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PERATURAN PRESIDEN MENGENAI 

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA: 

APA DAMPAKNYA PADA KONTRAK 

BERBAHASA ASING? 

Ikhtisar 

Setelah dinanti lebih dari 10 tahun, Pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa 

Indonesia (Perpres 63) pada tanggal 30 September 2019. Perpres 63 adalah 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa). 

Perpres 63 berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap proses 

perundingan, penyusunan dan penandatanganan kontrak yang melibatkan 

pihak Indonesia, karena dapat diinterpretasikan bahwa: (i) kontrak antara 

entitas/orang Indonesia (termasuk juga perusahaan penanaman modal asing 

(PT PMA)) hanya dapat disusun dan dirundingkan dalam Bahasa Indonesia, 

(ii) kontrak yang melibatkan pihak asing tidak dapat lagi menegaskan bahwa 

perundingan atas kontrak tersebut sepenuhnya atau sebagian besar dilakukan 

dalam bahasa asing, dan (iii) penandatanganan versi Bahasa Indonesia dari 

kontrak yang melibatkan entitas/orang Indonesia harus dilakukan sejak awal 

(sehingga tidak memungkinkan untuk menandatangani kontrak dalam bahasa 

asing terlebih dahulu).  

Berikut pemaparan kami atas beberapa poin krusial dari Perpres 63 yang akan 

berkaitan dengan kegiatan bisnis dari pihak-pihak yang beroperasi di Indonesia 

ataupun yang bekerja sama dengan entitas/orang Indonesia. 

Latar Belakang 

Sejak diundangkannya UU Bahasa di 2009, pelaku bisnis nasional dan 

asing di Indonesia telah lama menunggu terbitnya suatu peraturan 

pelaksana yang diharapkan dapat mengisi kekosongan dan memberikan 

penjelasan lebih lanjut atas isu-isu terkait UU Bahasa yang kerap muncul 

dalam praktek berbisnis di Indonesia, khususnya mengenai kewajiban 

penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak. 
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Penjelasan dan pedoman atas penerapan kewajiban menggunakan 

Bahasa Indonesia tersebut menjadi semakin genting setelah keluarnya 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada bulan Juni 2013 (Putusan 

2013) yang memutuskan bahwa perjanjian antara seorang kreditur asing 

dan seorang debitur Indonesia yang tidak dibuat dalam Bahasa 

Indonesia melanggar UU Bahasa, dan dengan demikian dinyatakan batal 

demi hukum. Meskipun sejatinya hakim di Indonesia tidak terikat pada 

keputusan terdahulu dan memiliki kebebasan dalam menjatuhkan 

keputusan sesuai dengan pertimbangannya sendiri, keberadaan Putusan 

2013 tetap menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi para pelaku usaha 

di Indonesia karena membuka resiko diajukannya pembatalan atas suatu 

kontrak antara atau dengan entitas/orang Indonesia ke pengadilan yang 

berwenang semata-mata karena kontrak tersebut tidak memenuhi 

ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 

Bahasa (dan kini, Pepres 63).  

Ketentuan Utama Perpres 63 

Perpres 63 pada prinsipnya menimbulkan tantangan baru bagi pihak 

asing dan pihak Indonesia dalam melakukan perundingan dan 

penandatanganan perjanjian dalam bahasa asing. Berdasarkan 

pembacaan secara tekstual terhadap ketentuan PP 63, dapat 

diinterpretasikan bahwa versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa asing 

dari suatu perjanjian perlu ditandatangani secara bersamaan, dan bahwa 

perundingan perjanjian yang menyangkut entitas/orang Indonesia atau 

pemerintah Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia. 

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam UU Bahasa, PP 63 juga 

mengindikasikan bahwa perjanjian yang semua pihaknya merupakan 

entitas/orang Indonesia hanya dapat menggunakan Bahasa Indonesia. 

Nota Kesepahaman dan Perjanjian 

PP 63 juga menegaskan kembali aturan dalam UU Bahasa dengan jalan: 

(i) mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam kontrak 

(termasuk nota kesepahaman) yang melibatkan lembaga negara, 

instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta 

Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia; dan 



(ii) apabila kontrak tersebut melibatkan pihak asing, 

memperbolehkan suatu kontrak ditulis juga dalam bahasa 

nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. 

Perjanjian antara pihak Indonesia 

Seperti halnya dalam UU Bahasa, Perpres 63 hanya terkesan 

membolehkan penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang 

melibatkan pihak asing. Hal ini menimbulkan resiko terhadap 

kepatuhan atas hukum yang berlaku apabila terdapat suatu perjanjian, 

yang semua pihaknya merupakan entitas/orang Indonesia, yang 

ditandatangani dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan bahasa 

asing. Resiko ini terutama relevan bagi PT PMA, mengingat PT PMA 

dikategorikan sebagai badan hukum Indonesia meskipun pihak asing 

turut berperan dalam perusahaan tersebut. Dalam konteks PT PMA, 

penggunaan dua bahasa dalam perjanjian sangat mungkin diperlukan 

agar pemegang saham asing dalam PT PMA tersebut memiliki 

pemahaman yang sama mengenai muatan perjanjian tersebut.  

Perpres 63 sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut definisi “keterlibatan” 

pihak asing dalam suatu perjanjian. Apabila hal ini diinterpretasikan 

secara luas, dapat diartikan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dan 

bahasa asing dalam suatu kontrak dapat dilakukan sepanjang terdapat 

pihak asing yang “terlibat” dalam perjanjian, meskipun bukan sebagai 

pihak dalam perjanjian tersebut, contohnya dengan melibatkan atau 

menunjukkan keterlibatan pihak asing pada kontrak tanpa memberi hak 

atau kewajiban apapun kepada pihak asing tersebut.  

Isu ini akan membutuhkan solusi secara individual sesuai kebutuhan 

masing-masing pihak, yang akan kami diskusikan secara terpisah 

dengan para klien kami. 

Waktu penandatanganan versi Bahasa Indonesia dari suatu perjanjian 

Sebagai pengaturan yang lebih rinci dari UU Bahasa, Perpres 63 

menetapkan bahwa versi bahasa asing dari suatu kontrak digunakan 

sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia dari kontrak 

tersebut untuk menyamakan pemahaman kontrak dengan pihak 

asing.   



Dengan adanya ketentuan ini, terdapat kemungkinan bahwa praktek 

yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir ini, dimana 

penandatanganan versi Bahasa Indonesia dilaksanakan setelah versi 

bahasa Inggris dari kontrak tersebut ditandatangani, tidak sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perpres 63. Penggunaan kata “padanan” dan 

“terjemahan” di Perpres 63 mengindikasikan bahwa versi Bahasa 

Indonesia dari suatu kontrak harus sudah ada sebelum atau paling 

tidak pada saat penandatanganan versi bahasa asing kontrak tersebut 

sehingga versi bahasa asingnya dapat digunakan sebagai padanan atau 

terjemahan dari kontrak versi Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara 

logistik, para pihak perlu mempertimbangkan untuk menandatangani 

versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa asing tiap-tiap kontrak secara 

bersamaan.  

Bahasa yang Berlaku 

Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia 

dan bahasa asing dari suatu kontrak, Pasal 26(4) Perpres 63 mengatur 

bahwa bahasa yang akan digunakan adalah bahasa yang disepakati 

dalam kontrak. Hal ini merupakan suatu perkembangan yang positif 

dan mempertegas praktek yang sudah ada selama ini sejak 

diundangkannya UU Bahasa. Akan tetapi, merujuk kepada struktur 

kalimat dari pasal Perpres 63 tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa 

ketentuan pilihan bahasa ini hanya diberlakukan terhadap kontrak yang 

melibatkan pihak asing. Dengan demikian timbul pertanyaan penting 

yang belum dapat dijawab secara tuntas, yaitu apakah kontrak yang 

dibuat hanya antara pihak Indonesia dapat memuat ketentuan yang 

menyatakan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa yang berlaku 

dalam menafsirkan ketentuan kontrak? Selain itu, Perpres 63 juga 

mengatur bahwa bagi dokumen resmi negara, termasuk dalam hal ini 

perjanjian tertentu, dokumen yang berbahasa Indonesia menjadi rujukan 

utama.  

Komunikasi Resmi 

Pasal 28 Perpres 63 mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan 

dalam komunikasi resmi dalam lingkungan kerja pemerintah dan 

swasta. Meskipun Perpres 63 tidak mendefinisikan “lingkungan kerja 

swasta” secara khusus, dalam penjelasan UU Bahasa dinyatakan bahwa 



“lingkungan kerja swasta” mencakup perusahaan yang berbadan 

hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.   

Perpres 63 mengatur lebih lanjut bahwa komunikasi resmi termasuk juga 

komunikasi antar pegawai, antar lembaga, serta antara lembaga dan 

masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga pemerintah 

dan swasta. 

Selain itu, Perpres 63 juga mengatur bahwa komunikasi resmi yang 

diatur olehnya termasuk komunikasi yang dilakukan secara lisan 

dan/atau tertulis, termasuk komunikasi menggunakan media 

elektronik, dan termasuk pula komunikasi dalam bentuk perundingan, 

konsultasi, verifikasi, rapat, diskusi, koordinasi dan korespondensi. 

Hal ini berimplikasi bahwa sejak diterbitkannya Perpres 63, seluruh 

kontrak yang berhubungan dengan entitas/orang Indonesia atau 

pemerintah Indonesia harus dirundingkan dalam Bahasa Indonesia. 

Walaupun dalam prakteknya tidak memungkinkan untuk memastikan 

bahwa diskusi verbal selalu taat dengan aturan ini, para pihak dalam 

kontrak yang melibatkan pihak Indonesia perlu mempertimbangkan 

untuk tidak lagi menyatakan secara tegas dalam suatu kontrak bahwa 

kontrak tersebut dirundingkan dan disusun secara eksklusif atau 

sebagian besar dalam bahasa asing. 

Tidak Adanya Sanksi 

Baik UU Bahasa maupun Perpres 63 tidak mengatur sanksi atas 

pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres 63 

mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan 

Bahasa Indonesia. Pengawasan oleh pemerintah pusat dilaksanakan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan (Menteri), yang diberi wewenang untuk menetapkan 

pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia. Pengawasan oleh 

pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka 

pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di daerah, pemerintah 



daerah menetapkan peraturan daerah dengan mengacu pada pedoman 

pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri.  

Dengan tidak adanya sanksi yang jelas, para pihak dalam kontrak yang 

melibatkan pihak Indonesia perlu mempertimbangkan resiko adanya 

pihak yang beritikad buruk yang mengajukan tuntutan pembatalan 

kontrak atas dasar pelanggaran ketentuan Perpres 63. Resiko ini hadir 

terutama dengan adanya Putusan 2013. Dengan demikian penting bagi 

pihak yang berkontrak dengan pihak Indonesia untuk 

mempertimbangkan mitigasi resiko tersebut sesuai dengan sifat dan 

sensitivitas dari masing-masing kontrak yang diikatnya.  

Penutup 

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, ketentuan dalam Perpres 63 dapat 

memiliki dampak signifikan terhadap kontrak berbahasa asing yang 

melibatkan pihak Indonesia. Pelaku usaha internasional dan PT PMA 

yang melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia harus secara hati-hati 

meninjau penggunaan bahasa dalam perundingan dan penyusunan 

kontrak mereka serta meninjau pula pedoman internal perusahaan 

mereka terkait penyusunan kontrak yang tidak menggunakan Bahasa 

Indonesia. 

Kami akan terus memantau perkembangan dari Perpres 63 dan akan 

menyampaikan penjelasan lebih lanjut apabila diperlukan.   

Disclaimer: 

Artikel ini hanya ditujukan untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan terkini. Kami tidak 

berniat untuk dan tidak: (i) menyediakan jasa hukum apapun kepada, dan (ii) menciptakan hubungan klien-advokat dengan, siapapun melalui artikel ini. Kami 

tidak menjamin kelengkapan dari pendapat apapun yang dinyatakan dalam artikel ini dan kami tidak bertanggung jawab dalam bentuk dan atas dasar apapun 

kepada setiap pihak yang membaca dan/atau menggunakan bahan apapun yang terkandung dalam artikel ini. Apabila anda hendak menindaklanjuti 

permasalahan hukum apapun yang didiskusikan dalam artikel ini, silahkan menghubungi advokat yang memiliki kualifikasi untuk berpraktek di Indonesia.  

Tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan atau mereproduksi, dengan cara apapun, setiap dan seluruh media dan bahan yang terkandung dalam 

artikel ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari UMBRA – Strategic Legal Solutions.  

Dengan membaca artikel atau disclaimer ini, dan/atau mengakses situs web UMBRA, anda mengakui dan menyetujui secara keseluruhan isi dari disclaimer ini. 


