
Tata Cara Pembayaran TransaksiTata Cara Pembayaran Transaksi

Dalam Kontrak BisnisDalam Kontrak Bisnis



•• Dalam kontrak bisnis ada klausula mengenai Dalam kontrak bisnis ada klausula mengenai 
pembayaranpembayaran

•• bila para pihak asing, jauh maka faktor bila para pihak asing, jauh maka faktor 
keamanan pentingkeamanan penting

•• (misalnya: advance payment untuk ekspor (misalnya: advance payment untuk ekspor 
impor) impor) 



•• Tata cara pembayaran dengan LC:  Tata cara pembayaran dengan LC:  

•• caranya: importir mengajukan aplikasi lc caranya: importir mengajukan aplikasi lc 
kepada bank devisa negara (opening bank) kepada bank devisa negara (opening bank) 
untuk manfaat penjual. OB mengirimkan LC untuk manfaat penjual. OB mengirimkan LC 
kepada beneficiary melalui korespondent bank di kepada beneficiary melalui korespondent bank di 
negara eksportir, baru barang dikirim.negara eksportir, baru barang dikirim.

•• Klaim dengan mengajukan dokumen asli Klaim dengan mengajukan dokumen asli •• Klaim dengan mengajukan dokumen asli Klaim dengan mengajukan dokumen asli 
pengiriman barang kepada advising bank, pengiriman barang kepada advising bank, 
duplikat pada pembeli. duplikat pada pembeli. 

••Bank meneliti dan membayar.Bank meneliti dan membayar.

••



••••Jenis:Irrevocable and Confirmed LC karena Jenis:Irrevocable and Confirmed LC karena 
tidak bisa dibatalkan/diubah.tidak bisa dibatalkan/diubah.

•• sight L/C: pembaran dilakukan oleh sight L/C: pembaran dilakukan oleh 
negotiating bank kepada eskportir 7 hari kerjanegotiating bank kepada eskportir 7 hari kerja

•• red clause L/C: pembayaran dilakukan oleh red clause L/C: pembayaran dilakukan oleh 
negotiating bank kepada eksportir sebelum negotiating bank kepada eksportir sebelum 
barang dikapalkanbarang dikapalkanbarang dikapalkanbarang dikapalkan



•• Uniform Custom & Practice for Documentary Uniform Custom & Practice for Documentary 
Credit (UCP)Credit (UCP)

•• International Chamber of Commerce International Chamber of Commerce 
menentukan UCP sebagai acuan yang sama bagi menentukan UCP sebagai acuan yang sama bagi 

para pihak yang melakukan transaksi L/C. para pihak yang melakukan transaksi L/C. 

••UCP 500 UCP 500 –– 1993: 1993: 

••••



•• Sifat Hukum Dalam UCP:Sifat Hukum Dalam UCP:

•• UCP menganut prinsip separation UCP menganut prinsip separation 
(bank/perjanjian kredit terpisah dari kontrak (bank/perjanjian kredit terpisah dari kontrak 

pokok)pokok)

•• UCP merupakan hukum yang mengatur: UCP merupakan hukum yang mengatur: 
prinsip lex specialis de roogat lex generalis, prinsip lex specialis de roogat lex generalis, 

bersifat memaksa bila dipilihbersifat memaksa bila dipilihbersifat memaksa bila dipilihbersifat memaksa bila dipilih



•• Advance Payment Advance Payment 

•• pembayaran dimuka non L/C melalui transfer pembayaran dimuka non L/C melalui transfer 
ke rekening eksportir sebelum barang ke rekening eksportir sebelum barang 

dikirimkan.dikirimkan.

•• Biaya bisa meliputi biaya angkut, asuransi Biaya bisa meliputi biaya angkut, asuransi 
dan biaya yang disepakati (seluruh biaya) dan biaya yang disepakati (seluruh biaya) ––

payment with orderpayment with orderpayment with orderpayment with order

•• Partial payment with order: membayar Partial payment with order: membayar 
sebagian, misalnya barang saja, sisa dengan sebagian, misalnya barang saja, sisa dengan 

collectioncollection

•• Cara ini mengandung resikoCara ini mengandung resiko



•• Open Account:Open Account:

•• kebalikan dari advance payment, pembeli kebalikan dari advance payment, pembeli 
membayar sesudah penjual mengirimkan membayar sesudah penjual mengirimkan 

barang melalui transfer  rekeningbarang melalui transfer  rekening

•• dokumen ekspor sudah an importir dokumen ekspor sudah an importir 

•• dokumen via bank (bank hanya kurir)dokumen via bank (bank hanya kurir)

•• sistim menguntungkan pembeli sistim menguntungkan pembeli •• sistim menguntungkan pembeli sistim menguntungkan pembeli 



•• Konsinyasi: Konsinyasi: 

•• variasi dari open account, barang dikirim duluvariasi dari open account, barang dikirim dulu

•• bedanya: waktu pengiriman barangbedanya: waktu pengiriman barang

•• pembeli wajib mengirimkan harga pembayaran pembeli wajib mengirimkan harga pembayaran 
barang setelah pembeli berhasil menjual barang barang setelah pembeli berhasil menjual barang 

kepada pihak ke IIIkepada pihak ke III

•• resiko besar bagi penjual  dengan wan prestasiresiko besar bagi penjual  dengan wan prestasi•• resiko besar bagi penjual  dengan wan prestasiresiko besar bagi penjual  dengan wan prestasi

•• dilengkap dengan klausula tegas ganti rugidilengkap dengan klausula tegas ganti rugi

••



•• Collection: Collection: 

•• dengan  jasa bank melakukan penagihandengan  jasa bank melakukan penagihan

•• penjual  (eksportir) bertindak sebagai principal penjual  (eksportir) bertindak sebagai principal 
yang memberikan kepercayaan pada bank yang memberikan kepercayaan pada bank 

melakukan penagihan pada importirmelakukan penagihan pada importir

•• bank menagih (remitting bank) setelah bank menagih (remitting bank) setelah 
menerima dokumen  menerima dokumen  -- ke collecting bank ke collecting bank ––menerima dokumen  menerima dokumen  -- ke collecting bank ke collecting bank ––

collecting instruction  collecting instruction  -- kepada draweekepada drawee

•• presenting bank kepada draweepresenting bank kepada drawee

•• proses ini kemudian dibalik kembaliproses ini kemudian dibalik kembali

•• ICC mengeluarkan: Uniform Rules for Collection ICC mengeluarkan: Uniform Rules for Collection 
(URC) 522 (URC) 522 -- 19951995

••



•• Collection: Collection: 

•• document  against payment  dimana eskportir document  against payment  dimana eskportir 
menahan dokumen kepemilikan barang dan menahan dokumen kepemilikan barang dan 

hanya menyerahkan dokumen ekspor setelah hanya menyerahkan dokumen ekspor setelah 
adanya pembayaran importiradanya pembayaran importir

•• document against acceptance: eksportir document against acceptance: eksportir 
(penjual) menyerahkan dokumen ekspor setalah (penjual) menyerahkan dokumen ekspor setalah (penjual) menyerahkan dokumen ekspor setalah (penjual) menyerahkan dokumen ekspor setalah 

importir selesai melakukan akseptasi importir selesai melakukan akseptasi 


