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ABSTRAK 

Judul skripsi "ASPEK-ASPEK HUKUM PEMBAYARAN EKSPOR-IMPOR 

MELALUI LETTER OF CREDIT (L/C)", mempunyai arti dan makna permasalahan yang 

luas untuk itu perlu dijelaskan tentang arti dan maksud judul di atas. 

Yang dimaksud dengan aspek adalah "sudut pandangan” sedangkan pembayaran 

berarti proses pelunasan yang dilakukan oleh eksportir terhadap importir atas harga yang 

telah disepakati. Jadi aspek-aspek hukum pembayaran artinya sudut pandang dari segi hukum 

terhadap proses pelunasan atas harga dari eksportir kepada importir. 

Istilah ekspor-impor merupakan kata lain dari perdagangan luar negeri (intemasional), 

tetapi untuk lebih mempermudah pengertian perdagangan luar negeri maka istilah ekepor-

impor banyak digunakan terutama oleh kalangan praktisi. 

Dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang no.32 tahun1964 tentang Lalu Lintas Devisa, 

yang dimaksud dengan impor adalah "pemasukan barang-barang dari luar Indonesia ke dalam 

peredaran". Sedangkan dalam pasal 1 ayat 9 yang dimaksud dengan ekspor adalah 

"pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran". Jadi yang dimaksud dengan ekspor- 

impor adalah gabungan dari pengertian di atas, yaitu kegiatan perdagangan dengan cara 

memasukkan dan mengirim barang dagangan dari dan ke wilayah pabean suatu negara. 

Letter of credit atau yang lebih populer dengan singkatan L/C adalah suatu surat 

perjanjian antara bank luar negeri yang bertindak atas nama importir untuk melakukan 

pembayaran terhadap pihak ketiga (eksportir) apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi. 

Jadi L/C adalah jaminan pembayaran bersyarat, artinya pembayaran dapat dilakukan oleh 

bank apabila ketentuan dalam L/C dipenuhi oleh eksportir.  

Jadi pembayaran melalui L/C pada intinya adalah pembayaran yang dilakukan dengan 

perantara bank. Dimana seorang importir melakukan pembukaan L/C pada bank pembuka. 

Selanjutnya bank pembuka akan menginstruksikan bank korespondennya di luar negeri (di 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... ABDUL RASYID



negara eksportir) untuk melakukan pembayaran pada eksportir yang diikuti dengan 

penyerahan dokumen-dokumen ekspor. 
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B A B  I 
P E N D A H U L U A N

1. Permasalehan: Later Belakang dan Ruicusannya»
Semakin maju jalannya ekonomi suatu negara maka ae- 

makin meningkat hubungan antara pengusaha yang satu deng - 
an pengusaha yang lain, Bahkan hubungan perdagangan itu 
tidak hanya di dalam negeri saja melainkan juga dengan pt- 
ngusaha di luar negeri*

Pada hakekatnya perdagangan luar negeri yang lebih 
dikenal dengan istilah ekspor-impor adalah suatu transaksi 
perdagangan yang sederhena dan tidak lebih dari sekedar 
menjual barang diantara pengusaha-pengusaha yang berloka - 
si di negara yang berbeda.

Seperti biasanya dalam setiap transaksi perdagangan 
selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing 
pihak. Pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahan ba
rang yang kelak diperjanjikan dan berhak pula sesuai pres- 
tasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang 
telah dijualnya. Sebaliknya pihak pembeli berkewajiban 
membayar atau melunasi harga dari barang yang diserahkan 
dan berhak atas penyerahan barang yang dibelinya,

Apsbila pembeli dan penjual sama-sama berada di da- 
Xem suatu negara atau suatu tempat, maka untuk pemenuhan 
hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dengan mudah 
dilaksanakan, Tetapi tidak demikian halnya dengan perdaga-

1
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ngan antar negara. Sebab transaksi ini sering menimbulan 
masalah yang kompleks mengingat perdagangan luar negeri 
tidaklah seniudah seperti perdagangan lokal karena:
1* Pembeli (importir) dan penjual (eksportir) terpisah o- 

leh batas-batas kenegaraan;
2. Jenis mata uang yang berlaku di masing-masing negara 

berbeda;
3. Peraturan-peraturan pemerintah di masing-masing negara 

juga berbeda, sehingga barang yang diangkut dari suatu 
negara ke negara lain dibatasi oleh berbagai peraturan 
yang dikeluarkan oleh masing-masing negara (peraturan 
larangsn impor, peraturan larangan ekspor, peraturan 
pabean dsb);

4. Antara suatu negara dengan negara lainnya terdapat per- 
bedaan waktu, bahasa dan tempat*

Sehubungan dengan adanya hal-hal tersebut di atas 
maka diperlukan adanya pihak ketiga yang berfurigsi sebagai 
pihak penengah ataupun penghubung antara eksportir dan im
portir d^lam menyeleaaikan pembayarannya. Pihak ketiga 
yang diraoksud adalah lembago perbankan.

Pembayaran mengenai hubungan dagang yang terbatas 
di dalam negeri masih ada kemungkinan dilakukan dengan cek 
atau alat pembayaran lainnya. Akan tetapi pembayaran yang 
harus dilakukan dalam hubungan dagang dengaat pengusaha a- 
sing di luar negeri membutuhkan campur tangan dan peranta-
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ra bank.
t

Didalam praktek pihak-pihak yang berkecipung di de
ism perdagangan intemssional untuk melaksanakan traneak - 
sinya didasari pada suatu krotak jual beli (sales contrac). 
Dalam sales contrac nantinya ditentuken cara-cara pembaya-*- 
ran atas harg:? yang telah disepakati.

Banyak cara pembayaran intemasional yang dikenal, 
seperti pembayaran kemudian (open account), pembayaran di- 
muka (advence payment), konsinyasi (consigment), wesel in- 
kaso (collection draft), letter of credit dll.

Nemun cara pembayaran yang banyak dilakukan baik o- 
leh pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha di luar ne
geri adalah pembayaran melalui letter of credit (L/C) a- 
tau pembukaan kredit (credit-opening).

Apa yang dimaksud lettr of credit (L/C) dapat disi-
mak dari tulisan Emmy Pangaribuan Simanjuntak, bahwa:

membuka kredit/credit opening adalah bukan credit ope
ning dalam arti sebenamya yaitu suatu pemberian kre - 
dit (credit verlening) melainkan harus diartikan: 'bah
wa bank memberitahukan kepada penjual bahwa uang yang 
diperjanjikan dalam perjanjian jua.l beli itu telahidi- 
kuasainya/dipegangnya untuk kepentingan penjual.*

Untuk jelasnya dapat diterangkan bahwa L/C atau 
letter of credit adalah suatu pemyataan terulis dari bank

3

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pembukaan kredit 
Berdokumen, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas 
Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, h.4#
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atas permintaan nasabahnya (pembeli) untuk menyediakan 
sejumlah uang tertentu bagi kepentingan pihak penjual.

Cara pembayaran melalui L/C ini disukai karena meru
pakan cara pembayaran yang paling aman untuk melakukan 
transaksi ekspor-impor. Bagi penjual (eksportir) merasa 
terjamin akan segera menerima pembayaran dari bank pemba- 
yar atas barang yang dijualnya. Sedangkan bagi pembeli 
(importir) merasa terjamin akan memperoleh dokumen-dokumen 
atas barang yang dibelinya.

Setiap pembukaan kredit selalu diawali oleh sales 
contrac antara penjual dengan pembeli. Realisasi dari sa
les oontrac tersebut adalah pembeli (aplicant) mengajukan 
permohonan pembukaan kredit pada bank pembuka (openig bank) 
dan menginstruksikan agar opening bank menyediakan sejum
lah dana untuk kepentngan pihak ketiga (penjual). Selan - 
jutnya opening bank meneruskan pembukaan kredit pada bank 
korespondennya di luar negeri (advising bank). Kewajiban 
advesing bank segera menyampaikan pada nasabahnya (penju
al) bahwa telah dibuka kredit oleh importir di luar nege
ri untuk dirinya.*Atas pemberian tersebut pihak eksportir 
akan mengapalkan barangnya, dan dokumen-dokumen ptngapa - 
lsn akan diserahkan pada advesing bank untuk diteliti ke- 
benarannys. Apabile. sesuai yang disyaratkan oleh L/C un - 
tuk disampaikan pada importir, yang diikuti oleh pembaya
ran importir atas semua bea yang dikeluarkan oleh openig
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bank, Selanjutnya dokumen-dokumen pengapalan digunakan o- 
leh importir untuk mengeluarkan barang-barangnya.

Masalah pembayaran ekspor-impor melalui L/C tidsk 
sesederhana seperti pentransferan dana antar bank dan; pe- 
ngiriman dokumen, Pembukaan L/C memerlukan *eni keteram - 
pilan yang tidak hanya diperoleh dari ilmu pengetahuan 
tapi yang utama diperoloh dari pengamalan praktek. Hal i- 
ni sangat penting karena untuk menjaga keamanan masing- 
masing pihak, yaitu bagi importir terlakaananya eemua L- 
instruksi dalam L/C sedangkan bagi eksportir dalam mempe- 
roleh jaminan pembayaran, Untuk itu seorang eksportir dan 
importir tidak hanya dituntut m*ngerti masalah-barang^ba- 
rang ekspor/impor, tetapi juga dituntut ket«rampilannya 
dalam menyelesaikan pembukaan kredit dan pengurusan doku
men-dokumen ekspor.

Agar tidak dirugikan pihak importir dalam membuka 
L/C harus berpedoman pada masalah sales contrac yang te
lah disepakati isinya oleh eksportir dan importir. Untuk 
itu importir harus meneliti hal-hal yang akan diinstruk - 
sikan dalam L/C, misalnya dokumen-dokumen apa eaja yang 
harus diserahkan eksportir disebutkan secara tegas. Kapan 
pihak eksportir harus mengapalkan barangnya dan kapan' do
kumen paling lambat diserahkan pada negotiating bank ha
rus dengan tegas dicantumkan. Juga apabila tidak dikeh&n- 
daki pindah kapal di pelabuhan lain atau pengapalan seba-
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gian-sebagian harus ditentukan dengan tegas dalam L/C nya,
Demikian juga dengan pihak eksportir, agar tidak 

dirugikan maka pihak eksportir harus hati-hati dan waspa- 
da tehadap L/C yang diteriraanya, terutama L/C yang tidak 
tegas menyatakan jenis L/C nya apakah merupakan suatu re- 
vocble atau irrevocable, Apabila tidak dinyatakan secara 
tegas maka L/C yang bersangkutto harus dianggap sebagai 
irrevocable. Disinilah letak bahanya suatu L/C terutama 
bagi seorang eksportir. Sebab L/C tersebut dapat dibatal- 
kan oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Dalam 
hal ini eksportir akan dirugikan apabila eksportir sudah 
terlanjur mengapalkan barangnya, Disamping itu apabila 
keadaan pasar tidak menguntungkan bagi importir di luar 
negeri untuk meneruskan impomya, ada kecenderungan pihak 
importir mencari-keBalahan-kesalahan kecil akibat human 
error untuk menolak pembayaran.

Seperti diuraikan diatas bahwa pembayaran luar ne
geri membutuhkan campur tangan perbankan untuk memperlan- 
car transaksi dagangnya, Demikian juga dengsn pembukaan 
kredit juga tidak bisa lepas dari dunia perbankan karena 
pada daaamya banklah yang berperan dalam hal pembayaran 
maupun dalam hel pengurusan masalah dokumen.

Jelas disini bahwa kedudukan bank sebagai pihak 
ketiga dalam penyelesaian transaksi ekspor-impor melalui 
perabukaun kredit sangat besur peranannyu. Dalnm kedudukan 
ini prinsip ker'Ja bank adalah bahwa bank hanya bertang-
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gung jawab pada maslah dokumen, dan bank sama sekali tidak 
berurusen dengan masalah fisik barang. Oleh karena itu 
bank dc.pat menolak pembayaran apabila tidak ada kecocokan 
dokumen-dokumen ekspor dengan L/C.
Deng&n adanya hubungan pembukaan kredit ini dengan lemba - 
ga perbankan, maka semakin 1erasalah pada bank-bank di ti- 
ap negara kebutuhan akan keseragamen peraturan mengenai 
pembukaan kredit dokumenter. Pengaturan -mengenai hal itu 
telah diusshsksn kearah suatu kesstuan oleh kamar dagang 
intemasional (ICC). Peraturan yang saat ini berlaku ada - 
lah Uniform Custom And Practise For Comerrcial Documentary 
Credit (UCP) revisi tehun 1983 publikasi no. 400.

Sebuah L/C yang diterbitken bank devisa, harus tun - 
duk pada peraturan tersebut, dalam arti kata setiap L/C 
harus mengandung suatu syarat (klausula): "this credit is 
subject to UCP (1983 revision) ICC publication no. 400".

Dalam kaitan ursian di atas timbul suatu pemikiran 
untuk membahas lebih lanjut tentang hal-hal yang berhubu - 
ngan dengan masalah pembayaran ekspor-impor melalui L/C. 
Adâ pun pennasalahan yang akan saya bahae dalam skripsi ini 
adalah sebagai berikut:
1, Bagaimana tata cara pembayaran ekspor-impor beik tanpa 

L/C maupun melalui L/C, dan bagaimana prosedur ekspor 
dan impor dengan pembukaan L/C di Indonesia ?;

2. Hal-hal apa ssja yang harus diperhatiken didalam L/C
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sebagai sarana kredit untuk menjamin pembayaran pads 
eksportir ?;

3* Bagaimana peranan perbankan dan ICC dalam kaitannya 
dengan kelancaran dan keamanan transaksi ekspor-impor?,

2. Pen.ielasan Judul
Skripsi ini SBya beri judul "ASPEK-ASPEK HUKUM 

PEMBAYARAN EKSPOR-IMPOR MELALUI LETTER OF CREDIT (L/C)", 
mempunyai arti den makna permasalahan yang luas untuk itu 
perlu dijelaskan tentang arti dan maksud judul di atas.

2Yang dimaksud dengan aspek adalah "sudut pandangan” 
sedangkan pembayaran berarti proses pelunasan yang dilaku
kan oleh eksportir terhadap importir atas harga yang te - 
lah disepakati. Jadi aspek-aspek hukum pembayaran artinya 
sudut pandang dari segi hukum terhadap proses pelunasan 
atas harga dari eksportir kepada importir,

Istilah ekspor-impor merupakan merupakan kata lain 
dari perdagangan luar negeri (intemasional) t tetapi un - 
tuk lebih mempermudah pengertian perdagangan luar negeri 
maka istilah ekepor-impor banyak digunakan terutama oleh 
kalangan praktisi.

Dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang no.32 tahun

8

2Pusat Eembinaan Dan Pengembangan Bahasa Dep, Dik. 
Bud,, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, 1983,
h. 53. ' ""

/
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1964 tentang Lalu Lintas Devisa, yang dimaksud dengan im- 
por adalah "pemasukan barang-barang dari luar Indonesia 
ke dalam peredaran". Sedangkan dalam pasal 1 ayat 9 yang 
dimaksud dengan ekspor adalah "pengiriman barang ke luar 
Indonesia dari peredaran", Jadi yang dimaksud dengan eks- 
por-impor adalah gabungan dari pengertian di atas, yaitu 
kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan dan mengirim 
bsrsng dagangan dari dan ke wilayah pabean suatu negara.

Letter of credit atau yang lebih populer dengan 
singkatan L/C adalah suatu surat perjanjian antara bank 
luar negeri yang bertindak atas nama importir untuk mela
kukan pembayaran terhadap pihak ketiga (eksportir) apabi
la seluruh persyaratan sudah terpenuhi. Jadi L/C adalah 
jaminan pembayaran bersyarat, artinya pembayaran dapat di- 
lakuknn oleh bank apabila ketentuan dalam L/C dipenuhi 0- 
leh eksportir ,

Di 4'alam UCP revisi 1983 publikasi no, 400, pasal
2 L/C didefinisikan:

Setiap perikatan apapun namanya ataupun penguraianya 
dimana suatu bank (bank pembuka), yang bertidak atas 
permohonan dan atas instruksi seorang nasbah (the a - 
plicant) untuk:
i. Melakukan pembayaran kepada atau atas order pihak 

ketiga (beneficiary) atau membayar, mengaksep surrv 
rat-surat berharga (wesel-wesel) yang ditarik oleh 
beneficiary.

ii. Memberi kuasa pada bank lain untuk raelaksanakan 
pembayaran atau untuk membayar, mengaksep atau me- 
negosiasi surat-surat berharga (wesel-wesel) atas 
penyerahan dokumen-dokumen yang disyaratkan, asal
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saja ketentuan dan syarat-syarat kredit telah dipenu-
hi.

Jadi pembayaran melalui L/C pada intinya adalah 
pembayaran yang dilakukan dengan perantara bank. Dimana 
seorang importir melakukan pembukaan L/C pada bank pembu- 
ka* Selanjutnya bank pembuka akan menginstruksikan bank 
korespondennya di luar negeri (di negara eksportir) untuk 
melakukan pembayaran pada eksportir yang diikuti dengan 
penyerahan dokumen-dokumen ekspor,

3. Alasan Pemilihan Judul
"ASPEK-ASPEK HUKUM PEMBAYARAN EKSPOR-IMPOR MELELUI 

LETTER OP CREDIT (L/C)" saya pilih sebagai judul skripsi 
ini dengan pertimbangan:
a. Dalam perekonomian yang terbuka seperti negara kita, 

maka perdagangan luar negeri menjadi sangat berpenga - 
ruh bagi maju atau mundumya ekonomi nasional;

b. Dengan turunnya penerimaan ekspor mi gas sebagai akibat 
dari turunnya harga minyak bumi aejak 1983 dan yang 
mencapai titik terendah pada tshun 1986 dt manat.'.pada 
saat itu devisa dari haail ekspor migas tidak bisa di- 
andalkan lagi untuk membiayai pembangunan di negeri 
ini. Gfuna menanggulangi beban pada neraca pembayaran

^Bank Negara Indonesia 1946, The uniform Customs 
and Practise for Documentary Credits 1983#IC& Publication 
NoTTMT
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dan dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa, maka 
mau tidak mau penerimaan ekspor non migas harus diting- 
katkan;

c. Pada masa globalisasi ini jasa perbankan hampir selalu 
dibutuhkan dalam dunia usaha lebih-lebih di dalam per - 
dagangan luar negeri;

d. Setiap pengusaha selalu menoari cara yang paling prak- 
tis dan efisien dalam menyelesaikan transaksi dagang - 
nya. Cara pembayaran melalui L/C adalah cara yang pa - 
ling banyak dipakai baik oleh pengusaha di dalam nege
ri maupun oleh pengusaha di luar negeri karena dinilai 
paling aman dalam menyelesaikan transaksi ekspor-impor. 
Hal ini dikarenaken pembayaran melalui L/C memberikan 
kepastian baik bagi eksportir maupun bagi importir,
Bagi eksportir dipastikan akan ada pembayaran bilamana 
dokumen pengapalan lengkap sesuai L/C, bagi importir 
dipastikan bahwa pembayaran akan dilaksanakan apabila 
dokujnen-dokumen sesuai L/C;

e. Banyaknya masyarakat yang awam terhadap pengetahuan 
L/C ini disebabkan karena sulitnya pengetahuan L/C di- 
peroleh baik di pendidikan formal maupun mendidikan 
npno formal;

f. Setiap psngusaha yang begerak di bidang ekspor-impor 
harus dibekali keteraapilan khusus dalam menyelesaikan 
transaksinya melalui) L/C, Sebab bagaimanapun sempuma-

11
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nya cara pembayaran ini kadang-fcadang pengusaha di lu
ar negeri berlaku ourang yaitu mencari kesalahan-kesa- 
lahan kecil akibat human error untpk menolak pembaya - 
ran apabila dianggap impornya tidak menguntungkan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, saya terta - 
rik untuk membahas masalah ini dengan menunjukkan betapa 
pentingnya masalah L/C diketahui oleh masyarakat khusus - 
nya para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor-impor*

4. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini selain untuk meraenuhi salah 

satu dari persyaratan untuk meraperoleh gelar aarjana hu - 
kum yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Air - 
langga Surabaya, terkandung pula tujuan lain yaitu mema - 
harai lebih mendalam mengenai salah satu bidang dalam ja - 
sa perbankan khususnya pembukaan kredit dokumenter. Dan 
juga memberikan sumbangan pemikiran untuk menambsh keje - 
lasan mengenai pembukaan L/C kepada masyarakat khususnya 
yang berminat didaX6m,idunia perdagangan intemasional.

Dari permasalahan yang saya bahas dalam skripsi 
ini, saya berharap dapat menambah perbendaharaan karya 
ilmiah dan menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu 
hukum khususnya hukum dagang.

5. Metodologi
a, Pendekatan masalah
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Untuk memperoleh hasil penulisan yang diharapkan 
saya mencoba untuk mengadakan suatu pendekatan terhadap 
permasalahan yang saya hadapi, dalam arti an saya brusaha 
untuk mengerti dan memahami sejauh mungkin ruang lingkup 
yang akan dibahas •

Dalam skripsi ini, pendekatan yang srtya pakai ada- . 
lah pendekatan yuridis sosiologis. Dengan pendekatan yu - 
ridis saya berusaha melihat dan memahami permasalahan- 
permasalahan yang timbul dikaitkan dengan ketentuan yang 
ada baik ketentuan yang berlaku secara intemasional mau
pun ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan 
kita. Sedangcan maksud dari dari pendekatan sosiologis, 
saya berusaha untuk melihat dalam kenyataan mengenai prak- 
tek-praktek yang berkenaan dengan pembayaran perdagangan 
luar negeri sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b, Sumber data
Data yang saya perlukan dalam penulisan skripsi 

ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 
atau se.ring disebut juga data lapangan adalah data yang 
diperoleh dari hasil survey ke pihak yang terlibat atau 
berhubungan dalam permasalahan skripsi ini dengan jalan 
wawancara. Adapun pihak yang dimaksud adalah Bank Rakyat 
Indonesia cubang Kaliasin surabaya. Sedangkan data sekun
der atau data kopustakaan diperoleh dari literatur yang 
berupa buku-buku dan peratuan perundang-undangan yang

13
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14
berkaitan dengan penulisan skripsi ini,

c, Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
Teknik penguropulan data yang saya lakukan adalah 

melalui study kepustakaan dan wawancara. Kemudian hasilnya 
disusun secara sistematis melalui tahapan pengolahan dan 
penilaian. Dari hasil pengolahan dan penilaian ini dipisah 
kan ke dalam bab-bab dan sub bab sesuai bidang pembahasan.

d, Analisis Data
Data yang telah terkumpul dianaliois berdasarkan 

metodologi deskriptif analisis yakni* penguraiari permasa- 
lahan jBengemukakith phndangan dan memecahkan pBTmaaalahan 
tersebut dari data yang diperoleh.

6. Pertanggung.jawaban Sistematika
Agar lebih sistematis dan mudah dipehami penulisan 

skripsi ini dibagi dalam lima bab, Untuk pendahuluan saya 
tempatkan pada bab If yang berisi tentang permasalahan 
yang akan dibahae, sehingga diharapkan dapat menjelaskan 
arah pemikiran yang akan dituangkan dalam skripsi ini.

Langkah pertama untuk memecahkan permasalahen yang 
ada, terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana tata cara 
pembayaran ekspor-impor baik melalui L/C maupun tanpa L/c. 
Keeemuenya ini saya tempatkan pada bab II.

Setelah diketahui prosedur pembayaran melalui L/C, 
maka akan dibahas lebih raendalam lagi terutama dalam kai-
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tannya dengan masalah sales contrac yang merupakan dasar 
dari adanya pembukaan kredit (L/C(), dokumen-dokumen eks - 
por, dan intruksi dalam L/C. Hal ini saya tempatkan pada 
bab III.

Kemudian dalem bab IV yang merupakan uraian dan 
pembahasan akhir dari permasalahan yang saya ajukan, mer.'rj* 
ngetengahken tentang peranan yang dilakukan oleh lembag© 
perbankan dan kamar dagang internasional (ICC) dalam rang- 
ka pembayaran ekspor-impor melalui L/C.

Dari penulisan pada bab-bab sebelumnya eaya dapat 
menarik kesimpulan yang diikuti pula dengan saran yang 
saya harapkan dapat membantu memecahkan masalah. yang ada. 
Kesimpulan dan saran ini saya tempajfken pada bab V seka - 
gus juga sebagai beb terakhir atau penutup dari semua 
pembahasan yang ada dalam skripsi ini.
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B A B  II 
TATA CARA PEMBAYARAN EKSPOR-IMPOR

1. Alat Pembayaran Ekspor-impor
dalam perdagangan ekspor-impor alat pembayarannya 

menggunakan devisa atau valuta asing, dengan kata lain 
kulfiu tidak mempunyai devisa maka tidak bisa melakukan 
perdagangan ekspor-impor,

Sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah no. 1 
tahun 1932 tentang pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lin
tas devisa kita mengenal gatu jenis devisa yaitu devisa 
umum (PU), yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan 
jasa dan transfer.

Devisa secara umum dapat diartikan sebagai mata u- 
ang asing (Hard Currency), misalnya Usd, Lstg, Ngld, Dm, 
Sgd d£=n lein-lain. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Devi
sa No, 32 Tahun 1964 pasal 1 ayat 4, devisa adalah"saldo 
bank valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari 
Bank Indonesia, valuta asing lainnya tidak termasuk uang 
logam yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia". 
Jadi apabila mata kurs asing (valuta asing) yang tidak 
mempunyai catatan kurs resmi (kurs konversi) dari Bank 
Indonesia buken dianggap sebagai devisa. Sedangkan yang 
dimaksud dengan kurs konversi adalah kurs valuta asing 
yang merupakan/perbandingan nilai uang satu negara dengan 
nilai usng. negara* lain, Dalam perdagangan valuta ada dua

16
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macam kurs yeitu kurs beli (buying rate) dan kurs jual 
(selling rate).

Pada prinsipnya setiap orang dapat dengan bebas 
memperoleh dan menggunakan devisa. Devisa yang diperoleh 
dari hasil ekspor dapat dijual oleh eksportir kepada Bank 
Indonesia melalui bank devisa, dengan menggunalcan kurs 
beli berdasarkan bursa valuta asing. Demikian juga dengan 
importir yang ingin membeli devisa kepada Bank Indonesia 
untuk keperluan impomya juga harus melalui bank devisa 
dengan menggunakan kurs jual berdasarkan bursa valuta a - 
sing.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi bank devisa a -
dalah:
a. Harus mempunyai tenaga ahli (khusus) tentang pengeta - 

huan perdagangan luar negeri (pengetahuan ekspor-impor);
b. Dapat mengusahakan valuta asing yang dibutuhkan naea - 

bahnya;
0. Melayani membuka atau menerima L/C.

Di dalam pembayaran ekspor-impor melalui pembukaan 
L/C, ketentuan mengenai valuta yang akan digunakan dalam 
transaksinys adalah ditetapkan di dalam perjanjian jual 
beli (sales contract) antara pernbeli dan penjual, Karena 
tidak ada pengaturan mengenai pemakaian valuta secara in- 
temasional maka para pihak bebas menentukan sendiri je - 
nis valuta yang akan di gun akan.

17
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Oleh karena itu apbila di dalam L/C ditetapkan
bahwa pembayaran harus dilakukan oleh bank dalam.yaluta
tertentu, maka bank harus melaksanaken pembayaran dalam
valuta yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini Emmy Pa-
ngaribuan Simanjuntak menjelaskan:

"ini adalah masuk akal sebab justru pertimbangan-per- 
timbangan mengenai valuta tertentu yang telah disepa- 
kati oleh kedua belah pihnk adalah semata-mata me- 
nyangkut kepentingan pembeli dan penjual dan kita 
menginsafi benar-bensr bahwa sejak semula adanya pem
bukaan L/C adalah untuk menunjukkan penyelesaiannya 
dari suatu transaksi dimana bank diminta bantuannya 
atau jasanya.,.. Sebagai konsekwensinya ialah bahwa 
apabila oenjual sebagai beneficiary dihadapkan dengan 
suatu L/C yang dibukf untuknya padahal di dalam valu
ta yang berbeda dengan valuta yang diperjanjikan, dia 
berhak menolak L/C tersebut sekeligus apabila di da - 
lam L/C ditentukan valuta seperti yang telah disepa - 
kati mereka berdua, maka penjualgtidak berhak memin - 
ta pembayaran dalam valuta lain.

Penentuan valuta ini penting sekali karenaa baik 
eksportir maupun importir sama-sama tidak ingin dirugikan. 
Terutama bagi seorang eksportir (beneficiary) yang menye- 
but valuta asing dalam L/C nya akan raembawa risiko yaitu 
keraungkinan perubahan kurs secara tiba-tiba yang akan m?.- 
ngakibatkan penerimaan pembayaran barangnya lebih rendah, 
Selajn itu bagi beneficiary yang menghadapi valuta asing 
yang tidak begitu terkenal akani.-meî ghadapi kesulitan da - 
lam raenukar valuta asing tersebut ke dalam valutanya sen-

18
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diri.
Dilihat dari beberapa kesulitan yang dihadapi be - 

neficiary apabila L/C itu ditentukan dalam valuta asing, 
maka adalah lebih mengutungkan bagi kedudukan beneficiary
apabila L/C itu ditentikan dalam valutanya sendiri.^

2. Pengertian Umum Mengenai Cara Pembayaran Ekspor-impor 
Dengt-n ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 1 

Tahun 1932 jo. SK M-=nt‘=ri Perdagangan dan Koperasi NO. 
27/KP/I/1982, tata ci'ra pembayaran ekspor-impor dapat di- 
lf-kukan dengan:
a. Pembayaran dimuka (advenee payment);
b. Perhitungf-.n kemudian (open account);
c. Wesel inkaso (collection draft);
d. Konsinvasi (consigment);
e. Letter of credit (L/C);
f. Cara pembayaran lain yang lazim digunakan dalam perda

gangan intemasional sesuai kesepakatan antara penjual 
don pembeli.

Untuk lebih mudah raemahami perbedaan dari jenis- 
jenis pembayaran dari luar negeri di atas, maka saya mem- 
bedakan menjadi dua bagian yaitu pembayaran tanpa L/C dan 
pembayaran dengan L/C.

19
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n. Pembayaran ekkspor-impor tanpf-i L/C,
1. Pombayaran dimuka (advenee payment)

Pnlnm aistem ini pornbeli (importir) membnynr dimu- 
kh (advence payment) kepada eksportir sebelum barang-ba - 
rang dikirim oleh eksportir, ini berarti importir membe - 
rikankredit kepada eksportir,
Dalam sistem pembayaran ini terdapat faktor:
- kepercayaan eksportir yangpenuh terhadap importir;
- Adanya keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak 

akan melarang ekspor barang yang bersangkutan, dan pe:: - 
merintoh di negara eksportir mengijinkan adanya advence 
payment;

- memberi keyakinan kepada eksportir bahwa importir mem - 
punyai likuiditas yang cukup.

Sistem pembayaran ini biasa digunakan pada saat 
kondisi pasar yang baik. Oleh karena itu risiko kerugian 
pada sistem ini ada pada tangan importir.

2. Pembayaran kemudian (open account)
Sistem ini adalah kebalikan dari sistem advence 

payment, oleh karena itu yang menanggung risiko adalah 
eksportir, Sedangkan yang mempcroleh fasilitas penanggve - 
han pembayaran adalah importir*.DDalamsistem ini pembayar* 
an dilakukan pada saat barang diterima oleh importir, a - 
tau pada waktu yang telah ditentukan atas persetujuan 
kedua belah pihak.
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pembayaran open account terjadi apabila;
- Ada kepercayaan penuh antara importir dan eksportir;
- Barang-barang dan dokumen dikirira langsung kepada pem. - 
beli;

- Eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir 
yang melarang atau menghalang-halangi transfer pembaya
ran impor tersebut kepada rekening importir#

Dalam transaksi ini terdapat risiko bagi eksportir yaitu 
eksportir tidak raendapat perlindungsn atau kepastian ten
tang pembayaran. Dan apabila ada perselisihan maka penye- 
lesaian perselisihan akan menimbulkan ongkos bagi ekspor
tir, terutama apabila ia harus datang ke negara importir. 
Biasanya sistem ini digunakan oleh eksportir apabila •• 
eksportir mengetahui bahwa importir mempunyai nama atau 
reputasi bank, serta keadaan politik dan ekonomi di nega
ra importir adalah baik.

3# Wesel inkaso (collection draft)
Sistem pembayaran ini lebih besar kekuatannya dari 

padr- open account, sebab eksportir mempunyai hak pengawa- 
san dalam barang-barang sampai dengan wesel (draft) diak- 
sep atau dibayar.

Eksportir mengirim barang-barangnya langsung kepa
da importir,sementara itu dokumen-dokumen pemiliken (pe - 
nguagaan) barang-barang secara langsung atau melalui bank 
dalam negeri dikirira kepada bank importir di luar negeri.
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Pemilikan atas dokumen-dokumen yang diperlukan oleh im - 
portir untuk mengeluarkan barang tersebut tidak dilepas 
oleh bank importir sampai dengan persyaratan penagihan 
wesel telah dipenuhi oleh importir./Dokumen tersebut di
serahkan kepada importir atas dasar:
- Documents agait payment(D/P)$ yaitu penyerahan dokumen 
kepada importir dilakukan apabila importir telah mem - 
bayar segala kewajibannya ;

- Documents againt acceptance (D/A), yaitu penyerahan 
dokumen kepada importir dilakukan apabila importir te-- 
lah mengaksep wesel yang bersangkutan.

Sistem pembayaran ini membawa keuntungan-keuntu - 
ngan bagi importir. Misalnya importir tidak perlu menye- 
tor uang sebagai jaminan, tidak perlu membayar biaya 
bank, dan tidak perlu membayar sebelum menerima dokumen- 
dokumen pemilikan atas barang. Sedangkan keraungkinan ri
siko yang ak&n dihadapi oleh eksportir adalah importir 
akan mengulur-ulur waktu pembayaran, importir tidak akan 
mengambil alih wesel, importir membatalkan transaksi dan 
pembayaran tidak dilakukan oleh importir.

4. Konsinyasi (consigment)
Sistem pembayaran ini terjadi apabila pengiriman 

barang-barang ekspor kepada importir di luar negeri di - 
mana bnrnng-bnrang tersebut dikirim oleh eksportir seba
gai titipan untuk dijual dengan harga yang ditetapkan
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oleh eksportir, Jika barang tersebut terjual maka pemba - 
yaran dilaksanakan. Tetapi apabila tidak terjual maka ba
rang tersebut akan dikembalikan pada eksportir, Dalam hal 
seperti ini, eksportir tetap raemegang hak milik atas ba - 
rang , sedangkan importir hanya merupakan pihak yang di - 
titipi barang. Dengan demikian risiko tetap ditangan eks
portir,

5* Cara pembayaran lain
Cara pembayaran lain yang mungkin dilakukan dalam 

pembayaran intemasional adalah:
a. Barter
Disini pembayaran barang yang diompor dengan di - 

ekspor nilainya sama, Salah satu sistem barter yang popu^ 
ler di Indonesia adalah sistem perdagangan timb?l balik 
(counter purchase / counter trade), yaitu suatu sistem 
perdagangan antar dua negara. Dimana dalam prakteknya bi- 
la suatu negara menjual suatu produk kepada negara lain, 
maka negara lain tersebut hnrus mombeli pula suatu pro - 
duk negara tersebut.

b. Gash payment
Yaitu importir membayar tunai (casfi):kgpada eks - 

portir dan biasanya importir mempunyai perwakilan (agen) 
di tempat eksportir.
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b. Pembayaran ekspor-impor melalui L/C
24

Secara urnû i L/C dapat dijelaskan sebagai suatu per- 
nyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabehnya un
tuk menyediakan sejumlah uang tertentu bagi kepentingan 
pihak ketiga (beneficiary).

Pokok pikiran dari uraian di atas dapat diperinci 
sebagai berikut:
- Surat pemyataan tertulis dari bankt yaitu surat yang 

dikeluarkan oleh bank devisa (opening bank) atas permin- 
taan nasabahnya;

- Surat tersebut ditujukan kepada eksportir di luar negeri 
yang tentunya merupakan relasi dari importir;

- Isi surat adalah eksportir penerima L/C diberi hak oleh 
importir untuk menarik wesel atas importir sejumlah yang 
tertera di dalam surat L/C tersebut;

- Bank yang bersangkutan baik bank pembuka ataupun bank 
penerima L/C menjamin untuk raengaksapterwesel yang di- 
tarik padanya, asal eesuai dan memenuhi persyaratan yang 
ada dalam L/C tersebut,

Dari pokok pengertian di atas dapat ditarik kesimi- 
pulan L/C mempunyai fMngsi:
- Sebagai surat perjanjian; .
- Memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat da
lam transaksi;
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- Meraastikan adanya pembayaran asalkan persyaratan L/C ter- 
penuhi;

- Merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen- 
dokumen dan bukan atas barang dagangan.

Pada intinya ada Ompat pihak pelaku L/C yaitu:
a. Aplicant yaitu importir yang mengajukan aplikaai L/C a- 

tau yang menyuruh membuka L/C;
b. Opening bank//; issuing bank yaitu pihak yang membuka L/C;
c. Advising bank / bank koresponden yaitu pihak yang mene^ 

ruskan pembukaan L/C kepada supplier (eksportir);
d* Beneficiary yaitu eksportir yang menerima L/C*

25

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... ABDUL RASYID



MgKANISNE L/C

26

8 Dokumen Ekspor

Dasar daripada perabukaan L/C adalah sales contract 
yang merupakan perjanjian antara penjual dengan pembeli 
{!)• Realisasi daripada sales contract, pembeli berkewa - 
jiban membuka L/Q pada opening bank (2), Selanjutnya ope-
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ning bank meneruskan perabukaan L/C pada bank koresponden- 
nya di luar negeri (3)« TCewajiban dari bank koresponden 
adalah segera menyampaikan L/C pada eksportir agar eks - 
portir menyiapkan pengapalan barangnya sekaligus mengurus 
dokumen-dokumen ekspor yang diperlukan (4/5) • Setelah do- 
kumen-dokumen sudah lengkap maka diserahkan pada bank pe- 
nerus dokumen untuk melakukan negoisasi (6/7). Oleh bank 
penerus dokumen tersebut nantinya diteruskan ke bank pem- 
buka (8). Setelah dokumen diterima maka bank perabuka me 
lakukan pembayaran kembali pada bank koresponnya. Selan - 
;jutnya bank perabuka akan meny erahkan dokumen pada impor
tir diikuti dengan kewajiban importir untuk melunasi pem
bayaran terraasuk senxua bea pada bank pembuka L/C (9A0).

Unsur-Unsur Dalam L/C
Ada lima unsur yang mencerminkan L/C sebagai sara- 

na kredit untuk menjamin pembayaran pada eksportir, 
yaitu:
a. Credit substitution

Bahwa L/C merupakan jaminan pembayaran dari bank luar 
negeri (opening bank). Sehingga advising bank di Indo
nesia hanya raengenal dan berurusan dengan bank luar ne
geri. Karena bank luar negerilah yang mensubstitusikan 
(menggantikan) kredibilitas dari importir.

b. Promise to pay
Bahwa L/C merupakan janji dari suatu bank untuk mela-
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kukan pembayaran pada beneficiary dengan capstan keten- 
tuan-ketentuan dalam L/C terpenuhi. 

c» Term and condition
Di dalam L/C tersebut ada persyaratan-persyaratan khu - 
sus yang diminta oleh importir ataupun opening bank. 
Syarat-syarat tersebut mutlak harus dipenuhi oleh bene
ficiary agar beneficiary dapat melakukan negosiasi.

d. Parties
Siapa-siapa yang terkait dalam L/C ak&n tercantum dalam 
L/C tersebut.

e. Time
Terdiri dari: - Latest shipment, merupakan tanggal pe -

ngapalan terakhir daripada barang;
- Latest presentation document, merupakan 

batas waktu penyarahan dokumen pada 
bank;

- Expiry Date, merupakan batas waktur-ber - 
lakunya dari pada L/C*

Jenis-jenis L/C
Jenis-jenis L/C dapat dibedakan,

1. Menurut sifatnya
a. Revocable L/C

Adalah L/C yang dapat dirubah atau dibatalkan seca- 
ra sepihak tanpa persetujuan dari pihak-pihak yeng terli - 
bat di dalamnya#
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b. Irrevocable L/C
Adalah L/C yang tidak dapat dirubnh atau dibatalken 

kecuali apabila disetujui oleh semua pihak, yakni: ap£i- 
cant, issuing bank, beneficiary dan advising bank*

c. Irrevocable confirmed L/C
Adalsh irrevocable L/C yang pembayarannya dijamin 

oleh advising bank, atau bank lain (selain advising benk 
dan opening bank). Ini terjadi atas permintaan beneficiary 
yanjfr kurang percaya pada bonafiditas issuing bank.

d. Irrevocable unconfirmed L/C
Adalah L/C yang sifatnyaisama dengan irrevocable 

L/C, naraun L/C tersebut diadpiskan melalui bank lain (ad
vising bank) tanpa diminta untuk menjamin pembayaran pada 
beneficiary.

e. Transferarable L/C
Adalah L/C yang dapat dipindah tangankan dari bene

ficiary I ke beneficiary II. Pemindahan tersebut harus se- 
ijin opening bank. Dalam L/C ini beneficiary diberi wewa - 
nang untuk menyerahkan pengapalan barangnya pada pihak ke- 
tiga, tanpa melepas hak dan kedudukannya sendiri selaku 
beneficiary dari L/C. L/C ini terjadi apabila beneficiary 
bukfcnlah eksportir produsen, artinya beneficiary harus 
membeli barang dari pihak ketiga yang merupakan pemasok 
(produsen) dari. barang tersebut* Akan tetapi untuk melsaku- 
kan pembelian tidak cukup dananya, untuk itu dia bisa rain-
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ta agar aplicant (importir) membuka transferable L/C. De
ngan transferable L/C ini beneficiary merainta kepada ad - 
vising bank untuk montransfer atau memindahkan L/C nya 
untuk kepentingan pihak ketiga yang akan melakukan penga- 
palan sebenamya. L/C tersebut ditransfer dengan syarat- 
syarat yang sama seperti semula. Hanya saja harga barang 
diturunkan (untuk keuntungan beneficiary) dan jangka wak- 
tu penyerahan dbkuraen dimajukan (untuk memberi waktu kepa
da beneficiary mengganti faktur yang dibuat pihak ketiga 
dengan faktumya sendiri). Pentransferan L/C ini hanya 
boleh dilakukan sekali saja,

f. Back to back L/C

Adalah L/C yang dibuka oleh beneficiary I kepada 
opening bank, berdasarkpn L/C yang diterima dari opening 
bank yang pertama (master L/C), L/C ini merupakan alter - 
natif lain dari transferable L/C. Jika beneficiary memin- 
ta pada aplicant agar L/C yang dibukanya bersifat trans - 
ferable, maka aplicant akan tahu bahwa beneficiary itu 
bukun eksportir yang sebenamya atas barang yang dipesan, 
Eksportir y?mg sebenamya adalah pihak ketiga (yang naraa- 
nya dirahesiakan) yang bisa menjual dengan harga lebih 
raurah, Untuk menghinduri bahwa aplicant (importir) irienge- 
tahui rahasia tersebut, maka beneficiary tidak perlu me - 
rdntfi L/C transferable, cukup L/C biasa saja. Akan tetapi 
setelah L/C tersebut diterima, maka beneficiary meminta 
kepada advising bank supaya membuka L/C baru kepada pihak
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ketigo yang merupokon penjual sobenamya, L/C kedua ini 
mengandung syarat-syarat yang sama seperti L/C yang perta- 
ibh (jumlsh don jcnie barang eama, pelabuhan tujuan aama 
don sebpgainya) hanya aaja harga barang lebih murah dan 
waictu penyerahan dokumen lebih pendek dari L/C yang perta- 
mn, Sedangksn dolam bill of lading (B/L) nama beneficiary 
I harus disebut sebagai consider (pengirim barang).
2. Menurut jangka waktu pembayaran

a. Sight L/C
Adalah euatu jenis L/C yang mana pembayarannya da - 

pat dilakefrnakan pada onat dokumen diunjukkan pada negoti
ating bank, L/C ini mensyaratkan penyerahan kwitansi atau 
wesel unjuk (sight draft) dilampiri dolcumen-dokumen penga- 
palan.

b. Ussanco L/C
Adalah suatu jenis L/C yang mana pembayarannya ke - 

pada eksportir dilaksanalcen dikemudian hari, yaitu bebera- 
pa hari setelah barang dikapalkan* L/C ini mensyaratkan 
penyerahan wesel berjangka (uesajace draft) dilampiri doku- 
rnen-dokumon pengapalan,
3. Menua-n.it teropat negosiasi

a. districted L/C
Adalsh suatu L/C yang hanya dapat dinegosiasi pada 

bank yang ditunjuk oleh Xj/C.
b. Unristricted L/C
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Adalah euatu L/C ysng dapat dinegosiasi di bank ma-
napun.
4. Menurut eifat yang khueus

a. Revolving L/C
Adalah L/C yang secara otomatia berlaku kembali se- 

cara berulang-ulang selama jengka waktu tertentu. L/C ini 
memberi kuasa kepada beneficiary untuk menarik uang seca
ra berkala atas L/C tersebut, dengan batae jumlah terten- 
tu sampai dengan berakhimya masa berlakunya L/C.
Misalnya, eeorang pembeli menutup kotrak pembelian satu 
jenis barang daiUam jutttXah besar dari penjual. Da^am kon - 
trak jual beli ditetapkan bahwa seluruh pembelian bemilai 
Rp. 1.000.000.000*00, Oleh penjual akan dikirim secara 
bertahap dalam waktu 5 bulan, tiap bulannya sebesar 
Rp. 200.000.00Q,00. Dalam hal demikian, maka L/C bisa di- 
buka dengan tiga altematif j
- L/C dibuka sejumlah Rp. 1*000.000.000,00 dengan syarat 

"pengapalan barang eebagian-eebagian" atau "phartial 
shipment".

- L/C dibuka sejumlah Rp. 200.000.000,00 saja. Sete3ah 
penjual mengirim barang seharga Rp. 200.000.000,00 de - 
ngan syarat yang sama L/C dibuka lagi sampai pengiriman 
barang eeharga Rp. 1*000.000*000,00 terlaksana. Jadi di
buka lima L/C masing-masing seharga Rp. 200.000.000,00.

- L/C dibuka sejumlah RjS. 200.000.000,00 bersifat revol - 
ving lima kali sampai maksimum Rp. 1.000.000.000,00.
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b, Red clause L/C
Adalah L/C yang disyaratkan diperbolehkan penarikan 

advence payment, Artinya memberikan kesempatan kepada be - 
neficiary untuk menarik sejumlah uang tertentu (sebagian 
atau seluruhnya) sebagai uang mult a, mendahului pengapalan 
barang atau penyerahan dokumen. Seperti diketahui dalam 
traneaksi L/C, maka bank baru akan membayar kepada benefi
ciary setelah beneficiary mengapalkan barang-barang dan 
menyerahkan pada bank dokumen-dokumen yang membuktikan pe
ngapalan tersebut. Akon tetapi dalam red clause L/C terse
but ada klausula (clause) yang mengijinkan beneficiary un
tuk menarik pembayaran sebelum ada pengalan ,

Red clause L/C dibedakan dalami
- Red clause L/C yang mengikat
Diraana. paying bank terikat pada opening bank pada uang 
muka yang dib^yarkan pada beneficiary, Dalam hal benefi
ciary tidak melaksanekan pengapalan barang, paying bank 
wajib membayar kembali nilai uang rauka tersebut kepada 
opening bank. Jadi risiko ditangan paying bank.

- Red clause L/C yang tidak menikat
Paying bank tidak ikut bertanggungjawab atas tidak di - 
laksanakan pengapalan barang oleh beneficiary.
c. Standby L/C

Adalah L/C yang tidak diberlakukan eama dengan sis- 
tem pembayaran sight basis. Di dalam membuka L/C importir
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diberi kredit oleh opening bank, tetapi opening bank mela- 
lui bank negosiasi seoara sight kepada beneficiary,

Keuntungan transaksi dengan menggunakan L/C
a. Bagi eksportir

- Adanya kepastian pembayaran terhadap eksportir, yaitu 
dipastikan ada pembayaran bilamana dokumen pengapalan 
yang disyaratkan sesuai dengan L/C.

- Bagi eksportir maupun importir merasa aman dan terja- 
min pelakasanaan transaksinya akan berjalan lancar 
karena para pihak tidak dapat membatalkan L/C nya ke- 
cuali atas persetujuan pihak lain (irrevocable L/C).

- Eksportir mendapat perlindungan pembayarannya bukan 
hanya dari opening bank saja, tetapi juga dari advi - 
sing bank* Atau bank lain selain openig bank dan ad - 
vising bank, yaitu apabila eksportir merasa kuatir 
terhadap bonafiditas opening bank dan meminta advi
sing bank atau bank lain untuk mengconfirm pembayar - 
annya.

- Eksportir yang tidak cukup dananya untuk membeli ba ^ 
rang-barang yang akan diekspomya, dimungkinkan usa - 
ha ekspomya tetap berjalan lancar yaitu dengan jalan 
menyuruh aplicant untuk membuka transferable L/C* Se- 
hingga beneficiary bisa mentransfer L/C nya pada be - 
neficiary lain (XI) yang akan melakukan pengapalan 
sebenarnya, Dan beneficiary tetap memperoleh laba ya-
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itu dari selisih harga antara barang dalam L/C dengan 
harga barang dari beneficiary II*

- Eksportir yang ingin merahasiakan penjual barang yang 
sebenamya terhadap importir agar usahanya tetap ek - 
sis, maka eksportir dapat menggunakan fasilitas back 
to back L/C.

- Eksportir dapat menerima pembayaran seketika dokumen 
diunjukkan (sight L/C) dan dapat menegosiasi di bank 
manapu (ristricted L/C).

- Importir dalam merabuka L/C diberi kredit oleh opening 
bank, tetapi negotiating bank dapat membayar secara 
sight pada eksportir«

- Risiko insolvensi daripada bank menjadi beban pembeli, 
sedang eksportir tidak akan dibebani risiko insolven
si daripada bank (ketidakmampuan membayar daripada 
bank). Kalau ini terjadi eksportir dapat menuntut 
pembayaran langsung dari importir.

Bagi importir
- Importir merasa terjamin karena negotiating bank baru 

akan membayar pada beneficiary, sepanjang dokumen-do- 
kumen pengapalan yang dibutuhakan oleh importir leng- 
kap dan sesuai dengan apa yang dimintanya. Dalam ar - 
ti kata banknya akan menolak pembayaran kepada bene - 
ficiary kecuali beneficiary menyerahkan dokumen-doku- 
men sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C.
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- Importir tidak perlu menyediakan dana sepenuhnya 
untuk mengcover L/C yang dibuka, sampai waktu pem
bayaran telah dilakukan oleh negotiating bank pada 
beneficiary di luar negeri,

- L/C dapat berlaku berulang-ulang selama waktu ter- 
tentu tanpn pembukaan L/C baru oleh aplicant, se - 
hingga importir dapat menghemat biaya (revolving 
L/C).

3. Prosedur Pembayaran Ekspoivimpor Melalui L/C
Untuk membuka L/C sebagai cara pembayaran dalam

perdagangan ekspor-impor pada umumnya melalui prosedur
sebagai berikuti
- Adanya suatu perjanjisn jual beli (sales contract) an - 
tara eksportir dan importir.

- Berdasarkan sales contract tersebut importir mengajukan 
permohonan pembukaan L/C (permohonan aplikasi L/C) ke - 
pada bank pembuka (opening bank).

- Apabila opening bank sudah menyetujui permohonan pembu
kaan L/C yang dituangkan dalam bentuk formulir permo ~ 
honan pembukaan L/C, maka opening bank akan mengeluar - 
kan L/C untuk disampaikan pada eksportir. melalui bank 
korespondennya (advising bank),

- Eksportir setelah menerima pemberitehuan bahwa telah 
dibuka L/C untuknya, segera mengurus dokuraen-dokumen 
yang dibutuhkan dan mengapalkan barang-barangnya seka -
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ligus melakukan negosiasi pada advising bank atau nego
tiating bank.

- Dokuraen-dokumen ekspor setelah diserahkan oleh eksport
ir pada advising bank, diteruskan oleh advising bank 
pada opening banlc untuk disampaik&n pada importir, Nan- 
tinya dokumen-dokumen tersebut digunakan oleh importir 
untuk mengeluarkan barang-barang yang diirapornya.

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam L/C.
Di dalam transaksi letter of kredit pihak-pihak 

yang bersangkutan dan bertanggung jawab dibedakan dua go- 
longan,yaitu :pihak yang langsung (direct parties) dan yang 
tidak langsung (indirect parties) bertanggung jawab.

Direct parties
a. Buyer / importir / aplicant / consigner / accounter 

Adalah pihak yang meminta banknya untuk menerbitkan L/C 
atau yang raengajukan permohonan pembukaan L/C. Dan te - 
lah memenuhi syarat untuk membuka L/C seperi memiliki 
ijin impor, bonafide dan sebagainya. Yang bersangkutan 
juga merupakan nasabah bank dan pemegang rekening yang 
akan membayar setiap penarikan wesel yang diajukan ke - 
padanya sesuai dengan baring yang diterime,

b. Issuing bank / opening bank
Adalah bank yang menerbitkan L/C atas permintaan nasa - 
bahnya (aplicant). Bank ini juga memeriksa dokumen-do
kumen untuk menjamin lcebenaran sesuai dengan persyarat-
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an-persyaratan yang ditentuken dalam L/C* Selanjutnya . 
roenyerahk&n dokumen-dokumen tersebut pada importir ser- 
ta membebani rekening-rekening pembayaran L/C yang ber- 
sangkutan.

c. Advising bank
Bank yang atas penunjukan opening bank menerusken pern - 
bukaan L/C kepada beneficiary. Apabila di dalajn L/C ad
vising bank ditunjuk untuk melakukan pembayaran pada 
beneficiary, maka advising bank juga berfungsi sebagai 
bank pembayar (negotiating bank).

d. Seller / eksportir / beneficiary / supplier / shipper 
Adalah pihak penerima L/C yaitu kepada siapa L/C terse
but dibuka atau diterbitkan* Adalah juga pihak yang ha- 
rus mengirim atau menyerahkan barang yang disebut dalam 
L/C dan dibuktilcan dengan dokuraen-dokumen pengapalan 
barang.

e. Paying bank
Bank yang ditunjuk dalam L/C untuk melakukan pembayaran 
atas wesel yang ditarik oleh eksportir, atau yang dita- 
rik oleh bank apabila paying bank bukan di tempat / ne
gara beneficiary.

f. Negotiating bank
Bank yang ditunjuk oleh beneficiary dan bersedia untuk 
mengambil alih (raembeli) wesel yang ditariknya yaitu 
apabila L/C dibuka "unristricted" (pembayaran bisa di -
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lakuksn dl bank manapun). Oleh karena itu biasonya ne.— 
gotiating bank berada di. negarn beneficiary. Apabila 
L/C dibuka “ristricted" (pembayaran dilakuken hanya pa~ 
da bank yang ditunjuk) raaka advising bank adalah juga 
merupakan negotiating bank,

g. Confirming bank
Bank yeng atas permintaan opening bonk atau atas per- 
mintaan beneficiary sendiri ikut memberikan jaminan 
pembayaran kepadanya, Bank ini berfungsi apabila nego - 
tiating bank tidak bisa melaksanakan pembayaran.

Indirect parties
a, Departemen perdagangan

Departemen perdagangan mengatur eemua kegiatan yang ber- 
hubungan dengan ekspor-impor antara lain:
- Menetapkan jenis barang yang d^pat diimpor;
- Menetapkan negara asal barang impor;
- Menetapkon peraturan-peraturan tentang bereng yang a- 
kan diekspor ;

- Menetapkan larangan tujuan ekepor.
b, Bea cukai

- Meneliti kebenaran kelengkapan dokumen,
Untuk ekspor bertugas memeriksa / mengisi formulir PEB, 
yang menyatakan b^hws jumlah dan jenis barang yang di- 
csntumkan dalam-formulir PEB*
TJntck impar bertugas menellti bcrkas pem&sakan barang.
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- Meneliti kebenaran fisik barang apakah sesuai dengan PEB 
atau tidak,

- Sebagai alat fiscus berkewajiban menerima pembayaran 
bea-bea yang telah ditetapkan*

- Memberiken ijin fiat rauat untuk ekspor dan fiat keluar 
untuk impor.

* Pihak bea cukni berkewajiban memantau baik mengenai 
harga maupun tariff dan menyiB-paaa semua berkas eelama 
dua tahun (batas kadaluarsa). Dalam kurun waktu tersebut 
(semenjak tanggal PIUD / PEB) pihak bea cukai berkewa-^ 
jiban meneliti kembali dan bila.'perlu memeriksa ulang 
dokumen tersebut sehingga hak negara tidak dirugikan#

c. Bank Indonesia
Khusus untuk ussance L/C bank devisa berhubungan dengan 
bank Indonesia, karena uangnya didiskontokan di bank 
Indonesia untuk menghindari kerugian akibat rate risk,

d. Shipping company
Yaitu pihak maskapai pelayaran yang menerima barang dari 
shipper (eksportir) untuk dibawa ke pelabuhan tujuan se
suai kontrak, dan menerbitkan dokumen B/L.
Apabila pengangkutan melalui udara maka berhubungan de*.■«. 
ngan airways company yang menerbitkan dokumen Airways- 
Bill (AwB).

©. Custom broker (EMKL atau EMKU)
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- Bertindak sebagai agen dari importir atau eksportir;
- Menerima dokumen pengapalan dari bank;
- Mengurus pengeluaran barang pada waktu tiba di pelabuh - 

an.
f. Perusahaan asuransi (Insurance Company)
- Perusahaan yang menjamin pengapalan barang;
- Menerbitkan polls asuransi;
- Menyelesaikan claim apabila ada.

b. Prosedur ekspor dan impor dengan pembukaan L/C di Indp - 
nesia

Persyaratan importir
a. Badan usaha (PT,CV,BUMN,Koperaoi)
b. Telah memiliki angka pengenal impor (API)
c. Atau telah memiliki angka pengenal impor sementara 

(APIS) yang masih berlaku.
Untuk mendapotkan API atau APIS, perusahaan harus 

mengajukan permohonan pada kantor wilayah Bepartemen Per - 
dagangan dengan syarat,
- Memiliki SIUP
- Memiliki kemampuan / keahlian dalam melaksanskan perda

gangan impor
- Memiliki referensi pada bank devisa

Apabila importir tidak memiliki API dapat pula me - 
laksanakan impor dengan cara inden pada importir lain yang
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mempunyai API.
d. Khusus untuk mengimpor barang-barang yang tata niaganya 

diatur oleh pemerintah (CQ. Departemen Perdagangan RI) 
eelain telah raemiliki API / APIS harus pula memiliki pe- 
ngakuan sebagai importir terdaftar yang diterbitkan oleh 
Departemen Perdagangan RI.

e. Untuk perusahaan yang tidiak memiliki API / APIS dapat 
dilayani transaksi impomya asalkan irapor barang terse - 
but tujuannya tidak untuk diperdagangkan dan telah memi
liki ijin khusus dari pirektur impor, Direktur Jendral 
Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan RI.

Jadi suatu transaksi impor pada suatu bank devisa
dapat dilayani apabila:
1. Importir telah menjadi nasabah bank devisa tersebut;
2. Importir tersebut telah menyerahkan fotocopy kartu API / 

APIS / APIT;
3. Importir tersebut telah menyerahkan akte pendirian peru

sahaan;
4. Telah menyerahkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) 

dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Telah menyerahkan SIUP;
6. Telah menyerahkan contoh tanda tangan dari pengurus 

perusahaan yang berhak menandatangani dokumen-dokumen 
impor.
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Jenis-jenis angka pengenal impor 
1. API / APIS umum

Diberikan kepada perusahaan yang hanya melakukan kegiat- 
an uaaha perdagangan (barang-barang impor)

2* API / .APIS produsen
Diberikan kepada perusahaan-perusahaan produksi / indus- 
tri di luar PMA / PMJ)M yang melakukan kegiatan impor ba- 
han baku / bahan penolong untuk proses produksinya sen - 
diri

3. API terbatas (APIT)
Diberikan kepada perusahaan produksi / industri dalam 
rangka PMA / PMDM yang melakukan kegiatan impor untuk 
produksi dan industrinya sendiri.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
importir dapat diklasifikasikan;
1. Importir umura (IU)

Yatu aemua importir pemegang API/APIS.
2. Importir terdaftar (IT)

Yaitu semua importir pemegang API umum yang mendapat t,u- 
gas khusus menyirapan komoditi tertentu yang sengaja dia- 
rahkanoleh pemerintah.

3. Importir produsen (IP)
Yaitu semua produsen yang disetujui untuk mengimpor sen
diri barang yang diperlukan semata-raata untuk proses 
produksinya.
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4* Produsen importir (PI)
Yaitu semua produsen yang disetujui untuk mengimpor sen- 
diri barang-barang yang sejenis dengan jenis produksinya.

5. Agen tunggal (AT)
Yaitu perusahaan yang mendapat ijin ataupun pengakuan 
aebagai agen tunggal dan mempunyai hak-hak untuk melak - 
sanakan impor, mempromosikannya dan raendistribusikannya.

Sesuai dengan SK, Menteri Perdagangan No. 307/KP/X/
1986, barang impor dibagi menjadi tiga golongans
1. Barang-barang yang dilarang diimpor;
2. Barang-barang yang diatur tata niaga impomya;
3. Barang-barang yang tidak diatur tata niaga impomya (da

pat diimpor secara bebas).

Tata laksana impor menurut Instruksi Presiden
No* 3A991:
1. Barang-barang imppr hanya dapat dimasukkan ke wilayah pa- 

bean Indonesia apabila ada laporan pemeriksaan surveyor- 
impor (LPS-I) yang diterbitkan oleh surveyor yang di - 
tunjuk oleh pemerintah. Dengan kata lain barang impor 
tersebut dikenakan pemeriksaan pra*.pengapalan oleh sur
veyor di luar negeri.
LPSI dimaksud didasarkan pada pemeriksaan yang dilaku 
kan oleh surveyor di negara asal barang impor.
Pemeriksaan barang impor tersebut oleh surveyor melipu- 
ti:
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a. Jenis barang;
b. Mutu / type barang;
c. Jural ah barang;
d. Harga satuan dan harga total barang;
e. Biaya tambang (freight) dan asuransi;
f. Nomor pos tarif;
g. Tarif bea masuk dan atau bea raasuk tambahan;
h. Tarif pajak pertambahan nilai (PPN), dan atau pajak 

penghasilan pasal 22 (PPh), dan atau pajak penjual- 
an atas barang raewah (PPn. BM) ;

i. Pemenuhan ketentuan dan peraturan tentang larangan 
atau pembatasan impor,

Pengecualian terhadap ketentuan di atas, yaitu barang
impor tanpa dikenakan pemeriksaan pra pengapalan (tan
pa LPS-I) meliputi:
a. Barang dagangan yang nilai free on board (FOB) nya 

kurang dari US $ 5.000,00;
b. Barang pindahan;
c. Barang diplomatik;
d. MinyaJc raentah;
e. Barang yang diimpor berdasarkan pasal 23 Ordonansi 

bea (OB) yang perinciannya ditetapkan lebih lanjut;
f. Senjata dan alat perlengkapan ABRI;
g. Bantuan luar negeri yang bergifat hibat kepada pe - 

merintah Indonesia;
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h. Barang-barang impor dalam bentuk curah raaupun dike- 
mas secara sederhana untuk memudahkan pengangkutan- 
nya, berupa semen, batubara, pupuk, fosfor dan sul
fur;

i, Minyak bumi olahan yang diimpor dalam rangjca crude 
processing deal;
Kapal barui pesawat terbang beserfca bagian-bagiannya 
dan lokomotif kereta api; 

k. Bah an baku dan bah an penolong serta komponen untuk 
keperluan produksi PT.IPTN, PT PAL, PT PINDAD dan 
PT DAHANA;

1. Permata, logam mulia, perhiasan yang terbuat dari 
permata dan logam mulia; 

m. Barang kesenian?
n. Barang ekspor yang karena sesuatu hal diimpor kem - 

bali ke Indonesia,
Pemeriksaan terhadap barang-barang impor yang dikecuaT- 
likan di atas, dilakukan oleh Direktur Jendral bea dan 
cukai di pelabuhan bongkar barang (Indonesia)*
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PROSEDUR IMPOR DENGAN L/C
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Keterangan t
1. Sales contract;
2. Permintaan pembukaan L/C (P* L/C).

Aplikasi L/C harus memuat sekurang-kurangnya uraian me- 
ngenai jenis, kwalitas, kwantitas, pos tarif, jumlah 
nilai barang, biaya angkut serta keyentuan tata niaga 
dari barang yang diimpor;

3. Bank devisa membujca L/C kepada bank luar negeri;
3.a. Copy P. L/C dan L/C disampaikan kepada PT. SI di Ja - 

karta dan selsijutnya diterukan kepada surveyor luar ne
geri. Berdasarkan aplikasi L/C beserta larapiranj-lampi - 
rannya kantor surveyor di Jakarta membuat instruksi pe- 
meriksaan yang dikirim kepada koresponden surveyor di 
negara pemasok untuk menerbitkan LPSI;

4. Pemberitahuan L/C kepada eksportir;
5* Eksportir meminta surveyor untuk memeriksa barang;
6. Barang dikapalkan oleh eksportir dengan pengawasan pe - 

mutan oleh surveyor;
6,a. Eksportir menyerahkan copy B/L dan copy commercial 

invoice;
7. Surveyor raenandasyahkan copy commercial invoice dan me

nyerahkan kepada eksportir untuk negosiasi;
7.a. Surveyor menerbitkan LPSI yang selanjutnya diteruskan 

kepada PT. SI di Jakarta dengan data eletronis, atau 
fax, atau pos kilat khusus;
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7,b, PT, SI menerbitkan / menandasyahkan LPS atas naraa 
surveyor di tempat pemeriksaan barang ekspor, merabe- 
rikan cap asli bagi fax atau meneruskan LPS yang di
terima melalui courier sevice;

8, Eksportir melakukan negosiasi dokumen dengan bank 
luar negeri dan meminta pembayaran;

9, Bank penegosiasi di luar negeri mengirim dokumen ke
pada bank devisa;

10* Bank devisa meraberitahukan importir bahwa dokumen 
telah tiba;

10,a#PT* SI menyampaikan asli LPSI kepada bank devisa 
pembuka L/C dan copynya kepada importir;

11, Importir mengisi PIUD, SSBC, SSP dan mengajukan ke - 
pada bank devisa dan menyelesaikan pungutan impor, 
Importir menghityng sendiri besamya bea masuk dan 
PPN, bea masuk tambahan, PPh pasal 22, PPn, BM ber - 
dasarkan bah an keterangan yang tercantum dalam LPSI 
dan mencantumkannya dnlam PIUD serta melunasinya pa
da bank devisa , Bank devisa wajib memeriksa kebena- 
ran perhitungan importir.
B/L atau AwB, LPSI, PIUD dan bukti pembayaran dise - 
rahkan oleh bank devisa kepada importir;

12, Importir mengajukan PlUDf SSBC dan SSP kepada Ditjen 
bea dan cuk&i di pelabuhan bongkar beserta dokumen 
impor lainnya untuk pengeluaran barang.
Importir menyerahkan pada Ditjen bea dan cukai di pe-
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labuhan bongkar PIUD, LPSI, B/L atau AwB,P0, bukti 
pembayaran dan dokumen impor lainnya yang berkaitan 
untuk pengeluaran barang, Ditjen bea dan cukai menco- 
cokkan dokumen-dokumen tersebut dengan manifest/ PU 
dan barang impor yang bersangkutan sebagai dasar pe - 
ngeluaran barang.

13. Barang keluar,
Ditjen bea dan cukai akan memeriksa kembeli barang- 
barang yang telah diperiksa di luar negeri oleh sur - 
veyor (dilindungi LPSI), apabila:
1. Segel yang dipasang oleh surveyor pada peti keraas 

(container) ditemukan rusak, atau pada peti kemas 
tdrdapat tand&-tanda bekas dibuka atau terjadi 
penggantian identitas;

2. Terdapat kebocoran atau kerusakan pada kemasan;
3. Jumlah koli dan jenis kemasan yang dinyatakan da - 

lam PIUD tidak cocok dengan yang tercantum dalam
manifest / PU;

4. Pemeriksaan dari segi kemasan menunjukkan barang-
barang dalam kemasan tidak sesuai uraian borsng- 
barangnya;

5. Diteriraanya informasi dan atau intelejen mengenai 
pengapalan / pengiraman tertentu;

6. Bea dan cukai memiliki bukti nyata bahwa nilai ba - 
rang yang dikapalkan berbeda jauh dari apa yang di- 
beritahukan oleh surveyor;
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7* Permohonan penijauan kembali atas permohonan banding 
yang diajujcan importir karena importir tidak disetu- 
ju dengan XjPSI yang diterbitkan surveyor.

Pesyaratan eksportir
Sejak dikeluarkannya Pakdes 1987 (tanggal 24 desem - 

ber 1987)t maka angka pengenal ekspor (APE), angka pengenal 
ekspor sementara (APES) dan angka pengenal ekspor tambahan 
(APET) ditiadakan.Untuk itu ekspor dapat dilakukan oleh:
- Setiap pengusaha yang mempunyai SIUP;
- Setiap pengusaha yang mempunyai ijin usaha dari departe^.- 

men tehknis

Persyaratan ekspor pada bank devisa:
- Menjadi nasabah bank yang bersangkutan;
- Menyerahkan SIUP / surat ijin usaha dari departemen tehk
nis;

- Menyerahkan contoh tends tangan dari orang-orang yang di- 
beri ijin perusahaan tersebut untuk menandatangani doku - 
men-dokvunen ekspor;

- Menyerahkan akte pendirian dari perusahaan, NPWP, TDP, 
dan surat ijin lainnya.

Dari persyaratan ekspor di atas, make eksportir dapat di- 
klasifikasiken menjadi:
1. Eksportir biasa (SIUP dan ijin departemen tehknis)
2, Eksportir terdaftar (pengusaha yang dp.pat peng&kuan dari
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menteri perdagangan untuk mengekspor barang-barang ter- 
tentu)♦

Berdasarkan telex Ditjen Perdagangan Luar Negeri 
No# OQ3/DAGLU/KWT/I/88,, komoditi ekspor digolongkan men - 
jadi:
1. Barang bebas;
2. Bareng yang diatur tata ni8ganya;
3. Barang yang diawasi ekspomya;
4. Barang yeng dilarang ekspornya,

Tata laksana ekspor menurut Instruksi Presiden No. 3 Tahun 
1991.

Semua ekspor barang baik melelui L/C maupun tanpa L/C 
dilakaanaken dengan menggunakan PEB yang diisi oleh ekspor
tir dengan lengkap dan benar.

Pada prisipnya barang ekspor tidak dilakukan pemerik
saan, kecuali:
a. Barang yang diatur tata niaganya, seperti lmpit rotan, 

kayu gergajian, kayu olahan, dan kayu cendana;
b. Barang yang terkena pajak ekspor (PE) atau paja3c ekspor 

tambahan (PET), seperfci! rotan, kvQ.it, kayu, r.dan produk 
olahannya;

c. Barang yang raendapat fasilitas pembebasan atau pengemba- 
lian bea masuk dan pungutan impor lainnya atas impor ba- 
han baku / penolong dari barang ekspor tersebut (fasili
tas yang ditangani BAPEKSTA).
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Pemeriksaan bareng-barang tersebut dilakukan oleh 
surveyor yeng ditunjuk oleh pemerintah* Hasil pemeriksa- 
an dari surveyor berupa fcaporan Hasil Pemeriksaan Surve- 
yor-Ekspor (LPS-S).
Pemeriksaan oleh surveyor meliputi:
a. Jenis barang;
b. Jurolah;
c. Spesifikasi teknis;
d. Nomor dan poo tarif;
e. Fajctor keterkaitan untuk barang yang mendapat fasilitas 

BAPEKSTA;
f. Jenis kemasan;
g. Merk kemasan;
h. Harga satusn dan harga total barang;
i. Besarnya PE / PET;

Pemenuhan kentusn di bidang elcspor.
Terhadap bareng-barang ekspor pemeriksaannya dila - 

kukan oleh PITJEN Bea dan Cukai apabila ada kecurigaan 
bahwa barang-barang ekspor tersebut adalah:
1* Tergolong barang yang terkena pemeriksaan (oleh surve - 

yor) tetapi tidak tercantu® dalam PEB;
2. PE / PET nya tidak dibayar sepenuhnya;
3. Termasujc barang yang terkena larangan ekspor*

Disamping itu pemeriksaan barang-barang ekspor juga 
dilakukan oleh bea dan cukai terhadap:
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1, Barang ekspor yang dilengkapi pra-LPS (barang yang wa - 
jib dilakukan pemeriksaan oleh surveyor) tetapi barang 
ekspor tersebut:
a* Segelnya rusak;
b. Tidak ada segel / TPS;
c. Noraor segel / TPS bebeda dengan yang tercantura dalam 

pra-LPSj
d. Ukuran dan jenis atau identitas peti kemas atau ke - 

masan lainnya berbeda dengan yang tercantum dalam 
pra-LPS;

e. Peti kemas atau keraasan lain terdapat tanda bekas di- 
rusak;

f. Kejanggalan kapasitas dengan isi atau berat;
g. Barang yang dikeluarkan dari pelabuhan karena tidak 

jadi diekspor;
h. Ada informaai dan atau intelijen.

2, Barang ekspor tidak wajib LPS, tetapi barang tersebut:
a. Barang yang dikeluarkan dari pelabuhan karena tidak

jadi diekspor; 
b* Ada informasi dan atau intelijen.

Semua ekspor barang wajib menggunakan PEB (pemberita- 
huan ekspor barang), kecuali: 
a* Barang pindahan;
b. Barang penujnpang;
c. Barang kiriman yang nilainya tidak lebih dari
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Rp. 1,000.000,00.
d. Barang kerajinan rakyat, sepanjang bukan barang dagang- 

an;
e. parang purbakala, mengandung nilai sejarah atau kebuda- 

yaan sesuai dengan ijin dari instansi yang berwenang;
f. Barang-barang lain yang ditetapkan oleh Menkeu*
Arus dokumen PEBs
1, PEB diisi rangkap tujuh didaftarkan oleh eksportir ke - 

pada bank devisa;
2. Bank devisa wajib meneliti kelengkapan dan kebenaran 

pengisian PEB;
3- PEB yang telah didaftar dan diteliti diserahkan kembali 

ke eksportir untuk diteruskan ke DITJEN Bea dan Cukai 
di pelabuhan muat barang;

4. PEB yang telah dibubuhi tanda persetujuan muat oleh pe- 
jabat DITJEN Bea dan Cukai dikembalikan kepada bank de
visa (kecuali untuk arsip DJBC) oleh:
a. Eksportir untuk ekspor dengan L/C;
b, Kant or Inspelcsi Ditjen Bea dan Cukai untuk ekspor 

tanpa L/C (eelambat-larabatnya tujuh foairi sejak tang- 
gal persetujuein muat);

5. PEB lerabar II, III, IV dan tiga copy dari lembar asli di- 
sampaikan oleh bank devisa kepada instansi masing-masing.
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Keterangan s
1. Sales contract;
2. Importir luar negeri mengajuken permint&an pembujcaan 

L/C kepada banknya di luar negeri;
3. Bank devisa menerima L/C dari bank pembuka di luar ne

geri.
Penerimaan L/C oleh bank perabuke ada tiga bentuk:
8. Mail, suatu L/C yang dibuka melalui surat;
b. Short cat?le, L/C yang dibuka sebagai pendahuluan 

sehingga hanya memuat pokok-pokpoknya saja;
c. Pull detail cable, L/C yang dibuka seluruhhya de

ngan telex dan seluruh persyaratan L/C tercantum 
di dalaranya.

Kegiatan transaksi ekspor pada suatu bank devisa dimu- 
lai dengan penerimaan sebuah L/C ekspor. Dimana L/C 
yang dapat diterima untuk mengcover transaksi ekspor 
dari Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan 
sebagai berikut:
a. Ii/C harus dibuka oleh bank-bank prima di luar nege

ri, Yaitu bank yang telah menjadi koresponden bank 
devisa tersebut atau koresponden bank-bank pemerin- 
tah atau bank-bank swasta di Indonesia;

b. L/C harus berbentuk irrevocable L/C;
c. Jenis valuta asing dalam L/C merupakan valuta asing 

yang dapat diarobil alih oleh Bank Indonesia;
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d, L/c yeng dibuka tunduk pada UCPDC yang berlaku, yai
tu UCP 1983;

e. Masa berakhimya L/C harus di Indonesia.

Sebelum pembukaan L/C tersebut diberitahukan pada pihak 
penerima, bonk devisa harus memperhatikan hal-hal seba
gai berikut:
- L/C yang diterima diteliti keasliannya atas dasar:

a. Test key arrageraent antara bank pembuka L/C deng- 
en bank devisa tersebut;

b. Authorized signature book dari bank pembuka L/C 
untuk mencocokkan tanda tangan.

- L/C tersebut harus dicatat dalem register L/C ekspor,
4. Pemberitahuan kepada eksportir oleh bank devisa atas 

penerimaan L/C;
5. Untuk barang tertentu yang wajib diperiksa oleh surveyor 

dengan menerbitkan pra LPSt yaitu barang yang termasuk 
katagori barang yang diatur tata nisganya, barang yang 
terkena PE / PET, dan barang yf<ng mendapat faailitas 
pembebasan atau pengerabalian bea raasuk dan pungutan im
por lainnya atas impor b&han baku / penolong dari ba
rang ekspor tersebut (fagilitas bapeksta);

6. Eksportir mengajukan PEB kepada bank devisa, dan untuk 
barang tertentu wajib disertakan pra LPS;

7. Bank devise meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisi- 
an PEB dengan njemberikan nomor dan tanggal registrasi
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serta menandatangani PEB dan selanjutnya menyerahkan 
pada eksportir;

8. Eksportir menyerahkan PEB kepada bea dan cukai untuk 
persetujuan muat;

9. Eksportir mengirim barang dan untuk barang tertentu di- 
awasi pemuatsnnya oleh surveyor;

10.Eksportir menyerahkan dokumen ekspor kepada bonk devisa 
untuk negosiasi;

11.Bank devisa tnengirim dokumen ekspor kepada bank luar 
negeri untuk meminta pembayaran atau aksept&si wesel 
(dalam hal ekspor atas dasar L/C berjangka);

12.Apabila eksportir menjual devise ekspomya, untuk wesel 
unjuk dibeli oleh banJc dengan kurs beli bunk, dan untuk 
wesel berjangka dibeli oleh bank dengan kurs beli bank 
dikurangi diskonto yang ditetapkan oleh bf-nk;

13.Bank devisa dspat melakukan rediskonto devisa hasil 
ekspor kepada Bank Indonesia;
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B A B  III

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM LETTER OP CREDIT 
SEBAGAI SARANA KREDIT UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN

1. Sales contract■ yw, 1 <■.' HH>—

Seperti kita ketohui terjadinya transaksi ekspor- 
impor didahului dengan adanya perjunjitm jual beli (sales 
contract) antara kedua belah pihak. Sales contract merupa
kan dokumen penting, karena berdasarkan perjanjian inilah 
saling pengertian antara eksportir den importir diterang- 
kan dan ditegaskan.
Alur terjadinya sales contract adalah:

Surat penawaran....Surat pesanan/.....  Sales contract
Order sheet

Dibuat dan ditan- Dibuat dan ditan- Dibuat bersama- 
datangani oleh datangani oleh sama antara eks-
eksportir importir portir dan impor

tir
Dilihat dari prose? terjadinya, sales cotract mengandung 
unsu:
1. Penawaran dari satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang 

lain;
2. Pelaksanaan penyerahan barang oleh penjual dan penerima- 

annya oleh pembeli;
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3# Cara-cara pembayaran atas harga yang telah disepakati.
Dalam perdagangan intemasional, pihak eksportir bi- 

aeanya menyaropaikan harga penawaron dalam bentuk daftar har^ 
ga (price list), catalog atau proforma invoice. Pengortion 
catatan harga (qoutation) dari penjual tersebut dapat di - 
anggap sebagai permintaan kepada pihak pembeli untuk menga^ 
jukan offerte (penawaran)*
Apabila pihak pembeli njengajukan offerte dan melakukan pe - 
sanan barang dagangan dan pihak penjual menerimanya, pena - 
warfm diraaksudkan menjadi suatu kontrak jual beli yang akan 
mengikat baik penjual maupun pembeli.

Hal-hal yang akan disepakati dalam sales contract 
nantinya menjadi syarat dalam pembukaan L/C (term and con - 
dition of L/CO). Pada uraumnya hel-hal yang disepakati ada - 
lah:
1. Bentuk L/C;
2. Jumlah, nama dan uraian barang;
3# Valuta den nilai L/C;
4. Tanggal jatuh waktu L/C;
5. Tanggal pengapalan terakhir;
6. Dokumen yang perly diserahkan;
7. Pengiriman barang;
8. Syarat pembayaran;
9. Kemasan barang;
10. Penutupan asuransi, dan sebagainya.
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Bagi seorang eksportir sebelum menandatangani sales
contract harus memperhatikan hal-hal sebagai berikuts
a. Jenis L/C yang dikehendaki harus dengan tegas dinyatakan, 

apakah pembayaran atas unjuk (sight) atau dengan tenggang 
waktu (usaance);

b. Jangka waktu berlakunya L/C beserta tanggal pengapalan - 
nya, Apabila tanggal pengapalan dicentumkan dalam sales 
contract, maka eksportir sebaiknya menyantumkan klausula 
dalam sales contract tersebut yang menyatakan bahwa tang
gal pengapalan yang telah ditetapkan mungkin harus diru - 
bah apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan pihak 
eksportir;

c. Biaya-biaya pengambilalihan wesel dan dokumen oleh bank, 
biaya potongan, biaya bunga, dan lain-lain, apakah men - 
jadi beban penjual atau akan ditanggung pihak pembeli;

d. Menetapkan tanggal terakhir bagi importir untuk membuka 
L/C;

e. Apabila penjual menginginkan bahwa L/C diadpiskan melalui 
banknya, maka naraa dan alamat dari bank tersebut harus 
dicantumkan dalam sales contract;

f. Syarat pengapalan barang apakah dalam kondisi FOB (Free 
on Board), C&F (CtJst and Freight) atau CIF (Cost Insuran
ce Freight)*

g. Palam sales contract harus dinyatakan bahwa apabila L/C 
yang dibuka oleh importir ternyata tidak sesuai dengan
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syarat-syarat sales contract, maka pihajc importir harus 
menye suaikannya.

2. .Dokumen-Dokumen Yan* Diuerlukan Dalam L/Cm ■ n ■ rp»» ■ ' i1 ...... .. i * ■■ .. iwi m i i .f

Di dalajn pelajcsanaan pembayaran dengan raenggunaJcan 
L/C, yang sangat penting untuk diperhatikan semua pihak yang 
berise pent ingan adalah bahwa semua dokumen yang dibutuhkan 
bagi pembayaran tersebut harus dilengkapi. Tanpa dokumen- 
dokumen L/C yang lengjcap dan memenuhi persyaratan mengaki - 
batkan importir tidak dapat mengambil atau menerima barang 
yang dikirim oleh eksportir. Dan sebaliknya selajna dokumen 
tersebut belum lengkap importir tidak akan melakukan pem -

» •

bayaran kepada eksportir.
Eksportir setelah menerima pemberitahuan bahwa telah 

dibuka L/C untuknya dari bank penerus, segera mengurus pe - 
ngiriman barang-barang yang ditujukan kepada importir. Un - 
tuk hal tersebut eksportir harus terlebih dahulu mengurus 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barsng-barang yang 
dikirimnya. Kemudian dokvvnen-dokumen tersebut segera dise - 
rahlcan kepada bank penerus L/C sebelum habis masa berlakunya 
L/C tersebut. Oleh karena itu biasanya antara eksportir dan 
importir sebelumnya telah bersepakat mengenai berapa lam 
jangka waktu yangdibutuWcan oleh eksportir beserta dokumen- 
dokumen yang dipersyaratkan di dalam L/C.

Bank pembuJca L/C setelah menerima dokumen dari ekspor
tir dan melakukaji pembayaran sebesar nilai L/C yang dibuka-
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nya, akan menyerahkan dokumen tersebut kepada importir ji- 
ka dia telah memenuhi Icewajibannye terhadap bank pembuka 
L/C. Jadi importir harue membayar kepada bank pembuka L/C 
senilai L/C yang dibuka ujituk dapat memiliki dokumen L/C. 
dengan dokumen tersebutlah importir akan dapat mengambil 
barang yang diimpornya.

Pada pokoknya dokumen ekspor dibedakan dalam dua 
jenis, yaitu:
1. Shipping documents, terdiri dari*

a. Transport documents, yaitu: - Bill of Lading (B/L)
- Airway Bill (AwB)

b. Commercial documents, berupa: - Invoice
- Inspection certifi - 

cate
- Insurance policy

c. Official documents, berupa: - Certificate of origin
- Certificate of health
- Certificate of quality

2. Financial documents, berupa: - Draft

- $ill of Lading (BA)

Dalam pasal 506 KTOD, pengertian B/L diuraikan sebagai be- 
rikut :
Suatu tulisan yang disertai tanggal dalam mana si pengang- 
kut barang menerangkan bahwa ia telah raenerima barang-ba - 
rang tertentu untuk diangkut kesuatu temp&t alamat terten-
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tu dan untuk di sana menyerahkan barang-barang itu kepada 
seseorang tertentu dengan disebutksn berbagai perjanjian 
tentang penyerahan barang,
Dari definisi yang terdapat dalam pasal 506 KUHD tersebut, 
B/L atau konosemen merupakan dokumen muatsn yang disedia - 
ksn oleh pengangkut yang dibuat don diselesaikan di pela - 
buhan muat.
B/L untuk pengangkuten melalui lauten disebut MARINE B/L 
ateu OCEAN B/L dan mempunyai beberapa fungsi :
a. Surat perjanjian pengengkutan, yaitu antara shipper 

(eksportir) dengan carier (pengusaha kapal) untuk me- 
ngangkut barang dan diserahkan kepada consignee (impor
tir) di pelabuhan tujuan dalam keadaan seperti psda 
waktu diterima dari eksportir,

b. Tanda bukti penerimaan barang, yaitu sebagai tanda me - 
nerima barang dari eksportir untuk diangkut dan dise- 
rahkan kepada consignee di pelabuhan tujuan.

c. Tanda bukti hak milik, yaitu sebagai tanda bukti hak 
milik atas barang-barang yang tercantum di dalamnya,

d. Kwitansi pembayaran uang tambang, Di dalam B/L dican - 
tumkan pula besamya uang tambang yang harus dibayar 
oleh para eksportir, Pisamping itu dicantumkan pule 
perjanjian pembayarannya di pelabuhan muat atau di pe- 
labuh&n tujua,n.
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-Commercial invoice 
Commercial invoice adalah suatu nota yang dibuat oleh pen
jual mengensi barang-barang yang dijual, atau surat yang 
meraberikan uraian secara lengkap mengenai barging yang di - 
perdagangkan. Commercial invoice ini merupakan dokumen 
penting karena data-data yang disebutkan dapat dijadikan 
bahan untuk mengecek parang yang diterima oleh importir 
dari agen maskapai pelayaran dipelabuhen tujuan,

-Consular invoice 
Consular invoice dipakai dalam perdagangan ekspor-impor 
di dalam perjanjian perdagangan dengan, luar negeri harus 
ada ijin dari konsulat* !

-Certficate of origin 
merupakan suatu surat atau dokumen tentang dari mana asal
barang itu, Jadi merupakan bukti bahwa barang ekspor ter - 
sebut betul-betul berasal dari negara atau tempat yang te-
' lah disetujui oleh' kedua belah pihak,
-Certificate of weight
Merupakan sertifikat yang menjelasken berat kotor dan be -
rat bersih dari setiap peti pengepakan dari barang yang
diangkut. pentingnya sertifikat ini disaraping untuk menen-
kan harga barang yang harganya didasarkan atas berat ba-
rang, juga sangat diperluken oleh importir untuk mengadn -
kan persiapan segala sesuatu dalam penerimaan bareng, mi -
salnya truck, trailer.
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Certificate of quality
Merupakan suatu surat yang menerangken bahwa mutu barang 
yang dikirim itu sesuai dengan pesanan.
Packing list
Merupakan surat yang berisi perincian langsung dari ba - 
rang yang terdapat dalaaj peti, sehingga dari setiap pe - 
ti mudah diketahui isinya satu-persatu baik mengenei 
jumlah maupun mengenai jenisnya.
Wesel (draft)
Di dalam prektek perbankan, L/C dimintaken pembayaran 
dengan jalan menerbitkan sepucuk wesel yaitu pihak pen - 
jual menerbitkan wesel dengan disertai dokumen-dokumen 
yang disyaratkan di dalam L/C,
Bilamana bank telah menyetujui untuk membuka L/C, make, 
hal ini berarti bank tersebut telah mengikatkan diri 
sebagai tersangkut dan berkawajiban untuk mengakseptir 
da» melakukan pembayaran atas wesel yang diterbitkan o - 
leh beneficiary berdosarkan L/C. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa beneficiary untuJc dapat menerima pembayaran ting - 
gal menerbitkan wesel atas L/C dengan dilengkapi serang- 
kaian dokumen yang disyaratkan dalam L/C.
Pnertian wesel itu sendiri adalah peritah tertulis tanpa 
syarat yang ditujukan oleh penerbit kepada tersangkut 
untuk melakukan pembayaran pada waktu surat itu ditun - 
jukkan atau pada waktu kemudian setelah tanggal surat
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perintah itu dikeluarkan, untuk sejuralah uang yang ha - 
rus dibayarkan kepada order atau pemegang,
Tang dimaksud pemegang di eini adalah beneficiary yang 
berkedudukan sebagai penerbit dan sebag&i pemegang per- 
tama dari L/C tersebut.
Wesel tersebut karena digunaJcan untuk memenuhi suatu 
dokumentary L/C maka harus dilengkapi dengan dokumen- 
dokumen tertentu, Hal ini dapat dimengerti sebab dalam 
pembukaan L/C wesel yang diterbitkan oleh beneficiary 
yang berkedudukan sebagai penerbit dari wesel tersebut 
tidak mempunyai fonds pada bank y&ng bersangkutan, me — 
lainlcnn beneficiary dalam penerbitan wesel tersebut 
atas perintah dari importir yang telah menyipan fonds 
pada opening bank, Oleh karena itu untuk menjamin pem - 
bayaran yang telah dilakukan oleh paying bank, maka ha
rus disertai serangkain dokumen eesuai dengan yang di - 
syaratken dalam L/C,

3. Instruksi Dalam Letter of Credit
Sebagai tidak lanjut dalam penandatanganan sales 

contract yang berarti pihak eksportir dan importir telah 
sepakat mengenai isinya,,maka pihak importir eesuai de
ngan yang disyaratkan dalam kontrak mengajulaji aplikasi 
kepada bank untuk membvOca L/C kepada eksportir. Dalam me- 
ngisi formulir aplikasi pembukaan L/C, pihak pembeli / 
importir harus memperhatikon bahwa L/C aknn dibuka dengon
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mengandung persyaratan sesuai dengan sales contract* Un 
tuk meyakinkan hal tersebut, pihak importir harus raeneli-
ti hal-hal y£»ng terpenting sebagai berikut:
- Cara mengadvisfcan L/C apakah dengan surat L/C biasa 

atau dengan kawat. Apabila masa berlakunya kontrak sa - 
ngat pendek, sebaiknya dilakukan dengan kawat (short 
cable) yang merauat data-data terpenting, feemudian di - 
tegaskan dengan surat;

- Nama dan alamat lengk$p dari beneficiary / eksportir 
harus benar dan lengkap;

- Jumlah L/C harus sesuai dengan harga kontrak;
- Cara pembayaran juga harus ditegaskan apakah dengan we

sel unjuk atau pembayaran atas penyerahan dokumen-doku- 
men apabila pembayaran berjangka, harus ditegaskan pula 
biaya bunga atas beban siapa;

- Jumla lembar invoice yang harus ditandatangani juga di
nyatakan secara tegas;

- Apabila dilcehendaki dokumen-dokumen antara lain certifi
cate of origin, packing list dan sebagainya juga jumlah 
copy yang diperlukan harus disebutkan secsra tegas;

- Nama pelabuhan pengapalan atau nama negara dimana barang 
akan dikapalkan dan nama pelabuhan pembongkaran harus 
dinyatakan secera jelas;

- Pokumen pengapalan apabila kondisinya C&F atau CIF, maka 
diminta agar diserajakon suatu "full set of clean on board

69

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK - ASPEK HUKUM ... ABDUL RASYID



bills of lading" yang dibubuM cap "freight prepaid" 
sedang apabila kondisinya FOB , maka dibubuhi cap 
"freight payble at dtftination";

- Uraian dan kantwo dari barang-barang harus dicantum- 
kan sesuai dengan sales contrct;

- Apabila tidak dikehendaki dilakukan pind&h kapal 
(transhipment) di pelabuhan lain, maka harus tegas 
dicantumksn "transhipmen prohibited".
Demikian pula apabila tidak dikehendaki pengapalan 
sebagian-sebagian, maka juga harus dicantumkan secera 
tegas "partial shipment are not permitted" 5

- Tanggal pengapalan *fcerakhir dan masa berlaktinya L/C 
(expiry date) dicantukan secara tegas;

- Apabila importir menghendaki agar dokumen-dokumen pe- 
ngapalan segera di kirim kepadanya, maka dicontumkan 
pula dalam L/C suatu klausula yang berbunyi "dokumen- 
dokumen harus diserahkan kepada negotiating bank se - 
lambat-larabatnya X hari setelah tanggal pengtluaran 
dolcumen-dokujuen tersebut.
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P A B IV

PERANAJ* PER3ANKAJ* PA.N INTERNATIONAL CHAMBER OP COMMERCE 
(ICC) DALAM KELANCARAN PAN KSAMANAN TRANSAKSI EKSPOR-IMPOR

1. Peranan Perbankan• ii n mi m* ifi « « « i « * ■

Transaksi perdagangan luar negeri terselenggara de
ngan bailc apabila hubungan pembayarannya lancnr. Padahal 
transaksi perdngangan luar negeri mengandung beberapa ken- 
dala seperti pembeli dan penjual berkedudukan di negara 
yang berbeda. pisamping itu keinginan antara pembeli dan 
penjual pada prinsipnya berlawanan, Pembeli menginginkan 
pembayaran dilakukan setelah barang diterima, sedangkan 
penjual menginginkan menerima pembayaran lebih dulu sebe- 
lum mengirim barangnya. Jadi waktu pelaksanaan pembayaran 
oleh pembeli tidak sajn dengan penyerahan barang secara fi- 
sik oleh penjual, hal ini dapat dimaklumi karena baik pen
jual maupun pembeli sajna-sama tidak mau menanggung risiko.

Untuk raengatasi kesulita tersebut harus ada kompro- 
mi, yaitu dengan jalan pembayaran dilakukan bukan terhadap 
penyerahan secara fisik, melainkan dengan jalan penyerahan 
dokujnen. yang roencermiijkan adanya kepercayaan.

Satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjembatani 
jalannya transaksi yang dilakukan penjual dengan pembeli a^ 
dalah lerabaga perbankan.

Prinsip lembaga perbankan sebagai pihak ketiga dalam 
penyelesaian transaksi ekspor-impor melalui letter of credit
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adalah s
a. Bahwa bank hanya terikat pada kata-kata (redaksi kalimat) 

yang tercantura pada L/C (pasal 3 UCP);
b. Bahwa bank hanya bertajiggung jawab dan berurusan dengan 

dokuraen-d9kwnenf dan bonk tidak dapat dituntut apabila 
terjadi kesalahan secara fisik (pasal 4 UCP)j

c. Bahwa bank hanya bortanggung jawab atas kebenaran pemerik
saan dokumen sebagainjana tarapak pada permukaannya (pasal 
15 UCP), artinya kewajiban bank untuk meneliti semua do
kumen adalah cukup sampai raeraastikan bahwa menurut peng - 
lihatan dari luar dokumen-dokumen tersebut sudah memenuhi 
syarat. Dengan demikian bank tidak bertanggung jawab atas 
kepalsuan dari setiap dokumen.

Di Indonesia, bank-bank yang diperkenankan melayani 
transaksi ekspor-impor hanyalah bank-bank yang sudah menda- 
pat persetujuan Bank Indonesia sebagai bank devisa.

Dokumen-dokumen ekspor yang diterima dari eksportir 
harus segera diadakan pemeriksaan oleh bank devisa untuk men- 
dapatkan kepastian apakah dokumen-dokumen yang diterima dari 
eksportir terdapat kelainan-kelainan (discripancies), atau 
tidak.

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pemeriksa- 
an dokumen ekspor oleh bank devisa adalah;
1. Apakah dokumen ekspor diserahkan sesuai dengan syarat-sya- 

rat penyerahan dokumen yang dicantumkan dalam L/C, tidak
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kadaluarsa, dan tidak melampaui jangka waktu terakhir 
suatu L/C;

2, Apakah jenis dan jumlah lembar dokumen yang diterima 
telah lengkap sesuai dengan yang dirainta/dipersyarat- 
kan di dalam L/C;

3. Apakah menurut UCP isi dari dokumen yang diterima su - 
dah benar,

Di Indonesia, dalam pelaksanaan transaksi ekspor 
baik atas dasar L/C maupun non Ii/C harus dilakukan dengan 
formulir PEB (ipemberitahuan ekspor barang), PEB yang dia- 
ji&an oleh eksportir kepada bank devisa untuk dimintakan 
pengesahan, maka bank devisa wajib meneliti kelen^capan 
dan kebenaran PSB yang diisi oleh eksportir tersebut, 
Penelitian oleh bank devisa tersebut mencakup:
1, Jenis formulir yang dipergunakan;
2. Nomor SIUP, NPffP;
3. Jenis barangnya, apakah tidak.termasuk jenis barang 

yang dilarang untuk diekspor, apakah uraiannya sudah 
sesuai dengan uraian barang pada L/C, dan apakah keraas- 
an yang digunakan telah sesuai dengan yang diminta da - 
lam L/C;

4, Jenis valuta asing;
5# Pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
6. Noraor L/C, opening bank, tanggal pengapalan terakhir, 

tanggal kadaluarsa L/C, apakah sudah sesuai dengan L/C;
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7. tanda tangan ekaportir.
Pemeriksan oleh bank devisa daiam kaitannya dengan 

kebenaran pengiaian Î EB oleh eksportir mencakup kebenaran 
pengiaian kplom dan kebenaran dalajn perhitungan PS / PET. 
Sedangkan pemeriksaan oleh bank devisa dalam kaitannya 
dengan kelengkapan (dokwuen penunjang) yang diajukan oleh 
eksportir mencakup pra - XrPS, yaitu untuk ekapor barang 
yang diatur tata niaganya, yang terkena PE / PET, dan 
ekspor barang yang mendapat fasilita8 BAPEKSTA (pasal 3 
SK MenKeu No. 738 tahunl991» tentang tatalaksana pabean 
di bidang impor). pisajnping itu juga mencakup SSBt yaitu 
bagi barang yang terkena PE / PET.

TindaJcan-tndakan yang perlu dilakukan oleh bank 
devisa pada saat*eksportir mendaftarkan PEB nya adalah:
1. Untuk barang-barang yang diawasi ekspomya, bank devi

sa membubuhkan nomor' dan tanggal PEB, jumlah dan nilai 
ekspor barang dan membubuhkan paraf pejabat dan cap 
bank.

2. Untuk barang-barang yang diterapkan pengawan mutunya 
(wajib SPM atau §M), bank devisa wajib menolak PEB bi- 
la PEB ti^ak dilampiri asli SPM atau lembar asli SPM 
tidak diisi dengan lengkap dan apabila uraian dan mutu 
barang dalam PEB tidak sama dengan SPM yang bersangkut- 
an.

3# Untuk barang yang diatur tata niaganya (khusus tekstil
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dan produk tekstil) wajib memiliki Pemberitahuan Eks
por Tekstil (PET) bila diekfepor ke negara yang member- 
lakukan kuota, maka bank devisa tidak akan memberi No, 
registrasi dan membubuhkan nama jelas serta cap bank 
yang bersangkutan bila PEB tidak disertai PET;

4. Untuk barang -barang yang wajib diperisa oleh surveyor 
(wajib Pra LPS), maka bank devisa tidak memberi nomor 
registrasi dan membubuhkan nama jelas serta cap bank 
yang bersangkutan apaila PEB tersebut tidak disertai 
Pra LPS;

5. Untuk barang-barang yang terkene pajak ekspor dan pajak 
ekspor tambahan (PE / PET), maka bank tidak memberi no- 
raor registrasi dan membubuhkan nama jelas serta cap 
bank yang bersangkutan apabila eksportir tidak melunasi 
kewajibannya atas PE / PET atau tidak menyerahkan SSB.

Dokumen-dokumen ekspor yang diterima dari eksportir 
harus segera diaflakan pemeriksaan oleh bank devisa untuk 
mendapatkan kepastian, apakah dokumen-dokumen yang diteri
ma dari eksportir terdapat kelainan-kelainan (discrepan
cies) , atau tidak.

Pemeriksaan setiap jenis dokumen terhadap setiap 
L/C harus dilakukan poin demi poin, sesuai dengan persya
ratan dokumen yang diuraikan di dalam L/C.

Dalam kaitannya dengan tugas pemeriksaan dokumen 
tersebut pihak bank dalam berhubungan dengan bank luar
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negeri disamping mensyaratkan bank prima dan mempunyai 
hubungan koresponden dengan banknya, juga mensyaratkan 
adanya control of document dengan bank yang bersangkutan.

Control of docujnent tersebut berfungsi sebagai pe- 
ngawasan dalam hubungan antar bank (dengan bank luar nege
ri), yaitu apakah dokumen-dokumen yang dikeluarkan otentik 
atau tidak.
Control of document terdiri dari *
1. Test Key, yaitu daftar kode antar bank;
2. List of Signature, yaitu daftar contoh tanda tangan;
3. Term of Condition, yaitu kondisi dalam pengiriman L/C;
4. Speciament surat berharga, yaitu masing-masing bank 

hF-rus tahu surat-surat berharga yang dikeluarkan.
Dalam hal bank devise berkediidukan. sebagai opening 

bank* maka bank devisa wajib memeriksa P. L/C yang diteri
ma dari importir secara teliti dan seksama, terutama me- 
ngenai hal-hal sebagai Iperikuts
a, Apakah P* L/C telah diisi lengkap dan ditanda tangani 

oleh pen gurus perusahaan yang berhak menanda tangani 
dokumen impor,

b. Apakah negara tujuan pembukaan L/C tidak tennasuk nega- 
ra larangact wntffk impor;
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c. Apakh jenis L/C dan cara pembukaan L/C sudah dicoret 
man a yang tidak diperlukan;

d. Apakah tanggal jatuh tempo L/C dicantumkan menurut urut- 
an tanggal yang logis» yakni tanggal pengapalan terakhir 
tidak boleh setelah tanggal jatuh tempo L/C.

2. Peranan International Chamber of Commerce (ICC)■ I ” I 'M 1 I*1 " * 1 1" I 1 1 1,1 I ■ »f
#

ICC adalah suatu organisasi non pemerintah yang me- 
layeni pemiagaan dunia. Adapun tugas-tugaa ICC adalah : 
a* Mewakili masyarakat dunia usaha di tingkat nasional dan 

i nt e m a  si onal;
b. Meningkatkan perdagangan dan investasi dunia berdasar

kan perdagangan yang bebas dan adil;
c. Menyelaraskan prajctek-praktek perdagangan dan merumuskan 

pedoman dan terminologi bagi para importir dan ekspor
tir;

d. Menyediakan jasa-jasa praktis bagi dunia usaha, seperti 
pengadilan arbitrase ICC, biro maritim intemasional 
ICC, institut hukum dan praktek niaga intemasional ICC, 
dan lain-lain;

Salah satu tugas ICC yang sudah terealisir adalah 
peraturan mengenai pembukaan "letter of credit" secara in
temasional', Pertama kali peraturan mengenai pembukaan L/C 
yang dalam bahasa Inggris dinamakan "Uniform Custom and 
Practise for Commercial Documentary Credits" atau dising-
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kat UCP, pada seat ICC mengadakan konggres yang ke-7 di 
Wina pada tahun 1933- Dengan makin meluasnya pembukaan 
L/C sesudah perang dunia II, maka pada tahun 1951 kongrea 
ICC telah meninjau kembali ketentuan-ketentuan dalam UCP 
edisi 1933t Pada tahun 1962 ICC mengadakan kongres lagi 
untuk mengubah ketentuan-ketentuan UCP. Perubahan tera- 
khir adalah yang diputuskan oleh kongres ICC pada tahun 
1983 (1983 revision). UCP 1983 revision ini berlsku se
cara intemesional mulai tanggal 1 Oktober 1984 dan masih 
berlalcu hingga sekerang.

Karena itu dala*& formulir-formulir L/C harus di- 
cantumk&n penegasan bahwa L/C tersebut tunduk pada UCP 
1983 revision. Penegasan ini biasanya dinyatokan dengan 
suatu klausula yang dicetak pada sebelah kiri dari L/C* 
yaitu:"Unless other expressly stated, this credit is sub
ject the uniform customs and practise for documentary 
credit(1983 revision) international chamber of commerce 
publication No. 400".

Fencantuman redaksi kalimat tersebut sebagai tan
da pemyataan untuk melindungi bank pembuka L/C oleh ka
rena istilah-istilah yang digunakan dalam L/C tersebut 
akan diartikan sesuai dengan pengertiannya yang tercantum 
dalam UCP tersebut*

Di Indonesia, penundukan terhadap UCP disimpulkan 
dari ketentuan pasal 2.2,3*0 jo pasal 2.2.4.C himpunan
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ketentuan dan prosedur lalu lintas devisa (HPLLD), yeng 
mengatur agsr setiapp pembayaran transaksi perdagangan 
luar negeri yang menggunakan L/C tunduk pada UCP. Apabila 
menyimpang dari UCP, maka L/C tersebut harus ditolak.

Disomping tugas-tygas di atas, ICC mempunyai pera
nan dalam perdagangan ekspor-impor, yaitu:
1. Menentukan syarat-syarat/kondisi harga yang berasal 
dari intemtional rules for the interpretation of trade 
terms (Incoterms),

Kondisi harga menurut incoterms terdiri darit
a, PAS (Free Along Side)

yaitu harga barang sampai di samping kapal (derma- 
ga),

b. FOB (Free on Board)
yaitu harga barang di tambah biaya pengangkutan ke 
dermaga, sampai biaya pemuatan barang ke atas kapal,

c. C&F (Cost and Freight)
yaitu harga barang FOB ditambah biaya pengangkutan 
(biaya tambang) ke pelabuhan tujuan,

d, CIF (Cost Insurance Freight)
yaitu harga barang ditambah premi asuransi,

Contoh syarat harga dengan angka:

1 • ■ ■ I l I— II l|n 1 III | ■! ■! '■ " | >!■ -  —

6, Alfred Hutauruk, Sistem Peleksanan Ekspor-impor 
i)an Lalu Lintas Devisa Di Indonesia, Erlangga, Jakarta, 
1983, h.,;254.
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a. PAS ................  « US $ 10,000,00-:;
+ Stevedoring

(biaya muat) ...... = US $ 50,00

b. FOB ................  *r MS $ 10.050,00
+ Freight ........... e US $ 600,00

c. C&F ........ c US $ 10.650,00
+Premi asuransi ..... = US $ 50,00

d. CIF ................  « US S 10.700,00
2. Menentukon jenis-jenis I»/Q yang berasal dari UCP, yaitui

a. Revocable credit dan irrevocable credit;
b. Sight credit $an ussance credit;
c. Red clause credit;
d. Confirmed credit;
e. Transferable credit;
f. Back to back credit;
g. Revolving credit.
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B A B  V 
P S N U T U P

1. Kesimpulan
a. Cara pembayaran dengan L/C memberikan kepastian pada 

eksportir adanya pembayaran bagi barang yang dieks - 
pomya. Kepastian adanya pembayaran tersebut tercer- 
rain dari adanya kewajiban pihak importir untuk mem - 
beritahukan pada pihak eksportir bahwa telah dibuka 
L/C untuknya (eksportir)* Kewajiban peraberitahuan 
tersebut dilakukan oleh importir sebelura eksportir 
mengirim barang-barang ekspomya. Dari adanya pem - 
beritahuan pembukaan L/C dari pihak importir terse - 
but, berarti importir telah menyediakan dana pada 
suatu bank devisa (opening bank) untuk pembayaran 
barang yang diimporaya. Jadi ;jaminan pembayaran ter- 
hadap eksportir sudah ada sejak importir melakukan 
pembukas£i Jj/q terhadap opening bank atas najnanya.

b. Eksportir akan menerima pembayaran sepanjang ape 
yang disyaratkan dalam L/C terpenuhi. Apabila doku - 
men-dokumen ekspor yang disampaikan oleh eksportir 
tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh L/C maka 
bank devisa berkewajiban untuk menolak pembayaran. 
Pemeriksaandokuoen L/C dari eksportir oleh suatu 
bank devisa dilakukan atas dasar kenyataan atau 
yang kelihatan pada permukaan. Dengan kata lain do -
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kumen-dokumen ekspor tersebut harus memenuhi persya
ratan forrail sebagaimana yang disyaratkan dalam L/C. 
L/C pada umumnya ditujukan untuk kepentingan ekspor
tir. Dengan adanya L/C, eksportir meraperoleh jaminan 
bahwa barang-barang yang diekspomya akan dibayar 
bila semua persyaratan dalam L/C telah dipenuhinya. 
Karena itu eksportir biasanya raenganjurkan importir 
agar menerbitkan / membuka L/C untuk kepentingan 
eksportir tersebut, sehingga ia dapat merealisasikan 
ekspor yang dimaksud. Dalam pembukaan / penerbitan 
L/C itu, bank merupakan lembaga yang mempunyai peran- 
an penting, karena bank tersebut bertindak sebagai 
pengganti (kuasa) importir yaitu pihak yang memberi 
jaminan kepastian kepada eksportir, bahwa pembayaran 
akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan per
syaratan yang ada dalam L/C. Dengan demikian L/C me
rupakan fasilitas bank bagi importir untuk mempermu- 
dah cara pembayaran yang aman kepada eksportir.

Pengaturan mengenai masalah L/C telah diusa - 
hakan kearah kesatuan oleh ICC yang dinamakan UCP 
1983. Dalam pembayaran ekspor-impor melalui L/C ini, 
prisip bank selaku pihak ketiga adalah: bank hanya 
berurusan dengan dokumen-dokumen saja, dan tidak ber- 
tanggung jawab terhadap barang (pasal 4 UCP 1983).
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Dalam pembukaan L/C, eksportir hendaknya mensyarat
kan kepada importir untuk membuka L/C pada bank de
visa yang dapat dipercaya kemampuan keuangannya (bo- 
nafide) dan yang mempunyai bank koresponden atau ca- 
bang di negaranya.
Importir dalam membuka L/C hendaknya memberikan per- 
syaratan yang terperinci dan jelas dan yang penting 
adalah mempunyai kemungkinan persyaratan tersebut 
dapat dipenuhi oleh eksportir (persyaratan tidak ber- 
lebiban).

Bank devisa yang menorima dan memeriksa dokumen L/C, 
hendaknya melakeanakan tugasnya dengan cermat dan 
teliti. Apabila ada keragu-raguan dalam hal pemerik
saan dokumen, pihak Bank sebaiknya menanyakan terle- 
bih dahulu kepada pihak yang menerbitkan dokumen, A- 
tau menanyakan kepada bank korespondennya mengenai 
kebenaran dokuraen yang bersangkutan. Untuk itu se - 
baiknya bank tidak melakukan pembayaran, akseptasi 
atau penyelesaian atas dokumen yang bersangkutan se- 
belum ada kepastian kebenarannya. Namun apabila ter- 
paksa melakukan pembayaran, akseptasi atau penyele - 
saian dokumen sebaiknya bank minta jaminan secukup >- 
nya,
Bagi pihak eksportir dalam menyerahkan dokumen-doku
men ekspor, hendaknya jauh sebelum batas terakhir
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penyerahan dokumen, sehingga apabila terjadi keku - 
rangan atau kesalahan dalam penyerahan dokumen, pi
hak eksportir mempunyai waktu untuk melakukan per - 
baikan dan penguruaan dokumen. Dengan demikian eks
portir terhindar dari kerugian akibat penundaan atau 
tidak adanya pembayaran#
Walaupun Bank tidak bertanggung jawab apakah barang 
dimaksud dalam dokujtien benar atau tidak, untuk meng- 
hindari kemungkinan adanya pengiriman barang tidak 
sesuai dengan dokumen, sebaiknya bank memberi petun- 
juk kepada nasabahjnya agar berhati-hati. Terutama 
terhadap partner dagang yang baru dan belum kenal. 
Miealnya nasabahnya diserankan agar minta kepada 
partner dagangnya yaitu mensyaratkan barang wajib . 
diperiksa oleh surveyor, dengan harapan barang yang 
dikirim sama dengan yang dimaksud dalam dokumen, 
Apabila L/C dibuka oleh Bank yang bukan koresponden- 
pihak Bank perlu terlebih dahulu menanyakan kebennr- 
annya melalui bank korespondenjiya dan menanyakan bo- 
nafiditas bank bersangkutan, Bonafiditas bank pembu- 
ka h/0 sangat diperlukan agar dikemudian hari tidak 
menemui kesulitan dalam hal pembayaran.
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