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A. Istilah dan pengertian 
 Istilah hukum perdata internasional (HPI) yang digunakan di 

Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah:  

1. Private international law  

2. International private law  

3. Internationales privaatrecht 

4. Droit international prive  

5. Diritto internazionale private 

 HIP adalah hukum yg mengatur hubungan  

        hukum perdata antara pelaku hukum yang 

        masing-masing tunduk pada hukum  

        perdata (nasional) yg berbeda. 



HPI menurut para ahli 
1. Mochtar Kusumaatmadja  

 HPI adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang 
mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. 

2. R.H. GRAVESON 

 HPI merupakan bidang hukum berkaitan dengan perkara-
perkara yg di dalamnya mengandung fakta  relevan  yg 
berhubungan sistem hukum lain, baik karna teritorialitasnya 
atau personalitas yg dapat menimbulkan masalah 
pemberlakuan hukum asing untuk  

       memutuskan perkara atau menimbulkan masalah 
pelaksanaan yurisdiksi pengadilan  

 sendiri atau asing 

 

 



Next… 

3. Surdago Gutama 

       HPI sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan 
hukum yg menunjukkan stelsel hukum mana yg berlaku , jika 
hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada 
suatu waktu tertentu memperhatikan titik-titik pertalian 
dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih 
negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, 
dan soal-soal. 

4. Sauveplanne  

 HPI adalah keseluruhan aturan-aturan yg mengatur hubungan 
–hubungan hukum privat atau perdata yg  

 mengandung elemen-elemen internasional 

       dan hubungan-hubungan hukum 

       yg memiliki kaitan dengan negara-negara asing. 



Next… 
Dari segi sumber hukumnya, sumber hukum HI berdasarkan 

pada pasal 38 Statuta (piagam ) mahkamah internasional 
adalah sbb: 

 1. perjanjian internasional. 

 2. kebiasaan internasional. 

 3. prinsip-prinsip hukum umum yg diakui oleh bangsa-bangsa 
yang beradap.  

 4. putusan-putusan pengadilan dan ajaran pada 

  sarjana yg paling terkemuka dari berbagai 

  negara sebagai sumber tambahan bagi 

  penetapkan kaidah hukum.  



B. Hukum Perselisihan 
 Istilah hukum perselisihan memberi kesan seolah-olah dalam 

HPI terdapat perselisihan, bentrokan, pertikaian atau 
pertentangan di antara berbagai stelsel hukum perdata. Apabila 
suatu stelsel hukum tertentu dipergunakan hakim , maka ini 
semata-mata karena ditentukan hukum nasional hakim 
tersebut. 

Dalam istilah ini juga seolah-ola kedaulatan negara sedang 
berkonflik, hingga para hakim dalam memilih hukum yg harus 
dipakainya terpengaruh untuk selalu memakai  

 hukumnya sendiri. Kedaulatan negaranya 

  turut berbicara  dan kedaulatan negaranya 

  mensyaratkan, bahwa hukumnya  

 sendiri yg harus berlaku, sehingga hakim dalam  setiap 
persoalan HPI selau memakai hukumnya sendiri . 



C. Hukum Antar Tata Hukum 
 Istilah HATTA ( hukum antar tata hukum) memberi kesan  adanya 

suatu tata hukum di antara sistem-sistem hukum yang pada suatu 
saat bertemu.Namun demikian, seperti telah dikemukankan oleh 
Sudargo Gautama masih dapat memahami digunakannya istilah HPI, 
karena istilah tersebut sudah lama dikenal dan lazim dipergunakan.  

 Dalam merumuskan HATTA, Sudargo  Gautama menggunakan ilmu 
Lingkungan Kekuasaan Hukum (gebierdleer ) sebagai landasannya 
menurut Hans Kelsen, setiap norma hukum mempunyai 4 
lingkungan kekusaan berlakunya hukum ( rechtsgebiden= spheres ) 
adalah sbb: 

1. Lingkungan Kuasa Hukum (the spheres of time atau temporal 
spheres) 

2.  Lingkungan Kuasa Tempat atau Ruang(teriritorial spheres atau 
spheres of space) 

3.  Lingkungan Kuasa Pribadi  atau Orang(personal sphabes ) 

4.  Lingkungan Kuasa Soal-Soal ( material spheres) 



Next… 
HATTA dapat digolongkan atau dibagi dalam 2 bagian yaitu: 

1. HATTA Intern adalah keseluruhan peraturan dan keputusan 
hukum yg menunjukan stelsel hukum manakah yg berlaku 
atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-
hubungan dan peristiwa-peristiwa antara negara dalam suatu 
negara, memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel 
dan kaidah-kaidah hukum yg berbeda dalam lngkungan kuasa 
waktu, tempat, pribadi dan soal-soal. 

  HATTA intern dapat dibagi dalam 3 bagan atau golongan 
yaitu: 

1.  Hukum Antar Waktu 

2.  Hukum Antar Tempat  

3.  Hukum Antar Golongan termasuk Hukum Antar Agama. 



Next.. 
 Bentuk lain dari HATTA  intern adalah apa yang disebut dengan 

conflict of law yang berlaku dalam negara federal, seperti 
Amerika serikat dan Australia. 

2. HATTA Ekstern ( HPI) adh keseluruhan peraturan dan 
keputusan hukum yg menunjukan stelsel hukum manakah yang 
berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-
hubungan antara warga  negara pada suatu waktu 
memperlihatkan titik-titik pertalian dengan 

  stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum 

  dari dua atau lebih negara yg berbeda  

 dalam lingkungan kuasa tempat ( pribadi ),  

 dan soal-soal.  



D. Masalah-masalah Pokok HPI 
1. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang 

menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yg mengandung 
unsur asing . 

2.  hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur 
dan atau menyelesaikan persoalan- persoalan yuridis yang 
mengandung unsur-unsur asing . 

3.  bilamana atau sejauh mana suatu pengadilan harus 
memperhatikan dan mengakui putusan-putusan  

 hakim asing dan atau mengakui hak-hak  

 atau kewajiban-kewajiban hukum yg  

 terbit bedasarkan  hukum atau 

  putusan-putusan hakim asing.  



E. Ruang Lingkup HPI 
1.  HPI= Rechtstoepassingsrecht( yang sempit ),HPI hanya terbatas 

pada masalah hukum yang diberlakukan. 

2.  HPI= Choice of law + Choice of jusrisdiction ( yg lebih luas),HPI 
tidak hanya terbats pada persoalan-persoalan confict of law ( 
tepatnya choice of law) tetapi termasuk juga persoalan yang 
bertalian dengan kompetensi atau wewenang hakim. 

3.  HPI= Choice of law+Choice of jurisdiction+ Condition des 
Etrangers ( yg lebih luas lagi), HPI tidak hanya 

 menyangkut persoalan pilihan hakim dan pilihan forum atau hakim, 
tapi juga menyangkut status orang asing . 

4.   HPI= Choice of law+Choice of jurisdiction 

 + Condition des Etrangers= Nationalite  

 (yang terluas),HPI menyangkut  

 persoalan pilihan hukum, forum atau hakim,  

 status orang asing, dan kewarganegaraan( nationalite). 



Thanks you  


