




Rahmitasari  

i 

PENYELESAIAN PEMBAYARAN 
PERDAGANGAN LUAR NEGERI 

 

Rahmitasari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA 



Penyelesaian Pembayaran Luar Negeri 

ii 

PENYELESAIAN PEMBAYARAN  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI 

 
 

Penulis  : Rahmitasari 
   
Desain Sampul : Eri Setiawan 
 

Tata Letak : Andi Priadi 
 
ISBN  : 978-623-5251-29-5 
 
Diterbitkan oleh   : EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2022 

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH 
    NO. 225/JTE/2021 
 
Redaksi: 

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan 
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-
5343-1992 

 
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com 
 

Cetakan Pertama : 2022 
 
All right reserved 
 
 
 
 

 
Hak Cipta dilindungi undang-undang 
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau 
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara 
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik 
perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit. 

 



Rahmitasari  

iii 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan pada 

kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, karena berkat taufik dan 

hidayahNya dapat menyelesaikan buku ini. Judul buku 

"Penyelesaian Pembayaran Perdagangan Luar Negeri" 

Bermaksud mempelajari, memahami sejauh mana seluk 

beluk perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan 

perekonomian Indonesia seperti  perusahaan pelayaran yang 

selalu berhadapan dengan masalah impor dan ekspor dalam 

praktek perdagangan luar negeri. 

Terinspirasi dari majalah tempo yang sering dibelikan 

kedua orangtua menambah wawasan tentang ilmu social, 

ekonomi dan hukum. Namun semenjak kuliah di Jogja, hobi 

menulis tertunda.  

Hingga awal 2020 pandemi corona membuat semua 

pekerjaan remote Work From Home (WFH) membawa penulis 

mulai membuka file-file tulisan lama dan menyempurnakannya 

guna penerbitan. Teringat pesan seorang guru SMU “ ikatlah 

ilmu dengan tulisan”. Dan file Penyelesaian Pembayaran 

Perdagangan Luar Negeri ini merupakan tulisan lama akhir 

tahun 2006 – awal 2007 saat menunggu dapat pekerjaan baru. 

Saat ini penulis mulai aktif kembali menulis tentang ilmu 

sosial, sains, dan ekonomi. Penulisan buku ini diterbitkan dengan 

harapan dapat membantu para pembaca yang ingin belajar 

dengan bahasa yang mudah dipahami.   
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Penulis sadar buku ini jauh dari sempurna karena 

keterbatasan waktu dalam bekerja dan berkuliah. Untuk itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

para pembaca. 

 

Jakarta 23 Januari 2022 

Penulis 
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1 

A. Hak dan Kewajiban Importir dan Eksportir 

Suatu kegiatan jual beli atau yang disebut perdagangan 

akan otomatis timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing 

pihak yang terlibat kegiatan tersebut. Pihak penjual 

berkewajiban antara lain melakukan penyerahan barang yang 

telah sama-sama disepakati, dan berhak untuk menerima 

pembayaran atas harga barang yang diserahkan. Begitu pula 

sebaliknya, pembeli berkewajiban melunasi harga 

pembayaran dari barang yang diserahkan dan berhak 

menuntut penyerahan barang yang dibelinya. 

Bilamana penjual dan pembeli sama berada di satu 

tempat, maka penyelesaian kewajiban masing-masing pihak 

agak mudah dilakukan. Pembeli cukup menyetorkan 

pembayaran kepada penjual dan membawi barang yang 

dibelinya. Akan tetapi dalam perdagangan luar negeri 

penyelesaiannya tidak semudah itu. 

Hal ini disebabkan antara lain karena pembeli dan 

penjual terpisah satu sama lainnya, baik secara geografis 

maupun oleh batas kenegaraan. Antara negara pembeli dan 

penjual pada umumnya mempergunakan jenis mata uang 

yang berbeda. Kedua belah pihak pembeli dan penjual harus 

pula mengindahkan dan menyelesaikan sepenuhnya 

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara masing-

 

PENDAHULUAN 
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A. Definisi Letter Of Credit 

Pada umumnya Letter Of Credit (L/C) digunakan untuk 

membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara 

pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan 

baik. Dengan kata lain, L/C digunakan untuk membiayai 

transaksi perdagangan intemasional. Tetapi, L/C bukan 

merupakan garansi (guarantee) atau surat berharga yang 

dapat dipindah tangankan (negotiable instrument). C.F.G. 

Sunaryati Hartono, mengatakan. 

"Secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai Surat 

Hutang atau Surat Piutang atau Surat Tagihan, tetapi 

sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan 

dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi 

syarat-syarat tertentu.” 
Sementara, Uniform Custom and Practice for Documentary 

Credit (UCP)  mengatakan bahwa L/C adalah janji dari bank 

penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa 

kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada 

penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya 

konosemen, faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan 

persyaratan L/C. Inti dari pengertian L/C menurut UCP ialah 

bahwa L/C merupakan "janji pembayaran." Bank penerbit 

melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung 

LETTER OF 
CREDIT 
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3 

A. Clean letter of credit 

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa di dalam L/C itu 

tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu 

wesel, dalam arti tidak diperlukan dokumen-dokumen 

lainnya, bahkan pengambilan uang dari credit yang tersedia 

itu dapat dilakukan dengan penyerahan kuitansi biasa. 

 

B. Documentary Letter Of Credit 

Dalam hal ini penggunaan credit yang tersedia, dalam 

arti kata penarikan wesel harus dilengkapai dengan 

dokumendokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-

syarat dari L/C itu. 

 

C. Documentary L/C dengan red clause 

Dalam hal ini penerima L/C (beneficiary) diberi hak 

untuk menarik sebagian tertentu dari jumlah IJC yang tersedia 

dengan penyerahan kuitansi biasa, atau dengan penarikan 

wesel tanpa memerlukan dokumen-dokumen lainnya, 

sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal 

documentary IJC.  

Jadi, IJC semacam ini merupakan kombinasi dari open 

IJC dengan documentary IJC. Penetapan jumlah yang bebas 

SYARAT-SYARAT 
LETTER OF CREDIT 
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4 

A. Syarat L/C dan Akibat nya 

1. Shipping document yang diserahkan kepada Bank atau 

yang dinegotir dengan Bank harus sesuai sepenuhnya 

dengan syarat syarat yang tercantum dalam L/C. 

Penyimpangan dari pesyaratan ini bagaimanapun kecilnya 

dapat dijadikan alasan oleh Bank untuk menolak 

melakukan pembayaran atau untuk mengakseptir wesel 

yang ditarik oleh eksportir. 

Hal ini berarti bahwa eksportir tidak atau belum 

dapat menerima pembayaran atas barang yang sudah 

dikirimkan. Kesalahan-kesalahan kecil ini misalnya dalam 

L/C disebut supaya dicantumkan nomor izin Import 

903151/1257, tetapi dalam shipping documents (invoice, 

B/L. packing list) keliru ditulisnya misalnya menjadi 

901351/1257. Kesalahan yang demikian sekalipun 

disebabkan oleh kurang teliti semata-mata (hanya salah 

tik) cukup dijadikan dasar untuk menolak seluruh 

shipping documents. 

Dalam hal demikian eksportir tidak dapat 

mempersalahkan Bank terlalu birokratis atau lain-lain 

sangkaan semacam itu. Eksportir harus memahami bahwa 

tugas Bank justru untuk meneliti apakah shipping 

documents yang diserahkan itu sesuai sepenuhnya dengan 

DOCUMENTARY 
LETTER OF CREDIT 
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TENTANG PENULIS  

 

 

Penulis yang lahir di Jakarta pada 30 

Desember 1984 telah menamatkan 

Pendidikan D-IV Teknokimia Nuklir STTN 

BATAN Yogyakarta pada tahun 2006. Penulis 

yang berprofesi sebagai Petugas Proteksi 

Radiasi (PPR) ini sedang melanjutkan study 

dibidang Hubungan Internasioal Paramadina 

Graduate School Diplomacy sejak September 

2021. 

 Hobinya yang senang membaca koran dan majalah sejak 

Sekolah Dasar (SD), dulu punya cita cita ingin menjadi dokter ini, 

senang membuat kliping tempelan dari majalah. Terinspirasi dari 

majalah dan jurnal yang sering dibawakan kedua orangtuanya 

dari kantor, membuatnya menambah wawasan tentang ilmu 

hukum, ekonomi dan sosial.  

Saat ini penulis mulai aktif kembali menulis tentang ilmu 

sosial, sains, dan ekonomi. Penulisan buku ini diterbitkan dengan 

harapan dapat membantu rekan rekan yang ingin belajar dengan 

bahasa yang mudah dipahami.   

 

 

 

 

 

 


