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Client Update:  14 Oktober 2019  

(Versi Bahasa Indonesia) 

 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA 
INDONESIA: BAGAIMANA PENGATURAN TERKAIT PENGGUNAAN BAHASA 

INDONESIA PADA PERJANJIAN/NOTA KESEPAHAMAN?  

 

Gambaran Umum  

 Selang sepuluh tahun dari dikeluarkannya Undang – Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, 
Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”), pada tanggal 30 September 
2019 Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan 
Bahasa Indonesia (“Perpres 63”) yang memperjelas ketentuan dari Pasal 40 dari UU 24/2009.  

 Dengan dikeluarkannya Perpres 63, hal ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan komersial terkait 
dengan ketentuan mengenai kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Understanding) maupun perjanjian. Sejauh mana Perpres 63 ini dapat menyelesaikan 
permasalahan dengan tidak diaturnya ketentuan bahasa yang dipakai (prevailing language) dalam UU 
24/2009 dan bagaimana pengaturan mengenai ketentuan penggunaan bahasa untuk para pihak yang 
merupakan pihak Indonesia (termasuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing).  

 

Hal apa saja yang diatur dalam Perpres 63? 

Perpres 63 mengatur tentang penggunaan Bahasa Indonesia dalam: 

(i) Peraturan Perundang-undangan;  
(ii) Dokumen Resmi Negara meliputi, surat keputusan, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, 

akta jual beli, surat perjanjian dan putusan pengadilan;  
(iii) Pidato Resmi Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Negara yang lain;  
(iv) Bahasa Pengantar dalam Pendidikan Nasional;  
(v) Pelayanan Administrasi Publik di Instansi Pemerintahan;  
(vi) Nota Kesepahaman dan Perjanjian;  
(vii) Forum yang Bersifat Nasional atau Forum yang Bersifat Internasional di Indonesia;  
(viii) Komunikasi Resmi di Lingkungan Kerja Pemerintah dan Swasta;  
(ix) Laporan Setiap Lembaga atau Perseorangan Kepada Instansi Pemerintahan;  
(x) Penulisan Karya Ilmiah;  
(xi) Penamaan Geografi, Bangunan atau Gedung, Jalan, Apartemen atau Permukiman, Perkantoran, 

Kompleks Perdagangan, Merek Dagang, Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi yang 
Didirikan atau Dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; dan 

(xii) Rambu umum, Penunjuk Jalan, Fasilitas Umum, Spanduk, dan Alat Informasi Lain. 
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Dalam update klien ini, ARMA Law membahas terbatas pada status perjanjian atau nota kesepahaman terkait 
dengan dikeluarkannya Perpres 63.  

Bagaimana pengaruh Perpres 63 terhadap perjanjian/kontrak komersial?  

Perpres 63 mengatur lebih jelas dan lebih spesifik ketentuan dalam UU 24/2009. Dalam pasal 31 UU 24/2009 
dijelaskan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan 
Lembaga pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. 
Lebih lanjut, UU 24/2009 juga mengatur bahwa perjanjian yang melibatkan pihak asing juga ditulis dalam 
Bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris. Namun dalam UU 24/2009 tersebut masih 
menyiratkan sejumlah pertanyaan terkait: 

(i) Bahasa mana yang wajib yang digunakan oleh para pihak (prevailing language) apabila terjadi 
perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dengan bahasa asing? 

(ii) Apakah perjanjian dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing harus dibuat dalam satu waktu yang 
bersamaan?  
 

Dengan adanya Perpres 63, ketentuan terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian atau nota 
kesepahaman diperjelas dalam Pasal 26 (3) yang mana apabila perjanjian atau nota kesepahaman tersebut dibuat 
dengan melibatkan pihak asing, maka bahasa asing digunakan sebagai padanan atau terjemahan untuk 
menyamakan pemahaman (interpretasi) dengan pihak asing. Lebih lanjut Perpres 63 juga mengatur apabila 
terjadi perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa Inggris, maka para pihak 
diberikan kebebasan untuk memilih bahasa yang disepakati (prevailing language).  

Lebih lanjut dengan kata “padanan” pada Perpres 63, penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam 
suatu perjanjian dapat diartikan bahwa kedua versi perjanjian dibuat dalam satu waktu yang bersamaan.  

Bagaimana status perjanjian yang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris yang dibuat oleh 
sesama pihak Indonesia? 

Perpres 63 tidak menjelaskan ketentuan terkait penggunaan bahasa asing dan/atau bahasa Inggris dalam 
perjanjian yang hanya melibatkan pihak Indonesia. Perpres 63 lebih lanjut hanya menjelaskan bahwa Bahasa 
Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian/nota kesepahaman yang dibuat oleh sesama pihak Indonesia. Hal 
ini tentu saja menimbulkan potensi permasalahan apabila sesama pihak Indonesia menginginkan perjanjian 
dalam bahasa asing khususnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah perseroan terbatas 
dalam rangka penanaman modal asing (PMA). Baik UU 24/2009 maupun Perpres 63 tidak menjelaskan terkait 
hal tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan apakah sesama pihak Indonesia diberikan kebebasan 
untuk (i) membuat perjanjian dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dan (ii) memilih bahasa asing sebagai 
bahasa yang digunakan sebagai acuan jika terdapat perbedaan penafsiran.
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Apakah ada sanksi apabila tidak memenuhi ketentuan dalam UU 24/2009 dan Perpres 63? 

UU 24/2009 dan Perpres 63 tidak mengatur terkait sanksi apabila ketentuan dalam kedua peraturan tersebut 
dilanggar. Walaupun tidak ada sanksi, para pihak dalam perjanjian dapat mempertimbangkan untuk memenuhi 
kewajiban dalam kedua peraturan tersebut, mengingat adanya preseden dalam keputusan pengadilan bahwa 
dilanggarnya kewajiban penggunaan bahasa dapat dianggap tidak memenuhi syarat formil dalam syarat sahnya 
suatu perjanjian.  

Atas hal tersebut, ketentuan dalam Perpres 63 tersebut diatas sangat berpengaruh pada perjanjian yang 
melibatkan pihak Indonesia. Para pihak baik pelaku usaha internasional maupun dalam negeri perlu 
memperhatikan ketentuan ini untuk menimalisir resiko yang dapat terjadi dikemudian hari. 

 

Mohon hubungi Rudi Bachtiar (rudi.bachtiar@arma-law.com) untuk informasi lebih lanjut.  

 

 

Disclaimer: 
This client update is the property of ARMA Law and intended for providing general information and should not be treated as legal 
advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide a specific legal advice with 
regard to this client update. 

 

 

 

 


