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HUKUM BISNIS 

I. PENGERTIAN BISNIS 
Pengertian bisnis— 

Keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus 

yaitu berupa kegiatan mengadakan barang dan jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan , 

dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan 

II. PENGERTIAN HUKUM BISNIS 

Hukum yang mengatur kegiatan yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus 

menerus yaitu berupa kegiatan mengadakan barang dan jasa atau fasilitas untuk 

diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan,mendapatkan keuntungan 

III. KEGIATAN BISNIS 

Ada 5 kelompok kegiatan bisnis— 

1. bidang industri—pabrik 

2. bidang perdagangan—agen 

3. bidang jasa---konsultan 

4. bidang agraris---pertanian 

5. bidang ekstraktif---pertambangan 

5 bidang bisnis dibagi menjadi 3 bidang atau kelompok bisnis— 

1. kegiatan perdagangan ( Commerce)---keseluruhan kegiatan jual beli yang yang dilakukan oleh 

orang atau badan, didalam dan di luar negeri, dengan tujuan memperoleh keuntungan 

Contoh—produsen ( pabrik), agen, toko,  

2. kegiatan industri—kegiatan yang memproduksi atau menghasilkan barang yang nilainya lebih 

berguna dari asalnya--- 

Contoh –industri pertambangan, perkebunan 

3. kegiatan jasa ( servis)---kegiatan yang menyediakan jasa yang dilakukan oleh orang atau 

badan 

Contoh ;jasa pengakutan barang 

IV. Istilah istilah hukum bisnis  

1. hukum dagang—trade mark 

2. hukum perniagaan—commercial law 

3. hukum ekonomi—economic law 



Istilah 1 dan 2, istilah yang sudah sempit yang hanya mengatur perdagangan yang  ada di dalam 

KUHD 

Istilah hukum dagang diganti dengan hukum ekonomi/ hukum bisnis 

V. RUANG LINGKUP BISNIS 

Antara lain--- 

1. kontrak bisnis 

2. bentuk perusahaan 

3. PMA 

4. kepailitan/ likuidasi 

5. jaminan hutang 

6. surat berharga 

7. perlindungan konsumen 

8. keagenan 

9. asuransi 

VI. Sumber Hukum Dagang/ hukum bisnis 

Buku III KUHPerdt 

KUHD 

Undang-undang lain 

Perjanjian ke 2 belah pihak 

VII. PERUSAHAAN 

Pengertian perusahaan tidak ada di dalam KUHD 

1. oleh Molenggraf 

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus , bertindak keluar 

untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang, menyerahkan barang 

dan mengadakan perjanjian 

2. oleh Polak 

Perusahaan adalah suatu perhitungan laba rugi dan dicatat dalam pembukuan 

VIII. PEKERJAAN 

Adalah perbuatan yang dilakukan terus menerus , terang2an yang didasari oleh cinta ilmiah , 

perikemanusiaan, dan agama 



IX. PERKUMPULAN 

Perkumpulan adalah kumpulan dari beberapa orang 

Unsur2nya— 

1. kepentingan bersama 

2.Kehendak bersama 

3. tujuan bersama 

4. kerjasama yang jelas 

Setiap perkumpulan ada yang berbentuk perusahaan atau pekerjaan 

X. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA 

1. badan usaha yang tidak berbadan hukum ( Maatschaap, Firma , CV) 

2, badan usaha berbadan hukum ( PT, Koperasi, yayasan) 

Badan Usaha tidak berbadan Hukum 

Pada badan usaha tidak berbadan hukum semua anggota boleh bertindak dan sekaligus 

bertanggungjawab sesuai dengan perjanjian yang dibuat 

1. MAATSCHAAP 

Adalah suatu badan usaha yang sangat sederhana  

Keanggotaan maatschaap bersifat pribadi , artinya setiap anggota dapat bertindak dan bertindak 

atas nama pribadi, tidak membawa nama maatschaap 

Hal2/ unsur2 pada maatschaap— 

1. cara mendirikan cukup dengan kesepakatan antara anggota saja 

2. Modal dapat berupa uang, barang dan keahlian atau tenaga 

3. keuntungan dibagi sesuai dengan besar kecilnya modal, modal uang terbesar, modal keahlian 

terkecil 

4. tindakan keluar dapat dilakukan oleh semua anggota atas nama pribadi 

5. tanggung jawab bersifat pribadi , kecuali diperjanjikan lain  

2. FIRMA 
Adalah perkumpulan dagang atau badan usaha dengan memakai nam bersama –pasal 16 KUHD 

Setiap anggota firma berhak melakukan pengurusan dan bertindak keluar atas nama firma 

Setiap perjanjian yang dibuat oleh seorang anggota firma dengan pihak ke 3 mengikat anggota 

firma lainnya 

Setiap  keuntungan akan menjadi milik firma 



Tanggungjawab firma adalah tanggungjawab tanggung menanggung 

Tanggungjawab tanggung menanggung artinya jika 1 orang anggota firma berhutang dengan 

pihak lain, maka anggota lain dapat dituntut dan bertanggungjawab 

Firma didasari oleh rasa saling percaya antara para anggota 

Cara mendirikan Firma 

Pada pasal 22 KUHD 

Didirikan dengan akte notaris, didaftarkan, dan diumumkan 

Akte notaris hanya sebagai alat bukti 

Unsur-unsur pada firma 

1. usaha dengan nama bersama 

2. bertindak sendiri2 atas nama firma 

3. tanggungjawab tanggung menanggung 

4. keuntungan sesuai dengan besar kecilnya modal 

BUBAR atau BERAKHIRNYA FIRMA 

Firma berakhir = maatschaap 

1. atas kesepakatan semua anggota 

2. lewat waktu / kadaluarsa 

3. meninggalnya salah satu anggota kecuali diperjanjikan lain 

4. pailit 

5. musnahnya objek 

3. COMMANDITAIR VENOONSCHAP/CV 

Adalah suatu badan usaha atau perseroan antara beberapa orang yang bertanggungjawab 

secara tanggung menanggung dengan beberapa orang lainnya sebagai pelepas uang 

Pada CV yang bertindak keluar hanyalah anggota yang memiliki tanggung jawab tanggung 

menanggung dan  angota yang melakukan pengurusan pada cv 

UNSUR-UNSUR CV 

Unsur2 CV 

1. beberapa anggota  bertanggungjawab secara tanggung menanggung dan melakukan 

pengurusan terhadap CV 

2.Beberapa orang melepaskan uangnya 



3. tanggungjawab penuh terletak pada anggota yang melakukan kepengurusan 

4. tanggungjawab sebatas modal ada pada anggota yang menyerahkan modal saja 

ANGGOTA CV 

1. anggota aktif / komplementair 

Persero atau anggota yang yang bertanggungjawab penuh , menjalankan perusahaan, dan 

bertindak keluar 

2. anggota pasif/komanditaris 

Persero atau anggota yang bertanggungjawab sebatas modal, mendapat keuntungan sebatas 

modal 

CARA MENDIRIKAN 

Cara mendirikan CV adalah dengan akte notaris , didaftarkan dan diumumkan 

Macam2 CV 

1.CV diam2 

2. CV terang2an 

3. CV dengan saham 

Perbedaan CV dan Firma 

FIRMA 

1. setiap anggota memasukkan modal 

2. semua anggota  melakukan kepengurusan dan bertanggungjawab 

3. tanggungjawab tanggungmenanggung ada pada semua anggota 

CV 

1. terdapat anggota pasif yang hanya memasukkan modal 

2. tanggungjawab tanggungmenanggung terletak pada anggota aktif 

BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM 

Yaitu badan usaha yang memilki ciri2 sebagai berikut— 

1. pemisahan harta kekayaan,antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan 

2. untuk mendirikannya perlu pengesahan dari pemerintah 

3. tanggungjawab terbatas 

4. memilki pengurus 



5. dapat melakukan perbuatan hukum 

Pada badan uasaha berbadan hukum, bertindak keluar diwakili oleh pengurus dan 

tanggungjawab dibebankan pada badan usaha 

 

3. PERSEROAN TERBATAS/PT 
Pengaturan PT 

1. Buku III KUHPerdt 

2.KUHD 

3. UU no 1/1995 dan UU no 40/2007—UU tentang PT 

PENGERTIAN PT 

1. Menurut UU PT 

PT adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar berbentuk saham 

2. menurut Prof Soekardono 

PT adalah perseroan khusu yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomis  

CARA MENDIRIKAN PT 

1.didirikan dengan akte notaris oleh lebih dari satu orang. Yang memuat identitas lengkap 

para pendiri komisaris, pemegang saham, rincian saham, nilai nominal dll 

Yang tidak boleh dimuat pada akte pendirian adalah 

Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap 

Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain  

 

2. mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri Hukum dan HAM untuk 

meminta pengesahan dengan melampirkan akte pendirian 

Pengesahan diberikan 60 hari setelah permohonan diajukan  

Apabila para pendiri melakukan suatu perbuatan hukum maka itu menjadi tanggungjawab 

secara pribadi…kecuali 

1.perseroan menerima semua perjanjianyang dibuat oleh para pendiri tersebut 

2. perseroan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian 

tersebut 

3. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum para pendiri tersebut 



Bila ke 3 syarat diatas tidak ada maka akibat resiko dari perbuatan hukum para pendiri tsb 

menjadi tanggungjawab pribadi 

3. mendaftarkan ke kementerian perdagangandan perindustrian 

perdagangan dan perindustrian 

Sesuai dengan uu no 3/1982 tentang wajib daftar perusahaan 

4. diumumkan dalam berita negara  

MODAL PT 

1.Modal awal minimal 50 jt  

2. modal ditempatkan 25 dari modal dasar 

3. modal disetorkan sudah disetorkan oleh pera pendiri 

SAHAM 

Sahamadalah tanda masuk atau ikut serta dalam modal PT 

macam2 saham 

1. saham biasa 

2. saham preferen yaitu saham untuk para pendiri deviden 3 % 

3. saham preferen kumulatif yaitu saham yang tetap diberikan walaupun PT rugi 

Bentuk2 saham 

1.saham atas nama ( an order) adalah saham yang lunas ditempatkan, tertera nama 

pemegangnya 

2. asaham atas tunjuk ( an tounder) adalah saham yang tidak tertulis nama pemilik , yang 

memegang saham berhak  atas keuntungan, pemindahan sahamnya harus dengan izin PT 

Hak dan kewajiban pemegang saham 

Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan 

Kewajiban pemegang saham adalah menyetor saham 

Hak pemegang saham 

1. menerima keuntungan 

2. menghadiri RUPS 

3. hak suara 

4. mendapat pembayaran penuh saham yang telah dibayar jika PT bubar 

ORGAN PT 



1. pengurus 

Di dalam akta pendirian para pendiri ditetapkan sebagai pengurus , untuk selanjutnya 

pengurus ditetapkan oleh RUPS 

Pengurus PT ( direktur/tidak) adalah orang yang diangkat oleh RUPS untuk memimpin PT 

dan bertanggungjawab pada RUPS 

KEWAJIBAN PENGURUS 

1.Mengurus harta kekayaan perseroan 

2. mengelola usaha perseroan 

3. mewakili PT di luar dan didalam  

TANGGUNGJAWAB PENGURUS 

1. tanggungjawab keluar 

Yaitu sebatas kekuasaan yang diberikan oleh PT dan tidak bertentangan dengan maksud dan 

tujuan PT, pengurus tidak terikat dengan tindakan yang dilakukannya 

2. tanggungjawab ke dalam 

Yaitu mempertanggungjawabkan semua kepengurusan di hadapan RUPS 

KOMISARIS 

Diangkat oleh RUPS  

Tugas komisaris mengawasi serta mengamati tindakan pengurus atau direksi dalam 

menjalankan PT  

Komisaris wajib memeriksa buku , surat2, barang2 dll dan leluasa bertindak dalam 

pengawasan 

Direksi / pengurus wajib memberikan keterangan kepada komisaris 

Komisaris tidak berhak mewakili pt di luar  

RUPS 

Adalah rapat dari para pemegang saham pada suatu PT 

RUPS memiliki kekuasaan tertinggi pada PT 

Kehendak pemegang saham adalah kehendak PT 

RUPS bersidang 1x dalam 1 tahun 

Hak suarat pemegang saham 

1. jumlah saham 1-20= 1 saham dstnya kelipatan 20 



Macam2 PT 

1. PT tertutup 

2. PT terbuka 

3. PT umum—modal dijual di bursa saham, pemegang saham adalah orang2 yang 

mempunyai perhatian terhadap kurs saham (spekulasi) 

PEMBUBARAN PT 

1.dibubarkan oleh hakim 

2. lewat waktu 

3. atas keputusan RUPS 

4. dinyatakan Pailit 

5. modal berkurang 75 % terus menerus 

 

VI. Hukum Asuransi(pasal 246 KUHD) 

Hukum asuransi adalah hukum yang mengatur hubungan antara penanggung dan 

tertanggung dalam suatu perjanjian asuransi 

Asuransi adalah suatu hubungan antara penanggung dan tertanggung dimana pihak 

tertanggung membayar premi untuk suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak 

penanggung akan akan membayar sejumlah uang atas peristiwa yang dipertanggungkan 

Latar belakang munculnya asuransi 

Karena manusia selalu mengalami peristiwa2 

Manusia mengalami peristiwa dalam kehidupannya, peristiwa tersebut mendatangkan 

resiko yang tidak dapat ditanggung sendiri, resiko tersebut mendatangkan ketidakpastian, 

maka untuk mengubah ketidakpastian menjadi suatu kepastian maka resiko tersebut 

dialihkan kepada pihak lain 

Elemen yuridis dalam asuransi 

1.ada tertanggung ( yg mengasuransikan) 

2. pihak penanggung ( perusahaan yg menjamin) 

3. adanya kontrak  

4. adanya kerugian yang ditanggung 

5. adanya peristiwa yang menyebabkan kerugian 

6. adanya premi 



7. adanya uang asuransi 

Resiko dalam asuransi— 

1. risiko murni—kejadian yang belum pasti 

2. risiko spekulasi-kejadian pasti terjadi-tetapi apakah akan menguntungkan atau merugikan 

3. resiko khusus-resiko pada 1 individu 

4. resiko fundamental-resiko bersumber dari kejadian umum—banjir 

5. resiko statis—resiko tetap, kebakaran 

6. resiko dinamis –resiko yang berubah-ubah sesuai perkembangan zaman, anggota  tangan  

Kontrak asuransi termasuk kedalam kontrak bernama dalam KUHPerdt yaitu kontrak 

untung-untungan pada bab 12 buku III KUHPerdt pasal 1774-1791  

Kontrak asuransi tidak termasuk kedalam suatu perjudian yang diatur dalam KUHPerdt 

sebab— 

1. antara asuransi dan perjudian terpisah 

2. asuransi kebutuhan bisnis, jadi bukan judi 

3. sudah diatur dalam UU 

4, asuransi sangat bermanfaat  

Kontrak asuransi 

Sudah dalam bentuk standar yang dikenal dengan “polis” 

Azas atau prinsip yang berlaku pada kontrak asuransi 

1.azas keterbukaan—kedua pihak memberikan keterangan yang jelas 

2. azas kontrak bersyarat—syarat terjadinya suatu peristiwa 

3. azas kontrak untung2an—keuntungan yang akan diterima oleh salah satu pihak dengan 

terjadinya perintiwa yang dipertanggungkan  

4.. Insurable interest 

Benda atau orang diasuransika harus memilki kepentingan dengan yang mengasuransikan 

5. utmost good faith 

Penutupan asuransi dianggap sah apabila denagn iktikad baik 

6. Indemnity 

Dasar penggantian kerugian setingginya2 sebesar kerugian yang diderita tidak boleh 

mencari keuntungan 



7. Subrogation 

Tidak boleh mendapat  penggantian kerugian lebih dari dua kali 

 

Polis asuransi— 

Adalah isi dari kontrak asuransi didalamnya dicantumkan hak dan kewajiban para pihak 

,syarat dan prosedur klaim, tatacara pembayaran premi 

Polis asuransi dapat dinegosiasikan, namun biasanya merupakan perjanjian yang sudah baku 

/standar sehingga tidak dapat diubah  

Pihak tertanggung berada pada posisi menerima atau menolak tsb ( take it or leave it) 

Jenis-jenis asuransi 

1. asuransi kerugian 

2. asuransi kebakaran 

3. asuransi pengangkutan laut 

4. asuransi jiwa 

5.asuransi kecelakaan 

6. asuransi kesehatan 

7. asuransi penerbangan 

8. asuransi gangguan usaha 

9. asuransi kredit 

Terjadinya  perjanjian asuransi 

1. Menurut pasal 255 KUHD                                           semua perjanjian asuransi harus 

dibentuk secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis 

2. Menurut pasal 257 KUHD 

Perjanjian asuransi dianggap sudah terjadi apabila hak dan kewajiban para pihak sudah 

ditetapkan, walaupun polis belum ditandatangani 

Polis adalah akte perjanjian asuransi 

Isi polis antara lain--- 

Identitas para pihak 

Hari tanggal perjanjian 

Objek perjanjian 



Jumlah premi dan uang asuransi 

Bahaya2 yang ditanggung 

Klausula bebas dari moles 

Musnahnya barang ataubarang menjadi busuk karena kekerasan, pemerasan, pembajakan, 

perampokan,penahanan perang, dapat membebaskan sipenanggung dari pembayaran ganti 

rugi jika diperjanjikan, tetapi jika tidak diperjanjikan maka penggung wajib penggantian  

 

Daftar Wajib Perusahaan 

UU No 3 / 1982 

Tujuan – 

1.Perlindungan kepada perusahaan2 yang menjalankan usahanya secara jujur 

2. pemerintah dapat mengetahui kondisi dunia usaha 

3. menghindari praktek usaha yang tidak jujur 

4. pihak ke 3 mendapatkan informasi tentang perusahaan 

Pengertian wajib daftar perusahaan 

Adalah catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan UU yang memuat hal2 yang wajib 

didaftarkan oelh setiap perusahaan  

Perusahaan yang wajib didaftarkan – 

Adalah perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah RI termasuk 

kantor cabang, kantor pembantu , anak perusahaan, agen 

Perusahaan yang tidak wajib didaftarkan— 

1. perjan 

2. perusahaan kecil 

 

Perantara dalam perdagangan 

1. makelar 

Adalah pedagang perantara  dalam melakukan pekerjaannya disumpah oleh PN. 

Pekerjaannya adalah menyelenggarakan perusahaan dengan jalan membuat transaksi untuk 

pihak pemberi kuasa dengan cara menjual, membeli barang2, saham, wesei, dan 

mengusahakan asuransi , dengan menerima upah atau provisi 

  



Tugas makelar 

1.Menjadi perantara dalam perdagangan 

2. menyelenggarakan lelang 

3. menyortir barang2 

4.Menjadi arbiter dalam perselisihan 

Komisiner = makelar 

Komisiner dalam betindak atas nama sendiri  

Tidak disumpah dalam pekerjaannya 

Bertindak boleh melebihi batas yang ditentukan dalam pemberian kuasa   

Istilah makelar dan komisioner yg diatur dalam KUHPerdt sudah tidak populer lagi dalam 

prakteknya 

Istilah sekarang untk pedagang perantara adalah agen atau distributor 

Dalam bidang properti dan real estate dikenal dengan Broker atau agen 

Dalam jual belai sham dikenal dengan Pialang dn broker atau dealer  

Secara umum semua disebut dengan agen 

Agen adalah orang atau badan yang bekerja mewakili pihak lain ( prinsipal) untuk melakukan 

kegiatan bisnis untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ke 3 dalam suatu wilayah 

pemasaran dengan mendapatkan komisi 

Agen tunggal – 1 agen dalam 1 wilayah tertentu  

Perbedaan agen dan distributor 

1. hubungan dengan prinsipal 

a. agen menjual barang atas nama prinsipal 

b. distributor bertindak atas nama sendiri  ( independent tender) 

2. Pendapatan  

a. pendapatan agen berupa komisi dari hasil penjualan  

b.pendapatan distributo berupa laba dari selisih harga beli (dari prisipal) dengan harga jual 

kepada pembeli  

3. pengiriman barang 

a. agen—barang dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen 

b.distributor barang dikirim ke distributor dan kemudian kepada konsumen  



4. pembayaran harga barang 

a. agen—pembayaran harga langsung kepada prinsipal tanpa melalui agen 

b.pembayaran harga dari konsumen kepada distributor, kemudian distributor membayar 

kepada prinsipal 

Kantor representatif ( representatif office adalah orang dalam prinsipal yang bertugas 

melakukan pemasaran 

Kantor cabang=kantor reperesentatif tapi punya kewenangan lebih luas yang hampir sama 

dengan prinsipil kecuali kewenangan melakukan kontrak khusus , karena kontrak khusu 

harus ditanda tangani oleh direksi 

Dasar hukum pengaturan agen dan distributor 

1. KUHPerdt tentang kebebasan berkontrak 

2. KUHPerdt tentang kontrak pemberian kuasa 

3. KUHD tentang makelar 

4. KUHD tentang  komisioner 

5. perUUan pasar modal tentang pialang 

6. peraturan departemen perdagangan perindustrian tentang pengawasan keagenan 

Jenis2 keagenan 

Agen manufaktur ( hubungan dg pabrik 

Agen penjualan 

Agen pembelian 

Agen umum ( seluruh transaksi 

Agen khusus ( pengacara 

Agen tunggal/ ekslusif  ( I agen 1 wilayah 

Kontrak keagenan adalah kontrak yang dibuat oelh agen dan prinsipal yang  memuat— 

1. pengangkatan keagenan 

2. hak dan kewajiban para pihak 

3. masa berlaku kontrak 

4. wilayah keagenan 

5. produk yg dijual  

6.Paten dan merek produk 



7. komisi dan harga barang 

8.target 

 

Pembukuan 

UU No 28/ 2007  

Pembukuan adalah catatan mengenai keadaan serta harta kekayaan perusahaan sehingga 

dapat diketahui hak dan kewajiban perusahaan terhadap pihak lain 

Pasal 8 UU No 28/ 2007 

Setiap pengusaha atau setiap yang membuka perusahaan wajib membuat pembukuan 

Kewajiban itu antara lain 

Membuat catatan 

Setiap tahun dalam 6 bulan pertama membuat neraca 

Menyimpan buku2 dan surat bukti, telegram, dan surat2 yang dikirim selama 3 tahun dan 

surat2 lain selama 10 tahun 

Sanksi jika tidak membuat pembukuan 

Sanksi administrasi dan sanksi pidana 

Kekuatan pembuktian dari pembukuan adalah diserahkan kepada hakim 

Sifat  pembukuan— 

Rahasia 

Namun sifat rahasia dapat diterobos karena 2 cara rpresentatif dan communication 

Sifat rahasia dari pembukuan tidak berlaku lagi apabila terjadi masalah yang harus 

diselesaikan  

Penerobosan rahasia pembukuan tsb adalah— 

1. Representation/ membuka 

Hakim yang menangani perkara dapat memerintahkan kepada kedua pihak untuk untuk 

memperlihatkan secara terbuka pembukuannya 

2. Communication/ memberitakan 

Pengusaha dapat memberitakan isi pembukuannya 

Antara lain dalam hal 

Menyelesaikan warisan 



Untuk kepentingan perseroan 

Dalam keadaan pailit 

  

Hak Kekayaan Intelektual 

Latar Belakang 

Manusia mempunyai kemampuan intelektual untuk menghasilkan karya2 di bidang tekhnologi, 

ilmu pengetahuan seni dan sastra,karya2 tersebut perlu dihargai dan dilindungi karena telah 

memberikan manfaat dan dinikmati oleh orang banyak 

Jenis2 HAKI 

1. Hak Milik Industri 

a.hak paten 

b.hak merek 

c.desain produksi 

d. rahasia dagang 

2. hak cipta 

HAK CIPTA 

UU No 19/ 2002 

Adalah perlindungan hak yang diberikan kepada orang2 yang berkarya dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra 

Objek hak cipta 

Buku, pertunjukan musik, kerawitan, drama, ciptaan tari, famlet, musik rekaman, lukisan, 

pahat,patung, kaligrafi, batik, arsitektur, program komputer 

Yang tidak termasuk objek hak cipta 

Hasil rapat lembaga negara 

UU, Putusan pengadilan 

Pidato kenegaraan  

Karya2 yang diberikan perlindungan adalah karya2 yang sudah dinikmati oleh orang banyak dan 

sudah didaftarkan 

Tujuan pendaftaran hak cipta adalah sebagai pembuktian bahwa karya itu adalah ciptaan dari 

yang mendaftarkan  

 



Hakikat dari hak cipta adalah sebagai hak moral dan hak ekonomi 

1. hak moral maksudnya hak pencipta yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain tanpa izin dari 

penciptanya 

2. hak ekonomi maksudnya adalah hak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan hasil 

penjualan 

Sifat hukum dari hak cipta 

1. hak cipta termasuk benda bergerak 

2. hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara pewarisan, hibah, wasiat 

3. hal2 yang berkaitan dengan hak cipta tidak dapat disita karena hak cipta itu bersatu dengan 

penciptanya 

Pasal 14 UU hak cipta 

Seseorang dapat mempergunakan hak cipta orang lain dengan menyebutkan sumbernya secara 

lengkap dan digunakan untuk kepentingan umum atau bukan untuk kepentingan komersil, jika 

tidak dilakukan demikian maka akan termasuk sebagai pelanggaran 

Contoh—memperbanyak foto seizin orangnya 

Masa berlaku hak cipta 

1. seumur hidup + 50 tahun untuk karya buku, famlet, tari, lukisan, pahat, patung, kaligrafi, 

arsitek 

2. selama 50 tahun  untuk segala pertunjukan 

3. selama 25 tahun untuk fotografi dan komputer 

Dirjen hak cipta menerima setiap pendaftaran hak cipta, artinya tidak ada penyelidikan terlebih 

dahulu terhadap semua hak cipta yang didaftarkan, pendaftaran dilakukan sebagai perlindungan 

HAK MEREK ( UU No 15/2001) 

Hak merek                                           

   adalah perlindungan hak yang diberikan kepada sesorang yang berkarya dalam bentuk tanda 

tulisa, tanda gambar dan kombinasi tulisan dan gambar, yang bertujuan untuk membedakan 

suatu barang/ produk dengan barang atau produk yang lainnya 

Ada 5 pemabatasan merk, sehingga sebuah merk dikatakan merk— 

1. mempunyai daya pembeda 

2. mudah diingat/ diulang2 

3. sebagai suatu simbol 

4. melindungi para konsumen 



Pengertian merk— 

Adalah tanda berupa gambar, nama, kata huruf, angka, warna atau kombinasi dari unsur2 tsb yg 

memiliki tanda pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa  

Macam2 merk--- 

1. merk dagang—digunakan pada barang yg diperdagangkan 

2. merk jasa –digunakan pada jasa yang dipergunakan 

Merk yang tidak dapat didaftarkan— 

1. bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum,agama 

2. tidak mempunyai daya pembeda 

3.telah menjadi milik umum (menyerupai rambu lalin) 

4. merk adalah keterangan barang dan jasa yang didaftarkan—kopi—merk kopi 

Merk yang ditolak pendaftarannya— 

1. menyerupai nama orang terkenal, foto dan merk dan nama orang lain yang sudah terkenal 

kecuali dengan izin yang berhak 

2. peniruan/ menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang,simbol, dari negara, 

lembaga nasional/internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yg berwenang 

3.Peniruan atau menyerupai tanda cap stempel resmiyang digunakan oleh negaraatau lembaga 

pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang 

4. menyerupai ciptain orang lain yang dilindungi UU 

Jangka waktu berlakunya merk-- 

Perlindungan merk diberikan dalam jangka waktu 10 th sejak tgl penerimaan pendaftaran dan 

dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama  

Hak merk dapat dialihkan— 

Pewarisan, wasiat, hibah,perjanjian (lisensi merk)  

Sistem pendaftaran pada merk— 

1. sistem konstitutif—sistem pendaftaran yang menimbulkan hak sebagai pemegang merk 

2. sistem deklaratif– sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan saja sebagai 

pemegang hak merk 

Cara pendaftaran merk— 

1. diajukan tertulis dengan bahasa indonesia dengan memuat, identitas , merknyadll 



2.kantor pendaftaran merk dephukham memeriksa dan memasukkan dalam daftar umum merk 

dan memberikan sertifikat merk sebagai bukti pendaftaran  

Hapusnya hak merk— 

1. bila tidak digunakan 3 th berturut2 

2merk digunakan untuk jenis barang/jasa yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan  

Hak paten ( UU No 14/ 2001)— 

Adalah perlindungan hak yang diberikan kepada orang2 yang berkarya dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi 

Contoh—penemuan yang diterapkan dalam proses industri 

penemuan pengetahuan secara ilmiah 

Cakupan pengerian hak paten— 

1. deskripsi/ uraian penemuan, penjelasan tertulis tentang cara melaksanakan penemuan, 

sehingga dapat dimengerti oleh orang yang ahli di bidangnya 

2. uraian singkat berupa gambar 

3. uraian tertulis inti penemuan 

4. gambar tekhnik penemuan, yang memuat tanda, simbol, angka, gambar, diagram yang 

menjelaskan bagian penemuan 

Jangka waktu berlakunya hak paten— 

14 tahun dapat diperpanjang 

Penemuan yang dapat diberikan hak paten penemuan dibidang tekhnologi yang diterapkan 

dalam bidang industri dan melalui langkah inventif 

Langkah inventif maksudnya penemuan tsb bagi orang yang mempunyai keahlian baisa 

mengenai tekhnik merupakan hal yang tak dapat diduga sebelumnya 

Penemuan yang tidak dapat diberikan hak paten— 

1. penemuan tentang proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan UU, ketertiban 

umum dan kesusilaan 

2. penemuan tenatang proses atau hasil produksi makanan dan minuman yang dibuat melalui 

proses kimia, dengan tujuan untuk dikosumsi manusia dan hewan 

3. penemuan tentang jenis/varietas tanaman atau hewanatau proses pembiakan tanaman dan 

hewan  

4. penemuan tentang metode pemeriksaan , perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang 

diterapkan pada hewan dan manusia 



5. penemuan tentang teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematik 

Permintaan hak paten 

Dilakukan oleh penemuatau konsultan paten kepada kantor pendaftaran paten  

Permohonan paten yang diterima adalah yang mendaftarka pertama kali 

Pembatalan hak merek 

1. paten tidak dilaksanakan dlam waktu 48 bulan sejak tanggal pemberian paten 

2. tidak membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yg sudah ditetapkan UU 

Lisensi paten 

Lisensi adalah izin menggunakan hak paten orang laindengan suatu perjanjian 

Lisensi berbeda dengan pengalihan paten 

Pada pengalihan paten kepemilikan hak paten beralih, sedangkan pada lisensi hanya pemakaian 

hak paten saja yang dapat dipergunakan oleh orang lain, sed ngkan hak patennya tetap ditangan 

penemu 

Lisensi wajib 

Permintaan lisensi kepada PN oleh setiap orang yang ingin mempergunakan hak paten orang 

lain  

Lisen si wajib diajukan dalam waktu 36 bulan sejak pemberian paten oleh dirjen oaten  

Pelaksanaan lisensi wajib disertai dengan pemberian royalti oleh pemegang lisensi kepada 

pemilik hak paten yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan negeri 

 

SURAT BERHARGA 

Surat berharga adalah surat yang bernilai ekonomis yang mudah diperdagangkan yang 

membuktikan sipemilik atau pemegangnya berhak atas sejumlah uang senilai surat berharga tsb 

Ciri-ciri/unsur2 surat berharga 

1. merupakan bukti tuntutan hutang 

2. sebagai pembawa hak ( melekat pada surat berharga) 

3. mudah diperdagangkan 

Sifat surat berharga 

1. surat berharga bersifat An Order—SB yang menunjukkan kreditur atau pemegang tertentu 

yang berkuasa untuk mengalihkan piutang yg timbul dalam surat berharga tsb 



2. surat berharga bersifat AnTounder-SB yang tidak menunjukkan kreditur tertentu atau nama 

pemilik / pemegang tidak tertulis, tetapi setiap pemegang SB ini berhak atas piutang yg timbul 

dalam SB tsb 

Pengalihan tidak perlu dengan endossemen 

Macam2 surat berharga 

1. efek—saham, obligasi 

2. wesel---wesel tagih dan wesel bayar 

3. konosemen 

4. cek 

1. saham adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa pemegangnya ikut menanamkan 

modal pada suatu perusahaan sehingga berhak atas suatu keuntungan  

Waktu dan besarnya keuntungan tidak tetap 

Obligasi surat berharga yang membuktikan  pemegangnya mempunyai tagihan keuntungan 

suatu perusahaan  

Waktu dan besarnya bunga dalam jumlah yang tetap  

2. wesel 

a.wesel tagih –surat berharga yg dibuat oleh suatu pihak yg isinya berupa perintah untuk 

membayar 

b.wesel bayar ( aksep/promes)—surat berharga yg dibuat oleh debitur yang isinya sanggup 

untuk membayar 

Cek—surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya—untuk 

1. mengambil uangnya sebagai dana simpanan di bank 

2. menuruh bank untuk membayar kepada kreditur yang memgang cek atas rekening koran di 

bank 

Cek kosong—cek yg ditulis oleh suatu pihak seakan2 masih punya dana simpanan di bank 

Perbedaan wesel dan cek 

Wesel 

1.Pemegang wesel bukan nasabah bank 

2. wesel bukan alat kredit, tapi sebagai alat pembayaran 

3. tercantum tgl pembayaran 

Cek 



1. pemegang adalah nasabah bank 

2. sebagai alat kredit 

3. tidak tercantum tgl pembayaran 

4. konosemen 

Adalah tanda penerimaan barang untuk diangkut dengan kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perlindungan Konsumen 

Pengertian                                                                        

Adalah seperangkat aturan yang mengatur untuk melindungi konsumen 

Konsumen—pengguna akhir (end user)/ pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam 

masyarakat , untuk dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan bukan untuk diperdagangkan 

Azas perlindungan konsumen 

1. mendapatkan keadilan 

2. mencapai azas mufakat 

3. mencapai azas keseimbangan 

4.mendapatkan kepastian hukum 

Tujuan perlindungan konsumen 

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri 

2. mengangkat harkat dan martabat konsumen, dengan cara menghindarkan dari ekses negatif 

pemakaian barangdan jasa 

3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan dan menuntut 

hak2nya sebagai konsumen 

4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum 

Hak dan Kewajiban Konsumen 

1. hak atas keamanan dan kesehatan 

2. hak atas informasi yang jujur 

3. hak pilih 

4. hak untuk didengar 

5. hak mendapatkan lingkungan hidup bersih 

4 macam hak+ panca hak konsumen 

Hak tambahan bagi konsumen 

1.Hak mendapatkan advokasi, perlindungan upaya penyelesaian sengketa konsumen 

2. hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 

3. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminasi  

4. hak mendapatkan kompensasi yang layak atas pelanggaran haknya 

Kewajiban konsumen 



1. membaca dan mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan 

2. beriktikad baik dalam melakukan transaksi  

3. membayar sesuai dengan nilai tukar 

4. mengikuti upaya  penyelesaian hukum tentang sengketa konsumen secara patut 

Hak Pelaku Usaha 

1. menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan  

2. mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan konsumen yang tidak beriktikad baik 

3. melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen 

4. merehabilitasi nama baik 

Kewajiban Pelaku Usaha 

1. beriktikad baik dalam melakukan usahanya  

2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan penggunaan barang 

dan jasa 

3. memberlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif 

4. menjamin mutu barang dan jasa sesuai standar mutu yang berlaku 

5. memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian dalam penggunaan barang 

6. memberi jaminan atau garansi atas barang yg diproduksinya 

Perbuatn yang dilarang bagi pelaku usaha— 

Untuk melindungi konsumen dari ketidakadilan perUUan memberikan larangan kepada pelaku 

usaha dalam hubungan dengan kegiatannya sebagai pelaku usaha  

Larangan2 tsb dapat dikategorikan sebagai berikut--- 

1. larangan yang berhubungan dengan barang barang atau jasa yang diperdagangkan 

2. larangan yang berhubungan dengan promosi / iklan yang menyesatkan  

3. larangan dalam hubungan dengan penjualan barang secara obral atau lelang yang 

menyesatkan 

4. larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan 

5. larangan terhadap tawaran dengan iming2 hadiah 

6. larangan tawaran dengan paksaan  

7. larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelian melalui pesanan 



8. larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan 

9. larangan yang berhubungan dengan kaluasula baku  

Penegakan hukum konsumen 

1. konsekwensi yuridis terhadap pelanggaran perUUan tentang perlindungan konsumen 

a.kewajiban pelaku usaha/importir/penjual untuk menghentikan kegiatannya atau menarik 

barangnya dari peredaran 

b.memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam waktu 7 hari setelah transsaksi 

c. tuntutan pidana kepada pelaku usaha dengan beban pembuktian kapada pelaku usaha  

Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

Untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk badan perlindungan konsumen 

nasional yang berkedudukan di jakarta 

Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri setelah dikonsultasikan 

dengan DPR  

Bila perlu BPKN dapat dibentuk di daerah  

Tugas2 BPKN 

1. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun 

kebijaksanaan di bidang perlindungan nasional 

2. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perUUan  

3. melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan 

konsumen 

4. mendorong berkembangnya perlindungan lembaga konsumen swadaya masyarakat 

5. memasyarakatkan prinsip perlindungan  konsumen 

6. menerima pengaduan tentang perlindunagn konsumen 

7. melakukan survei yang menyangkut dengan kebutuhan konsumen 

8. bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional 

Lembaga Perlindunagn Konsumen Swadaya Masyarakat 

Tugas2— 

1. menyebarluaskan informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan konsumen 

2. memberi nasehat kepada konsumen yang memerlukannya 

3. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan konsumen 



4. membantu konsumen memperjuangkan haknya dan menerima pengaduan  

5. mengawasi bersama pemerintah dan masyarakat demi perlindunagn konsumen  

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan  

Gugatan dapat diajukan oleh— 

1. seorang konsumen 

2. sekelompok konsumen  

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya msy 

4. pemerintah atau instansi terkait jika merugikan masyarakat banyak  

Penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh oleh BPSK tk II 

Putusan BPSK tk II merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik dan eksekusi dapat 

dimintakan pada PN diwilayahnya 

Tugas BPSK 

1. menangani penyelesaian sengketa konsumen denagn cara mediasi, konsolidasi dan arbitrase 

2. memberikan kosultasi perlindungan konsumen 

3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku 

4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran perUUan perlindungan 

konsumen 

5. menerima pengaduan konsumen 

6. menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha berupa ganti rugi  maksimum Rp 200.000.000 

Penerapan sanksi2 

Sanksi pidana 

Dijatuhkan oleh PN berupa— 

Penjara max 5 th  atau denda 2 miliar untuk perbuatan tertentu 

Penjara max 2 th atau denda 5 ratus juta untuk perbuatan tertentu 

Pidana penjara umum atau denda umum 

Pidana tambahan berupa 

Perampasan barang tertentu 

Pengumuman keputusan hakim 



Pembayarn ganti rugi 

Penghentian kegiatan tertentu 

Kewajiban penarikan barang 

Pencabutan izin usaha 

2.Sanksi perdata berupa kompensasi atau ganti rugi yang dijatuhkan melalui persidangan 

perdata PN 

3. sanksi administrasi 

Oleh BPSK dan PN 

Oleh pejabat pemerintah yang berwenang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS 

Saat ini model2 penyelesaian sengketa bisnis dilakukan dengan— 

1.arbitrase 

2.negosiasi 

3. mediasi 

4. konsiliasi 

5. pencari fakta 

6. minitrial 

7. ombudsman 

8. penilaian akhir 

9. pengadilan kasus kecil 

10. peradilan adat 

1. negosiasi adalah proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu 

kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak 

Negosiasi dilakukan jika telah ada sengketa dan belum ada sengketa karena masalahnya belum 

dibicarakan 

Negosiasi sederhana dilakaukan  oleh para pihak yang berkepentingan 

Negosiasi yang kompleks melibatkan seorang negosiator khusus masing2, misal lawyer 

Ciri2 negosiator— 

1. mampu berpikir secara cepat tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas 

2. dapat bersikap manis tetapi meyakinkan 

3. dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu 

4. dapat dipercaya tanpa harus mempercayai orang lain 

5. dapat mempesona tanpa harus terpesona  

2.Mediasi—adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak luar yang netral, 

tidak memihak, untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa dengan 

memuaskan kedua belah pihak 

Pihak ke 3 yang menyelesaikan disebut mediator  

Tugas mediator— 

1. menciptakan forum2, seperti mengundang rapat 



2. mengumpulkan dan membagi informasi 

3. memcahkan masalah 

4. mengusulkan keputusan / solusi 

3. konsiliasi—proses penyelesaian sengketa hampir sama dengan mediasi 

Perbedaannya dengan mediasi, pada konsiliasi tidak ada kewenangan untuk mengusulkan 

penyelesaian sengketa seperti pada mediasi 

Pada Mediasi dan konsolidasi tidak ada kewenangan dalam memberikan putusan seperti pada 

arbitrase 

Aturan main bagi mediator dan konsiliator— 

1.membantu para pihak secara independen 

2. berpegang pada prinsip keadilan dan objektif, dengan mempertimbangkan hal2 sbb— 

a.hak dan kewajiban para pihak 

b.kebiasaan dalam perdagangan 

c.praktek bisnis yang telah terjadi , termasuk praktek bisnis ke 2 belah pihak   

3. menentukan bagaimana proses konsiliasi yang dianggap layak 

4. dapat mengajukan proposal penyelesaian sengketa 

4. Pencari fakta—suatu proses yang dilakukan oleh sesorang atau tim sebagai pihak yang 

independen atau hanya sepihak untuk melakukan proses pencarian fakta terhadap suatu 

masalah yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat 

Tugas pencari fakta— 

1. mengumpulkan fakta 

2. memverifikasi fakta 

3. menginterpretasi fakta 

4. melakukan wawancara 

5. melakukan dengar pendapat 

6. menarik kesimpulan tertentu 

7. memberikan rekomendasi 

8. mempublikasikan ( bila perlu) 

5. Minitrial—atau pengadilan mini adalah sistem pengadilan swasta untuk menyelesaikan, 

memeriksa dan memutuskan terhadap kasus2 perusahaan dilakukan oleh yang disebut dengan 

manajer yang diberi wewenang untuk menegosiasikan settlement diantara ke 2 belah pihak  



Para manjer biasanya adalah pensiunan hakim, pengacara panutan,  

Prosedurnya sederhana dengan onkos yang murah 

Hakim sewaan –seorang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menyelesaikan perkara tertentu, 

hasilnya sama dengan  putusan pengadilan   

6. ombudsman—adalah seorang pejabat publik yang independen yang diangkat oleh DPR untuk 

melakukan kritik , investigasi dan publikasi terhadap kegiatan adm pemerintah, tetapi bukan 

untuk membatalkan atau menyatakan batal terhadap kegiatan tsb 

7. penilaian ahli –adalah seorang ahli yang melakukan penelaahan dan memberikan pendapat 

terhadap kasus2 yang rumit yang sesuai dengan bidang ilmunya  

8. pengadilan kasus kecil- 

Model pengadilan dalam sistem peradilan biasa dengan prosedur dan pembuktian sederhana 

terhadap kasus2 kecil dengan prosedur yang cepat dan tidak memakai pengacara 

9. pengadilan adat—pengadilan yang hanya menyelesaikan masalah adat –KAN ( kerapatan adat 

nagari ) di Sumbar, Tuha Peut di Aceh  

10. Arbitrase 

Adalah penyelesaian sengketa perdata oleh pihak swasta berdasarkan suatu kontrak tertulis 

yang dibuat oleh ke 2 pihak yang bersengketa 

Pihak yang menyelesaikan disebut arbiter dipilih oleh ke 2 belah pihak, arbiter terdiri dari 

orang2 yangan perkara yang tidak berkepentingan dengan perkara ybs 

Syarat2 untuk menjadi arbiter— 

1. cakap dalam melakukan tindakan hukum 

2. berumur min 35 tahun  

3. tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda sampai derajat ke 2 dengan pihak yang 

bersengketa 

4. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas keputusan arbitrase 

5. mempunyai pengalaman atau menguasai secara aktif dalam bidangnya min 15 tahun 

6. hakim, jaksa,panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter   

Prinsip2 arbitrase  

1. efisisen 

2. accessibility (terjangkau baik biaya, waktu dan tempat 

3. final and binding (putusan terakhir dan mengikat) 

4. proteksi hak apar pihak 



5. adil ( fair and Just) 

Sesuai dengan sense of justice dalam masyarakat 

6 kredibilitas , putusan akan dihormati 

Macam2 arbitrase 

1. arbitrase mengikat—putusan mengikat ke 2 pihak 

2,arbitrase tidak mengikat—putusan tidak mnegikat 

3. arbitrase kepentingan (interest arbitration)-untuk menciptakan provisi dalam kontrak yang 

oleh para pihak mengalami jalan buntu 

4. arbitrase hak—memberikan keputusan kepada para pihak 

5. arbitrase sukarela—yang dimintakan sendiri oleh para pihak 

6. arbitrase wajib –wajib dietntukan oleh pemerintah –engketa buruh 

7. arbitase Ad Hoc-tidak ada badannya menunjuk orang secara bebas  

8. arbitrase lembaga—sudah ada lembaganya 

9. arbitrase nasional—yang bersengketa dalam 1 negara 

10. arbitrase internasional—yang bersengketa dari negara yang berbeda 

11. arbitrase kualitas—sesuai dengan fakta  

12. arbitrase tekhnis—sesuai dengan yang timbul dari penyusunan dan penafsiran suatu kontrak  

13. arbitrase umum—ruang lingkup semua bidang-BANI 

14. arbitrase—bidang khusus—ruang lingkup di bidang tertentu-arbitrase muamalat—khusus 

sengketa bank syariah— 

Contoh arbitrase khusus ineternasional— 

a.Commodity trade arbitration 

b. ISCID international centre for settlement of invesment disputes 

c. Maritime arbitration 

d. Contruction industry arbitration 

e. dll 

Kelebihan arbitrase— 

1. prosedur tidak berbelit, putusan cepat 

2. biaya murah 



3. putusan tidak diekspos 

4. hukum dan pembuktian lebih luwes 

5. para dapat memilih hukum yang akan diberlakukan 

6. memilih arbiter sendiri 

7. arbiter ahli dalam bidangnya 

8.putusan lebih terkait denagn sikon 

9. putusan inkracht (final and binding) 

10. bisa eksekusi 

11. putusan mudah dimengerti 

Kelemahan arbitrase- 

1. tidak tersedia untuk perusahaan kecil 

2. kurangnya unsur finalty 

3. kurang power menggiring para pihak ke settlement 

4. kurang power dalam law enforcement dan eksekusi 

5. kurang power dalam mneghadirkan barang bukti 

6. tidak menghasilkan solusi yang bersifat preventif 

7. putusan bisa saling bertentangan 

8. tinggi rasa permuusuhan  

9. putusan bergantung pada kwalitas arbiter 

Prosedur arbitrase— 

1. permohonan 

2. pengakatan arbiter 

3. pengajuan surat tuntutan oleh pemohon 

• 4. penyampaian salinan putusan kepada termohon 

5. jawaban tertulis termohon 

6. para pihak menghadap arbiter 

7. tuntutan balasan dari termohon 

8. jika termohon tidak hadir, sidang tanpa kehadiran termohon 

9. perdamaian jika ke 2 pihak ahdir 



10. proses pembuktian 

11. pemeriksaan selesai dan ditutup 

12. pembecaan putusan 

13. putusan diserahkan kepada para pihak 

14. putusan diterima oleh para pihak 

15. koreksi terhadap putusan. 

16. penerahan dan pendaftran putusan ke PN 

17. permohonan ekseskusi 

18. putusan pelksanaan 

19 perinta PN jika putusan tidak dilaksanakan 

Eksekusi putusan arbitrase 

1. eksekusi secara sukarela 

Adalaheksekusi yang tidak memerlukan campurtangan dari pihak ketua PN, para pihak 

melaksanakan sendiri secara sukarela terhadap putusan arbitrase  

2. eksekusi secara paksa 

Adalah eksekusi dengan campur tangan PN karena para pihak tidak bersedia meleksanakan isi 

putusan, eksekusi dilakukan dengan penyitaan 

Eksekusi secara pakasa dilakukan dengan suatu akta pendaftaran yaitu pencatatan dan 

penandatanganan bersama oleh hakim dan arbiter pada akhir atau pinggir dari putusan arbiter  

Pencacatan dan pendatanganan dilakukan pada saat pendaftaran putusan arbitrase di PN dalam 

jangka waktu 30 hari sejak putusan arbitrase 

Tindakan penyerahan putusan arbitrase ke PN yang berwenang ini disebut dengan proses “ 

DEPONIR” 

PN dapat menolak putusan arbitrase untuk melaksanakan eksekusi, jika PN menolak maka ada 

upaya untuk kasasi 

Alasan2 PN menolak melaksanakan putusan arbitrase 

1. arbiter menutus melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya 

2. keputusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum 

3. keputusan tidak memenuhi syarat2 sbb- 

a.sengketa tsb mengenai perdagangan 



 b.sengketa tsb mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 

bersengketa  

c. Sengketa tsb mengenai hal2 yang dapat dilakuakn perdamaian menurut hukum   

Sengketa dalam bidang perdagangan yang dapat diputuskan arbitrase— 

1.perniagaan 

2. perbankan 

3. keuangan 

4. penanaman modal 

5. industri 

6. hak atas kekayaan intelektual 

Kontrak arbitrase 

Suatu kesepakatan sebelum dan sesudah terjadinya sengketa diantara 2 pihak yang bersengketa 

untuk membawa ke arbitrase setiap sengketa yang timbul dari suatu bisnis yang terbit dari 

transaksi tertentu 

Contoh kontrak arbitrase 

“ setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini harus diseslesaikan oleh arbitrase 

Prisnsip kontrak arbitrase adalah “prinsip seperabilitas” ( seperabillity principle) 

Prinsip seperabiliti maksudnya bahwa suatu kontrak arbitrase atau klausula arbitrase secara 

hukum dianggap berdiri independen dari kontrak pokoknya ( jual beli dll), maka kontrak 

arbitrase tetap dianggap sah dan mempunyai kekuatan penuh meskipun kontrak pokok tidak 

sah. 

Kontrak arbitrase tidak akan batal walaupun terjadi hal2 sbb- 

1. kontrak pokok batal, dibatalkan atau masa berlakunya berakhir 

2. meninggalnya salah satu pihak 

3. pailitnya salah satu pihak 

4. novasi 

5.insolvensi 

6. pewarisan 

7. berlakunya syarat2 perikatan pokok 

8.pelaksanaan  perjanjian dialihkan kepada pihak ke3 

Suatu istilah yang terkait dengan arbitrase—yaitu 



1.“pactum de compremetindo” suatu kesepakatan antara 2 pihak terhadap pemilihan arbitrase 

sebelum terjadinya perselisihan 

2. akta copromis—kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan setelah 

timbulnya perselisihan 

Syarat2 akta compromis mempunyai kekuatan hukum— 

1. perjanjian secara tertulis 

2. ditandatangani  ke 2 pihak 

3. jika tidak ditandatangani maka dalam bentuk akta notaris 

4. akta kompromis memuat- 

a.masalah 

b.identitas 

c.jangka waktu 

d.pernyatan kesediaan dari arbiter 

e.pernyataan dari ke 2 pihak untuk menanggung biaya 

Arbitrase internasinal— 

Melibatkan 2 negara yang berbeda, 

Arbitase internasinal berbentuk lembaga atau ad hoc antaralain 

1. international chamber of commerce (ICC) 

2. the internatinal centre for settlement of investment diputes ( ICSID) 

3. london court of international dispute ( LCID) 

4. singapore international arbitration centre (SIAC) 

Putusan arbitrase international/asing dapat dieksekusi di Indonesia oleh PN jakpus karena 

indonesia telah mengakui dan tunduk kepada The New York Convention (10 Juni 1958) yang 

mewajibkan negara anggota untuk memberlakukan ketentuan yang mengakui putusan arbitrase 

asing / internasional  

Berlakunya TNYC di Indonesia disahkan oleh Keppres no 34 tahun 1999  

United nation commisison on international trade law memberikan pedoman tentang syarat2 

arbitrase international 

1. tempat bisnis berbeda negara 

2. tempat arbitrase di luar tempat bisnis ke 2 pihak 



3. pelaksanaan kewajiban kontrak diluar kontrak bisnis para pihak atau sengketa yang terkait 

diluar tempat diluar bisnisnya para pihak 

4. para pihak menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan 

lebih dari satu negara  

PN jakpus yangberwenang melakukan putusan arbitrase internasional dalam bentuk perintah 

pelkasanaan yang disebut dengan eksekuator 

Tahap eksekusi putusan arbitrase international 

1. tahap penyerahan dan pendaftaran putusan 

2. tahap permohonan pelaksanaan 

3. tahap perintah pelaksanaan 

4. tahap pelaksanaan putusan 

Agar eksekusi dapat dilaksanakan haruslah memenuhi syarat2— 

1. berlaku azas resiprositas artinya hukum di negara asal arbitrase maupun hukum di negara 

pihak yang menang harus dapat memberlakukan putusan arbitrase Indonesia 

2. sengketatermasuk ke dalam ruang lingkup hukum dagang 

3. putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum 

4. mendapat eksekuator dari ketua PN  

5. eksekuator dari MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEPAILITAN 

Pengertian pailit—suatu keadaan dimana si debitur tidak sanggup atau tidak mau membayar 

hutang2nya 

Kepailitan –suatu sitaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan niaga atas permohonan kreditur2 

dimana debitur dalam berhenti membayar hutang2nya 

Syarat2 untuk dapat dinyatakan pailit— 

a. debitur harus mempunyai lebih dari 1 hutang 

b.minimal 1 hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih 

C. permohonan pailit oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk mengajukan- 

1. pihak debitur sendiri 

2. pihak kreditur 

3. jaksa (untuk kepentingan umum) 

4. Bank Indonesia ( jika debiturnya Bank) 

5. bapepam-( debitur perusahaan efek) 

6. MenKeu ( debiturnya BUMN) 

Prosedur kepailitan— 

1.Pengajuan permohonan 

2. pemeriksaan perkara 

3. Putusan pailit ( tingkat I) 

4. penunjukan kurator 

5. mulai berlaku tundaan eksekusi jaminan hutang (stay) 

6. putusan pailit memiliki kekuatan tetap (putusan MA ditingkat kasasi) 

7. dilakukan verifikasi hutang (pencocokan hutang) 

8. dicapai akoord/perdamaian 

9. pengadilan memberikan homoglasi  (mengesahkan perdamaian) 

10. dinyatakan insolvensi ( harta debitur tidak cukup membayar hutang2nya 

11.dilakukan pemberesan 9 menjual aset, menyusun daftar piutang,  

12. kepailitan berakhir 

13. dilakukan rehabilitasi 



Kepailitan di proses di Pengadilan Niaga dengan tatacara dan prosedur  yang khusus, 

menyimpang dari prosedur hukum perdata biasa  

Kekhususan pada prosedur kepailitan— 

1. ditingkat pertama hanya pengadilan khusus yang berwenang yaitu pengadilan niaga 

2. adanya hakim2 khusus di pengadilan niaga 

3. jangka waktu proses perkara singkat 

4. prosedur perkara dan pembuktian simpel 

5. tidak ada banding langsung kasasi dan PK ke MA 

6.  adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditur dan kurator 

7. ada badan khusu yang mengajukan permohonan pailit 

8. ada penangguhan hak eksekusi (stay) dari pemegang hak jaminan 

9. prinsip verplichte procurer stelling ( wajib diwakili advokat)  

Jika permohonan pailit telah dikabulkan oleh hakim maka kemudian diangkat pihak2 sbb— 

1. panitia kreditur 

2. seorang atau lebih kurator 

3. seorang hakim pengawas  

Kepailitan akan berakhir jika— 

1. setelah adanya akoord (perdamaian) yang telah dihomoglasikan / disahkan 

2. setelah insolvensi dan pembagian 

3. atas saran kurator karena harta debitur tidak mencukupi untuk membayar hutang2nya 

4. kepailitan dicabut atas anjuran hakim pengawas 

5. dibatalkan ditingkat kasasi  atau ditingkat PK 

6. jika hutang dibayar lunas oleh debitur 

Konsekwensi yurudis dari kepailitan 

1. berlaku penangguhan eksekusi max 90 hari 

2. dapat dilakukan kompensasi anatar hutang dan piutang debitur 

3. kontrak timbal balik boleh diiajukan 

4.berlaku actio pauliana ( tidak boleh menjual / mengalihkan harta kekayaan jika sudah 

dimohonkan pailit 



4. harta benda disita 

5. kehilangan hak mengurus 

6. kepailitan berlaku juga bagi suami atau isteri 

7.Karyawan di phk 

8. sewa menyewa dihentikan 

9. dll 

Kurator— 

Adalah pihak yang mengurus dan membereskan proses kepailitan debitur sampai akhir, kurator 

terdiri dari— 

1. balai harta peninggalan 

2. kurator swasta ( lawyer dan akuntan publik) 

Kurator sementara adalah kurator ditunjuk sebelum putusan pailit agar harta harta pailit tidak 

disalagunakan oleh debitur, setelah pailit dijatuhkan maka kurator sementara berakhir 

digantikan oleh kurator tetap  

Tugas kurator— 

1. membereskan harta debitur pilit 

2. menghitung hutang2 debitur pailit 

3. membuat pengumuman dan pemberitahuan 

4. menjual aset 

5. membagikan kepada kreditur/ mebayarkan hutang debitur 

Kewenangan kurator dalam membereskan harta pailit— 

1. mengalihkan harta pailit sebelum pemberesan 

2. menjual barang2 yang tidak diperlukan dalam melanjutkan usaha 

3. menjual harta pailit dalam pemberesan 

4. meminjam uang kepada pihak ke 3 

5. menghadap ke pengadilan 

6. melanjutkan usaha debitur sebelum insolvensi 

7. melanjutkan usaha debitur setelah insolvensi  

Dalam melakukan pemberesan harta pailit maka kurator harus menguangkan seluruh harta 

pailit disebut dengan “cahs is the king” 



Kurator berwenang manjual harta debitur pailit dalam hal sbb— 

1. hasil penjualan harta diserahkan kepada yang berwenang 

2. hasil penjualan untuk menutup ongkos kepailitan 

3. menjual aset supaya tidak rugi 

4. menjual aset yang tidak dperlukan untuk kelanjutan usaha 

5. menjaul barang jaminan hutang dalam masa penangguhan dan setelah masa penangguhan 

eksekusi jaminan hutang 

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG/PKPU (Suspension of payment/ surseance van 

betaling— 

Adalah sustu periode atau jangka waktu yang diberikan n oleh UU melalui putusan pengadilan 

niaga kepada debitur untuk memusyawarahkan cara pembayaran hutangnya dengan suatu 

rencana pembayaran 

Orang yang diangkat untuk mengurus harta debitur PKPU disebut” administrator  

Tugas dan syarat  sebagai administrator = kurator 

Prosedur PKPU 

1. diajukan oleh debitur untuk/dengan maksud— 

a.ingin agar hutangnya direstrukturisasi, manfaatnya diawasi oleh Pniaga dan disetjui sebagian 

kreditur 

b.sebagai upaya melawan kepailitan 

Jika PKPU diajukan padahal permohonan pailit telah dilakulkan oleh P Niaga, maka hakim harus 

mengabulkan permohonan PKPU  

Permohonan PKPU yang dikabulkan adalah PKPU sementara dengan jangka waktu paling lama 

45 hari, hal ini akan mengakibatkan gugatan pailit dianggap gugur 

Pengabulan PKPU bukan berarti menguntungkan debitur, sebab jika masa PKPU 45 hari berakhir 

dan dalam voting diantara para kreditur yang ternyata PKPU ditolak, atau voting perdamaian 

tidak disetujui oleh kreditur yang hadir dalam masa PKPU tetap (60 hari) maka debitur demi 

hukum dinyatakan pailit tanpa ada lagi upaya banding 

Prosedur PKPU 

1. permohonan oleh debitur dibantu lwyer 

2. pemberian PKPU sementara oleh P. Niaga 

3. persetujuan terhadap PKPU tetap oleh kreditu 

4. persetujuan terhadap rencana perdamaian oleh kreditur 



5. pengesahan perdamaian oleh P. Niaga 

6. jika semua yang diatas ditolak maka debitur dinyatakan pailit 

Perbedaan antara pailit dengan PKPU— 

1. kewenangan debitur 

Dalam kepailitan debitur kehilangan kewenangan terhadap harta kekayaannya 

Sedangkan dalam PKPU masih memiliki kewenangan tetapi didampingi pengurus PKPu 

2. jangka waktu penyelesaian— 

Pada kepailitan tidak ada jangka waktu 

Pada PKPU jangka waktu penyelesaian 270 hari 

3. fungsi perdamaian 

Perdamaian pada kepailitan hanya untuk membereskan harta si debitur 

Tetapi pada PKPU perdamaian berfungsi sekaligus untuk restrukturisasi hutang debitur  

4. antara pengurus PKPU dan kurator pailit 

Kurator pailit dapat bekerja sendiri tanpa ikut serta debitur 

Pengurus PKPU dalam mengurus PKPU debitur harus disertai oleh debitur  

5. pihak yang mengajukan permohonan 

Permohonan pailit diajukan oleh debitur, kreditur, jaksa, BI, bapepam 

Permohonan PKPU diajukan oleh debitur sendiri 

6. jangka waktu penangguhan eksekusi 

Pada kepailitan max 90 hari 

Pada PKPU max 270 hari  

LIKUIDASI PERUSAHAAN 

Pengertian Likuidasi (winding up)/ liquidation— 

Adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup dan menghentikan semua kegiatan dari 

perusahaan dan membereskannya serta membagikan aktiva perusahaan kepada kreditur dan 

pemegang saham  

Elemen2 likuidasi perusahaan— 

1. penutupan/ penghentian bisnis perusahaan 

2. pemberesan perusahaan ( menjual dan membagi2 aset persahaan 



3. pembuabaran, termasuk pelaporan , pendaftaran, dan pengumuman tentang pembubaran 

Sebab2 terjadinya likuidasi 

1. kehendak RUPS ( dengan kuorum dan voting supermajority) 

2. jangka waktu berakhir 

3. keputusan pengadilan, karena- 

a. melanggar UU 

b. permohonan oleh 10 % pemegang saham 

c. permohonan kreditur setelah pailit atau setelah pailit dicabut 

d.permohonan pihak perusahaan karena perjanjian tidak memenuhi syarat 

4. sebagai akibar merger dan konsolidasi perusahaan 

Akibat hukum dari likuidasi 

a. perusahaan tidak bisa berbisnis 

b.perusahaan dapat melakukan kegiatan tertentu sejauh yang menyangkut dengan pemberesan 

kekayaan 

c.dibelakang nama perusahaan ditulis “ dalam likuidasi” 

d. kewajiban membereskan hak dan kewajiban 

e.pembubaran perusahaan  

F. pengangkatan likuidator 

Tugas likuidator = kurator 

Likuidator diangkat oleh— 

1. RUPS jika likuidasi ditetapkan oleh RUPS 

2. pengadilan jika likiudasi atas perintah pengadilan 

Mereka yang dapat diangkat sebagai likuidator— 

1. pihak dalam perusahaan( direksi atau komisaris, manajer 

. pihak luar perusahaan (lawyer / akuntan publik) 

3. gabungan pihak perusahan dengan pihak luar 

4. direksi ( jika tidak ditunjuk seorang likuidator 

Tugas likuidator 

Seperti seorang direksi 



2. mencatat dan emngumpulkan kekayaan 

3. menjual aset perusahaan bila perlu 

4. penagihan piutang 

5. melanjutkan bisnis 

6.Memanggil dan memberitahukan kreditur  

7. menentukan tatacara pembagian aset 

8. membayar hutnag 

Membagi sisa kekayaan kepada pemegang saham 

Tugas likuidator dalam proses pembubaran perusahaan – 

1. mendaftarkan likuidasi dalam daftar perusahaan 

2. mengumumkan likuidasi dalam berita negara 

3. mengumumkan likuidasi dalam 2 surat kabar harian 

4. melakukan pemberitahuan kepada menkeh 

5. mengadakan RUPS terakhir dan likuidator bertanggungjawab pada RUPS atas hasil likuidasi 

6.Mendaftarkan hasil akhir proses likuidasi dalam daftar perusahaan 

7. mengumumkan hasil akhir likuidasi dalam berita negara 

8. mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 surat kabar harian 

Jika ada tugas likuidator yang belum selesai maka lkuidator bertanggungjawab secara pribadi 

atau bertanggung jawab secara tanggung menanggung 

Jika lkuidasi belum didaftarkan dan diumumkan maka likuidasi tidak berlaku umum untuk pihak 

3  

KONTRAK 

Kontrak = perjanjian=agreement =overemskomst = transaksi  

Kontrak lebih lazim dipakai 

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan ( promissory agreement) antara 2 pihak  

Kontrak adalah perjanjian yang dimana hukum akan memberikan ganti rugi jika salah satu pihak 

wan prestasi  

Sumber hukum kontrak 

1. KUHPerdta  

2. peraturan perUUan lain 



3. yurisprudensi 

4. perjanjian internasional 

5. kebiasaan bisnis 

6. doktrin pendapat para ahli 

7. hukum adat 

Azas2 kontrak 

1. azas kontrak sebagai hukum mengatur—peraturan hukum yang brelaku bagi para pihak 

2. azas kebebasan berkontrak—para pihak bebas untuk membuat kontrak 

3. azas pacta sunt servanda-janji itu mengikat, janji adalah sama dengan uu 

4. azas konensuil-jika sudah disepakati  

5. azas obligatoir-kontrak mengikat sebatas hak dan kewajiban 

Syarat sah kontrak/ pasal 1320 

1. syarat objektif-- 

2. syarat subjektif— 

3. syarat khusus- diluar KUHPerdt- tertulis dan akta dari pejabat yang berwenang 

4. syarat umum-diluar KUHPerdt- 

Iktikad baik, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan, sesuai azas kepatutan, tidak boleh 

melanggar kepentingan umum 

FORCE MAJEURE 

Force majeure/ act of god / kedaan memaksa/ kedaaan darurat— 

Suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa 

yang tidak terduga 

Secara garis besar force majeure suatu kontrak terdiri dari— 

1. FM karena sebab2 yang tidak terduga 

2. Fm karena keadaan memaksa 

3. FM karena perbuatan tersebut dilarang   

Klasifikasi Force Majeur 

1. FM objektif/ physical impossibility—FM terjadi pada objek/ benda yang diperjanjikan, debitur 

tidak dapat berprestasi bukan karena kesalahannya— 

2. FM subjektif—FM karena keadaan debitur –debitur sakit 



3. FM absolut/ impossibility-tidak mungkin berprestasi lagi, barangnya tidak diprodusi lagi 

4. FM relatif/ impracticality-prestasi secara umum tidak mungkin dilakukan—barang impor 

sudah dilarang 

5. FM permanen-prestasi tidak mungkin selamanya-pelukis sakit  stroke  tidak dapt mmelukis 

6. FM temporer—masih dapat berprestasi, buruh mogok barang tidak dapat diproduksi 

GANTI RUGI 

Ganti rugi—penggantian  akibat wanprestasinya debitur- berupa 

1. biaya 

2. rugi 

3. bunga 

Pihak kreditur dapat meminta al: 

1. ganti rugi saja 

2. pelaksanaan kontrak dan ganti rugi 

3. pelakasanaan kontrak tanpa ganti rugi 

4. pembatalan kontrak tanpa ganti rugi 

5. pembatalan kontrak dengan ganti rugi  

Dalam ilmu hukum dikenal model2 ganti rugi yg timbul akibat wanprestasinya debitur— 

1. ganti rugi dalam kontrak—jenis dan besar ganti rugi disebutkan dalam kontrak 

2. gantirugi ekspektasi—menhitung ganti rugi dengan cara membayangkan seandainya kontrak 

terjadi .                                                                                                                                                                         

3. pergantian biaya/ out of pocket/relance damages—ganti rugi sebesar biaya yang dikeluarkan 

4.Restitusi—nilai tambah atau manfaat yang sudah diterima oleh pihak yang wanprestasi 

5. quantum meruit—manfaat yang diterima debitur yang tidak mungkin dikembalikan 

6. pelaksanaan kontrak/ specifik ferformance/equitable ferformance—pihak yang wanprestasi 

agak melaksankan kontrak seperti semula 

Contoh-menyerahkan barang dalam kontrak jual beli—replivin 

Menyerahkan harga jual beli –price action 

Force majeure dan resiko 

Jika debitur wanprestasi maka siapa yang menanggung resiko? 

Menurut KUHPerdt tidak ada yang dapat diminta tanggungjawabnya bila terjadi force majeure 



Dalam hukum jual beli KUHPerdt—bahwa bila kontrak  jual beli sudah ditandatangani maka 

resiko beralih kepada pembeli walaupun barang belum  diserahkan 

Dalam kontrak yang penyerahan barangnya ditempat pembeli maka tanggungjawab pada 

penjual 
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