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ABSTRAK 

 

Imbal beli pada hakikatnya merupakan perjanjian. Perjanjian ini menimbulkan akibat 

hukum bagi yang menandatanganinya, sehingga timbul kewajiban untuk melaksanakan 

segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian itu. 

Dalam imbal beli, rekanan asing yang tidak melaksanakan keuajibannya dikenakan 

penalty. Tetapi selama lebih dari tiga tahun pelaksanaan imbal beli, penalty belum pernah 

dikenakan terhadap rekanan asing yang melalaikan kewajibannya. 

Imbal beli telah diterapkan lebih dari tiga tahun. Walaupun begitu, kebijaksanaan ini 

belum diketahui secara luas. 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENALTY DALAM IMBAL BELI ... Riza Novianto 
 



Halaman

KrtTA FENGANTAR ..............................................  i

DAFTAR ISI ...................................................  iii

BAB I : PENDAHULUAN ....................................  X

1. Permasalahan: iLatar Belakang dan Ru- 

musannya ... ................................ 1

2. Penjelasan Dudul ........................ 8

3. Alasan Pemilihan Judul .......... ........  10

4. Tujuan Penulisan .«•..•••................  10

5. Metodologi ....................... 11

a. Pendekatan masalah ..................... 11

b. Sumber data ................... 11

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan

data .......................... 11

d. Analisa data ..... . 11

6. Pertanggungjauaban Sistematika ......... 11
i

BAS II : UNSUR-UNSUR YURIDIS DALAM IMBAL BELI ..... 13

1. Landasan Hukum dan Peraturan Yang Ber-

hubungan Dengan Imbal Beli ....... . 13

1.1. Surat Menteri/Sekretaris Negara No

mor R-079/TPPBPP/I/19B2 ...........  14

1.1.a. Ketentuan pelaksanaan peng

kaitan ........................ 15

1.1.b. Ketentuan pengkaitan ......  16

DAFTAR ISI

iii

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENALTY DALAM IMBAL BELI ... Riza Novianto 
 



Halaman

1*2* Keputusan Presiden Republik Indo

nesia Nomor 10 Tshun 1900 juncto 

Keputusan Presiden Republik Indo

nesia Nomor 17 Tahun 1903 .........  20

1.3. Keputusan Presiden Republik Indo

nesia Nomor 14 A Tahun 1900 juncto 

Keputusan Presiden Republik Indo

nesia Nomor 10 Tahun 1901 23

1.4. Keputusan Presiden Republik Indo

nesia Nomor 15 Tahun 1900 ........ 24

1.5. Peraturan Pemerintah Republik In

donesia Nomor 1 Tahun 1982 25

2. Perjanjian-perjanjian Pokok Dalam Imbal

Beli .........................................  26

2.1. Letter of Undertaking ........ . 27

2.2. Assignment Agreement ..... .........  31

BAB III : PELAKSANAAN IMBAL BELI ................ ...... 34

1. Proses Perjanjian Imbal Beli •••••••••« 34

2. Hambatan-hambatan Dalam Imbal Beli •••• 37
j

BAB IV : SANKSI HUKUM DALAM IMBAL BELI ......... 43

1. Ketentuan Mengikat Penalty 43

2. Penyelesaian Hukum Apabila Timbul Seng-

ta Antara Para Pihak ......................  46

3. Hambatan Dalam Penerapan Penalty ...... 51

iv

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENALTY DALAM IMBAL BELI ... Riza Novianto 
 



Hs lam a  n

BAB V : KESIMPULAN DAN SrtRAN ........................  50

1 *  K e s i m p u l a n  ........ . 58

2.  S a r a n ........ ............ ......................................  59

v

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENALTY DALAM IMBAL BELI ... Riza Novianto 
 



B A B  I 

PENDAHULUAN

I . Perroasalahan: Latar Belakano dan Rumusannva

Keadaan dunia yang diliputi resesi sekitar aual ta- 

hun 1900 masih terasa hingga saat ini. Hal ini membaua pe- 

ngaruh terhadap perekonomian negara-negara di dunia, ter- 

utama negara-negara berkembang. Salah satu tindakan akibat 

keadaan tersebut adalah proteksionisme yang dilakukan oleh 

negara-negara maju. Akibat lanjut dari tindakan tersebut 

adalah terganggunya sistim perdagangan internasional.

Akibat ini dirasakan pula oleh Indonesia dan ini da- 

pat dilihat dari menurunnya nilai ekspor. Seperti diketahui 

semula 70%  hasil ekspor Indonesia adalah hasil minyak dan 

gas bumi. Penerimaan dari sektor tersebut cenderung menu- 

run. Ini diakibatkan menurunnya harga minyak sampai US£ 27 

per barel karena melimpahnya persediaan minyak di pasaran 

dunia. Juga pengurangan harga spot dan harga kontrak dalam 

jual beli minyak masih banyak dilakukan^, Pemerintah Repu- 

blik Indonesia dalam usaha menjaga keseimbangan surplus dan 

defisit devisa, mulai menggalakkan ekspor non migas. Usaha 

mengimbangi menurunnya hasil ekspor migas itu ternyata be-

^■Roeslan Abdulgani* HPengaruh Dunia Minyak Internasi
onal Atas Tinek Kita", Surabaya Post. 29 Oktober 1985, h. 6.
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lum mendatangken hasil yang memadai. Bahkan hasil ekspor 

non migas juga mengalami penurunan, yaitu US$ 2,261.5 ju- 

ta untuk enam bulan pertama tahun 1901 menurun pada enam 

bulan pertama tahun 1902 menjadi USt 1,419.3. Suatu penu- 

runan sebesar 37,2$ (angka menurut Bank Indonesia). Hal 

ini sebenarnya dapat dimaklumi. Pertama, karena ekspor non 

migas itu baru saja mulai digalakkan. Kedua, diperlukan 

uaktu yang tidak singkat agar komoditi non migas itu dapat 

menembus dan bersaing dl pasaran dunia. Hal inipun dapat 

dimengerti karena uaktu teraebut diperlukan, antara lain 

untuk mengetahui komoditi apa yang sedang dibutuhkan, ba« 

gaimana mutu komoditi yang sedang diminta, apakah harganya 

dapat bersaing dan sebagainya. Di samping itu impor barang 

modal dan bahan baku penolong terus meningkat setiap tahun. 

Maksud impor ini ialah untuk tidak melepaskan momentum pem- 

bangunan yang telah ditingkatkan tahun-tahun belakangan ini.

Berdaaarkan pertimbangan permasalahan tersebut di 

atas, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan untuk le- 

bih mendorong ekspor non migas. Kebijaksanaan tersebut di* 

kenal sebagai "Paket Kebijaksanaan Ekspor 10 Januari 1982”. 

Kebijaksanaan ini terdiri dari dua bagian besar yaitu : per

tama, pengkaitan ekspor kedalam pelaksanaan proyek-proyek 

pemerintah dan kedua, usaha untuk meningkatkan daya saing 

komoditi ekspor di pasaran dunia yang meliputi antara lain 

penyederhanaan prosedur ekspor, pemberian fasilitas pembia- 

yaan, penyediaan fasilitas kredit ekspor dan sebagainya.
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Dalam skripsi ini hanya dibahas tentang pengkaiten ekspor 

kedalam pelaksanasn proyek-proyek pemerintsh. Apabila rfi- 

lihat lebih dalam, dapat diketahui bahua kebijaksanaan ini 

merupakan usaha peningkatan ekspor non migas dengan cara 

pemanfaatan kemampuan daya beli pemerintah terhadap barang 

modal dan bahan baku penolong, Landasan hukum kebijaksana- 

an ini ialeh Surat Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua 

Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah No- 

mor R-079/TPPBPP/I /1982, tanggal 21 Januari 1982, tentang 

"Pokok-pokok Ketentuan Pengkaitan Pembelian Pemerintah da

ri Impor dengan Ekspor Indonesia diluar Minyak dan Gas B u 

m i 11, seringkali cukup disebut "Pengkaitan" atau lebih di- 

kenal dengan istilah "Imbal Beli".

Istilah imbal beli dapat disamakan dengan istilah

counterpurchase. Counterpurchase merupakan salah satu tek-

nik countertrade* Berbeda dengan barter, suatu teknik per-

dagangan yang telah lama dikenal, dalam counterpurchase

diperlukan dua perjanjlan, Seperti dikemukakan oleh Hsung

Bee Hua : "It differs from barter in that instead of a

single contract, tuo contracts are involved and each is

o
paid for in money" • Dalam perjanjian pertama satu pihak 

berjanji untuk menjual barang dan peralatan kepada pihak 

kedua, dan dalam perjanjian kedua pihak pertama menyatakan

Hsung Bee Hua,"Barter - uith neu meaning", The Stra
it T imes. 14 Maret 1985, h. 6.
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pula behua ia berkeinginan untuk membeli barang dan per -

alatan dari plhak kedua atau mengusahakan agar peralatan

tersebut dapat diekspor dari negara pihak kedua. Hal ini

dinyatakan oleh Herta Seidman bahua :

Counterpurchase transection entails an agreement by 
one party to sell goods and services to a second 
party, coupled with a commitment by the first party 
to purchase goods and services from the second par t y’s 
country .

Dalam hal ini pihak pertama menerima pembayaran untuk per- 

alatan dan barang-barang yang dijualnya. Seriangkan pembe- 

lian yang akan dilakukannya adalah dari jumlah tertentu 

(pada umumnya dalam prosentase) dari nilai ekspor peralat

an yang dijualnya. Seperti disebutkan di bauah ini, pihak 

pertama dapat pula melimpahkan keinginannya untuk membeli 

peralatan tersebut kepada pihak ketiga :

In counterpurchase the exporter receives payment for 
goods supplied to his import partner. However, the 
exporter commits himself in a parallel contract to 
purchase goods for a certain percentage value of his 
export contract from the importer’s country. He can 
fulfill this commitment himself or, if he has approved 
a 'third party clause' in his contract, he can transfer 
this commitment to another partner .

Di Indonesia sendiri istilah imbal beli mirip dengan isti-

lah counterpurchase yang dikemukakan oleh Herta Seidman.

3
Herta Seidman, Ĉountertrade : Techniques and Oppor

tunities. dikutip dari Daniel D, Bradlou dan Uillis U. 
Oourdin Dr., International Borrowing Neootiation and Ren e 
gotiation. vol I, International Law Institute, 1984,h. 3.4A.3.

^"Uhat is this thing called countertrade”, Interna- 
tional Herald Tribune* 14 September 1985, h, 7.
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Imbal beli memiliki ciri-ciri yang khusus. Seperti dikemuka- 

kan di atas, kebijaksanaan imbal beli ini merupakan usaha 

peningkatan ekspor non migas dengan cara pemanfaatan kemam- 

puan daya beli pemerintah terhadap barang modal dan bahan 

baku penolong. Jadi, didalam imbal beli di Indonesia, di 

satu pihak pemerintah melakukan pembelian barang-barang, 

termasuk pemborongan pekerjaan konstruksi, dari supplier 

atau kontraktor asing melalui impor* Di lain pihak, supplier 

atau kontraktor asing tersebut mempunyai keuajiban untuk 

melakukan pembelian komoditi ekspor non migas Indonesia*

Sesuai dengan Surat Menteri tersebut di atas, pembe

lian pemerintah di sini mempunyai pengertian sebagai pembe- 

lian/pengadaan barang yang dilaksanakan oleh Departemen/ 

Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Badan Usaha Dilik N e 

gara (BUNN), Pembiayaan pembelian tersebut bersumber pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Kre- 

dit Ekspor. Imbal beli dikenakan terhadap pembelian barang 

yang komponen impor-nya bernilai di atas Rp 500,00 juta.

Salah satu unsur penting dalam perjanjian counter - 

purchase ialah adanya klausula penalty. Klausula ini dite- 

tapkan bila salah satu pihak melakukan kelalaian dalam me- 

laksanakan kewajiban melakukan pembelian dari pihak lauan. 

Pada umumnya penalty berupa denda dan berkisar diantara 10$ 

sampai 15# dari nilai pembelian yang dilakukan. Hal ini di- 

kemukakan oleh Herta Seidman bahua :

A third variable is the 'penalty* clause, which imposes
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a specified penalty for failure to meet counterpur - 
chase obligations. Most counterpurchase agreements in
clude such a clause, and the penalty often amount to 
betueen ten and fifteen percent of the initial sale •

Dalam Surat flenteri tersebut di atas, diketahui pula ada-

nya ketentuan tentang penalty, yaitu sebesar 50$ dari ni-

lai s i s a y a n g  tidak dilaksanakan impor-nya oleh supplier

atau kontraktor asing. Klausula penalty tersebut dituang-

kan dalam pernyataan kesanggupan ekspor yang diserahkan

oleh supplier atau kontraktor asing yang ingin mengikuti

tender. Pernyataan kesanggupan ekspor tersebut disebut

Letter of Undertaking yang telah baku bentuknya. Apabila

supplier /kontraktor asing telah mengisi dan kemudian me-

nyerahkan Letter of Undertaking kepada Departemen Perda -

gangan, ini berarti ia sanggup membeli komoditi ekspor non

migas Indonesia. Ia bertanggungjauab untuk melaksanakan

pembelian tersebut dan ini berarti pula ia sanggup untuk

membayar penalty bila ia lalai melaksanakannya. j

Plemang kebijaksanaan tersebut mendatangkan hasil

yang tidak sedikit* Herta Seidman menyebutkan : "As of

last August, this program had resulted in nearly $600

million of counterpurchase commitments"^. Suatu jumlah yang

tidak sedikit. Salah seorang konsultan Bank Dunia, P.N.

Herta Seidman■ loc.♦ cit 

6 Ibld. h. 3.4A.7.

5
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Agaruala menyebutkan : ’’The total value of counter-purchase 

contracted until 3anuary 1984 in Indonesia amounted to USS

n
756 million” ... Sedangkan Pompiliu V/erzariu menyebutkan : 

"Total contracts signed under the countertrade requirements

o
through December 1983 amounted to $ 742 million, , * .

Data tersebut menunjukkan hasil yang diperoleh dari kebi- 

jaksanaan imbal beli yang telah dilaksanakan hampir lebih 

dari tiga tahun.

Angka-angka di atas membuktikan telah berjalannya 

kebijaksanaan imbal beli dalam prakteknya. Tetapi hal itu 

tidak berarti kebijaksanaan tersebut tidak mendapat sorot- 

an tajam, terutama dari pengusaha asing. Seperti misalnya 

dari pengusaha Depang yang tergabung dalam Komite Ekonomi 

Jepang-Indonesia. Nereka menyatakan keberatan terhadap ke- 

bijaksanaan tersebut, terlebih dengan adanya penalty sebe- 

sar 50%. Hal tersebut perlu direnungkan mengingat Jepang 

sampai sekarang merupakan partner dagang Indonesia yang pa- 

g
ling besar .

Seperti telah diketahui, kebijaksanaan imbal beli

n
P.N. Agaruala, "Trade goes over the counter”, Far 

Eastern Economic Review. 23 Agustus 1984, h, 52.

Q
Pompiliu Verzariu, International Countertrade : A 

Guide for Managers and Executives. U.S. Department of Com
merce^ Internationa 1 Trade Administration, Uashington DC, 
19B4, h. 67.

g
H Setumpuk Protes Deri Depang", Te m p o . 2 Cktober 1982, 

h. 71-72.
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telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun. Untuk mengetahui 

lebih banyak mengenai imbal beli ini petlu diperhatikan 

mengenai :

a. Bagaimana proses perjanjian imbal beli ;

b. Hambatan-hambaten yang timbul dalam imbal beli, baik 

hambaten yuridis maupun hambatan praktis ;

c. Arti dan penerapan penalty itu sendiri dalam imbal beli ;

d. Alasan mengapB hingga kini penalty belum pernah dikena- 

kan terhadap rekanan asing yang melalaikan keuajibannya.

Penalty, seperti telah diketahui, diatur dalam Surat Hente- 

ri tersebut di etas. Tetapi sebegitu jauh belum diatur le

bih lanjut* Hal ini perlu mendapat perhatian pula untuk me- 

nangani supplier/kontraktor asing (selanjutnya disebut re

kanan asing) yang melalaikan keuajibannya.

2. Penielasan Judul

Oalam penulisan ini dibahas mengenai sanksi hukum 

yang terdapat dalam imbal beli yang disebut penalty, Imbal 

beli merupakan sistem dagang semacam counterpurchase yang 

diterapkan di Indonesia dengen ciri-ciri khusus* Oalam im

bal beli ini. di satu pihak pemerintah melakukan pembelian 

barang-barang untuk D e p a r t e m e n A e w b a g a  Pemerintah Non-Depar- 

temen dan Badan Usaha flilik Negara dari rekanan asing, me- 

lalui impor. Di lain pihak rekanan asing tersebut dibebani 

keuajiban untuk melakukan pembelian komoditi ekspor non mi

gas Indonesia (selanjutnya disebut produk-produk Indonesia). 

Ciri-ciri khusus yang tampak dalam imbal beli dapat dilihat
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dari pembelian produk-produk yang dilakuken oleh rekanan 

asing. Dalam hel ini, pembelian produk-produk Indonesia 

oleh rekanan asing timbul sebagai akibat kesediaan rekan

an asing tersebut untuk menyediekan peralatan/barang yang 

dibeli oleh Pemerintah Indonesia. Dengan pengertian lain, 

dengan pembelian yang dilakukan oleh pemerintah, maka re

kanan asing, disamping memenuhi penyediaan barang dalam 

rangka pembelian pemerintah, juga mempunyai keuajiban u n 

tuk melakukan pembelian produk-produk Indonesia* Di sini 

terlihat jelas bahua pembelian pemerintah dikaitkan dengan 

pembelian produk-produk Indonesia oleh rekanan asing* Hal 

ini dapat dimaklumi mengingat kebijaksanaan ini merupakan 

kebijaksanaan dalam rangka peningkatan ekspor non migas 

dengan cara memenfaatkan kemampuan daya beli pemerintah 

terhadap barang modal dan bahan baku penolong. Karena itu 

pula kebijaksanaan ini dikenal dengan istilah pengkaitan 

atau lebih dikenal dengan istilah imbal beli*

Dalam imbal beli ini, apabila rekanan asing terse

but melalaikan keuajibannya untuk melakukan pembelian pro- 

duk Indonesia akan dikenakan sanksi yang disebut penalty. 

Penalty berupa denda sebesar 50# dari nilai sisa yang ti

dak dilaksanakan oleh rekanan asing. Misalnya, rekanan ter

sebut mempunyai keuajiban membeli produk-produk Indonesia 

sebesar U S$ 400,000.00. Ia baru melakukan pembelian sebe

sar USfl 100,000.00. Rekanan asing tersebut tidak melakukan 

pembelian lagi, sementara batas uaktu yang diberikan telah
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habis, Dalam hubungan ini, rekanan asing dikenakan penalty 

sebesar 50$ dari USS 300,000.00* Penalty ini disebut aeba- 

gai sanksi hukum karena tercentum dalam Surat Menteri/Se- 

kretaris Negara Nomor R-079/TPPBPP/1/1982, sebagai landas- 

an hukum imbal beli,

3. Alasan Pemilihan Judul

Imbal beli pada hakikatnya merupakan perjanjian, 

Perjanjian ini menimbulkan akibat hukum bagi yang menanda- 

tanganinys, sehingga timbul keuajiban untuk melaksanakan 

segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian itu. 

Dalam imbal beli, rekanan asing yang tidak melaksanakan ke- 

uajibannya dikenakan penalty, Tetepi selama lebih dari ti- 

ga tahun pelaksanaan imbal beli, penalty belum pernah di

kenakan terhadap rekanan asing yang melalaikan keuajibannya, 

Imbal beli telah diterapkan lebih dari tiga tahun, 

Ualaupun begitU, kebijaksanaan ini belum diketahui secara 

luas. 1

4, Tuluan Penulisan

Pertama adalah untuk melengkapi tugas dan untuk me- 

menuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum,

Selain itu, untuk menemukan jauaban mengapa penalty 

belum pernah dikenakan terhadap rekanan asing yang melalai

kan keuajibannya, Juga untuk mengetahui peren penalty dalam 

pelaksanaan imbal beli.
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5» Metodolool 

a* Pendekatan masalah

Permasalahan aken dibahas secara yuridis berdasar- 

kan teori-teori dan juga pendapat para sarjana, tanpa me- 

lepaskan pembahasan dari pelaksanaan imbal beli itu sendi- 

ri dalam praktek.

b. Sumber data

Data diperoleh dari kepustakaan yang membahas ten- 

tang imbal beli dan dengan melakukan uauancara dengan pe- 

jabat yang ahli di instansi yang melaksanakan imbal beli, 

dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Departemen Perdagangan Republik Indonesia,

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Dengan melakukan study kepustakaan, pengumpulan ba- 

han dan dari hasil uauancara. Kemudian dilakukan pengkaji- 

an secara yuridis terhadap bahan-bahan yang telah terkum- 

p u l .

d. Analisa data

Diskriptif analitis. Saya akan mencoba menganalisa 

permasalahan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentu- 

8n tentang penalty dan hal-hal lain yang berhubungan dengan- 

nya •

6 .. PgrtanQQjjnQ,l9Maban_51stematlk.a

Pendahuluan merupakan bab I dari skripsi ini, karena 

saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu tentang la- 

tar belakang timbulnya kebijaksanaan imbal beli. 3uga gam-
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baran tentang permasalahan yang timbul dari kebijaksanaan 

tersebut.

ridis dalam imbal beli. Pembahasan dimulai dari Surat Nen- 

teri/Sekretarls Negara Nomor R-079/TPPBPP,/I/1982, sebagai 

landasan hukum imbal beli* Hal ini diuraikan dalam bab II 

setelah mengetahui latar belakang imbal beli itu dalam bab 

I, Juga untuk mengetahui Surat Menteri itu secara lebih 

khusus di mana terdapat ketentuan tentang penalty,

Imbal beli telah dilaksanekan lebih dari tiga tahun. 

Setelah mengetahui latar belakang, landasan hukum, akan di

uraikan mengenai pelaksanaan imbal beli. Karena itu dalam 

bab III saya uraikan tentang pelaksanaan imbal beli dan be- 

berapa hambatan yang timbul di dalamnya. Penguraian ini le- 

bih mudah dilakukan setelah mengetahui latar belakang dan 

landasan hukumnya.

Langkah berikut setelah mengetahui pelaksanaan dan 

hambatan yang ada lalah menguraikan tentang peran penalty 

dalam imbal beli. Sebab itu permesalahan ini dibahas dalam 

bab IV.

terdapat dalam sebuah penulisan, saya memberikan kesimpul- 

an dan saran. Hal ini dapat saya lakukan setelah mengetahui 

semua permasalahan dalam imbal beli terlebih dahulu.

Dalam bab II saya membahas mengenai unsur-unsur yu-

Sebagai bab penutup adalah bab V. Sebegaimana l32im
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UNSUR-UNSUR YURIDIS DALAM IMBAL BELI

B A B  II

1. Landssan Hukum dan Peraturan Yeno Berhubunoan Denoan 

Imbal Beli

Seperti telah diuraikan dalam bab pertama, landasan 

hukum imbal beli adalah Surat Menteri/Sekretaris Negara No- 

mor R-079 /TPPBPP/i/1982, tanggal 21 Oanuari 1962, tentang 

"Pokok-pokok Ketentuan Pengkaitan Pembelian Pemerintah da- 

Impor dengan Ekspor Indonesia diluar PUnyak dan Gas Bumi". 

Sedangkan peraturan yang berhubungan dengan imbal beli di- 

sini maksudnya adalah peraturan sebagBi berikut :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

19B0 tentang Team Pengendali Pengadean Barang/Peralatan 

Pemerintah, yang disempurnakan dengan Keputusan Presi

den Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pe-

nyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 19B0 ten-

i
tang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerin

tah. j
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 

1900 tentang Pelaksanaan Anggaran Pencfapatan dan Belan- 

ja Negara, yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempur- 

naan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1900 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

13
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1980 tentang Tata Cara Penyediaan Dana dan Tata Cara 

Pelaksanaan Pembayaran Dalam Rangka Pengadaan Barang/ 

Peralatan Pemerintah.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1962 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas 

D e v i s a .

1,1. Surat Menteri/Sekretaris Negara Nomor R-079/TPPBPP/ 

1/1982.

Presiden Soeharto, dalam sidang Kabinet Paripurna 

pada tanggal 30 Desember 1981, memberikan petunjuk bahua 

pengadaan impor pemerintah perlu dimanfaatkan dalam usaha 

meningkatkan ekspor non migas, yaitu dengan cara mengkait- 

kannya dengan ekspor komoditi non migas. Sesuai dengan pe

tunjuk tersebut, dikeluarkanlah surat ini. Sebelumnya di- 

kumpulkan dulu bahan-bahan yang diperlukan dari Departemen 

Perdagangan. Di dalam surat yang bersifat rahasia ini, di- 

muat ketentuan pelaksanaan dan pokok-pokok ketentuan imbal 

beli. Flenteri/Sekretaris Negara menetapkan surat tersebut
*

selaku Ketua Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pe

merintah. Team ini disebut juga "Team Keppres 10n yang di- 

bentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 

tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerin

tah (selanjutnya disebut Team Pengendali Pengadaan). Ketua 

Team Pengendali Pengadaan sesuai dengan tugasnya menetapkan 

ketentuan pelaksanaan imbal beli* Unsur yang penting dalam 

ketentuan pelaksanaan itu ialah adenya keharusan bagi rekan-
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an asing yang ingin mengikuti tender untuk menyatakan ke

sanggupan ekspor produk-produk Indonesia. Pernyataan ini 

dituangkan dalam Letter of Undertaking.

Surat Menteri/Sekretaris Negara ini mulai berlaku 

tanggal 1 Oanuari 1982. Dalam hubungan ini dapat diketahui 

bahua mulai saat itu untuk pengadaan peralatan oleh Depar- 

t e m e n A e m b a g a  Pemerintah Non-Departemen dan 6adan Usaha Ni- 

lik Negara (selanjutnya disebut instansi), yang bernilai 

diatas Rp 500,00 juta dikaitkan dengan kontrak penjualan 

ekspor produk-produk Indonesia.

1.1.a. Ketantuan pelaksanaan pengkaitan.

Dalam Surat Nenteri tersebut dimuat ketentuan pelak

sanaan pengkaitan sebagai berikut :

a. setiep pengadaan/pembelian yang dilakukan melalui impor 

oleh instansi uajib dikaitkan dengan kontrak penjualan 

ekspor produk-produk Indonesia, dengan catatan pembiaya- 

an pembelian tersebut dari APBN dan/atau Kredit Ekspor ;

b. ketentuan pengkaitan pembelian pemerintah dengan ekspor 

produk-produk Indonesia dicantumkan dalam dokumen lelang. 

Pelelangan di sini maksudnya ialah pelelangan untuk penga- 

daan peralatan pemerintah melalui impor yang bernilai di

atas Rp 500,00 juta atau lebih ;

c. pernyataan kesanggupan mengekspor uajib disertakan pada 

saat peserta lelang (rekanan asing) memasukkan penauaran 

yang ditujukan kepada Direktorat 3enderal Perdagangan Lu- 

ar Negeri, Departemen Perdagangan ;
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d* asli pernyataan kesanggupan ekspor secepatnya diajukan 

oleh instansi yang bersangkutan ke pada Direktorat Den- 

deral Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan 

dengan tindasan kepada Ketua Team Pengendali Pengadaan ;

e. instansi yang bersangkutan menilai semua dokumen lelang 

setiap peserta, termasuk penilaian mutt/ teknis* harga 

dan syarat pembiayaan serta kesanggupan mengekspor ter

sebut ;

f. kemudian diambil keputusan tentang pemenang lelang dan 

keputusan ini diberitahukan kepada instansi yang ber- 

sahgkutan dan kepada Departemen Perdagangan ;

g. pemenang lelang uajib menyiapkan kontrak ekspor serta 

kontrak pengadaan dengan instansi yang bersangkutan* 

Kontrak pengadaan baru dapat ditandatangani setelah pe

menang lelang membuktikan bahua ia telah mengadakan’ kon

trak ekspor,

l.l*b. Ketentuan pengkaitan.

a. barang hasil pertenian, hasil industri dan hasil pertam- 

bangan aelain minyak dan gaa bumi merupakan produk-produk 

Indonesia yang dikaitkan ;

b. rekanan asing yang memenangkan lelang dapat memenuhi ke

uajiban melakukan pembelian produk-produk Indonesia oleh 

perusahaannya sendiri, perusahaan yang berafiliasi atau 

yang ada hubungannya dengan perusahaan pemenang lelang 

atau oleh perusahaan lain (pihak ketiga). Untuk yang ter- 

akhir pelimpahan keuajiban tersebut dituangkan di dalam
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Assignment Agreement den harus mendapat persetujuan d a 

ri Oepartemen Perdagangan ;

c. barang ekspor yang dikaitkan nilainya harus sama dengan 

nilai pembelian pemerintah dari luar negeri, dalam F O B ^  

(tidak termasuk biaya angkutan, asuransi, biaya perauat- 

an dan local component yaitu barang-barang yang dapat 

diperoleh di Indonesia seperti pasir). Nilai komponen 

bahan/ barang yang diimpor setelah dijumlah merupakan 

nilai yang dikenakan pengkaitan* Hal ini khusus untuk 

pemborongan pekerjean konstruksi ;

d. setelah memilih satu atau beberapa jenis barang /produk 

yang akan dibelinya dari Indonesia, pemenang lelang da

pat mengadakan hubungan langsung dengan eksportir Indo

nesia untuk kemudian menandatangani kontrak jual beli 

eesuai bentuk kontrak yang lazim berlaku ;

e. pembelian yang dilakukan oleh pemenang lelang harus m e 

rupakan tambahan (additional) dari jumlah transaksi da- 

gang yang dilakukan sebelumnye* Maksud ketentuan ini 

ialah bila sebelum diberlakukannya kebijaksanaan imbal

FOB/Free On Board merupakan cara penyerahsn barang 
yang dikenal dalam praktek perdagangan* Di sini diperjanji- 
kan bahua barang dianggap telah diserahken oleh penjual bi
la barang secara efektif telah meleuati pagar kapal di pe- 
labuhan pengapalan yang ditentukan oleh pembeli. Dari urai- 
an ini dapat dimengerti bahua apabila barang telah meleuati 
pagar kapal, maka mulai saat itu semua biaya dan risiko di- 
tanggung oleh pembeli* Dengan perkataan lain, penjual hanya 
bertanggungjawab hingga barang telah dimuat di kapal.
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beli pemenang lelang telah melakukan pembelian dari In

donesia, maka setelah kebijaksanaan tersebut berlaku, 

pembelian yang dilakukannya harus merupakan tambahan 

dari pembelian yang dilakukan sebelumnya ;

f. tujuan ekspor produk-produk Indonesia adalah ke negara 

asal pemenang lelang. Tujuan ekspor dapat ke negara pe

menang lelang atau ke negara asal barang, bila pembeli

an pemerintah disuplai dari beberapa negara. Negara ke- 

tiga dapat menjadi tujuan ekspor jika negara 'ketiga itu 

bukan merupakan pasaran tradisional barang ekspor yang 

bersangkutan' dan ekspornya tidak mengganggu saluran pe- 

masaran yang telah ada. Negara ketiga di sini maksudnya 

ialah negara selain negare asal pemenang lelang atau 

negara asal barang ;

g. mata uang yang digunakan dalam transaksi produk-produk 

Indonesia ialah mata: uang Dollar Amerika Serikat (US$) 

atau mata uang lain yang tercatat dalam bursa v/aluta 

asing Indonesia ;

h. kontrak antara eksportir Indonesia dengan pemenang lelang 

dalam hal ini tidak merupakan "Future's Buying" yaitu 

rekanan asing yang telah melakukan impor sebelum ia meng- 

ikuti tender memasukkan nilai impor tersebut kedalam im

bal beli setelah ia memenangkan lelang^*. Hal ini sebagai

Uawancara dengan H. DJunaedi, Pelaksana Teknis Im
bal Beli, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 12 Sep
tember 1985.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENALTY DALAM IMBAL BELI ... Riza Novianto 
 



19

usaha untuk mengamankan posisi rekanan asing atau eks- 

portir terhadap perkembangan harga yang akan datang 

(hedging) ;

i. keuajiban melakukan pembelian produk-produk Indonesia 

harus diselesaikan pada saat berakhirnya kontrak pembe

lian produk-produk Indonesia tersebut* Pembelian terse

but harus -dikapalkan secera bertahap dan teratur sepan- 

jang masa kontrak pembelian pemerintah, Bila pada akhir 

pelaksanaan pembelian pemerintah, ekspor dari Indonesia 

belum diselesaikan sebagian atau seluruhnya, maka rekan

an asing atau yang mendapat pelimpahan keuajiban terse

but dikenakan penalty sebesar 50# dari nilai ekspor yang 

belum dilaksanakannya ; 

j, pembelian produk-produk Indonesia tersebut sudah harus

dimulai secara bertahap dalam uaktu enam bulan setelah

12
pemberian award .

Selain ketentuan di atas terdapat pula ketentuan 

lain yang bersifat melarang yaitu : melarang transaksi da- 

gang dengan negara-negara Angola, Afrika Selatan, Israel 

dan Republik Rakyat Cina, 3uga ada beberapa produk yang di- 

larang diekspor antara lain ; emas, perak, kulit sapi men- 

tah, karet yang belum diproses dengan kategori tertentu,

Departemen Perdagangan, Petuniuk Pelaksanaan Peno- 
kaf far. Pembelian Pemerintah dari Impor dengan Ekspor Indo
nesia cUluar Minvak dan Gas Bumi" J a k a r t a , J u l i 1983, h. 2.

12
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kayu  g e l o n d o n g a n * 3 .

Kebijaksanaan imbal beli ini ternyata ada juga pe-
t

ngecualiannya, yaitu :

a. bila sumber biaya bukan berasal dari APGN atau Kredit 

Ekspor melainkan dari kredit lunak, kredit dari Bank 

Dunia, Bank Pembangunan Islam, Bank Pembangunan Asia ;

b. terbadap komponen dalam negeri yang termasuk dalam kon

trak rekanan asing seperti komponen jasa, pajak/bea dan 

barang-barang ;

c. jasa yang dipakai oleh instansi pemerintah yang ada hu- 

bungannya dengan keahlien tertentu seperti ahli hukum 

(lawyer), jasa konsultan, surveyors, pembelian teknolo- 

gi (patent) dan sebagainya ;

d. impor atau pembelian dalam rangka joint venture antara 

perusaheen negara atau asing.

1.2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1980 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia No

mor 17 Tahun 1983.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 menegaskan 

dan menyempurnakan tugas, fungsi dan susunan keanggotaan 

Team Pengendali Pengadaan yang telah dimuat dalam Keputus

an Presiden Nomor 10 Tahun 1980. Hal ini dipandang perlu 

untuk lebih meningkatkan kelancaran, daya guna dan basil

20

Pompiliu Uerzariu, loc, c l t .13
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guna dalam pengadaan peralatan dan pemborongan pekerjaan 

yang diperlukan oleh instansi*

Susunan Team Pengendali Pengadaan, seperti yang di- 

muat dalam pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 

adalah sebagai berikut :

a, Ketua
b. Uakil Ketua

c, Uakil Ketua/Ketua 
Pelaksana Harian

d. Anggota

e* Sekret8ris 

f* Uakil Sekretaris

Menteri/Sekretaris Negara;
Menteri Negara Pendayagunaan Apa- 
ratur Negara,AJakil Ketua BAPPENAS; 
Menteri Muda Urusan Peningkatan 
Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
1. Gubernur Bank Indonesia;
2* Direktur Jenderal Anggaran, De- 

partemen Keuangan;
3. Direktur Denderal Industri Lo- 

gam Dasar, Departemen Perindus- 
trian;

4. Asisten Menteri/Sekretaris Ne
gara Urusan Administrasi Peme- 
rintahan dan Administrasi Lem- 
baga Pemerintah Non-Departemen;

5. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang 
E konomi;

6. Direktur Oenderal Perdagangan 
Luar Negeri, Departemen Perda
gangan ;

7. Ketua Sedan Koordinasi Penanam- 
an Modal;

0, Asisten Menteri Koordinator
EKUIN dan Pengauasan Pembangun
an yang menangani Urusan Penga- 
wesen Pembangunan;

Sekretaris Menteri/Sekretaris Ne
gara ;
Sekretaris nenteri Muda Urusan Pe
ningkatan Penggunaan Produksi D a 
lam Negeri,

Tugas utama Team Pengendali Pengadaan ini adalah 

mengendalikan dan mengkoordinasikan pengadaan peralatan 

serta pemborongan pekerjaan yang bernilai diates Rp 500,00 

juta dan dilakukan melalui pelelangan atau tanpa pelelang

an* Tanpa pelelangan di sini mempunyai pengertian bahua pe-
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merintah telah menunjuk langsung rekanan asing yang dipi- 

lih*^. Pengadaan peralatan serta pemborongan pekerjaan itu 

dibiayai masing-masing dari Anggaran Pendapatan den Belanja 

Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

Anggaran Badan Usaha Milik Negara dan dana pemerintah lain- 

nya . Hal ini dimuat dalam pasal 4 ayat 2 ^ .  Dalam hubungan 

ini, untuk peralatan yang diimpor pembiayaannya bersumber 

pada APBN dan Kredit Ekspor.

Team Pengendali Pengadaan juga melaksanakan fungsi

yaitu :

a. Penelitian dan penetapan jenis, jumlah, spesifikasi, har

ga serta tata cara pengadaan ; 

b* Penilaian segi teknis, mutu barang dan harga yang paling 

menguntungkan ;

c. Koordinasi dan pengawasan pengadaan ;

d. Pembinaan administrasi dan dokumentasi pengadaan*^.

Dengan susunan , fungsi dan tugas Team Pengendali 

Pengadaan yang jelas tersebut diharapkan pelaksanaan peng

kaitan dapat pula berjalen lancar sesuai dengan ketentuan- 

ketentuan dalam Surat Menteri/Sekretaris Negara tersebut.

*^Pasal 4 ayat 1 Keputusan Presiden No. 17 Th. 19e3. 
Lihat juga pasal 20 ayat 647 Keppres No. 14. A Th, I960,

1SIbld.

I 6 Ibid.
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1.3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 

I960 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia No- 

mor 18 Tahun 1981.

Jumlah maupun mutu dari peralatan den perlengkapan 

kerja untuk instansi perlu ditingkatkan, sejalan dengan me- 

ningkatnya program pembangunan dan dalam rangka upaya mem- 

pertahankan momentum pembangunan. Termasuk pula dalam pe- 

ngertian peralatan adalah peralatan yang diselenggarakan 

dengan mengimpornya dari luar negeri.

Sebagai pengeluaran rutin, biaya pengadaan peralat- 

an ini diperoleh dari APBN, Dalam hubungan ini, untuk men- 

capai efisiensi dalam pengeluaran tersebut, pemerintah m e 

lakukan dan memperhatikan standardises! dan pengauasan m u 

tu peralatan tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip pelak

sanaan APBN yaitu prinsip hemat, tidak meuah dan efisien

serta prinsip terarah dan terkendali sesuai dengan kegiat-

17
an dan fungsi masing-masing instansi dan lembaga lainnya * 

Pengadaan peralatan/barang tersebut dilaksanakan se

cara terpusat oleh Sekretariat Negara dibauah koordinasi 

Team Pengendali Pengadaan, misalnya pengadaan kendaraan

bermotor dan barang lain yang ditetapkan oleh Team terse-

l fl
but . Demikian pula untuk pengadaan barang/peralatan ser-

*7Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun I960.

Pasal 23 ayet 4 Keputusan Presiden Nomor 14 A T a 
hun 1980.

23
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ta pemborongan pekerjaan yang bernilai diatas Rp 500,00

juta, dengan atau tanpa pelelangan, dilaksanakan dibauah

19
koordinasi Team Pengendali Pengadaan . Team tersebut juga

menetapkan standar surat perjanjian untuk berbagai macam

20
pengadaan peralatan dan pemborongan pekerjaan . Dalam hu

bungan ini, untuk pelaksanaan imbal beli terdapat sebuah 

syarat lagi sebelum ditandatanganinya kontrak pengadaan 

tersebut yaitu rekanan asing menyerahkan pula pernyataan 

kesanggupan mengekspor produk-produk Indonesia,

1.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

1900.

Dana untuk pengadaan peralatan disediakan setelah 

Menteri/Ketua instansi yang bersangkutan mengajukan surat 

permintaan penyediaan dana kepada Nenteri Keuangan, Hal 

ini dilakukan setelah surat perjanjian pengadaan ditanda- 

tangani dengan rekanan asing atas persetujuan tertulis da

ri Team Pengendali Pengadaan, Surat perjanjian pengadaan

yang telah ditandatangani dilampirkan bersamaan dengan su-

21
rat permintaan penyediaan dana tersebut ,

19
Pasal 20 ayat 6 dan ayat 7 butir c Keputusan Pre

siden Nomor 14 A Tahun 1980,

20
Pasal 16 ayat 8 Keputusan Presiden Nomor 14 A Ta

hun 1980.

Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1980,
21
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Keputusan Presiden ini ditetapkan ”. . * demi kelan- 

caran, kedayagunaan,dan kehasilgunaan pengadaan barang /per

alatan pemerintah dalam. hubungannya dengan pelaksanaan Ke-

22
putusan Presiden Nomor 10 Tahun I960, , • . Tata cara

ini diharapkan dapat menjamin kelancaran tercapainya semua 

sasaran yang telah ditetapkan.

1.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1982.

Peraturan Pemerintah ini merupakan kebijaksanaan pe

merintah untuk meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia 

dengan cara memperkuat daya saingnya di pasaran dunia.

1 Dalam aturan ini, eksportir dibe'baskan dari keuajib

an menjual devisa kepada Bank Indonesia. Dari ketentuan ini 

dapat diketahui bahwa pemerintah memberikan kesempatan ke

pada eksportir agar dapat memanfaatkan devisa sebaik mung- 

kin untuk pembelian barang modal guna menunjang ekspornya 

atau untuk memperoleh hasil yang maksimal dari penggunaan 

devisa yang dimilikinya, Diharapkan dengan kebijaksanaan 

ini eksportir dapat bersaing dan memperoleh tempat di pa

saran dunia. Selanjutnya diharapkan pula memperlancar per

dagangan luar negeri dan akhirnya meningkatkan pembangunan

23
ekonomi Indonesia

Konsiderans Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1900, 

^ B u s i n e s s  Neus, 12 Maret 1982t h, 2,

22
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Salah satu usaha meningkatkan deya saing tersebut 

adalah dengan menyediakan. kredit ekspor. Kredit ekspor m e 

rupakan kredit modal kerja untuk membiayai : 

a* kegiatan eksportir mulai dari mengumpulkan barang hingga 

pengapalannya untuk diekspor ;

b. produksi barang yang dimaksudkan untuk diekspor maupun 

produk/pembelian/impor bahan yang akan diproduksi menja- 

di barang untuk diekspor ;

c. kebutuhan selama masa tenggang antara dikapalkannya ba

rang dengan akseptasi uesel berjangka atau dibayarnya

24
uesel tunai di luar negeri •

Dalam hubungan dengan pelaksanaan imbal beli telah 

diketahui bahua kredit ekspor merupakan salah satu sumber 

biaya untuk pengadaan peralatan yang dilakukan melalui im

por .

2. Perianiian-oerian1ian Pokok Dalam Imbal Beli

Seperti telah diuraikan di atas, khusus untuk imbal 

beli ditetapkan sebuah syarat lagi sebelum ditandatangani- 

nya surat perjanjian pengadaan peralatan* Syarat tersebut 

ialah surat pernyataan kesanggupan mengekspor produk-produk 

Indonesia yang harus dilampirkan pada saat rekanan asing 

akan mengajukan permohonan mengikuti lelang* Pernyataan ini

^ S u r a t  Edaren Bank Indonesia Nomor SE 14/A/U K U 
tentang Kredit Ekspor Bank-bank Pemerintah, 18 Januari 1902.
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disebut Letter of Undertaking, Dari uraian ini dapat dike

tahui bahua rekanan asing tidak dapat mengikuti lelang bi- 

la ia tidak melampirkan pernyataan kesanggupan mengekspor 

tersebut.

Ada kalanya rekanan asing tersebut bukan sebagai im

portir, sehingga ia perlu melimpahkan kepada importir yang 

sanggup melakukan pembelian produk-produk Indonesia. Untuk 

pelimpahan ini, antara rekanan asing dengan importir asing 

dibuat Assignment Agreement. Bagi rekanan asing yang bukan 

importir tentu saja tidak dapat memenuhi syarat untuk da- 

patnya ia mengikuti lelang ;tanpa Assignment Agreement ter

sebut .

Dengan demikian dapat dimengerti bahua Letter of Un

dertaking dan Assignment Agreement merupakan syarat mutlak 

untuk terlaksananya imbal beli.

2.1. Letter of Undertaking*

Letter of Undertaking diajukan pada saat rekanan 

asing memasukkan permohonan mengikuti lelang* Sebagai surat 

pernyataan kesanggupan, di dalam Letter of Undertaking re

kanan asing menyatakgn kesanggupannya untuk :

a. melakukan pembelian hasil-hasil pertanian dan/atau hasil 

industri Indonesia* Keuajiban ini dapat dilakukan oleh 

rekanan asing itu sendiri, perusahaan yang bergabung de- 

ngannya atau oleh pihak ketiga asing. Pembelian ini di

lakukan rekanan asing dengan memilih satu atau beberapa 

produk, Setiap pembelian yang dilakukan rekanan asing di-
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konfirmasi oleh Departemen Perdagangan di dalam Annex

b. menggunakan produk-produk Indonesia di negara-negara 

yang telah disetujui Departemen Perdagangan, jika rekan

an asing tidak diijinkan menjualnya kembali ke negara 

lain ;

c. mulai melakukan pembelian enam bulan setelah tanggal 

award dan dilaksanakan sebelum berakhirnya kontrak ;

d. mengajukan bukti-bukti pengapalan produk-produk Indone-

•yc.
sia dalam bentuk Annex B dan bukti-bukti lain. Dengan 

bukti-bukti tersebut, Departemen Perdagangan dapat me- 

monitor pemenuhan keuajiban melakukan pembelian produk- 

produk Indonesia.

Di samping pernyataan tersebut di atas, di dalam 

Letter of Undertaking disebutkan pula bahua :

a. harga dan pengiriman serta syarat lain dalam hubungan- 

nya dengan pembelian dari eksportir akan dirundingkan

25
Annex A merupakan  pemberitahuan dari Departemen 

Perdagangan kepada rekanan asing, yang memberikan penegas- 
an tentang : a) n i l a i  FOB semua peralatan, bahan, produk 
yang d i s e d i a k a n  bukan  dari behan-bahan Indonesia; b) nega
ra tujuan tempat produk-produk Indonesia d i p a B a r k a n  kemba
li atau digunakan, dengan cataton tidak menggenggu kegiat- 
an dagang yang telah dilakukan pedagang Indonesia ke nega
ra tersebut; c) perusahaan/gabungannya yang melakukan pem
belian; d) jangka uaktu imbal beli.

oc
Annex B adalah pemberitahuan dari rekanan asing 

kepada Departemen Perdagangan tentang pembelian yang dila
kukan*
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pada saat pembelian tersebut ;

b. nilai dari setiap pembelian sama dengan daftar harga 

yang terdapat dalam dokumen barang-barang yang dikirim 

(invoice), tidak termasuk biaya pengspalan yang terda

pat dalam invoice dan pajak serta bea lainnya ; 

c« nilai dari setiap pembelian dihitung menurut nilai tu- 

kar (kurs) yang ditentukan Bank Indonesia yang berlaku 

pada tanggal invoice tersebut ; 

d* pembelian produk-produk Indonesia merupakan pembelian 

yang bersifat additional/tambahan* Hal ini dinyatakan 

demikian karena ada rekanan asing yang telah melakukan 

pembelian dari Indonesia sebelum adanya kebij8ksanaan 

imbal beli ini ; 

e* Departemen Perdagangan akan memberikan pertimbangan bi- 

la pada saat melaksanakan keuajibannye, ada rekanan 

asing yang menghadapi keadaan-keadaan sebagai berikut : 

e.l, tidak tersedianya produk tertentu yang akan dibe- 

linya ;

e.2. suatu produk tidak memenuhi kualitas ekspor ; 

e.3. produk tertentu kurang dapat bersaing di pasaran 

internasional ;

Dalam hubungan ini, Departemen Perdagangan akan memper- 

hatikan keadaan tersebut dan melakukan penyesuaian bi- 

la diperlukan, misalnya : perpanjangan jangka uaktu im

bal beli.

Ketentuan yang penting dalam Letter of Undertaking
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ini adalah ketentuan yang menyatakan persetujuan rekanan- 

an asing untuk membayar ganti rugi sebesar 60$ dari sisa 

keuajiban yang telah dilaksanakan. Ketentuan ini yang di

sebut penalty. Seperti yang dimuat dalam paragraf tentang 

penalty yang menyatakan bahua :

If ue fail to comply with our undertaking contained 
herein, ue hereby agree to pay to you as liquidated 
damages an amount equal? to 50$ of the difference bet
ween the total value of Products actually purchased 
pursuant to this undertaking and the foreign currency 
to be confirmed as aforesaid*

Rekanan asing juga menyatakan bahua :

a. rekanan asing memiliki kuasa penuh, ueuenang dan hak 

yuridis untuk melakukan keuajiban tersebut dan mematuhi 

syarat-syarat dan ketentuan dalam Letter of Undertaking ;

b. rekanan asing telah mengambil tindakan hukum yang perlu 

untuk melaksanakan keuajiban tersebut ;

c* keuajiban imbal beli merupakan keuajiban hukum yang sab 

dan mengikat ;

d. tidak ada hukum, ketentuan/peraturan, keuajiban berda- 

sarkan perjanjian atau keuajiban lain yang mengikat 

akan bertentangan dengan penandatanganan Letter of U n 

dertaking dan segala akibatnya atau dengan pelaksanaan 

syarat dalam Letter of Undertaking ;

e. keuajiban tersebut mengikat terhadap pengganti rekanan 

asing tersebut*

Syarat lain menyatakan bahua Letter of Undertaking 

ditandatangani oleh pimpinan kantor pusat rekanan asing
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tersebut di luar negeri atau kuasanya (dengan surat kuasa). 

Tanda tangan tersebut di atas meterai Rp 500,00.

Departemen Perdagangan juga menerbitkan deftar pro

duk yang dapat dibeli dan daftar eksportir Indonesia. Yang 

pertama adalah buku A.l dan buku A,2 yang berjudul "List 

of Indonesian Export Commodities Available for Additional 

Exports in 1982". Buku tersebut diterbitkan bulan Danuari 

dan Maret 19B2 dan berisi lebih dari 30 produk-produk In

donesia* Vang kedua adalah buku B,1 dan 6.2 berisi nama 

eksportir dan asosiasi Indonesia, yang memudahkan rekanan 

asing untuk memilih eksportir Indonesia yang akan menyedia- 

kan produk-produk Indonesia yanc, dibelinya. Buku tersebut 

berjudul "List of Indonesian Commodity Association and E x 

porters"* Kedua buku tersebut memudahkan rekanan asing un

tuk melakukan pembelian produk-produk Indonesia.

2,2. Assignment Agreement.

Ada dua pihak dalam Assignment Agreement ini. Pihak 

pertama adalah rekanan asing yang memenangkan lelang, se- 

lanjutnya disebut assignor. Kemudian pihak yang akan dilim- 

pehi keuajiban membeli produk-produk Indonesia, selanjut- 

nya disebut assignee*

Sesuai dengan Letter of Undertaking dan Annex A, ma- 

ka assignor telah menerima keuajiban untuk melakukan pem

belian produk-produk Indonesia. Telah diuraikan pula bah

ua rekanan asing yang tidak dapat melakukan pembelian pro

duk tersebut karena ia bukan importir, dapat melimpahkan

31
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keuajiban tersebut kepada importir asing, Hal ini dilaku

kan dengan menandatangani Assignment Agreement. Di dalam 

Assignment Agreement ini disebutkan bahua assignor akan 

melimpahkan keuajiban melakukan pembelian produk-produk 

Indonesia. Seperti disebutkan dalam Assignment Agreement 

bahua : ''UHEREAS, the Assignor desires to assign to the 

Assignee, uithout recourse to the Assignor, all of its 

rights and obligations under and uith respect to the Letter 

of Undertaking”. "Sepenuhnya" berarti semua hak den keua

jiban yang tertuang dalam Letter of Undertaking dipikul 

oleh assignee* Syarat utama yang dipikul oleh assignee ada

lah syarat yang berhubungan dengan penalty dalam hal apabi- 

la assignee tidak memenuhi syarat-syarat dalam Letter of 

Undertaking. Hal ini dinyatakan dalam Assignment Agreement 

ba hua :

The Assignee hereby accepts such assignment and speci
fically agrees, for the benefit of the Department of 
Trade of Republic of Indonesia, to assume and be bound 
by all of the terms end conditions of the Letter of Un
dertaking, end in particular those relating to the pay
ment of liquidated damages in the event the Assignee 
fails to comply uith the terms of the Letter of Under
taking had originally been executed by the Assignee*

Assignment Agreement tersebut perlu mendapat perse

tujuan dari Departemen Perdagangan. Persetujuan ini menegas- 

kan bahua assignor dibebaskan dari keuajiban membeli produk- 

produk Indonesia, karena keuajiban tersebut telah dilimpah- 

kan sepenuhnya kepada assignee,

Terhitung sejak tanggal persetujuan yang diberikan
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oleh Departemen Perdagangan, Assignment Agreement tersebut 

b

mulai berlaku. Assignor dan assignee melaksanakannya mulai 

tanggal agreement tersebut dibuat oleh mereka (sesuai de

ngan tanggal yang tercantum pada alinea pertama Assignment 

Agre e m e n t ) *
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PELAKSANAAN IMBAL BELI

B A B  III

l.Prose.s P g r i a n i i a n l mhal^Be± j

Berdasarkan Surat flenteri/Sekretsris Negara Nomor 

R - 0 7 9 A P P B P P / I / 1 9 8 2  dapat disimpulkan bahua proses perjan

jian imbal beli dapat dibagi dalam tiga tahap. Tahap per- 

tame dimulei dengan penyelenggaraan tender/lelang oleh ins

tansi dengan mengundang rekanan asing. Tender ini dengan 

sepengetahuan Departemen Perdagangan tentunya, Bagi rekan

an asing yang ingin mengikuti tender, Letter of Undertaking 

dilampirkan dalem permohonan mengikuti tender. Letter of 

Undertaking disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perda

gangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan untuk diteliti. 

Setelah itu dikeluarkan Surat Persetujuan Letter of Under

taking. Hasil penelitian disampaikan kepada Team Pengenda

li Pengadaan (selanjutnya disingkat TPP). TPP menentukan 

pemenang tender, Keputusan ini diberitahukan kepada instan

si yang bersangkutan. Dari pasal 20 ayat 6 dan ayat 7 butir 

c Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 diketahui bahua 

pengadaan peralatan pemerintah dapat dilakukan dengan atau 

tanpa pelelangan. Dalam hubungan ini, untuk pengadaan per

alatan tanpa pelelangan, instansi yang bersangkutan hanya 

mengundang rekanan asing yang telah ditunjuk.

Tahap kedua, instansi tersebut memberikan surat ke

pada Departemen Perdagangan yang berisi : surat keputusan

34
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TPP tentang pemenang tender, perincian f08 dan delivery 

time yaitu batas uaktu penyelesaian pengadaan barang. De

partemen Perdagangan selanjutnya menghubungi pemenang ten

der untuk membuat draft Annex A, Annex A dibuat rangkap ti- 

g a • Masing-masing untuk Departemen Perdagangan, instansi 

yang bersangkutan dan pemenang tender untuk ditandatangani. 

Pemenang tender pada tahap ini juga harus menyerahkan A s 

signment Agreement bila ia melimpahkan keuajiban imbal be

li kepada pihak ketiga asing. Assignment Agreement ini ha

rus mendapet persetujuan Departemen Perdagangan.

Pada tahap terakhir, Departemen Perdagangan mengelu- 

arkan Surat Persetujuan Pengeluaran Award. Surat ini meru

pakan pemberitahuan bahua perjanjian untuk melaksanakan pe

ngadaan peralatan pemerintah dapat ditandatangani antara 

instansi dengan pemenang tender. Sebelumnya, pemenang ten

der mengadakan kontrak langsung dengan eksportir Indonesia 

untuk melakukan pembelian produk-produk Indonesia. Kontrak 

ini harus diti/njukken pada saat tanda tangan perjanjian a n 

tara instansi dengan pemenang tender. Sampai tahap ini ter- 

jadi perjanjian imbal beli antara instansi yang bersangkut

an dengan pemenang tender.

Seperti telah diketahui, pembelian produk-produk In

donesia harus sudah dimulai enam bulan setelah award diberi- 

kan. Pembelian dapat pula dilakukan beberapa kali sampai ni- 

lainya sama dengan nilai yang tertera dalam Annex A. Setiap 

kali pembelian dikonfirmaai oleh Departemen Perdagangan.
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Dapat disimpulkan bahua pada dasarnya rekanan asing 

menyelenggarakan dua kontrak. Pertama ialah kontrak dengan 

pemerintah, dalam hal ini dengsn instansi yang bersangkut- 

an. Kontrak kedua, masih dalam kaitan dengan kontrak per

tama, ialah kontrak dengan eksportir Indonesia. Kontrak ke

dua sesuai dengan kontrak yang la*im berlaku dalam dunia 

perdagangan. Dalam kontrak ini dimasukkan sebuah pasal tam- 

bahan tentang pengkaitan pembelian pemerintah. Kedua kon

trak tersebut berkaitan erat dan penting dalam imbal beli. 

Kontrak dengan pemerintah saja (instansi) tidak dapat dise

but sebagai imbal beli, tanpa ada kontrak dengan eksportir 

Indonesia. Demikian pula sebaliknya.

Sebagai contoh imbal beli untuk pengadaan alat-alat 

kontrasepsi oleh Departemen Kesehatan. Pada tahap pertama 

Departemen Kesehatan mengundang rekanan asing. Diantaranya 

ialah Commonuealth Benefit Enterprises Limited, Hongkong 

(selanjutnya disingkat C0E)t dengan Letter of Undertaking 

tertanggal 19 3uli 1984, TPP menentukan CBE sebagai peme

nang tender. Keputusan TPP tertanggal 27 3uli 1984.

Pada tahap kedua Departemen Kesehatan membuat surat 

kepada Departemen Perdagangan yang berisi keputusan TPP, 

perincian FOB dari CBE dan delivery time. Departemen Per

dagangan selanjutnya menghubungi CBE untuk membuat draft 

Annex A. Annex A masing-masing diberikan kepada Departemen 

Perdagangan, Departemen Kesehatan dan CBE.

Pada tahap terakhir Departemen Perdagangan mengelu-
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arkan surat award tertanggal 27 Agustus 19B4, Sebelum CBE 

menandatangani surat itu dengan Departemen Kesehatan, CBE 

membuat kontrak dulu dengan eksportir Indonesia. CBE mela

kukan sendiri pembelian produk tersebut yaitu oleh perusa

haan yang tergabung didalamnye yaitu CBE, USA, Polomate 

Corp., USA dsn Argus Brand, USA. Uadi dalam hal ini tidak 

terdapat Assignment Agreement. Ket^iga perusahaan asing ini 

yang menghubungi eksportir Indonesia dan memilih produknya. 

Plereka memilih karet, lada dan plywood. Nilai imbal beli 

mereka ialah US$ 624,419.63 dengan jangka uaktu sampai bu- 

lan Naret 1905# Keuajiban tersebut dapat diselesaikan pada 

tanggal 14 Desember 1984 (konfirmasi Departemen Perdagang~ 

an), dengan surplus USt 30,225.37. Dadi CBE menandatangani

due kontrak untuk terlaksananya imbal beli, yaitu dengan

27
Departemen Kesehatan dan dengan eksportir Indonesia . .

2. Hambatan-hambatan Dalam Imbal Beli

Dalam Surat fflenteri/Sekretaris Negara Nomor R-079/ 

TPPBPP/I/19B2 disebutkan bahua : ‘'Setiap peserta lelang pa

da saat memasukkan penauaran, uajib menyertakan /melampirkan 

pernyataan kesanggupan mengimpor barang-barang dari Indone

sia . . . V  Pernyataan kesanggupan ini bukan merupakan per- 

syaratan yang mudah bagi rekanan asing yang ingin mengikuti

37

Uauancara dengan H. Djunaedi, Pelaksana Teknis Im
bal Beli, Departemen Perdagangan Reptiblik Indonesia, 14 Sep
tember 1985.
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tender di Indonesia. Konsekuensi yang timbul dari pernyata

an tersebut ialah rekanan asing bertanggungjauab atas ter- 

laksananya pernyataan itu* Dengan perkataan lain, ia harus 

melakukan pembelian produk-produk Indonesia tersebut, Hal 

ini tentu menjadi bahan pertimbangan bagi rekanan asing, 

terutama masalah pembiayaannya« Bila demikian halnya akan 

timbul dua kemungkinan, Pertama, rekanan asing menaikkan 

harga barang yang akan dibeli oleh pemerintah, Hal ini je- 

las merugikan pemerintah. Bila tidak ada pilihan rekanan 

asing yang lain dan demi kelancaran pengadaan barang untuk 

pembangunan, maka pemerintah terpaksa mengeluarkan biaya 

tambahan untuk melakukan pembelian peralatan tersebut,

Kemungkinan lain ialah di pihak rekanan asing itu 

sendiri. flereka harus mengeluarkan biaya untuk membeli pro- 

duk Indonesia. Terlebih bila ia harus mencari partner un

tuk melakukan pembelian, karena rekanan asing bukan sebagai 

importir. Ini berarti keuntungan yang akan diperoleh rekan

an asing itu.itidak banyak. Bukan tidak mungkin banyak re

kanan mengundurkan diri karena adanya keuajiban ini. Bila 

ha 1 ini terjadi pada saat pemerintah memerlukan sekali per

alatan tersebut, paling tidak akan tertunda pembelian itu. 

Bila pembelian tertunda, maka terganggu pula kelancaran 

suatu proyek pemerintah, Bila suatu proyek terganggu, maka 

pada akhirnya akan mengganggu kelancaran momentum pembangun

an yang ingin dipertahankan oleh pemerintah.

Dalam angka 4 Pokok-pokok Ketentuan Pengkaitan Pem-
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belian Pemerintah di dalam Surat Menteri/Sekretaris Negara 

tersebut (selanjutnya Pokok-pokok Ketentuan Pengkaitan), 

disebutkan bahua : ’’Barang ekspor yang dikaitkan adalah ba

rang hasil pertanian, hasil industri dan lainnya diluar mi- 

nyak dan gas bumi . , . ,fl Produk-produk ini pada umumnya 

adalah produk yang tidak laku. Sebab itulah, untuk pening- 

katan ekspornya, produk-produk tersebut dikaitkan dengan

pembelian pemerintah, Sebagai contoh : kayu dan plywood,

28
Pasaran plywood di luar negeri lemah sekali . Tentu meru

pakan resiko y8ng tidak kecil bagi rekanan asing untuk m e 

milih produk yang tidak laku, Terlebih bila hal ini dikait

kan dengan nilai FOB kontrak yang tidak kecil. Di samping

itu sebagian besar produk tersebut amat bersaing di pasar-

29
an dunia dan mengalami fluktuasi yang besar .

Rekanan asing dapat memilih satu atau beberapa pro

duk yang akan dibelinya dari Indonesia, Ini sesuai dengan 

bunyi angka 6 Pokok-pokok Ketentuan Pengkaitan, Sebagian 

besar rekanan asing, seperti rekanan asing dari Oepang dan 

Amerika Serikat, mengkhauatirkan mencari produk itu s u l i t ^ .

2fi
Business News, 13 September 1982, h, 2.

29
Tempo, loc« c i t ,

Business News, loc. cit.
3 0
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Kekhauatiran ini beralasan jika dihubungkan dengan produk

si produk-produk Indonesia tersebut. Ada kalanya terjadi 

surplus produksi, sehingga suatu produk dapat diekspor un

tuk memenuhi permintaan rekanan asing, Tetapi tidak jarang 

pemerintah mengutamakan pasaran dalam negeri. Sebagai con- 

toh ialah minyak sauit, sebagai salah satu produk, Apabila 

pasaran dalam negeri memperlihatkan gejala kenaikan harga

atau kekurangan suplai make minyak sauit ini lebih diuta-

31makan untuk persediaan pasaran dalam negeri . Dalam hubung- 

an ini pemerintah harus dapat memberikan kepastian kepada 

rekanan asing bahua produk-produk tersebut ada, Pengertian 

ada di sini maksudnya produk-produk tetap ada untuk uaktu 

yang tidek ditentukan, Dengan demikian terjamin kontinuitas 

bahua pemerintah tetap dapat menyediakan produk-produk ter

sebut untuk keperluan imbal beli. 3aminan ini penting bagi 

rekanan asing yang akan memilih produk. Produk-produk ini 

tentunya juga memenuhi standar mutu.

Pada angka 14 Pokok-pokok Ketentuan Pengkaitan dise

butkan : "Kontrak ekspor barang Indonesia harus dilaksana- 

kan secara bertahap dan teratur sepanjang masa kontrak pem

belian pemerintah, dan harus sudah diselesaikan sebelum ber- 

akhirnya masa kontrak pembelian tersebut", Berkaitan dengan 

sulitnya mencari produk, maka keharusan untuk melakukan pem-

^ B u s i n e s a  News, 17 Nopember 19B2, h, 2,
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belian secara teratur sulit diharapkan. Demikian pula sya

rat menyelesaikan pembelian sebelum berakhirnya masa kon- 
*

trak pembelian, Untuk yang terakhir pada umumnya terjadi 

pada kontrak imbal beli dimana pengadaan barangnya dapat 

diselesaikan dalam uaktu satu tahun. Dalam hubungan ini 

pembelian produk-produk juga harus dapat diselesaikan da

lam satu tahun, Sebagai contoh pengadaan pupuk urea untuk 

kebutuhan musim tanam 1984/1985 oleh Trans Continental fer

tilizer, USA (selanjutnya disingkat TCf). Surat Keputusan 

TPP tertanggal 10 Juli 19B4. TCf telah menyelesaikan suplai 

pupuk pada September 1984. Tetapi keuajiban membeli produk-

produk hingga Oktober 1985 belum dilaksanakan. Alasan yang

32
dikemukakan ialah uaktu yang diberikan terlalu singkat 

Hal ini dapat dimaklumi. Dalam uaktu satu tahun sulit bagi 

rekanan asing untuk memilih produk yang sesuai. Rekanan ju

ga memperhatikan bagaimana mutu produk itu, berapa jumlah- 

nya, eksportir yang mane yang sanggup menyediakan produk 

tersebut dan sebagainya.

Berkaitan dengan syarat additional, maka sulit un

tuk mengetahui apakah pembelian yang dilakukan oleh rekan

an asing itu benar-benar memenuhi syarat ini. Syarat ini 

dimuat dalam angka 9 Pokok-pokok Ketentuan Pengkaitan. Se-

32
Uauancara dengan H. Djunaedi, Pelaksana Teknis Im

bal Beli, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 19 Sep
tember 1905.
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cara garis besar syarat ini menentukan bahua pembelian 

produk tersebut merupakan tambahan dari jumlah transaksi 

dagang yang telah dilakukan oleh rekanan asing sebelum di- 

berlakukannya imbal beli. Dengan perkataan lain, bila te

lah sering melakukan impor dari Indonesia, maka impor de- 

lam rang'ka imbal beli yang dilakukan rekanan asing merupa

kan tambahan dari impor yang biasa dilakukannya.

Seperti diketahui yang melakukan pembelian produk- 

produk Indonesia ialah rekanan asing, Tidak semua rekanan 

asing mempunyai agen di Indonesia, Hal ini berakibat lama- 

nya uaktu yang dibutuhkan untuk negosiasi perjanjian imbal 

beli ini. Seperti uaktu yang dibutuhkan untuk surat-menyu- 

rat misalnya Letter of Undertaking. Proses perijinan juga 

banyak menyita uaktu misalnya ijin untuk ekspor produk. 

Terlebih bila rekanan asing bukan sebagai importir. Ia ju

ga memerlukan uaktu yang tidak sedikit untuk mencari dan 

mencapai negosiasi dengan importir yang dapat mengimpor 

produk-produk Indonesia.

Pada hakikatnya rekanan asing mempertimbangkan lama- 

nya uaktu dan biaya tambahan untuk imbal beli. Tentunya de

ngan imbal beli diperlukan uaktu yang tidak sedikit. Jelas 

tanpa imbal beli proses pengadaan peralatan pemerintah le

bih sedikit membutuhkan uaktu dan biaya.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENALTY DALAM IMBAL BELI ... Riza Novianto 
 



B A B  IV 

SANKSI HUKUM DALAM IMBAL BELI

1. Ketentuan Menoikat Penalty

Pada angka 15 Pokok-pokok Ketentuan Pengkaitan Su

rat Flenteri/Sekretaris Negara Nomor R-079/TPPBPP/I/1982, 

diaebutkan bahua :

Supplier luar negeri bertanggungjauab atas dilaksana- 
kannya kontrak ekspor barang Indonesia. Apabila pada 
akhir penyelesaian proyek/pelaksanaan pembelian impor 
Pemerintah yang bersangkutan kontrak ekspor tersebut 
tidak dapat diselesaikan, maka supplier luar negeri 
tersebut dikenakan penalty sebesar 50% atas nilai si- 
sa yang tidak dilaksanakan ekspornya,

Ketentuan di atas mengandung pengertian bahua rekanan, se

bagai pihak dalam kontrak, mempunyai keuajiban untuk mela

kukan pembelian produk-produk Indonesia. Dari Letter of U n 

dertaking yang diajukan rekanan asing pada saat memasukkan 

penauaran untuk mengikuti tender, dapat diketahui bahua, 

memang benar rekanan asing menyatakan kesanggupan untuk m e 

lakukan pembelian tersebut. Dengan perkataan lain, ia sang- 

gup untuk melakukan keuajibannya sebagai pihak dalam kon

trak. Konsekuensi yang timbul manakala ketentuan tersebut 

di atas tidak dapat dipenuhi oleh rekanan asing ialah dike- 

nakannya penalty. Tentunya dalam hal ini harus dilihat ter- 

lebih dahulu a la san-a la san apa yang menyebabkan rekanan ter

sebut tidak dapat memenuhi keuajibannya. Dalam hal ditemui 

a lasan-alasan yang kuat bahua tidak terpenuhinya keuajiban 

tersebut semata-mata karena kelalaian atau itikad buruk da-

43
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ri rekanan asing tersebut, tidak ada alasan untuk tidak me-

33
nerepkan penalty ,

Kiranya perlu diperhatikan bahua ketentuan tentang 

penalty ini telah diberitahukan kepada rekanan asing pada 

saat ia akan mengajukan permohonan sebagai pihak di dalam 

kontrak* Di sini sebenarnya rekanan asing tersebut mempu- 

nyai uaktu yang cukup dan dalam batas-batas yang uajar un

tuk mempelajari ketentuan penalty tersebut* Dalam mempela- 

jari ketentuan tersebut, dengan sendirinya rekanan asing 

telah mengetahui kemampuannya dan segals kemungkinan, apa- 

kah nantinya ia benar-benar dapat memenuhi keuajibannya se

bagai pihak dalam kontrak, Dengan pengertian lain bila re

kanan asing telah mengajukan permohonan dalam bentuk Let

ter of Undertaking, maka diketahui pula bahua rekanan ter

sebut sanggup untuk melakukan pembelian produk-produk Indo

nesia, Hal ini mengandung konsekuensi pula bahua ketidak- 

mampuan pemenuhan keuajiban tersebut, bila ia sudah menja- 

di pihak dalam kontrak, maka rekanan asing tersebut harus 

menerima sanksi penalty,

Ketentuan tentang penalty yang diterima oleh rekan

an asing pada saat ia mengajukan permohonan untuk menjadi 

pihak dalam kontrak, sebenarnya merupakan penauaran perjan

jian dari pihak Indonesia kepada rekanan asing tersebut.

Dalam hukum perjanjian dikenal norma yang penting 
bahua semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

33
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Dengan demikian jika rekanan asing tersebut mengajukan per- 

mohonen sebagai pihak dalam kontrak, make secara otornatis 

rekanan asing tersebut telah menyetujui penauaran yang di* 

ajukan pemerintah tersebut, Di sini timbul persetujuan hu

kum.

Sebagaimana diketahui dalam lapangan hukum dikenal 

asas "Pacta Sunt Servanda11, yakni perjanjian mengikat para 

pihak sebagai undang-undang. Dalam hubungan ini, persetuju

an hukum yang dilakukan antara pihak Indonesia dengan re

kanan asing dapat dikatagorikan sebagai perjanjian seperti 

yang dimaksudkan asas tersebut. Seperti diketahui dalam per

janjian masing-masing mempunyai hak dan keuajiban, Pihak In

donesia berhak atas peralatan yang dibelinya dari rekanan 

asing dan pembayaran atas produk-produk Indonesia yang di- 

beli oleh rekanan asing. Keuajiban pihak Indonesia ialah me- 

nyediakan produk-produk Indonesia yang dibeli rekanan asing 

dan membayar kepada rekanan asing atas peralatan yang dibe

li pihak Indonesia. Sedangkan rekanan asing berhak atas pem

bayaran peralatan yang dibeli pihak Indonesia dan produk In

donesia yang dibelinya. Rekanan asing juga mempunyai keua

jiban untuk melakukan pembelian produk-produk Indonesia dan 

menyediakan peralatan yang dibeli oleh pihak Indonesia. D a 

lam hubungan dengan asas tersebut di atas, maka segale hak 

dan keuajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut mem

punyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani- 

n y a . Ditinjau dari pengertian tersebut di atas, dapatlah di-
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sebutkan bahua penalty merupakan ssnksi hukum, karena tim

bul sebagai akibat persetujuan hukum.

,2_. Penvelesaian Hukum Apabila Timbul Sengketa Antara Para 

Pi ha k

Dalam penulisan ini, saya hanya akan membahas penger- 

tian sengketa dalam artian sengketa yang timbul akibat r e 

kanan asing melalaikan keuajibannya untuk melakukan pembe

lian produk-produk Indonesia. Sebenarnya terbuka kemungkin

an timbulnya sengketa dalam hentuk lain. Misalnya apabila 

pihak Indonesia yang melalaikan keuajibannya sebagai pihak 

dalam kontrak. Dalam hal terjadi kasus demikian tidak ada 

ketentuan dalam Surat nenteri tersebut y8ng membahasnya. 

Dengan demikian pihak Indonesia yang melalaikan keuajiban

nya tidak dapat dikenakan penalty. Karena alasan tersebut 

maka kemungkinan kedua tidak dibahas dalam penulisan ini, 

sebab tidak ada relevansinya dengan penalty.

Seperti diketahui, rekanan asing berkeuajiban untuk 

melaksanakan kontrak ekspor barang Indonesia. Dalam hubung- 

an ini untuk melaksanakan kontrak tersebut, rekanan asing 

dapat mengadakan persetujuan dengan pihak eksportir Indone

sia. Hal ini dapat diketshui dari angka 8 Pokok-pokok Keten

tuan Pengkaitan yang menyatakan bahua :

Para importir luar negeri dan para eksportir Indonesia 
mengadakan perundingan langsung dan menanda tangani per
setujuan dagangnya sesuai kontrak yang lazim dengan me- 
masukkan satu pasal tambahan mengenai pengkaitannya de
ngan pembelian Pemerintah . . .  *

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik suatu pengertian bah-
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ua pemerintah memberikan kepercayaan kepada rekanan asing 

dan eksportir Indonesia untuk membuat dan menandatangani 

kontrak sesuai dengan kepentingan mereka.

Dalam hubungan dengan masalah pembuatan kontrak, 

terutama kontrak internasiona1 seperti imbal beli ini, m a 

salah utama yang timbul ialah menentukan hukum yang berla-

34
ku . Dalam kontrak antara rekanan asing dengan eksportir

Indonesia demikian pula halnya. Dengan adanya kepercayaan

yang diberikan pemerintah tersebut, maka terbuka pula ke-

mungkinan bagi rekanan asing dan eksportir Indonesia untuk

memilih dan menentukan hukum yang berlaku untuk perjanjian

35
mereka* Pilihan hukum ini diakui dan dihormati , Apabila 

timbul sengketa, hukum yang dipilih oleh pihak-pihak ter

sebut yang digunakan untuk menyelesaikannya • Dengan menen

tukan hukum yang berlaku, maka rekanan asing dan eksportir

3 6Indonesia akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum • 

Dalam praktek tidak jarang ditemui rekanan asing 

dan eksportir Indonesia tidak menentukan hukum yang berla

ku untuk perjanjian mereka. Apabila demikian halnya, maka

^ S u d a r g o  Gautama, Capita Selecta Hukum Perdata In- 
ternasional. Alumni, Bandung, 1974, h. 68,

35
Sudargo Gautama, Hukum Perdata Dan Pagano Inter*- 

naslona1 . Alumni, Bandung, 1960, h. 180,

*1 £
M. Sumampouu, Pilihan Hukum Sebaoai Titik Pertali- 

an Dalam Hukum Perianiian Internasiona1 . Oisertasi Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1960, h. 41-42.
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yang penting dilakukan ialah menemukan hukum yang harus 

berlaku dalam perjanjian tersebut, Hal ini penting dilaku

kan terutama bila timbul sengketa di antara keduanya. D a 

lam hubungan ini seyogyanya digunakan teori-teori yang te

lah diterima sebagai asas umum dalam perjanjian internasi- 

ona 1.

Teori yang mula-mula digunakan ialah teori lex loci 

contractus, Menurut teori ini hukum yang berlaku untuk se- 

buah perjanjian ialah hukum tempat kontrak tersebut dibuat, 

Teori ini boleh dikataksn telah usang akibat adanya kesu- 

litan untuk menentukan tempat pembuatan kontrak, Dalam per- 

kembangan zaman seperti sekarang ini tidak jarang kontrak 

dilakukan oleh para pihak tanpa adanya pertemuan antara ke

duanya. Kemungkinan ini dapat pula terjadi antara rekanan 

asing dan eksportir Indonesia, Dari kemungkinan timbulnya 

kemungkinan tersebut, maka tentunya akan sulit pula begi 

kita untuk menerapkannya•

Ada pula teori yang menekankan pada tempat dilaksa- 

nakannya kontrak dan hukum yang berlaku ialah hukum tempat 

tersebut, Teoti ini disebut teori lex loci solutionis, D a 

lam prakteknya teori ini dapat pula menimbulkan kesulitan 

misalnya bila ditemukan lebih dari satu tempat dilaksana- 

kannya kontrak.

Dalam bidang hukum perjanjian internasiona1 telah 

dikenal pula teori the proper law of the contract. Dalam 

teori ini harus dicari dahulu titik taut yang ada. Apabila

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENALTY DALAM IMBAL BELI ... Riza Novianto 
 



49

telah ditemukan, maka hukum yang digunakan ialah hukum di- 

mana ditemukan titik taut terberat. Untuk menemukan titik 

taut terberat harus diselidiki dan ditinjau dahulu segala 

titik taut, segala faktor yang mempengaruhi dan keadaan di 

aekitar kontrak tersebut. Dalam teori ini dapat ditarik ke- 

san bahua tentunya untuk melakukan peninjauan segala fak

tor di sekitar kontrak membutuhkan uaktu yang tidak sedikit* 

Dari teori-teori yang telah diuraikan di atas, dalam 

hubungan dengan imbal beli, saya cenderung untuk mengguna- 

kan teori yang disebut teori the most characteristic con

nection, bila para pihak tidak menentukan sendiri hukum 

yang berlaku untuk perjanjian mereka. Teori ini menuntut 

ditemukannya prestasi yang paling karakteristik pada suatu 

perjanjian. Dihubungkan dengan pembelian produk-produk In

donesia oleh rekanan asing, maka akan dapat diketahui bah

ua prestasi yang paling karakteristik ditemukan pada eks

portir Indonesia. Eksportir Indonesia inilah ysng harus me- 

nyediakan produk-produk yang dipilih rekanan asing. Ekspcr- 

tir Indonesia pula yang berupaya untuk menyerahkannya kepa

da. rekanan asing; sedangkan rekanan asing hanya melakukan 

pembayaran. Dengan mengetahui bahua prestasi yang paling 

karakteristik dilakukan oleh eksportir Indonesia, maka d a 

pat diperoleh pengertian bahua, bila para pihak tidak menen- 

tuken sendiri hukum yang berlaku bagi perjanjian mereka, hu

kum Indonesia-lah yang digunakan. Suatu keuntungan dan ke- 

mudahan bagi pihak Indonesia dengan digunakannya hukum In
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donesia dalam perjanjian antara rekanan asing dengan ek9- 

portir Indonesia untuk melakukan pembelian produk-produk 

Indonesia, Bukankah kita lebih mengenai dan memahami hukum 

kite sendiri daripada hukum asing ?

Teori yang saya pilih ini didukung oleh kenyataan 

yang ada dan dihadapi oleh negara-negara berkembang seper

ti juga Indonesia. Seperti diketahui, hampir sebagian be- 

sar negara berkembang tidak dapat lepas dari negara-negara 

maju, terutama menyangkut perekonomiannya. Keterikatan ini 

dapat dirasakan bila terjadi goncangan situasi ekonomi di 

negara maju, Bila terjadi hal ini akibatnya dirasakan se- 

kali oleh negara berkembang, Seperti misalnya resesi eko

nomi, Negara-negara maju mulai melakukan proteksionisme 

dan ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi negara ber

kembang, Dari uraian ini dapat dimengerti, bahua dalam per

janjian internasional, negara-negara berkembang berusaha 

untuk menggunakan hukum nasionalnya, Hal ini logis karena 

pada umumnya negara-negara berkembang lebih mengutamakan 

kepentingan nasionalnya,

Dalam kaitan dengan kebijaksanaan imbal beli adalah 

uajar bila teori the most characteristic connection diguna

kan, karena dengan menggunakan teori ini hukum Indonesia 

yang akan digunakan bila para pihak (rekanan asing dan eks

portir Indonesia) tidak menentukan pilihan hukum bagi per

janjian pembelian produk-produk Indonesia, Dengan diguna- 

kannya hukum Indonesia maka kepentingan nasional akan lebih
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terjamin.

I*. Hamb_a_tan Dalam Peneraoan Penalty

Sebagaimana telah diketahui, ketentuan adanya penal

ty dimuat dalam angka 15 Pokok-pokok Ketentuan Pengkaitan. 

Selama labih kurang tiga tahun pelaksanaan kebijaksanaan 

imbal beli, penalty belum pernah dikenakan kepada rekanan 

asing, padahal tidak jarang ditemui reksnan asing melalai- 

kan keuajibannya untuk melakukan pembelian produk-produk 

Indonesia •

Dalam hubungan dengan penalty, ada beberapa contoh 

kssus tidak dilakukannya pembelian produk oleh rekanan ter

sebut, Misalnya kasus International Commodities Export Com

pany (selenjutnya disingkat ICEC). Kasus posisinya sebagai 

berikut. Pemerintah Indonesia melakukan pembelian pupuk un

tuk musim tanam 1982/1983 senilai USS 24.5 juta, Pemerintah 

menunjuk ICEC sebagai rekanan asing, Sekaligus ditetapkan 

PT Dharma Niaga (selanjutnya disingkat DN) sebagai pelaksa- 

na impor. Kontrak antara DN dengan ICEC telah ditandatangani 

pada 11 Juni 1982. Dalam kontrak disebutkan bahua pupuk ter

sebut diangkut secara bertahap sebanyak 16 kali dengan ka- 

p a 1 laut ke pelabuhan-pelabuhan tujuan di Indonesia. Ternya- 

ta dari sebagian besar pupuk yang telah sampai dengan sela- 

mat di Indonesia, terdapat dua buah kapal pengangkut pupuk 

yang tidak melanjutkan perjalanan ke Indonesia dan membuang 

jangkarnya di perairan Pireaus, Yunani, Kapal-kapal ini meng- 

angkut sisa pupuk masing-masing sebanyak 10 ribu ton, Akibat
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dari kemacetan ini timbul sengketa antara DN dengan ICEC. 

Sementara itu untuk mencegah kerusakan pupuk, maka akhir 

Januari 1984 pupuk yang terhambat di ^unani diangkut sen-* 

diri dengan biaya tambahan oleh DN. Pokok sengketa ialah 

perbedaan penafsiran terhadap istilah C&F (Cost and Freight) 

dimana DM, berdasarkan hukum Indonesia, menafsirkan bahua 

dengan syarat C&F seperti dalam kontrak berarti tanggung 

jauab penjual baru selesai bila barang telah sampai seca

ra fisik kepada pembeli, Dalam hubungan ini, maka ICEC ber- 

tanggung jauab atas semua risiko sampai pupuk tiba di In

donesia. Pihak ICEC sendiri menafsirkan C&F berdasarkan hu

kum dagang internasiona1 yang dikenal dalam praktek perda

gangan internasiona1. Dalam hal ini C&F mempunyai pengerti- 

an bahua penjual hanya bertanggung jauab sampai barang te

lah dikapalkan dan pembeli telah menerima bukti pengapalan 

ba r a n g .

Sengketa ini semula akan diselesaikan melalui peng- 

adilan. DN menuntut ICEC atas biaya tambahan yang dikeluar- 

kannya tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di Neu 

York, melalui pengadilan distrik, ICEC mohon agar dinyata- 

kan tidak bertanggung jauab atas risiko pengangkutan itu. 

Setelah memakan uaktu lama dan pengadilan belum memberikan 

putusan terakhir, maka para pihak bersepakat untuk menyele- 

saikannya melalui arbitrase internasiona1.

Dalam pasal 18 kontrak yang dibuat DN dan ICEC, ti

dak disebutkan dengan jelas arbitrase mane yang dipilih.
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Akhirnya ditentuken majelis uasit yang dipimpin oleh Tun 

Mohammed Sofian, bekas Ketua Mahkamah Agung Malaysia. M aje

lis mempertanyakan dan akan memutuskan dahulu hukum mana 

yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Akhirnya pada per- 

tengahan Oktober 1985 diputuskan bahua penafsiran ICEC yang 

digunakan. Dari putusan tersebut diketahui bahua hukum In

donesia tidak digunakan sehingga tuntutan DN tidak dapat di- 

penuhi dan DN bertanggung jauab penuh atas kerugian terse

but .

Dari nilai kontrak pembelian pupuk seperti tersebut 

di atas, diketahui bahua pembelian pupuk tersebut dikaitkan 

dengan kebijaksanaan imbal beli. Dalam hal ini diketahui pu

la bahua ICEC, sebagai pihak dalam kontrak, mempunyai keua-

37
jiban untuk melakukan pembelian produk-produk . Dalam hu

bungan dengan telah terjadinya sengketa, rekanan asing ter

sebut telah melakukan penundaan pelaksanaan pembelian pro

duk. Penundaan ini mengakibatkan leuatnya betas uaktu yang 

diberikan. Memang pada akhirnya ICEC berhasil memenuhi ke

uajibannya. Tetapi pada saat terjadi penundaan yang menga

kibatkan leuatnya betas uaktu yang diberikan, dapat diketa

hui bahua rekanan asing tersebut tidak dapat memenuhi keten

tuan seperti yang dimuat dalam angka 14 Pokok-pokok Keten

tuan Pengkaitan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahua

"Meuasiti Pupuk yang ,N y a s a r MI, Te m p o « 2 Nopember 
1985, h. 59.

3 7
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pembelian harus sudah selesai sebelum berakhirnya masa kon

trak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hubung- 

an ini seyogyanya ICEC dikenakan penalty*

Kasus yang lain ialah kasus Trans Continental Ferti

lizer (selanjutnya disingkat TCF), Amerika Serikat, TCF men- 

suplai pupuk untuk kebutuhan musim tanam 1984 /1985,sesuai 

dengan permintaan pemerintah* Suplai pupuk telah dilaksana- 

kan hingga September 1984. Keuajiban membeli produk yang se- 

mestinya dilakukan oleh TCF ialah senilai U5S 3,395,000.00. 

Keuajiban ini hingga Oktober 1985 belum dilakukan oleh TCF

sementara uaktu yang diberikan untuk memenuhi keuajiban ter-

3 8
sebut telah leuat . Dengan melihat uaktu yang telah leuat 

ini dapat diketahui bahua TCF juga tidak dapat memenuhi ke

tentuan seperti yang dimuat dalam angka 14 Pokok-pokok Ke

tentuan Pengkaitan. Adanya TCF yang melakukan kelalaian, 

semestinya terhadap TCF dikenakan penalty.

Pada aual April 1985 tercatat adanya rekanan asing

dari negara-negara Meksiko, Yugoslavia.dan Belgia yang sa-

39
ma sekali belum melakukan pembelian produk-produk . flere- 

ke tetap tidak melakukan keuajiban tersebut hingga akhir

Uauancara dengan H. Djunaedi, Pelaksana Teknis Im
bal Beli, Departemen perdagangan Republik Indonesia, 24 Sep
tember 1985,

38

^ B u s i n e s s  Neus, 29 Net 1985, h. 2,
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Agustus 1905* Dari tindakan yang dilakukan oleh rekanan 

asing tersebut, dapat diperoleh pengertian bahua mereka ti

dak bertanggung jauab atas pelaksanaan kontrak ekspor pro

duk Indonesia, yang merupakan keuajiban mereka sebagai pi

hak dalam kontrak. flerekapun semestinya dikenakan penalty,

Dari contoh-contoh kasus di atas, depat diketahui 

adanya rekanan asing yang melalaikan keuajibannya sebagai 

pihak daiam kontrak untuk melakukan pembelian produk Indo

nesia, Berdasarkan angka 15 Pokok-pokok Ketentuan Pengkait

an, dapat diketahui bahua rekanan asing yang melalaikan ke- 

uajibannya dapat dikenakan penalty.

Dalam praktek penalty tidak pernah diterapkan, Rekan

an asing yang melalaikan keuajibannya hanya diperingatkan 

dengan teguran, dengan harapan rekanan asing segera m eme

nuhi keuajibannya. Teguran ini dilakukan sebanyak tiga kali, 

Apabila dengan teguran tersebut rekanan asing tetap saja ti

dak melakukan keuajibannya, maka Departemen Perdagangan me- 

muat nama rekanan asing tersebut ke dalam daftar hitam. Se- 

lanjutnya rekanan asing tersebut tidak diperbolehken legi

untuk mengikuti tender-tender yang diselenggarakan di Indo-

. 40 
nesia .

Dari uraian di atas dapat diketahui bahua ketentuan

55

Uauancara dengan H. Djunaedi, Pelaksane Teknis Im
bal Beli, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 26 Sep
tember 1985.
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tentang penalty, seperti dimuat dalam angka 15 Pokok-pokok 

Ketentuan Pengkaitan, boleh dikatakan tidak pernah diterap

kan. Dalam hubungan ini dari ketentuan yang ada dapat di- 

ketahui faktor-faktor yang mengakibatkan tidak dapatnya ke

tentuan tentang penalty diterapkan.

Scbagaimana disebutksn dalam Petunjuk Pelaksanaan 

Pengkaitan Departemen Perdagangan, diketahui bahua Depar

temen Perdagangan akan memberikan pertimbangan kebijaksa

naan kepada rekanan asing yang tidak dapat memenuhi keua

jibannya karena hal-hal sebagai berikut : tidak tersedia- 

nya produk tertentu yang akan dibelinya, suatu produk t i 

dak memenuhi kualitas ekspor, produk tertentu kurang ber

saing di pasaran internasiona1• Dalam hal ini dapat dibe- 

rikan perpanjangan uaktu kepada rekanan asing untuk meme = 

nuhi keuajibannya. Dari ketentuan tersebut tampak bahua 

peraturan hukum yang berkaitan dengan imbal beli itu sen

diri memberi kesempatan kepada rekanan asing untuk tidak 

memenuhi keuajibannya. Dengan demikian penalty tidak dapat 

diterapkan. Flenurut pendapat saya, ketentuan dalam petun

juk pelaksanaan itu uajer mengingat kondisi di Indonesia 

dalam hal tertentu memang demikian. Seperti telah diurai- 

kan dalam bab terdahulu, pemerintah tidak jarang lebih me- 

men'.ingkan pasaran dalam negeri bila terlihat gejala keku- 

rangan suplai suatu produk. Hal ini membaua akibat tidak 

tersedianya produk tertentu yang akan diekspor untuk meme

nuhi permintaan rekanan asing. Juga telah dimaklumi pula
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bahua sebagian besar produk kurang dapat bersaing di pasar- 

an internasiona1, sehingga diperlukan upaya kebijaksanaan 

imbal beli ini4*.

Di dalam ketentuan Surat Menteri tersebut tidak di- 

sebutkan instansi mana yang akan mengenakan penalty kepada 

rekanan asing. Terlebih dalam Letter of Undertaking yang 

diajukan rekanan asing pada saat memasukkan penauaran. Hal 

ini bukan tidak mungkin karena pemerintah ragu-ragu. Sean- 

dainya Departemen Perdagangan sendiri yang menerapkan p e 

nalty kepada rekanan asing maka paling tidak akan menimbul- 

kan pertanyaan beruenangkah Departemen Perdagangan dalam 

hal ini, mengingat Departemen Perdagangan bukan sebagai lem- 

baga yudisial. Dari sudut lain dapat dikatakan bahua pera

turan hukum dalam imbal beli belum mempunyai kekuatan dan 

ketentuan yang pasti. Akibatnya, ketentuan mengenai penalty 

tidak efektif dalam pelaksanaannya .

Dalam perjanjian ada kalanya timbul apa yang dise
but force majeure yaitu keadaan memaksa atau keadaan yang 
tidak diduga, yang mengakibatkan debitur tidak dapat meme
nuhi keuajibannya sebagai pihak dalam kontrak. Dalam hal 
timbulnya force majeure ini, debitur tidak dapat dikatakan 
salah atau alpa, sehingga ia tidak dapat dikenakan sanksi. 
Demikian pula halnya dalam imbal beli. Keadaan-keadaan ter
sebut di atas dapatrdikatagorikan sebagai keadaan memaksa. 
Dari pengertian ini adalah uajar bila rekanan asing terse
but tidak dikenakan penalty. Dalam kondisi yang mengandung 
keadaan memaksa ini, penalty tidak dapat diterapkan.
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KESINPULAN DAN SARAN

B A B  V

1. K e s lm n u la n

Kebijaksanaan imbal beli telah dilaksanakan selama 

lebih dari tiga tahun, tetapi ketentuan tentang penalty 

dapat dikatakan tidak pernah diterapkan. Beberapa faktor 

yuridis mempengaruhi tidak dapat diterapkannya penalty, se

bagai sanksi hukum dalam imbal beli. Misalnya adanya keten

tuan yang akan memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepa

da rekanan asing yang tidak melaksanakan keuajibannya ka- 

rena tidak adanya produk dan sebagainya.

Faktor lain ialah belum diatur lebih lanjut menge

nai instansi yang akan menerapkan penalty* Bila hal ini te

lah diatur maka pemerintah tidak akan menghadapi keraguan 

untuk menerapkan penalty,

Imbal beli masih bersifat promosi, sehingga dapat 

dimaklumi adanya produk-produk yang kurang dapat bersaing 

di pasaran internasiona1, juga adanya produk yang kurang 

memenuhi persyaratan kualitas,

Besarnya prosentase penalty tidak membaua pengaruh 

bagi rekanan asing yang ingin dan telah mengikuti tender 

di Indonesia, Hal ini dapat dilihat dari adanya rekanan 

asing yang tidak melakukan keuajibannya untuk membeli pro

duk Indonesia, Ternyata mereka juga ada yeng tetap tidak 

melakukan pembelian produk-produk Indonesia, ualaupun pe

58
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nalty telah ditetapkan sebesar SQ% dari nilai sisa yang ti

dak dilaksanakan impor-nya oleh rekanan asing.

Di dalam kebijaksanaan imbal beli sebenarnya terja

di benturan kepentingan. Di satu pihak pemerintah ingin 

merangkul sebanyak mungkin rekanan asing, sehingga dengan 

demikian ekspor non migas dapat dilakukan lebih banyak, me- 

ngingat tujuan pokok kebijaksanaan ini adalah peningkatan 

ekspor non migas. Di lain pihak pemerintah ingin menyela- 

metkan kepentingannya dalam imbal beli, sehingga dibuat ke

tentuan tentang penalty. Dalam hal ini nampaknya tujuan 

pokok tersebut terlalu dominan, sehingga bila terjadi ke- 

lalaian dari rekanan asing untuk melakukan keuajiban sesuai 

kontrak, pemerintah akan berpikir dua kali untuk menerapkan 

penalty tersebut.

Sifat promosi dari imbal beli merupakan salah satu 

faktor tidak dapat diterapkannya penalty.

2. Saran

Kebijaksanaan imbal beli pada hakikatnya merupakan 

kebijaksanaan yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah pa

da umumnya. Adanya alasan tersebut maka seyogyanya keten

tuan mengenai imbal beli diatur lebih lanjut. Hal ini da

pat dilakukan dengan menuangkannya kedalam peraturan yang 

lebih tinggi misalnya Peraturan Plenteri atau Keputusan Pre

siden.

Perhatian utama ialah ketentuan tentang penalty. Se

perti telah diketahui besarnya prosentase penalty tidak mem-
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pengaruhi lancarnya pembelian yang dilakukan oleh rekanan 

asing terhadap produk-produk Indonesia, Karens itu sebaik- 

nya prosentase yang telah ada tetap dipertahankan dengan 

catatan ketentuan lainnya mendukung ketentuan tentang pe

nalty itu, Misal ketentuan tentang adanya pertimbangan ke

bijaksanaan terhadap rekanan asing bila ia tidak melakukan 

keuajiban membeli produk-produk Indonesia. Ketentuan ini 

sebaiknya dihapuskan, karena bukan tidak mungkin rekanan 

asing sengaja memanfaatkannya dengan itikad buruk, Pertim

bangan kebijaksanaan ini dapat dihapuskan bila produk Indo

nesia telah cukup ada, terjamin kualitasnya dan dapat ber

saing di pasaran internasional. Hal ini dapat dilakukan d e 

ngan melakukan standardisasi mutu produk-produk tersebut 

misalnya. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan 

menera pkan penalty.

Kebijaksanaan imbal beli menyangkut rekanan asing, 

Rekanan asing dapat dikatakan berperan pula dalam mening

katkan ekspor non migas* sesuai kebijaksanaan pokok imbal 

beli, Tetapi telah diketahui pula adanya rekanan asing yang 

tidak melaksanakan keuajibannya. Dalam hubungan ini, se

baiknya ditetapkan pula instansi yang beruenang untuk me

nerapkan penalty, Adanya ketentuan mengenai instansi ini 

lebih menjamin kepastian hukum, sehingga tidak akan timbul 

keraguan untuk menerapkan penalty.
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