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Abstrak 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendalami dan mengupas cara 

kerja dan karakteristik Letter of Credit yang berbentuk Revocable dengan adanya 

penulisan mengenai karakteristik L/C maka diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan akan pengetahuan di dalam teori mengenai cara pembayaran tersebut 

berserta segala bentuk permasalahannya.Di antara cara pembayaran ternyata 

Letter of Credit atau surat kredit Berdokumen dianggap sebagai suatu cara 

pembayaran yang paling ideal saat ini.Di dalam skripsi ini penulis juga 

memberikan sedikit gambaran tentang hal ikhwal cara apembayaran yang 

dianggap ideal tersebut.Walaupun pada hakekatnya dalam mekanisme 

pembayaran Letter of Credit hanya terdapat tiga pihak utama yaitu 

pembeli,penjual dan bank pembuka akan tetapi dalam perkembangan bentuk dan 

jenis ternyata telah melibatkan lebih dari pada itu.Penulis juga mengakaitkan 

beberapa karakteristik L/C dengan ketentuan hukum perdata mengenai sifat 

daripada L/C itu sendiri yaitu mengenai Penanggungan(Borthoch)yang seharusnya 

memperhatikan beberapa ketentuan dari bentuk dan format dari 

perjanjian,sehingga di dalam penulisan mengupas apakah ketentuan yang ada di 

dalam L/C sudah sesuai dengan format perjanjian pada umumnya.Penulis jg 

membahas tentang tanggung gugat Bank selaku penjamin. 

Adapun bahan yang digunakan untuk menyusun penulisan skripsi ini 

diambil dari berbagai literature,ketentuan undang-undang,peraturan 

pemerintah,Surat Edaran Bank Indonesia dan ketentuan-ketentuan lain yang 

terkait dan berlaku di Negara kita.Disamping itu penulis juga berpedoman pada 

dan menyesuaikan dengan ketentuan Internasional yang dikeluarkan oleh 

Internasional Chamber of Commerce(ICC),terutama ketentuan yang diatur di 

dalam Uniform Customers and Practice for Documentary Credits. 

Hasil dari pembahasan Skripsi yang ditulis oleh penulis adalah Karakteristik 

revocable L/C yaitu L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu oleh 

bank penerbit tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada penerima. Akan tetapi 

bank penerbit harus melakukan pembayaran kembali kepada bank yang ditunjuk 

yang telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima atas dasar dokumen-

dokumen yang diajukan yang sesuai dengan persyaratan L/C dan tidak menerima 

pemberitahuan perubahan dan pembatalan L/C sebelum dilakukan pembayaran 

dimaksud. 

Bentuk tanggung gugat bank sebagai penjamin dalam revocable L/C adalah 

bank dapat digugat oleh penerima L/C dengan gugatan perbuatan melanggar 

hukum jika perubahan atau pembatalan syarat-syarat dokumen L/C tidak sesuai 

dengan kesepakatan antara pemohon L/C (Pembeli) dengan penerima L/C 
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(Penjual) walaupun terdapat keleluasaan bagi bank merubah ataupun 

membatalkan L/C tersebut tanpa memberitahukan kepada penerima L/C. 
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