CALL FOR PAPERS
KONFERENSI NASIONAL HUKUM PERDATA V
APHK telah menyelenggarakan dua focused group discussion (FGD) mengenai
hukum perikatan. Dalam FGD tersebut berhasil dihimpun berbagai pemikiran
dari para akademisi untuk dilakukannya suatu pembaharuan hukum perikatan
nasional. Pada konferensi kali ini APHK memberikan kesempatan kepada para
anggota APHK serta kalangan akademisi di bidang hukum (non-anggota APHK)
untuk memberikan kontribusi pemikiran sebagai upaya perwujudan untuk
dilakukannya suatu pembaharuan hukum perikatan nasional. Dalam konferensi
kali ini tema yang diangkat adalah:
PERUMUSAN NASKAH AKADEMIK RUU HUKUM PERIKATAN
Topik dan sub topik yang dibahas:
1. Perbuatan hukum (juridical act):
a. Pengertian dan syarat keabsahan perbuatan hukum;
b. Pembatalan perbuatan hukum karena penipuan;
c. Pembatalan perbuatan hukum karena paksaan;
d. Pembatalan perbuatan hukum karena kekhilafan;
e. Pembatalan perbuatan hukum karena penyalahgunaan keadaan;
f. Pembatalan perbuatan hukum yang melanggar undang-undang, kesusilaan
(good moral), ketertiban umum (openbare orde);
2. Perikatan pada umumnya:
a. Perikatan tanggung menanggung;
b. Perikatan dengan ancaman denda;
c. Perikatan dengan ketetapan waktu;
d. Perikatan bersyarat;
e. Perikatan fakultatif;
f. Perikatan kumulatif;
g. Perikatan mana suka (alternatif);
h. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi;
i. Perikatan generik;
j. Perikatan sederhana/murni;
k. Perikatan public dan perikatan privat.
3. Berakhirnya perikatan:
a. Pemenuhan perikatan (pembayaran);
b. Subrogasi;
c. Novasi;
d. Kompensasi;
e. Percampuran utang.
4. Perjanjian Tertentu:
a. Perjanjian jual-beli;
b. Perjanjian sewa-menyewa;
c. Perjanjian pinjam-meminjam;
d. Perjanjian pinjam-pakai;
e. Perjanjian tukar-menukar;

f. Perjanjian penitipan barang;
g. Donasi;
h. Perjanjian kredit;
i. Perjanjian asuransi;
j. Perjanjian konsumen;
k. Perjanjian persekutuan;
l. Perjanjian kuasa;
m. Perjanjian lisensi;
n. Perjanjian melalui media elektronik
5. Perikatan bersumber selain kontrak
a. Perbuatan melanggar hukum:
1) Tanggung gugat karena kesalahan;
2) Tanggung gugat tanpa kesalahan;
3) Tanggung gugat badan hukum;
b. Perwakilan sukarela (zaakwarneming);
c. Pembayaran tak terutang (condictio indebiti);
d. Perolehan keuntungan secara tidak patut (unjust enrichment).
Kami mengundang para anggota APHK, akademisi hukum, dan praktisi hukum
untuk mengirimkan abstrak dengan tema dan topik yang sesuai melalui formulir
online di https://goo.gl/198mWo. Para peserta diharapkan memperhatikan
tenggat waktu sebagai berikut:
Batas pengiriman abstrak
: 24 September 2018
Pengumuman abstrak diterima
: 28 September 2018
Pengiriman artikel (full text)
: 24 November 2018
Pembayaran biaya konferensi (presenter) : 28 September s.d. 29 Oktober 2018
Pelaksanaan konferensi
: 30 Oktober-1 November 2018
Biaya Konferensi
Presenter Anggota APHK
Presenter Akademisi non-APHK
Presenter Umum
Audiens Anggota APHK
Audiens Akademisi non-APHK
Audiens Umum

Rp 450.000,00
Rp 800.000,00
Rp 850.000,00
Rp 350.000,00
Rp 450.000,00
Rp 600.000,00

Ketentuan Bagi Presenter:
1. Calon presenter mendaftar dan mengirimkan abstrak sesuai tema dan topik
pilihan dengan mengisi formulir online di https://goo.gl/198mWo paling
lambat 24 September 2018.
2. Setiap abstrak yang masuk akan melalui proses seleksi dan review secara
anonim (blind review). Abstrak yang dinyatakan lolos seleksi akan
diumumkan pada 28 September 2018 melalui e-mail masing-masing
presenter dan laman http://aphk.or.id.
3. Artikel ditulis dalam format .DOC atau .DOCX (Microsoft Word) menurut gaya
selingkung penulisan artikel yang ditetapkan oleh APHK. Artikel dikirim
melalui e-mail ke aphk.conference@gmail.com paling lambat 24 November
2018. Artikel yang dipresentasikan dalam konferensi berhak untuk

4.

5.
6.
7.

8.
9.

dipublikasikan dalam prosiding konferensi nasional. Abstrak yang telah
dinyatakan lolos seleksi namun artikel tidak diserahkan dalam batas waktu
yang ditentukan atau tidak sesuai dengan gaya selingkung yang ditetapkan
akan didiskualifikasi.
Peserta presenter wajib menyelesaikan pembayaran biaya konferensi
selambat-lambatnya 29 Oktober 2018 melalui transfer rekening Bank
Mandiri Nomor 1410033443334 atas nama Prof. Dr. Y Sogar Simamora/ Erni
Agustin. Bukti transfer dikirim ke aphk.conference@gmail.com.
Presenter wajib mempresentasikan artikelnya dalam konferensi yang akan
dilaksanakan pada 30-31 Oktober 2018 di Fakultas Hukum Universitas
Katolik Atma Jaya Jakarta.
Peserta non-presenter dapat membayar biaya konferensi pada hari dan di
tempat penyelenggaraan.
Setiap peserta akan mendapatkan conference kit, makan siang dan coffee
break selama konferensi, dan sertifikat. Biaya konferensi tidak termasuk
pembelian prosiding dan city tour yang mungkin diselenggarakan oleh
universitas tuan rumah (1 November 2018).
Penyelenggara tidak menyediakan akomodasi dan transportasi bagi peserta.
Informasi praktis mengenai akomodasi dan transportasi selama di tempat
kegiatan akan disediakan oleh panitia di laman http://aphk.or.id.
Keputusan Panitia Penyelenggara atas abstrak yang dinyatakan lolos dan
artikel yang dimuat dalam prosiding tidak dapat diganggu gugat.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Sujayadi, LL.M. (081332809554), sujayadi@fh.unair.ac.id
Faizal Kurniawan, LL.M. (08123045745), faizal@fh.unair.ac.id
Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan
Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Gedung A, Lt. 2, R. 210
Jl. Dharmawangsa Dalam
Surabaya 60286
Tel. 031-5023151 ext. 148
Fax. 031-5020454
aphk.conference@gmail.com
http://aphk.or.id

Fakultas Hukum Universita Katolik
Atma Jaya
Jl. Jenderal Sudirman 51
Jakarta 12930
Tel. 021-5727615, 5703306, 5708823
Fax. 021-5747912

