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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

“This Agreement is entered into in the Indonesian language and the English 

language. In the event of any inconsistency or difference in interpretation between 

the Indonesian version and the English version of this Agreement, the English 

version of this Agreement shall prevail and the Indonesian version shall be deemed 

to be amended to conform with and to be consistent with the English version of this 

Agreement”.
1
 

“This Agreement is entered into in the English language. Not later than one 

month from the date of this Agreement, the Parties shall execute the Indonesian 

version of this Agreement. The Indonesian version shall be deemed to be effective 

from the date of this Agreement”.
2
   

Paragraf pertama di atas merupakan salah satu contoh klausula mengenai 

bahasa yang berlaku atau sering disebut dalam istilah bahasa Inggris sebagai 

governing language clause atau kadang disebut juga sebagai prevailing language 

clause. Sedangkan paragraf kedua di atas merupakan salah satu contoh klausula 

mengenai terjemahan atau biasa disebut dalam istilah bahasa Inggris sebagai 

                                                           
1
 Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa 

Indonesianya adalah sebagai berikut (diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah): “Perjanjian ini 

dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal ada ketidaksesuaian atau perbedaan 

dalam penafsiran antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini, maka 

versi bahasa Inggris dari perjanjian inilah yang berlaku dan versi bahasa Indonesianya dianggap 

diubah agar selaras dan sesuai dengan versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini”. 
2
 Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa 

Indonesianya adalah sebagai berikut (diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah): “Perjanjian ini 

dibuat dalam bahasa Inggris. Selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal Perjanjian ini, Para 

Pihak akan menandatangani versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini. Versi bahasa Indonesia dari 

Perjanjian ini dianggap mulai berlaku sejak tanggal Perjanjian ini”. 
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translation clause. Masih banyak variasi dari masing-masing klausula di atas 

yang mana variasi tersebut terbentuk dari perumusan kepentingan-kepentingan 

para pihak dalam suatu perjanjian. 

Penulis melihat bahwa penggunaan klausula mengenai bahasa yang 

berlaku (governing language clause) dan klausula mengenai terjemahan 

(translation clause) semakin penting dan perlu diteliti lebih lanjut. Setelah 

berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut “Undang-Undang 

Bahasa”) dan lebih khusus lagi setelah Mahkamah Agung membatalkan 

perjanjian yang hanya menggunakan bahasa asing, tanpa ada versi bahasa 

Indonesianya, kedua klausula terkait penggunaan bahasa di atas menjadi sangat 

diperhatikan khususnya dalam pembuatan perjanjian-perjanjian yang melibatkan 

pihak asing. Klausula-klausula tersebut digunakan sebagai bentuk adaptasi para 

pihak dalam perjanjian dengan putusan Mahkamah Agung. Untuk itu, penulis 

merasa bahwa sangat perlu dibahas dan diteliti lebih lanjut mengenai kewajiban 

penggunaan bahasa Indonesia, pembatalan perjanjian berbahasa asing, 

penggunaan kedua klausula tersebut dalam perjanjian dan termasuk konsekuensi 

dan permasalahan yang muncul dalam penggunaan kedua klausula tersebut.    

Pada tahun 2009, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Bahasa 

yang tujuannya adalah untuk (a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan dan menunjukkan 

kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta (c) 

menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, 
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dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.
3
 Hal yang tampak menjadi 

permasalahan di masyarakat khususnya di dunia bisnis adalah ketentuan dalam 

Undang-Undang Bahasa yang menyatakan sebagai berikut:
4
 

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau 

perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik 

Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara 

Indonesia. 

 

2.  Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

1 yang melibatkan pihak asing ditulis dalam bahasa nasional pihak asing 

tersebut atau bahasa Inggris.  

(Cetak tebal ditambahkan oleh penulis) 

 

Ketentuan tersebut menimbulkan problematika karena umumnya 

perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia yang bekerja sama dengan 

perusahaan asing (baik perusahaan Indonesia yang dimiliki asing maupun 

perusahaan asing yang berdomisili di luar negeri) sudah terbiasa membuat 

kesepakatan dan berkorespondensi menggunakan bahasa asing. Bahasa asing 

yang seringkali digunakan adalah bahasa Inggris karena bahasa Inggris 

merupakan bahasa internasional sehingga mudah dipahami oleh para pihak yang 

membuat kesepakatan (baik nota kesepahaman ataupun perjanjian). 

Pada prakteknya, memang banyak pelaku bisnis yang membuat kontrak 

hanya dalam bahasa asing dan hal tersebut memang sudah menjadi hal yang 

dianggap lumrah di dunia bisnis. Pembuatan atau pengadaan terjemahan bahasa 

Indonesia justru dianggap merepotkan karena para pihak harus membayar biaya 

penerjemahan dan menghabiskan waktu (time consuming) karena banyaknya 

                                                           
3
 Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 

Negara serta Lagu Kebangsaan 
4
 Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 

Negara serta Lagu Kebangsaan 
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jumlah perjanjian yang harus diterjemahkan, khususnya dalam transaksi-transaksi 

besar dan melibatkan banyak pihak. Pada suatu transaksi besar yang melibatkan 

banyak pihak, jumlah dokumen yang dibuat bisa terdiri dari berbagai macam 

perjanjian. Masing-masing perjanjian tersebut, termasuk lampiran-lampirannya, 

dapat terdiri dari ratusan bahkan ribuan halaman.  

Umumnya para pelaku bisnis beranggapan bahwa pembuatan perjanjian 

dalam bahasa asing tidak akan menjadi persoalan karena sudah menjadi praktek 

yang lazim dilakukan (common practice). Selain itu, mereka merasa praktek 

tersebut sudah ada landasannya yaitu asas kebebasan berkontrak yang berlaku 

secara umum dan ada pengaturannya di dalam Buku III KUH Perdata dalam Pasal 

1338 ayat 1. Mereka beranggapan bahwa kewajiban menggunakan bahasa 

Indonesia tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang sudah 

biasa mereka pegang, yakni kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak 

(free will) para pihak yang membuat kontrak.  

Untuk menghindari keragu-raguan, sebagian pelaku bisnis bahkan 

meminta kejelasan langsung dari pemerintah. Bahkan, sejumlah kantor hukum 

besar di Indonesia yang biasa menangani aspek legalitas korporasi (corporate 

legal) para pelaku bisnis pernah mengirim surat permohonan klarifikasi kepada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Dalam surat permohonan itu, 

mereka meminta penjelasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

mengenenai keabsahan perjanjian yang menggunakan bahasa asing. Menanggapi 

permohonan klarifikasi tersebut, Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi Manusia 

lantas mengeluarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 
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M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan Klarifikasi 

atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang Bahasa. Surat tersebut 

menyatakan penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat 

formil. Artinya, para pihak bebas memilih bahasa yang digunakan dalam 

membuat perjanjian. Para pihak bebas memilih sesuai dengan asas pacta sunt 

servanda yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
5
 

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut tentunya 

memberikan kenyamanan para pelaku bisnis yang membuat kontrak hanya dalam 

ahasa asing (tanpa membuat versi bahasa Indonesianya). Namun, kenyamanan 

para pelaku bisnis tersebut mulai terganggu setelah adanya pelaku bisnis yang 

mengaku dirugikan karena ketiadaan bahasa Indonesia dalam kontrak bisnis yang 

dibuat. Sang pelaku bisnis yang merasa dirugikan tersebut lantas membawa 

permasalahan tersebut kepada hakim di pengadilan. 

Kasus di atas dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Kasus ini berawal dari perjanjian pinjam-

meminjam (Loan  Agreement) yang melibatkan PT. Bangun Karya Pratama 

Lestari (selaku Penggugat) berkedudukan di Jakarta Barat Indonesia dan Nine 

AM Ltd. (selaku Tergugat) berkedudukan di Negara Bagian Texas, Amerika 

Serikat. Dalam kasus ini, perjanjian pinjam-meminjam tertanggal 23 April 2010 

yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat belum diterjemahkan ke Bahasa 

Indonesia. Setelah penulis periksa, tidak ada dimasukkan klausula mengenai 

bahasa yang mengatur (governing language clause) dan klausula mengenai 

                                                           
5
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5258d22c06dfe/uu-bahasa-batalkan-kontrak-

bisnis-internasional diakses pada tanggal 12 Mei 2018. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5258d22c06dfe/uu-bahasa-batalkan-kontrak-bisnis-internasional
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5258d22c06dfe/uu-bahasa-batalkan-kontrak-bisnis-internasional
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terjemahan (translation clause) dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. 

Selain membuat perjanjian pinjam meminjam, Penggugat dan Tergugat 

juga membuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 27 April 

2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmaton, S.H., 

Notaris dan PPAT di Jakarta. Benda yang dijaminkan adalah enam unit Truk 

Caterpillar Model 775F Off Highway. Pelunasan pembayaran adalah 48 kali 

angsuran bulanan sebesar USD 148,500,- (seratus empat puluh delapan ribu limar 

ratus Dolar Amerika Serikat) per bulan dan bunga akhir USD 1,800,000,- (satu 

juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal 

pembayaran angsuran pinjaman. 

Setelah berjalan selama dua tahun, PT. Bangun Karya Pratama Lestari 

(Penggugat) mengajukan gugatan karena menurutnya perjanjian tersebut tidak 

memenuhi syarat formil. Terkait pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum 

(choice of forum), para pihak sudah menyepakatinya di dalam perjanjian  pinjam 

meminjam tersebut. Pasal 18 perjanjian pinjam-meminjam mengatur bahwa: 

“This agreement is governed by and shall be construed and interpreted in 

accordance with the laws of Republic of Indonesia. For this Agreement 

and all its consequences the Borrower chooses irrevocable and permanent 

domicile at Registrar’s Office of the District Court of West Jakarta”
6
  

Yang diterjemahkan sebagai berikut: 

“Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum 

Republik Indonesia. Untuk Perjanjian ini dan semua akibat daripadanya, 

Peminjam memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak dapat dicabut 

kembali di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.”
7
 

                                                           
6
 Dikutip dari dokumen asli Loan Agreement (Perjanjian Pinjam Meminjam) tertanggal 

23 April 2010 antara Nine AM Ltd sebagai Lender (Pemberi Pinjaman) dan PT Bangun Karya 

Pratama Lestari sebagai Borrower (Penerima Pinjaman). 
7
 Dikutip dari dokumen asli hasil terjemahan penerjemah tersumpah bernama Indayani K. 

Halim, SH tertanggal 12 Juli 2012. 
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Melihat ketentuan Pasal 18 perjanjian pinjam-meminjam tersebut, para 

pihak baik Pihak PT. Bangun Karya  Pratama Lestari (selaku Penggugat) dan 

Pihak Nine AM Ltd (selaku Tergugat) menundukkan diri pada pilihan hukum 

Republik Indonesia dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

Gugatan diajukan oleh Penggugat karena menurut Penggugat perjanjian 

tersebut melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa. Pasalnya,  kontrak  

tersebut dibuat hanya dalam bahasa Inggris, tanpa ada bahasa Indonesia. Pasal 31 

ayat (1) Undang-Undang Bahasa tersebut telah mengatur dengan tegas bahwa 

bahasa yang wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang 

melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau 

perseorangan warga negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dalam 

gugatannya, Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan kontrak tersebut 

batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan 

mengikat. 

Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk 

seluruhnya, menyatakan bahwa perjanjian tertanggal 23 April 2010 yang dibuat 

oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum karena perjanjian 

tersebut bertentangan dengan Pasal  31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa. Majelis 

Hakim juga menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda 

tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang bukan merupakan perjanjian esensial 

(Accesoir) dari perjanjian pinjam-meminjam tertanggal 23 April juga batal demi 

hukum  dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang 
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dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak 

USD.115.540 (seratus lima belas lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat). 

Dalam menentukan batal demi hukum perjanjian yang dibuat para pihak, 

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  

“Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan 

bahwa: “Suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena 

suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan 

hukum”. Sedangkan ketentuan pasal 1337 KUH Perdata menegaskan 

bahwa: Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-

undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau 

ketertiban Umum”. 

 

Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Agung di atas, penggunaan dan 

pemilihan bahasa menggunakan bahasa asing tidak pernah menjadi persoalan 

yang serius di bidang hukum karena para pelaku bisnis memandang bahwa 

penggunaan bahasa asing dalam suatu perjanjian, sepanjang memenuhi ketentuan 

hukum dan asas-asas dalam hukum kontrak, maka perjanjian tersebut tetap sah 

dimata hukum. Apalagi asas-asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi 

terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari suatu 

peraturan hukum yang memuat nilai nilai, jiwa, cita-cita sosial atau pandangan 

etis yang ingin diwujudkan, karena itu asas-asas hukum merupakan jantung atau 

jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antar peraturan peraturan 

hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.
8
 

Terlepas dari pro dan kontra atas putusan Mahkamah Agung tersebut, 

penulis melihat bahwa pembatalan atas perjanjian yang tidak ada versi bahasa 

                                                           
8
 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 

hlm 79. 
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Indonesianya telah menimbulkan implikasi hukum di masyarakat. Masih terdapat 

pertanyaan bagaimana ribuan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sejak 

berlakunya Undang-Undang Bahasa namun belum ada versi atau terjemahan 

bahasa Indonesianya. Kemudian bagaimana konsekuensi bila para pihak membuat 

perjanjian dwibahasa (bilingual) namun apabila terjadi perbedaan penafsiran 

maka bahasa yang berlaku adalah adalah Bahasa asing. Penulis juga merasa 

bahwa belum ada kejelasan terkait keabsahan hasil dari versi atau terjemahan 

bahasa Indonesia yang dibuat setelah perjanjian berbahasa asing ditandatangani. 

Pada prakteknya, atas hasil terjemahan tersebut, sebagian pihak merasa harus 

ditandatangani oleh para pihak. Namun, sebagian lagi menganggap hasil 

terjemahan dengan cap penerjemah tersumpah sudah sah tanpa harus dilegalisasi 

atau ditandatangani lagi oleh para pihak. Terkait tanggal keberlakuan hasil 

terjemahan, umumnya para pihak menyepakati bahwa tanggal berlaku hasil 

terjemahan bahasa Indonesia (yang dibuat belakangan) adalah sama dengan 

tanggal ditandatanganinya versi bahasa Inggrisnya, dengan demikian para pihak 

menyepakati versi terjemahan bahasa Indonesia berlaku surut.  

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menduga terdapat cukup banyak 

implikasi yang muncul pasca pembatalan perjanjian berbahasa asing oleh 

Mahkamah Agung. Baik terkait semakin pentingnya penggunaan penggunaan 

klausula mengenai bahasa yang berlaku (governing language clause) dan klausula 

mengenai terjemahan (translation clause), cara para pihak merancang kontrak 

atau meramu klausula-klausula mengenai bahasa, maupun keabsahan dan 

efektifitas dari klausula-klausula hasil kesepakatan para pihak dalam perjanjian 
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tersebut.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, 

maka penulis akan menyusun tesis yang berjudul : IMPLIKASI 

PEMBATALAN PERJANJIAN BERBAHASA ASING OLEH 

MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA 

MENGENAI BAHASA YANG BERLAKU (GOVERNING LANGUAGE 

CLAUSE) DAN KLAUSULA MENGENAI TERJEMAHAN 

(TRANSLATION CLAUSE) DALAM PERJANJIAN.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana cakupan bahasan pertimbangan dan putusan Mahkamah 

Agung yang membatalkan perjanjian berbahasa asing terkait klausula 

mengenai bahasa yang berlaku (governing language clause) dan klausula 

mengenai terjemahan (translation clause)?  

2. Bagaimana dampak pembatalan perjanjian berbahasa asing oleh 

Mahkamah Agung terhadap penggunaan klausula mengenai bahasa yang 

berlaku (governing language) dan klausula mengenai terjemahan 

(translation clause) dikaitkan dengan asas kepastian hukum? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai 

implikasi pembatalan perjanjian berbahasa asing oleh Mahkamah Agung 

serta penggunaan klausula mengenai bahasa yang berlaku (governing 

language clause) dan klausula mengenai terjemahan (translation clause) 

pasca putusan Mahkamah Agung tersebut. Sejalan dengan itu, ketentuan-

ketentuan terkait hukum perjanjian akan menjadi salah satu norma
9
 yang 

menjadi rujukan.  

1.3.2. Tujuan Khusus 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini secara khusus adalah: 

1. Untuk mengetahui cakupan bahasan pertimbangan dan putusan 

Mahkamah Agung yang membatalkan perjanjian berbahasa asing 

terkait klausula mengenai bahasa yang berlaku (governing 

language) dan klausula mengenai terjemahan (translation clause). 

2. Untuk mengetahui dampak pembatalan perjanjian berbahasa asing 

oleh Mahkamah Agung terhadap penggunaan klausula mengenai 

bahasa yang berlaku (governing language) dan klausula mengenai 

terjemahan (translation clause) dikaitkan dengan asas kepastian 

hukum. 

                                                           
9
 Menurut Soerjono Soekanto, norma adalah suatu perangkat agar hubungan di dalam 

suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Norma-norma mengalami proses 

pelembagaan atau melewati suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari 

salah satu lembaga masyarakat sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian 

ditaati dalam kehidupan sehari-hari. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis bertujuan untuk menjelaskan bahwa hasil 

penelitian ini akan bermanfaat, terutama dalam memberikan sumbangan 

pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu 

pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. 

Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan kontribusi pemikiran terhadap studi hukum kontrak / 

perjanjian dan permasalahan gugatan pembatalan perjanjian 

berbahasa asing di Indonesia. 

b) Memberikan pemahaman mengenai dampak putusan Hakim 

terhadap perancangan kontrak (contract drafting) khususnya terkait 

penggunaan klausula-klausula dalam perjanjian dalam upaya 

mewujudkan asas kepastian hukum.  

c) Memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran para 

pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum terkait dengan 

implikasi pembatalan perjanjian berbahasa asing di Indonesia. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis bertujuan untuk menjelaskan bahwa hasil 

penelitian ini akan bermanfaat, terutama dalam memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau 

tema utama dari suatu penelitian. Adapun manfaat praktis dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a) Memberikan deskripsi tentang permasalahan yang berkaitan 

dengan dampak-dampak yang muncul pasca pembatalan perjanjian 

berbahasa asing oleh Mahakamah Agung sehingga bisa diperoleh 

gambaran secara menyeluruh tentang segala aspek yang terkait 

dengan permasalahan tersebut. 

b) Memperluas pemikiran peneliti maupun pembaca dan masyarakat 

terhadap masalah penegakan hukum perdata khususnya yang 

berkenaan penggunaan klausula-klausula mengenai bahasa dan 

terjemahan dalam pasca putusan Mahkamah Agung tersebut. 

c) Memberikan masukan kepada para praktisi hukum dan para pihak 

yang bersengketa dalam rangka menemukan kepastian hukum di 

bidang hukum perjanjian, khususnya dalam hal penggunaan 

klausula-klausula mengenai bahasa dan terjemahan dalam pasca 

putusan Mahkamah Agung tersebut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan dan kedua 

pokok rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas, maka dipandang perlu 

menyusun sistematika penulisan tesis ini. Tujuannya, untuk memudahkan 

pemahaman atas materi yang dibahas serta hubungan antara satu dengan yang 

lain. Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-

masing terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk menguraikan permasalahan dan 

pembahasan atas tesis yang berjudul “IMPLIKASI PEMBATALAN 

PERJANJIAN BERBAHASA ASING OLEH MAHKAMAH AGUNG 
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TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA MENGENAI BAHASA YANG 

BERLAKU (GOVERNING LANGUAGE CLAUSE) DAN KLAUSULA 

MENGENAI TERJEMAHAN (TRANSLATION CLAUSE) DALAM 

PERJANJIAN”, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan 

tesis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan landasan teori dan landasan konsepsional. Landasan teori 

berisi tentang pengaturan mengenai tinjauan umum tentang Perjanjian, 

termasuk pembahasan mengenai pengertian perjanjian, macam-macam 

klausula perjanjian, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam 

perjanjian dan pembatalan perjanjian. Sedangkan landasan konsepsional 

berisi pengertian yang membatasi penulisan penelitian ini, antara lain 

menyangkut pengertian perjanjian, klausula perjanjian, pembatalan 

perjanjian, dan sebagainya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, cara memperoleh bahan 

hukum, dan sifat analisis. Dalam bab ini juga dimuat jenis penelitian dan 

pendekatan yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, serta 

sifat analisis yang digunakan. Bahan–bahan yang digunakan dibagi 
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menjadi 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi hasil penelitian berikut pembahasan analisisnya. Dalam bab 

ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian disertai dengan 

penyajian fakta-fakta hukum yang relevan. Adapun untuk pembahasan 

akan meliputi analisis mengenai cakupan bahasan pertimbangan dan 

putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam kasus gugatan 

pembatalan perjanjian berbahasa asing dan dampak atas putusan tersebut. 

Pembahasan mengenai analisis dalam bab ini akan dilakukan dengan 

mengkaji rumusan masalah sebagaimana dirumuskan secara jelas dalam 

Bab I tesis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas berbagai permasalahan yang telah dibahas 

serta penyampaian beberapa saran terkait dengan Implikasi Pembatalan 

Perjanjian Berbahasa Asing Oleh Mahkamah Agung Terhadap 

Penggunaan Klausula Mengenai Bahasa Yang Berlaku (Governing 

Language Clause) dan Klausula Mengenai Terjemahan (Translation 

Clause).  

 




