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BAB III

PENGATURAN CISG SEBAGAI APPLICABLE SUBSTANTIVE LAW

PADA KONTRAK JUAL BELI INTERNASIONAL

3.1 United Nations Convention  on Contracts for International Sale of Goods

(CISG) MerupakanLex Mercatoria Kontrak Jual Beli Internasional

Kontrak jual beli merupakan salah satu kontrak tertua, diketahui telah ada 

sejak 2300 SM pada masa Raja Rin-sin kerajaan Babylonia di Mesopotamia.78

Meskipun pada saat itu kontrak jual beli yang ada hanya berisikan kontrak 

sederhana seperti kontrak jual beli budak belian namun kontrak jual beli tersebut 

telah dibuat dalam bentuk kontrak tertulis dan menjadi tonggak sejarah adanya 

kontrak secara tertulis. Secara umum terdapat dua jenis kontrak jual beli, yakni  

kontrak jual beli barang dan kontrak jual beli jasa. Kontrak jual beli budak belian 

diatas merupakan salah satu kontrak jual beli jasa, namun dewasa ini kontrak jual 

beli jasa lebih mengarah kepada kontrak konstruksi seperti Turnkey Contract yang 

berkaitan dengan jasa pembangunan dan konstruksi.79 Sedangkan definisi dan 

ruang lingkup dari kontrak jual beli barang yang berunsur internasional dapat 

ditelusuri pada konvensi CISG yaitu pasal 2 yang menerangkan mengenai 

pembatasan lingkup kontrak jual beli yang dimaksud oleh CISG yaitu sebagai 

berikut:

                                                            
78 Munir Fuady, Op.Cit., h. 13-14
79 Huala Adolf, Op.Cit., h. 107-109
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Sales of something other than, among other things, ships, aircraft and 

hovercraft, goods bought for family and personal use, or goods bought at 

auction. 

Pengertian jual beli seperti dalam lingkup yang dikemukakan oleh CISG 

tersebut merupakan pengertian kontrak jual beli barang secara internasional yang 

dapat berlaku ketentuan hukum CISG. The United Nations Convention on 

Contract For The International Sale of Goods yang selanjutnya disebut dengan 

CISG merupakan konvensi PBB mengenai kontrak-kontrak untuk penjualan 

barang secara internasional yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1988 

setelah negosiasi diantara negara-negara selama hampir 50 tahun.80

3.1.1 Rasio Legis terbentuknya CISG

Pada situs resmi milik UNCITRAL (United Nations Commision on 

International Trade Law)81, mengenai latar belakang dibentuknya CISG bertujuan 

untuk menyediakan sebuah rezim kontrak jual beli barang internasional yang 

modern, seragam dan adil, selain itu CISG juga secara signifikan 

memperkenalkan kepastian hukum dalam ranah perdagangan internasional. CISG 

sendiri merupakan produk rancangan dari UNCITRAL yaitu salah satu badan 

PBB yang mengurus soal perdagangan dan hukum yang mempunyai misi untuk 

                                                            
80 Soedjono Dirdjosisworo, “Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan 
Praktek Dagang Internasional)”, Mandar Maju, Bandung. 2003, h. 54-55
81 UNCITRAL, “Text-Explanatory Note of The United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG)”, 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html, Januari 2015, 
dikunjungi 09 Januari 2015
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menyeragamkan hukum jual beli barang internasional di seluruh dunia. Oleh 

karenanya latar belakang dibentuknya konvensi ini adalah sebagai berikut:

The contract of sale is the backbone of international trade in all 
coountries, irrespective of their legal tradition or level of economic 
development. The CISG is therefore considered one of the core 
international trade law conventions whose universal adoption is 
desirable.

The CISG is the result of a legislative effort that started at the beginning 
of the twentieth century. The resulting the provides a careful balance 
between the interests of the buyer and of the seller. It has also inspired 
contract law reform at the national level.

Menurut UNCITRAL seperti dalam kutipan diatas, latar belakang 

dibentuknya Konvensi ini adalah karena kontrak jual beli merupakan kontrak 

terpenting yang menjadi tulang punggung dari perdagangan internasional di 

seluruh negara di duni, tanpa memandang sistem hukum dan tingkat ekonomi dari 

negara-negara tersebut, oleh karena itu CISG merupakan salah satu konvensi 

internasional utama dari hukum perdagangan internasional yang dapat diterima 

secara universal. 

Konvensi hukum perdagangan internasional yang dimaksud adalah 

standar kontrak bisnis internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan khusus 

mengenai kontrak jual beli internasional. Sehingga dapat digambarkan hubungan 

kontrak jual beli, sistem hukum dan perdagangan internasionl sebagai berikut:82

                                                            
82 Soedjono Dirdjosisworo, Op.Cit.. h. 3
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Kontrak jual beli pada bagan diatas adalah dapat dimasukkan pada jenis 

kontrak bisnis, dimana para pihak yang terlibat dalam kontrak jual beli tersebut 

berasal dari dua sistem hukum yang berbeda. Para pihak yang melakukan 

perdagangan internasional tersebut membutuhkan suatu standar untuk 

menjembatani sistem hukum yang berbeda dan CISG inilah yang berperan sebagai 

salah satu standar kontrak jual beli internasional. Lebih jauh lagi, preamble CISG 

menguatkan tujuan dari dibentuknya Konvensi ini sebagai berikut:

Being of the opinion that the adoption of uniform rules which govern contracts for 

the international sale of goods and take into account the different social, 

Kontrak

Kontrak Bisnis

Perdagangan 

Internasional

Standar Kontrak

Bisnis Internasional

Sistem 
Common Law

Sistem 
Civil Law
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economic and legal systems would contribute to the removal of legal barriers in 

international trade and promote the development of international trade.

Ketentuan-ketentuan yang seragam yang mengatur kontrak jual beli barang 

internasional antara para pihak yang mempunyai perbedaan sosial, ekonomi, dan 

sistem hukum, maka penerimaan/ pembentukan ketentuan-ketentuan seperti ini 

akan dapat menghilangkan hambatan hambatan hukum dalam perdagangan 

internasional dan meningkatkan perdagangan internasional.

3.1.2 Ruang Lingkup Pengaturan CISG

Seperti halnya konvensi internasional yang lain, UNCITRAL juga 

menetapkan ruang cakupan pengaturan CISG. Pada pasal 1 ayat 1 Konvensi ini, 

terdapat batasan kata kontrak jual beli internasional yakni:  

“This convention applies to contracts of sale of goods between parties 
whose places of business are in different states:

a. When the states are contracting parties
b. When the rules of private international law lead to application 

of the law of a contracting states”

Pasal 1 ayat 1 CISG diatas menggambarkan mengenai ruang lingkup 

konvensi ini dapat berlaku, dua syarat harus terpenuhi agar CISG dapat menjadi 

hukum substantif kontrak jual beli internasional yaitu negara tersebut sebagai 

peserta konvensi dan menunjuk pemberlakuan hukum dari negara peserta 

Konvensi kaidah hukum perdata internasional. 

Selanjutnya mengenai ruang lingkup pengaturan CISG, karena konvensi 

ini hanya berlaku pada jenis kontrak jual beli tertentu seperti yang diuraikan 

dalam pasal 2 CISG sebagai berikut:
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This convention does not apply to sales:

a. Of goods bought for personal, family or household use, unless the 
seller, at any time before or at the conclusion of the contract, neither 
knew nor ought to have known that the goods were bought for any such 
use;

b. By auction;
c. On execution or otherwise by authority of law;
d. Of stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or 

money;
e. Of ships, vessels, hovercraft or aircraft;
f. Of electricity.

Konvensi ini tidak berlaku terhadap kontrak :

a. Jual beli berupa consumer sales seperti barang untuk keperluan 
perorangan, keluarga atau rumah tangga, kecuali para pihak tidak 
mengetahui sebelumnya bahwa barang tersebut termasuk ke dalam 
consumer sales;

b. Jual beli melalui pelelangan;
c. Jual beli barang yang menjadi jaminan;
d. Jual beli saham, jaminan investasi, negotiable instrument dan uang
e. Jual beli kapal, perahu, hovercraft atau pesawat udara
f. Jual beli listrik

Secara substantif, ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal CISG terbagi 

menjadi lima bab, yang terdiri dari bab satu mengenai ketentuan umum dan 

membahas mengenai adanya pelanggaran fundamental breach, bab kedua 

mengenai kewajiban-kewajiban penjual, bab ketiga mengenai kewajiban-

kewajiban pembeli dan remedies atau upaya hukum, selanjutnya bab keempat 

mengatur mengenai peralihan resiko dan bab kelima mengenai ketentuan-

ketentuan umum terhadap kewajiban pembeli dan penjual. Pada bab terakhir ini 

khususnya diatur mengenai ketentuan remedies dan upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh pihak yang dirugikan apabila terjadi sengketa.
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Di dalam CISG juga terdapat prinsip-prinsip hukum umum yang menjadi 

ciri khas dari lex mercatoria, hal tersebut seperti yang tertera pada pasal 6 CISG 

mengenai Freedom of contract/kebebasan berkontrak :

The parties may exclude the application of this Convention or, subject to article 
12, derogate from or vary the effect of any of its provisions

.

Dari ketentuan pasal 6 CISG diperoleh keterangan bahwa para pihak 

diperbolehkan mengabaikan/menyimpang ketentuan-ketentuan dari CISG. Prinsip 

umum lain yang terdapat dalam CISG ada pada pasal 7 ayat 1 CISG mengenai 

good faith sebagai berikut:

In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international 
character and to the need to promote uniformity in its application and the 
observance of good faith in international trade.

CISG sebagai Lex Mercatoria Kontrak Bisnis Internasional, seperti yang 

telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, pembentukan CISG bermula dari belum 

adanya konvensi internasional yang mengatur mengenai kontrak jual beli 

internasional. Padahal seringkali timbul permasalahan dari sistem hukum atau 

konvensi internasional mana yang akan dijadikan rujukan apabila para pihak akan 

melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Dengan 

dilatarbelakangi hal tersebut, maka UNCITRAL merancang draft konvensi CISG 

ini dan pada tanggal 10 Maret hingga 11 April 1980 tepatnya di Wina Austria 
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terbentuklah CISG. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 83 negara dari 196 negara 

di dunia terhitung hingga 26 September 201483

Permasalahan yang timbul kemudian adalah apakah CISG ini juga 

termasuk ke dalam  Lex Mercatoria ketika latar belakang dibentuknya CISG ini 

atas dasar kesepakatan negara-negara peserta konferensi untuk menyeragamkan 

dan mengkodifikasikan peraturan hukum kontrak jual beli internasional di seluruh 

dunia sedangkan lex mercatoria itu sendiri bukan dirancang dan diberlakukan 

oleh kekuatan politik, tetapi dirancang oleh para pihak yang terlibat langsung 

dalam perdagangan. Menurut Thomas E. Carbonneau, keterkaitan hubungan 

antara CISG dan lex mercatoria dapat ditelusuri pada hirerarki norma yang 

terdapat dalam pasal-pasal konvensi tersebut antara lain sebagai berikut:84

a. Mandatory Norms of domestic law (Article 4a);
b. Trade Usages (article 9[2]);
c. Contract Provisions (article 6);
d. The Rules of the Convention;
e. The General Principles on which the Convention is based (article 7 

[1])
f. If no such principles are identified, the non mandatory norms of the 

law applicable under the conflict rules of the forum (article 7 [2])

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keenam norma yang telah disebutkan 

dan terdapat dalam konvensi tersebut merupakan ciri khas dari lex mercatoria. 

Berdasarkan konvensi, lex mercatoria merupakan sumber hukum utama yang 

berlaku untuk transaksi internasional baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan menerapkan prinsip party autonomy yang ada dalam hukum kontrak. 

                                                            
83 CISG, “Table of Contracting States”, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html, 26 September 2014, diakses pada 11 
Januari 2015
84 Thomas E. Carbonneau, “Lex Mercatoria and Arbitration”, Juris Publishing, 1998, h. 173-
174
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Selanjutnya Carbonneau menjelaskan bahwa CISG dalam pasal-pasalnya 

merumuskan praktek-praktek yang paling umum dan karenanya berdasarkan hal 

tersebut konvensi ini memenuhi syarat sebagai satu bagian dari lex mercatoria. 

“The convention itself purports to formulate the most common practice and 

therefore qualifies as an expressionof lex mercatoria”

3.2 Penggunaan CISG Sebagai Hukum Substantif Kontrak Jual Beli Internasional

Selanjutnya setelah pembahasan CISG merupakan salah satu jenis dari 

hukum para pedagang atau lex mercatoria, oleh karena itu penggunaan CISG 

sebagai hukum substantif dalam penyelesaian sengketa di arbitrase internasional 

mengikuti kaedah lex mercatoria seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya. 

Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui pada keadaan seperti apa CISG ini 

dijadikan hukum substantif di arbitrase internasional sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan pentingnya konvensi internasional ini untuk nantinya 

diratifikasi oleh Indonesia. 

Dibawah ini akan dilakukan analisis kasus putusan arbitrase internasional 

sesuai dengan tiga keadaan penggunaan CISG sebagai hukum substantif yang 

disebutkan oleh Tieder, yaitu pada saat CISG memang dipilih oleh para pihak 

sebagai hukum substantif, pada saat para pihak tidak mencantumkan klausul 

pilihan hukum dalam kontraknya, dan yang terakhir pada saat CISG diterapkan 

meskipun para pihak telah memilih salah satu sistem hukum nasional. Para 

arbitrator tidak terikat pada hukum domestik tertentu, para arbitrator diberi kuasa 

oleh para pihak untuk bertindak mengambil langkah secara damai (amicable 
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compositeurs) atau berdasarkan kepatutan (ex aequo et bono), jika tidak ada kuasa 

pun, ada kecenderungan yang berkembang untuk membolehkan para pihak untuk 

menambah aturan hukum sendiri selain hukum nasional, yang oleh para arbitrator 

dijadikan landasan bagi keputusan mereka.

Putusan arbitrase internasional yang akan dibahas hanya mencakup dua 

keadaan digunakannya CISG, pertimbangan keadaan pertama tidak ikut dibahas 

karena sudah cukup jelas diutarakan bahwa CISG digunakan sebagai hukum 

substantif yang memang telah dipilih secara sengaja oleh para pihak, sehingga dua 

keadaan tersebut yaitu apabila tidak ada klausul pilihan hukum melalui analisis 

putusan Russian Federation Arbitration Proceeding Case Number 68/2004 pada 

tanggal 24 Januari 2005 dan keadaan apabila CISG diterapkan meskipun para 

pihak telah memilih salah satu sistem hukum nasional melalui analisis putusan 

International Chamber of Commerce Number 8502 tahun 1996 diputus pada 

November 1996. Berikut dua keadaan penggunaan CISG sebagai hukum 

substantif pada arbitrase internasional:

3.2.1 CISG sebagai hukum substantif saat tidak ada klausul pilihan hukum

Pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah penjual (seller) berasal dari 

Vietnam yang menjadi pihak tergugat melawan pembeli (buyer) berasal dari 

Belanda yang berperan sebagai perusahaan asal Prancis dan menjadi pihak 

penggugat. Gugatan diajukan oleh penggugat di arbitrase Paris, Prancis. Dalam 

kontrak yang telah dibuat para pihak tidak terdapat klausul pilihan hukum dan 
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tidak pula diketahui pertimbangan hakim terhadap kewenangannya mengadili 

perkara tersebut. 

Kegagalan pemenuhan isi kontrak disebabkan oleh tergugat yaitu penjual 

yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai isi kontrak sehingga menimbulkan 

sejumlah kerugian kepada penggugat akibat kelalaiannya tersebut. Kerugian yang 

dituntut oleh penggugat sebagai kompensasi dari kegagalan pemenuhan isi 

kontrak tersebut tidak secara langsung dapat diputuskan oleh tribunal, 

dikarenakan tidak adanya klausul pilihan hukum sehingga tidak adanya hukum 

substantif yang dapat diterapkan. Tribunal mempertimbangkan bahwa hubungan 

antara para pihak lebih mengarah untuk tunduk pada prinsip hukum umum 

perdagangan internasional dimana The Incoterms 1990 dan UCP 500 sebagai 

salah satu referensi ketentuan yang digunakan oleh para pihak dalam kontrak. 

Namun, tribunal mempertimbangkan bahwa sengketa para pihak tersebut 

tidak dapat diselesaikan memakai The Incoterms 1990 dan UCP 500, tribunal 

menganggap bahwa CISG sesuai untuk diterapkan dalam sengketa tersebut 

disebabkan CISG termasuk ke dalam prinsip-prinsip perdagangan internasional 

yang telah banyak diterima sebagai trade usages dan commercial rules.

Oleh karenanya tribunal memutuskan perkara tersebut menggunakan 

CISG sebagai salah satu hukum substantifnya dengan mempertimbangkan pasal 

76  CISG sebagai berikut:

1. If the contract is avoided and there is a current price for the goods, 
the party claiming damages may, if he has not made a purchase or 
resale under article 75, recover the difference between the price fixed 
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by the contract and the current price at the time of avoidance as well 
as any further damages recoverale unde article 74

2. For the purposes of the proceeding paragraph, the current price is the 
price prevailing at the place where delivery of the goods should have 
been made or, if there is no current price at that place, the price at 
such other place as serves as a reasonable subtitute, making due 
allowance for differences in the cost of transporting the goods.

3.2.2 CISG sebagai hukum substantif meskipun para pihak telah memilih 

sistem hukum suatu negara

Para pihak dalam kasus ini adalah pembeli (buyer) adalah Japanese 

Organization dan penjual (seller) adalah Russian Organization. Kewenangan 

arbitrase Rusia dalam memutuskan sengketa yang terjadi antara para pihak 

tertuang dalam klausula perjanjian arbitrase dalam kontrak yang telah dibuat oleh 

para pihak. Pada perjanjian arbitrase tersebut para pihak memilih dua sistem 

hukum antara sistem hukum Rusia dan hukum Jepang, untuk menyelesaikan 

sengketa dikemudian hari. Pada saat sengketa timbul, pembeli sebagai pihak yang 

merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Arbitrase Federasi Rusia, selanjutnya 

tribunal (pengadilan arbitrase) memutuskan sistem hukum yang digunakan dalam 

sengketa tersebut adalah hukum Rusia. Tribunal memperhitungkan fakta bahwa 

Rusia merupakan negara peserta CISG sehingga tribunal memutuskan untuk 

menggunakan ketentuan hukum dalam CISG dan menjadikan hukum Rusia 

sebagai hukum tambahan apabila ketentuan sengketa yang timbul tidak dapat 

diselesaikan dengan prinsip-prinsip umum dalam CISG. Sehingga dalam kasus ini 

secara sederhananya para pihak dalam kontrak jual beli mereka telah memilih 

pilihan forum arbitrase melalui perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak 
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dan memilih pilihan hukum dianatara sistem hukum Rusia dan Jepang, dan oleh 

tribunal dengan mempertimbangkan kontrak yang telah dibuat sengketa yang 

terjadi menggunakan sistem hukum Rusia dan hukum yang diterapkan adalah 

CISG dengan hukum Rusia sebagai hukum tambahan.

Sengketa yang terjadi disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban yang 

dilakukan oleh penjual yakni Russian Organization padahal sebelumnya pihak 

pembeli telah membayar dimuka/prepaid kewajibannya pada tanggal 20 Mei 

2001. Upaya pemenuhan isi kontrak (remedies) yang diajukan oleh pembeli 

adalah berupa recovery pembayaran yang telah dibayarkan oleh pembeli, 

pembayaran bunga sesuai kesepakatan dalam kontrak, dan biaya arbitrase yang 

dikeluarkan karena timbulnya sengketa tersebut. Tribunal memutuskan 

menggunakan pasal 74 CISG mengenai damages for breach of contract:

3.5.4 Despite the absence of specific provisions as to the effects of 
contract termination in the CISG, it is not disputable that the [Seller] is 
obliged to recover the losses caused by non-fulfillment of its contractual 
obligations. In the present case, the [Seller] did not deliver a part of the 
goods within the term provided in the contract, i.e., failed to perform its 
obligation under the contract and the CISG.

Therefore, the [Buyer] shall be entitled in any event by virtue of art. 45 
CISG "to claim damages as provided in articles 74 to 77."

3.5.5 In accordance with art. 74 CISG, "damages for breach of contract 
by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, 
suffered by the other party as a consequence of the breach." In the 
present case, the [Buyer] includes in its loss the prepayment sum for 
which the [Seller] did not deliver the goods and the bank interest.

In the Tribunal's opinion, [Buyer]'s claims are in conformity with art. 74 
CISG, its calculation is not contested by the [Seller], and it shall be 
subject to satisfaction.
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Oleh karenanya dalam kasus tersebut disebabkan tidak dipenuhinya 

kewajiban oleh salah satu pihak maka berdasarkan pasal 45 jo 74 CISG, pasal 

yang diterapkan oleh tribunal adalah pasal mengenai damages for breach contract

atau kerugian disebabkan pelanggaran isi kontrak sehingga tidak terpenuhinya 

kewajiban. Tribunal memutuskan untuk mengabulkan gugatan/claim yang 

diajukan oleh pembeli meskipun dalam pertimbangannya, Jepang bukan 

merupakan salah satu negara peserta CISG namun atas dasar pasal 1 ayat 1 huruf 

b CISG dimana cakupan dari penggunaan ketentuan konvensi ini adalah apabila 

ketentuan hukum perdata internasional menunjuk CISG, dalam hal ini ketentuan 

nasional hukum Rusia sebagai pilihan hukum yang ditetapkan oleh hakim  

tribunal menunjuk CISG sebagai hukum substantifnya. 
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