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*94 I. PENDAHULUAN 

 

 INCOTERMS, [FN1] yang disusun oleh Kamar Dagang Internasional, adalah definisi mendetil 

tentang persyaratan pengiriman umum, seperti FOB dan CIF, dan beberapa persyaratan yang tidak umum, 

seperti seperti CPT dan CIP, yang dipergunakan di dalam perdagangan internasional. Bagian pendahuluan 

menyatakan:  

 Tujuan INCOTERMS adalah menyediakan serangkaian aturan internasional untuk interpretasi 

sebagian besar persyaratan perdagangan yang umum dipakai dalam perdagangan asing. Oleh karena itu, 

ketidakpastian berbagai interpretasi persyaratan tersebut di berbagai negara dapat dihindari atau 
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setidaknya diturunkan ke kadar yang wajar.  [FN2] 

 

 Selain tujuan tersebut di atas, pengadopsion kontraktual INCOTERMS dapat mengisi suatu 

bidang kosong di mana salah satu pihak yang mengadakan kontrak di dalam sebuah transaksi 

perdagangan adalah penduduk suatu negara yang tidak memiliki cakupan legislatif atau yudisial mengenai 

makna dari persyaratan pengiriman. Apabila para pihak telah mengadopsi INCOTERMS di dalam 

kontrak mereka, maka persyaratan tersebut menjadi undang-undang kontrak tersebut. [FN3] 

 

 Tujuan dari pasal ini adalah menelaah makna berbagai INCOTERMS, kemudian 

membandingkan perjalanan risiko dalam persinggahan berdasarkan persyaratan tersebut dengan sumber-

sumber lain termasuk Kitab Hukum Dagang Yang Diseragamkan Amerika Serikat,  [FN4] undang-

undang di Inggris, Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Perdagangan Barang Internasional [FN5] dan 

Kitab Hukum Perdata di Italia, [FN6] serta kitab hukumg dagang di Guatemala, [FN7] Kosta Rika, [FN8] 

El Salvador,  [FN9] dan Paraguay. [FN10] Suatu hal yang akan segera menjadi jelas adalah perbandingan 

syarat per syarat tidak bisa dilakukan dengan undang-undang negara-negara tersebut di atas karena 

persyaratan tersebut jauh lebih luas dan bervariasi daripada yang digambarkan dalam undang-undang 

berbagai negara. 

 

 Bagian akhir akan membicarakan suatu masalah yang membingungkan: melintasnya risiko 

membeli barang saat di atas kapal atau di persinggahan daratan. INCOTERMS dan UCC telah 

memutuskan melewati masalah ini; namun Konvensi Perdagangan PBB mengakui dan membicarakan 

masalah ini. Suatu analisa perbandingan akan diberikan untuk masalah ini. 

 

 Ketika para pihak tidak dapat menyebutkan sifat kontrak perdagangan tersebut dengan 

menggunakan persyaratan FOB atau CIF, UCC menganggap bahwa pihak-pihak tersebut menginginkan 

kontrak pengiriman di mana penjual diharuskan mengirimkan barang melalui pengangkutan kepada 

pembeli, tetapi penjual tidak terikat untuk menyerahkan barang di satu tempat tujuan tertentu. Penjual 

juga tidak mengambil risiko di persinggahan sampai barang-barang diterima di tempat tujuan. [FN11] 

Penulis ini tidak dapat menemukan suatu artikulasi yang jelas untuk anggapan ini dalam sistem hukum 

lain atau dalam INCOTERMS. 

 

II. PERSYARATAN KEBERANGKATAN 

 

A. Ex Works, Ex Factory, Ex Warehouse--EXW 

 

 Persyaratan Ex Works, Ex Factory, Ex Warehouse tidak ditemukan di dalam UCC maupun 

Konvensi Perdagangan PBB. Persyaratan ini tentunya berarti "dari" sumber yang dipilih. Penjual 

berdasarkan persyaratan ini telah melaksanakan kinerjanya jika ia menyediakan barang-barang kepada 

pembeli pada sumber yang dipilih.  [FN12] Penjual tidak bertanggung jawab memuat barang ke 

kendaraan yang disediakan oleh pembeli, dan, sebagai akibatnya, pembeli menanggung pengeluaran dan 

risiko yang terlibat dalam memindahkan barang dari tempat penjual dan mengangkutnya ke tempat 

tujuan. [FN13] Penjual mempunyai tugas menyediakan barang-barang yang sesuai dan faktur penjualan 

yang sesuai (atau dokumen lain yang disetujui), dan menempatkan barang di tempat permindahan *96 

pembeli pada tanggal yang telah disepakati atau dalam jangka waktu tender yang telah ditetapkan. [FN14] 

Akan terlihat bahwa pembeli mempunyai risiko kerugian atau kerusakan dari saat barang ditempatkan di 

tempat pengambilannya. Pendekatan ini akan terlihat langsung berlawanan dari pendekatan UCC yang 

akan menempatkan risiko kerugian di tangan penjual pedagang selama masa tender ini, dengan risiko 

kerugian tidak di tangan pembeli sampai ia menerima barang. [FN15] Pendekatan UCC didasarkan pada 

teori bahwa penjual akan memiliki asuransi untuk menutupi risiko ini selama masa tender. [FN16] 

Tentunya, jika pembeli gagal menerima barang selama masa tender ini, penjual yang dirugikan 

berdasarkan UCC dalam hal defisiensi cakupan asuransi efektinya dapat memperlakukan risiko kerugian 
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ditanggung oleh pembeli untuk jangka waktu yang wajar secara komersial." [FN17] Pendekatan 

INCOTERMS akan tampak sebagai alokasi risiko kerugian yang logis selama masa tender, tetapi 

pendekatan itu tampaknya mengabaikan realitas komersial asuransi. [FN18] INCOTERMS juga 

mengabaikan kenyataan bahwa seseorang yang memegang kepemilikan mempunyai kesempatan terbesar 

untuk menjaga barang dari kerusakan atau kehilangan. 

 

 Meskipun UCC maupun Konvensi Perdagangan PBB tidak ada yang terang-terangan 

menggunakan persyaratan Ex Works, Ex Warehouse, atau Ex Factory, keduanya mendukung transaksi 

yang memenuhi persyaratan yang diuraikan itu. Misalnya, jika seorang penjual pedagang tidak akan 

mengirimkan barang, dan penyerahan dilakukan di tempat penjual, maka "risiko kerugian diberikan 

kepada pembeli pada saat menerima barang." [FN19] Tentunya, aturan ini bisa menyebabkan 

ketidaksetujuan dari para pihak."  [FN20] 

 

 Apabila penyerahan harus dilakukan tanpa memindahkan barang-barang dan barang-barang 

tersebut dipegang oleh seorang bailee, maka risiko kerugian berpindah kepada pembeli pada saat 

menerima dokumen kepemilikan yang dapat dinegosiasi, atas pertimbangan bailee kepada pembeli, atau 

setelah menerima dokumen kepemilikan yang tidak dapat dinegosiasi. [FN21] Risiko berpindah hanya 

setelah "pembeli memiliki waktu yang cukup untuk menyajikan dokumen tersebut . . . dan penolakan oleh 

bailee untuk menghargai dokumen . . . mengalahkan tender" dan mengalahkan *97 perpindahan risiko. 

[FN22] 

 

 Dalam kasus-kasus yang tidak melibatkan pengiriman barang, Pasal 69 Konvensi Perdagangan 

PBB menyebutkan bahwa:  

 (1) Risiko berpindah kepada pembeli pada saat ia mengambil alih barang atau, jika ia tidak 

melakukannya dalam sesuai jadwal, dari saat barang ditempatkan ke tempat pengambilannya dan ia 

melanggar kontrak karena gagal mengambil penyerahan.  

 (2) Namun, jika pembeli terikat untuk mengambil alih barang di tempat selain tempat usaha 

penjual, risiko berpindah ketika penyerahan jatuh tempo dan pembeli menyadari kenyataan bahwa barang 

tersebut ditempatkan di tempat pengambilannya.  

 (3) Jika kontrak yang berkaitan dengan barang tidak diidentifikasi, barang tesrebut dianggap 

tidak ditempatkan di tempat pengambilan pembeli sampai diidentifikasi dengan jelas ke dalam kontrak. 

[FN23] 

 

 Sub-bagian (1) Pasal 69 tampaknya mencakup transaksi "ex store" atau "ex factory" di mana 

risiko berpindah setelah penyerahan dari toko atau ketika pembeli gagal mengambil penyerahan setelah 

tender. Sub-bagian (2) tampaknya cukup luas untuk mencakup penyerahan barang-barang yang telah 

digudangkan dengan penggunaan dokumen kepemilikan yang dapat dinegosiasi maupun tidak dapat 

dinegosiasi, tapi tanpa kekhususan section 2- 509(2) UCC. 

 

 Sebuah masalah hipotetis sederhana dapat mengilustrasikan perbedaan antara INCOTERMS dan 

Pasal 69 Konvensi Perdagangan PBB mengenai perpindahan risiko. Misalnya sebuah kontrak 

perdagangan ex works menyebutkan bahwa pembeli akan datang selama bulan Juni, dan barang-barang 

terbakar api pada tanggal 16 Juni. Berdasarkan Konvensi Perdagangan PBB, risiko ditanggung oleh 

penjual karena barang-barang tersebut belum diambil alih oleh pembeli dan masa tender belum berakhir. 

Berdasarkan INCOTERMS, barang-barang tersebut telah ditempatkan di tempat pengambilan pembeli 

dan risiko telah berpindah meskipun tidak memiliki kontrol yang sesungguhnya atas pengamanan barang. 

Jika UCC section 2-509 diberlakukan kepada kasus hipotetis ini, risiko tidak akan berpindah kepada 

pembeli sebelum kepemilikan diambil alih. Dikatakan bahwa INCOTERMS dalam hal ini terlalu murah 

hati kepada penjual. 

 

 *98 Di Inggris, pada saat barang ditempatkan di gudang dan kontrak perdagangan tampaknya 
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menyiratkan penjualan ex warehouse, maka properti dan risiko kerugian berpindah kepada pembeli ketika 

pihak gudang mengakui bahwa mereka memegang barang tersebut untuk pembeli. Apabila terjadi 

kerusakan pada barang dalam persinggahan, kerugian ditanggung oleh pembeli. [FN24] 

 

 Di Inggris, penjualan kepentingan tak terbagi di dalam barang berjumlah besar, seperti penjualan 

120.000 galon spirit dari kuantitas spirit yang lebih banyak dengan menerbitkan pesanan pembelian yang 

diterima oleh petugas gudang, akan mentransfer risiko kerugian in deterioration pada saat dalam 

penyimpanan, tetapi tidak akan mentransfer properti di dalam spirit tersebut karena spirit yang telah 

terjual tersebut belum dipisahkan (disesuaikan) dari massa. [FN25] 

 

 UCC menghindari kejatuhan sistem Inggris dengan menurunkan kepentingan kepemilikan 

[FN26] dan memungkinkan pemberian saham tak terbagi dalam barang fungibel setelah pembuatan 

kontrak. [FN27] Masalah ini akan dibahas lebih jauh dalam konteks pengiriman CIF. [FN28] 

 

III. PERSYARATAN PENGANGKUTAN UTAMA TIDAK DIBAYAR 

 

A. Bebas di Perusahaan Angkutan--FCA 

 

 Jika seseorang melihat secara khusus versi INCOTERMS tahun 1990 untuk persyaratan "Bebas 

di Perusahaan Angkutan" tujuan di dalamnya tidak sepenuhnya jelas; akan tetapi, versi tahun 1980 

mengatakan bahwa "persyaratan ini telah didesain untuk memenuhi persyaratan pengangkutan moderen, 

terutama pengangkutan 'multimodal' seperti lalu lintas kontainer atau 'roll-on--roll-off' oleh trailer dan 

kapal feri." [FN29] Perpindahan risiko menjadi lebih tidak jelas didefinisikan pada saat menggunakan 

pendekatan ini karena persyaratan tersebut, meskipun didesain untuk pengangkutan kontainer, juga 

mencoba mencakup barang-barang yang tidak dimasukkan dalam kontainer. Misalnya, menurut definisi 

INCOTERMS, "'Bebas di Perusahaan Angkutan' berarti penjual memenuhi kewajibannya untuk *99 

menyerahkan setelah ia menyerahkan barang, menyelesaikan ekspor, ke dalam tanggungan perusahaan 

angkutan. . . ." [FN30] Bahasa ini tampaknya menyarankan bahwa penyerahan kepada agen pengangkutan 

laut akan terdiri dari "penyerahan." Namun, teks tersebut dilanjutkan dengan pernyataan bahwa:  

 Penyerahan kepada perusahaan angkutan telah selesai:  

 I) Dalam hal angkutan kereta api pada saat barang-barang terdiri dari muatan gerbong (atau 

muatan kontainer yang diangkut dengan kereta) penjual harus memuat gerbong atau kontainer dengan 

cara yang benar. Penyerahan selesai pada saat gerbong atau kontainer yang telah diisi muatan diambil alih 

oleh perusahaan kereta api atau orang lain yang bertindak atas namanya.  

 Apabila barang-barang tersebut tidak terdiri dari muatan gerbong atau kontainer, penyerahan 

selesai ketika penjual telah menyerahkan barang-barang di titik penerimaan kereta api atau memuatnya ke 

dalam kendaraan yang disediakan perusahaan kereta api.  

 II) Dalam hal pengangkutan jalan di mana pemuatan berlangsung di tempat penjual, 

penyerahan selesai setelah barang-barang dimuat ke dalam kendaraan yang disediakan oleh pembeli, 

tetapi ketika barang-barang diserahkan ke tempat perusahaan angkutan, penyerahan selesai setelah 

barang-barang tersebut diserahkan kepada angkutan jalan orang lain yang bertindak atas namanya.  

 III) Dalam hal pengangkutan air daratan di mana pemuatan berlangsung di tempat penjual, 

penyerahan selsai setelah barang-barang dimuat ke dalam kapal pengangkut yang disediakan oleh 

pembeli.  

 Pada saat barang-barang diserahkan ke tempat perusahaan angkutan, penyerahan selesai setelah 

diserahkan kepada perusahaan angkutan air daratan atau orang lain yang bertindak atas namanya. [FN31] 

 

 Jika seseorang dapat memvisualisasikan pola fakta di antara aturan-aturan tersebut di atas-- 

misalnya, setelah pengangkutan kereta api, barang-barang diangkut dengan truk satu mil dari properti 

penjual lalu diserahkan kepada perusahaan angkutan air daratan (misalnya perusahaan kapal tongkat)—

kapankah penyerahan dilakukan?  
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 Cara pengangkuta lain yang termasuk dalam INCOTERMS adalah:  

 IV) Dalam hal angkutan laut di mana barang-barang terdiri dari muatan kontainer penuh 

(FCL), penyerahan selesai setelah kontainer yang telah diisi muatan diambil alih oleh perusahaan 

angkutan laut. Setelah kontainer diangkut ke operator terminal angkutan yang bertindak atas nama 

perusahaan angkutan, barang-barang tersebut dianggap telah diambil alih setelah kontainer memasuki 

bangunan *100 terminal.  

 Apabila barang-barang kurang dari muatan kontainer (LCL), atau tidak dimasukkan ke dalam 

kontainer, penjual harus membawanya ke terminal pengangkutan. Penyerahan selesai setelah barang 

diserahkan kepada perusahaan angkutan laut atau orang lain yang bertindak atas namanya.  

 V) Dalam hal angkutan udara, penyerahan selesai setelah barang diserahkan kepada 

perusahaan angkutan atau orang lain yang bertindak atas namanya.  

 . . . .  

 VII) Dalam hal pengangkutan multimodal, penyerahan selesai setelah barang diserahkan 

sebagaimana disebutkan dalam butir I) - VI), sesuai dengan keadaan.  [FN32] 

 

 Persyaratan "Bebas di Perusahaan Angkutan" ini menyatakan bahwa penjual tidak memiliki 

kewajiban membuat kontrak pengangkutan dengan perusahaan angkutan; namun, "jika berdasarkan 

praktek dagang bantuan penjual dibutuhkan dalam pembuatan kontrak dengan perusahaan angkutan 

(seperti kereta api atau angkutan udara) penjual dapat bertindak dengan risiko dan biaya pembeli." [FN33] 

 

 Selain itu, apabila diminta oleh pembeli, atau apabila merupakan praktek dagang, dan pembeli 

tidak memberikan instruksi sebaliknya, "penjual dapat membuat dengan kontrak dengan persyaratan biasa 

untuk pengangkutan dengan risiko dan biaya pembeli [; namun,] penjual menolak untuk membuat kontrak 

. . . [setelah] mengirimkan pemberitahuan sebelumnya kepada pembeli. . . ." [FN34] 

 

 Persyaratan "Bebas di Perusahaan Angkutan" meliputi:  

 "setiap orang yang dalam suatu kontrak pengangkutan, mulai melaksanakan atau menyediakan 

pelaksanaan pengangkutan melalui kereta api, jalan, laut, udara, air daratan atau kombinasi cara-cara 

tersebut. Jika pembeli memerintahkan penjual untuk menyerahkan [barang-baang] kepada seseorang . . . 

yang bukan 'perusahaan angkutan,' . . . misalnya perusahaan jasa angkutan laut . . . penjual dianggap telah 

memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang selama barang berada dalam tanggung jawab orang 

itu." [FN35] 

 

 Istilah 'kontainer’ termasuk segala peralatan yang dipakai untuk menyatukan kargo, misalnya 

segala jenis kontainer dan/atau flat, baik yang diakui ISO atau tidak, trailer, swap bodies, ro-ro 

equipment, igloos, dan berlaku untuk semua cara pengangkutan." [FN36] Harus dipertanyakan mengapa 

*101 para penyusun tidak memberikan lebih banyak waktu untuk menentukan tujuan-tujuan tersebut 

diatas. Misalnya, apakah "flats" dalam INCOTERMS sama dengan "pallet" dalam Peraturan Hamburg? 

[FN37] Apakah tangki kapal yang dapat dikeluarkan untuk membawa kargo cair dapat dianggap sebagai 

"kontainer"? [FN38] 

 

 Di dalam perdagangan "Bebas di Perusahaan Angkutan", risiko kerugian berpindah kepada 

pembeli setelah penyerahan menurut standar penyerahan tersebut di atas. [FN39] 

 

B. Bebas Di Sisi Kapal--FAS 

 

 Persyaratan Kapal Penyerta Bebas secara singkat didefinisikan dalam INCOTERMS sebagai 

berikut:  

 bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk meyerahkan pada saat barang-barang telah 

ditempatkan di sisi kapal di dermaga atau di kapal tongkang pada pelabuhan pengiriman yang telah 

ditentukan. Ini berarti pembeli harus menanggung semua biaya dan risiko kerugian atau kerusakan barang 
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sejak saat itu. [FN40] 

 

UCC menyatakan bahwa penjual "dengan biaya dan risikonya sendiri harus menyerahkan barang di sisi 

kapal dengan cara biasa di pelabuhan itu atau di atas dermaga yang ditentukan dan disediakan oleh 

pembeli. . . ." [FN41] 

 

 INCOTERMS juga menyatakan bahwa penjual harus "menyerahkan barang di sisi kapal yang 

telah ditentukan di tempat pemuatan yang ditentukan oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang telah 

ditentukan pada tanggal atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan dengan cara yang biasa di 

pelabuhan itu." [FN42] Baik UCC maupun INCOTERMS mencerminkan aturan umum bahwa pembeli 

seringkali merupakan penyewa kapal, dan ia bertugas menentukan kapal, pelabuhan, dan dermaganya. 

[FN43] 

 

 Pembeli menanggung segala risiko kerugian atau kerusakan pada barang-barang "dari tanggal 

yang telah disepakati atau tanggal kadaluarsa masa yang ditetapkan untuk penyerahan. . . ." di dalam 

situasi berikut ini: (1) Jika pembeli gagal memperoleh, dengan dan biayanya sendiri, surat ijin ekspor atau 

impor, otorasi lain yang diperlukan, atau formalitas; (2) jika pembeli gagal memberikan penjual 

pemberitahuan yang memadai tentang nama *102 kapal, tempat pemuatan dan waktu penyerahan yang 

disyaratkan; atau (3) jika kapal yang ditentukan gagal tiba tepat pada waktunya, atau tidak dapat memuat 

barang. [FN44] Tentunya, alokasi risiko ini kepada pembeli dikondisikan setelah "barang-barang telah 

disesuaikan dengan kontrak" oleh penjual. [FN45] 

 

 Ketika pemeriksaan kesaksian di ruang sidang Amerika Serikat menunjukkan bahwa seorang 

penjual dan pembeli telah menggunakan persyaratan seperti "F.A.S. Norfolk, Virginia" [FN46] dengan 

makna yang berbeda di dalam benak mereka, maka kesaksian berjaminan tentang arah kerjasama dan 

pelaksanaan dagang dapat diperkenalkan untuk menentukan apakah penjual atau pembeli harus 

membayar biaya pemuatan dari truk milik penjual, biaya penyimpanan sebelum pemuatan, serta biaya 

penyerahan barang dari gudang pelabuhan ke sisi kapal. 

 

 Gagasan penambahan makna suatu ketentuan UCC dengan arah kerjasama dan pelaksanaan 

dagang disejajarkan dengan pendekatan serupa di dalam kalimat pendahuluan INCOTERMS:  

PABEAN DI PELABUHAN ATAU DARI PERDAGANGAN TERTENTU 

 Karena peryaratan perdagangan harus dapat digunakan di dalam berbagai perdagangan dan 

daerah maka tidak mungkin menetapkan kewajiban-kewajiban para pihak dengan tepat. Untuk beberapa 

hal penting untuk mengacu kepada kebiasaan di tempat perdagangan tertentu atau kepada praktek-praktek 

yang mungkin telah dilakukan oleh para pihak itu sendiri dalam kerjasama mereka sebelumnya (cf. Pasal 

9 Konvensi PBB 1980 tentang Kontrak untuk Perdagangan Barang Internasional). Hal yang lebih disukai 

adalah bahwa penjual dan pembeli berusaha tetap mengetahui kebiasaan perdagangan tersebut pada saat 

mereka menegosiasikan kontrak mereka dan bahwa, ketika timbul ketidakpastian, mereka 

mengklarifikasikan posisi hukum mereka berdasarkan klausul yang sesuai di dalam kontrak penjualan. 

Ketentuan istimewa ini di dalam kontrak individu akan menggantikan atau mengubah segalanya yang 

telah ditetapkan sebagai aturan interpretasi di berbagai Incoterms. [FN47] 

 

 Apabila terdapat kemungkinan penundaan antara penerimaan barang oleh perusahaan angkutan 

dan pemuatan di atas kapal, atau apabila terdapat kemungkinan bahwa barang-barang akan digudangkan 

lalu diangkuta ke kapal untuk pemuatan, maka akan terlihat bijaksana apabila para pihak menanggung 

alokasi biaya di dalam kontrak perdagangan mereka. *103 Referensi kepada kebiasaan atau praktek dapat 

menambah biaya arbitrase atau litigasi; alokasi kontraktual dapat menghemat waktu dan uang sekaligus. 

 

 Berdasarkan suatu kontrak perdagangan FAS Inggris pembeli mempunyai tugas mengatur ruang 

pengiriman, memberitahukan penjual tentang ruang pengiriman tersebut, dan menentukan jangka waktu 
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barang harus dibawa. Sebelum pembeli melaksanakan tugas-tugas ini, penjual tidak mempunyai 

kewajiban memindahkan barang. [FN48] 

 

 FAS (costado del buque) Guatemala menyatakan penjual mempuyai tugas-tugas yang sama 

dengan penjual FOB, kecuali bahwa ia hanya harus membawa barang di sisi kapal atau kendaraan untuk 

mentransfer risiko kepada pembeli. [FN49] 

 

C. Bebas di Atas Kapal Board--FOB 

 

 INCOTERMS mendefinisikan arti "Bebas di Atas Kapal" sebagai berikut:  

 bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan setelah barang-barang telah 

melewati tiang pembatas kapal di pelabuhan pengiriman yang telah ditentukan. Ini berarti pembeli harus 

menanggung semua biaya dan risiko kerugian atau kerusakan barang sejak saat itu. [FN50] 

 

Perlu dicatat bahwa risiko berpindah kepada pembeli pada saat barang melewati tiang pembatas kapal, 

yang berarti proses pemuatan telah dimulai. Sebaliknya, UCC menyatakan bahwa penjual harus 

mengirimkan barang dengan cara yang disebutkan" [FN51] dalam section 2-504 UCC. Section 2-504 

menyebutkan bahwa penjual harus "menempatkan barang di bawah penguasaan perusahaan angkutan 

tersebut" dan memasuki kontrak pengangkutan. Pendeknya, persyaratan FOB berdasarkan UCC tidak 

mengharuskan pemulaian proses pemuatan kecuali persyaratan juga menyebutkan kapal FOB, kemudian 

penjual menanggung biaya dan risiko pemuatan barang di atas kapal.  [FN52] 

 

 Konvensi Perdagangan PBB tidak mengatur persyaratan pengiriman, tetapi hanya menyebutkan 

di dalam Pasal 67 sebagai berikut:  

 (1) Apabila kontrak perdagangan melibatkan pengangkutan barang dan *104 penjual tidak 

terikat untuk mengalihkannya disuatu tempat tertentu, maka risiko berpindah kepada pembeli pada waktu 

barang diserahkan kepada perusahaan angkutan pertama untuk dibawa kepada pembeli menurut kontrak 

penjualan. Apabila penjual terikat untuk menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan di suatu 

tempat tertentu, maka risiko tidak berpindah kepada pembeli sebelum barang diserahkan kepada 

perusahaan angkutan di tempat itu. Kenyataan bahwa penjual berwenang menjaga dokumen yang 

mengontrol disposisi barang tidak mempengaruhi perpindahan risiko.  

 (2) Akan tetapi, risiko tidak berpindah kepada pembeli sebelum barang diidentifikasi dengan 

jelas ke dalam kontrak, baik dengan menandai barang, dengan dokumen pengiriman, melalui 

pemberitahuan kepada pembeli atau sebaliknya. [FN53] 

 

Akan terlihat bahwa sub-bagian (1) di atas menanggung lebih banyak kesamaan kebetulan dengan section 

2-509(1)(a) UCC, dan menciptakan hasil yang sama bahwa risiko berpindah kepada pembeli pada saat 

penjual melakukan penyerahan kepada perusahaan angkutan. Sub-bagian (2) di atas berhubungan dengan 

section 2-501 UCC, dan bahasa penyimpanan dokumen dalam sub-bagian (1) merupakan persyaratan 

pengiriman UCC "dalam pemesanan" dalam section 2-505. 

 

 Kalimat kedua sub-bagian (1) Pasal 67 adalah penjelasan paling baik dengan menggunakan kasus 

hipotetis. Misalnya seorang pembeli di Hamburg, Jerman mengadakan kontrak untuk membeli sebuah alat 

mesin dari sebuat produsen di Pittsburgh, Pennsylvania. Kontrak menyebutkan pengiriman dari New 

York City. Penjual kemudian menyerahkan alat tersebut kepada sebuah perusahaan angkutan di 

Pittsburgh, dan barang tersebut dicuri pada jarak tiga mil dari pelabuhan New York. Karena penjual 

"terikat untuk menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan di tempat tertentu" berdasarkan sub-

bagian (1), maka risiko tidak berpindah kepada pembeli sebelum barng diserahkan di New York. Dengan 

demikian, penjual menanggung kehilangan akibat pencurian. 

 

 Para penjual yang tidak senang dengan hasil diatas berdasarkan Pasal 6 Konvensi Perdagangan 
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PBB dapat mengubah hasil ini dengan menggunakan persyaratan kontrak yang tepat. 

 

 UCC menyebutkan sebuah kontrak tempat tujuan FOB yang mengatakan bahwa penjual, atas 

biaya dan risiko sendiri, harus mengangkut barang ke tempat tujuan dan di sana melakukan penyerahan 

barang tersebut sebagaimana diatur dalam Section 2-503. [FN54] INCOTERMS tidak meniru 

pendekatan UCC ini berdasarkan persyaratan FOB, tetapi menambahkan persyaratan "bea antar tidak 

dibayar (. . . tempat tujuan yang ditentukan)" sebagai gantinya *105. [FN55] Persyaratan "penggantian" 

ini akan dibahas kemudian.  [FN56] 

 

 Berdasarkan INCOTERMS penjual harus menyediakan barang-barang yang tepat dan faktur 

penjualan yang sesuai "pesan elektronik yang setingkat." [FN57] Penjual juga harus menyediakan "atas 

risiko dan biayanya sendiri surat ijin ekspor . . . serta melaksanakan semua formalitas pabean yang 

disyaratkan." [FN58] Penjual tidak berkewajiban mengadakan kontrak pengangkutan atau memperoleh 

kebijakan asuransi. [FN59] 

 

 Penjual juga wajib "membayar semua biaya berkaitan dengan barang sebelum . . . melewati tiang 

pembatas kapal, . . . dan membayar [semua] biaya formalitas pabean yang diperlukan untuk ekspor 

sekaligus semua bea, pajak dan biaya-biaya resmi lainnya." [FN60] Tentunya, penjual wajib 

memberitahukan pembeli "bahwa barang telah diserahkan di atas kapal." [FN61] Jika pembeli meminta 

penjual membantu pembeli, maka penjual berkewajiban memberikan bantuan dalam memperoleh 

dokumen-dokumen pengiriman (misalnya bill of lading yang dapat dinegosiasi, sea waybill yang tidak 

dapat dinegosiasi) atas risiko dan biaya pembeli. [FN62] 

 

 Kasus-kasus FOB Amerika Serikat merupakan serangkaian penjualan FOB yang "bervariasi". 

Misalnya, berdasarkan persyaratan "FOBST" atau Bebas di Atas Kapal, Disimpan, dan Dirapikan yang 

"berarti bahwa penjual wajib mempersiapkan kargo dan ruang penyimpanan di kapal untuk menjamin 

pemuatan yang efisien dan aman," setiap kerusakan yang terjadi pada kapal akibat kelalaian buruh 

pelabuhan adalah risiko penjual selama pemuatan, penyimpanan, dan pengaturan kargo. [FN63] 

 

 "Istilah ―PABRIK FOB‖ dimengerti dengan baik untuk mensyaratkan penyerahan kepada 

perusahaan angkutan dan tidak menyiratkan makna lain." [FN64] Konsekuensinya, apabila barang dimuat 

di dalam kontainer yang disediakan oleh pembeli dan kontainer itu dicuri sebelum diserahkan kepada 

perusahaan angkutan, maka risiko kerugian tetap ditanggung oleh penjual. 

 

 Istilah "Kilang FOB" berarti penjual menanggung risiko *106 dan ongkos pemuatan minyak ke 

dalam kendaraan pembeli. [FN65] 

 

 Istilah "Del'd FOB" berarti barang-barang harus diserahkan ke tempat tujuan dengan risiko dan 

ongkos penjual. [FN66] 

 

 Dalam kasus Minex v. International Trading Co., [FN67] sebuah kontrak perdagangan mengatur 

bahwa kantong-kantong semen akan dikirimkan "pelabuhan Polandia FOB."  [FN68] Semen tersebut 

terkontaminasi selama perjalanan akibat tumpahnya kecap ke dalam kantong-kantong semen. [FN69] 

Pembeli bersikeras bahwa persyaratan kontrak mengharuskan penjual menyapu, membersihkan, dan 

mengeringkan ruang penyimpanan kapal. Namun pengadilan berpendapat bahwa persyaratan itu tidak 

mengenakan tugas-tugas tersebut kepada penjual. Penjual diwajibkan menempatkan semen "dengan cara 

yang teratur dan padat dan 'dengan cara sedemikian rupa untuk melindungi barang dari gesekan, 

pencemaran, atau kerusakan akibat kebocoran." [FN70] 

 

 Lebih dari seratus tahun lalu, pengadilan Inggris setuju bahwa seorang pembeli, yang mempunyai 

kebijakan asuransi mengambang atas barang yang diimpornya ke dalam negara Inggris, mempunyai risiko 
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kerugian berdasarkan kontrak perdagangan FOB Hamburg, Jerman.  [FN71] Pembeli juga mempunyai 

kepentingan yang dapat diasuransikan dalam barang-barang yang dikirimkan meskipun secara fisik tidak 

sesuai di dalam. Dalam perdagangan sebelumnya, penjual akan mengirimkan barang-barang semacam itu 

ke Inggris kemudian menyesuaikan barang-barang tertentu setelah dikeluarkan dari kapal. Dalam hal ini 

kapal tersebut mengalami kerugian total dalam persinggahan, dan penyesuaian sudah tentu tidak pernah 

dilakukan. 

 

 Apabila tidak ada perjanjian khusus, risiko kerugian dan kepentingan properti tidak berpindah 

dari penjual kepada pembeli berdasarkan sebuah kontrak perdagangan FOB sebelum barang benar-benar 

ditempatkan di atas kapal. [FN72] 

 

 Pada saat sebuah kontrak perdagangan Inggris telah dijadikan kontrak FOB C.O.D. (sebagian 

tertulis dan sebagian lisan), dan barang-barang telah ditempatkan di atas kapal serta telah tiba di negara 

tujuan, tetapi sempat salah ditempatkan oleh *107 perusahaan kereta api, setiap kerusakan penundaan 

akibat tertundanya penyerahan barang harus ditanggung oleh pembeli. [FN73] 

 

 Dalam kasus Galatia, [FN74] 2.008 kantong gula dimuat ke atas kapal Galatia pada atau sebelum 

tanggal 24 Maret 1975. Pada tanggal 24 Maret terjadi kebakaran yang dipadamkan dengan air. Gabungan 

api dan air merusak gula tersebut, dan dikeluarkan dari kapal serta dibuang. Pada hari pemuatan, 

diterbitkan tanda terima clean mate. Bill of lading diterbitkan pada tanggal 6 April 1975. Bill of lading 

tersebut menyatakan bahwa gula tersebut telah dikirimkan dalam urutan dan kondisi yang baik, tetapi 

kemudian sebuah pernyataan yang diketik dilampirkan ke bill of lading itu: "Kargo yang termasuk di 

dalam bill of lading ini telah dibuang sehubungan akibat kerusakan oleh api dan/atau air yang digunakan 

untuk memadamkan api sebagaimana dinyatakan dalam cara umum." [FN75] Dalam tuntutan oleh penjual 

terhadap pembeli, Pengadilan Queens Bench dan Pengadilan Banding setuju bahwa bill of lading tersebut 

adalah bill of lading yang "bersih", dan bahwa pembeli wajib membayar setelah penyerahan bill of lading 

yang bersih ini. Risiko telah berpindah kepada pembeli setelah pengiriman yang oleh pengadilan 

dinyatakan telah dilaksanakan setelah pemuatan gula. [FN76] 

 

 Pasal 474 Kitab Hukum Dagang Kosta Rika sebagian menyatakan bahwa penyerahan barang 

jualan kepada perusahaan angkutan adalah sama dengan penyerahan kepada pembeli. [FN77] 

 

 Kitab Hukum Dagang Kosta Rika itu menggunakan persyaratan FOB Inggris meskipun bahasa 

Spanyol yang setingkat seharusnya L.A.B. (libre a bordo):  

 Dalam kontrak-kontrak jual-beli yang berisi kalimat "Bebas di Atas Kapal" (libre a bordo), yang 

disingkat "FOB," penjual harus membetulkan harga yang meliputi semua biaya hingga penempatan 

barang yang dijual ke atas kapal atau kendaraan yang harus mengangkutnya ke tempat tujuan, yang 

waktunya mulai diperhitungkan *108 dan risikonya berpindah kepada pembeli. [FN78] 

 

 Konsep Bebas di Atas Kapal tampaknya diartikulasikan dengan baik di Guatemala:  

 Free on board, FOB. Dalam penjualan: bebas di atas kapal, FOB, barang-barang dalam kontrak 

harus diserahkan di atas kapal atau kendaraan yang harus mengangkutnya, dalam tempat dan waktu yang 

disepakati; sejak saat itu risiko berpindah kepada pembeli.  

 Harga penjualan harus meliputi nilai barang, berikut semua biaya, bea dan tarif yang timbul 

hingga saat penyerahan di atas kapal milik perusahaan angkutan. [FN79] 

 

 Ketentuan Kitab Hukum El Salvador memberikan keringanan bagi kalimat bahasa Inggris 

maupun bahasa Spanyol:  

 Dalam kontrak jual-beli "bebas di atas kapal" (LAB atau FOB), penjual harus menentukan harga 

yang meliputi semua biaya hingga penempatan barang di atas kapal atau kendaraan yang akan 

mengangkutnya; sejak saat itu, risiko berpindah kepada pembeli. [FN80] 
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IV. PERSYARATAN PENGANGKUTAN DIBAYAR 

 

A. Biaya dan Pengangkutan Laut--CFR 

 

 INCOTERMS 1980 menggunakan istilah "Biaya dan Pengangkutan Laut" dengan simbol C & F. 

[FN81] Hal ini mendorong beberapa orang di Amerika Serikat untuk menggunakan simbol CAF dengan 

huruf "A" untuk kata "and." Sayangnya, beberapa orang Eropa memandang huruf "A" sebagai simbol 

kata "assurance (kepastian)," yang menempatkan tugas kepada penjual untuk mengadakan kebijakan 

asuransi. [FN82] Namun, INCOTERMS 1990 telah menghindari kemungkinan jebakan ini dengan 

bijaksana. 

 

 Persyaratan CFR "berarti bahwa penjual wajib membayar biaya-biaya [barang] dan pengangkutan 

laut yang diperlukan untuk [mengangkut] barang ke pelabuhan tujuan yang ditentukan [; akan tetapi,] 

risiko kerugian atau kerusakan barang . . . berpindah. . . kepada pembeli pada saat *109 barang melewati 

tiang pembatas kapal di pelabuhan pengiriman. [FN83] 

 

 Agar risiko berpindah kepada pembeli, penjual harus menyediakan barang-barang yang tepat, 

"memohon surat ijin ekspor atas risiko dan biayanya sendiri, . . . serta melaksanakan semua formalitas 

pabean [yang diperlukan] untuk ekspor barang." [FN84] Selain itu, penjual wajib mengadakan kontrak 

pengangkutan biasa dengan kapal dan menyerahkan barang di atas kapal dalam periode penyerahan yang 

disebutkan di dalam kontrak perdagangan. [FN85] Penjual tidak berkewajiban memperoleh jenis asuransi 

apapun untuk barang tersebut, tetapi kewajiban pengangkutan penjual termasuk biaya bongkar muat 

"yang bisa dikenakan oleh perusahaan pelayaran reguler saat mengadakan kontrak pengangkutan." 

[FN86] Penjual juga berkewajiban memberitahukan pembeli "bahwa barang telah diserahkan di atas 

kapal." [FN87] Selain itu, "kecuali disepakati sebaliknya," penjual wajib memberikan kepada pembeli 

"dokumen pengangkutan biasa . . .  yang memungkinkan pembeli menjual barang di persinggahan dengan 

transfer dokumen." [FN88] Apabila bill of lading dalam suatu rangkaian bagian telah diterbitkan, penjual 

harus menyerahkan seluruh rangkaian dokumen asli kepada pembeli. [FN89] 

 

 Seperti disebutkan di atas, risiko kerugian akan berpindah kepada pembeli pada saat barang 

melewati tiang pembatas kapal di pelabuhan pengiriman. Hal ini jelas menunjukkan bahwa segala 

kerugian atau kerusakan yang terjadi pada saat barang dikeluarkan dari perlengkapan kapal, atau dalam 

pemuatan, penyimpanan, atau pengaturan akan ditanggung oleh pembeli. Setiap kerugian atau kerusakan 

di persinggahan, atau dalam proses pembongkaran sudah tentu ditanggung oleh pembeli. 

 

 Berdasarkan kontrak perdagangan C & F di Amerika Serikat penjual tidak mempunyai kewajiban 

atas penyimpanan kargo yang tidak benar di atas kapal. [FN90] Berkaitan dengan kata-kata "kecuali 

disepakati sebaliknya," yang disebutkan di dalam UCC section 2-320, kedua belah pihak bebas untuk 

mengubah persyaratan CIF atau C & F sesuai keinginan mereka. [FN91] 

 

 Kontrak biaya dan pengangkutan laut di Guatemala dan El Salvador mengenakan risiko dan tugas 

yang sama dengan kontrak CIF dengan *110 pengecualian bahwa tidak ada asuransi. [FN92] 

 

B. Biaya, Asuransi, dan Pengangkutan Laut--CIF 

 

 Kontrak perdagangan biaya, asuransi, dan pengangkutan adalah kontrak perdagangan yang paling 

banyak dipergunakan di dalam perdagangan internasional. [FN93] Istilah CIF berarti pembeli 

mendapatkan "kerjasama paket;" ia tahu bahwa total biaya barang yang diserahkan dengan kekecualian 

bea cukai, gudang insidentil atau tarif masuk dok, yang mungkin timbul. 
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 INCOTERMS menyatakan bahwa istilah CIF "berarti bahwa penjual memiliki kewajiban yang 

sama dengan kewajiban berdasarkan CFR tetapi dengan tambahan bahwa ia harus mengadakan asuransi 

kelautan terhadap risiko kerugian atau kerusakan barang milik pembeli selama pengangkutan." [FN94] 

Istilah CIF "hanya dapat digunakan untuk pengangkutan laut dan air daratan." [FN95] Selain itu, "apabila 

tiang pembatas kapal tidak memiliki tujuan praktis apapun seperti dalam hal roll-on/roll-off atau lalu 

lintas kontainer, istilah CIP lebih tepat digunakan." [FN96] Persyaratan CIP akan dibahas kemudian di 

dalam artikel ini. [FN97] 

 

 INCOTERMS menyebutkan bahwa "asuransi harus dibuatkan kontrak dengan penjamin atau 

perusahaan asuransi bereputasi baik dan, [kecuali disepakati sebaliknya, asuransi harus] sesuai dengan 

cakupan minimum Klausul Kargo Lembaga (Lembaga Penjamin London) atau rangkaian klausul serupa." 

[FN98] Cakupan asuransi harus meliputi poin saat barang-barang telah melewati tiang pembatas kapal di 

pelabuhan tujuan. [FN99] Berdasarkan ketentuan ini, akan terlihat bahwa seorang pembeli yang hati-hati 

harus menekankan di dalam kontrak perdagangannya bahwa kebijakan asuransi meliputi barang-barang di 

luar perlengkapan kapal dan sampai ke gudang atau wilayah lain pembeli. 

 

 Penjual "apabila diminta oleh pembeli . . . harus menyediakan asuransi peperangan, pemogokan, 

kerusuhan dan gejolak sipil atas biaya pembeli . . . apabila dapat diadakan." [FN100] Sebaliknya, UCC 

menyebutkan *111 bahwa risiko peperangan dan asuransi kelautan yang kemudian terjadi di pelabuhan 

pengiriman harus diadakan oleh penjual, dengan biaya asuransi risiko peperangan dibebankan kepada 

pembeli. [FN101] UCC tampaknya tidak mengharuskan pembeli meminta pencakupan risiko peperangan. 

Berdasarkan kedua sistem, pembeli harus menanggung kenaikan premi cakupan. 

 

 Section 2-320 UCC tidak secara tersurat menyatakan bahwa cakupan asuransi harus setaraf 

dengan harga penjualan barang; namun, sebuah komentar mencatat bahwa asuransi harus meliputi "nilai 

barang pada waktu dan tempat pengiriman [tidak termasuk] kenaikan nilai pasar selama persinggahan 

atau antisipasi laba kepada pembeli dalam suatu penjualan yang dilakukannya." [FN102] INCOTERMS 

mengambil posisi yang berbeda. Pencakupan asuransi minimum harus meliputi harga penjualan 

kontraktual ditambah 10% dan "harus disediakan dalam mata uang dalam kontrak." [FN103] Persyaratan 

mata uang ini merupakan cerminan dari praktek penilaian Inggris dan Masyarakat Ekonomi Eropa dalam 

mata uang negara asing sesuai dengan ketentuan kontraktual yang mengharuskan mata uang asing. Pada 

kenyataannya, di Inggris (baik dalam kontrak atau kasus-kasus kerugian) pengadilan memberikan 

keputusan dalam mata uang asing yang memiliki hubungan yang paling nyata dengan perilaku kedua 

belah pihak. [FN104] 

 

 UCC dalam perlakuannya terhadap persyaratan CIF tidak dapat secara tersurat meliputi 

perlindungan risiko kerugian dari saat barang diserahkan untuk diangkut oleh perusahaan angkutan, saat 

barang dimuat ke atas kapal, dan saat barang dikeluarkan dari kapal sampai penyerahan yang 

sesungguhnya kepada pembeli di pelabuhan tujuan. Selama "celah kesempatan" inilah kerugian akibat 

pencurian, kebakaran, banjir, atau kejadian lainnya dapat terjadi; dan suatu hal yang mengherankan 

adalah tidak banyak perhatian diberikan untuk masalah-masalah ini oleh para penyusun UCC. Kurangnya 

perhatian ini menjadi semakin ditandai oleh kebingungan yang ditunjukkan oleh komentar 1 terhadap 

section 2-320 UCC:  

 Kontrak CIF bukan merupakan kontrak tujuan tetapi kontrak pengiriman dengan risiko kerugian 

atau kerusakan berikutnya atas barang-barang yang berpindah kepada pembeli setelah pengiriman jika 

penjual telah melaksanakan semua kewajibannya atas barang-barang tersebut dengan baik. Penyerahan 

kepada the perusahaan angkutan *112 merupakan penyerahan kepada pembeli untuk tuuan risiko dan 

"kepemilikan." . . . Setelah penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan[,] . . .pembeli harus 

membayar harga yang telah disepakati tanpa menunggu kedatangan barang dan jika barang tersebut 

hilang atau rusak setelah pengiriman yang benar ia harus mencari penyelesaiannya dengan perusahaan 

angkutan atau penjamin. [FN105] 
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 Perlakuan yang tidak konsisten atas "pengiriman" dan "penyerahan" di dalam komentar tersebut 

di atas tampaknya tergambar dalam beberapa versi INCOTERMS. Misalnya, INCOTERMS tahun 1953 

menyatakan bahwa penjual wajib menanggung semua risiko barang "sampai diserahkan ke dalam 

pengawasan perusahaan angkutan pertama, pada saat yag disebutkan di dalam kontrak." [FN106] Versi 

tahun  1980 dan 1990 menggunakan tiang pembatas kapal sebagai titik perubahan. [FN107] Melihat 

"celah" awal ini di pelabuhan pengiriman, akan terlihat bahwa seorang penjual yang hati-hati harus 

mengadakan cakupan asuransi atas risiko terbuka untuk periode ini. 

 

 Sebuah pengadilan banding Florida mengacu pada komentar 1 UCC section 2-320 dan 

memutuskan bahwa risiko kerugian akibat pencurian berpindah kepada pembeli ketika barang diserahkan 

kepada perusahaan kargo di pelabuhan pengiriman. [FN108] Dalam kasus tersebut, barang-barang dicuri 

dari tempat perusahaan kargo. Pengadilan tidak berusaha merekonsiliasi komentar itu dengan teks di 

dalam kitab dagang. 

 

 Pengadilan banding Florida yang sama mengikuti keputusan yang sama (tapi tanpa mengacu pada 

keputusan sebelumnya) di dalam suatu kasus di mana barang-barang mencapat kota tujuan tetapi dibajak 

sebelum penyerahan yang sesungguhnya dilakukan kepada pembeli. [FN109] 

 

 Saat risiko berpindah dari penjual kepada pembeli dalam suatu penjualan CIF menjadi saat yang 

paling akut ketika barang-barang rusak di persinggahan dan penjual menuntut asuransi perusahaan 

angkutan. Dalam kasus antara York-Shipley, Inc. dan Atlantic Mutual Asuransi Co.,  [FN110] penjual 

menyerahkan alat mendidih kepada perusahaan angkutan di Miami berdasarkan penjualan CIF 

Guatemala. Alat pendidih tersebut rusak di persinggahan, dan penjual menuntut perusahaan angkutan 

asuransi. Pengadilan memutuskan bahwa penjual tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan 

dalam barang tersebut:  

 Dengan demikian, setelah York-Shipley [penjual] menaruh alat pendidih itu *113 di bawah 

pengawasan perusahaan angkutan di Miami, penjual tidak lagi mempunyai kepentingan apapun atas 

barang itu. Penjual bahkan dilarang untuk menyerahkan barang meskipun ada dokumen yang sesuai. 

Maka York-Shipley tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan dalam kargo dan, 

konsekuensinya, tidak berhak menuntut. [FN111] 

 

 Sebelum memberikan pernyataan di atas, pengadilan menyebutkan bahwa penjual bertugas 

memuat barang berdasarkan section 2-320; akan tetapi, pengadilan tidak berusaha mengaitkan tugas 

pemuatan ini dengan gagasan bahwa penjual tidak mempunyai kepentingan atas barang setelah 

diserahkan kepada perusahaan angkutan. [FN112] 

 

 Tujuh tahun setelah keputusan kasus York-Shipley itu, pengadilan yang sama mengacu pada 

kasus York-Shipley dengan persetujuan, dan mengulangi lagi bahwa risiko berpindah setelah penyerahan 

kepada perusahaan angkutan di dalam kontrak perdagangan CIF. [FN113] Dalam hal ini, sebuah 

perusahaan ekspedisi muatan di Miami menerima pengiriman jam dari Hong Kong dan mengeluarkannya 

kepada seorang pembeli di Asuncion, Paraguay. Satu kemasan jam tidak tiba di Paraguay, dan perusahaan 

ekspedisi muatan itu menuntut perusahaan angkutan asuransinya sebagai nama yang diasuransikan (the 

named insured). Perusahaan itu menolak mengumumkan nama pimpinannya dan menegaskan bahwa 

pimpinannya itu adalah pemilik jam-jam tersebut, dan perusahaan ekspedisi tersebut menuntut sebagai 

agennya. Catatan sidang tidak menyebutkan sifat kontrak perdagangan antara Miami dan Asuncion, 

Paraguay. Pengadilan itu menyebutkan bahwa:  

 Sang pimpinan menanggung risiko kerugian sampai ia menyerahkan barang kepada perusahaan 

angkutan jika kontrak tersebut merupakan kontrak pengiriman, karena kontrak biasa tidak termasuk 

persyaratan kebalikan spesifik, tetapi ia menanggung risiko kerugian sampai perusahaan angkutan 

menyerahkan barang kepada pembeli di Asuncion jika kontrak tersebut merupakan kontrak tujuan. . . . 

../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_F106
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_F107
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_F108
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_F109
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_F110
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_F111
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_F112
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_F113


Kontrak yang menjadi dasar dalam kasus tersebut jatuh pada kategori kontrak pengiriman jika merupakan 

kontrak CIF biasa. [FN114] 

 

 Empat tahun setelah keputusan di atas, pengadilan distrik federal untuk Distrik Selatan Florida 

mengutipnya sebagai wewenang untuk usulan bahwa "kepemilikan dan risiko kerugian berdasarkan 

kontrak pengiriman CIF berpindah kepada pembeli setelah pengiriman apabila penjual telah 

melaksanakan *114 semua kewajibannya dengan baik atas barang tersebut." [FN115] Pengadilan distrik 

tersebut kemudian benar-benar memperumit isu risiko kerugian. Dalam kasus itu, tomat dikirimkan dari 

Miami ke Bridgetown, Barbados berdasarkan kontrak Bridgeport CIF dengan pembayaran dilakukan 

setelah penyerahan di Barbados. Tomat-tomat tersebut tiba di Bridgeport, dan pembeli menolaknya 

karena telah busuk. Pembeli mengirimkan tomat-tomat itu kembali ke Miami tanpa pembayaran. Penjual 

lalu menuntut perusahaan angkutan karena bersalah atas pembusukan tomat-tomat itu. Sementara itu, 

perusahaan asuransi membayar. Pengadilan memutuskan bahwa biasanya risiko kerugian di persinggahan 

akan jatuh pada pembeli, tidak hal itu tidak berlaku untuk kasus ini karena terjadi pembusukan tomat serta 

fakta bahwa pembeli harus menunggu tomat-tomat itu sebelum melakukan pembayaran. [FN116] Dengan 

segala hubungannya, diusulkan bahwa pengadilan seharusnya mengacu pada UCC section 2-321 karena 

kontrak perdagangan ini tampak sebagai kontrak varian CIF di mana penjual memegang "risiko kerusakan 

biasa . . . dan yang sejenisnya dalam pengangkutan tetapi tidak menyebabkan efek . . . dalam perpindahan 

risiko kerugian." [FN117] Pengadilan benar untuk alasan hukum yang salah. 

 

 Sebuah kasus pre-code (meskipun pengadilan mengacu pada section 2-320 UCC) menyatakan 

bahwa risiko kerugian berpindah kepada pembeli setelah penyerahan barang kepada perusahaan angkutan. 

[FN118] Sections 2-509 dan 2-320 UCC menyebutkan bahwa risiko kerugian dalam suatu transaksi CIF 

biasanya berpindah kepada pembeli setelah barang dikirimkan. Akan tetap, jika yang dikirimkan adalah 

barang-barang yang tidak sesuai maka risiko kerugian tetap di tangan penjual. [FN119] 

 

 Ketika sebuah bill of lading kapal tanker telah diterbitkan atas nama pembeli berdasarkan kontrak 

perdagangan CIF, kepemilikan serta risiko kerugian berpindah kepada pembeli setelah pengiriman 

minyak. [FN120] Sebaliknya, pengadilan distrik federal lainnya telah menyatakan bahwa risiko kerugian 

berpindah kepada pembeli pada saat penjual membuat kontrak pengiriman yang benar dengan perusahaan 

angkutan. [FN121] 

 

 *115 Risiko penundaan dalam pengiriman adalah suatu risiko yang sangat besifat ekonomi yang 

jarang disebutkan sebagai salah satu risiko yang dihadapi oleh penjual. Misalnya, suatu kontrak 

perdagangan CIF kontrak perdagangan untuk baja mensyaratkan pengiriman bulan "September-Oktober." 

Adalah kebiasaan dagang dalam industri baja bahwa pengiriman "September-Oktober" berarti penyerahan 

dalam bulan Oktober atau November. 

 

 Dalam kasus Harlow & Jones, Inc. v. Advance Steel Co., [FN122] baja dikirimkan pada tanggal 

14 November, tetapi diserahkan kepada pada tanggal 29 November, dan akibatnya, pembeli menolak 

pengiriman karena ketidaktepatan waktunya. Penjual mengatakan bahwa pemogokan, cuaca buruk, dan 

hambatan di kanal adalah sebab-sebab terlambatnya pengiriman. Pengadilan memutuskan bahwa 

berdasarkan sections 2-320 dan 2-504 UCC, dan doktrin kontrak tradisional, pembeli CIF dapat menolak 

keterlambatan hanya jika "keterlambatan atau kerugian material terjadi." [FN123] Dalam hal ini, 

meskipun tanggal pengiriman tertunda, tidak terjadi keterlambatan material karena baja diserahkan pada 

bulan November. Akibatnya, pembeli berkewajiban memutuskan kontrak. Sebagaimana dikatakan oleh 

pengadilan berikut ini:  

 Keterlambatan material dalam pengiriman telah diperlukan secara tradisional sebelum pembeli 

berdasarkan suatu perjanjian C.I.F. diperbolehkan membatalkan pesanannya, dan keterlambatan teknis 

saja atau keterlambatan yang nantinya diatasi dengan penyerahan tepat waktu belum pernah menjadi 

alasan untuk pembatalan, karena hal ini dapat menyebabkan pengenaan penalti atau denda kepada 
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penjual. [FN124] 

 

 Apabila risiko peperangan ditambahkan oleh perusahaan angkutan terhadap biaya pengangkutan 

setelah kontrak perdagangan CIF atau C & F telah diadakan, maka risiko ini harus ditanggung oleh 

penjual berdasarkan hukum kasus di Amerika Serikat [FN125] dan di Inggris.  [FN126] Undang-undang 

tentang Penjualan Barang Inggris tahun 1979, tidak seperti UCC, tidak membicarakan asuransi risiko 

peperangan, dan hukum kasus belum bermurah hati kepada para pembeli. 

 

 Apabila kontrak perdagangan menyebutkan "risiko peperangan untuk kepentingan pembeli" 

penjual tidak diwajibkan mengadakan asuransi risiko peperangan untuk keuntungan pembeli, akan tetapi, 

jika pembeli ingin mempunyai asuransi risiko peperangan ia harus mengadakannya atas biaya sendiri. 

[FN127] Selain itu, fakta bahwa barang-barang belum disesuaikan *116 ketika kapal ditenggelamkan oleh 

tembakan musuh tidak akan mempengaruhi perpindahan risiko kerugian kepada pembeli. [FN128] 

 

 Ketika pecah perang setelah penyepakatan suatu kontrak perdagangan CIF dan kapal yang 

membawa barang-barang itu disita oleh musuh, penjual berhak menunjukkan dokumen pengiriman dan 

meminta pembayaran dari pembeli. Tidak adanya penyerahan bukan suatu pembelaan bagi pembeli yang 

tidak bisa melupakan perusahaan asuransi di mana ada kebijakan untuk "bebas dari penangkapan dan 

penyitaan." [FN129] 

 

 Section 32, sub-bagian 3 Undang-undang tentang Penjualan Barang tahun 1893 menyebutkan 

bahwa:  

 Kecuali disepakati lain, apabila barang-barang dikirim oleh penjual kepada pembeli melalui rute 

yang ada persinggahan laut, di dalam situasi di mana asuransi adalah hal yang biasa dilakukan, penjual 

wajib memberikan pemberitahuan demikian kepada pembeli yang memudahkannya mengasuransikan 

barang selama persinggahan, dan, apabila penjual untuk melakukan hal itu, barang-barang tersebut 

dianggap berada di bawah risikonya selama persinggahan tersebut. [FN130] 

 

 Telah diputuskan bahwa section ini tidak memiliki penerapan kontrak-kontrak CIF karena 

asuransi adalah bagian dari kontrak, dan penjual tidak berkewajiban mengadakan asuransi risiko 

peperangan jika perang akan terjadi setelah tanggal kontrak. [FN131] 

 

 Di dalam kontrak perdagangan C & F dan CIF normal yang diatur oleh undang-undang Inggris 

risiko kerugian akan berpindah dari penjual kepada pembeli saat pengiriman barang, tetapi properti 

(kepemilikan) tidak akan berpindah kepada pembeli sebelum ia membayar dan menerima bill of lading 

yang diberikan kepadanya. Dikotomi antara risiko dan properti ini menjadi sangat penting dalam kasus-

kasus tersebut di mana risiko kerugian telah berpindah kepada pembeli, kerusakan telah terjadi di 

persinggahan, dan pembeli tidak pernah menerima bill of lading yang diserahkan atau menerimanya 

setelah terjadi kerusakan di persinggahan. Dalam hal ini, pembeli tidak ebrhak menuntut perusahaan 

angkutan untuk kerusakan itu karena properti belum berpindah kepadanya. [FN132] Pengadilan 

menekankan bahwa semua ini dapat dihindari jika *117 para penjual menuntut untuk keuntungan para 

pembeli, atau penjual cukup mengalihkan hak-haknya kepada pembeli. [FN133] 

 

 Ada banyak situasi di dalam Undang-undang Inggris di mana pembeli memiliki risiko kerugian di 

persinggahan, tetapi tidak memiliki hak properti (kepemilikan) dan tidak mengajukan tindakan terhadap 

perusahaan angkutan untuk kerusakan di persinggahan. [FN134] Kasus-kasus "risiko tanpa pemecahan" 

ini telah menyebabkan tuntutan oleh para pedagang untuk mengganti Undang-Undang tentang Bills of 

Lading tahun 1855. Sebagai tanggapannya, Komisi Undang-undang dan Komisi Undang-undang 

Skotlandia di antaranya merekomendasikan bahwa:  

 Pemegang hukum bill of lading berhak mempertahankan hak-hak kontraktual terhadap 

perusahaan angkutan, tanpa memperhatikan perpindahan properti dan tanpa mempertimbangkan apakah 
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ia sendiri menderita kerugian, jika diperlukan dapat memulihkan kerusakan substansial untuk keuntungan 

pihak yang menderita kerugian. [FN135] 

 

 *118 Undang-undang yang diusulkan akan memberikan hak yang sama kepada pemegang bill of 

lading, pemilik sea waybill, atau orang yang menerima penyerahan barang dengan baik berdasarkan 

pesanan pembelian kapal terhadap perusahaan angkutan. Pengadopsian usulan Undang-undang ini akan 

menyejajarkan undang-undang Inggris dengan undang-undang Amerika Serikat. [FN136] 

 

 Kitab Hukum Dagang Kosta Rika yang berlaku sejak tahun 1977 menyebutkan untuk kontrak 

perdagangan CIF sebagai berikut:  

 Pembelian yang dilakukan berdasarkan klausul "Biaya, asuransi dan pengangkutan laut" (costo, 

seguro y flete) yang dikenal di dunia perdagangan dengan singkatan "CIF," meliputi biaya barang, 

asuransi yang disepakati dan pengangkutan laut sejauh tempat yang disebutkan di dalam kontrak. Penjual 

tetap berkewajiban di dalam untuk pengangkutan dan perolehan asuransi untuk kepentingan pembeli, 

sesuai dengan kontrak itu. Barang-barang akan dikirimkan dari tempat embarkasi ke tempat tujuan atas 

biaya dan risiko pembeli. Ketentuan sebelumnya juga berlaku, yaitu pada saat pembelian hanya meliputi 

biaya dan pengangkutan laut, *119 yang dikenal di dunia perdagangan dengan singkatan C dan F (C y F). 

[FN137] 

 

 Dalam kontrak perdagangan CIF, undang-undang El Salvador menyebutkan:  

 Dalam kontrak jual-beli "biaya, asuransi dan pengangkutan laut" (CIF atau CAF) harga harus 

meliputi biaya barang ditambah premi asuransi dan tarif pengangkutan, sejauh tempat yang disetujui 

untuk diterima oleh pembeli.  [FN138] 

 

Penjual CIF berkewajiban:  

 Untuk membuat kontrak pengangkutan dengan persyaratan yang disetujui, untuk membayar 

pengangkutan dan untuk mengambil dari perusahaan angkutan, bill of lading atau waybill secara berturut-

turut.  

 Untuk memperoleh asuransi untuk total nilai barang yang terjual, untuk kepentingan pembeli atau 

orang yang ditunjuknya, yang meliputi risiko-risiko yang disepakati atau risiko-risiko biasa, dan untuk 

memperoleh kebijakan atau sertifikat terkait untuk pembeli.  

 Untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di atas kepada pembeli atau orang yang 

ditunjuknya. [FN139]  

 Apabila penjual suatu penjualan CIF tidak membuat kontrak atas asuransi dengan persyaratan 

yang telah disebutkan sebelumnya, ia harus memberikan tanggapan kepada pembeli dalam hal timbulnya 

bencana, sebagaimana yang akan dilakukan oleh penjamin. Pembeli dapat membuat kontrak untuk 

asuransi dan memotong premi dari jumlah yang dihutangkan kepada penjual. [FN140]  

 Kecuali disebutkan atau berlawanan dari kebiasaan, bill of lading atau waybill berada di bawah 

tanggungan kedua belah pihak, tetapi risiko harus dibebankan kepada pembeli setelah barang diterima 

oleh perusahaan angkutan. [FN141] 

 

 Kontrak perdagangan CIF Guatemala (costo seguro y flete) mensyaratkan penjual berkontrak 

dengan dan membayar perusahaan angkutan serta memperoleh bill of lading atau waybill. [FN142] 

 

 Poin tentang risiko kerugian point secara singkat dinyatakan di dalam penjualan CIF Guatemala:  

 Risiko dalam kontrak jual-beli CIF. Risiko dalam kontrak jual-beli CIF, harus ditransmisikan 

kepada pembeli, dari saat barang-barang telah diserahkan kepada perusahaan angkutan. Cakupan asuransi 

harus dimulai dari saat itu *120. [FN143] 

 

Apabila penjual CIF gagal memperoleh cakupan asuransi, maka:  

 Asuransi tidak lengkap. Apabila penjual CIF, tidak membuat kontrak untuk asuransi atas 
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persyaratan yang disepakati atau persyaratan yang biasa, ia harus menanggapi kepada pembeli dalam hal 

risiko, seakan-akan dia adalah penjamin. Pembeli, dalam hal ini, dapat membuat kontrak untuk asuransi 

dan, dalam hal apapun, memotong dari jumlah premi dari harga yang terutang oleh penjual. [FN144] 

 

C. Pengangkutan Dibayar Kepada--CPT 

 

 Istilah "Pengangkutan dibayar kepada . . ." berarti penjual harus membayar tarif pengangkutan 

untuk transportasi barang ke tempat tujuan, "tetapi risiko kerugian atau kerusakan berpindah kepada 

pembeli setelah barang diserahkan ke dalam pengawasan perusahaan angkutan." [FN145] Persyaratan ini 

dapat dipakai ketika pengangkutn dilakukan dengan angkuta kereta api, jalan, laut, udara, air daratan, atau 

melalui kombinasi angkutan multimodal sebelumnya. [FN146] Apabila lebih dari satu perusahaan 

angkutan akan dipakai, maka risiko berpindah kepada pembeli setelah penyerahan kepda perusahaan 

angkutan pertama. [FN147] 

 

 Penjual harus menyediakan barang-barang yang sesuai, memperoleh ijin ekspor yang diperlukan, 

memenuhi formalitas pabean, dan menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan. Penjual juga wajib 

membayar semua biaya pengangkutan laut, tarif bongkar muat (jika tidak termasuk dalam tagihan 

pengangkutan) dan semua bea ekspor dan cukai, pajak atau tarif resmi lainnya. Ia harus memberitahukan 

pembeli tentang penyerahan barang kepada perusahaan angkutan, memberikan dokumen pengangkutan 

biasa, membayar biaya operasi pengecekan yang diperlukan, dan menyediakan pengemasan yang 

diperlukan. [FN148] 

 

 Perlu dicatat bahwa penjual tidak berkewajiban mengatur pencakupan asuransi untuk barang. 

[FN149] Sebagaimana dibedakan dari persyaratan CIF, persyaratan CPT, dengan menempatkan risiko 

kerugian kepada pembeli segera sesudah penjual menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan yang 

pertama (atau satu-satunya), di luar dari periode "celah" yang telah dibahas sebelumnya. [FN150] 

 

*121 D. Pengangkutan dan Asuransi Dibayar Kepada--CIP 

 

 Istilah "Pengangkutan dan asuransi dibayar kepada . . ." berarti penjual mempunyai kewajiban 

yang sama dengan kewajiban berdasarkan persyaratan CPT tetapi dengan tambahan kewajiban untuk 

membeli cakupan asuransi untuk kepentingan pembeli. [FN151] 

 

 Risiko kerugian berpindah kepada pembeli setelah penyerahan kepada perusahaan angkutan yang 

pertama (atau satu-satunya). Penjual harus mengatur asuransi untuk kepentingan pembeli, dan kebijakan 

asuransi harus sesuai dengan persyaratan yang sama dengan jika ada kontrak CIF, misalnya, cakupan 

harus 110% dari harga penjualan, para penjamin asuransi dengan reputasi baik, dan lain-lain. [FN152] 

 

 Dapat diingat dari pembahasan sebelumnya tentang kontrak perdagangan CIF bahwa risiko 

berpindah kepada pembeli ketika barang melewati tiang pembatas kapal dan bukan setelah penyerahan 

kepada perusahaan angkutan. [FN153] Ini tentunya berarti penjual menanggung risiko antara saat 

diserahkan kepada perusahaan angkutan dan saat ketika barang melewati tiang pembatas kapal. Para 

penyusun the INCOTERMS tidak mencoba menjelaskan mengapa "celah" ini muncul di dalam kontrak 

CIF dan bukan di dalam kontrak CIP. 

 

 Dari sudut pandang penjual, akan tampak bijaksana jika ditetapkan di dalam kontrak perdagangan 

CIF bahwa risiko kerugian akan berpindah kepada pembeli setelah penyerahan barang kepada perusahaan 

angkutan. 

 

V. PERSYARATAN KEDATANGAN 
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A. Diserahkan di Perbatasan --DAF 

 

 Kata-kata "Diserahkan di Perbatasan" berarti penjual harus menyediakan barang, [dan] 

menyelesaikan ekspor, di titik dan tempat tertentu di perbatasan, tetapi sebelum batas pabean negara 

tetangga. Istilah perbatasan dapat dipakai untuk setiap perbatasan termasuk perbatasan negara 

pengekspor. . . Istilah ini terutama dimaksudkan untuk dipakai pada saat barang akan [diangkut] melalu 

jalur kereta api atau jalan, tetapi istilah itu bisa dipakai untuk cara transportasi apapun.  [FN154] 

 

 *122 Sebagaimana di dalam kontrak perdagangan lainnya, penjual mempunyai tugas 

menyediakan barang-barang yang sesuai dan faktur penjualan, memperoleh ijin atau dokumentasi ekspor 

yang diperlukan untuk ekspor dengan risiko dan biayanya sendiri, dan tempat barang di tempat 

pengambilan pembeli di titik penyerahan yang ditentukan di perbatasan atau dalam jangka waktu tender 

yang disepakati. [FN155] 

 

 Risiko kerugian berpindah kepada pembeli dari saat barang telah ditempatkan di tempat 

pengambilan pembeli. Karena persyaratan pengiriman ini tidak mengharuskan penjual mengatur asuransi, 

[FN156] pembeli harus mengadakan asuransi atau menjamin diri sendiri selama masa celah antara saat 

barang ditempatkan di tempat pengambilan pembeli dan saat penerimaan fisik yang sesungguhnya oleh 

pembeli. 

 

 Konsisten dengan sebagian besar persyaratan pengiriman sebelumnya, penjual harus 

mengirimkan pemberitahuan kepada pembeli tentang penyerahan, penyediaan bukti penyerahan, dan 

memberikan "dokumen pengangkutan" yang meliputi pengangkutan barang ke tempat tujuan.  [FN157] 

 

B. Diserahkan Ex Ship--DES 

 

 "Diserahkan Ex Ship" mengharuskan penjual mengusulkan penyerahan barang di atas kapal yang 

telah tiba di pelabuhan tujuan. Penjual mempunyai kewajiban biasa untuk menyediakan barang-barang 

yang sesuai, faktur penjualan, surat ijin ekspor, kontrak pengangkutan, pembayaran pengangkutan laut, 

dan mengusulkan penyerahan.  [FN158] Pembeli diberikan tugas menyelesaikan urusan impor barang di 

tempat tujuan. [FN159] Dengan melakukan hal itu, pembeli memiliki kewajiban mengamankan surat ijin 

impor, mengurus formalitas impor, dan lain-lain. [FN160] 

 

 Risiko kerugian berpindah kepada pembeli setelah penyerahan yang baik sementara barang-

barang di atas kapal. [FN161] Dengan demikian, pembeli menanggung biaya dan risiko kerugian atau 

kerusakan selama proses pembongkaran. 

 

 Dalam kasus Privy Council Yangtsze Asuransi Assoc. v. Lukmanjee, [FN162] sebuah kebijakan 

asuransi mencakup penjual dan "semua . . . *123 orang yang mana barang termasuk barang sebagian atau 

seluruhnya . . . ."  [FN163] Barang-barang itu terdiri dari 382 kayu jati, 144 di antaranya dijual ex ship 

kepada satu pembeli. Setelah 144 kayu itu dikeluarkan dari kapal dan diletakkan di rakit kayu, kayu-kayu 

tersebut tenggelam ke dalam laut dan hilang tersapu angin kencang yang datang tiba-tiba. Pembeli 

menuntut perusahaan asuransi. Privy Council memutuskan bahwa karena kayu-kayu itu adalah risiko 

penjual selama pelayaran, tidak ada yang bisa dirujuk untuk menyatakan bahwa penjual memiliki 

kewajiban mengadakan asuransi atas nama pembeli. Istilah "cash against documents" yang dipakai di 

dalam kontrak perdagangan tidak menyiratkan bahwa asuransi untuk pembeli harus dipertimbangkan 

terkandung di dalam kata "dokumen." [FN164] 

 

C. Diserahkan Ex Quay--DEQ  

 "Diserahkan Ex Quay (bea dibayar)" berarti penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan 

setelah ia menyediakan barang kepada pembeli di dermaga (wharf) di pelabuhan tujuan yang telah 
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ditetapkan, mengurus importasi. Penjual harus menanggung segala risiko dan biaya termasuk bea, pajak 

dan tarif lain sehubungan dengan penyerahan barang.  

 Persyaratan ini tidak seharusnya dipakai apabila penjual tidak dapat memperoleh surat ijin impor 

secara langsung maupun tidak langsung. Apabila kedua belah pihak menginginkan pembeli 

menyelesaikan importasi barang dan membayar bea maka kata-kata "bea tidak dibayar" yang harus 

dipakai ketimbang "bea dibayar."  

 Apabila kedua belah pihak ingin mengeluarkan beberapa biaya terutang atas importasi barang 

dari kewajiban penjual (seperti pajak pertambahan nilai (PPN)), hal ini harus dijelaskan dengan 

menambah kata-kata seperti ini: "Diserahkan ex quay, PPN tidak dibayar (. . . pelabuhan tujuan yang 

ditetapkan)."  

 Persyaratan ini hanya dapat dipakai untuk angkutan laut atau air daratan. [FN165] 

 

 Berdasarkan persyaratan di atas, penjual wajib melunasi semua biaya ekspor dan impor, "dan 

melaksanakan semua formalitas pabean untuk eksportasi dan importasi barang. . . ." [FN166] Selain itu, 

penjual harus menyediakan barang-barang yang sesuai dan faktur penjualan. [FN167] 

 

 *124 Risiko kerugian atau kerusakan berpindah kepada pembeli setelah barang diletakkan di 

dermaga di pelabuhan tujuan, yang diajukan pada hari atau dalam jangka waktu yang disepakati. [FN168] 

 

D. Diserahkan Dengan Bea Tidak Dibayar --DDU 

 

 "Diserahkan dengan bea tidak dibayar" mengharuskan penjual menyerahkan barang ke tempat 

yang telah ditentukan di negara pengimpor. Penjual menanggung biaya dan risiko sehubungan dengan 

pengangkutan barang ke tempat yang ditetapkan, tetapi tidak bertanggung jawab untuk bea, pajak, beban 

impor lainnya, atau biaya serta risiko pelaksanaan formalitas pabean. [FN169] Pembeli wajib "membayar 

segala biaya tambahan" dan menghadapi "setiap risiko akibat kegagalannya" menyelesaikan urusan 

pabean pada waktunya. [FN170] Risiko kerugian berpindah dari penjual kepada pembeli setelah barang 

diletakkan di tempat pengambilan pembeli. [FN171] 

 

E. Diserahkan Dengan Bea Dibayar--DDP 

 

 Bagian akhir the INCOTERMS, "Diserahkan dengan bea dibayar" mengenakan kewajiban 

maksimum kepada penjual sementara bagian pertama INCOTERMS, "Ex works," mengenakan 

kewajiban minimum kepada penjual. [FN172] 

 

 Istilah DDP berarti penjual wajib menyerahkan barang ke tempat yang ditentukan di negara 

pengimpor, membayar semua biaya pengurusan importasi barang termasuk bea, pajak, dan beban 

penyerahan lainnya. [FN173] INCOTERMS memperingatkan bahwa penyusunan D.D.P. bukan untuk 

dipergunakan oleh pihak-pihak dalam kontrak jika penjual tidak dapat memperoleh surat ijin impor yang 

disyaratkan. [FN174] 

 

 Apabila para pihak menginginkan pembeli menyelesaikan urusan pabean untuk barang-barang itu 

dan "membayar bea, [maka] istilah DDU dapat dipergunakan." [FN175] Hal yang sama berlaku jika para 

pihak ingin mengeluarkan beberapa biaya importasi barang dari kewajiban penjual (seperti the pajak 

pertambahan nilai (PPN))," maka kontrak tersebut harus menyatakan "Diserahkan bea dibayar, PPN tidak 

dibayar (. . . tempat tujuan yang ditentukan *125)." [FN176] 

 

 Persyaratan DDP dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan cara pengangkutan yang dipilih. 

[FN177] Karena risiko ditanggung oleh penjual selama persinggahan, penjual tidak berkewajiban 

memperoleh asuransi. [FN178] 
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 Menurut persyaratan penyerahan, risiko kerugian berpindah kepada pembeli setelah pengajuan 

penyerahan pada saat barang ditempatkan di tempat pengambilan pembeli sesuai dengan persyaratan 

penyerahan. [FN179] "Penyerahan" berarti "penjual harus meletakkan barang di tempat pengambilan 

pembeli . . . pada tanggal atau dalam jangka waktu yang ditetapkan." [FN180] 

 

VI. "MEMBELI BARANG DI ATAS KAPAL," "BARANG DIJUAL DI PERSINGGAHAN," 

"URUTAN PENJUALAN" 

 

 Persyaratan-persyaratan pengiriman di atas tampaknya mempunyai gagasan dasar yang sama – 

yaitu kontrak perdagangan memiliki satu penjual dan satu pembeli dengan risiko kerugian yang berpindah 

dari yang satu ke yang lainnya tergantung persyaratan pengiriman tepat yang digunakan. 

 

 Saat ini, transaksi satu-penjual-satu-pembeli sederhana seringkali terhalang oleh skenario berikut 

ini: Seorang penjual minyak di timur tengah menjual sekapal muatan minyak kepada A yang nantinya 

menjualnya kepada B yang menjualnya kepada C yang menjualnya kepada D yang akhirnya melakukan 

penyerahan di Amerika Serikat. Setelah penyerahan, pembeli menemukan bahwa oil itu mengalami 

kerusakan akibat air garam atau kerusakan lain. Siapa yang menanggung risiko kerugian? Para pembaca 

INCOTERMS hanya akan menemukan petunjuk yang harus dipakai dengan analogi dan ekstensi. 

 

 Para penyusun INCOTERMS mengakui masalah ini dalam pernyataan pendahuluan mereka:  

 14. Bisa terjadi dalam perdagangan komoditi, barang-barang dibeli paa saat diangkut di laut 

dan, dalam kasus seperti itu, kata "terapung" ditambahkan setelah istilah perdagangan. Karena risiko 

untuk kehilangan atau kerusakan barang berdasarkan persyaratan CFR dan CIF telah berpindah dari 

penjual kepada pembeli, kesulitan interpretasi bisa timbul. Satu kemungkinannya adalah mempertahankan 

makna biasa dari persyaratan CFR dan CIF dengan memperhatikan pembagian risiko antara penjual dan 

pembeli yang akan berarti *126 pembeli mungkin harus menanggung risiko yang telah muncul pada saat 

kontrak penjualan berlaku. Kemungkinan lain adalah membiarkan perpindahan risiko bertemu dengan 

saat kontrak penjualan disepakati. Kemungkinan yang pertama mungkin saja dapat dilaksanakan, karena 

biasanya tidak mungkin memastikan kondisi barang pada saat sedang diangkut. Untuk itu Konvensi PBB 

Tahun 1980 tentang Kontrak untuk Perdagangan Barang Internasional Pasal 68 menetapkan bahwa 

"apabila situasi mengindikasikan demikian, maka risiko ditanggung oleh pembeli dari saat barang 

diserahkan kepada perusahaan angkutan yang menerbitkan dokumen yang mewakili kontrak 

pengangkutan." Namun, ada satu kekecualian untuk aturan ini ketika "penjual mengetahui atau 

seharusnya telah mengetahui bahwa barang-barang itu telah hilang atau rusak dan tidak 

memberitahukannya kepada pembeli". Oleh karena itu, interpretasi persyaratan CFR atau CIF dengan 

penambahan kata "terapung" akan tergantung pada undang-undang yang berlaku untuk kontrak penjualan 

tersebut. Kedua belah pihak disarankan untuk memastikan undang-undang yang berlaku dan solusi yang 

mungkin mengikutinya. Apabila ada keraguan, kedua belah pihak disarankan mengklarifikasikan masalah 

itu di dalam kontrak mereka. [FN181] 

 

 Teks lengkap Pasal 68 Konvensi Perdagangan PBB menyatakan:  

 Risiko sehubungan dengan barang yan gdijual di persinggahan berpindah kepada pembeli mulai 

saat kesepakatan kontrak. Akan tetapi, apabila situasinya mengindikasinya demikian, risiko ditanggung 

oleh pembeli mulai saat barang diserahkan kepada perusahaan angkutan yang menerbitkan dokumen yang 

mewakili kontrak pengangkutan. Namun, jika pada saat kesepakatan kontrak penjualan penjual 

mengetahui atau seharusnya telah mengetahui bahwa barang-barang itu telah hilang atau rusak dan tidak 

memberitahukannya kepada pembeli, maka kerugian atau kerusakan adalah risiko penjual. [FN182] 

 

 Berdasarkan Pasal 68, pembeli pada akhir urutan akan mengalami kerugian di sebagian kasus. 

Apapun yang dapat dipikirkan seseorang tentang akibat ini, hal ini paling tidak mengandung nilai 

kepastian. Pada suatu tingkat yang tidak dapat dipercaya, penulis diberitahu bahwa banyak pengacara 
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Eropa dengan penuh perhatian telah menggunakan Pasal 68 Konvensi Perdagangan PBB untuk 

"mengecualikan penerapan Konvensi ini " dari kontrak perdagangan klien mereka. [FN183] Pengacara 

hati-hati yang mewakili para penjual akan bersikap bijaksana dalam mengadopsi Pasal 68 sebagai bagian 

dari kontrak perdagangan apabila *127 Konvensi Perdagangan PBB harus kecualikan. 

 

 UCC tidak berisi pengakuan terbuka terhadap konsep pembelian barang di atas kapal, penjualan 

barang di persinggahan, atau barang dalam urutan perdagangan, tetapi komentar 2 terhadap section 2-509 

memang menyatakan:  

 Alasan yang mendasari sub-bagian ini tidak mengharuskan pengiriman dilakukan setelah mebuat 

kontrak, tetapi pada saat, misalnya, penjual membeli barang di atas kapal kemudian mengalihkan 

pengiriman itu kepada pembeli, ia harus mengidentifikasi barang-barang itu terhadap kontrak sebelum 

risiko kerugian bisa berpindah. Untuk mengalihkan risiko sudah cukup dengan menerapkan pengiriman 

yang benar dan identifikasi yang benar untuk barang yang sama meskipun, terlepas dari perjanjian 

khusus, risiko itu tidak akan berpindah sebelum saat pengiriman dalam kasus demikian. 

 

Komentar ini tampaknya sama sekali tidak didukung oleh bunyi teks section 2-509 UCC, dan terlihat 

sama sekali tidak konsisten dengan Konvensi Perdagangan PBB. 

 

 Suatu pertanyaan alokasi risiko diajukan pada saat transaksi pembelian di atas kapal, yang 

didesain CIF dan tidak diatur oleh Konvensi Perdagangan PBB, melibatkan kontrak perdagangan yang 

diadakan setelah barang hilang di laut. Dalam kasus Couturier v. Hastie, [FN184] kargo jagung dijual 

oleh agen penjual del credere. Namun, beberapa hari sebelum penjualan ini, kargo itu diturunkan dan 

dijual oleh kapal karena kualitas jagung itu menurun di persinggahan. Setelah mempelajari penjualan 

sebelumnya, pembeli Inggris menolak kontrak yang bersangkutan. Penjual lalu menuntut agen del 

credere-nya untuk membayar harga pembelian. Pengadilan memutuskan bahwa kontrak perdagangan itu 

tidak sah karena barang-barang tidak lagi dimiliki oleh penjual, dan dengan demikian agen tersebut tidak 

bertanggung jawab. Terlihat bahwa kasus ini menjadi sumber section 6 Undang-undang Penjualan Barang 

Inggris:  

 Apabila ada sebuah kontrak untuk penjualan barang tertentu, dan barang itu tanpa sepengatahuan 

penjual telah membusuk pada saat kontrak dibuat, maka kontrak tersebut batal. [FN185]  

 Section 7 undang-undang Inggris itu meneruskan konsep ini:  

 Apabila ada perjanjian untuk menjual barang tertentu, dan selanjutnya barang tersebut, tanpa 

kasalahan di pihak penjual maupun pembeli, membusuk sebelum risiko berpindah kepada pembeli, maka 

perjanjian itu *128 dengan ini dihindari.  [FN186] 

 

 Hal yang terpenting, kedua sections membicarakan barang-barang yang telah membusuk; tidak 

ada ketentuan untuk penurunan kualitas. Saat persediaan menipis, seorang pembeli akan senang jika bisa 

menyelesaikan perdagangan meskipun kualitas barang menurun; undang-undang Inggris ini tidak 

memiliki pendekatan yang fleksibel. 

 

 Di Inggris, pertanyaan-pertanyaan tentang risiko kerugian total dan risiko penurunan kualitas 

belum diatasi seluruhnya oleh pengadilan. Suatu pernyataan kasar oleh Lord Porter dalam The Julia 

[FN187] telah menimbulkan spekulasi dalam berbagai pola fakta hipotetis. [FN188] 

 

 Section 2-613 UCC mencoba menggabungkan section 6 dan 7 Undang-Undang Perdagangan 

Inggris:  

 Apabila kontrak mengharuskan sebagai pelaksanaan barang-barang diidentifikasi ketika kontrak 

dibuat, dan barang-barang itu mengalami kerusakan tanpa kesalahan pihak manapun sebelum risiko 

kerugian berpindah kepada pembeli, . . . maka  

 (a) jika kerugian bersifat total kontrak harus dihindari; dan  

 (b) jika kerugian bersifat sebagian atau barang-barang sangat menurun kualitasnya sehingga 
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tidak lagi sesuai dengan kontrak pembeli dapat meminta pemeriksaan dan memilih memperlakukan 

kontrak untuk dihindari atau menerima barang dengan keringanan harga dari kontrak untuk penurunan 

atau *129 pengurangan kuantitas tapi tanpa hak lebih jauh terhadap penjual. 

 

 Komentar terhadap section 2-613 UCC hanya membicarakan barang-barang yang rusak 

sementara section 2-613 itu sendiri membicarakan tentang kerusakan dan penurunan kualitas. [FN189] 

Misalnya, komentar 2 terhadap section 2-613 mencatat bahwa section ini "berlaku apabila barang telah 

rusak pada saat pembuatan kontrak tanpa sepengatahuan kedua belah pihak atau pada saat barang itu 

rusak setelahnya tapi sebelum risiko kerugian berpindah kepada pembeli." 

 

 Kemudian terlihat bahwa jika pembeli dalam suatu urutan perdagangan dapat membuktikan 

bahwa baik kerusakan maupun penurunan kualitas terjadi sebelum pembelian barang, maka risiko 

kerugian tidak akan berpindah kepada pembeli, yang dengan demikian tidak mempunyai kepentingan 

yang bisa dijaminkan atas barang tersebut. 

 

 Kitab Hukum Dagang Italia Tahun 1942 menyebutkan dengan singkat bahwa:  

 Risiko-risiko. Apabila penjualan berkenaan dengan barang-barang di persinggahan, dan kebijakan 

asuransi yang meliputi risiko pengangkutan berada di antara dokumen yang diserahkan kepada pembeli, 

maka risiko-risiko atas barang-barang tersebut ditanggung oleh pembeli dari waktu penyerahan barang 

kepada perusahaan angkutan.  

 Ketentuan ini tidak berlaku apabila penjual mengetahui pada saat penjualan bahwa barang-barang 

tersebut telah hilang atau rusak, dan dengan keyakinan buruk tidak memberitahukan fakta tersebut kepada 

pembeli. [FN190] 

 

 Ketentuan ini tampaknya merupakan sumber bagi Kitab Hukum Dagang yang serupa di Amerika 

Tengah. Ketentuan semacam ini tidak ditemukan di Amerika Selatan. 

 

 Gagasan canggih tentang pembelian di atas kapal dan risiko-risikonya dicakup dalam Kitab 

Hukum Dagang Kosta Rika:  

 Apabila barang-barang dihadapi (dalam hal telah dibeli) selama perjalanan dan di antara dokumen 

yang diberikan terdapat formulir kebijakan asuransi untuk risiko pengangkutan, hal-hal tersebut tetap 

menjadi beban pembeli dari waktu penyerahan barang kepada perusahaan angkutan, kecuali penjual telah 

mengetahui, pada saat pelaksanaan kontrak, kerugian atau kerusakan barang dan menyembunyikannya 

dari pembeli. [FN191] 

 

Guatemala juga menyebutkan tentang perpindahan risiko ketika barang-barang di *130 persinggahan 

dijual:  

 Barang di persinggahan. Apabila barang-barang dihadapi dalam persinggahan dan di antara 

dokumen yang diberikan terdapat formulir kebijakan asuransi pengangkutan, maka risiko-risiko dianggap 

menjadi beban pembeli dari saat barang diserahkan kepada perusahaan angkutan, kecuali penjual telah 

mengetahui, pada saat pelaksanaan kontrak, kerugian atau kerusakan barang dan menyembunyikannya 

dari pembeli. [FN192] 

 

 El Salvador jug amengakui konsep pembelian di atas kapal dengan meniru bahasa di dalam Pasal 

476 Kitab Hukum Dagang Kosta Rika. [FN193] 

 

 Sedikitnya satu edisi Kitab Hukum Dagang Paraguay memasukkan INCOTERMS tahun 1953 di 

dalam lampirannya, meskipun tampaknya tidak ada indikasi yang jelas bahwa ketentuan itu diadopsi 

secara resmi oleh pemerintah. [FN194] 

 

 Argentina tampaknya tidak mempunyai ketentuan apapun di dalam Kitab Hukum Dagangnya 
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yang meliputi berbagai jenis perdagangan yang telah dibahas dalam pasal ini; namun, Konvensi 

Perdagangan PBB telah diratifikasi. [FN195] 

 

VII. KESIMPULAN 

 

 Disarankan bahwa INCOTERMS sebaiknya diadopsi oleh sebagian besar kontrak perdagangan 

internasional untuk alasan berikut ini: 

 

 1. Persyaratannya merupakan artikulasi yang paling mendetil yang pernah ditemukan di 

sumber manapun. 

 

 2. Persyaratannya ditulis di dalam formulir daftar pemeriksaan yang menguraikan 

kewajiban pembeli dan penjual. 

 

 3. Persyaratannya ditulis dalam bahasa Inggris dan Perancis yang sederhana; seorang juru 

penengah yang bukan dari bidang hukum tidak akan menemukan kesulitan dalam menggunakan 

"checklist" tersebut untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. 

 

 4. Dalam hal yang serupa, penjual dan pembeli akan mempunyai referensi lengkap 

mengenai hak dan kewajiban mereka. 

 

 5. Dalam tahap negosiasi, masing-masing pihak akan dapat mengenali tujuan tawar-

menawar mereka. 

 

 *131 6. Pengadopsian persyaratan di dalam suatu kontrak perdagangan tidak hanya akan 

memberikan pilihan "hukum," tetapi juga pilihan bahasa dengan menggunakan versi bahasa Inggris 

maupun Perancis dari persyaratan itu. 

 

 7. Persyaratannya memberikan fleksibilitas dalam tahap negosiasi dengan memperbolehkan 

para pihak secara terbuka menyimpang dari salah satu persyaratannya atau lebih. 

 

 8. Akhirnya, pencantuman referensi persyaratan sangat mempersingkat panjangnya kontrak 

tertulis apapun. 

 

[FNa1]. Profesor Bidang Hukum, University of Miami School of Law. LL.B., University of Miami 

School of Law; LL.M., J.S.D., New York University. 
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1967, 1976, 1980, dan 1990; lihat id. para. 2, at 6. 

 

[FN2]. Id. para. 1, at 6. 

 

[FN3]. KONTRAK INTERNASIONAL §  1.03[3][A][i], at 17 (Hans Smit et al. eds., 1981). 

 

[FN4]. KITAB HUKUM DAGANG (West 1991) [selanjutnya disebut UCC]. 
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I.L.M. 671 [selanjutnya disebut Konvensi Perdagangan PBB]. 

 

[FN6]. CODICE CIVILE [C. CIV.] (Italy). 

 

[FN7]. CÓDIGO DE COMERCIO [CÓD. COM.] (Guat.). 

 

[FN8]. CÓDIGO DE COMERCIO [CÓD. COM.] (Kosta Rika). 

 

[FN9]. CÓDIGO DE COMERCIO [CÓD. COM.] (El Sal.). 

 

[FN10]. CÓDIGO DE COMERCIO [CÓD. COM.] (2d ed. Oscar Paciello 1980)  (Para.). 

 

[FN11]. Ladex Corp. v. Transportes Aereos Nacionales, S.A., 476 So.2d 763, 42 U.C.C. Rep. Serv. 

(Callaghan) 133 (Fla. Dist. Ct. App. 1985); Morauer v. Deak & Co., 26 U.C.C. Rep. Serv. 1142 (D.C. 

Super. Ct. 1979); Pestana v. Karinol Corp., 1367 So.2d 1096, 1099, 25 U.C.C. Rep. Serv. 1306, 1309-

1310 (Fla. Dist. Ct. App. 1979); Droukas v. Divers Training Academy, Inc., 376 N.E.2d 548, 553, 24 

U.C.C. Rep. Serv. 118, 122 (Mass. 1978); Eberhard Mfg. Co. v. Brown, 232 N.W.2d 378, 380, 17 U.C.C. 

Rep. Serv. 978, 980 (Mich. Ct. App. 1975); Electric Regulator Corp. v. Sterling Extruder Corp., 280 

F.Supp. 550, 552, 4 U.C.C. Rep. Serv. 1025, 1031-1032 (D.Conn. 1968). 

 

[FN12]. INCOTERMS, supra note 1, EXW at 18. 

 

[FN13]. Id. at 18-19. 

 

[FN14]. Id. A1 dan A4, at 18. 

 

[FN15]. U.C.C. §  2-509(3). 

 

[FN16]. Id. §  2-509 cmt. 3. 

 

[FN17]. Id. §  2-510(3). 

 

[FN18]. Hayward v. Postma, 31 Mich. App. 720, 722-724, 9 U.C.C. Rep. Serv. 379, 382 (1971). 

 

[FN19]. U.C.C. §  2-509(3). 

 

[FN20]. Id. §  2-509(4). 

 

[FN21]. Id. §  2-509(2)(a),(b), dan (c). 

 

[FN22]. Id. §  2-503(4)(b); lihat Commonwealth Propane Co. v. Petrosol Int'l Inc., 818 F.2d 522, 527, 3 

U.C.C. Rep. Serv. 2d 1778, 1784-1785 (6th Cir.1987). 

 

[FN23]. KONFERENSI PBB TENTANG KONTRAK UNTUK PERDAGANGAN BARANG 

INTERNASIONAL, pt. 1, at 186, U.N. Doc. A/CONF. 97/19, U.N. Sales No. E.81.IV.3 (1981) 

[selanjutnya disebut Konvensi Perdagangan PBB]. 

 

[FN24]. Wardar's (Import & Export) Co. v. W. Norwood & Sons Ltd. [1968] 2 Q.B. 663 C.A. 

 

[FN25]. Sterns, Ltd. v. Vickers, Ltd. [1923] 1 K.B. 78 C.A. 
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[FN26]. U.C.C. §  2-401. 

 

[FN27]. Id. §  2-501 cmt. 5; lihat Henry Heide, Inc. v. Atlantic Mut. Ins. Co., 363 N.Y.S.2d 515, 518-519, 

16 U.C.C. Rep. Serv. 701, 703-704 (N.Y. Sup. Ct. 1975) (diputuskan bahwa pembeli kantong-kantong 

gula tak terpisahkan memiliki kepentingan yang teridentifikasi dan dapat dijaminkan dalam 200.000 pon 

sugar yang hilang dari sebuah gudang profesional). 

 

[FN28]. Lihat teks yang menyertai infra notes 93-143. 

 

[FN29]. KOMISI UNTUK PRAKTEK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, KAMAR DAGANG 

INTERNASIONAL, PUB. NO. 354, GUIDE TO INCOTERMS 27 (1980). 

 

[FN30]. INCOTERMS, supra note 1, FCA at 24. 

 

[FN31]. Id. A4, at 26. 

 

[FN32]. Id. at 26, 28. 

 

[FN33]. Id. at 24. 

 

[FN34]. Id. A3. 

 

[FN35]. Id. FCA at 24-25. 

 

[FN36]. Id. at 25. 

 

[FN37]. Konvensi PBB tentang Pengangkutan Barang Melalui Laut, Mar. 31, 1978, 17 I.L.M. 608. 

 

[FN38]. Shinko Boeki Co. v. S.S. "Pioneer Moon", 507 F.2d 342 (2d Cir.1974). 

 

[FN39]. INCOTERMS, supra note 1, FCA, A5, at 28. 

 

[FN40]. Id. FAS at 32. 

 

[FN41]. UCC §  2-319(2)(a) (ditambahkan penekanan). 

 

[FN42]. INCOTERMS, supra note 1, FAS, A4, at 32. 

 

[FN43]. Untuk pembahasan tentang kelangkaan hukum kasus yang berkenaan dengan penjualan F.O.B. di 

mana tidak ada pelabuhan yang ditentukan, lihat David T. Boyd & Co. v. Louis Louca [1973] 1 Lloyd's 

Rep. 209, 211 Q.B. 

 

[FN44]. INCOTERMS, supra note 1, FOB, B5, at 39, 41. 

 

[FN45]. Id. at 41. 

 

[FN46]. Brunswick Box Co. v. Coutinho, Caro & Co., 617 F.2d 355, 356, 28 U.C.C. Rep. Serv. 616, 618 

(4th Cir.1980). 

 

[FN47]. INCOTERMS, supra note 1, Intro., para. 6, at 8. 
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[FN48]. Anglo-African Shipping Co. of N.Y. v. J. Mortner, Ltd., (1962) 1 Lloyds List L. Rep. 81, 92 

Q.B.; lihat juga CLIVE M. SCHMITTHOFF, SCHMITTHOFF'S EXPORT TRADE: THE LAW DAN 

PRACTICE OF INTERNATIONAL TRADE 15-16 (9th ed. 1990); BENJAMIN'S SALE OF GOODS 

1238-1239 (A.G. Guest et al. eds., 3d ed. 1987); DAVID M. SASSOON & H. ORREN MERREN, C.I.F. 

DAN F.O.B. CONTRACTS 426-428 (3d ed. 1984). 

 

[FN49]. CÓD. COM. pasal 698 (Guat.). 

 

[FN50]. INCOTERMS, supra note 1, FOB, at 38. 

 

[FN51]. UCC §  2-319(1)(a). 

 

[FN52]. UCC §  2-319(1)(c). 

 

[FN53]. KONFERENSI PBB TENTANG KONTRAK UNTUK PERDAGANGAN BARANG 

INTERNASIONAL, pt. 1, at 184, U.N. Doc. A/CONF. 97/19, U.N. Sales No. E.81.IV.3 (1981). 

 

[FN54]. UCC §  2-509. 

 

[FN55]. INCOTERMS, supra note 1, DDU, at 86. 

 

[FN56]. Lihat teks yang menyertai infra notes 167-70. 

 

[FN57]. Id. FOB, A1, at 38. 

 

[FN58]. Id. A2. 

 

[FN59]. Id. A3. 

 

[FN60]. Id. A6, at 40. 

 

[FN61]. Id. A8. 

 

[FN62]. Id. A7. 

 

[FN63]. Camden Iron & Metal, Inc. v. Bomar Resources, Inc., 719 F.Supp. 297, 306-307, 12 U.C.C. Rep. 

Serv.2d 398, 412 (D. N.J. 1989). 

 

[FN64]. A.M. Knitwear Corp. v. All Am. Export-Import Corp., 359 N.E.2d 342, 347, 20 U.C.C. Rep. 

Serv. 581, 588 (N.Y. 1976). 

 

[FN65]. Lihat L & L Trading Co. v. Tenneco Oil Co., 693 F.Supp. 470, 475, 7 U.C.C. Rep. Serv.2d 716, 

723 (E.D. La. 1988). 

 

[FN66]. Milwaukee Valve Co. v. Mishawaka Brass Mfg., 319 N.W.2d 885, 890, 34 U.C.C. Rep. Serv. 15, 

22 (Wis. Ct. App. 1982). 

 

[FN67]. 303 F.Supp. 205 (E.D. Va. 1969). 

 

[FN68]. Id. at 208. 

 

../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B48
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B49
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B50
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B51
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B52
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B53
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B54
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B55
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B56
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B57
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B58
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B59
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B60
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B61
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B62
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B63
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=345&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1989118931&ReferencePosition=306
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=345&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1989118931&ReferencePosition=306
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B64
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=578&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1977100491&ReferencePosition=347
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=578&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1977100491&ReferencePosition=347
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B65
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=345&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1988115394&ReferencePosition=475
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=345&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1988115394&ReferencePosition=475
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=345&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1988115394&ReferencePosition=475
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B66
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=595&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1982124552&ReferencePosition=890
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=595&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1982124552&ReferencePosition=890
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=595&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1982124552&ReferencePosition=890
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B67
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&DB=345&FindType=Y&SerialNum=1969115081
../../kuliah/Pasca%20Hukum%20USU/T_P_I%20(G)/c06/readings/risk.htm#Document0zzFN_B68
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=++++1.0&vr=2.0&FindType=Y&SerialNum=1969115081


[FN69]. Id. at 207. 

 

[FN70]. Id. at 208. (mengikuti definisi "penyimpanan" dalam BLACK'S LAW DICTIONARY 1589 (4th 

ed. 1968)). 

 

[FN71]. Inglis v. Stock [1884-85] App. Cas. 263 (1885). 

 

[FN72]. Colley v. Overseas Exporters [1921] 3 K.B. 302. 

 

[FN73]. Frebold dan Sturznickel (Trading as Panda O.H.G.) v. Circle Prods., Ltd. [1970] 1 Lloyd's Rep. 

499 (C.A.). 

 

[FN74]. M. Golodetz & Co. v. Czarnikow-Rionda Co. [1980] 1 W.L.R. 495, 498 (C.A.). 

 

[FN75]. Id. at 498. 

 

[FN76]. Id. at 508-510, 518-519. Lihat secara garis besar 2 RAOUL COLINVAUX, CARVER'S 

CARRIAGE BY SEA § §  1618-1620, at 1130-1133 (13th ed. 1982); SASSOON, supra note 48, § §  

551-552, at 406-407; P.S. ATIYA, THE SALE OF GOODS 221 (5th ed. 1975); J.O. Honnold, Risiko 

kerugian, in INTERNATIONAL SALES, ch. 8 (N.M. Galston & H. Smit eds., 1984); Bernd Von 

Hoffmann, Perpindahan Risiko dalam Perdagangan Barang Internasional, dalam PERDAGANGAN 

BARANG INTERNASIONAL, DUBROVNIK LECTURES 265 (Petar Sarcevic & Paul Volken eds., 

1986). 

 

[FN77]. COD. COM. pasal 474 (Kosta Rika). 

 

[FN78]. Id. pasal 475. 

 

[FN79]. CÓD. COM. pasal 697 (Guat.). 

 

[FN80]. CÓD. COM. pasal 1035 (El Sal.). 

 

[FN81]. INCOTERMS, supra note 1, C & F at 40 (1980). 

 

[FN82]. GEORGE G. BOGERT ET AL., KASUS-KASUS DAN BAHAN-BAHAN UNDANG-

UNDANG PERDAGANGAN DAN KEAMANAN 526 (4th ed. 1962). 

 

[FN83]. INCOTERMS, supra note 1, CFR at 44 (1990). 

 

[FN84]. Id. A2. 

 

[FN85]. Id. A3(a) & A4. 

 

[FN86]. Id. A3(b) & A6, at 46. 

 

[FN87]. Id. A7. 

 

[FN88]. Id. A8. 

 

[FN89]. Id. A8, at 48. 
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[FN90]. E.g., Indiana Farm Bureau Coop. Assoc. v. S.S. Sovereign Faylenne, 24 U.C.C. Rep. Serv. 74, 

80-81 (S.D.N.Y. 1977). 

 

[FN91]. Steuber Co. v. Hercules, Inc., 646 F.2d 1093,31 U.C.C. Rep. Serv. 508 (5th Cir.1981). 

 

[FN92]. COD. COM. pasal 1034 (El Sal.) dan COD. COM. pasal 704 (Guat.). 

 

[FN93]. Schmitthoff, supra note 48, at 33. 

 

[FN94]. INCOTERMS, supra note 1, CIF at 50. 

 

[FN95]. Id. at 51. 

 

[FN96]. Id. 

 

[FN97]. Lihat teks yang menyertai infra notes 149-52. 

 

[FN98]. INCOTERMS, supra note 1, CIF, A3(b), at 50. 

 

[FN99]. Id. A4, A5, B4, B5, at 52-53. 

 

[FN100]. Id. A3(b), at 52. 

 

[FN101]. UCC §  2-320(2)(c). 

 

[FN102]. Id. cmt. 8. 

 

[FN103]. INCOTERMS, supra note 1, CIF, A3, at 52. 

 

[FN104]. Miliangos v. George Frank (Textiles) Ltd., [1976] 1 Lloyd's Rep. 201; [1976] A.C. 443; lihat 

juga "The Despina R." Services Europe Atlantique Sud (Seas) v. Stockholms Rederiaktiebolag, Svea (The 

"Folias"), [1979] 1 Lloyd's Rep. 1. 

 

[FN105]. UCC §  2-320, ct. 1. 

 

[FN106]. INCOTERMS, supra note 1, CIF, A3 (1953). 

 

[FN107]. INCOTERMS, supra note 1, CIF, A6, at 50 (1980) dan CIF, A5, at 52  (1990). 

 

[FN108]. Kumar Corp. v. Nopal Lines, Ltd., 462 So.2d 1178, 41 U.C.C. Rep. Serv. 69, 71 (Fla. Dist. Ct. 

App. 1985). 

 

[FN109]. Ladex Corp. v. Transportes Aereos Nacionales, S.A., 476 So.2d 763, 765, 42 U.C.C. Rep. Serv. 

133, 135-136 (Fla. Dist. Ct. App. 1985). 

 

[FN110]. 474 F.2d 8, 12 U.C.C. Rep. Serv. 124 (5th Cir.1973). 

 

[FN111]. 474 F.2d 9, 12 UCC Rep. Serv. 126. 

 

[FN112]. Keputusan ini ditinggalkan karena alasan lain. York-Shipley, Inc. v. Atlantic Mut. Ins. Co., 476 

F.2d 1283, 12 U.C.C. Rep. Serv. 1136 (5th Cir.1973). 
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[FN113]. Sig M. Glukstad, Inc. v. Lineas Aereas Paraguayas, 619 F.2d 457, 29 U.C.C. Rep. Serv. 504 

(5th Cir.1980). 

 

[FN114]. 619 F.2d at 459, 29 U.C.C. Rep. Serv. at 506. 

 

[FN115]. William D. Branson, Ltd. v. Tropical Shipping & Constr. Co., 598 F.Supp. 680, 681, 40 U.C.C. 

Rep. Serv. 883, 884 (S.D. Fla. 1984). 

 

[FN116]. 598 F.Supp. at 682-683, 40 U.C.C. Rep. Serv. at 885-886. 

 

[FN117]. UCC §  2-321(2). 

 

[FN118]. Amco Transworld, Inc. v. M/V Bambi, 257 F.Supp. 215, 3 U.C.C. Rep. Serv. 860 (S.D. Tex. 

1966). 

 

[FN119]. Larsen v. A.C. Carpenter, Inc., 620 F.Supp. 1084 (E.D.N.Y. 1985). 

 

[FN120]. Petroleo Brasileiro, S.A. v. Ameropan Oil Corp., 372 F.Supp. 503, 506, 14 U.C.C. Rep. Serv. 

661, 664 (E.D.N.Y. 1974) (mengutip UCC §  2-320 cmt. 1). 

 

[FN121]. Harlow & Jones, Inc. v. Advance Steel Co., 424 F.Supp. 770, 21 U.C.C. Rep. Serv. 410 (E.D. 

Mich. 1976). 

 

[FN122]. 424 F.Supp. 770, 21 U.C.C. Rep. Serv. 410 (E.D. Mich. 1976). 

 

[FN123]. 424 F.Supp. at 777, 21 U.C.C. Rep. Serv. at 420. 

 

[FN124]. Id. 

 

[FN125]. Continental Ore Corp. v. Amerika Serikat, 423 F.2d 1248, 7 U.C.C. Rep. Serv. 440 (Ct. Cl. 

1970). 

 

[FN126]. Tsakiroglou & Co. v. Noblee Thorl G.m.b.H., [1961] 2 All E.R. 179  (H.L). 

 

[FN127]. C. Groom, Ltd. v. Barber, [1915] 1 K.B. 316 (1914); accord In re An Arbitration between Weis 

& Co. dan Credit Colonial Et Commercial (Antwerp), [1915] 1 K.B. 346. 

 

[FN128]. C. Groom, Ltd., [1915] 1 K.B. at 316. 

 

[FN129]. In re An Arbitration between Weis & Co. dan Credit Colonial Et Commercial (Antwerp), 

[1915] 1 K.B. 346. 

 

[FN130]. Undang-undang Penjualan Barang, 1893, 56 & 57 Vict., ch. 71, §  32(3) (Eng.). Section 32, 

sub-bagian 3 Undang-undang Penjualan Barang Inggris tahun 1979 berisi kata-kata yang serupa. 

 

[FN131]. Law & Bonar, Ltd. v. British American Tobacco Co., [1916] 2 K.B. 605. 

 

[FN132]. Leigh dan Sillivan, Ltd. v. Aliakmon Shipping Co., [1986] 2 W.L.R. 902 (H.L.); lihat juga 

Margarine Union G.m.b.H. v. Cambay Prince Steamship Co., [1969] 1 Q.B. 219 (1967). 
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[FN133]. Leigh dan Sillivan, Ltd. v. Aliakmon Shipping Co., [1986] 2 W.L.R. at 917. 

 

[FN134]. Sewell v. Burdick, [1884-85] 10 App. Cas. 74 (rights of a pledgee); The Aramis, [1989] 1 

Lloyd's Rep. 213 (C.A.) (non-penyerahan bill of lading); The Delfini, [1990] 1 Lloyd's Rep. 252 

(pengesahan setelah penyerahan barang). 

 

[FN135]. KOMISI UNDANG-UNDANG DAN KOMISI UNDANG-UNDANG SKOTLANDIA, LAW 

COM. No. 196 & SCOT. LAW COM. No. 130, HAK-HAK MENUNTUT SEHUBUNGAN DENGAN 

PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT 40 (1991). Penulis berhutang kepada Mr. Jack 

Beatson, Komisaris Undang-undang, untuk salinan laporan Sect. 2 undang-undang yang diusulkan yang 

paling relevan:  

 2.--(1) Apabila, menurut ketentuan berikut dari section ini, seseorang yang menjadi --  

 (a) pemegang sah bill of lading;  

 (b) seseorang yang (tanpa menjadi pihak awal kontrak pengangkutan) diberikan penyerahan 

barang yang berkaitan dengan sea way-bill yang harus dibuat oleh perusahaan angkutan sesuai dengan 

kontrak tersebut; atau  

 (c) seseorang yang diberikan penyerahan barang goods yang berkaitan dengan pesanan 

pembelian milik kapal yang dibuat sesuai dengan tanggung jawab yang tersebut di dalam pesanan,  

 berdasarkan kondisinya sebagai pemegang bill atau, sesuai keadaan, orang yang diberikan 

penyerahan) harus sudah mengalihkan dan memberikan semua hak menuntut berdasarkan kontrak 

pengangkutan seakan-akan ia telah menjadi pihak dalam kontrak tersebut.  

 (2)  Apabila seseorang menjadi pemegang sah bill of lading, kepemilikian bill tersebut tidak 

lagi memberikan hak (sebagaimana terhadap perusahaan angkutan) untuk memiliki barang yang berkaitan 

dengan bill itu, orang tersebut tidak mempunyai hak apapun berdasarkan sub-bagian (1) di atas kecuali ia 

menjadi pemegang bill--  

 (a)  berdasarkan suatu transaksi yang terjadi berkenaan dengan pengaturan kontraktual atau 

pengaturan lain yang dibuat sebelumsaat hak kepemilikan itu tidak lagi melekat kepada kepemilikan bill 

tersebut; atau  

 (b)  akibat dari penolakan terhadap orang itu oleh orang lain mengenai barang atau dokumen 

yang diserahkan oleh orang lain itu sesuai dengan pengaturan semacam itu.  

 (3)  Hak-hak yang diberikan kepada siapapun berdasarkan pelaksanaan sub-bagian (1) di atas 

sehubungan dengan pesanan pembelian milik kapal --  

 (a)  harus diberikan sesuai dengan persyaratan di dalam pesanan; dan  

 (b)  apabila barang yang berkaitan dengan pesanan itu membentuk hanya sebagian barang 

yang berkaitan dengan kontrak pengangkutan, harus dibatasi di dalam hak-hak sehubungan dengan 

barang yang berkaitan dengan pesanan itu.  

 (4)  Apabila, dalam hal dokumen yang diberlakukan Undang-undang ini --  

 (a)  seseorang dengan sesuatu kepentingan atau hak dalam atau sehubungan dengan barang 

yang berkitan dengan dokumen tersebut mengalami kerugian atau kerusakan akibat pemutusan kontrak 

pengangkutan; tetapi  

 (b)  sub-bagian (1) di atas dilaksanakan sehubungan dengan dokumen itu sehingga hak-hak 

menuntut sehubungan dengan pemutusan itu dialihkan kepada orang lain, maka orang lain itu berhak 

melaksanakan hak-hak itu untuk kepentingan orang yang mengalami kerugian atau kerusakan dalam hal 

yang sejajar sebagaimana yang telah dilaksanakan jika telah dialihkan kepada orang yang keuntungannya 

didapatkan.  

 (5) Apabila hak-hak dialihkan berdasarkan pelaksanaan sub-bagian (1) di atas sehubungan 

dengan dokumen sesuatu document, pengalihan yang disebutkan oleh sub-bagian itu akan mematikan 

kepemilikan hak-hak yang diambil itu --  

 (a)  apabila dokumen adalah sebuah bill of lading, dari orang yang pernah menjadi pihak awal 

kontrak pengangkutan; atau  

 (b)  dalam hal dokumen yang diberlakukan Undang-undang ini, dari pelaksanaan sub-bagian 
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itu sebelumnya sehubungan dengan dokumen tersebut;  

 tetapi pelaksanaan sub-bagian itu dengan tidak mengurangi hak-hak yang diturunkan oleh orang 

yang pernah menjadi pihak awal kontrak di dalamnya, atau dibuktikan oleh, sebuah sea waybill dan, 

sehubungan dengan pesanan pembelian, tanpa mengurangi hak-hak yang diturunkan sebaliknya dari 

pelaksanaan sub-bagian sebelumnya berkaitan dengan pesanan itu. 

 

[FN136]. G.H. Treitel, Perpindahan Properti Berdasarkan Kontrak C.I.F. dan Undang-undang Tentang 

Bill of Lading 1855, LLOYD'S MAR. & COM. L.Q., Feb. 1990, pt. 1, at 1. Untuk pasal yang ditulis 

dengan sangat baik yang membicarakan masalah perpindahan properti ini, lihat J. Beatson dan J.J. 

Cooper, Rights of Suit in Respect of Carriage of Goods by Sea, LLOYD'S MAR. & COM. L.Q., May 

1991, pt. 2, at 196. 

 

[FN137]. CÓD. COM. pasal 473 (Kosta Rika). 

 

[FN138]. CÓD. COM. pasal 1030 (El Sal.). 

 

[FN139]. Id. pasal 1031. 

 

[FN140]. Id. pasal 1032. 

 

[FN141]. Id. pasal 1033. 

 

[FN142]. CÓD. COM. pasal 701 (Guat.). 

 

[FN143]. Id. pasal 702. 

 

[FN144]. Id. pasal 703. 

 

[FN145]. INCOTERMS, supra note 1, CPT at 56. 

 

[FN146]. Id. at 57. 

 

[FN147]. Id. 

 

[FN148]. Id. A6 & A9, at 58, 60. 

 

[FN149]. Id. A3, at 56. 

 

[FN150]. Lihat teks yang menyertai supra note 104. 

 

[FN151]. INCOTERMS, supra note 1, CIP, at 62. 

 

[FN152]. Id. A3, at 62, 64. 

 

[FN153]. Lihat text following supra note 104. 

 

[FN154]. Id. DAF at 68, 69. 

 

[FN155]. Id. A1 & A2, at 68. 

 

[FN156]. Id. A3 & A4, at 68. 
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[FN157]. Id. A7 & A8, at 70. 

 

[FN158]. Id. DES, A1-A7, at 74. 

 

[FN159]. Lihat id. at 74 (penjual menyerahkan barang "yang belum diselesaikan ekspornya"). 

 

[FN160]. Id. B2, at 75. 

 

[FN161]. Id. B5, at 75. 

 

[FN162]. 1918 App. Cas. 585 (P.C.) (banding diambil dari Srilangka). 

 

[FN163]. Id. at 587. 

 

[FN164]. Id. at 588-589. 

 

[FN165]. INCOTERMS, supra note 1, DEQ at 80-81. 

 

[FN166]. Id. A2, at 80. 

 

[FN167]. Id. A1. 

 

[FN168]. Id. A5, at 82. 

 

[FN169]. Id. DDU at 86. 

 

[FN170]. Id. 

 

[FN171]. Id. A5, B5, at 88-89. 

 

[FN172]. Id. DDP at 92. 

 

[FN173]. Id. 

 

[FN174]. Id. 

 

[FN175]. Id. at 93. 

 

[FN176]. Id. 

 

[FN177]. Id. 

 

[FN178]. Id. A3, at 92. 

 

[FN179]. Id. B5, at 95. 

 

[FN180]. Id. A4, at 92. 

 

[FN181]. Id. para. 14, at 12. 
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[FN182]. KONVENSI PERDAGANGAN PBB, supra note 23, at 185. 

 

[FN183]. Id. at 178. 

 

[FN184]. 1853-1856 Rev. Rep. 329 (H.L. 1856). 

 

[FN185]. Undang-Undang Penjualan Barang, 1893, 56 & 57 Vict., ch. 71, §  6 (Eng.). The Sale of Goods 

Act, 1979, 27-28 Eliz. II, ch. 54, retains §  6. 

 

[FN186]. Id. at §  7. The Sale of Goods Act, 1979, 27-28 Eliz. II, ch. 54, retains §  7. 

 

[FN187]. Comptoir D'Achat et de Vente Du Boerenbond Belge S/A v. Luis de Ridder Limitada (The 

Julia), 1949 App. Cas. 293. 

 

[FN188]. PENJUALAN BARANG BENJAMIN menetapkan aturan risiko penurunan kualitas sebagai 

berikut:  

 Risiko penurunan kualitas. Berdasarkan aturan yang dinyatakan oleh Lord Porter dalam The 

Julia, risiko penurunan kualitas akan ditanggung oleh pembeli di mana urutan kejadiannya adalah sebagai 

berikut:  

 (1) Barang-barang dijual, dikirimkan lalu berkurang kualitasnya: di sini risiko tersebut akan 

berpindah pada saat pengiriman.  

 (2)  Barang-barang dikirimkan, berkurang kualitasnya dan lalu dijual: di sini risiko 

ditangguna oleh pembeli sejak saat pengiriman. Risiko tersebut berpindah dengan efek berlaku surut 

dalam hal pembeli menanggung risiko penurunan kualitas yang telah terjadi pada saat kontrak penjualan 

dibuat.  

 (3)  Barang-barang dikirimkan, dibuat suatu kontrak untuk penjualan barang dengan uraian 

tersebut dan barang yang dikirimkan itu kemudian disesuaikan dengan kontrak: di sini risiko berada pada 

pembeli (a) tanpa efek berlaku surut apabila barang-barang itu berkurang kualitasnya setelah penyesuaian 

dan (b) dengan beberapa efek berlaku surut apabila barang-barang itu berkurang kualitasnya setelah 

kontrak tetapi sebelum penyesuaian. Dalam hal (a) risiko dapat dikatakan telah berpindah atas kontrak 

atau atas penyesuaian; dalam hal  

 (b)  dapat dikatakan telah berpindah sejak saat pengiriman, meskipun mungkin akan lebih 

tepat dikatakan bahwa risiko itu telah berpindah sejak saat kontrak, dan menjadi tidak diperlukan dalam 

hal kasus tersebut untuk mengaitkan efek berlaku surut itu kembali ke saat pengiriman.  

PENJUALAN BARANG BENJAMIN, supra note 48, at 1086 (penekanan di bagian awal). 

 

[FN189]. UCC §  2-613, cmts. 1-3. 

 

[FN190]. KITAB HUKUM DAGANG ITALIA §  4, pasal 1529, at 389 (Mario Beltramo, et al. trans., 

1969). 

 

[FN191]. CÓD. COM. pasal 476 (Kosta Rika). 

 

[FN192]. CÓD. COM. pasal 696 (Guat.). 

 

[FN193]. CÓD. COM. pasal 1028 (El Sal.). 

 

[FN194]. CÓD. COM. pasal 459 (Para.). 

 

[FN195]. CÓD. COM. pasal 1083 (Arg.). 
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