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 [*737]  I.  PENDAHULUAN 

 

 Konvensi PBB tentang Perdagangan Barang Internasional (selanjutnya disebut Konvensi 

atau CISG) n1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1988   n2 dengan Amerika Serikat sebagai 

salah satu dari kesembilan belas negara yang meratifikasi Konvensi tersebut.   n3 Konvensi 

menerima dua per tiga saran dan persetujuan yang dipersyaratkan dari Senat dan selanjutnya 

diratifikasi oleh Presiden Reagan. n4 Oleh karena itu, berdasarkan klausul kekuasaan tertinggi 

Konstitusi Amerika Serikat, n5 Konvensi tersebut kini berlaku di atas undang-undang 

perdagangan negara bagian, seperti Kitab hukum Dagang yang Diseragamkan ("U.C.C."), dalam 

transaksi internasional di mana Konvensi tersebut berlaku. n6 Karena Konvensi menghapuskan 

kewenangan negara bagian untuk menangani perdagangan ini, n7 maka Konvensi mewakili 

penggantian hukum negara bagian yang signifikan di Amerika Serikat. n8  

 

 Setelah Amerika meratifikasi Konvensi tersebut, para pengacara perdagangan Amerika 

harus mempertimbangkan dampak Konvensi terhadap kontrak perdagangan internasional 

mereka. Pihak-pihak tidak dapat lagi menyusun kontrak perdagangan internasional dalam 

konteks terbatas yaitu konflik antara ketentuan hukum dan hukum dagang asing. Pihak-pihak 

yang mengadakan kontrak dari negara yang berlainan yang telah mengadopsi Konvensi n9 kini 

harus mempertimbangkan prospek, yang menguntungkan bagi sebagian pihak dan 

mengkhawatirkan bagi pihak lain, bahwa Konvensi dapat mengendalikan kontrak mereka.  n10  

 

 Catatan ini memfokuskan pada satu aspek penting Konvensi, yaitu bagaimana Konvensi 

mengukur kerugian uang. Setelah mengulas secara singkat sejarah penyusunan Konvensi, 

cakupan aplikasinya, dan pertimbangan umum penyusunannya, Catatan ini akan 

membandingkan ketentuan kerugian Konvensi dengan ketentuan pada Pasal 2 [*738] Kitab 

Hukum Dagang yang Diseragamkan dan akan menawarkan kemungkinan penafsiran ketentuan-

ketentuan Konvensi dengan mengingat sejarah penyusunannya. Penelitian dan pengetahuan 

terdahulu yang menyangkut Konvensi telah memfokuskan pada dua bidang, yaitu (1) 

keunggulan atau kritik atas ketentuan tertentu dan (2) arguman yang mendukung dan menentang 

diterimanya Konvensi oleh Amerika. n11 Karena Konvensi kini telah diadopsi, maka perlu 

dipertimbangkan perspektif yang lebih praktis – apakah yang perlu diketahui penyusun kontrak 



perdagangan internasional Amerika tentang Konvensi? Analisis ketentuan kerugian Konvensi 

akan membahas satu aspek dari pertanyaan yang lebih luas ini.  

***  

 III. KETENTUAN KERUGIAN KONVENSI  

 

 A.  Pendahuluan  

 

 Pertimbangan di atas khususnya berlaku untuk ketentuan Konvensi mengenai kerugian, 

karena "[t]idak ada aspek suatu sistem hukum kontrak yang lebih jelas mengungkapkan asumsi 

yang mendasarinya daripada hukum yang menetapkan ganti rugi yang tersedia untuk 

pelanggaran." n46 Para penyusun perjanjian perdagangan Amerika perlu mempertimbangkan 

sampai sejauh mana aturan-aturan Konvensi ikut mencerminkan harapan Amerika yang dibentuk 

oleh Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan, mencerminkan asumsi suatu sistem hukum yang 

berbeda, atau mewakili kompromi antara beberapa tradisi hukum. Dasar yang tersurat dari 

Konvensi ini adalah bahwa baik pembeli maupun penjual harus melaksanakan semua kewajiban 

"yang diharuskan oleh kontrak." n47 Salah satu [*742] alternatif yang dimiliki pihak yang 

dirugikan setelah terjadinya pelanggaran kewajiban ini adalah kerugian uang.  

 

 Salah satu anak dari banyak ketentuan penggantian yang dijumpai dalam Konvensi, 

aturan pengukuran kerugian terdapat dalam pasal 74-78. Bagian-bagian ini membahas 

permasalahan berikut: (1) aturan umum untuk pengukuran kerugian, n48 (2) pengukuran 

kerugian dalam situasi pembatalan kontrak melalui transaksi substitusi n49 atau melalui harga 

saat ini, n50 (3) pengurangan kerugian, n51 (4) dan bunga atas kerugian uang. n52 Aturan-aturan 

ini berlaku baik bagi pembeli maupun penjual dan tersedia bilamana salah satu pihak dalam 

kontrak "gagal melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan kontrak atau konvensi ini." 

n53 Ketentuan penggantian lainnya dalam Konvensi ini, yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan pengukuran kerugian, n54 seperti pelaksanaan yang ditentukan, n55 

kewajiban penjual, n56 kewajiban pembeli, n57 risiko kerugian, n58 dan penurunan harga, n59 

adalah di luar cakupan Catatan ini. Namun tidak ada bagian dalam Konvensi yang seharusnya 

dianalisis dengan terlepas dari bagian-bagian lainnya. Penafsiran setiap rangkaian ketentuan 

diperoleh dengan paling akurat dalam konteks rangkaian ketentuan-ketentuan lain Konvensi 

yang relevan dan berlaku.   

 

 B.  Kerugian 

 

 1.  Aturan Umum Mengukur Kerugian dan Foreseeability  

 

 Pasal 74 menyatakan aturan umum untuk mengukur kerugian:  

 

 Ganti rugi untuk pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak terdiri atas jumlah yang sama 

dengan kerugian, termasuk laba yang hilang, yang diderita oleh pihak yang lain sebagai akibat 

pelanggaran. Ganti rugi seperti ini tidak dapat melebihi kerugian yang telah diperkirakan atau 

seharusnya telah diperkirakan oleh pihak yang melanggar pada saat berakhirnya kontrak, 

mengingat fakta dan hal-hal yang diketahuinya atau seharusnya diketahuinya saat itu, sebagai 

kemungkinan akibat pelanggaran kontrak.  n60   

 



 Ketentuan ini berupaya memberikan kepada pihak yang dirugikan "keuntungan 

penawaran," seperti yang diukur dari bunga yang diharapkan serta pengeluaran untuk 

kepercayaan. n61 Rujukan pada "laba yang hilang" pada pasal 74 menciptakan inferensi ini. 

Selain itu, Komentar untuk [*743] pasal 70, yaitu suatu versi lebih awal dari 74, dari Rancangan 

Konvensi tahun 1978 (selanjutnya disebut Komentar 1978) menyatakan tujuan dari aturan 

tersebut yaitu "menempatkan pihak yang dirugikan pada posisi ekonomi yang sama dengan 

andaikan kontrak dilaksanakan." n62 Dengan pengecualian penyertaan kata "of" sebelum 

"which" pada kalimat kedua, yang tampaknya sekedar merupakan perubahan tatabahasa, kedua 

pasal tersebut identik. Karena CISG tidak memiliki komentar, Komentar 1978 akan menjadi 

sumber penting mengenai maksud para penyusun Konvensi, terutama mengenai pasal-pasal yang 

tidak mengalami perubahan signifikan dalam draft akhir Konvensi. Meskipun Komentar 1978 

tidak mengendalikan CISG, Komentar ini bersifat otoritatif sampai sejauh mengungkapkan 

maksud para penyusun Konvensi dan sampai sejauh memberikan penafsiran persuasif atas 

aturan-aturan Konvensi.  

 

 Kalimat pertama pasal 74 tidak menyebutkan waktu atau tempat untuk mengukur 

kehilangan yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Ada kemungkinan bahwa permasalahan ini 

akan timbul dalam transaksi internasional, terutama transaksi yang melibatkan barang yang 

mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Sebuah catatan kaki untuk pasal 70 Komentar 1978 

menawarkan satu jawaban yang masuk akal bagi masalah ini. Catatan kaki tersebut menyatakan 

bahwa yang seharusnya menjadi tempat untuk mengukur adalah tempat di mana penjual 

menyerahkan barang, dan menambahkan bahwa waktunya hendaknya "sesuai...., misalnya saat 

ketika barang diserahkan, atau saat ketika membeli pertama kali mengetahui bahwa 

ketidaksesuaian tersebut tidak akan diganti oleh penjual" berdasarkan pasal-pasal lain Konvensi. 

n63 Kedua pihak dapat menghilangkan potensi ambiguitas aspek pasal 74 ini dengan 

menyertakan klausula dalam kontrak yang menyebutkan titik rujukan waktu dan tempat untuk 

mengukur kerugian.  

 

 Kalimat kedua pasal 74 sangat mirip dengan persyaratan foreseeability dalam common 

law yang diturunkan dari Hadley v. Baxendale. n64 Dengan mengakui bahwa "[r]umusan seperti 

ini pasti tidak persis," Profesor Farnsworth percaya bahwa bahasa ini "hampir dapat 

memadukan" Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan bagian 2-715(2)(a) dan Uraian Sejarah 

Perubahan (Kedua) Kontrak bagian 351(1) dan setidak-tidaknya termasukd alam "cakupan 

bahasa Kitab Hukum [U.C.C.]."   n65 Satu-satunya perbedaan yang signifikan antara pandangan 

tentang foreseeability dalam Uraian Sejarah Perubahan dan Kitab Hukum Dagang yang 

Diseragamkan dan pasal 74 adalah bahwa Konvensi menyertakan uji foreseeability yang 

subyektif maupun yang obyektif. Bahasa Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan bagian 2-

715(2) disampaikan secara obyektif, dengan menyebutkan seorang penjual yang "pada saat 

kontrak diadakan memiliki alasan untuk mengetahui," n66 seperti halnya bahasa Uraian Sejarah 

Perubahan, yang memungkinkan perolehan kembali untuk kerugian yang tergugat "memiliki 

alasan untuk meramalkan sebagai kemungkinan akibat dari pelanggarannya ketika [*744]  

kontrak dibuat. . . ."  n67 Di lain pihak, Pasal 74 memberikan uji foreseeability yang obyektif 

dan subyektif: "[G]anti rugi tidak dapat melebihi kerugian yang kerugian yang telah diperkirakan 

atau seharusnya telah diperkirakan oleh pihak yang melanggar. . . ." n68 Mengingat perbedaan 

ini, suatu pihak yang mengadakan kontrak yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat 

besar mungkin sebaiknya memberitahukan perihal bahaya ini kepada pihak yang lain dalam 



kontrak tersebut guna mengimplikasikan segi subyektif uji foreseeability pasal 74. n69 Namun 

yang lebih mungkin terjadi adalah, pemberitahuan seperti ini juga akan menciptakan 

foreseeability obyektif saat ini berdasarkan Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan dan 

Uraian Sejarah Perubahan,   n70 sehingga mengurangi perbedaan antara pasal 74 dan pandangan 

Amerika tentang foreseeability.  

 

 2.  Hukuman Ganti Rugi dan Pelanggaran Garansi  

 

 Pasal 74 juga berbeda dari skema Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan untuk 

pelanggaran garansi dan hukuman ganti rugi. Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan bagian 

2-715(2)(b) memungkinkan timbulnya ganti rugi sebagai akibat pelanggaran penjual karena 

"cedera terhadap diri atau barang milik yang paling mungkin disebabkan oleh pelanggaran 

garansi."   n71 Pasal 74 tidak menyampaikan hal ini, dan kecil kemungkinan bahwa negara-

negara di dunia akan mengadopsi rumusan terpisah Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan 

yang lebih luas itu.   n72 Salah satu alasan perbedaan ini adalah karena pasal 5 Konvensi tidak 

menyertakan kliam yang menyangkut "pertanggungjawaban penjual atas kematian atau cedera 

diri yang disebabkan oleh barang terhadap orang mana pun." n73 Di pihak lain, Kitab Hukum 

Dagang yang Diseragamkan mengesahkan ganti rugi untuk cedera diri akibat pelanggaran tindak 

garansi. Berdasarkan Konvensi, tampaknya tidak mungkin bahwa klaim pelanggaran garansi 

dapat lolos dari pengecualian umum pasal 5. Selain itu, bahasa pasal 74 tampaknya hanya 

mengesahkan ukuran kerugian dari segi komersial. n74  

 

 Konvensi tidak memiliki aturan yang menyangkut hukuman ganti rugi. Akibatnya, 

pengacara perdagangan mungkin sebaiknya menyertakan ketentuan untuk hukuman ganti rugi 

dalam kontrak. Pengadilan di banyak negara akan memberlakukan klausul hukuman. n75 

Meskipun demikian, pengadilan common law tidak memberlakukan klausul hukuman, karena 

alasan kebijakan publik, namun tetap memperbolehkan ganti rugi yang dilikuidasi, sebagaimana 

yang diatur dalam Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan bagian 2-718. n76 Berdasarkan 

pasal 4 Konvensi, yang menyatakan bahwa Konvensi tidak mempertimbangkan "keabsahan 

kontrak atau ketentuan-ketentuannya," n77 ada kemungkinan bahwa keabsahan suatu klausul 

hukuman akan ditentukan oleh konflik aturan hukum. n78 Ketika mempertimbangkan apakah 

akan menyertakan klausula yang memperbolehkan hukuman ganti rugi, pengacara perlu 

memastikan bahwa apa yang disertakan memang dapat diberlakukan di negara yang hukumnya 

akan mengatur klaim apa pun yang timbul berdasarkan kontrak tersebut.  

 

 [*745]  3.  Pengukuran Kerugian melalui Transaksi Substitusi  

 

 Pasal 75 dan 76 memberikan dua metode untuk mengukur kerugian ketika salah satu 

pihak membatalkan kontrak akibat pelanggaran kontrak yang mendasar oleh pihak yang lain. 

n79 Kedua ketentuan ini mewakili penerapan khusus pasal 74 dan hendaknya dibaca bersama-

sama dengan pasal tersebut. Pasal 74 menetapkan aturan untuk pengukuran kerugian "kapan pun 

dan sampai batas di mana pasal [75] dan [76] tidak berlaku."   n80  

 

 Pasal 75 mengukur kerugian atas dasar transaksi substitusi:  

 



 Jika kontrak dibatalkan dan jika, dengan cara yang wajar dan dalam jangka waktu yang 

wajar setelah pembatalan, pembeli telah membeli barang pengganti atau penjual telah menjual 

kembali barang tersebut, maka pihak yang mengklaim ganti rugi dapat memperoleh kembali 

selisih antara harga kontrak dan harga dalam transaksi substitusi serta kerugian lebih lanjut yang 

dapat diperoleh kembali berdasarkan pasal 74. n81  

 

 Kerugian berdasarkan ketentuan ini ditetapkan melalui tindakan penjual yang dirugikan 

dalam menjual kembali barang serta tindakan pembeli yang dirugikan dalam memperoleh 

penutupan, yaitu membeli barang tersebut di tempat lain. Yang menjadi ukuran kerugian adalah 

selisih antara harga berdasarkan kontrak dan harga transaksi substitusi, yang memungkinkan 

pihak yang dirugikan untuk mengukur kreugian tanpa harus menunjukkan harga pasar untuk 

barang. n82  

 

 Transaksi substitusi dapat terjadi di lokasi yang berbeda dengan yang diatur dalam 

kontrak. Tetapi jumlah kerugian akan diubah sesuai dengan biaya yang bertambah atau 

pengeluaran yang dihemat. n83 Pihak yang dirugikan diwajibkan untuk memperoleh penutupan 

atau mengusahakan perdagangan kembali dengan "cara yang wajar [dan] dalam jangka waktu 

yang wajar setelah pembatalan." n84 Oleh karena itu, syarat-syarat transaksi pengganti tidak 

perlu identik dengan syarat-syarat transaksi semula. Batas waktu baru mulai berjalan setelah 

pihak yang melanggar benar-benar membatalkan kontrak. n85 Apabila transaksi substitusi tidak 

dilaksanakan dengan cara yang wajar, maka pihak yang dirugikan terpaksa menerapkan pasal 76, 

yaitu pengukuran kerugian melalui harga pasar saat ini. n86 Kitab Hukum Dagang yang 

Diseragamkan bagian 2-706 (perdagangan kembali oleh penjual) dan 2-712 (penutupan oleh 

pembeli) cukup parallel dengan metode "konkrit" pasal 75 untuk menentukan kerugian. n87 

Profesor Farnsworth mencatat bahwa pasal ini mencapai tujuan common law agar ganti rugi 

dalam kontrak mengakibatkan "penggantian bagi pihak yang menerima janji" dan bukan 

"kewajiban bagi pihak yang memberi janji."  n88   

 

 [*746]  4.  Pengukuran Kerugian melalui Harga Pasar  

 

 Alih-alih mengukur kerugian melalui selisih harga suatu transaksi substitusi, pasal 76 

mengesahkan kerugian atas dasar harga pasar pada waktu pembatalan.  n89 Pasal 76 

menyatakan:  

 

 (1) Jika kontrak dibatalkan dan ada harga saat itu untuk barang, pihak yang mengklaim 

ganti rugi dapat, jika ia belum melakukan pembelian atau perdagangan berdasarkan pasal 75, 

memperoleh kembali selisih antara harga yang ditetapkan oleh kontrak dan harga saat itu pada 

saat pembatalan serta kerugian lebih lanjut yang dapat diperoleh kembali berdasarkan pasal 74. 

Tetapi jika pihak yang mengklaim ganti rugi telah membatalkan kontrak setelah mengambil alih 

barang, maka harga pada saat pengambilalihan tersebutlah yang akan diberlakukan, dan bukan 

harga pada saat pembatalan.  

 

 (2) Untuk keperluan alinea terdahulu, harga saat itu adalah harga yang berlaku di tempat 

di mana penyerahan barang seharusnya dilakukan atau, jika tidak ada harga saat itu di tempat 

tersebut, harga di tempat lain yang berlaku sebagai substitusi yang wajar, dengan penyediaan 

yang seperlunya untuk selisih dalam ongkos pengangkutan barang.   n90  



 

 Aturan pengukuran kerugian yang mengesahkan oleh pasal 76 dapat digunakan bila 

perdagangan kembali atau pembelian tidak dapat dilakukan dengan wajar menurut pasal 75, bila 

perdagangan kembali atau pembelian tidak dilakukan, atau bila tidak mungkin mengetahui 

"manakah yang merupakan kontrak perdagangan kembali atau pembelian sebagai pengganti 

kontrak yang dilanggar." n91 Tanggal yang relevan untuk menentukan harga pasar adalah 

tanggal pertama ketika kontrak sebetulnya dapat dibatalkan. n92  

 

 Padanan Pasal 76 dalam U.C.C. adalah bagian 2-708 (perolehan kembali oleh penjual) 

dan 2-713 (perolehan kembali oleh pembeli). n93 Profesor Honnold berpendapat bahwa "tempat 

untuk titik rujukan tender" untuk menentukan harga pasar berdasarkan masing-masing aturan 

U.C.C. mungkin akan "canggung" bagi pembeli maupun penjual jika, dalam hal penolakan 

sebelum pelaksanaan kontrak, "tempat untuk tender" tidak dekat dengan lokasi dimana barang 

substitusi harus dibeli kembali. n94 Demikian pula, Pasal 76 merujuk kepada harga pasar "di 

tempat di mana penyerahan barang seharusnya dilakukan." n95 Dalam kontrak perdagangan 

internasional tradisional, yang menjadi tempat penyerahan adalah pelabuhan perusahaan 

pengangkutan pertama untuk pengangkutan kepada pembeli. n96 Untuk penjual, aturan ini tidak 

memunculkan banyak masalah, karena pelabuhan tersebut kemungkinan terletak di negaranya, 

dan informasi pasar untuk barang tersebut umumnya akan mudah diperoleh. Di lain pihak, 

pembeli seringkali berada jauh dari negara penjual dan dari informasi terkini mengenai pasar di 

negara penjual. Dalam kontrak tujuan, di mana penjual diwajibkan mengirimkan barang ke 

pelabuhan di negara pembeli, masalah yang timbul adalah sebaliknya; pembeli mudah 

memperoleh akses ke pasar lokal, tetapi penjual seringkali berada jauh dari sana.  

 

 [*747]  Salah satu pemecahan bagi masalah ini adalah mengusahakan penutupan 

berdasarkan pasal 75, yang menghapuskan beban pada diri pembeli atau penjual untuk 

menentukan harga pasar barang di negara yang mungkin berada jauh dari sana. n97 Salah satu 

opsi lain adalah menyertakan dalam kontrak tersebut suatu butir rujukan yang lebih mudah 

ditebak untuk mengukur harga pasar saat itu, misalnya dengan menetapkan suatu lokasi tertentu 

sebagai pasar penentu. Jika di titik tujuan atau lokasi kapal pemberangkatan pertama tidak ada 

harga pasar saat itu, maka pasal 76(2) menyatakan bahwa kedua pihak hendaknya melihat ke 

pasar lain yang mewakili "substitusi yang wajar."   n98 Jika pasar substitusi yang wajar tidak 

dapat ditemukan, maka kedua pihak tidak akan mampu mengukur kerugian berdasarkan pasal 

76.   

 

 Pasal 75 dan 76 tampaknya melengkapi pasal 74. Meskipun pasal 75 dan 76 

menyebutkan jenis pengukuran kerugian yang disahkan oleh Konvensi, keduanya juga 

mencantumkan frasa residual, "serta kerugian lebih lanjut yang dapat diperoleh kembali 

berdasarkan pasal 74."   n99 Jangkauan frasa ini kurang jelas. Misalnya, apakah bahasa ini 

mengacu kepada bahasa "laba yang hilang" pada pasal 74 dan apakah sudah mencakup situasi 

"volume yang hilang"?  

 

 Pertimbangkan kontrak antara seorang penjual dari Amerika, yang memiliki pasokan 

barang yang tidak terbatas, dan pembeli dari Perancis. Setelah pelanggaran kontrak oleh pembeli 

Perancis, pihak Amerika tersebut menjual kembali barang di pasar dengan harga kontrak yang 

identik. Berdasarkan rumus transaksi substitusi pasal 75, pihak Amerika tersebut tidak 



mengalami kerugian, karena harga kontrak dan harga transaksi substitusinya sama. Tetapi karena 

pihak Amerika memiliki pasokan barang yang tidak terbatas, ia telah kehilangan laba dari 

kontrak yang dilanggar dengan pembeli Perancis tersebut. Baik rumus harga pasar pasal 76 

maupun pendekatan transaksi substitusi pasal 75 tidak berhasil memberikan kompensasi kepada 

penjual Amerika tersebut untuk laba yang hilang ini. 

 

 Pengadilan Amerika telah menafsirkan Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan bagian 

2-708(2) untuk mengesahkan ganti rugi volume yang hilang.  n100 Beberapa pakar berpendapat 

bahwa ketentuan kerugian Konvensi juga memungkinkan, meskipun tidak secara tersurat, ganti 

rugi volume yang hilang;  n101 yang lain tidak mengikuti pandangan ini.  n102 Bahasa pasal 74, 

75 dan 76 belum tentu menyelesaikan hal ini, karena kata-kata dalam aturan tersebut tidak 

mengesahkan dengan tegas ganti rugi volume yang hilang untuk penjual. 

 

 Bahasa pasal 74 yang bersifat umum, yang mengukur kerugian sebagai "kehilangan, 

termasuk laba yang hilang, yang diderita oleh pihak yang lain sebagai akibat pelanggaran," n103 

rentan terhadap penafsiran yang mengesahkan ganti rugi volume yang hilang. Mengingat bahasa 

dan pengaturan susunan ketiga pasal ini, sebuah pengadilan tribunal dapat memandang pasal 75 

dan 76 sebagai pemberlakuan khusus dari bahasa umum kalimat pertama [*748] pasal 74 dan 

bukan sebagai pembatasan yang ditempatkan atas kalimat tersebut.  n104 Selain itu, pasal 74 

dapat dibaca dalam konteks tujuannya yang dinyatakan sebelumnya, yaitu untuk "menempatkan 

pihak yang dirugikan pada posisi ekonomi yang sama dengan andaikan kontrak dilaksanakan." 

n105 Komentar 1978 mengenai pendahulu pasal 74 juga dapat mengisyaratkan ganti rugi untuk 

volume yang hilang dan overhead yang hilang. n106 Mengingat kurangnya kasus yang 

menafsirkan Konvensi dan kurangnya kesamaan pendapat di antara para negosiator Konvensi, 

sang penyusun sebaiknya menghindarkan kasus penjual Amerika hipotetis tadi dengan 

menyertakan klausul kontrak yang menyebutkan apakah kerugian volume yang hilang dapat 

diperoleh kembali dan bagaimana cara menentukannya apabila terjadi pelanggaran kontrak.  

 

 5.  Kewajiban Melakukan Pengurangan 

 

 Pasal 77 Konvensi menyatakan kewajiban pihak yang dirugikan untuk mengurangi 

kerugian:  

 

 Pihak yang mengandalkan pelanggaran kontrak harus mengambil langkah-langkah yang 

wajar dalam keadaan tersebut untuk mengurangi kerugian, termasuk laba yang hilang, yang 

diakibatkan oleh pelanggaran. Jika ia tidak berhasil mengambil langkah tersebut, maka pihak 

yang melanggar dapat mengajukan klaim untuk pengurangan ganti rugi dalam jumlah yang 

seyogyanya dapat dikurangkan dari kerugian tersebut.  n107  

 

 Kegagalan untuk melakukan pengurangan oleh pihak yang dirugikan tidak 

menghilangkan perolehan kembali tetapi akan mengurangi jumlah kerugian yang diperoleh 

kembali.  n108 Aturan ini menyangkut asumsi yang mendasari pandangan common law Amerika 

tentang kerugian: Penggantian hendaknya tidak menyertakan ganti rugi untuk kerugian yang 

sebenarnya dapat dihindari. n109 Aturan ini paralel dengan bagian 347 Uraian Sejarah 

Perubahan (Kedua) Kontrak dan bagian 2-715(2)(a) Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan. 

UCC tidak memperbolehkan perolehan kembali oleh pembeli untuk kerugian yang "dapat 



dihindari dengan wajar melalui penutupan maupun cara lain." n110 Seperti halnya dalam Kitab 

Hukum Dagang yang Diseragamkan, pembeli berdasarkan Konvensi harus membatalkan kontrak 

dan mengusahakan penutupan begitu sudah jelas bahwa penjual akan melanggar kontrak secara 

esensial.  n111 Pembeli "harus mengambil langkah-langkah yang wajar dalam keadaan tersebut."  

n112  

 

 Sedangkan bagi penjual, apakah pasal 77 memberi penjual fleksibilitas yang sama 

dengan yang diberikan oleh Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan bagian 2-704 dalam 

menangani masalah barang yang belum jadi masih belum jelas. Bagian 2-704 memperbolehkan 

penjual untuk melakukan pengurangan melalui salah satu dari dua cara, yaitu: "[B]aik 

menyelesaikan pembuatan dan mengidentifikasikan barang tersebut sebagai bagian dari kontrak 

atau [*749] menghentikan pembuatan dan melakukan perdagangan kembali untuk nilai atau hasil 

perdagangan barang sisa atau apkiran dengan cara lain yang wajar." n113 Masih belum diketahui 

apakah bahasa "wajar dalam keadaan tersebut" dalam pasal 77 akan memperbolehkan penjual 

untuk mendasarkan kerugian pada biaya penyelesaian produk yang belakangan disadari bahwa 

sebetulnya dapat dihindari oleh penjual dengan jalan menghentikan pembangunan dan menjual 

sisa-sisa setelah menerima pemberitahuan mengenai pelanggaran.  n114 Seperti halnya banyak 

ketentuan Konvensi yang ambigu, latar belakang hukum para hakim yang menafsirkan ketentuan 

ini dapat menentukan batas sejauh mana tradisi common law Amerika mengenai topic ini diikuti. 

Oleh karena itu, pengacara harus menyusun kontrak yang dikendalikan oleh Konvensi dengan 

cara yang menyebutkan bagaimana ketentuan pengurangan seharusnya ditafsirkan.  

 

 6.  Bunga 

 

 Pihak yang mengadakan kontrak yang dikendalikan oleh Konvensi mengandalkan aturan 

pasal 78 mengenai bunga dengan risikonya sendiri. Bahasa yang luas dalam ketentuan tersebut 

menyatakan bahwa: "Jika salah satu pihak gagal membayar harga atau jumlah lainnya yang 

tertunggak, maka pihak yang lain berhak memperoleh bunga atas tunggakant ersebut, tanpa 

mengurangi klaim apa pun untuk kerugian yang dapat diperoleh kembali berdasarkan pasal 74." 

n115 Makna aturan umum ini tidak jelas;   n116 bahasanya tidak memberikan banyak petunjuk 

mengenai bagaimana cara menghitung bunga dan dalam keadaan bagaimana hal ini dapat 

diterapkan.  n117 Lebih dari ketentuan lainnya dalam Konvensi ini, pasal 78 dipengaruhi oleh 

keanekaragaman tradisi para penyusunnya. Bunga diperlakukan berbeda di negara-negara 

dengan sistem ekonomi yang berlainan – perbedaan tersebut paling besar antara negara kapitalis 

dan negara sosialis – dan dilarang oleh aturan agama yang terdapat di sejumlah negara.   n118  

 

 Sejarah penyusunan pasal 78 mengisyaratkan sifatnya yang controversial. Kedua draft 

Konvensi yang terdahulu, yaitu Draft 1978 dan Draft Perdagangan UNCITRAL 1977,   n119 

menghapuskan aturan mengenai bunga. Pasal 58 Draft Konvensi Kelompok Kerja UNICTRAL 

1976 mengesahkan pemberian bunga, namun hanya bagi penjual. Pasal ini memberikan hak 

kepada penjual untuk memperoleh bunga bila "pelanggaran kontrak terdiri atas penundaan 

pembayaran harga. . . ."  n120 Bunga berdasarkan pasal 58 dihitung dengan mengacu kepada 

mana yang lebih tinggi dari suku bunga diskonto resmi ditambah satu persen di negara tempat 

usaha utama penjual atau suku bunga untuk "kredit komersial jangka pendek tanpa jaminan" di 

negara tersebut.  n121 

 



 Karena pasal 78 tidak memberikan metode penghitungan bunga maupun komentar untuk 

panduan, pasal 58 dan komentarnya menjadi sumber yang signifikan untuk menentukan cara-

cara yang dapat diterima untuk menghitung bunga berdasarkan Konvensi. Meskipun [*750]  

pasal 58 hanya mengesahkan bunga untuk penjual, metode penghitungan bunganya dapat 

berlaku pula untuk pembeli. Pasal 58 memberikan penggantian atas hilangnya kegunaan uang 

sehubungan dengan pasar di tempat usaha utama pihak yang dirugikan. Berdasarkan bahasa 

pasal 78 yang lebih umum, yang memperbolehkan bunga bila salah satu pihak tidak membayar 

harga "atau jumlah lainnya yang tertunggak,"  n122 pasar bunga di tempat usaha utama pihak 

yang dirugikan umumnya menjadi titik rujukan yang paling akurat untuk menentukan biaya bagi 

pihak yang dirugikan akibat tertundanya penerimaan dana. Demikian pula, penggunaan suku 

bunga diskonto atau suku bunga pada surat obligasi, tergantung mana yang lebih tinggi, di 

negara pihak yang dirugikan juga dapat dilakukan untuk menentukan bunga untuk pembeli atau 

penjual yang dirugikan. 

 

 Apabila sebuah pengadilan tidak memandang pasal 58 Draft Konvensi Kelompok Kerja 

UNCITRAL 1976 sebagai sumber yang layak untuk menafsirkan pasal 78, pengadilan dapat 

menggunakan aturan konflik hukum dan menentukan metode penghitungan bunga dengan 

mengacu kepada hukum dalam negeri yang sesuai. Pendekatan ini memiliki dua keuntungan. 

Pertama, pasal 58 dihapus dari draft lama Konvensi dan secara teoritis tidak memiliki kekuatan 

yang mengikat. Kedua, tujuan pasal 78, sebagai akibat bahasanya yang umum dan penolakannya 

terdahulu atas rumus tertentu untuk menghitung kerugian, mungkin terbatas – sekedar untuk 

mengesahkan kerugian bunga dan menyerahkan kepada pengadilan tugas merumuskan metode 

untuk menentukan suku bunga. Di lain pihak, pendekatan seperti ini mengabaikan tujuan yang 

dinyatakan, yaitu menafsirkan Konvensi guna "mendorong keseragaman."  n123 Pada kedua 

kasus itu, penyusun harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa suatu pengadilan akan 

mengorientasikan dirinya dalam menafsirkan ketentuan bunga Konvensi dengan mengau baik 

kepada versi awal pasal 78 atau konflik aturan hukum.  

 

 Selain itu, Konvensi tidak memberikan banyak indikasi mengenai keadaan di mana pihak 

yang dirugikan dapat menuntut bunga dengan semestinya, kecuali untuk ketentuan umum bahwa 

suatu pihak dapat meminta bunga atas kegagalan pihak yang lain untuk "membayar harga atau 

jumlah lainnya . . . yang tertunggak."   n124 Bahasa tentang kegagalan membayar tersebut 

merupakan cerminan pasal 58. Namun acuan tambahan pada "jumlah . . . yang tertunggak" 

menjelaskan bahwa kedua pihak dapat meminta bunga dalam kisaran situasi yang lebih luas 

daripada yang berdasarkan pasal 68 Draft Konvensi Kelompok Kerja UNCITRAL (1976). 

Penafsiran pasal 78 akan dipengaruhi oleh apakah pengadilan memfokuskan pada bahasa 

"jumlah yang tertunggak," pendekatan yang mungkin akan mebatasi bunga kepada penundaan 

pembayaran ganti rugi yang dilikuidasi, n125 atau mempertimbangkan tradisinya sendiri dalam 

memberikan bunga. Jika pengadilan menafsirkan pasal 78 dalam konteks tradisi hukumnya 

sendiri, maka bunga tersebut mungkin dapat diberikan berdasarkan Konvensi untuk ganti rugi 

yang dilikuidasi maupun tidak dilikuidasi, atau untuk ganti rugi yang didasarkan pada harga saat 

ini dan transaksi substitusi.   n126  

 

 Masalah di atas tidak diangkat oleh persyaratan perundang-undangan untuk pembayaran 

[*751]  bunga setelah putusan dijatuhkan. n127 Di samping itu, bahasa pasal 78 menunjukkan 

bahwa bunga yang diberikan tidak akan mempengaruhi perolehan kembali kerugian berdasarkan 



pasal 74.   n128 Terakhir, pasal 78 harus dibaca bersama-sama dengan pasal 84(1) Konvensi, 

yang memperbolehkan pembeli untuk memperoleh kembali bunga dari penjual yang diwajibkan 

"mengembalikan harga."   n129  

 

 Klausul kontrak yang mencantumkan dengan jelas metode penghitungan suku bunga dan 

skenario-skenario di mana bunga dapat disertakan dalam pemberian ganti rugi akan 

menghilangkan sebagian besar ketidakpastian seputar ketentuan ini. Pasal 4 Konvensi, yang 

menyerahkan masalah keabsahan kontrak kepada hukum dalam negeri, n130 secara teoritis 

hendaknya tidak "mempertahankan aturan hukum dalam negeri yang tidak konsisten dengan 

Konvensi. . . ."   n131 Jadi, pengadilan di negara Islam yang telah bergabung dengan Konvensi,   

n132 tetapi melarang pembayaran bunga, tidak dapat menghapuskan berlakunya pasal 78, 

meskipun dapat membuat klausul bunga dalam kontrak menjadi tidak sah.   n133 Pengacara 

yang menyusun perlu menyelidiki hal ini dengan memperhatikan tempat usaha utama orang 

yang menjadi mitra usaha kliennya serta norma-norma hukum di negara tersebut.  

 

 IV. KESIMPULAN  

 

 Analisis di atas mempertimbangkan bagaimana kerugian diukur ketika pihak-pihak 

melanggar kewajibannya berdasarkan kontrak yang diatur oleh Konvensi. Karena Amerika 

Serikat menganut Konvensi ini, maka negosiator kontrak perdagangan internasional Amerika 

perlu mempertimbangkan bukan saja cara Konvensi mengukur kerugian tetapi juga bagaimana 

bidang-bidang lain hukum yang sekarang dikendalikan oleh Konvensi dapat mempengaruhi 

kliennya. Ketentuan penggantian tidak terbatas pada pengukuran kerugian. Bagian-bagian lain 

yang sama signifikannya menyangkut pelaksanaan yang ditetapkan,   n134 pembatalan kontrak,   

n135 pengecualian kerugian karena keadaan kahar,   n136 dan risiko kerugian.   n137  

 

 Cara penyusunan Konvensi menciptakan kesan bahwa setiap rangkaian ketentuan 

merupakan aturan tersendiri. Kerangka penyusunan ini menyesatkan. Konvensi harus dibaca 

sebagai suatu kesatuan yang organik dan bukan sebagian-sebagian, karena berbagai aturan 

dimodifikasi untuk mempersempit atau memperluas oleh aturan lainnya. Misalnya, berdasarkan 

kewenangan pasal 4, upaya untuk memodifikasi salah satu ketentuan kerugian melalui bahasa 

kontrak dapat menjadi sia-sia jika melanggar aturan keabsahan kontrak sistem hukum dalam 

negeri yang diberi kekuasaan untuk menafsirkan kontrak dan Konvensi. n138 Di samping itu,  

[*752]  penyusun harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak ditafsirkan secara 

tidak menguntungkan oleh pengadilan di negara-negara anggota. Sangat besar kemungkinan 

bahwa aturan yang paling samar-samar akan dirubah dengan cara yang sangat luas melalui 

penafsiran pengadilan, yang kebanyakan tentu akan terjadi di daerah kekuasaan kehakiman non-

common law. 

 

 Keberatan ini tentunya berlaku untuk aturan pengukuran kerugian Konvensi berikut ini: 

aturan umum untuk pengukuran kerugian, pengukuran kerugian dalam situasi pembatalan 

kontrak melalui transaksi substitusi dan harga pasar; pengurangan kerugian; dan aturan untuk 

memperoleh bunga. Banyak di antara ketentuan ini memiliki kemiripan sekilas dengan Kitab 

Hukum Dagang yang Diseragamkan atau aturan-aturan common law. Meskipun ketentuan-

ketentuan Konvensi ini jelas dipengaruhi oleh para peserta penyusunan Konvensi yang menganut 

common law, aturan-aturan tersebut memuat benih untuk penafsiran yang bermacam-macam. 



Perwakilan UNCITRAL yang beraneka ragam memaksa banyak tradisi hukum untuk dilebur 

dalam bahasa Konvensi. Pengacara perdagangan perlu mempertimbangkan semua faktor ini – 

sejarah penyusunan ketentuan, kemiripannya dengan Kitab Hukum Dagang yang Diseragamkan, 

dan kemungkinan keanekaragaman penafsirannya. Penyusunan yang seksama pada akhirnya 

dapat membatasi, dan kadang-kadang menghapuskan, risiko ini.  
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