU ditinjau dari hukum 

kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua mengenai 

akibatnya jika ada salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap klausul 

MoU. 
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5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas permasalahan yang ada 

berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan. Isi dari kesimpulan adalah 

tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama 

maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Bagian kedua adalah saran. 

Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di 

bidang hukum khususnya hukum kontrak. 

  




