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Latar Belakang 
Perkembangan teknologi transportasi dan teknologi informasi telah mengubah pola 
hubungan dan komunikasi masyarakat dunia. Perpindahan manusia dan barang 
antar negara dapat dilakukan dengan mudah dan dengan harga yang relatif 
terjangkau, komunikasi data digital telah dimanfaatkan dengan optimal dalam 
berbagai transaksi  bisnis. Situasi tersebut telah mendorong regionalisme dan pasar 
bebas di antara negara-negara dalam satu kawasan, har
antar yurisdiksi menjadi salah satu isu utama untuk menjamin kepastian hukum 
dalam transaksi bisnis antar negara. 

Kontrak sebagai pilar utama aktifitas bisnis merupakan hal penting yang 
mengatur hubungan antar subjek hukum dalam ra
Prinsip-prinsip hukum kontrak yang bersifat universal telah dikodifikasikan dalam 
beberapa naskah di antaranya: Principles of European Contract Law (PECL),
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, the United Nat
Convention on Contract for the Sales of Goods, dan rencana pengembangan 
Principles of Asian Contract Law. Dokumen
mengkodifikasikan berbagai prinsip hukum kontrak secara komprehensif dalam 
berbagai aspek dan bertujuan untuk menyelaraskan hukum kontrak berbagai negara 
dengan sistem hukumnya masing-masing serta menjadi referensi dalam hal terjadi 
sengketa kontrak bisnis internasional yang melibatkan pihak secara lintas yurisdiksi.

Indonesia dengan potensi ekonomi yang cuku
dalam berbagai kesepakatan pasar bebas untuk mengambil peluang pasar tersedia. 
Dengan terbukanya pasar, maka aliran barang dan modal antar negara diharapkan 
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini hubungan bisn
antar pelaku usaha yang tunduk pada yurisdiksi yang berbeda diatur di dalam kontrak 
bisnis, dan ketika terjadi sengketa maka para pihak dan lembaga ajudikasi 
(pengadilan nasional atau arbitrase) yang memutus sengketa akan merujuk pada 
ketentuan hukum yang berlaku. Di sinilah hukum nasional akan diuji apakah mampu 
beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan pelaku usaha untuk memberikan 
solusi yang adil dan bermartabat dalam sengketa
timbul. Hukum kontrak Indonesia sebagian b
yang sudah cukup usang dan dalam hal ini penyesuaian dengan prinsip
hukum kontrak universal perlu dilakukan. Konferensi ini akan mendiskusikan dan 
menghimpun pemikiran para pengajar hukum keperdataan dari berb
tinggi di Indonesia serta para praktisi hukum yang berpartisipasi mengenai 
pembaharuan hukum kontrak di Indonesia sesuai dengan perkembangan dan 
tantangan jaman. 
 
Tujuan 
Kegiatan ini bertujuan: 
a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para penga

khususnya mengenai perkembangan prinsip
b. Menjadi forum akademik bagi pertukaran ide antar pengajar hukum keperdataan 

mengenai perkembangan prinsip-prinsip hukum kontrak;

Perkembangan teknologi transportasi dan teknologi informasi telah mengubah pola 
hubungan dan komunikasi masyarakat dunia. Perpindahan manusia dan barang 

dengan mudah dan dengan harga yang relatif 
terjangkau, komunikasi data digital telah dimanfaatkan dengan optimal dalam 
berbagai transaksi  bisnis. Situasi tersebut telah mendorong regionalisme dan pasar 

negara dalam satu kawasan, harmonisasi ketentuan hukum 
antar yurisdiksi menjadi salah satu isu utama untuk menjamin kepastian hukum 

Kontrak sebagai pilar utama aktifitas bisnis merupakan hal penting yang 
mengatur hubungan antar subjek hukum dalam ranah hukum harta kekayaan. 

prinsip hukum kontrak yang bersifat universal telah dikodifikasikan dalam 
beberapa naskah di antaranya: Principles of European Contract Law (PECL),  
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, the United Nations 
Convention on Contract for the Sales of Goods, dan rencana pengembangan 
Principles of Asian Contract Law. Dokumen-dokumen tersebut menghimpun dan 
mengkodifikasikan berbagai prinsip hukum kontrak secara komprehensif dalam 

ntuk menyelaraskan hukum kontrak berbagai negara 
masing serta menjadi referensi dalam hal terjadi 

sengketa kontrak bisnis internasional yang melibatkan pihak secara lintas yurisdiksi. 
Indonesia dengan potensi ekonomi yang cukup besar telah turut serta 

dalam berbagai kesepakatan pasar bebas untuk mengambil peluang pasar tersedia. 
Dengan terbukanya pasar, maka aliran barang dan modal antar negara diharapkan 
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini hubungan bisnis 
antar pelaku usaha yang tunduk pada yurisdiksi yang berbeda diatur di dalam kontrak 
bisnis, dan ketika terjadi sengketa maka para pihak dan lembaga ajudikasi 
(pengadilan nasional atau arbitrase) yang memutus sengketa akan merujuk pada 

ng berlaku. Di sinilah hukum nasional akan diuji apakah mampu 
beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan pelaku usaha untuk memberikan 
solusi yang adil dan bermartabat dalam sengketa-sengketa bisnis yang mungkin 
timbul. Hukum kontrak Indonesia sebagian besar masih diatur di dalam KUH Perdata 
yang sudah cukup usang dan dalam hal ini penyesuaian dengan prinsip-prinsip 
hukum kontrak universal perlu dilakukan. Konferensi ini akan mendiskusikan dan 
menghimpun pemikiran para pengajar hukum keperdataan dari berbagai perguruan 
tinggi di Indonesia serta para praktisi hukum yang berpartisipasi mengenai 
pembaharuan hukum kontrak di Indonesia sesuai dengan perkembangan dan 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pengajar hukum keperdataan 
khususnya mengenai perkembangan prinsip-prinsip hukum kontrak; 
Menjadi forum akademik bagi pertukaran ide antar pengajar hukum keperdataan 

prinsip hukum kontrak; 



c. Meningkatkan kerjasama antar pengajar hukum keperdataan dari berbagai 
perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme dosen; dan 

d. Mendorong para pemangku kepentingan untuk melakukan pembaharuan hukum 
keperdataan nasional. 

 
Peserta 
Konferensi ini akan diikuti oleh pengajar hukum keperdataan (anggota APHK) dari 
berbagai perguruan tinggi negeri/ swasta di Indonesia, para praktisi, akademisi, 
pengamat hukum, dan undangan dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial 
 
 
Mekanisme dan Rancangan Kegiatan 
Konferensi berupa diskusi panel selama dua hari dengan format: 
a. Plenary session oleh panel Guru Besar di bidang hukum keperdataan dari 

berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 
b. Parallel session oleh para pengajar hukum keperdataan dari perguruan tinggi di 

Indonesia yang usulan makalahnya telah dinyatakan lolos seleksi Call for Papers. 
 
 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan 
Rabu s.d. Jumat, 19-21 Oktober 2016 
Bertempat di: 
Kampus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Jl. M.T. Haryono Nomor 169 
Malang, Jawa Timur 
 
 
Biaya Konferensi 
Pemakalah Anggota APHK   Rp 400.000,00 
Pemakalah Akademisi Non-Anggota APHK Rp 600.000,00 
Pemakalah Umum    Rp 750.000,00 
Audiens Anggota APHK    Rp 300.000,00 
Audiens Akademisi Non-Anggota APHK  Rp 400.000,00 
Audiens Umum     Rp 500.000,00 
 
Setiap peserta konferensi akan mendapatkan conference kit, conference booklet, 
lunch, dan coffee break selama penyelenggaraan konferensi. Biaya tidak termasuk 
City Tour yang mungkin diselenggarakan oleh institusi tuan rumah. 
 
 
Hubungi Kami 
Pertanyaan berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi dapat menghubungi: 
Sdr. Sujayadi, LL.M. (08123304413) 
Sdr. Faizal Kurniawan, LL.M. (08123045745) 
E-mail aphk.conference@gmail.com  

Susunan Acara Konferensi 
 
Rabu, 19 Oktober 2016 

Jam Acara 
08.00-08.30 Registrasi 

08.30-09.30 

Pembukaan: 
Menyanyikan Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” 
Laporan Ketua APHK 
Pembukaan oleh Rektor Universitas Brawijaya 
Pidato Kunci oleh Menteri Hukum dan HAM RI 

09.30-12.00 Plenary Session 1 
12.00-13.00 Lunch Break 
13.00-15.00 Parallel Session 1.1 s.d. Parallel Session 1.7 
15.00-15.15 Coffee Break 
15.15-17.15 Parallel Session 2.1 s.d. Parallel Session 2.7 

17.15 Hari Pertama Konferensi Selesai 
 
Kamis, 20 Oktober 2016 

Jam Acara 
08.00-08.30 Registrasi 
08.30-11.00 Plenary Session 2 
11.00-13.00 Parallel Session 3.1 s.d. Parallel Session 3.5 
13.00-14.00 Lunch Break 
14.00-16.30 
Coffe Break 

(15.00) 
Plenary Session 3 

16.30-18.00 

Musyawarah Nasional 
Laporan Pertanggungjawaban Ketua APHK Periode 2013-2016 
Pemilihan Pengurus APHK Periode 2016-2019 
Penetapan Tuan Rumah Konferensi 2017 

18.00-18.30 Penutupan 
 
Jumat, 21 Oktober 2016 
City Tour (diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 
 
Sekretariat Penyelenggara 
 
Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) 
Departemen Hukum Perdata 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
Gedung A, Lt. 2, Ruang 210 
Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 
Tel. (031) 5023151 Ext. 148 | Fax. (031) 5020454 
e-mail. aphk.conference@gmail.com  
www.aphk.or.id 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Jl. M.T. Haryono No. 169 
Malang, Jawa Timur 
Tel. (0341) 553898 | Fax. (0341) 566505 
e-mail: hukum@ub.ac.id 
http://hukum.ub.ac.id  

 


