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PERBUATAN MELANGGAR HUKUM/

TORT DALAM HPI INDONESIA

Membahas perbuatan melanggar hukum yang

mengandung muatan internasional (a.l. karena lokasi

PMH berada di luar negara para pihak atau pelaku

dan korban datang dari negara yang berbeda)
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Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak

mengatur secara eksplisit tentang Perbuatan

Melanggar Hukum yang mengandung muatan

internasional

Ps. 1365 BW � untuk PMH domestik

AB � Tidak mengatur PMH Internasional
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Oleh karena itu dipakai Teori Hukum/Doktrin untuk

menentukan hukum yg mengatur PMH Internasional.

Teori Hukum yg klasik dan sampai saat ini masih

diterima di banyak negara di dunia:

LEX LOCUS DELICTI (Digunakan hukum tempat di

mana tindak PMH dilakukan, baik untuk menentukan

apakah telah terjadi suatu PMH, maupun untuk

menentukan akibat-akibat hukum dari PMH tsb)
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Yurisprudensi Indonesia juga menunjukkan

penerimaan terhadap teori Lex Locus Delicti ini

(lihat hal. 140 – 142 buku Hukum Perdata Internasional

Indonesia, jilid III bag. 2 (buku kedelapan). Oleh Prof. 

Gautama)
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Akan tetapi pada peristiwa-peristiwa PMH khusus, adalah
sangat melanggar rasa keadilan bagi para pihak apabila
diberlakukan prinsip Lex Locus Delicti,

Contoh:  (lihat hal. 176 dari buku)

1. Perkelahian antara 2 orang Perancis dalam suatu
organized tour di Jerman.

2. Perkosaan dari perempuan Amerika dalam holiday 
youth camp di Canada  (lihat kasus di hal. 129 dari
buku yg sama)

3. Pelanggaran copyright dari tim ekspedisi Jerman di
Himalaya dimana mereka memberikan report
ekspedisi mereka ke sebuah German Publisher (X) 
setelah copyright atas report tsb dijual ke sebuah
German Publisher yang lainnya (Z) di Jerman. 5

Kaidah umum untuk mengecualikan penggunaan

prinsip Lex Locus Delicti pada suatu peristiwa PMH 

adalah:

Apabila “Locus” tersebut terjadi secara kebetulan. 

Para pihak tidak bermaksud untuk berdiam di

maupun tunduk pada hukum dari “locus” PMH yg

menimpa mereka.
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Bagi peristiwa-peristiwa PMH yg “locus”-nya

kebetulan, maka hukum yg mengatur PMH ditentukan

berdasar doktrin: THE PROPER LAW OF A TORT

Penerapan doktrin the Proper Law of a Tort ini dapat

dilihat pada kasus-kasus yang ditulis di hal. 152 – 176 

dari buku)

a. Perkara Babcock v. Jackson (hal. 155)

b. Perkara pemerkosaan (hal. 129)
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Pada penerapan teori Lex Locus Delicti, bagaimana
menentukan locus atau tempat di mana terjadinya
PMH? Terutama dalam hal sebuah PMH melibatkan
beberapa beberapa tempat/lokasi yg berbeda.

Terdapat beberapa teori untuk menentukan locus
PMH:

a. Teori tempat terjadinya kerugian (dianut salah
satunya oleh negara AS)

b. Teori tempat dimana dilakukan perbuatan (dianut
di beberapa negara Eropa Kontinental)

c. Teori kombinasi dg kebebasan memilih bagi sang 
korban PMH.
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Selain doktrin Lex Locus Delicti dan the Proper Law of 

Tort, terdapat doktrin ketiga untuk menentukan

hukum yg berlaku bagi PMH, yaitu:

LEX FORI (lihat hal. 131-139  dari buku)

����Dalam perkara PMH selalu digunakan hukum dari

forum sang hakim. Disebabkan kaidah-kaidah yg

mengatur tentang PMH dan akibat-akibatnya

mengenai gantirugi di tiap-tiap negara adalah

bersifat memaksa/imperative, sehingga hakim tidak

dapat menyimpangi kaidah2 tsb.
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�Disamping itu, ada pendapat yg beranggapan 

bahwa PMH selalu melibatkan segi-segi hukum 

pidana (Ingat azas hk pidana: untuk perbuatan 

pidana, hukum yg mengaturnya selalu ditentukan 

berdasar KUHPidana di mana perbuatan pidana tsb 

dilakukan)

�Prinsip Lex Fori dipilih karena alasan-alasan praktis, 

terutama karena locus PMH sering sulit untuk 

ditentukan 
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Contoh negara-negara yg menggunakan doktrin Lex

Fori:

1. HPI  Inggris: (lihat buku hal. 133-136):

Catatan: Hakim Inggris menerapkan doktrin Lex

Fori dg beberapa persyaratan. BACA DI BUKU!!

2. HPI Jerman
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Bagaimana kasus-kasus PMH Internasional di

Indonesia? Seperti:

1. Kasus pencemaran nama baik antara Soeharto vs. 

TIME Asia, dkk. (baca: Keputusan PN Jakarta Pusat

No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni

2000, Pengadilan Tinggi Jakarta No. 

551/PDT/2000/PT.DKI. tanggal 16 Maret 2001, 

Keputusan MA Nomor : 3215 K/PDT/2001 dan

Keputusan Peninjauan Kembali MA 16 April 2009)

2. Kasus kecelakaan pesawat terbang Garuda (lihat

kliping di diktat)
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