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Tugas T1 Perancangan Kontrak Internasional 
 

29 Maret 2017 
 
 

BACA BAB 4.8. DARI BUKU REFERNSI 

1. Jelaskan alasan pentingnya para pihak dalam kontrak bisnis internasional untuk menyepakati kejadian-
kejadian yg dapat digolongkan sebagai Events of Default dalam kontrak mereka.  

 
2.  Berikan 3 contoh Events of Default yg merupakan kejadian di luar wanprestasi atau perbuatan melawan 

hukum, yg dapat dijadikan alasan bagi pihak lawan utk mengambil remedies atau sanksi.  
 
3. Apabila salah satu kejadian yg disepakati sebagai Events of Default terjadi, maka pihak lawan berhak 

mengambil remedies. Ada 2 jenis Remedies, yaitu automatic remedy dan non-automatic remedy.  
Pertanyaan: 
a. Jelaskan perbedaan antara automatic remedy dan non-automatic remedy.  
b.  Berikan 2 (dua) contoh upaya-upaya yg harus dilakukan sebelum pihak yg tidak default dapat 

mengambil remedy yang non-automatic (non automatic remedy).  
 

4.  a.  Jelaskan alasan pentingnya para pihak dalam kontrak bisnis internasional untuk menyepakati upaya-
upaya Remedies dalam kontrak mereka.  

b.  Berikan 3 (tiga) contoh remedies yg dapat disepakati para pihak, DI LUAR sanksi denda, bunga, biaya, 
ganti kerugian, penyitaan barang jaminan  

 
5.  Apabila para pihak dalam kontrak internasional sepakat untuk menundukkan diri pada Hukum Indonesia 

(BW), apakah menurut BW para pihak dapat menyepakati klausula Remedy berupa "pembatalan kontrak 
secara sepihak (cancellation of contract)" jika salah satu pihak suatu saat mengalami Events of Default? 
Jawab pertanyaan ini dg menggunakan penerapan pasal 1266 BW.  

 
 
PETUNJUK MENGERJAKAN:  

1.  Bubuhkan tanggal Tugas pada halaman pertama lembar jawaban 

2.  Jawaban harus diketik dengan spasi 1,5, tidak boleh ditulis tangan. 

3.  Lembar Jawaban (hard copy) harus dikumpulkan oleh mahasiswa paling lambat pada hari dan jam perkuliahan PKI, 

hari Rabu, 5 April 2017. Apabila anda tidak dapat hadir kuliah pada hari tersebut, anda wajib menitipkan jawaban 

anda ke teman anda. Tugas yang dikumpulkan lewat jam dan hari tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA! 

4.  Tugas JANGAN diberi cover plastik! (Ingat! Plastik merusak lingkungan). 

5. Tugas ini dapat dikerjakan secara berkelompok. Anggota masing-masing kelompok MAKSIMUM 3 orang. Anggota 

kelompok harus dari tahun angkatan yang sama! Antar kelompok DILARANG bekerja sama dan contek menyontek! 

5. Untuk menghindarkan praktek contek mencontek, semua jawaban mahasiswa (TIDAK PERLU soalnya), wajib 

diemailkan ke bu Afifah, yaitu ke akusumad@yahoo.com paling lambat Selasa, 4 April 2017, jam 19:00 WIB, 

untuk Bu Afifah check dg software Plagiarism Detector. Satu kelompok mengirim satu email saja. 

 

 Perhatikan teknis pengiriman email jawaban tugas anda: 

• Save file jawaban anda dg nama: “T1 PKI 29 Maret – nama-nama mahasiswa..........” dengan format MS 

Word, lalu attachkan/lampirkan di email yg anda kirimkan ke Bu Afifah. 



Page 2 of 2 

 

• Di subject atau topik email anda, ketikkan: “T1 PKI 29 Maret - nama-nama mahasiswa..........”  

• Tembuskan email tsb ke alamat email anda sendiri (dengan menggunakan CC: ) sehingga anda punya 

bukti kalau sudah mengirim email ke Bu Afifah. 

 

6. Bubuhkan NIM dan nomor absensi anda saja (tanpa nama) di hard-copy lembar jawaban anda. Di lembar 

jawaban: NIM dan nomor absensi anggota kelompok harus DIKETIK DENGAN LENGKAP, tidak boleh ditulis tangan, 

dan tidak boleh disusulkan di kelas pada hari pengumpulan T1. NIM dan nomor absensi anggota kelompok yang 

tidak diketik dengan lengkap atau yang disusulkan di kelas, akan saya CORET dan tidak mendapat nilai karena 

menunjukkan bahwa mahasiswa ybs tidak berpartisipasi aktif dalam mengerjakan T1.  

7. Tidak perlu dicantumkan simbol Fakultas maupun Universitas di lembar jawaban anda (untuk menghemat tinta 

printer anda). 

 


