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Pada hakekatnya, ilmu ekonomi internasional adalah cabang dari ilmu  
ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan ekonomi antara 
satu negara dengan negara lainnya atau segala sesuatu mengenai 
hubungan ekonomi antarbangsa. Sebagai cabang dari ilmu ekonomi, maka 
ilmu ekonomi internasional juga mempelajari hubungan ilmu ekonomi 
mikro (yang mempelajari tentang masalah- masalah penentuan harga 
pokok dan alokasi sumber daya yang langkah dan terbatas) dengan ilmu 
ekonomi makro (yang mempelajari tentang penentuan pendapatan 
nasional dan pemanfaatan sumber-sumber daya keseluruhan atau secara 
agregat dan seluk-beluknya). 
 
Ilmu ekonomi internasional mengkaji hubungan antara ilmu ekonomi 
mikro dan ilmu ekonomi makro dengan cara mempelajari aspek-aspek 
khusus yang belum dipelajari secara mendalam pada ekonomi dan studi 
pembangunan. Selain itu, juga mempelajari aplikasi teori ekonomi dalam 
hubungan ekonomi internasional mengikuti konsep ekonomi klasik yang 
dikelompokkan ke dalam materi yang berisi teori-teori murni tentang 
perdagangan internasional yang kemudian diaplikasikan langsung ke 
dalam segala kebijakan ekonomi yang terkait denga masalah perdagangan 
internasional serta kelompok materi yang berisikan teori-teori 
penyesuaian  moneternya dengan segala kebijakan ekonomi yang terkait 
langsung kepadanya. 
 
Kegiatan ekonomi internasional bisa mencakup : 
1. Teori Murni Perdagangan Internaional (The Pure Theory of International 
Trade). Teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan barang dan jasa 
antar negara dan keuntungan-keuntungan dalam perdagangan. 
 
2. Teori Kebijakan Perdagangan (The Theory of Commercial Policy). 
Teori ini mempelajari alasan dan akibat timbulnya pembatasan-
pembatasan terhadap arus bebas (liberalisasi) perdagangan. 
  
3.Hubungan lalu lintas emas : 

 Emas Moneter. 
 Emas Perdagangan. 

 
4. Lalu Lintas Modal : 

 Lalu Lintas Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi. 
 Modal sebagai bantuan luar negeri. 

 
5. Neraca Pembayaran (The Balance of Payment). Neraca pembayaran 
mencatat pembayaran agregat atau total kepada negara lain dan penerima 
agregat dari negara lain di dunia. Hal ini mencakup juga pertukaran kurs 
suatu negara (nilai tukar valuta asing) dengan negara lain. 
 
6. Penyesuaian dalam Neraca Pembayaran (Adjustment in the Balance of 
Payment). Dalam hal ini, membahas mekanisme penyesuaian terhadap 
keseimbangan neraca pembayaran di bawah sistem moneter internasional 
yang berbeda. 
 
Ekonomi internasional tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi 
internasional antar negara,melainkan ekonomi internasional sebagian 
besar berhubungan dengan perdagangan internasional. 
 
Teori Perdagangan Internasional Ditinjau dari Segi Supply 
Dalam mempelajari masalah perdagangan internasional yang telah 
dipelopori oleh ahli-ahli ekonomi, seperti : 
1.Adam Smith dengan teorinya tentang “Keunggulan Aboslut” (Absolute 
Advantage). 
2.David Ricardo dengan teorinya tentang “Biaya Relatif” (Comparative 
Cost). Pendapat-pendapat kaum klasik merupakan landasan bagi teori 
ekonomi internasional selanjutnya. 
 
Masalah-masalah yang diajukan oleh kaum klasik, yaitu : 
1.Barang-barang apa saja yang diperjualbelikan oleh suatu negara dalam 
perdagangan internasional. 
2.Atas dasar apa barang-barang tersebut diperjualbelikan : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.Faktor-faktor apa yang menentukan harga pada ekspor-impor yang 
dipertukarkan dalam perdagangan internasional. 
  
b.Bentuk dan jenis keuntungan yang akan diperoleh dalam perdagangan 
internasional. 
 
c.Bagaimana pembagian di antara negara-negara yang turut serta dalam 
kegiatan perdagangan internasional. 
 
Adam Smith mengemukan landasan-landasan perdagangan bebas, antara 
lain : 
1.Division of Labour. 
2.Perbandingan biaya. 
 
 
Hubungan ekonomi internasional menyangkut banyak bidang. Bidang-
bidang itu dapat berupa pertukaran seperti pertukaran jasa, komoditas, 
modal, teknologi informasi dan komunikasi serta bidang yang membawa 
akibat terjadinya hak dan kewajiban seperti hubungan utang-piutang dan 
hubungan sewa-menyewa. Dua bidang besar yang penting dalam ekonomi 
internasional adalah pertukaran jasa dan komoditas serta pertukaran 
teknologi dan modal. 
 
1.Pertukaran jasa dan komoditas terjadi antara penduduk di satu negara 
dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan mereka untuk 
memperoleh jasa dan komoditas / barang guna memenuhi kebutuhan 
hidup yang tidak selalu dapat mereka hasilkan sendiri. Atau jika dapat 
dihasilkan sendiri mungkin tidak efisien atau memerlukan biaya yang 
sangat tingga atau waktu yang cukup lama. Hal ini antara lain yang utama 
disebabkan karena sumber daya alam pada setiap negara berbeda-beda 
baik dalam jumlah maupun jenisnya. Di samping pertukaran jasa dan 
komiditi, setiap negara dalam rangka pembangunan ekonominya 
memerlukan juga teknologi dan modal. 
 
2.Pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka membantu 
menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya 
untuk pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu 
negara mungkin belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan 
pembangunan ekonominya dan modal yang dimiliki oleh suatu negara 
mungkin tidak memadai. Bagi negara berkembang, pemasukan teknologi 
dan modal dari luar negeri memegang peranan yang tidak kecil dalam 
usaha untuk membangun ekonomi  mereka,  termasuk  dalam  pengertian  
teknologi  dan  modal  adalah tenaga-tenaga ahli (experts), mesin, 
komputer, robot, teknik produksi, pengelolaan usaha dan kewirausahaan 
serta modal / dana. Dengan kata lain, negara berkembang masih 
memerlukan dukungan teknologi dalam bentuk perangkat keras dan lunak 
(hardware and software). 
 
Di samping itu, ilmu ekonomi internasional memiliki dua aspek penting :  

1. Aspek pertama, yaitu perdagangan internasional yang 
mempelajari dasar-dasar pemikiran tentang perdagangan 
internasional karena itu lebih teoritis dan menyangkur jangka 
panjang.  

 
2. Aspek kedua, yaitu pembiayaan internasional yang mempelajari 

penyesuaian  moneter sebagai akibat terjadinya perdagangan 
internasional karena itu lebih bersifat jangka pendek. Masing-
masing aspek juga mengandung berbagai kebijakan, antara lain 
kebijakan proteksi, kebijakan valuta asing, kebijakan luar 
negeri, kebijakan fiskal dan lain-lain. 

 
Di samping dua aspek tersebut, tentunya masih banyak aspek yang lain 
tidak kalah penting, terutama pada abad modern ini. Aspek yang dimaksud 
antara lain adalah pertukaran informasi dan telekomunikasi / komunikasi. 
Dengan informasi dan telekomunikasi, maka penemuan-penemuan baru 
atau inovasi baru, proses produksi baru, robotisasi industri dan 
sebagainya. Hal lainnya yang berasal dari suatu negara akan dapat lebih 
cepat sampai pada negara lain. Perkembangan sarana informasi dan 
telekomunikasi seperti internet, fiber optics, satelit, komputer dan 
sebagainya memungkinkan proses pemberian informasi ke negara lain 
dapat dengan  mudah, cepat, akurat dan dapat sampai pada waktu yang 
bersamaan. Semua hubungan ekonomi ini membentuk suatu hubungan 
ekonomi internasional yang berupa tukar- menukar atau pertukaran yang 
disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran (demand and supply), 
juga adanya spesialisasi yang berbeda antara negara yang satu dengan 
negara yang lain. Hal ini berakibat bahwa suatu negara akan lebih 
menguntungkan bila melakukan impor suatu komoditi dalam menghemat 
devisa dibandingkan dengan harus memproduksi sendiri dengan biaya 
yang tidak efisien. 

BAB 1  

KONSEP DASAR EKONOMI PERDAGANGAN 

INTERNASIONAL 

EKONOMI PERDAGANGAN 

INTERNASIONAL 
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Dalam abad modern ini, di mana dunia terasa semakin kecil akibat adanya 
kemajuan transportasi dan komunikasi, ternyata masih banyak negara 
yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhannya dengan 
kemampuan sendiri. Tanpa melakukan kerja sama dan tukar-menukar 
komoditi dengan negara lain baik untuk barang dan jasa maupun komoditi 
lain seperti teknologi dan modal, maka  suatu negara tidak akan dapat 
meningkatkan pembangunan perekonomiannya. Dunia telah menyadari 
bahwa tidak ada satu negara manapun yang mampu memenuhi semua 
kebutuhannya tanpa melakukan pertukaran dengan pihak negara lain. 
 
Dalam kondisi yang demikian, setiap negara membutuhkan  hubungan 
ekonomi dengan negara lain. Bahkan perlu meningkatkan hubungan 
ekonomi baik secara bilateral, regional maupun internasional. Melalui 
perkembangan teknologi  yang cepat, pembagian kerja menjadi semakin 
mantap, sehingga perkembangan spesialisasi menjadi semakin pesat pula. 
Akhirnya, semakin banyak pula barang dan jasa yang tersedia untuk 
diperjualbelikan dan dipertukarkan. Sejalan dengan itu, transaksi yang 
menyangkut pertukaran sumber daya manusia, sumber daya alam, 
teknologi dan modal akan berkembang semakin lebih cepat. Oleh karena 
itu, perdagangan internasional, perdagangan jasa, komoditas dan aktiva 
lainnya  merupakan mata rantai yang sangat kuat yang melibatkan 
berbagai macam sektor ekonomi nasional. Jadi, jelas bahwa fungsi dan 
peranan hubungan ekonomi internasional secara garis besar berperan 
besar untuk meningkatkan pembangunan perekonomian pada suatu 
negara khususnya negara berkembang. 
 
 
Perdagangan internasional sebenarnya sudah berlangsung beberapa abad 
yang lalu, tetapi tentu berdasarkan perdagangan yang masih sangat 
primitif. Sistem perdagangan yang berlaku pada saat itu masih 
berdasarkan sistem barter atau tukar- menukar antara barang dengan 
barang. Dengan kemajuan peradaban manusia yang semakin  lama  
semakin  meningkat,  maka  terjadilah  perubahan  yang  sangat drastis 
dengan suatu sistem perdagangan yang sering kita dengar dalam 
istilah”ekspor- impor.” Di dalam dunia modern sekarang, suatu negara 
sulit untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa kerja 
sama dengan negara lain. Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, 
distribusi barang dan jasa semakin mantap dan pada akhirnya 
perkembangan spesialisasi produksi komoditas menjadi semakin luas. 
Akibatnya, semakin meningkat pula jenis dan volume produksi barang-
barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan 
konsumen. Perkembangan spesialisasi berarti pula perkembangan 
perdagangan karena tidak semua sumber daya yang digunakan untuk 
menghasilokan barang-barang dapat diperoleh di dalam negeri. Selain itu, 
perdagangan antar negara pun meningkat dengan cepat. 
 
Dengan demikian, perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya : 
1. Tukar-menukar barang-barang dan jasa-jasa (komoditas). 
2. Pergerakan sumber daya melampaui batas-batas antar negera. 
3. Pertukaran  dan perluasan penggunaan teknologi dapat mempercepat 
pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. 
 
Bagi Indonesia, perdagangan antar negara bukanlah hak yang baru. Sejak 
dahulu kala, bangsa Indonesia sudah menjalankan perdagangan antar 
negara terutama dengan negara-negara tetangga bahkan dengan negara-
negara Eropa, Afrika, Amerika, Australia dan Amerika Latin. Misalnya, 
perdagangan rempah-rempah, kapur barus, kemenyan dan hasil hutan 
khususnya rotan meningkat. 
 
Perdagangan Ekonomi Pra-Klasik dapat digolongkan ke dalam dua 
kelompok,yaitu : 
 
1.Merkantilisme adalah suatu kelompok aturan yang merupakan 
pencerminan cita-cita / ideologi kapitalisme komersial. 
2.Kelompok peralihan yang timbul bersama-sama dengan pertumbuhan 
industri pada akhir abad XVIII. Kelompok ini adalah pendiri ekonomi politik 
yang sebenarnya. Dalam bidang perdagangan luar negeri, kebijakan 
merkantilisme berpusat pada dua ide dasar, yaitu : 
 
a.Penumpukan logam mulia. 
b.Hasrat yang besar untuk mencapai dan mempertahankan  kelebihan nilai 
ekspor atas nilai impor atau disebut dengan sekarang ini Neraca 
Perdagangan dan Neraca Pembayaran yang positif. 
 
Adam Smith mengatakan, “berusaha mencari untung yang sebesar-
besarnya melalui perdagangan internasional caranya dengan memasukkan 
emas sebanyak- banyaknya bagi raja dan kaum bangsawan.” Adam Smith 
mengembangkan paham merkantilisme dengan konsep utamanya “Free 
Trade.” Landasan atau alasannya antara lain :  
 
1.Pembatasan kerja secara teritorial (territorial division of labour) yang 
menjurus kepada spesialisasi. 
2.Harus ada perbandingan biaya produksi yang berbeda-beda. Maksudnya 
siapa yang mampu memproduksi suatu komoditas (barang dan jasa) 
dengan biaya yang paling rendah, maka negara tersebut hanya akan 
melakukan spesialisasi (absolute advantage). 
3.Alat pembayaran berdasarkan emas murni, sehingga perdagangan bebas 
dapat dilaksanakan, dan untuk menjamin stabilitas harga. 
 
Adam Smith mengemukakan, “Apabila suatu negara bisa memproduksi  
barang X lebih murah daripada kita memproduksi sendiri, maka lebih baik 
negara A membeli barang-barang X dari negara B atau menukar dengan Y 
yang bisa diproduksi lebih murah oleh negara A daripada negara B.” 
Sumbangan pokok dari Adam Smith kepada teori perdagangan 
internasional adalah pengertian mengenai Division of Labour. 

Sedangkan, mengenai perbandingan biaya hanya mengemukakan apa yang  
kita kenal sebagai absolute advantage (keuntungan / keunggulan mutlak). 
 
Contoh : 
 

  
Negara A akan melakukan spesialisasi barang Y, dengan A = 70 tenaga 
kerja. B = 75 tenaga kerja. Jadi, negara A akan lebih efisien apabila 
memproduksi barang Y dengan 70 tenaga kerja. Sedangkan, negara B 
memproduksi barang X (yaitu dengan 40 tenaga kerja), akan lebih efisien 
jika dibandingkan harus memproduksi barang Y yang  membutuhkan 75 
tenaga kerja. Maka, negara B lebih baik melakukan spesialisasi barang X, 
sedangkan negara A sebaiknya melakukan spesialisasi barang Y. 
 
David Ricardo mengemukakan : Apabila negara A memproduksi barang X  
dan Y dengan perbandingan biaya yang tidak sama dengan pembelian 
biaya di negara B dalam memproduksi barang X atau Y, maka pembilang 
dari pecahan yang menunjukkan hasil yang terkecil akan dapat 
menunjukkan sebaiknya barang apa negara tersebut melakukan 
spesialisasi. 
 
Contoh : 
Negara A memproduksi barang X dengan 40 tenaga kerja, jika 
memproduksi barang  Y dengan 70 tenaga kerja. Maka, negara A akan 
melakukan spesialisasi barang X karena hasil perbandingan pemakaian 
tenaga kerja 40/70, lebih kecil dari 50/75. 
 
Dasar mengenai perbandingannya biaya dari Ricardo merupakan hal yang 
fundamental sekali dalam memberikan landasan teoritis bagi doktrin 
pembiayaannya. Doktrin perbandingan biaya dibagi menjadi :  
1.Absolute advantage : berbeda-beda sangat mutlak. 
2.Comparative advantage : berbeda-beda realtif. 
3.Equal advantage : tidak ada perbedaan. 
 
Perdagangan tidak dapat berlangsung berdasarkan keuntungan mutlak 
saja. Namun, diperlukan suatu prinsip baru, yakni tidak hanya 
menunjukkan spesialisasi saja, melainkan juga memungkinkan adanya 
batas kemungkinan pertukaran yang wajar. Ricardo menekankan pada 
theory of value yang artinya dengan suatu biaya yang tetap, diperoleh 
hasil yang berbeda. 
 
Contoh : 
Negara A dengan 20 tenaga kerja, memproduksi barang 7X dan 6Y.  Negara 
B dengan 20 tenaga kerja, memproduksi 4X dan 9Y. Maka, negara A 
cenderung mempunyai spesialisasi barang X karena rasio 7/6 lebih besar 
dari 4/9. 
 
Menurut Ricardo, pembilang dari pecahan terbesar menunjukkan barang 
apa sebaliknya negara akan mengadkan spesialisasi. Lebih lanjut, David 
Ricardo mengatakan bahwa perbandingan biaya di dalam negeri tujuannya 
untuk melihat batas bawah dari pertukaran dan perbandingan biaya di luar 
negeri. Dalam hal ini merupakan dasar bagi negara tersebut di dalam 
melakukan pertukaran komoditi. Gagasan yang muncul pada sekitar abad 
XVII tentang berbagai macam upaya di bidang ekonomi dalam rangka 
mendukung tegaknya suatu negara yang kokoh sebenarnya mengandung 
berbagai macam pendapat. Demikian halnya gagasan dan perkembangan 
merkantilisme, juga terdapat berbagai macam pendapat. 
 
Namun demikian, pada prinsipnya merkantilisme adalah sebuah fase 
dalam sejarah kebijakan ekonomi, atau sebuah sistem tentang kebijakan 
ekonomi yang banyak dipraktekkan oleh para negarawan Eropa dalam 
rangka menjamin kesatuan politik dan kekuatan nasionalnya. Sistem ini 
dikenal dengan sebutan the commercial or merchantile system, yang 
dipelopori oleh Adam Smith, yang dikenal  sebagai  Bapak pendiri aliran 
klasik dan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi yang sesungguhnya. 
 
Kelompok merkantilisme dibagi dua, yaitu : 
 
1.Bullionist, tokoh kelompok ini adalah Gerald Malynes, yang  menekankan 
pada kemakmuran negara dengan peningkatan pemilikan logam mulia. 
Kelompok ini berpendirian bahwa menjual barang kepada negara lain, 
akan selalu lebih baik daripada membeli barang dari negara lain sebab 
menjual barang menghasilan keuntungan, sedangkan membeli barang 
hanya menimbulkan kerugian. Kekuatan pada menjual barang itu selalu 
mendorong digunakannya kebijakan ekonomi yang dapat menghasilkan 
surplus ekspor karena  dengan  surplus  ekspor  berarti  akan  dibayar  
dengan  logam    mulia. Gagasan untuk mencapai surplus ekspor ini adalah 
gagasan untuk menumpuk logam mulia. 
 
2.Merkantilis murni, pada kelompok ini teori atau pemikiran yang paling 
menonjol adalah masalah suku bunga (rate). Suku bunga yang sangat 
rendah akan menguntungkan bagi setiap penerima kredit, dan bunga yang 
rendah  akan sangat mendorong kegiatan ekonomi karena perluasan 
usaha di mana usaha baru hanya mungkin dilakukan apabila tersedia 
kredit dengan tingkat suku bunga yang rendah. Agar aktivitas ekonomi 
berkembang, harga barang juga harus meningkat dan peningkatan harga 
barang mungkin terjadi jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat 
bertambah. Golongan ini mementingkan uang. Agar uang dapat 
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diperbanyak, jalan yang paling sering ditempuh oleh banyak negara adalah 
melalui perdagangan internasional. Prinsip yang dianut oleh aliran ini 
antara lain adalah foreign trade richest, richest power, power preserves of 
trade and religion. Dalam prinsip ini mengandung beberapa sifat pokok 
merkantilisme sebagai berikut : 
 
a.Menitikberatkan pada perdagangan antar negara. 
b.Hasrat untuk mencapai suatu kemakmuran. 
c.Usaha untuk mengembangkan kekuasaan. 
d.Hubungan yang erat antara kebutuhan  akan kekuasaan dengan 
perdagangan dan agama. 
 
Dua kebijakan penting adalah : 
a.Kebijakan merkantilisme dalam usaha memperoleh monopoli 
perdagangan. Monopoli perdagangan ini dapat diperoleh dengan memiliki 
armada perdagangan yang kuat. 
 
b.Kebijakan lanjutan lanjutan berupa usaha untuk memperoleh daerah-
daerah jajahan. Hal ini dilakukan melalui ekspansi perdagangan dan 
penaklukan serta penundukan daerah-daerah baru di Amerika, Afrika dan 
Asia. Negara-negara atau daerah-daerah jajahan ini dijadikan sumber 
langsung mulia. Negara jajahan menjadi sangat tergantung pada negara 
penjajah (depensial). 
 
Empat ciri gagasan utama yang menonjol dari para penganut 
merkantilisme adalah : 
a.Ketakutan terhadap sesuatu barang (komoditas). 
b.Sikap terhadap penjualan barang (komoditas). 
c.Keinginan untuk menumpuk logam mulia. 
d.Ketidaksenangan terhadap tingkat suku bunga. 
 
Pada akhir abad XVII, berbagai ide baru bermunculan dan berkembang. 
Perubahan yang terjadi setelah surutnya merkantilisme bukanlah pad aide 
dasar atau pokoknya, yaitu kekuasaan dan kemakmuran, tetapi pada 
metode pendekatan dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan 
tersebut. Unsur-unsur  pokok kebijakan merkantilisme yang tidak dipakai 
lagi adalah yang berkaitan dengan pernanan logam mulia, peraturan-
peraturan dalam perdagangan (luar negeri) dan ide ekonomi berdikari. 
 
Teori klasik dalam perdagangan internasional dimulai dengan kritik Adam 
Smith terhadap kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh golongan 
merkantilis. Salah satu kritik yang dipakai oleh Adam Smith adalah kritik 
David Hume yang dikenal dengan price spiece flow mechanism. Kritik 
Adam Smith lainnya adalah menyangkut peranan pemerintah dalam 
perdagangan internasional. Menurut Adam Smith, campur tangan 
pemerintah dalam bidang ekonomi seharusnya tidak perlu dilakukan 
karena akan menyebabkan timbulnya kekacauan dalam roda 
perekonomian. Jadi, di dalam negeri Adam Smith menyarankan Laisses 
Faire, sedangkan ke luar negeri yaitu menyangkut perdagangan 
internasional. Adam Smith juga menganjurkan dilakukannya perdagangan 
bebas. 
 
Di samping kritikannya yang tajam pada pendapat golongan 
merkantilisme, Adam Smith juga mengajukan gagasan orisinilnya, yaitu 
berkaitan dengan penjelasan mengapa beberapa negara melakukan 
perdagangan internasional dan gagasan menyangkut usaha melempar 
surplus produksi ke negara lain karena dilakukannya suatu spesialisasi. 
Gagasan pertama dikenal dengan gagasan tentang keuntungan absolut, 
sedangkan gagasan kedua dikenal dengan teori pelemparan surplus. 
Gagasan Adam Smith ini selanjutnya dikembangkan dan diperdalam serta 
disempurnakan oleh David Ricardo dan John Stuart Mill. Pendapat David 
Ricardo dan 
  
John Stuart Mill pada prinsipnya menyatakan bahwa perdagangan 
internasional sulit terjadi jika dasarnya adalah keuntungan mutlak / 
absolut. Mereka menemukan  gagasan yang sampai saat ini masih tetap 
relevan, yaitu bahwa negara-negara melaksanakan perdagangan 
internasional karena masing-masing negara memiliki keuntungan dan 
biaya komparatif. Teori klasik kemudian dijabarkan dengan memakai 
berbagai asumsi, namun tidak semua asumsi yang dipakai adalah realistik. 
Namun demikian, usaha penjelasan teori klasik tentang mengapa negara-
negara melakukan perdagangan internasional dan apa saja manfaatnya, 
telah memberikan berbagai alternatif dan implikasi untuk pengkajian lebih 
lanjut. 
 
Asumsi-asumsi teori klasik yang menonjol dalam perdagangan 
internasional antara lain adalah sebagai berikut : 
 
1.Teori Nilai Atas Dasar Tenaga Kerja (Labour Theory of Value).  
Kaum klasik berasumsi bahwa nilai suatu barang bergantung pada jumlah 
tenaga kerja, dalam jam / hari kerja, yang diperlukan untuk membuat 
barang tersebut. Asumsi ini sudah jelas tidak realistik meskipun teori nilai 
berdasarkan tenaga kerja ini sudah tidak terpakai lagi. Hal  ini tidak berarti 
bahwa teori klasik lalu menjadi tidak bermanfaat. Maksud dan tujuan 
penggunaan asumsi ini yaitu untuk menetapkan besarnya biaya produktif 
relatif. Jika dibandingkan dengan teori  modernpun, juga tetap memakai 
biaya produktif relatif untuk menetapkan barang apa yang 
menguntungkan untuk diimpor meskipun perhitungan biaya produktif 
relatif tidak lagi didasarkan hanya pada biaya tenaga kerja saja. 
 
2.Perdagangan dilaksanakan atas dasar barter.  
Ahli-ahli ekonomi klasik pada dasarnya menganggap bahwa masalah 
moneter adalah masalah yang tidak begitu penting dibandingkan masalah-
masalah yang berkaitan dengan barang dan jasa. Bagi ahli ekonomi klasik, 
uang hanyalah merupakan cadangan yang menutupi hubungan-hubungan 

ekonomi yang sebenarnya walaupun dalam jangka pendek unsur moneter 
menduduki peranan yang sangat penting. 
 
3.Tidak ada perubahan teknologi.  
Menurut David Ricardo, biaya komparatif tidak akan pernah berubah 
karena adanya pengembangan teknologi ataupun karena adanya 
pembagunan ekonomi. 
  
4. Biaya transportasi teknologi.  
Dengan asumsi bahwa biaya transportasi adalah nol, kaum klasik 
memperkirakan secara berkelebihan (overestimate) manfaat yang dipetik 
dari perdagangan antar negara. Dalam kenyataan biaya transportasi akan 
meningkatkan harga barang yang diperdagangkan, sehingga keuntungan 
akan menurun. Dan dalam hal tertentu bahkan dapat menghilangkan 
kesempatan  untuk berdagang. 
 
5.Distribusi pendapatan tidak berubah (konstan).  
Asumsi ini menyatakan bahwa apabila distribusi pendapatan tidak 
berubah, kerja penuh (full employment) yang mungkin apabila mereka 
dapat berpindah pekerjaan dengan mudah dan cepat, maka perdagangan 
akan memberikan  manfaat bagi siapapun juga. Akan tetapi, apabila kedua 
asumsi ini  tidak terpenuhi, maka perdagangan antar negara dan antar 
bangsa dapat mengakibatkan distribusi pendapatan yang memburuk yang 
menimbulkan kesengsaraan dan bertambahnya pengangguran Sumber 
Daya Manusia. 
 
6.Biaya produksi yang konstan.  
Menurut kaum klasik, biaya produksi adalah selalu konstan per satuan 
output, jadi tidak berubah dengan bertambahnya output. Dengan 
demikian, berapapun suatu negara menghasilkan barang X, biaya, dan juga 
per satuannya adalah tetap. Sebagaimana yang lain-lain, anggapan ini juga 
kurang realistik. Pada umumnya berubahnya output akan mengubah biaya 
per satuan output- nya, berhubung dengan semakin besar output-nya 
berbagai kesulitan juga akan muncul dalam berbagai macam, antara lain 
bottleneck, inefisiensi, birokrasi negatif, ekonomi biaya tinggi (high cost 
economy) dan lain-lain. 
 
Teori modern dalam perdagangan internasional muncul sebagai  reaksi 
terhadap teori klasik yang mendapat kritik tajam dan pukulan hebat 
terutama dengan munculnya depresiasi yang cukup besar pada tahun 
1930-an. Teori modern diajukan oleh Bertil Ohlin pada tahun 1933 dan 
selanjutnya dikembangkan oleh Eli Heckscher, kemudian dikenal sebagai 
teori H-O (Heckscher-Ohlin). Bahkan, kemudian setelah disempurnakan 
oleh Samuelso, teori tersebut kemudian juga dikenal sebagai teori H- O-S 
(Heckscher-Ohlin-Samuelson). Teori H-O mencoba mengadakan modifikasi 
terhadap teori klasik untuk mengkaji lebih lanjut akan faktor-faktor yang 
menentukan adanhya keuntungan komparatif. Modifikasi yang dilakukan 
oleh teori H-O meliputi antara lain : 
 

1. Pengaruh biaya transportasi yang dalam teori klasik 
dianggap tidak ada atau nol. 

2. Pemakaian tiga faktor produksi neoklasik; tanah, modal 
dan tenaga kerja sebagai ganti tenaga kerja saja karena 
itu mengubah konsep keuntungan alami dan keuntungan 
yang dikembangkan. 

3. Pemberian arti biaya sebagai harga faktor-faktor produksi 
dalam uang sebagai pengganti teori nilai berdasarkan 
tenaga kerja. 

4. Menitikberatkan pentingnya pengertian tentang produk 
yang saling ketergantungan dan pasar serta harga faktor 
produksi lain yang mendorong perdagangan. Sehingga 
memberikan jangkauan analisa yang jauh lebih luas 
dibandingkan teori klasik yang lebih menitikberatkan pada 
perdagangan  barter. 

5. Pernyataan bahwa perdagangan akan mempengaruhi 
harga-harga yang harus dibayar untuk berbagai faktor 
produksi yang dipakai dalam menghasilkan barang-barang 
yang diekspor. Jadi, asumsi bahwa distribusi pendapatan 
konstan tidak lagi digunakan. 

 
Muatan Teori H-O yang paling utama adalah : 
1.Dasar perdagangan internasional yang melandasi keunggulan atau 
keuntungan komparatif adalah bahwa setiap negara memiliki hadiah alam 
dari Tuhan yang berbeda-beda baik secara kualitas maupun kuantitas. 
Sehingga, faktor-faktor produksi itu akan memiliki distribusi yang tidak 
merata secara proporsional. 
 
2.Perbedaan dalam jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap 
negara akan mendorong pemakaian faktor produksi dalam kombinasi yang 
memililki intensitas yang berlainan. 
       
Pemikiran David Ricardo didasarkan beberapa asumsi yang disederhankan. 
Salah satunya adalah yang disebut teori nilai tenaga kerja (labour theory of 
value) yang mengatakan bahwa nilai atau harga dari suatu komoditi adalah 
sama dengan atau dapat diperoleh dari jumlah waktu tenaga kerja yang 
dipakai dalam memproduksi komoditi tersebut. Saat ini para pakar 
ekonomi telah menolak teori tersebut. Dengan demikian, pemikiran David 
Ricardo mengenai keunggulan komparatif juga ditolak. Namun, hukum 
keunggulan komparatif itu sendiri tidak ditolak. Hukum keunggulan 
komparatif ada;aj sah (valid) dan saat ini diakui sebagai biaya alternatif 
(opportunity cost).   
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ANALISA PRODUKSI DAN KONSUMSI 
Produksi tergantung dari konsumsi, dan konsumsi tergantung dari harga 
yang wajar. Hal ini berlaku pada teori kepuasan pembeli walaupun tanpa 
harus melihat perdagangan internasional. 
 

 
AB = Price line = garis yang menunjukkan hipotesa suatu garis yang 
menghubungkan total income OA dengan output OB. 
 
Harga barang x diperlihatkan sudut OAB dengan tingkat y sebesar OA dan 
C sebesar OB. S kepuasan maksimum antara konsumsi dan produksi 
indifference I, di mana konsumen mengkonsumsi barang x sebesar dengan 
y sebesar OA. OA disimpan untuk membeli barang lain. Analisa ini kurang 
memuaskan dari tingkat produksi. Oleh karena itu, pada analisa 
selanjutnya digabung antara produksi, konsumsi dan harga. Hal ini dengan 
menggunakan analisa kurva kemungkinan produksi, kurva indifference dan 
garis harga. Kalau harga sudah diketahui, produsen dapat langsung 
berpegang pada harga selama harga pokok satuan = harga pasar, atau di 
bawah harga pasar, maka produksi dapat dilanjutkan. Dengan perkataan 
lain, COST = PRICE. 
 
Berti Ohlin mengemukakan bahwa barang-barang yang berbeda dan 
negara- negara yang berbeda memiliki kekayaan faktor produksi yang 
relatif berbeda. Negara- negara cenderung memiliki keuntungan 
komparatif dalam menghasilkan barang- barang yang menggunakan secara 
intensif faktor-faktor yang mereka miliki dalam jumlah yang lebih banyak. 
Karena alasan inilah setiap negara akhirnya mengekspor barang-barang 
produksinya lebih banyak dan mengimpor barang-barang yang 
menggunakan faktor yang relatif langka secara lebih intensif. 
 
Juga sering disebut kurva transformasi adalah suatu kurva yang 
menggambarkan titik-titik alternatif berbagai kombinasi dua komoditi yang 
dapat dihasilkan oleh suatu negara dengan menggunakan faktor 
produksinya secara, serta teknologi terbaik yang dimilikinya. Apabila 
negara yang bersangkutan mengahadapi biaya atau Marginal Rate of 
Transformation (MRT) tetap, maka kurva kemungkinan produksinya adalah 
berupa garis lurus, dan kemiringannya (slope) sama dengan biaya 
alternatif konstan (constant opportunity cost) atau MRT, dan sama dengan 
harga relatif komoditi negara yang bersangkutan. 
 
Opportunity Cost Theory  
Teori Biaya Alternatif menyatakan bahwa biaya dari suatu komoditi adalah 
jumlah komoditi kedua yaitu harus dikorbankan, sehingga diperoleh 
faktor-faktor produksi atau sumber-sumber produksi yang memadai untuk 
menghasilkan satu unit tambahan dari komoditi pertama. Suatu negara 
yang mempunyai biaya alternatif lebih rendah untuk suatu komoditi 
berarti memiliki keunggulan komparatif dalam komoditi tersebut dan 
kerugian komparatif dalam komoditi lain. 
  

 
 

Garis Term of Trade (TOT) 
Garis yang menggambarkan keuntungan pada kedua negara dalam teori 
kemungkinan untuk biaya konstan. 
 

 
 
 
HUKUM KEGUNAAN RELATIF : 
Menunjukkan berapa jumlah barang Y yang tersedia dikorbankan untuk 
mendapatkan barang X pada berbagai tingkat harga. Makin banyak jumlah 
yang ditawarkan nilai barang Y tersebut makin bertambah besar. Marshall 
and Edgeworth bertitik tolak pada hukum kegunaan relatif, yaitu suatu 
barang apabila bertambah, nilainya makin tinggi. Sedangkan, apabila suatu 
barang makin berkurang, nilainya makin kurang.  
 
Offer curve 
Menunjukkan berbagai jumlah Y yang bersedia dikorbankan untuk 
mendapatkan X pada berbagai tingkat harga. Makin banyak jumlah X yang 
ditawarkan, maka nilai Y makin bertambah besar. 
 
Teori perbandingan biaya ini bisa diterima dengan catatan apabila faktor- 
faktor di bawah ini dapat dipertimbangkan, antara lain adalah :  
1.Labour atau tenaga kerja yang tidak homogen baik mutu maupun 
keahlian. 
2.Tingkat upah yang berbeda-beda. 
3.Kapital. 
 
Menurut Prof. Tonssig : 
Yang menentukan perdagangan internasional bukanlah efisiensi faktor 
produksi, tetapi perbedaan antara perbandingan faktor-faktor produksi 
yang tidak dapat mengimbangi selera yang timbul di dalam negara 
tersebut. 
 
5 Konsep Analisa Tonssig dan Bowley : 
 
1. Net Barter TOT  
perbandingan antara harga rata-rata satuan ekspor dengan impor. 
 
PXs PMs 
             :                 x 100% 
PXo PMo 
 

 
 
PXs : Harga rata-rata ekspor sekarang 
PXo : Harga rata-rata ekspor tingkat normal 
PMs : Harga rata-rata satuan impor tingkat sekarang 
PMo : Harga rata-rata tingkat normal 
 
Contoh : 
PXs = 110% dari PXo  
PMs = 150% dari PMo 
 

 
Net Barter TOT 73,3 < 100, ini artinya posisi ekonomi menurun atau X < M. 
 
 
2. Gross Barter TOT. 
Perbandingan tingkat volume ekspor dengan volume impor. 
 QXs QMs 
            :               100% 
QXo            Qmo 
 
 

BAB 2 

SISTEM EKONOMI DALAM PERDAGANGAN 

INTERNASIONAL 
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QXs : Volume ekspor tahun sekaranag  
QXo : Volume ekspor tahun normal 
 QMs : Volume impor tahun sekarang  
QMo : Volume impor tahun normal 
 
Contoh: 
QXs = 150% dari QXo  
QMs = 125% dari Qmo 
 

 
 
 
Hal ini berarti posisi ekonomi suatu negara memburuk karena M > X. 
Apabila Net Barter TOT dikalikan dengan Gross Barter TOT, akan diperoleh 
suatu angka yang menggambarkan TOT yang dilihat dari sudut 
perbandingan harga dan sudut perbandingan quantity. 
  
3.Single Factorial TOT (S.F.TOT). 
TOT yang menggambarkan / memperbandingkan perubahan-perubahan 
dalam produktivitas aparatur industri ekspor. Perbandingan produksi ini 
disebabkan oleh antara lain kerugian teknologi dan ilmu pengetahuan 
umumnya. Di mana dapat menjadikan produksi barang ekspor yang lebih 
efisien. Berarti produktivitas harga ekspor naik. Misalnya, dengan harga 
yang sama dapat dihasilkan 2 kali produksi. 
 
Contoh 1 : 
Produksi ekspor dalam negeri naik menjadi 200% dari Hi dasar. Hitung 
S.F.TOT-nya! 
 
Jawab : 
(100% x 200%) x 100 = 200 
Artinya, posisi negara tersebut / TOT (73,3% x 120% x 200%) x 100 = 75,92. 
Maka, posisi negara menjadi lebih baik karena adanya produktivitas 
industri ekspor dalam negeri. Volume perdagangan akan menjadi besar 
dan akhirnya impor negara tersebut berkurang. 
 
Contoh 2 : 
Apabila yang lain tidak ada perubahan, sedangkan yang berubah hanyalah 
industri ekspor di luar negeri sebesar 200%. Sehingga, efisiensi produksi 
naik menjadi 300% dari efisiensi semula, sehingga TOT negara turun 
100/200 dari semula, maka D.F. TOT = (200x100/200)x100 = 66,66. 
TOT posisi negara tersebut = 73,3 x 120% x 200% x 100/200 x 100 = 58,64 
< 100. Jadi, posisi setelah D.F. TOT menjadi jelek. 
 
 
4.Durable Finance. 
Di samping memperhatikan perubahan tingkat produktivitas barang 
ekspor, juga memperhatikan produksi barang industri impor. 
Dengan bertambahnya barang ekspor, maka harga barang ekspor lebih 
murah. Dilihat dari elastisitasnya akan berkurang. 
  
5.Income TOT. 
Dalam income TOT, kita berusaha mengetahui berapakah kesanggupan 
kita untuk mengimpor. Kesanggupan untuk melakukan impor 
kenyataannya tergantung dari beberapa faktor : 
a.Persediaan devisa dan persediaan emas. 
b.Persediaan yang sudah ada untuk ekspor. 
c.Kemampuan untuk mendapatkan pinjaman. 
 
Kemampuan untuk mengimpor bisa dihitung dari perbandingan antara 
kemampuan ekspor dan kemampuan impor. Perhitungan didapat dari 
kemampuan untuk ekspor adalah minimal sama dengan kemampuan 
untuk impor. Jika hal ini terjadi, maka suatu negara tidak mengalami defisit 
dan juga tidak mengalami surplus. 
 

 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan-Pelaksanaan Perdagangan Luar Negeri. 
Sebelum seorang ekspotir mengirim barang ke luar negeri, ia harus 
mengadakan persetujuan-persetujuan dengan calon pembelinya di luar 
negeri. Pelaksanaannya antara lain : 

1. Memperkenalkan barang yang akan dieskpor baik 
mengenai jenis, mutu, kegunaan maupun kegunaan atau 
cara penggunaannya. 

2. Membicarakan permasalah harga, cara pengepakan, 
waktu penyerahan, valuta yang dipakai untuk 
pembayaran dan sebagainya. 

3. Yang terpenting adalah seorang eksportir harus berusaha 
supaya mendapatkan kepercayaan di luar negeri. 

4. Sesudah persetujuan untuk mengadalah transaksi, 
eksportir mengirimkan barang-barang yang bersangkutan 
kepada sebuah perusahaan ekspedisi atau langsung 
kepada perusahaan angkutan internasional yang 
mempunyai departemen ekspedisi. 

 
Dasar-Dasar Dinamis yang Mendorong Ekspor dan Impor. Faktor-faktor 
yang dinamis antara lain : 
 
1.Selera. 
Masalah selera dalam kenyataan tidaklah tetap seperti apa yang 
dikemukakan oleh kaum klasik. Dalam kenyataannya, ada dinamika dalam 
perkembangan selera ini. Jika permintaan ini dilakukan denga 
mendatangkan barang, ini berarti menimbulkan kegiatan impor bagi 
negara yang membeli atau kegiatan ekspor dari negara yang menjual. 
Timbulnya selera di dalam masyarakat modern ini disebabkan adanya 
gejala demonstration effect terutama bagi negara-negara berkembang 
yang mempunyai identitas seperti orang-orang di negara maju dengan 
mengimpor barang dari negara maju tersebut, padahal sebetulnya 
kemampuan untuk membelanjakan impor tersebut adalah kurang. Akan 
tetapi, jarang pula impor dari negara-negara yang sedang berkembang 
seperti ini merupakan kebutuhan mutlak di mana barang-barang yang 
mereka datangkan dapat memberikan kepuasan yang lebih cepat. 
Misalnya : barang- barang listrik atau mesin-mesin. 
Dengan adanya pengenalan dari barang-barang itu, orang merasa 
mempunyai selera baru untuk membelu dengan demikian selera ini juga 
merupakan dasar timbulnya perdagangan. 
 
2.Teknologi. 
Teknologi selalu menimbulkan perubahan-perubahan penyebaran ilmu 
pengetahuan dan penerapan dari ilmu pengetahuan di dalam teknik-teknik 
berproduksi baru dengan biaya yang lebih murah, penemuan-penemuan 
barang-barang baru juga misalnya dengan kemajuan teknologi suatu 
barang bisa mempunyai utility tinggi.Kesemuanya diproduksi secara 
komersual sehingga dengan skala yang lebih besar dapat dihasilkan harga 
yang lebih murah. Ini berarti dapat ditekan terhadap barang yang 
kegunaannya lebih tinggi. 
  
Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat mengakibatkan 
perluasan ekspor atau bertambah jenis barang yang diekspor. Jika barang-
barang ini mendatangkan kegunaan yang baru, maka dapat mengubah 
pola atau arah perdagangan seperti halnya penemuan karet sintetis 
pengaruhnya terhadap karet alam. Kemungkinan-kemungkinan 
penggunaan teknologi dapat membawa akibat : 
a.Netral. 
b.Ekspor bias. 
c.Impor bias. 
 
Netral. 
Artinya penggunaan teknologi yang terjadi bisa berjalan dengan seimbang 
antara produksi barang ekspor dengan produksi barang impor. 
 

 
Ekspor bias. 
Artinya teknologi lebih berhasil pada produksi barang ekspor, ekspor 
makin bisa diperluas karena biaya-biaya dapat ditekan lebih murah dan 
tentu kegunaan yang lebih tinggi. 
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Impor bias. 
Artinya kemungkinan ini lebih berhasil pada industri barang impor. Dengan 
pertimbangan ekonomi internasional, perkembangan teknologi yang 
menunjukkan perkembangan harga ekspor keadaannya tidaklah negatif 
pengaruhnya terhadap pola perdagangan. Jika perkembangan teknologi 
terjadi pada barang-barang semula yang diimpor perkembangan tersebut 
demikian kuatnya sehingga mengubah pola perdagangan. Keuntungan 
yang diperoleh di negara yang bersangkutan diimbangi oleh kemajuan-
kemajuan negara lain. 
 

  
 
Terutama hal ini bagi negara-negara yang sangat tergantung pada 
ekspornya. Jadi, apabila pada suatu saat kegiatan ekspornya ini goncang 
akibat daripada perubahan teknologi ini akan membawa pengaruh yang 
sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi dalam negeri. 
  
3.Faktor endowment. 
Kekayaan negara akan faktor-faktor ekonomi bisa berkurang atau mungkin  
saja bisa bertambah. Misalnya : penggunaan tanah yang terus-menerus 
tetapi diikuti oleh pengolahan yang baik berarti mengakibatkan turunnya 
produktivitas tanah tersebut. Akan tetapi, sebaliknya penemuan-
penemuan daerah merupakan penambahan supply faktor produksi. 
 
 

 
 
Devisa 
Devisa sering juga disebut alat pembayaran luar negeri, dalam bahasa 
Inggris digunakan istilah Foreign Exchange. Uang atau valuta asing atau 
foreign currency mempunyai arti sebagai berikut : 
1.Alat pembayaran. 
2.Alat penukaran. 
3.Alat pengukur nilai dan 
4.Alat penyimpan / penimbun kekayaan. 
 
 
Dalam peredarannya, devisa itu terdapat berbagai atau bentuk, yaitu : 
1.Wesel luar negeri. 
2.Sahan perusahaan luar negeri. 
3.Surat-surat obligasi luar negeri. 
4.Cheque atau giro luar negeri. 
5.Rekening-rekening di luar negeri. 
6.Uang kertas luar negeri dan 
7.Surat-surat berharga lainnya. 
 
wesel 
Yang tercantum di dalam personal wesel : 
1.Eksportir yang merupakan penarik wesel. 
2.Orang yang diharuskan membayar disebut “yang bersangkutan.”  
3.Pemegang wesel / kepada siapa yang bersangkutan harus membayar 
sejumlah uang yang tertera dalam wesel tersebut. Dalam hal ini, 
pemegang dan penarik belum tentu sama orangnya. 
 
Jenis atau macam wesel ada dua : 
1.Clean Draft, yaitu draft (jenis wesel) yang disertai dengan jaminan 
dokumen barang. 
2.Documentary Draft, yaitu draft (jenis wesel) yang disertai jaminan 
dokumen pengiriman dan asuransi suatu barang. 
 
Waktu pembayaran wesel tersebut dilaksanakan disebut usance atau 
tenor, maka wesel dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu :  
1.Sign draft, yaitu wesel yang dibayar sesaat setelah ditunjukkan kepada 
pembeli. Jadi, pembayarannya dilakukan sebelum komoditi / barangnya 
tiba di tangan pembeli. 
2.Arrival draft, yaitu wesel yang dibayar sesaat setelah barang / 
komoditinya sampai di tangan pembeli. 
3.Date draft, yaitu wesel yang pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 
tertentu atau beberapa hari setelah tanggal tersebut. 
 
Letter of Credit (L/C) 
Berdasarkan persetujuan-persetujuan yang telah dicapai antara importir 
dan eksportir yang bersangkutan, maka penyelenggaran sistem 
pembayaran umumnya dilakukan dengan berbagai variasi. Misalnya, 
eksportir boleh mencairkan uangnya di bank pada waktu barangnya telah 

dimuat di atas kapal, atau misalnya setengahnya boleh diambil untuk 
membiayai produksi dan sisanya apabila kapal yang memuat barang sudah 
siap diberangkatkan. Yang paling banyak dipakai di dalam transaksi luar 
negeri pada saat ini adalah sistem L/C. Selain L/C, ada juga L/C yang tidak 
bisa dibatalkan lagi disebut IRREVOCABLE L/C. Bentuk ini biasanya 
diberlakukan guna menjamin kepastian pembeli terhadap barang yang 
dipesan (import). 
 
The Gold standard system 
Sistem ini telah berjalan dari abad XIX sampai pada Perang Dunia I. Dalam 
sistem ini, kurs valuta nasional bergerak dalam batas-batas tertentu. 
Dalam standar emas, uang yang beredar itu dijamin oleh emas, artinya 
bahwa setiap satuan valuta yang diterbitkan pemerintah sewaktu-waktu 
dapat ditukarkan kepada emas pada bank sentral. Dalam kaitan ini, ada 
peraturan-peraturan yang menyatakan : 
 

1. Pencetakan uang emas atau peleburan emas diperbolehkan 
kepada siapa saja atas biaya sendiri. 

2. Ekspor-impor uang murni boleh dilakukan secara bebas. 
3. Bank sentral diwajibkan menerima atau mengeluarkan emas 

apabila seseorang ingin menukarkan uang dengan emas. 
 
Dalam rangka persyaratan tersebut, maka orang harus melakukan 
pembayaran-pembayaran ke luar negeri, bisa dipertimbangkan apakah 
utang-utangnya dibayar dengan uang atau lebih murah dengan 
mengirimkan emas saja. Biaya peleburan dan biaya transfer harus dibayar 
sendiri. Karena itu, apabila kenaikan kurs valuta asing lebih besar daripada 
biaya melebur emas dan biaya mengirimkannya bersama-sama, maka ia 
akan membayar utang-utangnya dengan mengirimkan emas muri. Dengan 
demikian, terjadi ekspor emas dengan mengalirnya ke luar negeri, maka 
kenaikan kurs valuta asing tertahan pada titik yang disebut Gold Export 
Point. 
 
ARBITRAGE 
Adalah suatu tindakan spekulasi untuk mencoba mendapatkan 
keuntungan daripada terjadinya disparitas kurs suatu valuta. Pada 
akhirnya, tindakan spekulasi tersebut akan mengembalikan keadaan 
keseimbangan kurs. 
 
Two Points Arbitrage. 
Adalah arbitrage yang dilakukan dalam dua pasar uang. Untuk mudahnya, 
kita ambil dua valuta saja, di mana sau di antaranya naik nilainya karena 
masyarakat sangat membutuhkan valuta ini misalnya untuk membeli 
barang dari negara yang menerbitkan valuta tersebut. 
 

 

 
 
Three Points Arbitrage. 
Adalah arbitrage yang dilakukan mencakup tiga pasar uang sekaligus. 
 
KURS SILANG 
Adalah kurs antara dua valuta asing. Dengan diketahui kurs-kurs langsung 
antara valuta A dengan valuta-valuta lainnya, maka semua kurs-kurs silang 
dari valuta A dapat diperhitungkan. 
 
Contoh jual beli valuta asing : 
1.Seorang speculator di Jakarta denga melihat keadaan disparitas kurs $ /  
Rupiah di Jakartas dan Singapura. Misalnya dengan $ 1000 dijual kepada 
Rupiah ia akan mendapat Rp 5.900.000 / 100 x $1 = $ 1050, maka ia kana 
mendapatkan keuntungan sebesar $ 59..00. 
 
2.Seorang speculator di Singapura yang memiliki $ 1000 di kota tersebut 
akan secara cepart mentransferkan uangnya ke Jakarta untuk 
mengkonversikan kepada Rp, di mana ia mendapat Rp 6.000.000. Rp 
5.900.000 secara cepat ditransfer lagi ke Singapura untuk dikonversikan 
lagi kepada $, dan ia mendapat $ 1050. Berarti ia mendapat laba $ 50. 
 
Keadaan disparitas tersebut tidak berlangsung lama sebab kesadaran 
masyarakat tentang adanya disparitas tersebut mendorong bekerjanya 
mekanisme pasar valuta asing untuk menyeimbangkan kembali kurs-kurs 
ke dalam pasar uang  yang merupakan suatu kesatuan yang integral. 
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The paper standard 
Sistem ini membiarkan kurs bergerak menurut mekanisme pasar. Pada 
sistem ini, diharapkan bahwa apabila kurs valuta asing terus naik, maka 
diharapkan impor akan berhenti sendiri karena dengan naiknya kurs valuta 
asing barang-barang impor menjadi mahal sehingga menjadi kurang 
menarik bagi konsumen atau paling tidak dihindari oleh konsumen karena 
harganya lebih tinggi. 
 
Sebaliknya, akan terjadi bahwa di dalam negeri akan relatif menjadi lebih 
murah bila dibandingkan dengan harga-harga di luar negeri. Karena itu, 
menurut logikanya akan mendorong ekspor. Dengan demikian, kurs valuta 
asing diharapkan akan turun kembali. Sistem ini tidak mempunyai alat 
penghalang seperti emas pada sistem standar emas. Biasanya valuta-
valuta ini tidak konvertibel. 
 
The gold exchange standard system 
Sistem keuangan masih memberikan peranan penting kepada emas 
sebagai jaminan moneter secara tidak langsung. Cadangan moneter tidak 
terbentuk sepenuhnya oleh emas, tetapi ditambah dengan devisa surat-
surat berharga yang dapat ditukarkan dengan emas di  negara-negara yang 
menerbitkannya. 
 
The fixed rate system 
Kurs valuta yang bersangkutan ditetapkan tingginya terhadap valuta asing. 
Biasanya valuta-valuta USA, Inggris dan beberapa negara lainnya 
digunakan untuk meningkatkan kurs valuta-valuta tertentu. Stabilitas 
terhadap valuta asing lainnya banyak tergantung pada stabilitas valuta 
induknya, tetapi lebih banyak tergantung kepada keadaan ekonomi 
negaranya sendiri. 
  
Exchange control 
Dalam keadaan / situasi tertentu pemerintah measa perlu untuk 
mengadakan peraturan yang membatasi kebebasan lalu lintas devisa. 
Tindakan pemerintah langsung ditujukan kepada tingginya kurs dan 
kepada jumlah devisanya. Alasan untuk restriksi atau membatasi di dalam 
kebebasan lalu  lintas devisa adalah : 
1.Untuk menghemat pemakaian devisa. 
2.Untuk menjamin pelaksanaan impor barang-barang esensial. 
3.Untuk mencegah pelarian modal. 
4.Untuk menjamin pelaksanaan debt service pemerintah. 
5.Untuk stabilitas kurs. 
6.Untuk memiliki kekuatan dalam perundingan-perundingan politik / 
ekonomi dengan negara lain. 
7.Untuk dipakai sebagai alat pengatur / pengarah kegiatan ekonomi 
nasional. 
 
Sistem Breiton Woods 
Pada bulan Juli 1944, 44 negara mendirikan United Nations Monetary and 
Financial Conference di Bretton Woods News Hampsire, USA. Pada 
konferensi ini, dicanangkan Anggaran Dasar dengan terbentuknya lembaga 
keuangan internasional, yaitu : 
 
1.International   Bank   for   Reconstruction   and   Development  /   World 
Bank (IBRD). 
2.International Monetary Fund (IMF). 
 
Walaupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kedua lembaga 
berbeda, tetapi tujuan prinsipnya adalah sama yaitu untuk menyediakan 
peralatan moneter dan keuangan yang dapat memungkinkan negara-
negara di dunia bekerja sama ke arah kemakmuran dunai melalui 
dukungan terhadap stabilitas nasional dan memimpin perdamaian di 
seluruh negara. Pada tahun 1945, anggaran PBB diedarkan kepada 44 
negara untuk disahkan. Akhirnya,  anggaran  dasar  tersebut  diberlakukan  
pada  tanggal  27  Desember  1945 setelah ditandatangani oleh 28 negara 
di Washington DC. Seluruh negara yang aktif  di Konferensi Bretton Wood 
menjadi anggota dari kedua lembaga tersebut. 
 
International bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
Bank Dunia mulai beroperasi pada tanggal 25 Juni 1946. Lembaga ini 
didirikan sebagai lembaga investasi internasional jenis baru untuk 
memberikan / menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek 
rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Dana tersebut berasal dari 
modal Bank Dunia sendiri atas kontribusi perintah negara-negara asing dan 
melalui mobilitas modal swasta. Modal saham dalam melaksanakan 
kegiatannya dibebankan kepada negara-negara asing dengan berdasarkan 
kekuatan ekonomi mereka masing-masing. 
 
Bank Dunia juga merupakan organisasi antar pemerintah / inter-
governmental yang mendasarkan pasar-pasar modal di dunia untuk 
sumber keuangannya. Semula, sumber-sumber yang dimiliki Bank Dunia 
ditujukan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang 
menderita karena perang. Dengan kemajuan Marshall Plan (Amerika 
Serikat) pada tahun 1948, Bank Dunia mengalihkan usaha- usaha, 
terutama ditujukan untuk kegiatan pembangunan. 
 
A. FUNGSI UTAMA BANK DUNIA 

Tugas prinsip Bank Dunia ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek- 
proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang 
berkembang yang menjadi anggotanya. 
1.IFC (International Finance Corporation). Mulai aktivitasnya pada tahun 
1956. 
2.IDA (International Development Association). Mulai aktivitasnya pada 
tahun 1960. 
 
Kedua lembaga ini dan Bank Dunia membentuk kelompok Bank Dunia  / 
World Bank Group. Keanggotaan dari Bank Dunia mempunyai persyaratan 
keanggotaan IFC dan kegiatannya ditujukan untuk sektor swasta di negara-
negara berkembang dan keanggotaan IDA kegiatannya ditujukan untuk 
sektor yang sama dengan kebijaksanaan dan sesuai dengan Bank Dunia. 
Namun, bantuan yang  diberikan  hanya  ditujukan  untuk  negara-negara  
miskin  dengan  syarat-syarat  yang lebih mudah dari pinjaman-pinjaman 
negara miskin, dengan syarat-syarat yang lebih ringan dari pinjaman yang 
biasa diberikan oleh Bank Dunia dan mensponsori International Center for 
Settlement Investment Development (ICSID). 
 
B.KEANGGOTAAN BANK DUNIA 
Dewan komisaris memiliki kekuasaan mengakui anggota-anggota baru 
Bank Dunia dan untuk menentukan syarat-syarat keanggotaan 
berdasarkan  persyaratan- persyaratan ini. Setiap negara yang setuju 
memberikan kontribusinya pada modal Bank Dunia dapat menjadi 
anggota. Sebelum terlaksana, negara tersebut harus menjadi anggota IMF 
yang meliputi perjanjian untuk mengamati peraturan praktek keuangan 
internasional yang berlaku disertai penjelasan mengenai pokok-pokok 
informasi perekonomian demi kelayakan suatu negara tersebut dapat 
dipertimbangkan menjadi keanggotaan Bank Dunia. Pada tahun 1969, 
Bank Dunia telah memiliki 112 negara anggota. 
 
C.YANG MENJALANKAN OPERASI PERUSAHAAN BANK DUNIA 
Seluruh kekuasaan Bank Dunia berada di bawah Dewan Komisaris yang 
terdiri atas para komisaris yang mewakili negara anggota / masing-masing 
negara anggota menunjuk 1 orang komisarisnya. Dewan Komisaris 
bertemu setahun sekali dan dapat mengirimkan suaranya melalui surat / 
kawat. Kecuali, kekuasaan tertentu yang ditentukan secara spesifik dalam 
Anggaran Dasar seperti keputusan keanggotaan, alokasi pendapatan 
bersih dan perubahan-perubahan dalam modal saham. Dewan komisaris 
menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Direksi / Board of Director 
yang melaksanakan tugas- tugas mereka secara penuh pada markas besar 
Bank Dunia di Washington DC. Umumnya, para direksi ditunjuk oleh 15 
pemegang saham terbesar dan 15 orang dipilih oleh negara anggota 
lainnya. 
 
Setiap pemilihan suara yang diberikan oleh direksi merupakan jumlah dari 
suara yang diberikan anggota yang diwakilinya. Pemilihan suara dari setiap 
direksi diberi bobot / weighted. Para direksi memilih Direktur Utama dari 
Bank Dunia berdasarkan keputusan dari para direktur atas beberapa 
pertanyaan mengenai kebijaksanaan Bank Dunia diniliai mampu untuk 
melaksanakan usaha dan   mengurus organisasi Bank Dunia menunjuk dan 
memberhentikan para pegawai, officer dan staf. Hanya Direktur Utama 
yang dapat mengusulkan fasilitas kredit yang akan diberikan. 
 
Kebijakan secara luas diputuskan oleh Direktur pelaksanaan berdasarkan 
batasan dari Anggaran Dasar. Kebijaksanaan bank merupakan proses yang 
mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Anggaran dasar secara 
umum memberikan kelonggaran pada bank untuk menjalankan operasinya 
sehingga menyesuaikan kebijaksanaan tersebut terhadap kenyataan di 
dunia yang selalu berubah. Biasanya, analisa yang terperinci mengenai 
setiap perubahan kebijaksanaan dikemukakan oleh Direktur Utama Bank 
Dunia kepada para Direktur Pelaksana untuk dipertimbangkan dan 
diputuskan. 
 
D.HUBUNGAN ANTARA BANK DUNIA,DENGHAN PBB DAN BADAN- 
BADAN LAIN PBB 
Perjanjian resmi antara PBB dan Bank Dunia ditandatangani pada tanggal 
15 November 1947. Isinya tentang kebebasan Bank Dunia untuk 
melaksanakan kegiatannya karena salah satu anggotanya yang bukan 
anggota PBB yaitu Republik Federal Jerman. Bank Dunia memelihara 
hubungan yang sangat baik dengan para stafnya yang bertugas sebagai 
perantara PBB dan Bank Dunia, misalnya menyusun / memperhatikan 
seluruh pertemuan antara PBB dan Bank Dunia sehubungan dengan 
kepentingan PBB terhadap Bank Dunia. Direktur Utama dari Bank Dunia 
adalah dari Administration Committee on Coordination yang diketahui 
adalah Sekretaris Jenderal PBB dan para anggotanya adalah ketua dari 
badan-badan PBB. Direktur Utama mengirimkan laporan tahunan kepada 
United Nations Economies and Social Council. 
 
E.HUBUNGAN BANK DUNIA DENGAN IMF, PBB, UNDP & UNESCO 
Bank Dunia berlaku sebagai agen pelaksana untuk studi kelayakan sebelum 
penanaman modal dilaksanakan oleh UNDP. Direktur Utama Bank Dunia 
adalah anggota dari International Agency Consultative Board of the UNDP. 
Para staf dari UNESCO     bekerja     sama     secara     ekstensif     denga     
Bank    Dunia    dalam mengidentifikasikan dan menyiapkan proyek-proyek 
di bidang pertanian dan pendidikan. Bank Dunia membayar FAO dan 
UNESCO untuk jasa-jasa tersebut yang dilaksanakan di bawah program 
kerja sama yang disetujui secara formal kedudukan Bank Dunia sama 
dengan WHO dan ILO. Para staf WHO dan ILO ditugaskan ke berbagai 
negara untuk berbagai misi. 
 
F.HUBUNGAN ANTARA BANK DUNIA DENGAN IMF 
IMF merupakan badan perwakilan System Agency dari Bank Dunia, 
didirikan bersama-sama dengan Bank Dunia. IMF menitikberatkan pada 
pembangunan perekonomian. Namun, tujuan utama dari IMF adalah 
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meningkatkan kerja sama moneter internasional, mengembangkan 
ekspansi dan pertumbuhan yang seimbang dalam perdagangan 
internasional, meningkatkan stabilitas kurs, menurunkan restriksi kurs, 
memperbaiki pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya melalui 
pemberian pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan yang produktif. 
Kedua lembaga ini mengadakan rapat tahunan bersama dengan kantor 
pusat yang  berdekatan, untuk memudahkan informasi di antara 
keduanya. Enam dari 20 Direktur Pelaksana Bank Dunia merupakan 
Direktur Pelaksana dari IMF. 
 
International Monetary Fund (IMF) 
Maksud pokok pembentukan IMF adalah : 

1. Mengusahakan adanya valuta-valuta yang konvertibel penuh 
dan dapat dipenuhi dengan suatu kerja sama internasional yang 
dapat mengurangi gerak bebas pasar uang. 

2. Mengusahakan adanya kurs stabil karena kurs yang tidak stabil 
sangat menghambat kelancaran lalu lintas pembayaran 
internasional. 

3. Mengatasi pertentangan antara politik mempertahankan 
kesempatan kerja di dalam negeri dan politik mempertahankan 
kurs yang stabil seperti pada  standar emas. 

  
Sistem moneter saat ini : 
 
1.Nilai Tukar. 
Mata Uang Dollar, Poundsterling, Mark dan Yen lebih berfluktuasi 
sehingga terbentuk blok-blok mata uang. Untuk mencegah fluktuasi yang 
berlebihan  atas kurs mata uang setiap negara, maka sebagian besar 
pemerintah melakukan intervensi pasar valuta asing. Akibatnya, 
kebutuhan cadangannya menurun. 
 
2.Harga dan Pemilikan Emas. 
Harga emas pada mulanya tidak bergeser, yaitu berkisar US$ 35 / ons. 
Karena ketidakseimbangan di pasaran,  maka emas harganya stabil US$ 
400 / ons. 
 
3.Sistem Ekonomi yang Berlaku. 
Resesi yang terjadi antara tahun 1970-an sampai dengan 1980-an 
diakibatkan oleh adanya petrodollar dan inflasi dunia yang melampaui 
double digit. Karena pasar valuta asing dan perdagangan terus 
berkembang, maka nilai  tukar US$ fluktuasinya sangat tajam, setiap 
negara selalu berusaha membatasi fluktuasi tersebut. 
 
Masalah-masalah moneter : 
1. Terlalu besar gejolak kurs, sehingga terjadi ketimpangan kurs antar 
negara. 
2. Overshooting atau gejolak yang terlalu besar dan nilai tukar berlebihan 
akan cenderung menghambat perdagangan dunia. 
3. Sistem kurs mengambang terkendali dan ketimpangan kurs akan 
berlarut-larut, dperkirakan sampai beberapa tahun mendatang. 
 
Usulan-usulan moneter : 
1. Pembentukan zona-zona target yang memungkinkan terjadinya fluktuasi 
kurs valuta dan koordinasi kebijakan internasional antar negara-negara 
industri maju. 
2. Lima negara industri maju bulan Februari 1987 di Louvre-Perancis telah 
menyepakati untuk meningkatkan kerja sama dalam menjaga stabilitas 
kurs di sekitar nilai-nilai patokan yang telah ditentukan. 
 
Wakil pemerintah negara-negara dalam konferensi bersepakat untuk 
mengakibatkan nilai valuta-valutanya kepada emas atau kepada US$ yang 
diikatkan pula kepada emas. Mereka bersepakat pula dan berusaha agar 
valuta-valuta masing- masing menjadi konvertibel (dapat ditukarkan), dan 
untuk sedapat mungkin meniadakan Exchange Control. Ini dianggap 
sebagai syarat-syarat utama untuk menjamin tumbuhnya kerja sama 
internasional dengan perdagangan investasi asing dan kerja sama 
internasional lainnya. Perubahan-perubahan kurs valuta masing- masing 
yang lebih dari 10% dari per valutanya harus mendapat persetujuan 
moneter terlebih dahulu. 
 
Pada bulan Agustus 1971, saat dilepasnya konvertibilitas US $ terhadap 
emas, sistem ini telah banyak sekali jasanya kepada pelaksanaan kerja 
sama ekonomi internasional. Dengan dilepaskannya US $ daripada emas, 
maka sistem-sistem moneter nasional lainnya yang banyak menggunakan 
US $ sebagai Key Currency. Di samping emas dalam struktur cadangan 
moneternya masing-masing, maka sistem moneter internasional 
mendapat draw back yang sangat mengkhawatirkan kekuatannya untuk 
dapat terus dilangsungkan. 
 
Ide penerbitan International Paper Currency yang sudah belasan tahun 
hidup di dalam cita-cita IMF, rupa-rupanya dapat dilaksanakn dengan 
menggunakan SDR sebagai mediumnya. SDR akan menggantikan fungsi US 
$ dan emas sebagai landasan stabilitas kurs dan Currency Convertibilty, 
sedangkan jaminan kekuatan SDR terletak pada kondisi ekonomi anggota 
IMF secara keseluruhan. Negara-negara surplus diberikan tugas-tugas 
eksplisit untuk ikut serta dalam menanggulangi kesulitasn- kesulitan yang 
diderita oleh negara-negara yang mengalami defisit. 
 
Catatan : 

 S.D.R  : Special Drawing Rights, hak khusus untuk menarik dana 
valuta asing. 

 D.S.R : Debt Service Ratio yaitu rasio perbandingan antara 
jumlah perolehan devisa dengan jumlah pembayaran cicilan 
utang dan bunga, besarnya 20% dari Jumlah perolehan devisa. 

  
          
Gerakan modal dapat berlangsung dalam jangka pendek dan jangka    
panjang. Alat-alat atau instrumen-instrumen modal jangka pendek, antara 
lain berupa : 

a. Wesel. 
b. Cheque. 
c. Transfer. 
d. Giro. 
e. Obligasi. 
f. Surat-surat gadai. 
g. Saham. 
h. Loans. 

 
Loans terdiri dari tiga macam, yaitu : 
a. Jangka pendek : 1 tahun. 
b. Jangka menengah : 1 – 5 tahun. 
c. Jangka panjang : > 5 tahun. Gerakan modal : 
 

a. Induced investment. 
b. Autonomous investment. Foreign investment : 
c. Portofolio investment. 
d. Direct investment. 
e. Amortization. 

 
 
Portofolio investment adalah investasi yang dilakukan dengan membeli 
saham-saham atau obligasi dari perusahaan-perusahaan luar negeri, bukan 
dengan tujuan menguasai perusahaan yang bersangkutan, tetapi hanya 
sekedar untuk mendapatkan keuntungan. 
Saham : 
 

a. Dividen. 
b. Segi nilai saham. 
c. Kurs valuta. Obligasi : 
d. Untuk interest. 
e. Nilai obligasi. 
f. Kurs valuta. 

 
Saham dan obligasi dapat diperdagangkan, sedangkan portofolio 
investment hanya dapat ditarik oleh perusahaan yang besar dengan 
rendable dalam keadaan stabil baik internal economics maupun external 
economics. Direct investment; perusahaan asing langsung menanamkan 
modalnya dalam bentuk pendirian perusahaan, baik perusahaan baru 
maupun cabang di negara lain dari perusahaan yang sudah ada di negara 
sendiri. Manajemen dipegang sendiri dan resiko sepenuhnya ditanggung si 
penanam modal sendiri. Direct investment ini biasa dilakukan bersama-
sama dengan modal dan management dari dalam negeri atau disebut joint 
venture. 
 
Amortisasi adalah gerakan kembalinya modal yang ditanamkan ke negara 
induknya (repatriasi) dalam bentuk berangsur-angsur atau sekaligus. 
Setiap negara bagaimanapun majunya, apalagi yang baru berada dalam 
taraf pembangunan ekonominya memerlukan modal sehingga perlu 
adanya penanaman modal asing. Produksi segala macam barang tidak 
mungkin dilakukan sekaligus secara efisien dan menguntungkan dengan 
modal sendiri. Spesialisasi produk secara maksimal dalam menghasilkan 
barang-barang tertentu akan memberikan keuntungan yang lebih besar. 
 
Penanaman Modal dan utang Indonesia 
Setiap negara, terutama negara berkembang akan berusaha untuk 
menarik investor asing atau domestik agar menanamkan modalnya di 
negerinya dengan tujuan untuk : 
1. Meningkatkan kesempatan kerja. 
2 .Pertumbuhan ekonomi. 
3. Meringankan beban utang. 
  
Untuk merangsang Penanaman Modal Asing (PMA), pemerintah 
mengadakan deregulasi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 20/1994 dan petunjuk pelaksanaan UU No. 1/67, UU Pers 1982 dan 
UUD 1945 Pasal 33, isinya : 

1. PMA 95%, suatu kebanggaan bagi investor asing memiliki 
modal saham 95%. 

2. Sektor jasa, PLN, TELKOM, pelabuhan, perbankan, pariwisata, 
hotel, tidak boleh menguras kekayaan Indonesia. 

3. Harus izin Presiden Republik Indonesia. 
4. Tidak termasuk industri media cetak dan elektronik. 
5. Pengusaha kecil dan menengah mitra PMA. 
6. Sistem ekonomi tanpa tapal batas negara. 
7. Menghemat dana APBN. 

 
Pinjaman Luar Negeri 
Setiap negara akan selalu berupaya meningkatkan dan memajukan 
kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan. Pembangunan di 
negara maju lebih pesat dibandingkan negara berkembang. Negara 
berkembang berupaya mengejar ketinggalannya dengan menggali dan 
mengembangkan sumber daya alam yang dimilikinya. Untuk membangun 
proyek-proyek ekonomi tersebut, diperlukan dana yang cukup besar. 

BAB 5 
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Salah satu kendala (bottleneck) yang dihadapi negara berkembang dalam 
mengejar ketinggalannya adalah terbatasnya dana pembangunan. 
Sumber-sumber dana yang diperoleh dari dalam negeri seperti 
penerimaan pajak, bea masuk, cukai  dan lain-lain masih sangat terbatas 
dan belum mencukupi untuk pembiayaan pembangunan secara swadana. 
Oleh karena itu, terpaksa mencari bantuan dari luar negeri baik dalam 
bentuk grant maupun pinjaman lunak melalui lembaga keuangan 
internasional seperti Bank Dunia, IMF, IBRD, ADB dan bank swasta lainnya. 
 
Selain daripada itu, negara berkembang menggiatkan ekspor komoditas 
untuk memperoleh dana devisa. Indonesia sebagai salah satu negara 
berkembang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan jangka 
panjang, memerlukan sumber dana  yang besar dan berlanjut. Semenjak 
tahun 1967, Indonesia telah memanfaatkan pinjaman  dari  konsorsium  
IGGI    (Inter-Governmental  Group  on  Indonesia) yang anggotanya terdiri 
dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, 
Kanada, Jepang dan lain-lainnya yang dikoordinir oleh pemerintah 
Belanda. Setiap tahun Indonesia memperoleh pinjaman lunak jangka 
panjang melalui IGGI hingga tahun 1993. Kemudian, semenjak tahun 1994 
Indonesia telah memutuskan hubungan dengan IGGI dan diganti oleh 
lembaga baru yaitu CGI (Consultative Group on Indonesia) yang 
berlangsung dikoordinir oleh Bank Dunia di bawah PBB. 
 
Jumlah utang / pinjaman luar negeri Indonesia sampai dengan tahun 1996 
diperkirakan US $ 100 milyar. Jumlah pinjaman tersebut hampir 45% 
adalah  pinjaman sektor swasta dan 55% oleh sektor pemerintah. 
Indonesia telah berhasil memanfaatkan pinjaman tersebut untuk memacu 
pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi. Menurut pengakuan internasional dan pernyataan Bank 
Dunia bahwa Indonesia telah sukses menggunakan pinjaman luar negeri 
untuk membangun sektor produktif. Meskipun demikian, pinjaman luar 
negeri hanya merupakan unsur pelengkap dan diharapkan tidak lebih dari 
20% dari jumlah kebutuhan pembangunan. 
 
Dalam strategi pembangunan nasional (GBHN) diterapkan bahwa 
pinjaman luar negeri hanya 20%. Hal ini ada hubungan dengan 
kemampuan pengembalian cicilan utang (Debt Service Ratio). Adakalnya 
Debt Service Ratio Indonesia lebih besar dari yang normal (ditetapkan oleh 
IMF) 30% seperti pada tahun 1993. Hal ini banyak tergantung pada volume 
dan nilai ekspor Indonesia. 
 
DEBT SERVICE RATIO (DSR) NORMAL = 20% 
Debt Service Ratio adalah perbandingan antara pembayaran bunga dan 
cicilan utang luar negeri dengan jumlah penerimaan devisa ekspor :  
- Jumlah perolehan devisa 1993 migas dan ekspor non migas….$ 28 milyar. 
- Cicilan dan bunga pinjaman…7 milyar. DSR : 28/7 x 100%. 
 
Meskipun DSR Indonesia sering melampaui ambang batas normal 20%, 
tetapi kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia tidak berkurang. 
Namun, secara umum semenjak tahun 1990-an untuk memperoleh 
pinjaman luar negeri semakin sulit  karena : 
a.Hancurnya komunis Rusia dan satelit-satelitnya. 
b.Defisit perdagangan dan utang USA 400 milyar dan $ 400 milyar untuk 
HAM (Hak Hak Asasi Manusia), Demokrasi serta Lingkungan Hidup dan 
Hutan Tropik. 
c.Pemberian pinjaman selalu dikaitkan dengan politik. 
d.Utang negara berkembang terlalu besar US $ 4.320 milyar. 
 
Untuk membantu negara berkembang, maka negara non-blok 
memutuskan “memohon pengampunan utang bagi negara.”  
Klasifikasi negara donor kepada negara pengutang : 
a.Yang kurang miskin. 
b.Miskin. 
c.Sangat miskin. 
 
Isu Pencemaran Lingkungan dan Ecolabelling 
Tahun 1996 telah disetujui Ecolabelling terhadap produk ekspor, artinya 
konsekuensi liberalisasi atau perdagangan secara internasional. 
 
ECOLABELLING 
Salah satu kecenderungan yang mungkin akan mempengaruhi 
perkembangan dan kinerja perdagangan luar negeri Indonesia, khususnya 
ekspor non migas, adalah munculnya isu produk yang berwawasan 
lingkungan atau disebut Ecolabelling. Ecolabelling pada dasarnya adalah 
pemberian tanda (label) terhadap produk tersebut sejak dari bahan baku, 
proses produksi, pemasaran, konsumsi sampai kepada pembangunan 
sampahnya (from the cradle to the grave) haruslah bersahabat dengan 
lingkungan. 
 
Implikasi daripada kecenderungan global yang mengkaitkan perdagangan 
dengan masalah lingkungan adalah akan semakin tumbuhnya “gerakan 
masyarakat hijau” (green consumer) dalam perilaku konsumennya. 
Perubahan pola dan perilaku “masyarakat hijau” pada gilirannya akan 
mempengaruhi pola permintaan konsumen terhadap barang dan jasa di 
pasaran internasional. Konsekuensi logis dari pelaksanaan kesepakatan 
liberalisasi perdagangan internasional (WTO) dan “Ecolabelling” dapat 
bermuara pada dua  kemungkinan, yaitu mampu bersaing di pasar global 
dan pasar domestik jika berhasil melakukan efisiensi atau gagal dan akan 
tersisih dari panggung perdagangan dunia atau perekonomian 
internasional. 
 
Masalahnya sejauh mana isu ekolabel telah diantisipasi dan apa upaya 
untuk dapat mendorong perkembangan sektor investasi, perdagangan dan 
jasa, serta  lembaga swadaya masyarakat dalam kerangka Ecolabelling. 

 
Kekhawatiran yang timbul apabila isu lingkungan dikaitkan dengan 
bantuan pembangunan dan perdagangan adalah dampak yang besar 
terhadap negara sedang berkembang karena beberapa alasan : 
a. Polusi dan degradasi lingkungan terjadi paling besar di negara 
berkembang. 
b. Sebagian produk ekspor negara berkembang ditujukan ke negara maju 
yang mengkaitkan masalah lingkungan dengan perdagangan internasional. 
c. Sebagian besar bantuan pembangunan berasal dari negara maju. 
 
Untuk mengantisipasi dampak isu lingkungan dan Ecolabelling, maka tiap 
negara berkembang termasuk Indonesia perlu mengambil langkah-langkah 
sebagai berikut : 
a. Mendorong terwujudnya lembaga sertifikasi Ecolabelling. 
b. Memasyarakatkan  secara  aktif  dan  terus-menerus  mengenau 
Ecolabelling kepada lingkungan bisnis, industri, perdagangan dan jasa. 
c. Melakukan monitoring perkembangan Ecolabelling di negara mirtra 
dagang. 
d. Aktif melakukan konsultasi dengan negara-negara maju di forum 
internasional. 
e. Melakukan inventarisasi masalah-masalah terhadap produk yang 
potensial berkaitan dengan isu Ecolabelling. 
 
Ecolabelling pada langkah awal akan diberlakukan : 
1. Tahap pertama dikenakan pada produksi hasil hutan, di mana dikenakan 
syarat-syarat berkaitan dengan lingkungan. 
2. Tahap kedua akan dikenakan pada produk ekspor tekstil. 
  
International Standard Organization (ISO)          
International Standard Organization yang mengatur atau yang mengelola 
standar-standar dunia. Sistem standar mutu yang ketat diprakarsai oleh 
militer Amerika Serikat untuk menghindari kegagalan dalam bidang 
pertahanan strategis. ISO beranggotakan banyak negara termasuk 
Indonesia, diresmikan pada tahun 1987. ISO standar sistem ini bukan 
bersifat teknis spesifikasi, tetapi merupakan suatu aturan main, pola-pola 
sistem dengan kriteria-kriteria sendiri. 
 
Seri standar sistem tersebut adalah : 

 ISO – 9000 : guidance untuk perusahaan yang memerlukan 
sertifikasi. 

 ISO – 9001 : standar sistem untuk semua perusahaan yang 
kegiatannya bersifat menyeluruh sejak proses awal rekayasa 
design produksi pelayanan konsumen (penjualan). 

 ISO – 9002 : sistem manajemen yang menekankan konsep 
pengendalian sejak dini terhadap semua fungsi dan aktivitas 
yang berdampak terhadap mutu mulai dari pasokan bahan 
baku sampai pada pelayanan konsumen. 

 
ISO tidak lagi sekedar produk, tetapi sudah merupakan standar sistem 
tentang bagaimana produk itu dibuat. Komitmen mutu menjadi 
kebijaksanaan perusahaan. ISO 9002 setiap 6 bulan secara periodik akan 
diperiksa melalui surveillance audit (diperiksa ulang dalam 3 tahun sekali 
menjalankan Assessment untuk memperoleh pembaharuan sertifikasi 
tersebut). 
 

 ISO – 9003 : perusahaan hanya menerima dan menjual produk, 
berarti  ia memiliki pengendalian mutu hanya pada ujungnya, 
menerima, memeriksa dan melakukan tes. 

 ISO – 9004 : bersifat penjelasan tentang sistem manajemen 
mutu secara umum. 

 ISO 14000 : menyangkut pengelolaan / manajemen lingkungan 
dan audit lingkungan. Ketentuan mengenai Ecolabelling 
mencakup persyaratan seperti : kesehatan dan keamanan 
lingkungan serta keseimbangan lingkungan. 

  
Standar yang ditetapkan menurut standar di negara maju membawa 
dampak bagi negara produsen bahkan dapat memberikan keuntungan-
keuntungan bagi negara produsen, seperti : 
1.Bekerja lebih efisien sehingga dapat bersaing. 
2.Efisien digunakan untuk metode proses produksi yang menggunakan life 
cycle analysis. 
3.Sumber daya alam selalu terpelihara, lingkungan aman. 
4.Kesehatan dan kelangsungan hidup terjamin. 
5.Terbukanya kesempatan kerja. 
6.Peningkatan kemampuan sendiri. 
7.Masa depan umat manusia lebih terjamin. 
 
Produk ekspor hasil hutan, antara lain : playwood, kayu olahan, pulp, 
bubur kertas, kulit, sepatu dan lain-lain, semuanya dihasilkan tanpa 
merusak hutan tersebut. Lebih tegas dinyatakan : 
1.Tidak boleh merusak habitat. 
2.Tidak boleh merusak hutan. 
3.Tidak bolh menggunduli hutan secara tidak terkontrol. 
 
Selain ekspor hasil hutan, jenis ekspor tekstil juga harus terlindungi dari 
bahaya kimia, misalnya : 
1.Garmen. 
2.Pakaian jadi. 
3.Tekstil. 
4.Termasuk produk lainnya yang menggunakan bahan kimia. Harus bebas 
dari logam berat dan bebas zat pewarna dalam kadar tertentu. 
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Model kerjasama Regional 
Menurut Friedrich Kahnert, dalam usaha untuk meningkatkan ekonominya 
masing-masing, maka setiap negara mengadakan kerja sama regional. 
Bentuk, sistem dan pelaksanaan kerja yang dilaksanakan bisa mengambil 
jenis-jenis kerja sama  secara beragam, yang biasanya didasarkan pada 
kondisi politik, sosial ekonomi dan fisik. 
 
Friedrich Kahnert mengemukakan model-model kerja sama ekonomi 
sebagai berikut : 
 
1. Free Trade Association : 
Di antara negara-negara anggota tidak ada pembatasan-pembatasan baik 
kuota impor, ekspor maupun pembebasan tarif atau bea masuk / cukai. 
Terhadap dunia luar tergantung kepada negara masing-masing. 
 
2. Custom Union : 
Antara negara anggota tidak ada tarif-tarif / pembatasan-pembatasan dan 
terhadap dunia luar ada kesatuan tarif. 
 
3.Tariff Community: 
Ada common external tariff dan lowered internal tariff. 
 
4.Economic Union : 
Beberapa negara yang mempunyai letak geografis yang berbeda 
bergabung bersama dalam rangka mengatasi kepentingan masalah-
masalah ekonominya. 
 
5.Supra National Union : 
Gabungan beberapa negara dalam letak geografis yang berdekatan untuk 
kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan 
keamanan. 
 
6.Free Port : 
Pelabuhan bebas yang mengizinkan masuknya berbagai barang secara 
bebas. 
 
7.Free Zone : 
Daerah wilayah pengembangan ekspor di pelabuhan laut dan pelabuhan 
udara dilengkapi dengan fasilitas dan sarana penunjang yang diperlukan. 
 
8.Enterport : 
Pelabuhan laut dan udara yang menjadi pelabuhan transit mempunyai 
fasilitas dan sarana penunjang yang diperlukan. 
 
9.Bonded Warehouse : 
Daerah wilayah pergudangan yang ada di pelabuhan untuk menampung 
barang-barang yang datang dan yang berangkat terutama barang-barang 
yang sedang dalam penyelesaian administrasi. 
 
Benelux 
Suatu organisasi yang terdiri dari negara-negara : 
1.Belgium. 
2.Netherland. 
3.Luxemburg. 
 
Tujuan dibentuknya Benelux adalah : 
1.Tariff Community. 
2.Custom Union. 
3.Full Economic Union. 
 
Pasar Bersama Eropa 
Anggota-anggotanya adalah : Belanda, Belgia, Luxemburg, Perancis, 
Jerman, Italia, Inggris, Irlandia, Denmark, Norwegia, Yunani dan Spanyol.  
Pasar Bersama Eropa adalah suatu organisasi yang didirikan oleh enam 
negara Eropa yang mempunyai maksud merealisasikan cita-cita 
terbentuknya apa yang disebut European Economic Community (EEC) atau 
Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Dorongan utama untuk membentuk 
MEE adalah kebulatan tekad yang disertai kepercayaan yang kokoh 
terhadap terbentuknya suatu kesatuan. Eropa dalam bentuk federasi yang 
diyakini golongan-golongan Eropa. 
 
Sebab-sebab negara Eropa untuk menjadi PBE (Pasar Bersama Eropa),  
antara lain : 
  
1. Secara geografis dan ekonomi Belanda, Belgia, Jerman, Italian, 
Luxemburg merupakan suatu kesatuan dan memiliki resources dari Eropa 
Barat dalam jumlah yang cukup banyak. 
2. Faktor psikologis, mereka tergolong negara-negara yang kalah perang 
dan dalam saat kritis negara-negara tersebut tidak berdaya terhadap 
konsentrasi kekuasaan dunia. 
 
Erupean Free Trade area (EFTA) 
Anggota EFTA terdiri atas : Belanda, Belgia, Luxemburg, Perancis, Jerman, 
Italia, Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, Austria, Iceland, Irlandia, 
Portugal, Turki dan Yunani. 
 

EFTA mencakup usul-usul sebagai berikut : 
1.Negara-negara yang mengelilingi daerah PBE ikut serta dalam 
keanggotaan PBE dengan menghapus internal duties, tetapi negara-negara 
EFTA tidak diharuskan mengadakan sistem Common External Tariff. 
Mereka bebas melakukan kebijakan perniagaan masing-masing terhadap 
negara ketiga. 
 
2.Pertanian harus dilakukan dari keharusan-keharusan peraturan EFTA 
mengingat bahwa Inggris pengimpor bahan makanan dari negara 
Commonwealth. 
 
Komoditi yang diekspor oleh Indonesia ke PBE adalah : 
a.Tembakau ke Bremen. 
b.Teh ke Antwerpen. 
c.Kopra ke Jerman. 
d.Kina ke Belanda. 
e.Timah ke Belanda. 
f.Karet ke Jerman, Italia dan Perancis. 
g.Tapioka ke Perancis. 
h.Kumis Kucing ke Jerman. 
i.Minyak kelapa sawit ke Belanda, Italia, Belgia dan Jerman. 
  
ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)            
Kerja sama ASEAN dalam tahun 1995 mencatat lembaran baru dengan 
masuknya Vietnam sebagai anggota penuh dan dicakupnya perdagangan 
jasa-jasa dalam kerangka perundingan AFTA. Pengesahan masuknya 
Vietnam secara resmi sebagai anggota penuh dilakukan dalam Pertemuan 
Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 28 Juni 1995 di Brunei 
Darussalam. Sementara itu, dalam pertemuan puncak tanggal 14-15 
Desember 1995 di Bangkok, Thailand, para pemimpin ASEAN menegaskan 
kembali komitmen mereka untuk melaksanakan AFTA secara penuh 
selambat-lambatnya tahun 2003. Hal yang dicakup dalam AFTA akan 
diperluas mencakup juga sektor jasa-jasa, antara lain sub sektor keuangan 
dan perbankan, penerbangan, konstruksi dan angkutan laut. Sebagai 
tindak lanjut, telah dibentuk AFAS (ASEAN Framework Agreement on 
Service) yang menyangkut penanganan masalah di bidang perdagangan 
jasa-jasa. Pertemuan AFAS pertama yang diselenggarakan di Bandung 
pada bulan Januari 1996 antara lain menghasilkan prosedur kerja komit 
dan dukungan dari Sekretariat ASEAN. Perdagangan bebas yang mencakup 
seluruh negara anggota ASEAN di mana nantinya pada tahun 2003 arus 
lalu lintas barang dagangan, uang pembayaran dan faktor penunjang 
lainnya yang berasal dari negara-negara anggota AFTA bebas keluar 
masuk, dalam wilayah ASEAN hanya dengan hambatan tarif 0-5% di mana 
tidak boleh lagi ada hambatan non-tarif. 
 
Latar belakang pembentukan AFTA : 
1. Adanya perubahan eksternal yaitu masa transisi terbentuknya new 
world order (tatanan dunia baru). 
2. Perubahan internal, yaitu adanya kemajuan ekonomi negara-negara 
anggota selama 10 tahun terakhir. 
3. Hasil kerja sama ASEAN PTA yang kurang menggembirakan. 
4. Menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya 
saing.  
 
Perubahan eksternal : 
1.Pasca Perang Dingin. 
2.Perkembangan negara-negara komunis. 
3.Blok-blok perdagangan. 
4.Uruguay Round. 
5.Semakin ketatnya persaingan pada tingkat internasional.  
 
Perubahan internal : 
1.Pertumbuhan ekonomi dan ekspor 10 tahun terakhir. 
2.Ekonomi yang sudah diversified dan lebih terbuka sesame anggota 
ASEAN. 
 
Asia Pacific Economic cooperation (APEC) 
Gagasan pertama terbentuknya APEC adalah di Australia, di mana kerja 
sama ekonomi Asia Pasifik diusulkan oleh Perdana Menteri Australia dan 
Jepang pada tahun 1989. Apabila kita perhatikan pada dasawarsa 
sebelumnya, Jepang salah satu raksasa ekonomi dunia tidak pernah ikut 
dalam blok-blok regional ekonomi. Namun, kali ini Jepang tertarik untuk 
bergabung dalam keanggotaan APEC. Negara-negara yang terletak di 
sekitar wilayah Asia Pasifik adalah negara-negara yang memiliki potensi 
ekonomi dan perdagangan yang besar. Bahkan, Asia merupakan negara-
negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan 
pesat. 
 
Diperkirakan pusat pertumbuhan ekonomi yang paling besar pada abad 
XXI adalah wilayah APEC. Semenjak gagasan perhimpunan APEC muncul, 
maka berturut-turut setiap tahun diadakan pertemuan konsultasi Kepala 
Negara / Pimpinan Ekonomi anggota APEC sebagai berikut : 
-Pertemuan pertama di Canberra – Australia, 1989. 
-Pertemuan kedua di Singapura, 1990. 
-Pertemuan ketiga di Seoul – Korea Selatan, 1991. 
-Pertemuan keempat di Bangkok – Thailand, 1992. 
-Pertemuan kelima di Seatlle – USA, 1993. 
-Pertemuan keenam di Bogor – Indonesia, 1994. 
-Pertemuan ketujuh di Osaka – Jepang, 1995. 
-Pertemuan kedelapan di Manila – Filipina, 1996. 
-Pertemuan kesembilan di Vancouver – Kanada, 1997. 
 
Dalam Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (APEC Economic Leaders 
Meeting / AELM) ke-3 pada tanggal 11 November 1995 di Osaka, Jepang, 
telah dihasilkan   Deklarasi   Osaka   yang  memuat   prinsip   liberalisasi   
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perdagangan dan investasi untuk 25 tahun mendatang. Selain itu, tiap 
negara menyerahkan agenda aksi sebagai tindakan konkrit di kawasan 
tersebut. Agenda aksi yang disampaikan Indonesia didasarkan paket Mei 
1995 yang mencakup penurunan bea masuk secara bertahap. 
Perkembangan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia 
menuju ke arah era globalisasi perdagangan dan investasi. Untuk itu, dunia 
usaha  perlu meningkatkan upaya untuk memanfaatkan peluang yang 
lebih terbuka. Kerja sama regional APEC ini terdiri dari 18 negara anggota 
yaitu : Amerika  Serikat, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, 
Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Cina, Papua New guinea, Australia, 
Selandia Baru, Hongkong, Meksiko, Brunei Darussalam dan Chili. 
 
Kerja sama tahap I : 
a.Kerja sama teknik. 
b.Kerja sama investasi. 
c.Kerja sama pengembangan infrastruktur pendidikan tinggi, transportasi 
dan telekomunikasi. 
 
Indonesia menekankan pada aktivitas : 
a.Peningkatan sumber daya manusia. 
b.Pengembangan usaha kecil dan menengah. 
 
Kendala kerja sama Indonesia dan Australia adalah antara lain :  
1.Adanya pengawasan impor dan karantina Australia yang ketat terhadap  
produk pertanin / kehutanan. 
 
2.Anti Dumping Law yang semakin digalakkan hingga meningkatkan 
tuduhan dumping atas produk-produk ekspor Indonesia ke Australia. 
Sampai saat ini, ada 9 produk Indonesia yang terkena tuduhan dumping, 
yaitu : Lead acid, batteries, Exercise book, Polyolefin, Clear Float Glass, 
Sorbitol 70%, Sorbitol, Flat Glass, Photo Copy Paper, Anhydrate phytalic. 
 
3.Meskipun Australia telah melakukan liberalisasi tarif secara bertahap, 
tetapi produk tenrtentu masih dikenakan tarif yang tinggi, seperti : tekstil, 
pakaian jadi dan alas kaki. 
 
INDONESIA DENGAN CINA 
Pada tahun 1994-1995, RRC mengalami perubahan ekonomi yang pesat. 
Menurut data Bank Pembangunan Asua (Asian Development Bank, ADB), 
melejitnya Cina   disebabkan   oleh   reformasi   struktur   
perekonomiandan   liberalisasi    dalam perdagangan. Cina yang 
berpenduduk 1,2 milyar jiwa dengan luas wilayah 9.572,92 km2 adalah 
negara pengekspor barang-barang manufaktur yang cukup besar. Di antara 
beberapa produk light industry, seperti : tekstil, pakaian jadi, sepatu, alat- 
alat elektronik dan lain-lain. Tahun 1993 pertumbuhan ekonomi Cina 13%, 
tetapi inflasi mencapai 30%.  
 
Dalam periode yang sama impor meningkat 23%, pada tahun itu pula Cina 
mengalami defisit US$ 10 milyar. Hal ini sesungguhnya menunjukkan suatu 
kemunduran dibandingkan tahun 1992 ketika mereka berhasil meraih 
surplus US$ 4,4 milyar. Penurunan ekspor dan peningkatan impor tersebut 
berkaitan erat dengan melonjaknya konsumsi dalam negeri terhadap 
beberapa produk sebagai akibat membaiknya pendapat masyarakat. 
Munculnya defisit perdagangan adalah sebagai dampak dari pelarian 
modal yang dilakukan oleh beberapa pengusaha di Cina, bekerja sama  
dengan mitra dagang mereka di luar negeri dengan menurunkan harga 
ekspor dan menaikkan harga impor. 
 
Perekonomian Cina berkembang sejak tahun 1980 melalui kebijakan Pintu 
Terbuka lewat suatu program yang disebut : 
1. Ten years plan (1980-1991). 
2.Five years plan (1981-1986). 
 
Secara bertahap manajemen pemerintahan mulai berubah dari kontrol 
langsung menjadi kontrol tidak langsung, sehingga tercapai suatu sistem 
yang disebut Sistem Ekonomi Sosialis Modern. 
 
Kebijakan ekonomi liberal Cina tercermin dalam : 
1. Joint Venture dan penerimaan pinjaman luar negeri mulai diizinkan. 
2.Jaringan komersial di berbagai bidang mulai didiversifikasi. Beberepa  
 
komoditas potensial untuk barang ekspor : 
1.Plywood. 
2.Karet. 
3.Minyak sawit. 
4.Bahan-bahan kertas dan lain-lain.  
 
Untuk barang impor : 
1.Semen. 
2.Barang-barang elektronik. 
3.Peralatan listrik. 
4.Mesin-mesin pertanian.  
 
Beberapa kendala : 
1.Lamanya waktu dalam bernegosiasi. 
2.Perbedaan kultur, bahasa dan istilah tertentu dalam perdagangan. 
3.Produk Cina lebih mudah diperoleh melalui negara pihak ketiga seperti 
Hongkong dan Singapura. 
 
North American Free Trade area (NAFTA) 
Adalah blok perdagangan yang bersifat eksklusif di kawasan Amerika 
Utara. Perdagangan bebas yang bersifat eksklusif mencakup kawasan 
negara-negara anggota NAFTA di mana n pada tahun 2010 arus lalu lintas 
barang dagangan dan faktor penunjang lainnya yang berasal dari negara-
negara anggota bebas keluar masuk dalam wilayah NAFTA dan tidak boleh 

ada lagi hambatan non tarif di antara negara anggota yaitu kawasan 
Amerika Utara. 
 
Latar belakang pembentukan NAFTA : 
1. Adanya perubahan global (ekonomi, perdagangan dan informasi) dan 
yang lebih menonjol yaitu masa transisi terbentuknya new world order. 
2. Perubahan internal yaitu adanya kemajuan ekonomi negara-negara 
anggota selama dasawarsa terakhir. 
3. Hasil kerja sama blok-blok atau kawasan ekonomi lainnya yang kurang 
menggembirakan. 
4. Menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya 
saing serta memperkecil defisit perdagangan antara anggota NAFTA. 
 
Perubahan eksternal : 
1. Pasca Perang Dingin. 
2. Perkembangan negara-negara di Eropa Timur. 
3. Munculnya blok-blok perdagangan yang bersifat tertutup, eksklusif dan 
diskriminatif seperti EFTA. 
4. Uruguay Round. 
5. Semakin ketatnya persaingan pasar internasional di region tertentu. 
 
Perubahan internal : 
1.Pertumbuhan ekonomi dan ekspor dasawarsa terakhir. 
2.Ekonomi yang sudah diversified dan lebih terbuka sesama anggota 
NAFTA. 
3.Semakin besarnya defisit perdagangan Amerika Serikat. 
 
Forum Untuk Pemecahan Isu-isu perdagangan dan Moneter 
Berikut ini akan diuraikan berbagai forum atau organisasi-organisasi 
pelaku dan kelompok negara-negara yang memecahkan masalah-masalah 
perdagangan dan keuangan dunia, antara lain : 
 
a. General Agreement on Trade and Tariff (GATT). 
Beranggotakan 117 negara yang mempertanggungjawabkan sebagian 
terbesar perdagangan dunia menetapkan perjanjian multilateral di antara 
berbagai pemerintah, menetapkan suatu aturan dasar untuk pelaksanaan 
perdagangan bebas secara internasional. GATT ini sejak tahun 1995 
digantikan oleh organisasi yang lebih formal dan lebih besar yang disebut 
World Trade Organization (WTO). WTO ini akan melakukan negosiasi dan 
konferensi secara periodik dalam hal konsesi / kelonggaran (consession) 
akan diubah. Sebagai hasil dari konferensi ini adalah telah selesainya 
Putaran Uruguay (Uruguay Round) yang dimulai sejak tahun 1986. 
 
b. International Monetary Fund (IMF). 
Terdiri dari 178 negara anggota yang memfokuskan pada masalah-masalah 
moneter internasional. IMF mencari sumber-sumber keuangan untuk 
disalurkan kepada negara-negara anggota. Lembaga ini mengawasi  sistem 
nilai tukar internasional, juga tindak-tanduk atau perilaku negara-negara 
untuk menghormati nilai tukar mereka dan mengatasi masalah-masalah 
keuangan terkait lainnya. 
 
c. World Bank. 
Insititusi keuangan internasional ini membantu mobilisasi dana dan akan 
memberikan berbagai bentuk pinjaman untuk pembangunan pada negara- 
negara berkembang dari modal-modal / dana sumbangan yang terkumpul 
dari berbagai pasar modal dunia. 
 
d.The European Union (EU). 
Adalah kelompok regional yang bersatu yang terdiri dari 12 negara 
anggota, yaitu Jerman, Perancis, Italia, Belgia, Belanda, Luksemburg, 
Inggris, Denmark, Irlandia, Yunani, Spanyol dan Portugal. EU ini bermarkas 
di Brussels, Belgia, yang dulu disebut EC (Eeuropean Community) atau 
Pasar Bersama (Common Market). 
 
e.Group of Ten.  
Kelompok Sepuluh ini terdiri dari 10 negara industri maju dalam rangka 
mengejar masalah-masalah konsultasi dan ekonomi, dan mencoba untuk 
untuk menyerasikan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ekonomi 
di antara anggotanya. Negara-negara anggotanya adalah Amerika Serikat, 
Inggris, Jepang, Jerman dan Perancis (dikenal dengan nama Kelompok 
Lima). Ditambah Italia dan Kanada dikenal dengan Kelompok Tujuh (Goup 
of Seven- G7) serta ditambah Belgia, Belanda dan Swedia disebut 
Kelompok Sepuluh (Group of Ten). 
 
f.The United Nations Conference of Trade and Development (UNCTAD)  
adalah organisasi yang bernaung di bawah PBB yang menangani masalah-
masalah perdagangan dan pembangunan. 
 
g. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 
Terdiri dari 24 negara maju di Amerika Utara, Eropa Barat, Jepang dan 
Oceania, merupakan kelompok konsultatif yang bertujuan untuk 
membentuk suatu keseragaman yang besar dalam masalah-masalah 
ekonomi. 
 
GATT (General Agreement on Trade and Tariff)  
Kesepakatan Umum  tentang Perdagangan dan Tarif. GATT didirikan pada 
tahun 1947 setelah Perang Dunia II usai. Berkantor pusat di Geneva – 
Swiss. Tujuan didirkannya GATT adalah sebagai organisasi dunia yang 
mengatur tentang perdagangan dunia dan tarif perdagangan. Hampir 
semua anggota PBB juga menjadi anggota GATT. Ada beberapa prinsip 
pokok yang ditetapkan oleh organisasi GATT  yang harus ditaati oleh 
semua anggotanya, yaitu : 
 
 
1.Adanya pasar dunia yang terbuka (liberalisme perdagangan). 
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2.Adanya perdagangan bebas dan adil. 
3.Anti proteksionisme dalam segala bentuk. 
4.Anti dumping dan anti subsidi. 
5.Adanya hubungan timbal balik (reciprocity). 
 
Dalam prakteknya, proteksionisme terjadi dan umumnya dilaksanakan 
oleh negara industri maju sendiri baik secara terbuka maupun terselubung. 
Praktek yang menyimpang dari kesepakatan GATT sangat merugikan 
negara-negara sedang berkembang. 
 
Bentuk-bentuk proteksionisme tersebut antara lain : 
1.Pembatasan kuota hasil produksi negara berkembang. 
2.Dumping System oleh negara maju, terutama Jepang. 
3.Pemberian subsidi pada produk pertanian dan subsidi ekspor hasil 
pertanian oleh negara anggota MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa). 
4.Perlakuan tidak adil terhadap barang ekspor negara berkembang seperti 
pembebanan bea masuk dan tarif yang tinggi. 
5.Perlakuan diskriminatif dalam pelayanan di pelabuhan, sistem 
pembayaran dan lain-lain. 
 
Negara-negara berkembang terus-menerus mengadakan protes dan 
tuntutan pada GATT agar bertindak supaya tercapai perlakuan yang adil 
oleh negara- negara maju. Muncul kelompok 77 negara berkembang dari 
belahan bumi utara bertindak adil dan jujur terhadap negara berkembang. 
Kelompok 77 dipelopori oleh mantan Kanselir Willie Brant dan Adam 
Malik, menuntut agar diadakan rekonstruksi Tata Ekonomi Baru Dunia. 
Kemudian, negara-negara bdi belahan utara berjanji akan membantu 
negara-negara berkembang berupa modal, teknologi dan perlakuan yang 
adil. Dalam kenyataannya, semua janji hanya tinggal janji dan tidak ada 
realisasi, kecuali sekadar peliput lara dengan dibentuknya GSP (General 
System Preferrnce) pada tahun 1970. 
  
GSP (General System Preference). 
GSP atau Sistem Preferensi Umum diberikan sejak tahun 1970 secara 
bertahap kepada negara berkembang oleh negara maju (negara donor). 
Negara-negara donor (pemberi GSP) adalah : Australia, New Zealand 
(Selandia Baru), Kanada, Amerika Serikat, Jepang, MEE (12 negara), Swiss, 
Finlandia, Swedia, Islandia dan lain-lain. 
 
Adapun negara-negara penerima GSP adalah : 
1.Negara-negara ASEAN (10 negara). 
2.Negara-negara Amerika Latin. 
3.Negara-negara Amerika Tengah. 
4.Negara-negara miskin lainnya. 
 
Tingkat konsesi yang diberikan dalam bentuk GSP berbeda-beda namun 
dirasakan bermanfaat dan membantu negara-negara berkembang. 
Keringanan konsesi GSP dalam wujud : 
1.Pembebasan tarif. 
2.Penurunan tarif. 
3.Keringanan bea masuk. 
4.Kelonggaran kuota. 
5.Perlakuan cepat. 
6.Sistem pembayaran. 
 
Bagi Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan ekspor non-migas 
sangat membantu dengan pemanfaatan GSP tersebut seperti : 
1.Kuota ekspor tekstil ke Amerika Serikat. 
2.Kuota ekspor hasil pertanian. 
3.Keringanan tarif dan bea masuk impor. 
 
Putaran Uruguay (Uruguay Round). 
Semenjak berdirinya GATT (1947) sampai tahun 1995 dalam menampung 
banyak keluhan, tuntutan, protes dan pertikaian perdagangan dan tarif 
serta  bea masuk. Banyak masalah yang berhasil dipecahkan, sehingga 
menimbulkan ketidakpuasan bagi yang dirugikan. Untuk menghadapi 
masalah besar dan luas dampaknya pimpinan. GATT mengadakan putaran 
perundingan yang dihadiri negara anggota. Tempat putaran perundingan 
masalah yang dibahas berbeda-beda. Semenjak berdirinya GATT, sudah 8 
macam putaran perundingan (putaran perundingan GATT) diadakan,yaitu : 
1.Di Geneva, Swiss, tahun 1947-1949. 
2.Di Perancis, tahun 1949. 
3.Di Inggris, tahun 1950-1951. 
4.Di Geneva, tahun 1955-1956. 
5.Di Inggris, tahun 1961-1962. 
6.Di Amerika Serikat, tahun 1963-1967. 
7.Di Tokyo, tahun 1980-1981. 
8.Di Uruguay, tahun 1986-1993 (Uruguay Round). 
 
Putaran Uruguay (Uruguay Round) adalah putaran perundingan yang 
penting, alot dan sangat tajam perbedaannya, sehingga reaksi dari 
kelompok “Chairn” terdiri atas 15 negara anggota : Australia, Indonesia, 
Malaysia, Thailand, Filipina, Fiji, Chili, Kolombia, Argentina, Brazilia, 
Hongaria, New Zealand, Uruguay, Kanada dan Amerika Serikat. 
Kelompok 15 negara menuntut agar tata perdagangan dunia yang lebih 
adil mengenai 15 sektor perdagangan termasuk pengurangan subsidi 
pertanian bagi petani masyarakat MEE. 
 
WTO (World Trade Organization). 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dibentuk setelah kesepakatan  
“Uruguay Round” di Maroko pada tahun 1995 sebagai pengganti 
organisasi yang lama “GATT.” Diharapkan dengan organisasi yang baru 
WTO, maka liberalisasi perdagangan dan investasi di negara-negara dunia 
akan terlaksana seperti yang telah disepakati dalam WTO.  

  
          
PENGERTIAN VALUTA ASING 
Artinya nilai valuta asing (valas) atau perbandingan nilai uang / valuta 
asing dengan nilai uang / valuta negara yang bersangkutan. Dengan kata 
lain, kurs adalah perbandingan nilai / harga antara mata suatu negara 
dengan negara lain. Perbandingan ini disebut dengan kurs (exchange rate). 
Misalnya, US $ dengan Rupiah saat ini termasuk dalam internet 3 Januari 
2016 adalah sebagai berikut : 
-Kurs beli (Bank Indonesia) US $ 1 = Rp 13.360. 
-Kurs jual (Bank Indonesia) US $ 1 = Rp 13.370. 
 
Perbedaan kurs antara beli dan jual tersebut terjadi karena beberapa hal, 
antara lain : 
 
a.Selisih kurs tersebut adalah keuntungan bagi para pedagang valuta asing. 
 
b.Perbedaan kurs yang disebabkan oleh perbedaan dalam waktu ataupun 
cara pembayarannya. Kurs TT (Telegraphic Transfer – melalui telegram) 
lebih tinggi daripada kur MT (Mail Transfer – melalui surat biasa) karena 
perintah pembayaran dengan menggunakan telegram bagi bank 
merupakan penyerahan valuta asing lebih cepat dibandingkan penyerahan 
melalui surat. 
 
c.Perbedaan pada tingkat keamanan dalam penerimaan pembayaran. 
Pembayaran yang dilakukan oleh bank asing ataupun bank yang sudah 
bonafid atau terkenal kursnya umumnya lebih tinggi dibandingkan bank 
yang belum terkenal. 
 
Peranan kurs adalah : 
1.Menurunnya permintaan valuta asing kepada currency kita. 
2.Meningkatkan penawaran currency kita kepada luar negeri. 
 
Apabila kurs valuta naik, maka harga barang-barang kita ikut naik dan 
secara relative  harga  barang-barang  di  luar  negeri  menjadi  murah.  Hal  
demikian akan mendorong impor dan menghambat eskpor kita, tetapi 
term of trade akan menjadi lebih baik apabila memang ekspornya sendiri 
tidak menjadi terhambat sama sekali oleh kenaikan kurs tersebut. 
 
FUNGSI PASAR VALUTA ASING 
Pasar valuta asing memiliki beberapa fungsi pokok dalam membantu 
kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, yaitu :  
1.Memperlancar penukaran valuta asing dan pemindahan dana dari suatu 
negara ke negara lain. Proses penukaran ini dapat dilakukan dengan cara 
clearing seperti halnya yang dilakukan oleh para pedagang valuta asing 
dan bank. 
2.Memberikan kemudahan untuk pelaksanaan perjanjian atau jual beli 
dengan cara kredit. 
3.Mempermudah pelaksanaan hedging jika pada saat yang bersamaan 
dilakukan transaksi jual beli valuta asing di pasar yang berbeda untuk 
mengurangi resiko kerugian akibat penurunan atau perubahan kurs valuta 
asing. 
 
Cara Pengendalian Kurs Valuta Asing 
Cara-cara untuk mengendalikan kurs, antara lain : 
 
1.Sistem Standar emas dengan variasi-variasinya. Dalam sistem standar 
emas bergerak di antara titik-titik emas (titik ekspor dan titik impor). 
2.Sistem peningkatan kepada valuta asing. Pemerintah mempuntai 
cadangan valuta asing lalu ikut beroperasi dalam pasar uang. 
3.Sistem kurs yang dikendalikan. Pemerintah dapat menentukan dan 
mengubah kurs valutanya terhadap valuta asing menurut keperluan yang 
ditargetkan. 
 
Alasan-alasan utama untuk mengendalikan kurs, antara lain : 
1.Untuk mengurangi pengaruh dari ketidakstabilan kurs atau meniadakan 
sama sekali ketidakstabilan tersebut. 
2.Untuk menentukan suatu tingkat kurs yang pada suatu saat sangat 
menguntungkan terhadap maksud-maksud tertentu. 
3.Kita dapat pula mengapresiasikan valuta kita pada saat-saat yang 
diharapkan untuk melancarkan impor di waktu tertentu, misalnya terdapat 
gejala inflasi di dalam negeri yang disebabkan meningkatnya pendapat 
nasional karena keadaan prosperity dengan banyak dilakasanakannya 
investasi-investasi. 
4.Kita dapat pula mengadakan kurs terhadap barang-barang dan jasa-jasa 
yang diklasifikasi berbeda-beda. 
 
Sistem Kurs Valuta Asing 
Sifat kurs valuta asing sangat tergantung dari sifat (permintaan dan  
penawaran) pasar. Apabila transaksi jual beli valuta asing dapat 
dilaksanakan secara bebas di pasar, maka kurs valuta asing akan berubah-
ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran valuta asing.  
Dalam kenyataannya, yang sering dialami oleh masyarakat negara  
berkembang adalah pemerintah seringkali menguasai sepenuhnya 
transaksi valuta asing, dalam hal ini kurs tidak lagi dipengaruhi oleh 
permintaan dan penawaran, tetapi tergantung peran pemerintah. Sistem 
ini sering dikenal dengan sistem exchange control. 

BAB 7 

KURS VALUTA ASING (VALAS) 
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Dalam sistem moneter dengan standar emas, kurs valuta asing relatif tetap 
atau hanya berubah-ubah dalam batas-batas yang ditentukan oleh biaya 
angkut. 
 
Terdapat dua sistem kurs, yaitu : 
 
1.Sistem kurs yang berubah-ubah. 
Terjadi perubahan kurs valuta asing tergantung pada beberapa faktor yang 
mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing, antara lain harga, 
tingkat suku bunga, pendapatan, inflasi, transaksi ekspor-impor dan lain-
lain. Sebagai contoh, jika pendapatan tinggi (relatif terhadap negara lain), 
mungkin akan memperbesar impor yang berarti semakin besar pula 
permintaan akan valuta asing. Demikian juga, terjadinya inflasi 
akan menyebabkan meningkatnya impor dan menurunnya ekspor 
yang akan mengakibatkan naiknya  kurs  valuta  asing.  Di  samping  itu,  
kenaikan  tingkat  suku   bunga dalam negeri akan cenderung menarik 
modal luar negeri masuk ke dalam negeri. Demikian pula, kebijakan fiskal 
dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan 
pergeseran pendapatan. Sehingga, secara langsung dan tidak langsung 
akan mempengaruhi penawaran dan permintaan terhadap valuta asing. 
 
Secara garis besar dapat diringkas sebagai berikut : 
 

  
 
2. Sistem kurs yang stabil. 
Umumnya sistem ini dilakukan oleh pemerintahan dalam rangka 
menstabilkan kurs. Pada umumnya, kurs yang stabil ini timbul secara : 
 
a.Aktif, yaitu pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilisasi kurs 
(stabilization funds). Dijalankan oleh pemerintah dengan cara membeli 
valuta asing di pasar jika ada tendensi kurs valuta asing turun, sedangkan 
pemerintah akan menjual kembali di  pasar.  Apabila tendensi kurs valuta 
asing naik, maka kenaikannya dapat dicegah. 
 
b.Pasif, yaitu dalam suatu negara yang menggunakan sistem standar emas. 
Suatu negara memiliki standar emas apabila nilai mata uangnya dijamin 
oleh nilai seberat emas tertentu, setiap orang diizinkan untuk membuat 
dan melebur uang emas serta pemerintah sanggup membeli atau menjual 
emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga  tertentu (yang sudah 
ditetapkan pemerintah). 
 
Teori Purchasing Power Parity (PPP) 
Teori ini diketengahkan oleh pakar ekonomi dari Swedia yang bernama 
Gustav Cassel. Dasar teorinya bahwa perbandingan nilai satu mata uang 
dengan  mata uang lainnya ditentukan oleh daya beli uang tersebut 
terhadap komoditas (barang & jasa) pada masing-masing negara. 
 
Terdapat dua versi dalam Teori PPP, yaitu : 
 
1.Teori Purchasing Power Parity Interpretasi Absolut. 
Teori ini pada dasarnya bahwa perbandingan nilai suatu mata uang dengan 
mata uang negara lain (kurs) ditentukan oleh tingkat suku bunga pada 
masing- masing negara. Sebagai contoh, harga satu stel blue jeans (jaket 
plus celana) di Amerika Serikat adalah US $ 50 dan di Indonesia sebesar Rp 
500.000, maka kurs antara US $ dengan Rupiah adalah US $ 1 = Rp 10.000, 
Jadi, kurs tersebut didasarkan perbandingan Purchasing Power Parity (PPP) 
sebagai berikut : 
 

 
 
2. Teori Purchasing Power Parity Arti Relatif. 
Maksudnya adalah bahwa PPP kurs yang perhitungannya didasarkan 
perubahan harga. Untuk contoh yang sama seperti tersebut di atas.Bila 
terjadi perubahan harga di kedua negara, maka kurs tersebut harus 
mengalami perubahan juga. Misalnya, kalau di Amerika Serikat harga satu 
stel  jeans hanya naik dua kali, sementara di Indonesia harga satu stel blue 
jeans adalah tiga kali, maka kursnya (kurs PPP) akan menjadi : 
 

 

Jadi, kurs Dollar dengan Rupiah pada kasus ini adalah US $ 1 = Rp 5.000. 
  
Pasar euro Dollar 
Pasar Euro Dollar adalah deposito bank yang dinyatakan dengan Dollar 
Amerika Serikat pada bank-bank di luar Amerika Serikat (sebagian besar di 
Eropa). Jenis deposito ini dapat dimiliki oleh orang Amerika Serikat dan 
orang lain.  
 
Dua sifat pokok yang perlu dikenal pada Euro Dollar adalah :  
1. Kewajiban jangka pendek untuk membayar dengan Dollar. 
2. Kewajiban dari bank-bank di luar Amerika Serikat. 
 
Lokasi bank (di luar Amerika Serikat) sangat menentukan dan penting 
sebab hal ini berpengaruh kepada aturan-aturan tentang kegiatan bank 
tersebut yang ditentukan oleh penguasa moneter setempat. Euro Dollar 
muncul pertama kali pada tahun 1960-an. Negara Uni Soviet (kini mantan 
Uni Soviet), menjual emas di London – Inggris untuk membeli bahan baku  
roti (gandum) dari Amerika Serikat. Sementara sambil menunggu 
pembayaran gandumnya, Uni Soviet (mantan) menyimpan hasil jualan 
emasnya dalam bentuk deposito Dollar di London – Inggris. 
Pertimbangannya tentu logis sebab saat itu  Dollar merupakan nilai mata 
uang yang relatif stabil dan aman pada waktu itu, dan yang penting 
tentunya adalah menghemat biaya karena pembayaran pembelian 
gandumnya nanti dengan Dollar. 
 
Alasan lain, munculnya Euro Dollar adalah peraturan Amerika Serikat 
tentang pembayaran tertinggi bunga untuk deposito. Pada waktu itu, 
tingkat suku bunga di Inggris lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga 
di Amerika Serikat, sehingga banyak deposito dari Amerika Serikat yang 
dipindahkan (ditransfer) ke Inggris. Di samping itu, alasan yang lebih 
rasional adalah bahwa fungsi Dollar Amerika Serikat sebagai mata uang 
pokok dalam lalu lintas pembayaran internasional menyebabkan deposito-
deposito bank dinyatakan dengan Dollar (Amerika Serikat). 
  
  

  
 
Peranan pendapatan 
Apabila pendapatan masyarakat dari suatu negara meningkat, secara 
otomatis juga akan menciptakan daya beli masyarakat yang tinggi. Apabila 
kurs mata uang negara tersebut stabil, akan mendorong kegiatan ekonomi 
internasional yang semakin maju. 
 
Keuntungan dari kurs yang tetap banyak sekali antara lain memberikan 
kepastian : 
1. Kalkulasi. 
2. Harga. 
3. Lalu lintas pembayaran lancar. 
4. Utang piutang. 
 
Investasi asing terdorong dengan : 
1. Gold parity clause. 
2. Diskriminasi barang-barang modal dan sebagainya. 
 
Pengaruh Pendapatan terhadap Impor 
Apabila pendapatan bertambah, secara otomatis akan meningkatkan 
jumlah impor. Sebaliknya, jika pendapat berkurang akan menurunkan 
jumlah impor. Umumnya, hubungan pendapatan dan impor bergerak 
sejajar. Marginal propensity to import adalah angka yang menyatakan 
perbandingan antara pertambahan pendapatan dan pertambahan impor 
yang dikarenakan pertambahan pendapatan tersebut. Marginal Propensity 
to Import antara satu negara yang satu berbeda dengan negara yang 
lainnya. Negara-negara agraris memerlukan banyak hasil-hasil luar negeri 
dan pada umumnya Marginal Propensity to Import – nya besar, dan 
negara-negara industri dianggap banyak memerlukan bahan-bahan 
makanan dari luar negeri. 
  
Pengaruh pendapatan terhadap ekspor        
Apabila pendapatan naik, maka harga cenderung naik, dan dengan begitu 
biaya produksi barang ekspor cenderung naik. Secara sepintas akan 
membuat ekspor kita naik sehingga kemungkinan volume impor kita turun. 
Pengaruh perubahan-perubahan pendapatan terhadap gerakan modal 
antara lain : 
 
1. Hubungan antara perubahan dalam pendapatan nasional dengan 
gerakan  modal sebetulnya tidak dapat ditetapkan berdasarkan rumusan-
rumusan tertentu. 
2. Di samping aspek-aspek mental, kita dapat pula memperhatikan aspek 
moneter, yaitu yang menyangkut impor. Impor kapital sikap optimis 
terhadap pertumbuhan di dalam negeri lebih besar pada investor di dalam 
negeri. 
3. Kemajuan sektor industri yang mendominasi perekonomian suatu 
negara dapat mendorong naiknya pendapatan negara dan menjadi leading 
sector yang mendorong perekonomian nasional. 
 
Mekanisme Pendapatan 
Mekanisme penyesuaian melalui pendapatan nasional atau singkat  
“mekanisme pendapatan,” menunjukkan adanya saluran lain bagi proses 
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penyesuaian neraca pembayaran. Mekanisme ini didasarkan atas teori 
ekonomi dari Keynes, khususnya didasarkan proses pelipatan (multiplier) 
dalam teori-teori tersebut. 
 
Seandainya sesuatu hal penerimaan ekspor negara kita meningkat dengan  
X, kenaikan pengeluaran pemerintah adalah G, dan ekspor ini  akan  
menimbulkan kenaikan pendapatan agregat (Y) melalui peruses pelipatan. 
Perubahan ini dapat dirumuskan : 
 

 
Di mana : 
b = Marginal Propensity to Consume. 
 
Kenaikan pendapatan agregat ini akan mempengaruhi besarnya negara 
yang bersangkutan. Kalau kita berasumsi bahwa semakin tinggi 
pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang yang diimpor. Kita 
bisa merumuskan : 
 

 
 
Di mana : 
M = impor 
m = kecenderungan mengimpor (Marginal Propensity to Import) 
Kenaikan pendapatan agregat sebesar Y di atas akan diikuti dengan 
kenaikan   impor kita dengan M x Y. Jika kita digabungkan dengan 
persamaan untuk proses pelipatan di atas, maka kita akan memperoleh 
rumus yang menunjukkan berapa kenaikan impor, ÄM yang diakibatkan 
oleh kenaikan ekspor tersebut, X : 
   

 
 
Dari persamaan tersebut, kita dapat melihat kenaikan impor. M akan sama 
dengan kenaikan ekspor X, hanya apabila : 
 

 
 
Bila syarat itu terpenuhi, maka kenaikan ekspor akan terjadi secara 
otomatis, melalui mekanisme pendapatan, akan mengakibatkan neraca 
pembayaran akan tercapai kembali. Hal ini berarti bahwa mekanisme 
pendapatan bisa secara otomatis mengembalikan neraca pembayaran ke 
posisi keseimbangan kembali apabila terjadi perubahan keadaan, seperti 
halnya kenaikan ekspor. Apakah syarat tersebut bisa dipenuhi dalam 
praktek seharu-hari? Kenyataan ekonom berpendapat bahwa syarat 
tersebut tidak bisa terpenuhi. Dalam kenyataan, yang sering terjadi adalah 
: 
 

 
 
Bila demikian, maka M < X, hal ini berarti : 
Mekanisme pendapatan saja biasanya tidak dapat diandalkan untuk 
mengembalikan neraca pembayaran pada posisi keseimbangan jika terjadi 
perubahan keadaan. Keseimbangan ini adalah senada dengan kesimpulan 
tentang mekanisme harga sebab baik “mekanisme harga” maupun 
“mekanisme pendapatan” masing-masing hanyalah satu aspek dari 
mekanisme penyesuaian total bagi neraca pembayaran. 
 
Contoh dengan angka, mungkin akan dapat memperjelas kesimpulan 
tersebut. Seandainya Marginal Propensity to Consume (MPC) untuk 
barang-barang dalam negeri adalah b = 0,5. Marginal Propensity to Import 
(MPI) m = 0,3, maka kenaikan sebesar X =  US$ 1000, jika kurs Dollar 
terhadap Rupiah saat ini adalah US$ 1 = Rp 10.0 akan meningkatkan 
pendapatan nasional sebesar :  
 

 
1 

Kenaikan  pendapatan ini selanjutnya akan meningkatkan impor sebesar :  
 

 
 
US$ 600 diperoleh dari Rp 60.000.000 : Rp 10.000. Jadi, jelas bahwa 
kenaikan ekspor sebesar US$ 1000 melalui mekanisme pendapatan saja, 
akhirnya akan menimbulkan kenaikan impor US$ 600. Hal ini berarti 
bahwa masih terdapat surplus neraca pembayaran sejumlah US$ 400, dan 
surplus ini tidak akan hilang secara otomatis apabila hanya mekanisme 
pendapatan  saja  yang  bekerja.  Dengan  kata  lain,  neraca  pembayaran  
tidak   akan kembali pada posisi keseimbangannya, tetapi dalam praktek 
sehari-hari tentu mekanisme pendapatan bukan satu-satunya mekanisme 
yang bekerja. 
 
Neraca Pendapatan Nasional 
Fokus analisa makroekonomi adalah produk nasional kotor (Gross National 
Product – GNP) dari suatu negara, yakni nilai dari seluruh barang dan jasa 
yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi negara itu dan dijual ke pasar 
dalam kurun waktu tertentu. GNP merupakan ukuran dasar para pakar 
makro ekonomi dalam menilai  output suatu negara dihitung dengan 
menjumlahkan nilai pasar semua biaya yang terkandung dalam output 
terakhir. Pengeluaran yang membentuk GNP erat kaitannya dengan 
pendayagunaan tenaga kerja, modal dan faktor-faktor produksi lainnya. 
 
GNP suatu negara dibagi menjadi 4 unsur pengeluaran yang biasa 
dilakukan oleh setiap negara, yaitu : 
1.Konsumsi, adalah jumlah yang dikonsumsi oleh penduduk domestik dan 
swasta. 
2.Investasi, adalah jumlah yang disishkan oleh perusahaan swasta untuk 
mengadakan pembangunan gedung dan peralatan baru guna 
memproduksi barang dan jasa di masa mendatang. 
3.Belanja pemerintah, adalah sejumlah uang yang dipakai oleh pihak 
pemerintah pada kurun waktu tertentu. 
4.Neraca transaksi berjalan (Current Account Balance), adalah sejumlah 
ekspor barang dan jasa netto ke pihak luar negeri. 
 
Istilah yang sering dipakai untuk mengacu pada klasifikasi empat unsur  
tersebut adalah “Perhitungan Pendapatan Nasional” (National Income 
Account), bukan perhitungan penghitungan output nasional. 
  
Penyusunan Modal, Transfer Internasional,dan Pungutan Pajak   
Ada beberapa penyesuaian yang harus ditambahkan pada definisi GNP 
agar identifikasi GNP dan pendapatan nasional dalam praktek sehari-hari 
betul-betul tepat atau paling tidak mendekati riil, yaitu : 
 
1. GNP tidak menghitung kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh 
kecenderungan penyusutan fungsi-fungsi mesin dan bangunan selama 
proses penggunaannya. Kerugian ekonomis ini disebut dengan depresiasi / 
penyusutan, yaitu mengurangi pendapatan pemiliki modal. Untuk itu, 
dalam rangka mengkalkulasikan pendapatan nasional pada kurun waktu 
tertentu, harus mengurangi GNP dengan faktor penyusutan modal selama 
kurun waktu tersebut. GNP setelah dikurangi dengan penyusutan dikenal 
dengan Produk Nasional Bersih (NNP – Net National Product). 
 
2. Pendapatan suatu negara sering juga mencapai berbagai pemberian dari  
produk negara-negara lain yang dikenal dengan transfer unilateral. Sebagai 
contoh, pembayaran pensiun untuk penduduk yang bermukim di luar 
negeri atau dana-dana yang dikirim ke luar negeri dalam rangka 
membantu para penderita musibah bencana alam dan lain sebagainya. 
Transfer unilateral bersih merupakan bagian dari pendapatan negara, 
tetapi bukan bagian dari produknya. Transfer unilateral bersih harus 
ditambahkan pada NNP dalam perhitungan pendapatan nasional. 
 
3. Pendapatan nasional tergantung dari harga-harga yang diterima oleh 
berbagai perusahaan atas barang-barangnya, sedangkan GNP tergantung 
pada harga- harga yang dibayarkan oleh pembeli. Sebagai contoh, pajak 
penjualan menyebabkan pembeli membayar lebih banyak daripada jumlah 
yang diterima perusahaan (penjual), akibatnya GNP cenderung lebih besar 
daripada angka pendapatan nasional. Untuk itu, jumlah pungutan pajak 
harus dihilangkan dari GNP sebelum kita memperoleh angka pendapatan 
nasional yang sebenarnya. 
 
Rumusan Perhitungan Pendapatan Nasional sebagai berikut : 
 
 Y = GNP – Depresiasi + Transfer Unilateral Bersih – Pungutan Pajak 
  
Perhitungan Pendapatan Nasional dalam sebuah perekonomian tertutup 
Perekonomian tertutup (asumsinya) adalah suatu negara yang tidak 
melakukan transaksi perdagangan dengan dunia (negara) luar. Karena 
umumnya penduduk suatu negara yang menganut paham perekonomian 
tertutup, tidak dapat membeli output luar negeri atau menjual output 
mereka ke pihak asing, maka hanya ada tiga jenis pengeluaran yang 
menciptakan pendapatan nasional untuk sebuah perekonomian yang 
sifatnya tertutup terhadap perdagangan internasional, yaitu : 
 
1. Konsumsi. 
2. Investasi. 
3. Belanja Pemerintah. 
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Dalam kehidupan global seperti sekarang ini, tentu tidak ada satupun 
Negara yang dapat hidup sendiri tanpa adanya Negara lain. Negara 
manapun tak dapat menutup diri dari interaksi internasional atau antar 
Negara, karena dalam berbagai aspek kehidupan khususnya bidang 
ekonomi, suatu Negara akan membutuhkan Negara lain. Setiap Negara 
dengan segala kekayaan, keunikan, dan kekurangannya masing-masing, 
bahkan super power sekalipun tidak dapat memenuhi semua 
kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu diperlukanlah barang-barang hasil 
Negara lain agar rakyatnya bisa mengkonsumsi barang yang tidak dapat 
diproduksi sendiri tersebut.  Kemudian terjalinlah hubungan perdagangan 
antar Negara dimana mereka saling bertukar dan sama-sama 
mendapatkan keuntungan. Transaksi perdagangan antarnegara tersebut 
lazim disebut dengan perdagangan luar negeri atau ekspor impor. 
 
Pada hakikatnya, ekspor impor tersebut hanyalah proses jual beli seperti 
pada umumnya. Namun perdagangan yang melintasi batas-batas 
kenegaraan ini (baik melalui jalur darat, laut maupun udara) memiliki 
hambatan dan kebijakan yang berbeda-beda. Hambatan dan kebijakan 
yang berbeda tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan bahasa, 
keudayaan, adat-istiadat, dan cara yang berbeda. Oleh karena itu setiap 
pelaku ekspor impor harus paham betul bagaimana alur, prosedur, dan 
kebijakan ekspor impor yang berlaku dan harus dipenuhi demi lancarnya 
proses transaksi produk. 
 
DEFINISI EKSPOR IMPOR 
 
1.EKSPOR 
Menurut UU kepabeanan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang 
dari daerah pabean di mana barang yang dimaksud terdiri dari barang dari 
dalam negeri (daerah pabean), barang dari luar negeri (luar pabean), 
barang bekas dan baru. 
 
2. IMPOR 
Menurut UU kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke 
dalam daerah pabean. Semua barang yang dimaksudkan adalah semua 
atau seluruh barang dalam bentuk dan jenis apa saja yang masuk ke dalam 
daerah pabean. 
 
3. EKSPOR IMPOR 
Ekspor impor dapat didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan baik itu 
barang maupun jasa yang dilakukan oleh suatu Negara terhadap Negara 
lain melalui prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
 
PERATURAN HUKUM YANG MENGATUR EKSPOR IMPOR 
Setelah beberapa kali mengalami perubahan, pemeritah menyusun 
kebijakan peraturan umum tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu 
lintas devisa yang berlaku di Indonesia pada dewasa ini adalah PP No.1 
tahun 1982.  
Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut maka muncul dan 
disusunlah peraturan-peraturan ekspor impor dan lalu lintas devisa Negara 
yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemeritah yang berwenang sebagai 
berikut: 

1. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 
118/MPP/Kep/II/2003 junto No.558/MPP/Kep/XII/1998 junto 
no.27/KP/I/1982 tentang ketentuan-ketentuan umum di bidang 
ekspor. 

2. Keputusan Menteri Perdagangan No. 131/MPP/kep/I/2003 
tentang penyederhanaan ketentuan-ketentuan di bidang 
ekspor. 

3. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi 
No.299/MPP/Kep/VII/1997 junto No.28/KP/I/1982 tentang 
ketentuan-ketentuan umum di bidang impor. 

4. Keputusan Menteri Perdagangan No.789/MPP/Kep/XII/1997 
junto No.79/MPP/Kep/XII/2002 junto SK 
no.230/MPP/Kep/VII/1997 tentang penyederhanaan 
ketentuan-ketentuan tata niaga impor barang. 

 
TUJUAN PEMBERLAKUAN PERATURAN EKPOR IMPOR 
Penyusunan peraturan-peraturan pemerintah dan instansi yang 
berwenang seperti telah disebutkan di atas tentu memiliki tujuan yang 
diarahkan agar memperancar kegiatan perdagangan luar negeri. Adapun 
lebih jelasnya tujuannya sebagai berikut: 
 
1.Mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperkuat daya 
saing ekspor Indonesia yang mengalami kemerosotan akibat dari pengaruh 
resesi dunia, diskriminatif tariff, dan saingan dari Negara-negara produsen 
lainnya. 
 
2.Menciptakan suatu iklim yang tepat agar dapat melakukan penerobosan 
pasar serta siap menghadapi competitor dari Negara-negara produsen 
lain. 
 
3.Membebaskan para eksportir dari kewajiban menjual devisa yang 
diperolehnya kepada Bank Indonesia, agar devisa tersebut dpat 
dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pembelian bahan/barang modal 

guna  menunjang ekpornya, maupun untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal dari penggunaan devisa. 
 
4.Menyempurnakan cara pembayaran  transaksi ekspor impor dengan 
memperluas cara pembayaran dari yang telah ada sebelumnya hingga cara 
pembayaran yang sesuai dengan yang lazim digunakan dalam 
perdagangan internasional. 
 
5.Menyediakan fasilitas kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dengan syarat 
yang lunak. 
 
PROSEDUR EKSPOR 
 
1.Persiapan Dokumen Ekspor : 
 
a.P/L (Packing List) dari produksi 
Packing List diterima dari bagian produksi. Dalam packing list tercantum 
PO/Order, Style, PI (Production Intern), jumlah kuantitas (barang), 
kemudian penghitungan GW/NW. Setelah lengkap, dokumen SI (Shipping 
Instruction) dibuat dan dikonfirmasi ulang dengan Merchandiser kapan 
barang akan diberangkatkan atau bisa ditanyakan langsung kepada Buyer. 
 
b.SI (Shipping Instruction) 
Dokumen SI ke pelayaran sesuai dengan informasi dari Buyer mengenai 
negara tujuan barang ekspor tersebut (berdasarkan L/C). Penggunaan 
nominasi forwarder atau tidak (pelayaran yang sudah ditentukan biasanya 
tercantumkan di L/C, jika pembayaran lewat L/C). Atau berdasarkan 
permintaan dari Buyer untuk menggunakan pelayaran yang telah ditunjuk.   
Jenis pelayaran bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada pengirim oleh 
Buyer. Jika menggunakan pengiriman melalui udara, maka yang harus 
dihitung adalah berat kilogram, sedangkan bila menggunakan pengiriman 
laut yang dihitung adalah measurement(pengukuran) untuk ukuran 
kontainer. 
 
2.Istilah Dalam Sistem Pelayaran : 
 
a.LCL : Barang masuk gudang 
Barang yang akan dikirim masuk gudang ke pelayaran dan akan distuffing 
bersama barang-barang dari perusahaan lain karena secara kuantitas 
barang yang akan dikirim sedikit. 
 
b.FCL : Full container 
Barang yang akan dikirim (ekspor) secara kuantitas berjumlah besar 
sehingga harus memesan kontainer. 
a. Maks. 27 m3.......................... 1 x 20 feet 
b. Maks. 55 m3 .......................... 1 x 40 feet 
c. Maks. 70 m3 .......................... 1 x 40 feet 
d. > 70 m3 ....................................... 1 x 45 feet 
 
c.   Konventional : Pengiriman melalui udara 
Dokumen Fiat Yang Perlu  Dipersiapkan : 
1. Commercial Invoice 
2. Packing List 
3. Copy ETPTT 
4. SI 
5. PEB + COPY 10 
 
Dokumen clearence yang perlu dipersiapkan: 
1. Dokumen dari Kanwil 
2. Invoice 
3. Packing List 
4. Dokumen lain, tergantung dari Buyer 
 
Dokumen Kanwil Departemen Perdagangan 
Dokumen ini penting untuk clearance barang di negara tujuan ekspor. 
Tanpa dokumen dari Kanwil Departemen Perdagangan, maka barang yang 
diekspor adalah illegal dan tidak bisa dibongkar.Dokumen yang 
dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Pedagangan berbeda-beda untuk 
setiap negara, seperti : 
1.Amerika Serikat (Visa, Form A) 
2.Eropa (Export Lisence, Form A, Certificate of Origin) 
3.Malaysia (Form D) 
4.Taiwan (Form B) 
5.Canada (Form K) 
6.Mexico (Anexo III, Form B. Bisa salah satu atau kedua-duanya tergantung 
dari Buyer) 
 
Untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, yg perlu dipersiapkan : 
1.Beli Form sesuai dengan negara tujuan Ekport dan diisi 
2.Surat Permohonan Pengajuan 
3.Commercial Invoice 
4.PEB 
5.B/1 dari Pelayaran 
 
Untuk proses dokumen di Kanwil, proses selesai dalam waktu 2-3 hari 
untuk pengiriman lewat laut, sedangkan pengiriman lewat udara proses 
selesai dalam waktu 1-2 hari. 
 
Jalur Pengiriman 
 
a. Pengiriman Melalui Udara 
Dokumen harus barangkat bersama dengan barang, jadi dokumen 
diproses sebelum barang berangkat . 
 
b. Pengiriman Melalui Laut 
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Dokumen diproses setelah barang berangkat, 7-10 hari setelah pengiriman 
dokumen harus dikirim ke Buyer. 
  
c.Pengiriman Laut/Udara 
Sama dengan pengiriman melalui laut. 
 
d. Bila Menggunakan Fasilitas Bea Cukai 
Aplikasi ke Bea Cukai dengan membawa : 
1.Commercial Invoice 
2.Packing List 
3.Disket yang sudah diinstal oleh Bea Cukai berisi data-data PEB 
4.PEB 
5.PKB (Pemberitahuan Kesiapan Barang) 
 
Aplikasi sebaiknya diajukan 2 hari sebelum barang masuk ke gudang aatau 
sebelum di-stuffing. Persetujuan muat yang akan didapat: 
 
e.JALUR HIJAU 
Barang bisa langsung berangkat beserta dokumen dari Bea Cukai tanpa 
diperiksa oleh petugas Bea Cukai 
 
f. JALUR MERAH 
Sebelum barang kita berangkat Petugas Bea Cukai  datang untuk diperiksa 
barang yang akan diekspor dan baru bisa diberangkatkan beserta 
dokumen - dokumennya. Apabila ada perubahan dalam kuantitas atau 
nama sarana pengangkut dll, digunakan NOTUL  dari Bea Cukai. Pada 
NOTUL  diisi  perubahan - perubahannya. 
 
SETELAH BARANG BERANGKAT 
 
Melalui Laut 

1. Pelayaran akan mengeluarkan B/l sebelumnya kita cek dulu 
berdasarkan  SI 

2. Bila mengunakan fasilitas Bea Cukai   dokumen yang baru 
dikirim dilaporkan lagi dan pengirim mendapat LPBC (Laporan 
Pemeriksaan Bea Dan Cukai) dan PEB yang sudah distempel 
basah oleh pihak Bea Cukai 

3. Bila tdk mengunakan Bea Cukai PEB cukup distempel basah 
oleh pejabat hanggar Kepabean saja 

4. B/l, PEB dan dokumen yang lain diperlukan untuk proses 
dokumen perdagangan. 

 
Selesai proses  Dokumen , semua dokumen  difaks ke Buyer agar pihak 
mereka mempersiapkan custom clearance barang di sana. Kemudian  
dokumen - dokumen tersebut dikirim ke Buyer langsung ( lewat DHL, 
AIRINDO atau kurir lainnya ),  melalui pelayaran atau melalui bank yang 
ditunjuk oleh Buyer. 
 
Melalui Udara 
1. Pelayaran mengeluarkan AWB dan HAWB 
2. Semua Dokumen harus difaks  ke Buyer. Buyer mempersiapkan custom 
clearance 
 
JENIS PEMBAYARAN 
 
1. L/C 
Persiapkan semua dokumen sesuai permintaan L/C dan pengirim/ekportir 
menegosiasikan ke bank, bank dimana L/C dibuka. 
 
2. NON L/C 
Semua Dokumen dikirim  langsung ke Buyer, dan rekening faks untuk 
Buyer transfer pembayaran (minimal 3-4 hari pengirim/eksportir 
menerima pembayaran) 
 
3. Usance L/C 
Dokumen dinegosiasikan ke bank, dimana ada tenggang waktu 
pembayarannya 30 sampai 40 hari setelah barang diterima,  baru pengirim 
(eksportir) menerima pembayaran. 
  
PROSEDUR IMPOR 
Bila sebuah Perusahaan ingin mendapatkan fasilitas, misalnya : SK Bintek / 
Master List, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus  mengajukan  
permohonan untuk mendapatkan NIPER. 

1. Untuk mendapatkan NIPER perusahaan / pabrik diperiksa 
terlebih dahulu dulu oleh petugas Bintek. 

2. Apabila  permohonan disetujui, maka NIPER diberikan. 
3. NIPER dapat di-copy-program ke Bintek. 
4. Setelah itu ajukan daftar barang impor (Raw Materials) yang 

akan diimpor. 
5. Ajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas Custom Bond. 
6. Perusahaan (Pabrik) disurvei atau Bank garansi. 
7. Importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan  PO 

mengenai barang-barang yang mau diimpor;  kemudian antar 
Bank ke Bank, Luar Negeri untuk menghubungi Supplier. 

8. Barang–barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan 
pemuatan untuk diajukan. 

9. Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing 
List Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke 
importer membuat PIB di warung EDI. 

 
Proses dokumen di Bank 
Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa PPH-nya yang akan 
dibayar, maka PIB tersebut ditutup di Bank atau PPH-nya dibayar antara 
komputer Bank dengan Bea Cukai yang telah online. 
Custom Bond (Asuransi) 

Fungsi asuransi atau Maskapai asuransi di bidang ini adalah menjaminkan 
jumlah biaya bea masuk dan PPN terhadap importir tersebut sesuai yang 
ada di PIB.  
 
Proses Bintek ( Bapeksta ) 
Dokumen yang importir bayar dari Bank tersebut berikut Custom Bond 
dari asuransi, juga diajukan ke Bapeksta, sehingga bisa diterbitkan STTJ 
(Surat Tanda Terima Jaminan) untuk mengeluarkan barang dari petugas 
Bea Cukai. 
 

1. Untuk mendapatkan NIPER perusahaan 
2. Setelah dibuat PIB dan PIB tersebut telah dibayar ke Bank lalu 

diproses di Bintek. Kemudian warung EDI berhak mentransfer 
dokumen tersebut ke Bea Cukai secara online, setelah lebih 
dulu EMKL mengecek keadaan penimbunan barang di lapangan 
Container Yard  ( CY / FCL ) atau ditimbun di gudang 
penimbunan ( CFS, LCL ) dan menukar B/L ke Maskapai 
pelayaran (Forwarder) untuk mendapatkan D/O (Delivery 
Order) untuk dibawa ke Bea Cukai dalam proses in-clearing 
barang. 

3. Setelah dokumen tersebut dikomunikasikan, maka Bea Cukai 
memberikan respon kepada importir ; dari dokumen yang telah 
ditranfer tersebut. 

4. Importir mendapat respon pertama dari Bea Cukai dengan 
bunyi (isi) segera menyampaikan dokumen tersebut ke Bea 
Cukai (Kantor Bea Cukai yang bersangkutan). 

5. Setelah importir mendapatkan respon tersebut, maka importir 
membawa dokumen yang telah dibayar ke bank untuk diteliti 
lebih lanjut oleh pejabat  Bea Cukai yang bersangkutan, setelah 
di cocokkan dengan SK Bintek / pembebasan. 

6. Setelah diterima dan diteliti fisik dokumen tersebut serta 
disesuaikan dengan data yang telah ditransfer terdahulu; 
apabila dokumen tersebut sesuai dengan yang ditransfer dan 
dengan fisik dokumen, maka pejabat Bea Cukai mengeluarkan 
SPPB ( Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ) 

7. Tetapi bila dokumen tersebut dianggap mencurigai, maka 
petugas Bea Cukai menerbitkan PJM (Pemberitahuan Jalur 
Merah). 

8. Dengan arti singkat, importir harus memeriksa fisik barang 
tersebut dan sesuaikan dengan PIB yang telah dikenal, bersama 
dengan pejabat Bea Cukai. 

 
Ada beberapa hal yang membuat dokumen mendapat Jalur Merah: 
1. Barang bernilai tinggi 
2. Ada Random (Rawan Domisili) 
3. Dokumen dicurigai 
4. Ada informasi 
5. Sistem acak 
 
Jika pemeriksaan tersebut telah selesai Bea Cukai mengeluarkan SPPB,  
barulah pihak EMKL berhak mengeluarkan barang tersebut. 
  
 

 
 
 
Beberapa bagian dari ilmu ekonomi yang senantiasa hidup dan 
controversial adalah Studi perdagangan dan keuangan internasional. 
Banyak kaidah pokok dalam analisis ekonomi modern yang muncul pada 
abad kedelapan belas dan kesembilan belas memperdebatkan kebijakan 
perdagangan dan moneter internasional. Namun belum pernah terjadi 
sebelumnya di mana studi ekonomi internasional menjadi sedemikian 
penting seperti dewasa ini. Berkat per¬dagangan internasional, baik dalam 
barang maupun jasa, dan lalu lintas Keuangan internasional menyebabkan 
perekonomian setiap negara kini menjadi semakin terkait erat satu sama 
lain dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.  
 
Pada saat yang bersamaan perekonomian dunia makin bergejolak, suatu 
fenomena yang belum pernah terjadi pada dekade-dekade lalu. Ditambah 
lagi dengan perubahan dalam lingkungan internasional (international 
environment), ekonomi internasional makin menjadi perhatian utama, 
baik dalam strategi perusahaan maupun kebijakan ekonomi nasional. 
 
Ekonomi Internasional menggunakan metode-metode analisis dasar yang 
sama seperti yang digunakan oleh cabang-cabang ilmu ekonomi lain, 
karena motif dan prilaku individu-individu dan perusahaan-perusahaan 
dalam perdagagan internasional persis sama dengan yang kita temui 
dalam transaksi-transaksi perdagangan domestic (local).  Ekonomi 
internasional mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan 
“hubungan ekonomi” antara satu negara dengan negara lain. Perkataan 
“hubungan ekonomi” di sini mencakup pa-ling tidak tiga bentuk hubungan 
yang berbeda, meskipun antara satu dengan yang lain saling berkaitan. 
Pertama, “hubungan ekonomi” bisa berupa pertukaran hasil atau output 
negara satu dengan negara lain. Sebagai contoh, In¬donesia mengekspor 
minyak, kayu, karet, hasil kerajinan, menjual jasa angkutan penerbangan 
Garuda dan jasa turisme kepada orang asing, dan mengimpor beras, 
gandum, bijih besi, bahan plastik, benang tenun, jasa angkutan laut dan 
angkutan udara dan jasa turisme (misalnya, package tour bagi orang 
Indonesia ke Singapura, Hongkong dan sebagainya). Hubungan semacam 
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dikenal sebagai hubungan perdagangan. Perhatikan bahwa yang dimaksud 
dengan “output” termasuk di dalamnya output “barang” dan output 
“jasa”. 
 
Kedua, hubungan ekonomi bisa berbentuk pertukaran atau aliran sarana 
produksi (atau faktor produksi). Termasuk dalam kelompok sarana 
produksi adalah tenaga kerja, modal, teknoogi dan kewiraswastaan. 
Sarana produksi bisa “mengalir” dari satu negara ke negara lain karena 
berbagai sebab, misalnya karena imbalan yang lebih tinggi, karena lewat 
program bantuan luar negeri, dan karena adanya faktor “ketakutan” 
(misalnya* ancaman perang, takut dinasionalisasi, takut adanya devaluasi 
atau karena menghindari inflasi yang terlalu tinggi di suatu negara). Sarana 
produksi “tanah” merupakan satu-satunya sarana produksi yang tidak bisa 
mengalir ke negara lain, karena sifatnya yang terikat pada lokasinya. Tetapi 
bahkan” “tanah” pun tidak mutlak terikat pada lokasinya, bila kita ingat 
bahwa definisi dari sarana produksi “tanah” mencakup kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya. 
 
Kita mengekspor bijih nikel, bijih tembaga dan barang-barang tambang 
lainnya. Di sini kita bisa mempertanyakan apakah barang ekspor ini lebih 
bersifat “faktor produksi” ataukah “output”. Tetapi ini memang sesuatu 
yang masih bisa diperdebatkan: dari satu segi bijih nikel atau bijih tembaga 
bisa dipandang sebagai output, tetapi dari segi lain bisa dianggap sebagai 
faktor produksi. Sebaliknya, tenaga kerja atau “manusia” yang pada 
hakekatnya lebih bersifat mobil dan tak terikat lokasi, seringkali justru 
menjadi suatu faktor produksi yang tidak bisa (atau tidak selalu bisa) 
mengalir dari satu negara ke negara lain. 
 
Peraturan-peraturan pembatasan imigrasi antar negara seringkali begitu 
ketatnya sehingga tidak memungkinkan bagi manusia untuk secara bebas 
pindah ke negara lain. Namun masih ada contoh-contoh yang 
menggambarkan aliran faktor produksi ini, misalnya pengiriman tenaga 
kerja Indonesia ke Saudi Arabia, Malaysia untuk bekerja di proyek-proyek 
pembangunan atau di tempat-tempat lain di sana. Saat ini, yang paling 
mobil atau mudah berpindah melampaui perbatasan negara adalah faktor 
produksi modal (beserta teknologi dan kewiraswastaan yang 
mengikutinya). Modal, berupa penanaman modal asing atau 
bantuan/pinjaman luar negeri, mengalir dalam jumlah yang besar dari satu 
negara ke negara lain, baik antara negara maju sendiri atau antara negara 
maju dengan negara sedang berkembang. 
 
Yang tidak kalah pentingnya adalah aliran dana antar negara yang tidak 
bermotif atau bertujuan untuk investasi dalam bentuk pendirian pabrik-
pabrik, tetapi yang bertujuan spekulatif dan bersifat jangka pendek. Jadi, 
misalnya pada awal tahun 1970-an dana dalam jumlah yang cukup besar 
telah mengalir dari Singapura dan tempat-tempat lain di luar negeri ke 
Indonesia untuk kemudian disimpan pada bank-bank dalam ben¬tuk 
deposito berjangka yang pada waktu itu memberikan bunga yang sangat 
tinggi. Karena sifatnya yang spekulatif dan jangka pendek, kita bisa 
memperdebatkan apakah aliran dana semacam ini adalah aliran faktor 
produksi atau bukan. Tetapi meskipun kasus-kasus yang kabur seperti ini 
memang ada, secara garis besar masih penting dan berguna bags kita 
untuk membedakan antara aliran faktor produksi dan aliran-aliran lain, 
misalnya aliran output, karena masing-masing aliran mempunyai 
konsekuensi yang berbeda bagi suatu negara. 
 
Ketiga, seperti halnya dengan hubungan ekonomi antara perorangan, 
hubungan ekonomi antara negara bisa dilihat dari segi konsekuensinya 
terhadap posisi hutang-piutangnya, atau singkat-nya dari segi hubungan 
kreditnya. Seperti halnya dengan hubungan antar perorangan, suatu 
negara bisa mempunyai hutang atau piutang dengan negara lain. Biasanya 
hubungan hutang-piutang ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya dua 
bentuk hubungan ekonomi yang lain, yaitu “hubungan perdagangan” dan 
“hubungan faktor produksi” yang diuraikan di atas. Sebagai misal, 
Indonesia mengimpor kapal dari Jepang dengan kredit dari penjualnya. Di 
sini hubungan perdagangan (impor kapal) adalah penyebab timbulnya 
hutang Indonesia kepada pengusaha kapal di Jepang. Contoh lain adalah 
pembelian gandum dari Amerika Serikat atas dasar penjan-jian bantuan 
pangan (sering disebut dengan nama bantuan PL-480). Juga di sini, 
hubungan perdagangan (impor gandum) menimbulkan hutang Indonesia 
kepada pemerintah Amerika Serikat. 
 
Pembelian pesawat jumbo-jet oleh PN Garuda yang dibiayai dengan kredit 
komersial dari bank-bank di luar negeri adalah contoh lain lagi di mana 
impor (pembelian pesawat) menim¬bulkan hutang. Pada asasnya, semua 
pinjaman luar negeri (baik ymig berupa “bantuan” luar negeri maupun 
pinjaman komersial) mempunyai konsekuensi terhadap “posisi kredit” 
suatu negara*). Namun Ada satu bentuk bantuan luar negeri yang tidak 
mempunyai konsekuensi terhadap posisi kredit suatu negara, yaitu 
bantuan berupa grants atau hibah. Hibah adalah pemberian dari negara 
lain yang tidak perlu dikembalikan. Tetapi jumlah hibah biasanya kecil. 
Sebagian besar dari bantuan luar negeri yang diterima Indonesia adalah 
pinjaman yang harus dikembalikan. Makna kata “bantuan” terletak pada 
syarat-syarat pinjaman yang lunak (misalnya, bunga yang rendah dan 
jangka pengembalian yang panjang). Ketiga bentuk hubungan ekonomi 
tersebut perlu dibedakan secara jelas, karena meskipun ketiganya erat 
hubungannya satu sama lain, namun mereka tidaklah selalu berkembang 
sejalan. Misalnya ada kemungkinan suatu negara mengalami hubungan 
per-dagangan yang menguntungkan (misalnya mengalami surplus ekspor 
di atas impor), tetapi pada saat yang sama mengalami hubungan faktor 
produksi atau hubungan kredit yang kurang menguntungkan. (Di sini 
terlihat bahwa hubungan ekonomi internasional suatu negara harus dinilai 
dalam totalitasnya, yaitu harus dilihat dari ketiga segi tersebut, dan tidak 
bisa hanya mengutamakan yang satu, misalnya hubungan perdagangan, 
dan mengabaikan yang lain). Di samping itu, seperti telah disinggung di 

atas, masing-masing bentuk hubungan ekonomi mempunyai konsekuensi 
yang berbeda terhadap perekonomian dalam negeri, sehingga pembedaan 
ketiga aliran tersebut perlu kita lakukan. 
 
MASALAH-MASALAH DALAM BISNIS INTERNASIONAL 
Aspek dan permasalahan apakah yang dipelajari oleh bidang ilmu ekonomi 
internasional mengenai ketiga bentuk hubungan ekonomi tersebut? 
Banyak aspek dan permasalahan yang dikaji oleh bidang ilmu ini, tetapi 
berikut ini kita sebutkan beberapa contoh aspek dan permasalahan utama 
yang dipelajari oleh bidang ilmu ini: 
 
(a) Pola perdagangan.  
Mengapa suatu negara mempunyai pola ekspor dan pola impor tertentu? 
Faktor apa yang mempengaruhinya? Misalnya, mengapa justru Indonesia 
mengekspor minyak bumi, kayu, tekstil, barang kerajinan, dan mengimpor 
beras, mesin, bijih besi dan sebagainya? Apa yang menentukan pola 
perdagangan seperti ini? 
 
(b) Harga ekspor dan impor. Bagaimanakah harga barang ekspor dan harga 
barang impor ditentukan? Faktor-faktor apa yang menentukannya? 
Misalnya, mengapa harga minyak bumi dan barang-barang hasil industri 
meningkat lebih cepat dari pada harga hasil-hasil pertanian seperti karet, 
teh, lada? 
 
(c) Manfaat perdagangan.  
Apakah manfaat dari adanya hubungan ekonomi luar negeri bagi suatu 
negara? Apakah pengaruh hubungan ekonomi tersebut terhadap 
kesejahteraan nasional? Apakah untung dan rugi dari adanya hubungan 
ekonomi luar negeri dari segi konsumsi, produksi, distribusi pendapatan 
dan pembangunan ekonomi pada umumnya? 
 
(d) Pengaruh makro. 
Apakah pengaruh hubungan perdagangan terhadap keadaan makro dan 
moneter di dalam negeri? Misalnya, apabila ekspor meningkat, apakah 
akibat dari itu .terhadap tingkat harga dalam negeri, GDP, jumlah uang 
yang beredar dan sebagainya? 
 
(e) Mekanisme neraca pembayaran.  
Bagaimanakah proses penyesuaian neraca pembayaran suatu negara 
apabila terjadi perubahan situasi ekonomi (misalnya, kenaikan harga 
ekspor) atau apabila dilaksanakan suatu kebijaksanaan tertentu (misalnya, 
devaluasi)? 
 
(f) Politik perdagangan luar negeri.  
Apakah untung-rugi dari kebi¬jaksanaan pengenaan tarif bea masuk, 
pelarangan impor, kuota, subsidi, pajak ekspor dan sebagainya bagi 
perekonomian nasional dan bagi perekonomian dunia? 
 
(g) Persekutuan perdagangan.  
Apakah akibat dari diadakannya persekutuan perdagangan, seperti 
Pasaran Bersama Eropah dan (secara lebih terbatas) ASEAN? Apakah 
keuntungan dan kerugiannya bagi masing-masing negara anggota? 
 
(h) Modal luar negeri.  
Apakah untung-rugi dari penanaman modal asing dan bantuan luar negeri? 
Bentuk penanaman modal dan bantuan yang bagaimana yang 
menguntungkan dan yang bagaimana merugikan negara penerima? 
Adakah tindakan-tindakan yang bisa diambil pemerintah untuk 
menghindari atau mengurangi akibat-akibat negatifnya? 
 
(i) Pengalihan teknologi.  
Bagaimanakah proses pengalihan teknologi dari suatu negara ke negara 
lain? Adakah kerugian-kerugian yang perlu dihindari dalam proses ini? 
Kebijaksanaan apa-kah yang bisa memperlancar proses pengalihan 
teknologi tersebut? 
 
Daftar permasalahan ini tidak tuntas. Tetapi setidak-tidaknyaia 
memberikan gambaran kepada pembaca betapa luasnya dan betapa 
pentingnya masalah-masalah yang dicakup oleh bidang ilmu ekonomi 
internasional. Jika suatu saat Anda menjumpai Televisi buatan Amerika di 
salah satu toko elektronik di Indonesia, yang mana urut-urutan kejadian 
sampai Televisi buatan Amerika ini dijual orang di Indonesia tidak jauh 
berbeda dengan proses membawa Almari dari bahan kayu jati buatan 
Pasuruan Ke Kota Kediri, mengingat jarak tempuh kedua proses ini hampir 
sama. Namun, ekonomi internasional mencakup kepentingan-kepentingan 
yang lain dan berbeda, karena perdagangan dan investasi internasional 
terjadi di antara negara-negara bebas. Pengiriman Televisi buatan Amerika 
bisa terganggu jika pemerintah Indonesia menetapkan kuota yang 
membatasi impor; Televisi buatan Amerika bisa mendadak murah di mata 
orang Indonesia jika nilai tukar mata uang Amerika US $ jatuh terhadap 
mata uang Rupiah Indonesia. Peristiwa ini tak mungkin terjadi di dalam 
wilayah Indonesia sendiri, karena undang-undang dan peraturan Negara RI 
tidak sama dengan Negara-negara lain. Dan setiap Negara memiliki ciri 
khas tersendiri dalam menerapkan kebijakan perdagangan masyarakatnya.  
 
Keuntungan Perdangangan 
Pengertian terpenting dalam ekonomi internasional secara keseluruhan 
adalah gagasan tentang adanya keuntungan perdagangan (gains from 
trade) yaitu, jika suatu negara menjual barang dan jasa kepada negara lain 
maka manfaatnya hampir pasti diperoleh kedua belah pihak. 
Kemungkinan-kemungkinan di mana perdagang internasional 
menguntungkan kedua belah pihak lebih luas dari yang bayangkan 
kebanyakan orang. Misalnya, banyak pengusaha Amerika kwatir bahwa 
kalau produktivitas masyarakat Jepang mengungguli masyarakat Amerika, 
maka berdagang dengan Jepang akan merugikan perekonomian Amerika 
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Serikat karena tidak ada industri Amerika yang akan mampu bersaing. 
Pemimpim-pemimpin serikat pekerja Amerika mendakwa bahwa Amerika 
dirugikan dalam perdagangan dengan negara-negara yang belum maju, 
yang industri-industrinya kurang efisien dibandingkan Amerika tetapi 
mereka kadang kala bias menjual lebih murah karena mereka menggaji 
pekerja lebih rendah. 
 
Pola Perdagangan 
Para Ekonom tak dapat membahas dampak perdagangan internasional 
atau menyarankan perubahan kebijakan pemerintah mengenai 
perdagangan dengan meyakinkan kecuali kalau mereka mengetahui 
bahwa teori mereka cukup memadai untuk menjelaskan perdagangan 
internasional yang diamati dari kondisi nyata. karenanya, upaya-upaya 
dalam menjelaskan pola perdagangan internasional- siapa menjual apa 
kepada siapa — telah merupakan sesuatu yang menarik perhatian di 
kalangan ahli ekonomi internasional. Dalam perdagangan internasional 
mempunyai banyak aturan yang diterapkan sebelum mengunyah di 
perdagngan internasional, maka kita harus tahu apa : 
a. Motif dari perdagangan internasional. 
b. Fungsi perdagangan internasional. 
c. Timbulnya perdagangan internasional. 
d. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. 
e. Manfaat perdagangan internasional. 
f. Macam-macam perdagangan internasional. 
g. Teori perdagangan internasional. 
  
 

 
 
Suatu negara sebenranya tidak melakukan perdangan dengan Negara lain. 
Tetapi yang melakukan perdagangan atau pertukaran adalah penduduk 
suatu negara dengan penduduk negara lain. Penduduk ini bisa seorang 
warga biasa, bisa sebuah perusahaan ekspor, bisa sebuah perusahaan 
impor, bisa sebuah perusahaan industri, bisa sebuah perusahaan negara, 
dan bisa pula sebuah departemen pemerintah. Kecuali di negara-negara 
yang direncanakan secara pusat (centrally planned economies) seperti 
Soviet Rusia, RRC, jarang dijumpam suatu negara bertindak sebagai satu 
kesatuan dalam kegiatan kiar negerinya.  
 
Perdagangan luar negeri hanyalah istilah kependekan bagi kegiatan 
pertukarari antar penduduk suatu negara dengan penduduk di negara lain. 
Jadi, penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana pertukaran antar 
perorangan timbul merupakan kunci dalam menjelaskan mengapa 
perdagangan nternasional timbul. Dan segi in perdagangan internasional 
tidak berbeda dengan pertukaran antara dua orang di dalam suatu negara; 
perbedaannya adalab dalam perdagangan internasional orang yang satu 
kebetulan tinggal di negara lain. Oleh sebab itu banyak dalil-dalil dalam 
teori perdagangan internasional yang bisa diterapkan bagi perdagangan 
antar daerah, antara pulau, maupun antara perorangan. Mengkaji makna 
dan “pertukaran”, mengapa pertukaran antar perorangan timbul, dan apa 
konsekuensi-konsekuensinya. 
 
Perdagangan dan pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi, 
perdagangan diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas 
kehendak sukarela dan masing-masing fihak. Pertukaran yang terjadi 
karena paksaan, ancaman perang dan sebagainya tidak termasuk dalam 
arti perdagangan yang dimaksud di sini. Masing-masing fihak harus 
mempunyai kebebasan untuk menentukan untung-rugi pertukaran 
tersebut dan sudut kepentingan masing-masing, dan kemudian 
menentukan apakah Ia mau melakukan pertukaran atau tidak. Dalam 
pengertian mi maka transaksi pertukaran antara negara jajahan dengan 
negara penjajahnya, atau antara anak perusahaan multi-nasional di suatu 
negara dengan induk perusahaannya di negara lain bukan perdagangan 
dalam arti khusus mi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam 
menerapkan dalil-dalil teori perdagangan internasional bagi hubungan-
hubungan seperti mi, sebab tidak selalu sesuai dan mungkin bahkan 
menyesatkan. 
 
Kenapa aspek “kehendak sukarla” tersebut penting? Sebab perdagangan 
dalam arti khusus tersebut mempunyai implikasi yang sangat fundamental, 
yaitu bahwa perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu 
fihak yang memperoleh keuntungan/manfaat dan tidak ada fihak lain yang 
(merasa) dirugikan. mi selanjutnya berarti bahwa perdagangan, bila 
terjadi, adalah sesuatu yang selalu balk. Bahkan .kalau kita mengikuti 
kaum Klasik dan Neokiasik (yang akan dibahas-dalam Bab III dan IV 
berikut), kita bisa menarik implikasi lebih lartjut. yaitu bahwa perdagangan 
bebas atau pertukaran bebas atau free trade akan memberikan manfaat 
tambahan yang maksimal. Pemikiran Kiasik dan Neokiasik yang nampaknya 
sederhana mi telah mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam teori 
maupun kebijaksanaan ekonomi internasional sampai saat ml. Nanti kita 
akan mengkaji lebih lanjut pemikiran ml untuk mengetahui unsur-unsur 
kebenaran dan kelemahan dan pandangan ini. 
 
Timbulnya Pertukaran : 
Sebetulnya pertanyaan ini sudah terjawab secara umum dalam 
pembahasan di atas.  motif atau dorongan bagi orang untuk melakukan 
tukar menukar adalah adanya kemungkinan diperolehnya manfaat 
tambahan tersebut. Manfaat mi disebut manfaat dan perdagangan atau 

gains from trade. Singkatnya motif dan pertukaran adalah adanya 
kemungkinan memperoleh “gains from trade”(keuntungan-keuntungan 
dalam perdagangan). 
  
1. Motif Pertukaran Lintas Negara. 
Penduduk suatu Negara melakukan pertukaran lintas negara dengan 
penduduk lain didorong adanya motif berdagang. Motif berdagang 
tersebut yaitu memanfaatkan/keuntungan tambahan yang diperoleh dari 
perdagangan internasional tersebut, yang dikenal dengan istilah “ gains 
from trade “. 
 
Alasan negara melakukan pertukaran lintas negara. 
 
a. Masalah mobilitas faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari tanah 
(land), tenaga kerja (labour), barang modal (capital) dan manajerial atau 
keterampilan (skill). 
 
b. Monilitas mengandung arti suatu pergerakan, sehingga yang dimaksud 
disini adalah pergerakan faktor produksi dari suatu negara kenegara lain. 
namun pada kenyataannya tidak semua faktor produksi dapat mobil 
secara internasional. Menurut Adam Smith, labour merupakan faktor 
produksi yang paling mobil.  masalah perbedaan sistem moneter. Setiap 
negara memiliki mata uang sendiri. Adanya perbedaan mata uang dari 
setiap negara, perbedaan kebijakan ekonomi moneter, pada gilirannya 
mempengaruhi sistem lalu lintas pembayaran internasional dan sistem lalu 
lintas modal. 
 
c. masalah batas-batas negara yang berdaulat. Adanya batas-batas dari 
suatu negara dengan negara yang lain yang berdaulat menyebabkan 
perbedaan politik dalam perdagangan misalnya perlindungan tarif 
terhadap produk hasil industri didalam negero, larangan impor, quota dan 
blok perdagangan. Adanya kedaulatan mengakibatkan bea masuk (impor 
duty) dari suatu negara tidak sama dengan bea impor dari negara lain. 
 
d. Masalah transport cost. Ongkos angkut dari pabrik kepasar atau 
kepelabuhan meninggikan harga asal pabrik. Ongkos pengangkutan barang 
ekspor harus dimasukkan dalam perhitungan biaya agar harga yang 
diperoleh untuk komoditi ekspor tersebut tepat. 
 
Foreign Direct Investment 
Berkaitan dengan permasalahan perdagangan internasional, kita juga tidak 
bisa mengabaikan alasan negara atau perusahaan multi nasional 
menanmkan modalnya di suatu negara. Terdapat sebuag argumen tentang 
location-specific advantages yang dapat menjelaskan beberapa hal penting 
dalam teori ini yaitu berkaitan dengan ekspor, lisensi dan investasi 
langsung. Argumen ini penting untuk menjelaskan relativitas keuntungan 
perusahaan atau negara mengambil kebijakan ekspor, kisensi atau 
investasi langsung. Teori ini menjelaskan keputusan untuk ekspor akan 
diambil jika biaya transportasi lebih rendah dan trade barrier tidak begitu 
besar. Hal ini akan lebih mempermudah negara atau perusahaan untuk 
melakukan ekspor karena biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar dan 
komoditi yang akan diekspor bisa lebih besar mengingat pembatasan 
perdagangan tidak begitu ketat. Namun jika biaya transportasi dan trade 
barrier semakin meningkat maka kebijakan untuk melakukan ekspor akan 
merugikan, selanjutnya pilihan strategi bagi perusahaan atau negara 
adalah lisensi atau investasi langsung. 
 
Teori FDI memandang bahwa kebijakan untuk investasi langsung akan 
lebih beresiko daripada lisensi, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu 
tingkat resiko diantara kedua seimbang. Lisensi akan sulit dilakukan jika 
perusahaan multinasional memiliki beberapa kondisi sebagai berikut :  
Perusahaan memiliki know-how yang berharga dan hal ini tidak bisa 
dilindungi dalam kontrak perusahaan membutuhkan kontrol ketat 
terhadap prosukdi luar negeri untuk memaksimalkan penguasaan pasar di 
negara yang bersangkutan keahlian dan kemampuan perusahaan tidak 
dapat dimasukkan dalam lisensi. 
 
Pengambilan keputusan untuk melaksanakan lisensi bukanlah pilihan yang 
tepat bagi perusahaan dengan ciri sebagai berikut : 
 
1. Industri dengan teknologi tinggi, sehingga perlindungan terhadap 
keahlian spesifik dari perusahaan dalam lisensi mengandung resiko tinggi. 
 
2. oligopoli global, dimana saling ketergantungan yang kompetitif, maka 
perusahaan akan cenderung melakukan kontrol yang ketat terhadap 
operasi asing sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melakukan 
“serangan” yang terkoordinis terhadap pesaing global mereka.  
industri dengan memusatkan perhatian pada penekanan biaya dan kontrol 
ketat terhadap operasi asing sehingga mereka akan menjajaki 
kemungkinan untuk melakukan operasi diseluruh dunia dimana mereka 
menemukan efisiensi berupa biaya yang rendah dan kompetitor yang 
membahayakan operasi mereka. 
 
Fungsi Perdagangan Internasional. 
a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu Negara ( fungsi utama ). 
b. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat atau belum 
mampu diproduksi di dalam suatu Negara. 
c. Menyebarluaskan barang dan jasa dari suatu Negara ke Negara lain. 
d. Meningkatkan pendapatan Negara. 
e. Memperluas penggunaaan teknologi antar Negara. 
 
 
 
Timbulnya Perdagangan Internasional. 

BAB 12 

PERTUKARAN ANTAR NEGARA DAN FOREIGN 

DIRECT INVESTMENT 
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Perdagangan internasional dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan 
laju pertumbuhan ekonomi guna mencapai kemakmuran. Untuk mencapai 
kemakmuran tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan (barang/jasa). 
Pemenuhan kebutuhan yang tidak mungkin diselenggarakan oleh Negara 
yang bersangkutan sudah barang tentu dilakukan dengan mendatangkan 
dari Negara lain. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
timbulnya perdagangan internasional terutama disebabkan oleh adanya : 
 
a. Perbedaan sumber-sumber produksi. 
Sumber produksi dalam hal ini berhubungan dengan pemanfaatan sumber 
daya alam atau bahan baku lain yang mampu diproduksi dan dihasilkan 
oleh suatu Negara misalnya : 
- Minyak dan gas 
- Pertanian, Perikanan, ternak, dan hutan 
- Bahan pertambangan 
- Bahan dasar lain 
 
b. Perbedaan dalam system distribusi. 
Pendistribusian suatu barang dalam suatu Negara juga akan menimbulkan 
perdangan antar negara. Apabila antara produksen dan konsumen yang 
letaknya jauh maka, waktu yang dicapai juga akan lama, maka besar 
kemungkinan masyarajat yang terletak berdekatan dengan Negara lain 
akan memanfaatkan perbatasan tersebut untuk mendapatkan 
kebutuhannya, sehingga terjadilah perdagangan. 
- Perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia 
- Perbatasan Indonesia dengan Negara Brunei Darusalam 
- Perbatasan Indonesia dengan Negara Singapura 
- Perbatasan Indonesia dengan Negara Papua Nugini 
- Perbatasan Indonesia dengan Negara Timor Leste 
 
c. Perbedaan dalam pola konsumsi suatu Negara. 
Sesuai dengan kondisi wilayah suatu Negara yang berbeda secara 
geografis,kebudayaan, dan adapt istiadat, maka pola konsumsi kebutuhan 
masyarakat suatu Negara akan berbeda. Sehingga adakalanya barang di 
Negara satu dengan yang lain tidak sama jumlah dan jenisnya. Selanjutnya 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka mereka melakukan 
perdagangan. 
 
Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Perdagangan Interrnasional.  
a. Terwujudnya suatu kemakmuran bagi masyarakat ( factor pendorong 
utama ). 
b. Memenuhi kebutuhan (barang/jasa) yang tidak dapat diproduksi di 
dalam negeri maupun melalui kegiatan impor. 
c. Menyebarluaskan dan mengembangkan penggunaan teknologi bagi 
percepatan pertumbuhan ekonomi. 
d. Memperoleh dan mengembangkan penggunaan teknologi bagi 
percepatan pertumbuhan ekonomi. 
e. Memperoleh manfaat yang ditimbulkan oleh adanya spesialisasi. 
 
Manfaat Perdagangan Internasional. 
a. Meningkatkan pendapatan Negara, hal ini ditujukan dengan semakin 
bertambahnya penerimaan devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh dari 
hasil ekspor (manfaat utama). 
b. Dapat mencukupi kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat tau belum 
mampu diproduksi di dalam negeri. 
c. Memperlancar kegiatan ekspor dan membantu impor barang-barang 
yang dibutuhkan industri dalam negeri. 
d. Meningkatkan industri dalam negeri. 
e. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 
f. Mendorong pertumbuhan/perkembangan dunia usaha. 
g. Mendorong adanya hubungan ekonomi secara timbal balik. 
 
Macam-macam Perdagangan Internasional. 

 Perdagangan bilateral : adalah perdagangn yang dilakukan 
antar dua Negara. Misal : Perdagangan yang dilakukan anatara 
Indonesia dengan Singapura. 

 Perdagangan regional : adalah perdagangan yang dilakukan 
dalam atu kawasan tertentu. Misal : Perdagangan dalam 
ASEAN. 

 Perdagangan antar-regional : adalah perdagangan yang 
dilakukan antar satu kawasan tertentu dengan kawasan 
lainnya. Misal : ASEAN dengan MEE. 

 Perdagangan multilateral : adalah perdagangan yang dilakukan 
oleh banyak Negara. 

 
Teori Perdagangan Internasional. 
 
Lahirnya Merkantilisme 
Perkembangan perdagangan internasional pada dsarnya diawali dengan 
perkembangan yang terjadi di Eropa saat beberapa kerajaan memiliki 
pusat perdagangan seperti London, Napoli, Paris dan Milan sebagai pusat 
industri rumah tangga. Perkembangan itu telah mendorong perubahan 
dalam masyarakat dari masyarakat yang feodal menuju masyarakat yang 
kapitalis. Muncul banyak pedagang yang kemudian melahirkan hubungan 
antara penguasa dan pedagang untuk memenangkan perdagangan. Tidak 
heran pada masa itu muncul hubungan khusus antara pedagang dengan 
jeluarga raja untuk mendapatkan proteksi. 
 
Pasca masa pencerahan atau renaisance telah mendorong masyarakat 
Eropa untuk mencari daerah baru dan membuka daerah yang belum 
mereka tmui terutama di belahan dunia timur. Penemuan-penemuan baru 
pasca pencerahan telah membuat banyak kerajaan di Eropa yang 
melakukan penjelajahan yang diawali oleh Spanyol. Keberhasilan Spanyol 
kemudian diikuti oleh negara lain seperti Portugal, Inggris, Belanda dan 
Perancis. Mulai saat itulah mulai masuk bangsa Barat kenegara Timur yang 

kemudian kita kenal dengan Negara Dunia Ketiga. Dalam masyarakat 
kemudian muncul kelompok-kelompok baru yaitu kelas pedagang atau 
kelas kapitalis yang menjadi agen pembangunan dan perubahan struktur 
ekonomi di negara Eropa. Muncul agen-agen perdagangan seperti The 
Merchant Adventures, The Eastland Company, The Muscovy Company, 
The East India Company dan VOC yang berusaha mengeruk keuntungan 
sebesar mungkin melalui monopoli dan kolonialisme. Hal ini mencapai 
puncak ketika kepentingan pedagang menjadi kepentingan negara yang 
kemudian dikenal dengan merkantilisme. Pada abad ke-17 kepentingan 
negarawan terpusat pada politik, tetapi merkantilisme merupakan tahap 
awal dari kebihajakan ekonomi yang dikenal dengan istilah the commercial 
or mercantile system dari Adam Smith, pendiri aliran klasik. 
 
Kelompok Merkantilisme Murni dan Kelompok Bullionist Merkantilisme 
akhirnya berkembang menjadi dua kelompok yaitu kelompok 
merkantilisme murni dan kelompok bullionist. Tokoh utama kelompok 
bullionist adalah Gerald Malynes yang lebih mengutamakan kemakmuran 
suatu negra melalui pemilikian logam mulia. Gagasan untuk menumpuk 
logam mulia mendorong pendapat bahwa menjual barang ke negara lain 
lebih memberikan keuntungan daripada memberi barang dari negara lain, 
dan selalu mendorong digunakannya kebijaksanaan yang dapat 
menghasilkan surplus ekspor, karena surplus ekspor dibayar dengan logam 
mulia. 
 
Salah satu pendukung merkantilisme murni adalah Thomas Mun yang 
menganut sistem uang dan modal. Yang menonjol dari aliran ini adalah 
suku bunga yang dapat menguntungkan bagi pencari kredit. Karena itu 
merkantilisme murni menentang adanya riba. Kredit dengan suku bunga 
rendah mendorong kegiatan ekonomi apabila didukung dengan 
perkembangan harga dan banyaknya uang yang beredar dalam bentuk 
logam mulia dab cara yang paling mudah adalah melalui perdagangan 
internasional dibawah suatu kebijaksanaan pengawasan untuk mendorong 
pertumbuhan industri dan perdaganan, khususnya barang ekspor. Hadi 
terlihat sifat pokok merkantilisme yang menitikberatkan pada 
perdagangan antar negara, hasrat untuk mencapai kemakmuran dan 
mengembangkan kekuasaan dengan perdagangan maupun agama. 
 
Berdasarkan dua pandangan diatas maka suatu negara dalam perdagangan 
internasional harus mencapai surplus ekspor karena akan dibayar dengan 
emas. Hal yang dilakukan untuk mendorong ekspor dan mngurangi impor 
adalah : 
a. melarang ekspor logam mulia, 
b. memberi subsidi atas barang ekspor, 
c. melarang ekspor bahan mentah dan harganya didalam negeri agar tetap 
rendah, 
d. melarang ekspor barang modal, 
e. melarang emigrasi tenaga ahli dengan tujuan agar industru barang 
ekspor tida disaingi dengan tumbuhnya industri barang-brang tersebut 
duluar negeri. 
 
Pembatasan impor melalui penerapan tarif bea masuk, non taris barier, 
quota atau larangan impor terhadap barang yang dapat dihasilkan sendiri 
untuk mempertahankan harga barang ekspor yang rendah, upah tenaga 
kerja dibatasi sampai pada kebutuhan fisik minimum 
Monopoli perdagangan melalui daerah-daerah jajahan, melalui armada 
perdagangan, melalui armada perdagangan yang kemudian menjadi alat 
ekspansi untuk menaklukan dan menduduki daerah-daerah yang menjadi 
sumber logam mulia. Setidaknya ada dua aliran perdagangan internasional 
pada masa merkantilisme yaitu : 

a. aliran Colbertisme yang dikemukakan oleh Thomas 
Mun dan Perdana Menteri Louis XIV Perancis, 
Colbert yang menyatakan penitikberatan pada 
perkembangan industri dalam negeri daripada 
internacional 

b. aliran Cameralisme yang dikemukakan oleh Von 
Hornig dari Jerman dan Becker dari Australia yang 
terbatas pada upaya untuk menumpuk logam mulia 
melalui kebijakan fiskal. 

 
Faktor-faktor spesifik dan muasal Teori Perdagangan 
Teori modern perdagangan internasional berawal dari pengutaraan oleh 
David Ricardo, yang menulis pada tahun 1817, bahwa perdagangan saling 
menguntunkan bagi seluruh negara yang terlibat. Ricardo menggunakan 
modelnya untuk berhujah bagi perdagangan bebas, khususnya bagi 
penghapusan tarif yang kala itu membatasi impor makanan ‘ Inggris. 
Namun keadaan perekonomian Inggris 1817 lebih tepat dijabarkan dengan 
model faktor-faktor spesifik (specific factors) tinimbang model satu faktor 
yang diutarakan Ricardo.  
 
Untuk memahami keadaan Inggris 1817, kita perlu meninjau sejarah. Se 
awal Revolusi Perancis 1789 hingga kekalahan Napoleon di Waterloo 181 
Inggris hampir selalu terlibat perang dengan Perancis. Perang ini 
mengganggu perdagangan Inggris: para awak kapal bersenjata (perompak 
yang diizinkan < pemerintah asing) menyerang kapal dagang, dan Perancis 
berupaya untuk menu sakan blokade atas barang-barang Inggris. Karena 
Inggris merupakan pengekspor manufaktur dan pengimpor hasil-hasil 
pertanian, rintangan perdagangan meningkatkan harga relatif makanan di 
Inggris. Keuntungan pabrikan merosot sebaliknya pemilik tanah betul-
betul mengalami keberuntungan selama pera yang berkepanjangan. 
 
Seusai perang, harga makanan di Inggris merosot. Untuk menghindari 
akibat-akibat yang tak diinginkan, para pemilik tanah yang secara politis 
sang berpengaruh berhasil menelurkan undang-undang, yang dikenal 
dengan Corn Laws (Undang-undang Jagung), yang menetapkan bea untuk 
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menciutkan import biji-bijian. Undang-undang ini bertentangan dengan 
argumentasi Ricardo. 
 
Ricardo menyadari bahwa pencabutan Corn Laws akan membuat kapitlis 
diuntungkan tetapi pemilik tanah dirugikan. Dari cara pandang Ricardo, ini 
akan menguntungkan semua; sebagai pengusahaLondon, ia lebih suka 
menjadi kapit yang bekerja keras daripada sebagai aristokrat tuan tanah 
yang bermalas-malasan Tetapi ia memilih untuk mengutarakan hujahnya 
dalam bentuk model yang tidak mempedulikan persoalan distribusi 
pendapatan internal. Mengapa ia melakukan hal demikian? Hampir 
pastijawabannya bersifat politis: sementara Ricardo dalam kenyataannya, 
sampai batas-batas tertentu, mencerminkan kepentingan suatu kelompok 
tertentu, ia menekankan keuntungan perdagangan bagi semua. Ini 
merupakan gagasan cemerlang dan sepenuhr merupakan strategi modern. 
Karena itu Ricardo merupakan pelopordalam menggunakan teori ekonomi 
sebagai perangkat politik. Dengan demikian, sebagaima kini, politik dan 
kemajuan intelektual tidaklah bersesuaian: Corn Laws dicabut lebih dari 
seabad lalu, namun model perdagangan Ricardo tetap merupakan suatu 
gagasan besar dalam ilmu ekonomi. 
 
Teori kaum Merkantilisme. 
Menurut perdagangan merkantilisme bahwa sumber kemakmuran terletak 
pada banyaknya persediaan logam mulia ( emas dan perak ) serta 
dicapainya ekspor surplus atas nilai impor. Tindakan untuk merealisir hal 
tersebut adalah : 
1. Mendorong meningkatkan ekspor, misalnya dengan pemberian subsidi 
kepada industri dalam negeri, pemberian premi ekspor, melarang tenaga 
ahli pindah ke luar negeri. 
2. Membatasi impor, misalnya dengan tariff bea masuk, pelarangan impor, 
kuota impor. 
3. Memperluas daerah koloni atau jajahan guna mendapatkan logam mulia 
atau untuk mendapatkan bahan mentah yang murah. 
4. memperoleh monopoli dalam perdagangan. 
  

 
 
Teori keunggulan/keuntungan mutlak ( absolute advantage ).  
Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “ The Wealth of 
Nation“ tahun 1776, yang mengatakan bahwa sumber-sumber 
kemakmuran itu tidaklah terletak pada banyaknya logam mulia yang 
dimiliki akan tetapi terletak pada banyaknya barang-barang yang dimiliki 
melalui kegiatan produksi dan mengembangkan hasil produksi tersebut 
melalui kegiatan perdagangan. 
 
Disamping itu Adam Smith juga mengemukakan ide tentang pentingnya “ 
pembagian kerja internasional “ (spesialisasi) dalam perdagangan, artinya 
suatu Negara lebih baik memfokuskan diri pada kegiatan produksi barang-
barang tertentu yang memiliki efisiensi lebih tinggi dibandibandingkan 
denagn Negara lain. Dengan adanya spesialisasi suatu Negara akan 
memperoleh keuntungan, yaitu jumlah produksi lebih banyak, kualitasnya 
labih baik dan harga lebih murah. 
 
Teori keunggulan / keuntungan komparatif. 
Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul “ 
Principles of Political Economy and Taxation “ tahun 1817. 
Menurut Ricardo dibedakan menjadi : 
1. Perdagangan dalam negeri. 
2. Perdagangan luar negeri. 
 
Untuk perdagangan dalam negeri Ricardo berlaku teori keunggulan 
mutlaknya Adam Smith, sedangkan untuk perdagangan luar negeri 
menggunakan teori keunggulan biaya komparatif. Keunggulan komparatif 
adalah keunggulan yang diperoleh suatu Negara ( dari menjalankan 
spesialisasi ) karena dapat menghasilkan produk dengan biaya relative 
yang lebih rendah daripada Negara lain. Menurut teori ini perdagangan 
masih tetap bisa dilakukan meskipun suatu Negara tidak memiliki 
keunggulan mutlak sekalipun terhadap Negara lain. Menurut teori ini 
setiap Negara akan cenderung untuk melakukan spesialisasi dan 
mengekspor barang-barang produksinya yang memiliki keunggulan 
komparatif. 
 
Teori Ricardo ini berdasarkan pada beberapa asumsi, yaitu : 
1. Perdagangan internasional hanya terjadi antara dua Negara. 
2. Barang-barang yang diperdagangkan hanya dua jenis. 
3. Perdagangan dilakukan secara bebas. 
4. Tenaga kerja bebas bergerak dalam negeri. 
5. Biaya produksi dianggap tetap. 
6. biaya transportasi tidak ada. 
7. Tidak ada perubahan teknologi. 
 
Kemanfaatan relative (Comparative adnvantage) 
Comparative Advantage menurut J.Stuat Mill menyatakan bahwa suatu 
negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang 
memiliki comparative advantage terbesar dan mengirnpor barang yang 
memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang yang dapat 
dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau 
dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. 

Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan 
oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang 
tersebut. Makin banyak tenaga yang dicurahkan untuk memproduksi suatu 
barang, makin mahal barang tersebut.   
 
Besarnya comparative advantage untuk: 
Indonesia 

 Dalam produksi Beras 6 bakul dibanding 2 bakul dan Singapura 
atau = 3: 1 

 Dalam produksi pakaian 10 yards dibanding 6 yards dan 
Singapura atau = 5/3: I 

 
Di sini Indonesia memiliki comparative advantage pada produksi beras 
yakni (3: 1) lebih besar dan (/3: 1). 
 
Singapura : 

 Dalam produksi Beras 2 bakul dibanding 6 bakul dan Indonesia 
atau =1/3: 1 

 Dalam produksi pakaian 6 yards dibanding 10 yards dan 
Indonesia atau 3/5 : 1 

 
Disini Singapura memiliki comparative advantage pada produksi pakaian 
yakni sebesar 3/5:1 lebih besar dari 1/3:1. Oleh karena itu perdagangan 
akan timbul antara Indonesia dan Singapura, yaitu Indonesia akan 
berspesialisasi pada produksi Beras dan menukarkan sebagian berasnya 
dengan pakaian dari Singapura. Apabial nilai tukar dalamperdangan itu 
sama dengan harga di dalam negeri salah satu Negara, maka keuntungan 
karena perdangan (gains from trade) tersebut hanya pada satu Negara 
saja. Maka dengan demikian teori comparative advantage dapat 
menerangkan berapa nila tukar dan berapa keuntungan karena 
pertukaran, dimana kedua hal ini tidak dapat diterangkan oleh teori 
absolute advantage. 
 
Teori Modern Faktor Proporsi (Hecksher & Ohlin) 
Telah dijelaskan di atas bahwa kaum kiasik menerangkan comparative 
advantage dalam bentuk produktivitas dan tenaganya (labor productivity). 
Teori yang lebih modern seperti yang dikemukakan oleh Hecksher dan 
Ohlin menyatakan bahwa perbedaan dalam oportunity cost suatu negara 
dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam junilah factor 
produksi yang dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga kerja lebth 
banyak danpada negara lain, sedang negara lain memiliki kapital lebih 
banyak daripada negara tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya 
pertukaran. Suatu negara, misalnya A, memiliki tenaga keija yang besar 
dan relatif sedikit kapital, maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu 
akan memperoleh jumlah tenaga kenja lebih banyak daripada kapital. 
Misalnya uang RplOO,00 dapat dibeli 20 unit tenaga atau 5 Unit mesin, jadi 
20 unit tenaga sama dengan 5 unit mesin. 
  
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. 
Seperti dalam penjelasan mengenai makna dasar dari ekonomi 
internasional, yaitu tentang hubungan ekonomi antar negara, maka 
pembahasan hubungan ini tidak bisa dilepaskan dari pembahasan 
kebijakan ekonomi luar negeri atau ekonomi internasional suatu negara. 
Kebijakan ekonomi internasional suatu negara akan sangat berpengaruh 
terhadap pola interaksi yang dilakukan dalam menjalankan hubungan 
ekononi dengan negara lain. Kebijakan ekonomi internasional suatu 
negara dapat kita amati dari dua sisi utama: 
 
a. Pertama kita bisa mengamati dari sisi yang mendasar yaitu sebagai alat 
untuk mencapai kepentingan nasional terutama dalam bidang ekonomi. 
Dalam bahasannya, poin ini lebih bersifat politis karena penuh dengan 
muatan-muatan kepentingan yang kadangkala tidak bersifat ekonomi, 
misalnya melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain untuk 
mendekati atau untuk kepentingan politik tertentu. 
 
b. kedua lebih bersifat praktis yaitu membahas kebijakan ekonomi 
internasional suatu negara dengan menggunakan unsur dalam ilmu 
ekonomi sebagai alat analisanya. Pada sisi inilah kita akan lebih 
menfokuskan pembahasan tentang kebijakan ekonomi internasional suatu 
negara. 
 
Selanjutnya dari beberapa kebijakan ekonomi internasional yang 
diterapkan oleh berbagai negara maka kita dapat melihat bagaimana 
sebenarnya pola dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh 
banyak negara. Dalam bahasan ini kita bisa melihat sejarah perkembangan 
perdagangan internasional sejak lahirnya merkantilisme yang kemudian 
terbagi menjadi dua pandangan yaitu pandangan Bullionist dan 
Merkantilisme Murni. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka kita 
juga akan mempelajari alasan suatu negara melakukan perdagangan 
internasional. Kegiatan ekonomi internasional dapat dilihat dari 2 sudut 
pandang yaitu : 
 
Teori Murni Perdagangan Internasional  
Teori murni digunakan sebagai dasar untuk melihat keseimbangan barang 
dagangan dan harga sedangkan teori moneter digunakan untuk melihat 
mekanisme dari neraca pembayaran, penentuan kurs devisa, mata uang 
yang berhubungan dengan kegiatan bisnis. 
 
Teori Moneter untuk Perdagangan Internasional.  
Selanjutnya sebagai pelengkap maka kita akan melakukan pembahasan 
tentang teori dan mekanisme yang berkembang dalam Foreign Direct 
Investment (FDI). Hal ini penting karena salah satu mekanisme yang terjadi 
dalam ekonomi internasional adalah mekanisme investasi langsung atau 
FDI dengan segala permasalahan dan alasannya. 

BAB 13 

KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KEBIJAKAN 

PERDAGANGAN INTERNASIONAL 
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Kebijakan Ekonomi Internasional Suatu Negara Terdapat dua tinjauan 
kebijakan ekonomi internasional, yaitu dalam arti luas dan dalam arti 
sempit. 
 
a. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas meliputi semua 
kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun 
tidak langung mempengaruhi komposisi, arah dan kegiatan ekspor impor 
barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Karena itu, 
sekalipun suatu kebihakan ditujukan untuk mengatasi pemasalahan dalam 
negeri, tapi bila secara langsung atau tidak langusng berpengaruh 
terhadap ekspor dan impor maka dapat dimasukkan dalam kebijakan 
ekonomi internasional. 
 
b. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti sempit yaitu hanya meliputi 
kebijakan yang langsung mempengaruhi ekspor dan impor. Kebijakann 
internasional dalam arti sempit ini berkaitan dnegan ekspor barang dan 
jasa, oleh karena itu cakupannya sangat luas mengingat bantaknya barang 
atau jasa yang diekspor maupun diimpor, mulai dari barang konsumsi, 
produksi sampai pada tenaga kerja. 
 
Selanjutnya, setelah memahami arti kebijakan ekonomi internasional 
suatu negara, selanjutnya kita mempelajari tentang tujuan dari kebijakan 
ekonomi internasional tersebut. Besar kecilnya peran kebijakan ekonomi 
internasional suatu negara dapat kita lihat dalam beberapa indikator:  
 

a. Prosentasi besarnya sumbangan ekspor dan impor 
sebagai bagian dari GDP besarnya pengaruh harga 
barang di luar negeri terhadap harga barang di 
dalam negeri terutama berkaitan dengan kurs mata 
uang besar kecilnya peranan modal asing, baik yang 
berupa investasi maupun yang berupa pinjaman 
terhadap investasi secara keseluruhan baik melalui 
badan pemerintah maupun swasta. 

b. Besar kecilnya international demonstration effect 
atau pengaruh pola hidup atau budaya asing 
terhadap pola hidup didalam negeri. Hal ini 
berkaitan dengan ketergantungan suatu negara 
terhadap negara lain. 

 
Pokok-pokok tujuan kebijakan ekonomi internasional yaitu : 
a. meningkatkan ekspor agar penerimaan devisa negara semakin besar. 
b. menstabilkan perkembangan ekspor, karena penetapan ekspor 
menentukan pembangunan ekonomi suatu negara dalam artian stabilitas 
penghasilan ekspor maupun kecepatan pertumbuhannya sangat penting.  
 
Usaha yang dilakukan adalah : 

a. Menambah jumlah dan jenis barang yang diekspor sehingga 
bila satu atau beberapa jenis barang pasarannya sedang lesu 
atau mengalami saingan baru, maka dapat diganti dengan jenis 
barang uang lain. 

b. Merubah struktur barang ekspor dari bahan-bahan mentah dan 
hasil pertanian yang suply-nya in-elastis, mudah tergantung 
pada musim dan posisinya makin lemah, ke barang-barang 
industri yang produksinya mudah diatur. 

c. Memperbaiki kelemahan dibidang transportasi sehingga sistem 
penentuan harga tidak lagi berdasarkan hitungan FOB (free on 
board), dalam artian menghitung harga jual hanya sampai 
pemuatan barang dikapal, tetapi mampu menjual atas 
perhitungan harga CIF (cost insurance and freight). Artinya kita 
menghitung harga termasuk ongkos angkutan dan biaya 
asuransi ke tempat importir berusaha memperluas spread 
effect (efek penyebaran) barang-barang ekspor, yaitu berusaha 
memperluas mata rantai produksi kebelakang maupun 
kedepan. Maksudnya mencari barang-barang yang mempunyai 
keterkaitan secara horizontal maupun vertikal dengan jenis 
usaha yang lain.  

d. Berusaha mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap luar 
negeri. Hal ini sangat sulit karena setiap negara menjadi 
semakin terbuka terhadap proses globalisasi yang semakin 
cepat. 

 
Pengertian kebijakan perdagangan internasional. 
Kebijakan perdagangan internasional adalah keseluruhan tindakan 
pemerintah suatu Negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju 
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan 
melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur/mengendalikan 
impor. Keseluruhan tindakan tersebut baik secara langsung maupun tidak 
langsung akan memperoleh komposisi, arah serta bentuk dari 
perdagangan dan pembayaran inernasional. 
 
Macam-macam kebijakan perdagangn internasional 
 
1. Politik proteksi. 
Proteksi berarti perlindungan khusus di bidang ekonomi, perlindungan ini 
diberikan oleh pemerintah kepada produsen dalam negeri terhadap 
sainganya dari luar negeri. Proteksi ini diberikan terutama kepada produk 
industri yang masih kurang efisien dan industri baru dengan tujuan dapat 
bersaing setelah berproduksi beberapa waktu. 
 
Tujuan politik proteksi : 
a. Melindungi industri dalam negeri agar mampu tumbuh dan berkembng 
sehingga mampu bersaing dengan industri sejenis dari luar negeri. 
b. Dapat mengurangi penggangguran dalam negeri. 
c. Melindungi produk dalam negeri. 
d. Anti dumping. 

Cara melaksanakan politik proteksi : 
 Melarang ekspor barang/bahan yang diperlukan sendiri oleh 

industri dalam negeri. 
 Melarang/membatasi barang om[por yang sudah dapat 

dihasilkan dalam negeri ataupun dapat menyaingo produk dalm 
negeri. 

 Memberikan rangsangan produk dalam negeri untuk 
meningkatkn ekspor dan mampu bersaing dengan luar negeri. 

 Mempermudah / memperlancar dan memperpendek proses 
dan jalur ekspor impor. 

 
2. Politik dagang bebas ( perdagangan bebas ). 
Politik dagang bebas adalah politik atau kebijakan yang menginginkan 
adanya perdagangan secara bebas tanpa hambatan berarti terhadap 
barang dan jasa dari semua Negara. 
 
Kebaikan perdagangan bebas : 

 Mendorong para pengusaha berusaha meningkatkan mutu 
produksinya agar mampu bersaing dengan produk lain. 

 Semakin banyaknya macam dan jenis barang yang diproduksi 
ehingga konsumen akan lebih banyak pilihan dilakukan. 

 
Kelemahan perdagangan bebas : 

 Hanya produsen yang bermodl kuat dan melakukan efisiensi 
yang memenagkan persainagan. 

 Kemungkinan besar, banyak perusahan kecil yng tidak mampu 
bersaing atau pailit. 

  Jumlah penggangguran akan semakin bertambah. 
 
3. Politik Dumping. 
Politik dumping adalah politik atau kebijakan yang dilakukan dengan jalan 
menjual produk di luar negeri lebih murah dari pada dalam negeri. 
Kebijakan dumping ini bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri dan 
untuk menghasilkan produk lama yang mungkin kurang maju. Politik 
dumping hanya dapat diterapkan jk syarat-syarat berikut dipenuhi : 
 
a. Permintaan terhadap barang hasil produksi dalam negeri kurang elastis 
dibandingkan dengan luar negeri yang keadaan pasarnya persaingan ini 
sempurna atau kekuatan monopoli dalam negeri lebih besar dibandingkan 
dengan luar negeri. 
 
b. Konsumen di dalam negeri tidak akan mungkin membeli barang hasil 
produksi dalam negeri di luar negeri. 
 
c. Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional (proteksi, politik dagang 
bebas, dan politik dumping) melalui tariff, kuota, premi dan subsidi.  
Kebijakan perdagangan internasional mencakup 2 kegiatan, yaitu kegiatan 
ekspor dan impor barang/jasa, dengan kebijakan ekspor pemerintah 
berusaha untuk mendorong ekspor yang melalui kebijakan impor, 
pemerintah berusaha untuk mengendalikan/mengatur impor. 
 
Adapun bentuk-bentuk usaha untuk mendorong ekspor antara lain : 
 
1. Diversifikasi eksport, baik horizontal maupun vertical. 
Diversifikasi horizontal adalah usaha untuk pengnekaragaman komoditi 
ekspor baik dari migas maupun non migas. Sedangkn diversifikasi vertical 
adalah usaha untuk memperlus daerah pemsaran melalui penemuan pasa-
pasar baru dan usaha untuk meningkatkan mutu melalui system produksi 
dan kemampuan manajerial. Diversifikasi ekspor bertujuan untuk 
meningkatkan pendapatan dan untuk mengurangi ketergantungan engan 
luar negeri. 
 
2. Pengendalian harga-harga dalam negeri. 
Eksport yang meningkat berakibat terbatasnya persediaan barang di dalam 
negeri sehingga untuk menjaga kestabilan harga dan mengendalikan 
ekspor barang-barang tertentu dilakukan dengan cara melarng atau 
membtasi ekspor barang. 
 
3. Kebijakan devalusi. 
Devaluasi adalah tindakan pemerintah yang disengaja dengan 
menurunkan nilai mata uang sendiri ( dalam negeri ) terhadap mata uang 
asing dengan cara menilai kembali mata unag asing atau dasar yang lebih 
tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kegiatan ekspor dan 
membatasi konsumsi dalam negeri terhadap produk luar negeri. 
 
4.Mengadakan penyederhanaan prosedur ekspor. 
Hal ini bertujuan untuk lebih memperlancar arus barang-barang ekspor 
serta menghilangkan ekonomi biaya tinggi yang akan menghambat ekspor, 
misalnya engan meniadakan pungutan-pungutan dalam rangka ekspor, 
perbaikan prasarana-prasarana pelabuhn dan lain-lain. 
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Pengertiannya adalah : Apabila sesuatu barang ditukar dengan barang lain, 
tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. 
Nilai tukar ini sebenarnya merupakan semacam “harga” di dalam 
pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang 
yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai harga antara kedua 
mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan 
kurs (exchange rate). Misalnya, : kurs valuta asing (dolar Amerika Serikat) 
adalah US$1 = Rp13000,-. = berarti bahwa Rp. 13000,- dapat ditukar 
dengan dolar sebanyak US$1 = atau sama saja Rp l,00 dapat ditukar 
dengan US$1/13000,-. Dalam kenyataannya, sering terdapat berbagai 
tingkat kurs untuk satu valuta asing. Seperti misalnya, kurs valuta asing di 
pasar Surabaya sebagaimana yang termuat dalam Harian Jawa Pos Jum’at 
10 April 2008 : 
 
Valuta Asing 
 
Harian Jawa Pos Jum’at 10 April 2012 
Kurs Jual Beli 
HKD 1.188 1.177 
JPY 91 90 
CHF 9.262 9.166 
THB 292 289 
SGD 6.796 6.723 
MYR 2.936 2.904 
BND 6.796 6.723 
NZD 7.404 7.323 
SAR 2.475 2.431 
EUR 14.655 14.507 
AUD 8.638 8.580 
GBP 18.292 18.106 
Sumber ; Bank Indonesia 
 
Perbedaan tingkat kurs ini timbul karena beberapa hal: 
 
a. Perbedaan antara kurs beli danjual oleh para pedagang valuta 
asing/Bank. Kurs beli adalah kurs yang dipakai apabila para pedagang 
valuta asing/Bank membeli valuta asing, dan kurs jual apabila mereka 
menjual. Selisih kurs tersebut merupakan keuntungan bagi para pedagang. 
 
b. Perbedaan kurs yang diakibatkan oleh perbedaan dalam waktu 
pembayarannya. Kurs TT (Telegraphic Transfer) lebih tinggi daripada kurs 
MT (mail transfer) sebab perintah/order pembayaran dengan 
menggunakan telegram bagi Bank merupakan penyerahan valuta asing 
dengan segera/lebih cepat dibandingkan dengan penyerahan melalui 
surat. 
 
c. Perbedaan dalam tingkat keamanan dalam penerimaan hak 
pembayaran. Sering terjadi bahwa penerimaan hak pembayaran yang 
berasal dan bank asing yang sudah terkenal (bonafide) kursnya lebih tinggi 
daripada yang belum terkenal. 
 
Pasar valuta asing tidaklah hanya menyangkut kurs/harga valuta asing saja, 
tetapi juga fihak-fihak yang melakukan transaksi. Fihak-fihak ini antara 
lain: eksportir-importir, bank, pedagang peraritara dan bank sentral. Untuk 
lebih jelasnya bagaimana mereka saling berhubungan sehingga 
membentuk pasar valuta asing, dapat dijelaskan dengan gambar berikut: 
 
 
Eksportir dan atau importir yang hendak menjual atau membeli valuta 
asing menghubungi bank mereka (kotak bans kedua dan bawah). Bank 
berusaha mencari/mempertemukan permintaan dan penawaran valuta 
asing dan para langganannya. Kalau usaha ini ternyata tidak bisa bank 
tersebut menghubungi bank yang lain atau pedagang perantara. Pedagang 
perantara ini usahanya spesialisasi dalam mata uang tertentu. Peranan 
bank sentral sangat besar, terutama dalam usahanya mempengaruhi kurs 
dengan cara aktifjual beli valuta asing. 
 
Fungsi Pasar Valuta Asing 
Pasar valuta asing mempunyai beberapa fungsi pokok dalam membantu 
kelancaran lalu lintas pembayaran internasional. Mempermudah 
penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara 
lain. Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan 
sistem “clearing” seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank serta para 
pedagang. Karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu 
segera diselesaikan pembayaran dan atau penyerahan barangnya, maka 
pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanannya 
perjanjian kontrak jual beli dengan kredit. Memungkinkan dilakukannya 
“hedging. Seorang pedagang melakukan hedging apabila dia pada saat 
yang sama melakukan transaksi jual dan beli valuta asing di pasar yang 
berbeda, untuk menghilangkanlmengurangi risiko kerugian akibat 
perubahan kurs. Hedging dapat dilakukan pada pasar jangka (forward 
market). Pasar jangka adalah pasar di mana transaksi jua1be1i terjadi 
dengan harga yang disetujui pada saat transaksi dilakukan, tetapi 
penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Ini berbeda dengan “spot 

market” di mana transaksi dan penyerahan barang terjadi pada saat yang 
bersamaan. 
 
Spekulasi 
Spekulasi adalah tindakan untuk mengambil risiko karena harapan akan 
terjadinya perubahan harga. Seorang spekulator valuta asing dapat 
mengambil posisi jangka pendek (short position) apabila dia menjual 
valuta asing di pasarjangka (tanpa pada waktu itu berutang valuta asing 
sejumlah yang sama), dengan harapan bahwa dia dapat membeli dengan 
kurs spot yang lebih murah pada saat penyerahan valuta asing untuk 
kontraknya di pasar jangka. Sebaliknya dia dapat mengambil posisi jangka 
panjang (long position) yakni apabila dia membeli valuta asing di pasar 
jangka (tanpa membuat janji untuk melakukan pembayaran pada saat 
kontrak selesai dengan kurs spot), dengan harapan bahwa kurs spot pada 
waktu kontrak di pasar jangka selesai lebih tinggi sehingga dia dapat 
memperoleh keuntungan. Jadi dalam hal spekulasi yang penting bagi 
spekulator adalah perbedaan antara kurs forward yang berlaku saat itu 
dengan harapan tentang kurs spot pada waktu yang akan datang. 
 
Pembayaran Internasional 
Dalam kita telah menguraikan peranan dari alat tukar dan kurs devisa 
dalam menentukan pola perdagangan internasiorial. Kita simpulkan bahwa 
dengan adanya alat tukar dan kurs devisa, keunggulan kômparatif tetap 
merupakan faktor penentu yang fundamental bagi pola perdagangan 
internasfonal. Namun batas yang tepat antara barangbarang mana yang 
diekspor dan barang-bararig mana yang diimpor oleh suatu negara 
ditentukan oleh àzas keunggulan mutlak. Pembayaran interñasional 
dilakukan dalam: 
 
1. Pertukaran barter 
2. Sistem standar emas penuh 
3. Sistm standar devisa emas 
4. Sistem uang internasional 
5. Sistem kurs devisa 
a. Pertukaran Barter 
 
Perdagangan terjadi dengan cara menukar barang .langsungdengan 
barang. Jadi nilai ekspor suatu negara akan eialu sama dengan nilal 
impornya. Namun dalam dunia barter seperti inipun masih ada 
kemungkinan bagi suatu negara untuk mengimpor barang yang lehih besar 
daripada produksi ekspornya. Kelebihan impor di atas jumlah produksi 
barang ekspor tersebut dibayar dan stok barang yang dimiliki dengan 
negara tersebut. Jadi seandainya dalam suatu tahun negara A harus 
mengimpor 100 unit bahan makanan, sedangkan produksi barang 
ekspornya (misalnya tekstil). dalam tahun itu hanya mencapai ekuivalen 90 
unit bahan makanan. maka negara tersebut harus membayar kelebihan 
impornya (10 unit baban makanan) dengan mengekspor tekstil yang 
diambil dan stok nasionalnya dalam jumlah yang senilai dengan. 10 unit 
bahan makanan. Besarnya kelebihan impor yang bisa dilakukan oleh 
negara tersebut tentu saja tidak bisa melebihi jumlah stok tekstil yang 
dimilikmnya. Uraian di atas menggambarkan bahwa dalam sistem 
barterpun impor atau ekspor bisa berbeda dengan tingkat produksi apabila 
ada stok. 
 
Apabila kita menganggap. selain adanya stok, bahwa ada kemungkinan 
bagi suatu negara untuk memperoleh pinjaman dan negara lain. maka ada 
kemungkinan bahwa impor tidak sama dengan ekspor. Suatu negara bisa 
mengimpor lebih. banyak darIpada nilal ekspornya apabila negara lain 
bersedia menerima penangguhan pembayaran bagi ekspornya. Dengan 
lain perkataan: äpabila negara lain tersebut bersedia memberikan 
pinjaman kepada negara yang mengalami kelebihan impor tadi. Ada sätu 
implikasi penting dan adanya kemungkinan nilai ekspor tidak sama dengan 
nilai impor pada suatu wäktu. Implikasi mi adalah bahwa sekarang masing-
masing negara perlu membuat catatan rpengenai berapa negara tersebut 
meminjam dan atau membeni pinjamañ kepada negara lain. 
 
STANDAR EMAS PENUH 
Sistem pertukaran barter selalu lambat dan sulit. Apabila saya 
menginginkan menukarkan seekor kambing saya dengan 20 meter tekstil, 
saya harus mencari orang yang kebutuhannya persis berkebalikan dengan 
saya, yaitu yang ingin menukarkan 20 meter tekstllnya dengan seekor 
kambing. Mempertemukan dua. orang yang kebetulan mempunyai 
kebutuhan yang persis kebalikan tidaklah mudah. Oleb sebab itu sejak 
lama orang telah menemukan “uang” sebagal alat tukar yang 
mempermudah peitukaran. Bi1a alat tukar yang diterima umum telah ada, 
maka yang säya lakukan adalah dengan menggunakan emas. 
 
Sebelum Perang Dunia I, banyak negara yang menggunakan uang emas 
baik bagi transaksi dalam negerinya maupun bagi transaksi luar nègerinya. 
“Uang emas” ini tidak harus berupa logam emas, tetapi bisa berupa uang 
kertas yang dijamin ‘sewaktu-waktu bisa ditukarkan denganx gram emas 
padabank sentral, (uang yang berupa kertas lebih mudah dan murab untuk 
dibawa dan dipindah pindahkan). Secara ekonomis, uang emas logam dan 
yang emas kertas seperti itu tidak ada bedanya, Negara yang 
menggunakan uang emas baik untuk transaksi dalam negerinya maupun 
transaksi luar negerinya dikatakan menganut sistem srandart emas penuh.  
Apabila negära A mengimpor senilai 100 rupiah emas dan mengekspor 
senilai 80 rupiah emas. maka kelebihan impornya bisa dibayar dengan 
‘mengekspor” stok emas negara tersebut senilai 20 rupiah emas. Tetapi 
stok emas tidak lain adalah stok uang atau stok alat tukar yang dipunyai 
negara tersebut, karena emas juga digunakan sebagai alat tukar di dalam 
negeri. 
 
Di sini jelas terlihat hubungan langsung antara posisi neraca pembayaran 
dengan jumlah uang yang tersedia (atau yang beredar) di dalam negeri. 

BAB 14 

PASAR VALUTA ASING   



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      24 

 

Defisit neraca pembayaran berakibat berkurangnya jumlah uang yang 
beredar di dalam negeri sebesar jumlah yang persis sama dengan besarnya 
defisit. Sebaliknya, surplus neraca pembayaran berarti bertambahnya 
jumlah uang yang beredar dengan jumlah yang sama dengan besarnya 
surplus. Hubungan yang langsung dan otomatis seperti mi hanya dijum pal 
dalam sistem standar emas penuh. Dalam sistem-sistem moneter lain, 
hubungan antara posisi neraca pembayaran dan jumlah uang yang beredar 
di dalam negeri masih tetap ada, tetapi sifatnya tidak langsung dan tidak 
otomatis. 
 
MEKANISME HUME 
Seandainya karena sesuatu hal. misalnya kegagalan panen, negara A 
mengimpor lebih banyak bahan makanan sedang ekspornya tetap. 
Keadaan ml akan menimbulkan defisit dalam neraca pembayaran negara 
tersebut, kecuali apabila negara A memperoleh pinjaman dan luar negeri 
untuk menutup kelebihan impornya. Seandainya pinjaman tidak bisa 
diperoleh dan defisit terjadi. Maka sesuai dengan uraian kita di atas, 
jumlah uang yang beredar (emas) di dalam negeri menurun sebesar jumlah 
defisit neraca pembayarari tersebut, sedangkan jumlah uang yang beredar 
(emas) di luar negeri meningkat. Selanjutnya, sesuai dengan Teori 
Kuantitas tingkat harga di dalam negeri menurun dan tingkat harga di luar 
negeri meningkat. Apa yang kemudian terjadi? Karena barang-barang 
buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, maka penduduk dalam negeri 
cenderung untuk menjual barang produksinya di luar negeri (yaitu, 
mengekspor lebih banyak) karena harga di luar negeri menguntungkan, 
dan cenderung untuk mengurangi pembelian barang-barang buatan luar 
negeri (yaitu, mengimpor lebih sedikit) karena harga barang-barang 
buatan dalam negeri Iebih murah. 
 
Kedua proses ini, yaltu ekspor bertambah dan impor menurun, akan terus 
berlangsung sampai defisit dalam neraca pembayaran yang semula timbul 
akhirnya hilang, dan neraca pembayaran kembali seimbang. Perhatikan 
bahwa proses penyesuaian kembali ke arab keseimbangan neraca 
pembayaran bersifat otomatis. Proses mi berlaku bagi ketimpangan yang 
berupa defisit (seperti dalam contoh di atas) maupun surplus. proses 
penyesuaian otomatis dalam neraca pembayaran (dalam sistem standar 
emas penuh) disebut mekanisme Hume (dikaitkan dengan nama ekonom 
Inggris abad 18, David 1-fume). Sering pula disebut species flow 
mechanism karena dimulai dengan adanya aliran (flow) emas (species) dan 
satu negara ke negara lain. 
 
Mekanisme Hume bekerja karena dalam sistem standar emas penuh 
terdapat hubungan langsung antara posisi neraca pembayaran dan jumlah 
uang yang beredar di dalam negeri. Karena dalam sistem-sistem keuangan 
lain hubungan ml tidak langsung dan tidak otomatis, maka kita tidak bisa 
yakin apakah mekanisme Flume bekerja atau tidak. Sebelum Perang Dunia 
I pada waktu banyak negara menganut sistem standar emas penuh, para 
ekonom menaruh kepercayaan besar bahwa mekanisme Hume bisa 
mengkoreksi ketimpangan neraca pembayaran. Dan pemermntah tidak 
penlu berbuat apa-apa. Sekarang para ekonom umumnya berpendapat 
bahwa mekanisme ini (kalaupun bekerja) bekerja sangat lambat dan 
menimbulkan pengaruh-pengaruh sampingan yang tidak diinginkan, 
misalnya inflasi atau pengangguran di daiam negeri. Lebih-lebih lagi kalau 
diingat bahwa sekarang tidak ada negara di dunia mi yang menganut 
sistem standar emas penuh. 
 
SISTEM DEVISA EMAS 
Pasca Perang Dunia I, jumlah emas yang tersedia semakin tidak cukup 
untuk menyangga perkembangan ekonomi dan volume transaksi di dunia. 
Tanpa adanya alat tukar yang cukup, perkembangan ekonomi dan 
perdagangan terhambat. OIeh sebab itu banyak negara berangsur-angsur 
meninggalkan sistem standar emas penuh dan berusaha “menghemat” 
penggunaan emas sebagai alat tukar. Sejak itu banyak negara yang 
menggunakan standar kertas sebagai alat tukar dalam negeri, Standar 
kertas berarti bahwa uang kertas yang dipegang masyarakat tidak dapat 
ditukarkan dengan emas pada bank sentral. Namun emas masih tetap 
dipergunakan sebagal alat pembayaran bagi transaksi internasional. Emas 
berperan sebagal devisa. 
 
Bila emas digunakan untuk alat pembayaran luar negeri, tetapi tidak untuk 
alat pembayaran dalam negeri, kita katakan bahwa negara tersebut 
menganut sistem devisa emas. Penduduk negara tersebut tidak 
diperkenankan memegang emas sebagai alat pembayaran (emas untuk 
perhiasan dan keperluan industri biasanya masih diperkenankan). Emas 
dimonopoli oleh pemerintah (bank sentral). Pernbayanan luar negeri 
dilaksanakan lewat bank sentral, dan dalam kenyataan merupakan 
tnansaksi pembayaran antara bank sentral suatu negara dengan bank 
sentral negara lain, bukan antara perorangan. 
 
Sebenarnya selain “ emas” bagi masing-masing uang kertas, bisa pula 
dihitung kurs pertukaran antara masing-masing uang kertas. Apabila 
paritas emas untuk rupiah adalah Rp 10.000,— = 1 gram emas, dan untuk 
yen adalah Y5.000 = 1 gram emas, maka kurs antara rupiah dan yen adalah 
Rp 2,— = Yl. Tetapi adanya kurs antar uang kertas, ini tidak berarti bahwa 
rupiah bisa langsung ditukar dengan yen. 
 
Aspek lain yang perlu diperhatikan mengenai sistem devisa emas ini adalah 
bahwa kita harus membedakan antara cadangan devisa (emas) suatu 
negara dan jumlah uang (kertas) yang beredar. Dengan lain perkataan, 
tidak ada lagi hubungan langsung dan otomatis antara posisi pembayaran 
internasional suatu negara dengan stok uang dalam negerinya. 
 
Selama bank sentral memperbolehkan penduduk untuk secara bebas 
“membeli” atau “menjual” emas dalam ktannya dengan transaksi luar 
negeri dengan paritas emas tertentu, maka posisi neraca pembayaran 

langsung mempengaruhi stok uang (kertas) dalam negeni. seperti dalam 
sistem standan emas penuh. Namun dalam praktek, sering kali bank 
sentral (karena berbagai alasan, misalnya pengendalian inflasi, 
pencegahan pelarian dana ke luar negeri) memberikan berbagai bentuk 
pembatasan kepada penduduk yang melakukan transaksi dengan luar 
negeri. 
 
Dalam keadaan ini, hubungan antara posisi devisanya dengan stok uang 
dalam negeri menjadi tidak langsung dan tidak otomatis. Perlu pula diingat 
bahwa dalam stan- dan kertas, stok uang dalam negeri justru sangat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti keputusan pemerintah 
mengenai berapa banyak mencetak uang baru dan juga oleh kegiatan bank 
dalam penciptaan kredit. Posisi pembayaran luar negeri hanya salah satu 
faktor yang mempengaruhi stok uang yang beredar di dalam negeri. 
 
 

 
 
 
PENGARUH PERDAGANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN DALAM NEGERI 
Dua konsekuensi penting dan perdagangan, yaitu: 
(a) adanya manfaat dan perdagangan (gains from trade)  
(b) adanya kecenderungan ke arah spesialisasi dalam produksi barang-
barang yang memiliki keunggulan komparatif. 
 
Kedua akibat ini termasuk “akibat ekonomis” dan perdagangan luar negeri. 
Ada akibat-akibat lain yang bersifat non ekonomis.  Dibukanya suatu 
perekonomian terhadap hubungan luar negeri mempunyai konsekuensi 
yang luas terhadap perekonomian dalam negeri. Konsekuensi ini 
mencakup aspek ekonomis maupun non-ekonomis, dan bisa bersifat 
positif maupun negatif bagi negara yang bersangkutan. Semua ini perlu 
kita kaji sebelum kita bisa mengatakan apakah perdagangan luar negeri 
bermanfaat atau tidak bagi suatu negara. 
 
Kedua pengaruh ekonomis di atas hanyalah sebagian dan seluruh 
pengaruh ekonomis dan perdagangan. Pengaruh-pengaruh ekonomis ini 
bisa digolongkan dalam tiga kelompok: 

 Pengaruh – pengaruh pada konsumsi masyarakat (consumption 
effects). 

 Pengaruh – pengaruh pada produksi (production effects). 
 Pengaruh – pengaruh pada distribusi pendapatan masyarakat 

(distribution effects). 
 
PENGARUH TERHADAP KONSUMSI 
Salah satu pengaruh penting pada konsumsi masyarakat adalah karena 
perdagangan, masyarakat bisa berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar 
daripada sebelum ada perdagangan. Ini sama saja dengan mengatakan 
bahwa pendapatan riil masyarakat (yaitu, pendapatan yang diukur dan 
berapa jumlah barang yang bisa dibeli oleh jumlab uang tersebut), 
meningkat dengan adanya perdagangan . Konsep yang sering disebut 
dengan nama Transformasi adalah proses pengubahan sumber-sumber 
ekonomi atau barang-barang dalam negeri menjadi barang-barang lain 
yang bisa memenuhi kebutuhan (konsumsi) masyarakat. Konsep 
transformasi ini mencakup: 
 
(a) Transformasi melalui produksi, yaitu memasukkan sumber-sumber 
ekonomi (input) ke dalam pabrik-pabrik dan proses produksi lain untuk 
menghasilkan barang-barang akhir (output). Inilah “proses produksi” 
dalam arti yang biasanya kita gunakan. 
 
(b) Transformasi melalui perdagangan, yaitu menukarkan suatu barang 
dengan barang lain yang (lebih) kita butuhkan. Dan segi arti ekonomisnya 
menukarkan satu barang dengan barang lain melalui perdagangan adalah 
juga suatu “proses pengubahan”. tidak ada bedanya dengan proses 
pengubahan melalui pabrikpabrik (proses produksi). Keduanya mencapal 
hasil yang sama, yaitu mengubah satu barang menjadi barang lain (yang 
diang gap lebih bernilai atau lebih dibutuhkan). 
 
Dalam ekonomi tertutup hanya ada satu proses transformasi, yaitu 
“proses produksi”. Bila perdagangan dibuka, proses transformasi bagi 
masyarakat menjadi dua macam, yaitu “proses produksi” dan “proses 
perdagangan/pertukaran”. Inilah sumber dan kenaikan pendapatan riil 
masyarakat dan perdagangan luar negeri: “ yaitu adanya kemungkinan 
yang lebih luas (dan lebih menguntungkan) untuk mentransformasikan 
sumber-sumber ekonomi dalam negeri menjadi barang-barang yang 
dibutuhkan masyarakat. Jadi menutup kemungkinan transformasi melalui 
perdagangan adalah sama saja dengan menutup kemungkinan 
diperolehnya kenaikan pendapatan riil. Berapa besar kenaikan pendapatan 
riil dan adanya perdagangan seperti yang diuraikan sebelumnya. Hal 
tergantung pada sampai berapa jauh dasar penukarannya “membaik” 
setelah ada perdagangan. 
 
Satu lagi pengaruh yang penting dan perdagangan terhadap pola konsumsi 
masyarakat. Pengaruh ini dikenal dengan nama demonstration effects. 
Pengaruh terhadap konsumsi yang diuraikan di atas sebenarnya berkaitan 
dengan peningkatan kemampuan berkonsumsi, yaitu pendapataan riil 
masyarakat.  Demonstration effects atau “pengaruh percontohan” > 
adalah pengaruh yang bersifat langsung dan perdagangan terhadap pola 
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dan kecenderungan berkonsumsi masyarakat. Pengaruh ini bisa bersifat 
positif atau bersifat negatif. Demonstration effects yang bersifat positif 
adalah perubahan pola dan kecenderungan berkonsumsi yang mendorong 
kemauan untuk berproduksi lebih besar.  
 
Menurut J.S. Mill bahwa “terutama di negara yang masih pada tahap 
perkembangan ekonomi yang rendah, ada kemungkinan penduduknya ada 
dalam keadaan tertidur dan puas diri, dengan perasaan bahwa selera dan 
keinginan mereka sudah semuanya terpenuhi “ Dibukanya perdagangan 
luar negeri kadang-kadang bisa mempunyai pengaruh yang serupa dengan 
‘revolusi industri’, dengan diperkenalkan dengan barang-barang baru 
kepada penduduk atau karena terbukanya kemungkinan bagi mereka 
untuk memperoleh barang-barang yang sebelumnya tak terbayangkan bisa 
terjangkau oleh mereka . 
 
Demonstrasi effects yang bersifat negatif adalah apabila dibukanya 
hubungan dengan luar negeri menimbulkan pola dan kebiasaan konsumsi 
asing yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan perekonomian 
tersebut. Misalnya, masyarakat (dimulai dan golongan yang 
berpenghasilan tinggi) cenderung untuk meniru gaya dan kebiasaan hidup 
dan konsumsi dan negara-negara maju lewat “contoh-contoh” yang 
ditunjukkan lewat media seperti film, televisi, majalah-majalah dan 
sebagainya. Akibatnya ada kecenderungan bagi masyarakat tersebut untuk 
berkonsumsi yang “berlebihan” (dilihat dan tahap perkembangan ekonomi 
dan kemampuan produksi masyanakat) Dengan lain perkataan, propensity 
to consume menjadi tenlalu tinggi. ini selanjutnya mengakibatkan sumber 
ekonomi yang tersedia untuk investasi rendah, dan ini berarti 
pertumbuhan ekonomi yang rendah; 
 
Menentukan apakah pengaruh positif lebih besar dan pengaruh negatif 
atau sebaliknya, adalah persoalan yang sulit. Kita harus melihat kasus demi 
kasus. Banyak bentuk pengaruh yang tidak bisa diukur dengan tepat, 
sehingga unsur subyektivitas (atau kecenderungan ideologis) sering tidak 
bisa dihindari. Beberapa negara (seperti RRC dan negana-negana sosialis 
lain) berpendapat bahwa pengarub negatmfnya lebih besar. Menurut 
mereka dibukanya hubungan luar negeni merangsang kebiasean hidup 
yang individualistis, pola konsumsi yang mewah dan menggoyahken 
keyakmnan ideologis masyarakat terhap sistem neqaranya. 
 
Negara-negara Barat yang telah maju dan sejumlah negar-negara sedang 
berkembang beranggapan sebaliknya, yaitu menganggap bahwa pengaruh 
negatmfnya tiaak melebihi pengaruh positifnya Sampai sekarang belum 
bisa diketahul secara pasti apakah tingkat investasi (dan tingkat 
pertumbuhan) menjadi Iebih rendah atau lebih tinggi dengan adanya 
perdagangan luar negeri. RRC dan beberapa negara sosialis lain dengan 
perekonomian yang relatif tertutup, bisa mencapai laju pertumbuhan yang 
sangat tinggi. Sebaliknya Jepang, Singapura, Korea Selatan, Hongkong, 
Taiwan yang mempunyal perekonomian terbuka juga bisa mencapai laju 
pentumbuhan yang sangat mengesankan. 
 
Demikian pula, apakah dibukanya hubungan perdagangan luar negeri 
menimbulkan pola dan gaya konsumsi masyarakat yang “keliru”, adalah 
masalah yang sulit dijawab secara tegas. Orang bisa mengatakan bahwa 
dalam masyarakat yang tertutuppun (seperti masyarakat-masyarakat 
feodal dimasa lampau) bisa terjadi pola konsumsi yang berlebihan dan 
pemborosan-pemborosan sosial oleb golongan-golongan masyarakat 
tertentu. Dan sebaliknya, masyarakat yang terbuka mungkin bersifat 
hemat dan tidak men unjukkan pola konsumsi yang berlebihan.  
 
Nampaknya ada faktor lain yang lebih menentukan apakah suatu 
masyarakat adalah masyarakat yang hemat dan berpola konsumsi wajar 
atau masyarakat yang boros dan berpola konsumsi mewah. Faktor ini 
adalah pola distribusi kekayaan dan pendapatan yang ada di dalam 
masyarakat. Pola distribusi yang timpang menimbulkan pola konsumsi 
yang timpang dan boros, dan mi berlaku baik bagi ekonomi tertutup 
maupun ekonomi terbuka. Adanya perdagangan luar negeri mungkin 
membuat ketimpangan pola konsumsi tersebut lebih menyolok, karena 
mereka yang melakukan konsumsi yang berlebihan cenderung untuk 
memilih barang-barang “luar negeri” dan gaya hidup “luar negeri”. Namun 
dalam hal ini masalah pokoknya sebenarnya bukan karena masyarakat 
tersebut membuka hubungan dengan luar negeri, tetapi karena sejak awal 
distribusi kekayaan dan pendapatan di dalam negeri memang timpang, 
dan menutup diri dan percaturan ekonomi dunia tidak menyelesaikan 
masalah justru sebaliknya. 
 
Singkatnya “demonstration effects” memang ada, tetapi apakah efek 
negatifnya atau efek positifnya yang lebih menonjol sulit untuk ditentukan 
secara umum. ini tergantung situasinya kasus demi kasus. Namun kita juga 
harus berhati-hati dalam menentukan apakah pola konsumsi yang “keliru” 
memang karena demonstration effects atau sebab-sebab lain. 
 
PENGARUH TERHADAP PRODUKSI 
Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap 
sektor produksi di dalam negeri. Secara umum kita bisa menyebutkan 
empat macam pengaruh yang bekerja melalul adanya : 
(a) Spsialisasi produksi. 
(b) Kenaikan “investasi surplus”. 
(c) “Vent for Surplus”. 
(d) Kenaikan produktivitas. 
 
Spesialisasi.  
Kita telah melihat bahwa perdagangan internasional mendorong masing-
masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang di mana negara 
tersebut memiliki keunggulan komparatifnya.  

Dalam kasus constant-cost, akan terjadi spesialisasi produksi yang penuh, 
sedangkan. Dalam kasus increasing-cost terjadi spesialisasi yang tidak 
penuh. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa spesialisasi itu sendiri tidak 
membawa manfaat kepada masyarakat kecuali apabila disertai 
kemungkinan menukarkan hasil produksiriya dengan barang-barang lain 
yang dibutuhkan. Spesialisasi plus perdagangan bisa meningkatkan 
pendapatan riil masyarakat, tetapi spesialisasi tanpa perdagangan 
mungkin justru menurunkan pendapatan nil dan kesejahteraan 
masyarakat. 
 
Tetapi apakah spesialisasi plus perdagangan selalu menguntungkan suatu 
negara? Dalam uraian kita dalam bab-bab sebelumnya, kita 
menyimpulkan, bahwa pendapatan riil masyarakat sesudah perdagangan 
selalu lebih tinggi atau setidak-tidaknya sama dengan pendapatan riil 
masyarakat sebelum perdagangan. ini berarti bahwa perdagangan tidak 
akan membuat pendapatan riil masyarakat lebih rendah, dan sangat 
mungkin membuatnya lebih tinggi. Tetapi perhatikan bahwa analisa 
semacam ini bersifat “statik”, yaitu tidak memperhitungkan pengaruh -
pengaruh yang timbul apabila situasi berubah atau berkembang, seperti 
yang kita jumpai dalam kenyataan. 
 
Ada tiga keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu 
berrnanfaat bagi suatu negara. Ketiga keadaan ini berkaitan dengan 
kemungkinan spesialisasi produksi yang terlalu jauh, artinya adanya sektor 
produksi yang terlalu terpusatkan pada satu atau dua barang saja. Ketiga 
keadaan ini adalah: 
 
(a) Ketidak stabilan pasar luar negeri. 
Suatu negara yang karena dorongan melakukan spesialisasi perdagangan, 
hanya memproduksikan karet dan kayu. Apabila harga karet dan harga 
kayu dunia jatuh, maka perekonomian dalam negeri otomatis akan ikut 
jatuh.  
 
Lain halnya apabila negara tersebut tidak hanya berspesialisasi pada kedua 
barang tersebut, tetapi juga memproduksikan barang-barang lain baik 
untuk ekspor maupun untuk kebutuhannya dalam negeri sendiri. Turunnya 
harga dan satu atau dua barang mungkin bisa diimbangi oleh naiknya 
harga barang-barang lain.  
 
Inilah pertentangan atau konflik antara spesialisasi dengan diversifikasi. 

(a) Spesialisasi bisa meningkatkan pendapatan riil masyarakat 
secara maksimal, tetapi dengan risiko ketidak stabilan yang 
tinggi. Sebaliknya 

(b) diversifikasi lebih menjamin kestabilan pendapatan tetapi 
dengan konsekuensi harus mengorbankan sebagian dan 
kenaikan pendapatan dan spesialisasi.  

 
Sekarang hampir semua negara di dunia menyadari bahwa spesialisasi 
yang terlalu jauh (meskipun didasarkan atas prinsip keunggulan 
komparatif, seperti yang ditunjukkan oleh teori ekonomi) bukanlah 
keadaan yangbaik. Manfaatdari diversifikasi harus pula diperhitungkan. 
 
(b) Keamanan nasional.  
Apabila suatu negara hanya memproduksikan satu barang, misalnya karet, 
dan harus mengimpor seluruh kebutuhan bahan makanannya Meskipun 
karet adalah cabang produksi di mana negara tersebut memiliki 
keunggulan komparatif yang paling tinggi, sehingga bisa meningkatkan 
pendapatan riil masyarakat setinggi mungkin, tentunya keadaan seperti di 
atas tidak sehat. Seandainya terjadi perang atau apapun yang 
menghambat perdagangan luar negeri, dan manakah diperoleh bahan 
makanan bagi penduduk negara tersebut? Jelas bahwa pola produksi 
seperti yang didiktekan oleh keunggulan komparatif tidak harus selalu 
dilkuti apabila ternyata keiangsungan hidup negara itu sendiri sama sekali 
tidak terjamin. 
 
(c) Dualisme.  
Sejarah perdagangan internasional negara-negara sedang berkembang 
terutama semasa mereka masih menjadi koloni negara-negara Eropa, 
ditandai oleh timbulnya sektor ekspor yang beronientasi ke pasar dunia 
dan yang sedikit sekali berhubungan dengan sektor tradisional dalam 
negeri. Sektor ekspor seakan-akan bukan merupakan bagian dan negeri 
itu, tetapi bagian dan pasar dunia. Dalam keadaan seperti ini spesialisasi 
dan perdagangan internasional tidak memberi manfaat kepada 
perekonomian dalam negeri.  
 
Keadaan ini di negara-negara sedang berkembang setelah kemerdekaan 
mereka, memang sudah menunjukkan perubahan. Tetapi Seiring belum 
merupakan perubahan yang fundamental. Sektor ekspor yang’“modern” 
masih nampak belum bisa menunjang sektor dalam negeri yang 
“tradisional” Ketiga keadaan tersebut di atas adalah peringatan bagi kita 
untuk tidak begitu saja dan tanpa reserve menerima dalil perdagangan 
Neo-Klasik bahwa spesialisasi dan perdagangan selalu menguntungkan 
dalam keadaan apapun. Tetapi di lain pihak. uraian di atas tidak 
merupakan bukti bahwa manfaat dari petdagangan tidaklah bisa dipetik 
dalam kenyataan. Teori keunggulan komparatif masih menjadi tahapan 
dasarnya, yaitu bahwa suatu negara seyogyanya memanfaatkan 
keunggulan komparatif dan kesempatan “transformasi lewat 
perdagangan” Hanya saja perlu diperhatikan bahwa dalam hal-hal tertentu 
pentimbangan pertimbangan lain jangan dilupakan. 
 
Investible Surplus Meningkat.  
Pendagangan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Dengan 
pendapatan riil yang lebih tinggi berarti negara tersebut mampu untuk 
menyisihkan dana sumber sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi 
(inilah. yang disebut “investible surplus”). investasi yang lebih tinggi 
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berarti laju pertumbuhan ekonomi ‘yang lebih tinggi. Jadi perdagangan 
bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. lnilah inti dan pengaruh 
pendagangan internasional tenhadap produksi lewat investible surplus. 
Ada tiga hal mengenai penganuh ini yang perlu dicatat: 
 
(a) Kita harus menanyakan berapa dan manfaat perdagangan (kenaikan 
pendapatan nil) yang diterima oleh warganegara riegara tersebut, dan 
berapa yang diterima oleh warganegara asing yang memiliki faktor 
produksi, misalnya modal, tenaga kerja, yang dipekerjakan di negara 
tersebut. Dengari lain perkataan. yang lebih penting adlah berapa 
kenaikan GNP, bukan kenaikan GDP. yang ditimbulkan oleh adanya 
perdagangan. 
 
(b) Kita harus menanyakan pula berapa dan kenaikan pendapatan nil 
karena perdagangan tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan 
investasi dalam negeri, dan benapa ternyata dibelan jakan untuk konsumsi 
yang lebih tinggi atau ditransfer ke luar negeri oleh perusahaan-
perusahaan asing sebagai imbalan bagi modal yang ditanamkannya? Dan 
segi pertumbuhan ekonomi yang penting adalah Icenaikan investasi dalam 
negeri dan bukan hanya “investible surplus”nya. 
 
(c) Kita harus pula membedakan antara “pertumbuhan ekonomi” dan 
“pembangunan ekonomi”. Disebutkan di atas bagaimana dualisme dalam 
struktur perekonomian bisa timbul dan adanya perdagangan internasional. 
Dimasa lampau, dan gejala-gejalanya masih tersisa sampal sekarang, 
kenaikan investible surplus tersebut cenderung untuk diinvestasikan di 
sektor “modern” dan hanya sedikit yang mengalir ke sektor “tradisional”. 
Pertumbuhan semacam mi justru semakin mempertajam dualisme dan 
perbedaan antara kedua sektor terebut. Dalam hal ini kita harus berhati-
hati untuk tidak mempersamakan pertumbuhan ekonomi dengan 
pembangunan ekonomi dalam arti yang sesungguhnya. 
 
Inti dari uraian di atas adalah bahwa kenaikan investible surplus karena 
perdagangan adalah sesuatu yang nyata. Tetapi kita harus 
mempertanyakan Lebih lanjut siapa yang memperoleh manfaat, berapa 
besar manfaat tersebut yang direalisir sebagai investasi dalam negeri, dan 
adakah pengaruh dan manfaat tersebut terhadap pembangunan ekonomi 
dalam arti yang sesungguhnya. 
 
Vent For Surplus  
Menurut Smith, perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru 
yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. produksi dalam negeri asing 
semula terbatas karena terbatasnya pasar di dalam negeri, sekarang bisa 
diperbesar lagi. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur 
(surplus) sekarang memperoleh saluran (vent) untuk bisa dimanfaatkan, 
karena adanya daerah pasar yang baru. 
 
Konsep “vent for surplus” adalah bahwa pertumbuhan ekonomi 
terangsang oleh terbukanya daerah pasar yang baru. Sebagai contoh, 
suatu negara yang kaya akan tanah pertanian tetapi berpenduduk relatif 
sedikit. Sebelum kemungkinan perdagangan dengan luar negeri terbuka, 
negara tersebut hanya menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk 
menghidupi penduduknya dan tidak lebih dan itu. Banyak tanah yang 
sebenarnya subur dan cocok bagi pertanian dibiarkan tak terpakai. Dengan 
adanya kontak dengan pasar dunia, negara tersebut mulai menanam 
barang-barang perdagangan dunia seperti lada, kopi, teh, karet, gula dan 
sebagainya dengan mernanfaatkan tanah pertanian yang menganggur 
tersebut. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi meningkat. 
 
Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pemanfaatan tanah-tanah 
pertanian baru tersebut memerlukan modal dan investasi yang sangat 
besar, jauh melebihi kemampuan negara itu sendiri untuk membiayainya. 
Oleh sebab itu sejarah mencatat bahwa pembukaan perkebunan-
perkebunan hampir selalu berasal dan modal asing. ini jelas dan sejarah 
negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, India, Sri Langka dan banyak 
lagi lainnya. Dimasa sekarang sumber-sumber ekonomi yang belum 
dimanfaatkan kebanyakan tidak lagi berupa tanah-tanah pertanian 
(meskipun kadang-kadang masih demikian), tetapi berupa sumber-sumber 
alam (khususnya, energi) dan kadang-kadang juga tenaga kenja yang 
berlimpah dan murah. Modal yang besar dnn teknologi tinggi diperlukan 
bagi pemanfaatan sumber-sumber alam mi, dan semuanya itu seringkali di 
luar kemampuan negara pemilik sumber-sumber tersebut untuk 
membiayai dan melaksanakannya. 
 
Perdagangan luar negeri menciptakan pasaran yang lebih luas (“vent”) 
bagi hasil produksi dalam negeri, sehingga sumber-sumber ekonomi yang 
belum semua dimanfaatkan (“surplus”) bisa dimanfaatkan. Modal dan 
teknologi asing biasanya diperlukan untuk pemanfaatan sumber-sumber 
ekonomi. Dimasa lampau modal dan teknologi asing masuk ke sektor 
perkebunan, sekarang ke sektor sumber-sumber alam (energi, mineral). 
Perdagangan internasional dan hubungan luar negeri meningkatkan 
produktivitas melalui 
 

(a) economies of scale yang dimungkinkan oleh makin luasnya 
pasar 

(b) teknologi baru yang dialihkan dari luar negeri ke dalam negeri 
(c) rangsangan persaingan dalam meningkatkan kualitas barang 

hasil produksi 
 
“Pengalihan dan teknologi” mendapat perhatian yang khusus dalam 
forum-forum dan perundingan internasional maupun dalam pengkajian 
ilrniah. Economies of scale dan rangsangan persaingan belum mendapat 
perhatian yang sepadan. 

terdapat dua sudut pandangan mengenai pengaruh hubungan ekonomi 
internasional terhadap distribusi pendapatan, yaitu pendapat kaum Neo-
Klasik dan pendapat golongan anti NeoKlasik. 
 
a. Kaum Neo-Klasik mengatakan bahwa baik perdagangan internasional 
maupun aliran modal internasional cenderung untuk merat 
 
akan distribusi pendapatan di dalam suatu negara maupun antar negara. 
b. Kaum anti Neo-Klasik mengatakan bahwa perdagangan bebas dan 
penanaman modal asing justru meningkatkan ketimpangan distribusi 
pendapatan di dalam suatu negara maupun antar negara. 
 
Masing-masing sudut pandangan mempunyai unsur kebenarannya, 
sehingga masalahnya harus dilihat kasus demi kasus karena aspek non-
ekonomis dari hubungan internasional sangat penting dan saling berkaitan 
satu sama lain dengan aspek ekonomis. Ada tiga keadaan yang membuat 
spesialisasi dan perdagangan tidak selalu berrnanfaat bagi suatu negara. 
Ketiga keadaan ini berkaitan dengan kemungkinan spesialisasi produksi 
yang terlalu jauh, dimana artinya adanya sektor produksi yang terlalu 
terpusatkan pada satu atau dua barang saja. Ketiga keadaan ini adalah: 
 
(a) Ketidak stabilan pasar luar negeri. 
Misalnya perdagangan yang terspesialisasi hanya memproduksikàn karet 
dan kayu. Apabila harga karet dan harga kayu dunia jatuh, maka 
perekonomian dalam negeri otomatis akan ikut jatuh. Spesialisasi bisa 
meningkatkan pendapatan riil masyarakat secara maksimal, tetapi dengan 
risiko terjadi ketidak stabilan yang tinggi. Sebaliknya diversifikasi lebih 
menjamin kestabilan pendapatan tetapi dengan konsekuensi harus 
mengorbankan sebagian dari kenaikan pendapatan dan spesialisasi. 
Sekarang hampir semua negara di dunia menyadani bahwa spesialisasi 
yang terlalu jauh (meskipun didasarkan atas prinsip keunggulan 
komparatif. seperti yang ditunjukkan oleh teori ekonomi) bukanlah 
keadaan yangbaik. Manfaat dari diversifikasi harus pula diperhitungkan. 
 
(b) Keamanan Nasional.  
Bayangkan suatu negara hanya mem produksikan satu barang, misalnya 
karet, dan harus mengimpor seluruh kebutuhan bahan makanannya 
Meskipun karet adalah cabang produksi di mana negara tersebut memiliki 
keunggulan komparatif yang paling tinggi, sehingga bisa meningkatkan CPF 
nya setinggi mungkin, tentuhya keadaan seperti di atas tidak sehat. 
Seandainya terjadi perang atau apapun yang menghambat perdagangan 
luar negeri, dan manakah diperoleh bahan makanan bagi penduduk 
negara tersebut? Jelas bahwa pola produksi seperti yang didiktekan oleh 
keunggulan komparatif tidak harus selalu diikuti apabila ternyata 
kelangsungan hidup negara itu sendirii sama sekali tidak terjamin. 
 
(c) Dualisme,  
Sejarah perdagangan internasional negara-negara sedang berkembang 
terutama semasa mereka masih menjadi koloni negara-negara Eropa. 
ditandai oleh timbulnya sektor ekspor yang berorientasi ke pasar dunia 
dan yang sedikit sekali berhubungan dengan sektor tradisional dalam 
negeri. Sektor ekspor seakan-akan bukan merupakan bagian dan negreri 
itu, tetapi bagian dan pasar dunia. Dalam keadaan seperti spesialisasi ini 
dimana perdagangan internasional tidak memberi manfaat kepada 
perekonomian dalam negeri. Keadaai ini di negara-negara sedang 
berkembang setelah kemerdekaan mereka, memang sudah menunjukkan 
perubahan. ‘namun Seringkali belum merupakan perubahan itu tidak 
terlalu fundamental. Sektor ekspor yang’ “modern” masih nampak belum 
bisa menunjang sektor dalam negeri yang “tradisional” 
 

 
 
Perdagangan Bebas  
Perkembangan perdagangan internasional pada awalnya telah diwarnai 
dengan pasar bebas. Pasar bebas pada awalnya membawa harapan 
tentang semakin mudahnya aliran barang dan jasa antar negara, sehingga 
memicu peningkatan kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan 
karena terkait dengan persaingan yang tinggi. Namun disisi lain, pasar 
bebas juga mendapatkan kritikan dari beberapa pihak terutama dari 
negara dunia ketiga. 
 
Negara dunia ketiga beranggapan bahwa pasar bebas justru membawa 
kesengsaraan karena “dipaksakan” kepada kondisi perekonomian mereka 
yang belum mampu menerima arus peraingan bebas yang bergulir dalam 
pasar bebas. Terdapat kekhawatiran bahwa dengan adanya pasar bebas 
maka produksi atau industri didalam negeri akan mati karena tergerus 
oleh masuknya barang dari luar negeri dengan kualitas yang lebih bagus 
dan harga yang bersaing. Oleh karena itu kemudian usulan pasar bebas 
mendapatkan tentangan dari negara-negara dunia ketiga dan menganggap 
pasar bebas adalah bentuk dari imperialisme gaya baru dari negara-negara 
kaya. 
 
Ternyata kritikan dan ketakutan akan hancurnya produksi dalam negeri 
akibat dari perdagangan bebas tidak hanya dirasakan oleh negara dunia 
ketiga yang sebagian besar adalah negara-negara berkembang. Negara-
negara maju pun ternyata memiliki kekhawatiran terhadap pasar bebas 
yang mereka gagas sendiri. Hal ini terkait dengan perkembangan yang ada 
dimana, taruhlah benar jika mereka menguasai teknologi dan informasi 

BAB 16 

PERDAGANGAN BEBAS 
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sebagai sebuah komoditas yang menjanjikan di era masyarakat modern, 
namun disisi lain produksi non teknologi seperti migas, barang pertanian 
dan manufktur, ternyata industri dalam negeri mereka tidak mencukupi 
untuk kebutuhan dalam negerinya. Dengan kata lain mereka harus impor 
dari negara lain. sebagain besar impor produk pertanian mereka berasal 
dari negara berkembang. Ketika negara berkembang sedang mengalami 
limpahan produksi pertanian maka muncul kekhawatiran dari engara maju 
tentang bahaya limpahan produk pertanian ini terhadap produk pertanian 
lokal mereka. 
Menghadapi fenomena yang demikian itu maka beberapa negara 
mencoba untuk melakukan penanggulangan dalam menghadapi dampak 
pasar bebas bagi perekonomian domestik mereka. Setidaknya mereka 
mengambil dua cara dari dalam dan dari luar : 
 

1. Dari dalam negeri, mereka melakukan berbagai hambatan dan 
prokteksi untuk beberapa produk dalam negeri. 

2. Dari luar negeri, dengan cara menggandeng beberapa negara 
untuk membentuk blok perdagangan yang berguna, melindungi 
ekonomi domestik masing-masing negara. 

 
Oleh karena itu kemudian berkembanglah siklus utama dalam 
perekonomian internasional yaitu : 

 siklus 1 : dimana peranaan dari perdagangan bebas (free trade) 
sangat dominan 

 siklus 2 : terjadi sistem perlindungan tarif terhadap produk hasil 
industri didalam negeri. 

 
Free Trade  
Gagasan ini diusung oleh Adam Smith dan David Ricardo untuk 
menciptakan spesialisasi perdagangan antar negara melalui pembagian 
kerja untuk menghasilkan produk yang melebihi kebtuhan dalam negeri 
dan mengeluarkan kelebihannya dengan produk lain yang tidak dihasilkan 
atau tidak produktif. Siklus ini dapat terjadi ketika pemerintah tidak ikut 
campur atau tidak ada hambatan tarif. Permasalahan yang ekmudian 
muncul adalah ketika spesialisasi barang dari suatu negara merupakan 
spesialisasi brang pula di negar lain. hal ini akan munumbuhkan persaingan 
sekaligus ancaman terhadap produk dalam negeri. Oleh karena itu gagasan 
tentang pasar bebas menjadi diperhitungkan ulang. 
 
Tarrif Protection 
Pada masa ini kemudian muncul aktor baru yang menjadi sangat dominan 
yaitu MNC. Dalaam penelitian Earn Engel diketahui pada masa awal pasar 
bebas terjadi perubahan perdangan berdasarkan Fast Track of rapid 
Growth Development dimana negara-negara mulai melakukan spesialisasi 
dengan mendahulukan berdirinya perusahaan industri yang mendukung 
sektor pertanian. Dan hal ini banyak dilakukan oleh MNC , terbukti dengan 
terjadinya transfer of goods and services sebagai akibat adanya kemajuan 
dan perkembangan teknologi transportasi. Dalam perkembangan ini, fakta 
yang terjadi di Eropa adalah ketika harga barang impor lebih rendah 
daripada harga barang sejenis di Eropa sehingga hal ini merupakan 
pukulan berat bagi hasil produksi Eropa. Untuk melindungi industri dalam 
negeri Eropa, negara-negara MEE memberlakukan perlindungan tarif. 
Dalam sisi ini akhirnya kita bisa melihat bahwa telah terjadi pergeseran 
paradigma dari sitem free trade menjadi sistem proteksi tarif. 
 
Blok Perdagangan 
Sebagai tindak lanjut dari perkembangan proteksi tarif, beberapa negara di 
dunia mengeluhkan adanya proteksi tarif yang terlalu berlebihan di 
negara-negara tertentu sehingga menyulitkan perdagangan antar negara. 
Hal itulah yang kemudian mendorong beberapa negara untuk mengadakan 
perjenjian tentang tingkat tarif perdagangan atau yang disebut dengan 
GATT (General Agreement for Trade and Tarifft). Namun terjnyata pad 
atahun 1993 – 1994 anggota GATT tidak mencapai kesepakatan menegnai 
tarif ini di Geneva. Oleh karena itu beberapa negara akhirnya mengambil 
inisiatif untuk membentuk blok perdagangan dengan negara lain yaitu 
kerjasama intensif yang diarahkan pada perlindungan produksi dalam 
negeri. Beberapa yang terkenal yaitu blok perdagangan Amerika Utara 
(NAFTA), blok perdagangan Eropa (EFTA) dan mengusung pada blok 
perdagngan Asia (AFTA)  
 
Bentuk Proteksi Dalam Negeri 
 
Tarif Barrier 
Tarrif Barrier terdiri dari dua macam yaitu bea masuk dan bea masuk 
tambahan. Yaitu tindakan pembebanan bea impor atas pos tarif hasil 
industri yang akan diimpor masuk ke pabeanan Indonesia misalnya. Bila 
bea masuk tidak cukup tinggi misalnya BM = 10%, dalam situasi tertentu 
untuk melindungi hasil produksi dalam negeri dapat dikenakan bea masuk 
tambahan misalnya BMT = 10 % sehingga totalnya 20%. 
 
Quota (pembatasan impor) 
Quota :merupakan cara yang cukup efektif untuk membatasi impor dari 
luar negeri. Analoginya adalah ketika kebutuhan dalam negeri tidak bisa 
dicukupi oleh produksi dalam negeri maka pemerintah mengadakan impor 
dari luar yang jumlahnya telah ditentukan sehingga terjadi pembatasan 
jumlah barang yang masuk. 
 
Non Tarif Barrier (NTB)  
Pembatasan ini berkaitan dengan segala hambatan yang dilakukan oleh 
pemerintah diluar tarif. Salah satu caranya adalah melalui perijinan 
dengan hanya memberikan satu kesempatan kepada pihak tertentu untuk 
mengadakan impor. Misalnya dengan melakukan penunjukan kepada 
salah satu perusahaan tertentu untuk melakukan impor. 
 
Duty Draw dan Duty Exemption  

Pemberian subsidi ekspor yang dikenal sebagai sertifikasi ekspor telah 
berhasil mendorong ekspor non migas, tetapi menghadapi tindakan 
balasan dari negara tujuan. 
 
Blok Perdagangan 
Untuk mengatasi permasalahan pemasaran barang-barang hasil industri 
dalam negeri, negara sosialislah yang pada awalnya membemtuk blok 
perdagangan. 
 
Counter Purchases  
Negara sosialis melakukan praktek blok pedagangan melalui barter gaya 
baru yang disebut sebagai imbal beli (counter purchases) 
 
Blok Perdagangan MEE 
Lahirnya Economics European Community (EEC) adalah untuk melakukan 
perdagangan regional atau kerjasama perdagangan diantara negara-
negara anggota MEE 
 
Blok Perdagangan Amerika  
NAFTA terdiri dari negara-negara Amerika, Kanada dan Amerika Latin. 
Pada hakikatnya, tujuan NAFTA adalah untuk mengatasi maslaah 
perdagangan hasil industri dalam negeri anggota blok perdagangan. 
 
Proteksi 
Ekspansi adalah tindakan aktif untuk memperluas dan memperbesar 
cakupan usaha yang telah ada. Contohnya pabrik indomie kita telah 
memproduksi indomie untuk kebutuhan nasional, karena pasar Asean 
masih terbuka, maka pabrik indomie tersebut melakukan ekspansi 
usahanya ke negara-negara Asean dengan membuka pabrik indomie baru 
guna memenuhi kebutuhan dari negara yang bersangkutan. Proteksi dari 
kata protection yang berarti perlindungan. Kata proteksi biasa digunakan 
dalam kegiatan ekonomi yang bermaksud untuk melindungi para 
pengusaha lokal, pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) bahkan 
untuk melindungi kepentingan negara, dalam hal perdagangan 
internasional (WTO). 
 
Bentuk-bentuk Proteksi perdagangan 

1. Tarif atau bea masuk 
2. Pelarangan import : adalah sebuah tindakan proteksi yang 

dilakukan atas barang tertentu sesuai dengan peraturan dalam 
negeri negara yang bersangkutan 

3. Quota 
4. Subsidi 

 
EKSPOR DAN IMPOR 
 
EKSPOR 
Eksport adalah perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam 
negeri ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan 
yang berlaku. Eksportir  adalah seseorang yang dapat melakukan ekspor 
dan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dikenal pula 
eksportir khusus yang diterapkan oleh Departemen Perdagangan yang 
dikenal sebagai Eksportir Terdaftar (ET), yaitu perusahaan yang mendapat 
pengakuan dari Menteri Perdagangan menurut persyaratan yang 
ditetapkan untuk mengekspor barang-barang tertentu sesuai ketentuan 
yang berlaku. Umumnya semua jenis dapat diekspor, namun terhadap 
beberapa jenis barang tertentu diadakan suatu sistem pengaturan berupa 
larangan, diawasi, diterapkan pengawasan mutunya diatur tata niaga 
ekspornya. Kebijakan ini ditempuh pemerintah untuk menjaga 
keseimbangan antara penawaran barang-barang dalam negeri. 

 Barang yang dilarang ekspor adalah untuk menjaga agar 
terjamin kelestariannya didalam negeri, usaha untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri, mempertinggi nilai komaratifnya. 

 Barang yang diawasinya, adalah untuk menjaga agar terjamin 
pengadaan barang dan stabilitas harga barang dalam negeri, 
sehingga dapat terjamin kontinuitas pengadaan barang yang 
dibutuhkan dalam negeri. 

 Barang yang diterakan pengawasan mutunya adalah barang 
yang hanya diekspor bila memenuhi mutu dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan Departemen Perdagangan. 

 Barang yang diatur tata niaga ekspornya adalah barang yang 
dapat diekspor oleh eksportir terdaftar. 

 
Sistem Pembayaran Ekspor 
Alat pembayaran ekspor adalah : 
 
a. Pembayaran di muka (Advance Payment) 
Merupakan pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir 
sebelum barang dikapalkan, baik untuk seluruh nilai barang maupun untuk 
sebagian nilai barang tanpa menggunakan L/C. 
 
b. Letter of Credit (L/C) 
Ini merupakan instrument dalam bentuk surat atau kawat yang diterbitkan 
oleh bank atas permintaan nasabahnya (importir) dan ditujukan pada bank 
lain (bank koresponden) untuk kepentingan eksportir. 
 
c. Wesel inkaso (Collection Draft) 
Pembayaran wesel inkaso adalah inkaso melalui bank, yaitu pengiriman 
dokumen oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank 
untuk menagih pembayarannya, baik dengan menggunakan wesel (draft) 
maupun promissory notes (promes) 
 
 
 
d. Perhitungan kemudian (open Account) 
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Penjual dan pembeli sepakat bahwa penyeleseian atas transaksi aka 
diperhitungakan dalam pembukuan masing-masing, atau pembeli 
melunasi pembayaran kemudian pada hari dan tanggal disepakati, satu 
bulan setelah barang dikapalkan. 
 
e. Konsinyasi 
Merupakan penjualan barang dengan titipan. Barang dikirim keluar negeri 
dan dititipkan untuk dijual.Barang tersebut tidak dijual kepada importir 
hanya dititipkan saja untuk dijual. 
 
f. Imbal beli (switching) 
Cara pembayaran yang lazim dipergunakan dalam perdagangan luar negeri 
adalah sesuai kesepakatan pembeli dan penjual antara lain cara imbal beli.  
 
Prosedur Pelayanan Ekspor 
Tata cara dan Prosedur Ekspor dengan menggunakan L/C 

 Kontrak penjualan (Sales Contract) 
 Pemberitahuan L/C dari bank pembuka L/C di luar 

negeri 
 Pemberitahuan kepada eksportir oleh bank devisa 

atas penerimaan L/C. 
 Untuk barang tertentu ada yang wajib diperiksa 

surveyor untuk memperoleh LKPE. 
 Untuk keperluan pengiriman barang eksportir 

mendaftarkan PEB pada bank devisa. 
 Bank devisa meneliti dan mendaftarkan PEB dengan 

memberikan nomor da tanggal register serta 
pendaftaran PEB. 

 Bea Cukai memberikan persetujuan muat. 
 Perusahaan perkapalan memberikan B/L atas 

pemuatan barang ekspor. 
 Eksportir menyerahkan dokumen ekspor (invoice, 

faktur,wesel dan dokumen yang diminta L/C) kepada 
bank devisa untuk negoisasi. 

 Bank devisa mengirimkan dokumen ekspor pada 
bank luar negeri untuk diminta pembayaran 
pembayaran atau akseptasi wesel (bila 
menggunakan L/C berjangka) 

 Apabila eksportir menjual ekspornya. 
 Pembayaran hasil ekspor dikreditkan dalam 

rekening devisa pada korespondennya. 
 
Tata Cara Prosedur Ekspor tanpa menggunakan L/C 

 Kontrak penjualan (Sales Contract) 
 Untuk barang tertentu ada yang wajib diperiksa 

surveyor untuk memperoleh LKPE. 
 Untuk keperluan pengiriman barang eksportir 

mendaftartkan PEB pada bank devisa. 
 Bank devisa meneliti dan mendaftarkan PEB dengan 

memberikan nomor dan tanggal register serta 
menandatangani PE/PET sebelum menandatangani 
PEB bank wajib memungut PE/PET atau menerima 
SSB dari eksportir. 

 Bea culai memberikan persetujuan muat, 
 Perusahaan perkapalan memberikan B/L atas 

pemuatan barang ekspor. 
 Eksportir menyerahkan dokumen (B/L, invoice, 

faktur, wesel dan dokumen lainnya) pada bank 
devisa atau langsung kepada importir untuk 
meminta pembayaran. 

 Pembayaran hasil ekspor dapat dilakukan dengan 
transfer, melalui bank devisa yang ditunjuk oleh 
eksportir. 

 Eksportir dapat menjual devisa hasil ekspor pada 
bank devisa bila sudah terjamin pembayarannya, 
atau diaksep bank. 

 
Beberapa Dokumen Ekspor 
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 
Merupakan dokumen utama ekspor untuk keperluan dalam negeri yang 
diisi eksportir dengan sebenarnya, baik ekspor dengan dan tanpa 
menggunakan L/C. 
 
b. Laporan Kebenaran Pemeriksaan Ekspor (LKPE) 
LKPE merupakan laporan tertulis yang berisi laporan pemeriksaan atas 
barang ekspor yang dilakukan oleh surveyor dipelabuhan muat atau pabrik 
sebelum pengapalan barang, ini memuat uraian jenis barang, mutu 
barang, jumlah barang. 
 
c. Bill of Lading (B/L) 
Ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh maskapai pelayaran yang 
merupakan tanda terima suatu barang, tanda bukti untuk mengangkut 
barang. 
 
d. Invoice atau faktur 
Invoice merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh supplier yang memuat 
mengenai keadaan barang, jumlah, kualitas,harga,syarat-syarat 
pembayaran dari kapal yang digunakan untuk mengirim. 
 
e. Certificate 
Adalah document yang dikeluarkan orang, instansi, lembaga yang 
berwenang yang menjelaskan spesifikasi tertentu dari suatu barang. 
 
IMPOR 

Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar 
wilayah pabean Indonesia, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku . 
Pengusaha yang dapat melakukan impor adalah pengusaha yang telah 
memiliki Angka Pengenal Impor Sementara (APIS) atau Angka Pengenal 
Impor (WPI).  Importir dapat dibedakan : 
a. Importir Umum (IU) 
b. Importir Umum Plus (IU + ) 
c. Importir Terdaftar ( IT) 
d. Importir Produsen (IP) 
e. Produsen importir (PI) 
f. Agen Tunggal (AT) 
 
Transaksi impor mencakup langkah-langkah yang dilakukan importir sejak 
kontrak jual beli ditandatangani sampai barang diterima dari luar negeri 
dan pembayaran dilakukan importir kapada penjual di luar negeri. Dalam 
pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan dengan L/C maupun tanpa L/C. 
Untuk pelaksanaan impor dibawah 5.000 US$ tidak perlu diperiksa oleh 
SGS (surveyor). Dalam transaksi impor melalui L/C setelah ada 
kesepakatan, importir meminta pada bank devisa (issuing bank) untuk 
membuka L/C pada salah satu bank koresponden di luar negeri. 
Dokumen dalam transaksi impor adalah : 
a.Laporan Kebenaran Pemeriksaan Impor (LKPI) 
b.Pemberitahuan Pemasok Barang untuk Dipakai (PPUD) 
c.Rencana Impor Barang (RIB) 
 
Hubungan Antara Negara Besar-Kecil atau Negara Maju-Berkembang 
Negara Debitor-Kreditor 
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi suatu negara maka negara 
berkembang khususnya memerlukan dana investasi yang dapat diperoleh 
setelah mendapatkan bantuan dari negara kreditur negara kreditor 
(creditor country) adalah negara yang memiliki nilai kekayaan sendiri yang 
melebihi jumlah nilai seluruh kekayaan asing yang tertanam dinegaranya. 
Nilai kekayaan sendiri terdiri dari pemilikan harta benda, penyertaan 
modal dan piutang. Negara debitur (debitur country) adalah negara yang 
seluruh kekayaan yang tertanam diluar negeri lebih kecil daripada jumlah 
nilai kekayaan negara lain yang tertanam dinegara tersebut. 
 
Masing-masing negara, baik negara maju maupun negara berkembang 
memiliki keunggulan komparatif masing-masing. Negara berkembang 
biasanya memiliki keunggulan komparatif yang terdiri dari sumber daya 
alam dan tenaga kerja. Sedangkan negara maju memiliki keunggulan 
komparatif dibidang teknologi dan kapital. Pertemuan kebutuhan dari 
kedua negara kecil dan negara besar ini menimbulkan adanya 
ketergantungan dalam bentuk transaksi perdagangan internasional yang 
dapat dilihat pada neraca pembayaran dari kedua negara tersebut. 
 
Penanaman Modal Asing 
Penduduk dari suatu negara (domestic) dapat melakukan kerjasama 
dengan penduduk negara lain (foreign), misalnya untuk mendirikan 
perusahaan patungan dalam rangka penanaman modal asing (PMA) atau 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) 
 
Utang Piutang.  
Negara berkembang biasanya belum siap dengan sarana prasarana untuk 
kepentingan umum agar penduduk negerinya dapat membangun 
perusahaan-perusahaan industri. Hal ini biasanya disebabkan oleh 
permasalahan klasik dimana penerimaan dalam negeri dari pajak, retribusi 
atau pungutan lainnya hanya sekedar menutupi pengeluaran operasional, 
tetapi tidak mencukupi kebutuhan dana pembangunan sarana publik. 
Untuk mambangun sarana jalan, jembatan, listrik, air bersih dan 
telekomunikasi, negara kecil memperoleh bantuan dari negara besar 
dalam bentuk pinjaman luar negeri. 
 
 

 
 
 
Membahas tentang perdagangan internasional tentunya tidak terlepas 
dari pembicaraan mengenai kegiatan ekspor impor. Dalam melakukan 
kegiatan ekspor impor tersebut perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku di bidang tersebut. 
 
Bidang Ekspor 
Ketentuan umum di bidang ekspor biasanya meliputi hal-hal yang 
berhubungan dengan proses pengiriman barang ke luar negri. Ketentuan 
tersebut meliputi antara lain : 
 
Ekspor  
Perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar 
wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuanyang berlaku.  
 
Syarat-syarat Ekspor 
A. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
B. Mendapat izin usaha dari Dept. Teknis/Lembaga    Pemerintah Non-Dept 
C.  Memiliki izin ekspor berupa : 

 APE (Angka Pengenal Ekspor) untuk Eksportir Umum berlaku 
lima tahun. 

 APES (Angka Pengenal Ekspor Sementara) berlaku dua tahun 
 APET (Angka Pengenal Ekspor Terbatas) untuk PMA/PMDN 

BAB 17 

KETENTUAN PERDAGANGAN  INTERNASIONAL 
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Eksportir 
Pengusaha yang dapat melakukan ekspor, yang telah memiliki SIUP atau 
izin usaha dari Dept. Teknis/LembagaPemerintah Non-Dept berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 
 
Eksportir Terdaftar (ET) 
Perusahaan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan 
untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
Barang Ekspor 
Seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang ekspor dan sesuai 
dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.   
 
Bidang Impor 
Ketentuan umum di bidang Impor biasanya meliputi hal-hal yang 
berhubungan dengan proses pengiriman barang ke dalam  negri. 
Ketentuan tersebut meliputi antara lain : 
 
Impor  
Perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negri ke dalam 
wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuanyang berlaku.  
 
Syarat-syarat Impor 
a. Memiliki izin ekspor berupa : 

 API (Angka Pengenal Impor) untuk  Importir  Umum 
berlaku selama  perusahaan menjalankan  usaha. 

 APIS (Angka Pengenal Impor Sementara)  berlaku untuk 
jangka waktu 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang. 

 API(S) Produsen untuk perusahaan diluar PMAatau PMDN. 
 APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas) untuk perusahaan  

PMA/PMDN 
 
b. Persyaratan untuk memperoleh APIS : 

 Memiliki SIUP perusahaan besar atau menengah 
 Keahlian dalam perdagangan impor 
 Referensi bank devisa 
 Bukti kewajiban pajak (NPWP) 

 
c. Persyaratan untuk memperoleh API : 

 Wajib memiliki APIS 
 Telah melaksanakan impor sekurang 4 kali dan telah mencapai 

nilai nominal US$ 100.000,00 
 Tidak pernah ingkar kontrak impor 

 
Importir 
Pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara 
memasukan barang dari luar negri ke dalam wilayah pabean Indonesia 
sesuai ketentuan yang berlaku. Kategori Importir meliputi : Importir 
Umum, Importir Umum +, Importir Terdaftar, Importir Produsen, Produsen 
Importir dan Agen Tunggal. 
 
Barang Impor 
Seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang impor dan sesuai 
dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.   
 
KEBIJAKSANAAN EKPOR IMPOR 
Dalam menggiatkan kegiatan pergadangan internasional terutama ekspor 
impor pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai dasar 
pengaturan. Bentuk kebijaksanaan pemerintah tersebut diantaranya : 
 
1. Inpres No.4/1985 (April1985)  
Tentang penyempurnaan dalam tata cara pelaksanaan ekspor impor 
terutama tentang pemeriksaan barang ekspor impor. 
 
2. PAKEM 1986  
Tentang tata cara permohonan pengembalian bea masuk atau 
pembebasan bea masuk tambahan. 
 
3. PAKDES / 1987  
Tentang kelonggaran yang di berikan berkaitan dengan ekspor impor. 
 
4. PAKNO / 1988  
Tentang perubahan dalam tata cara dan kemudahan ekspor impor. 
 
JENIS-JENIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL 
Perdagangan internasiaonal atau antara negara dapat dilakukan dengan 
berbagai macam cara diantaranya : 
 
Ekspor 
Dibagi dalam beberapa cara antara lain : 
 
a. Ekspor Biasa 
Pengiriman barang keluar negri sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
yang ditujukan kepada pembeli di luar negri, mempergunakan L/C dengan 
ketentuan devisa. 
 
b. Ekspor Tanpa L/C 
Barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum 
menerima L/C harus ada ijin khusus dari departemen perdagangan 
 
 
 
Barter 

Pengiriman barang ke luar negri untuk ditukarkan langsung dengan barang 
yang dibutuhkan dalam negri. 
 
Jenis barter antara lain :   
 
a. Direct Barter   
Sistem pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat 
penetu nilai atau lazim disebut dengan denominator of valuesuatu mata 
uang asing dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca 
perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan. 
 
b. Switch Barter 
Sistem ini dapat diterapkan bilamana salah satu pihak tidak mungkin 
memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran 
tersebut, maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut 
ke negara ketiga yang membutuhkannya. 
 
c.Counter Purchase  
Suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Sebagai contoh 
suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, mka negara yang 
bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut.  
 
d.Buy Back Barter 
Suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada 
negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas 
produksi di negara berkembang , yang nantinya hasil produksinya 
ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju.  
 
Konsinyasi (Consignment) 
Pengiriman barang dimana belum ada pembeli yang  tertentu di LN. 
Penjualan barang di luar negri dapat dilaksanakan melalui Pasar Bebas ( 
Free Market) atau Bursa Dagang ( Commodites Exchange)   dengan  cara 
lelang. Cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut : 

 Pemilik brang menunjuk salah satu broker yang ahli 
dalah salah satu komoditi. 

 Broker memeriksa keadaan barang yang akan di 
lelang terutama mengenai jenis dan jumlah serta 
mutu dari barang tersebut. 

 Broker meawarkan harga transaksi atas barang yang 
akan dijualnya, harga transaksi ini disampaikan 
kepada pemilik barang. 

 Oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang 
yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta 
serta kondisi perkembangan dari barang yang akan 
dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker 
untuk melakukan transaksi. 

 Jika pelelangan telah dilakukan broker berhak 
menjual barang yang mendapat tawaran dari 
pembeli yang sana atau yang melebihi harga lelang. 

 Barang-barang yang ditarik dari pelelangan masih 
dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan  

 Yang  diperkenankan ikut serta dalam pelalangan 
hanya anggita yang tergabung dalam salah satu 
commodities exchange untuk barang-barang 
tertentu. 

 Broker mendapat komisi dari hasil pelelangan yang 
diberikan oleh pihak yang diwakilinya.  

Package Deal 
Untuk memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara-negara 
sosialis, pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan ( 
rade agreement) dengan salah saru negara. Perjanjian itu menetapkan 
junlah tertentu dari barang yang akan di ekspor ke negara tersebut dan 
sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang 
dihasilkan negara tersebut.  
 
Penyelundupan (Smuggling) 
Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke 
negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Dibagi menjadi 2 
bagian : 

 Seluruhnya dilakuan secara ilegal 
 Penyelundupan administratif/penyelundupan tak 

kentara/ manipulasi (Custom Fraud) 
 
Border Crossing 
Bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu 
(Border Agreement), tujuannya pendudukan perbatasan yang saling 
berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu 
dan wajar. Border Crossing dapat terjadi melalui :  
 
a.Sea Border (lintas batas laut) 
Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas 
negara berupa lautan, perdagangan dilakukan dengan cara penyebrangan 
laut 
 
b.Overland Border (lintas batas darat) 
Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas 
negara berupa daratan, perdagangan dilakukan dengan cara setiap 
pendudik negara tersebut melakukan interaksi dengan  melewati batas 
daratan di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku  
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Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional dapat 
di bedakan menjadi beberapa kelompok antara lain : 
 
KELOMPOK EKSPORTIR 
Sering disebut dengan  penjual (seller) atau pensuplai (pemasok)  atau 
supplier, terdiri dari : 
 
1.Produsen-Eksportir 
Para produsen yang sebagaian hasil produksinya memang diperuntukkan 
untuk pasar luar negri, pengurusan ekspor dilakukan oleh perusahaan 
produsen yang bersangkutan.  
 
2.Confirming House 
Perusahan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan 
hukum setempat tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya 
yang berada diluar negri. Perusahaan asing banyak yang mendirikan kantor 
cabang atau bekerja sama dengan perusahaan setempat untuk mendirikan 
anak perusahaan di dalam negri. Kantor cabang atau anak perusahaan 
yang semacam ini bekerja atas perintas dan untuk kepentingan kantor 
induknya. Badan usaha semacam ini disebut dengan confirming house. 
Tugas kantor cabang atau anak perusahaan biasanya melakukan usaha 
pengumpulan, sortasi, up grading, dan pengepakan ekspordari komoditi 
lokal. 
 
3.Pedagang Ekspor ( Eksport-Merchant ) 
Badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk Surat 
Pengakuan Eksportir dan diberi kartu Angka Pengenal Ekspor (APE) dan 
diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam 
surat tersebut. Export Merchant lebih banyak bekerja untuk dan atas 
kepentingan dari produsen dalam negri yang diwakilinya. 
 
4.Agen Ekspor ( Eksport-Agent ) 
Jika hubungan antara Export Merchant dengan produsen, tidak hanya 
sebagai rekan bisnis tapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian 
keagenan, maka dalam hal ini Export Merchant disebut juga sebagai 
Export Agent. 
 
5.Wisma Dagang ( Trading House ) 
Bila suatu perusahaan atau eksportir dapat mengembangkan ekspornya 
tidak lagi terbatas pada satu atau dua komoditi saja, tapi sudah beraneka 
macam komoditi maka eksportir demikian mendapat status General 
Exporters. Perusahaan yang telah memiliki status seperti ini sering disebut 
dengan Wisma Dagang (Trading House) yang dapat mengekspor aneka 
komoditi dan mempunyai jaringan pemasaran dan kantor perwakitan di 
pusat-pusat dagang dunia, dan memperoleh fasilitas tertentu dari 
pemerintah baik dalam bentuk fasilitas perbankan maupun perpajakan. 
 
KELOMPOK IMPORTIR 
Dalam perdagangan internasional, memikul tanggungjawab atas 
terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti pihak 
importir menanggung resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang 
diimpor, baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan serta resiko 
manipulasi dan penipuan.  Kelompok ini biasanya sering disebut dengan  
pembeli ( buyer ), yang terdiri dari : 
 
1.Pengusaha Impor (Import-Merchant) 
Lazim disebut dengan Import Merchant adalah badan usaha yang 
diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan 
Impor (TAPPI) untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang 
disebutkan dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain selain 
yang telah diizinkan. 
 
2.Aproved Importer (Approved-Traders) 
Merupakan pengusaha impor biasa yang secara khusus disistimewakan 
oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan untuk 
mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pulayang dipandang 
perlu oleh pemerintah. 
 
3.Importir Terbatas 
Guna memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka 
UU PMA/PMDN maka pemerintah telah memberi izin khusus pada 
perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan 
baku yang diperlukannya sendiri (tidak diperdagangkan).Izin yang 
diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas), yang 
dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan. 
 
4.Importir Umum 
Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang, 
perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai impotir umum ini 
kebanyakan hanyalah Persero Niaga yang sering disebut dengan Trading 
House atau Wisma Dagang yang dapat mengimpor barang-barang mulai 
dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik. 
 
5.Sole Agent Importer 
Perusahaan asing yang berminat memasarkan barang di Indonesia 
seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai Kantor 

Perwakilannya atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor 
hasil produksinya di Indonesia. 
 
KELOMPOK IDENTOR 
Bilamana kebutuhan atas suatu barang belum dapat dipenuhi dari 
produksi dlam negri, maka terpangsa diimpor dari luar negri. Di antara 
barang-barang kebutuhan itu ada yang di impor untuk konsumsi sendiri 
dan adakalanya untuk dijual kembali.  Dalam melakukan pembelian barang 
terkadang importir atau pembeli membeli langsung ke penjual ataau 
eksportir tapi terkadang juga pihak pembeli menggunakan pihak ketiga 
sebagai importir, hal ini karena mereka telah terbiasa dalam mengimpor 
barang dengan cara memesannya (indent). 
 
Para indentor ini pada umumnya terdiri atas : 
 
1.Para pemakai langsung 
Para kontraktor minyak dari Amerika sudah biasa memesan makanan dan 
minuman kaleng langsung dari negrinya, yang impor untuk kebutuhan 
konsumsi tenaga asing yang bekerja di Indonesia.  
 
2.Para pedagang 
Pengusaha toko yang ada di Tanah Abang, para pengelola swalayan, 
department store biasanya melakukan indent dalam memenuhi 
kebutuhan barang-barang dagangnya. 
 
3.Para pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah 
Kebanyakan para pengusaha industri dan perkebunanserta instansi 
pemerintahdalam memenuhi kebutuhannya biasanya menempatkan 
indentpada para importir. 
 
Dalam menyusun dan menandatangani kontrak indentantara indentor dan 
importir, kedua belah pihak seyogyanya haruslah berhati-hati.Dalam 
prakteknya tidak jarang kontrak indent dapat membawa kericuhan, dan 
bahkan seringkali dijadikan alat manipulasi impor, baik oleh indentor 
maupun importir. 
 
KELOMPOK PROMOSI 
Masalah perdagangan luar negri sudah merupakan bagian yang tidak 
dapat dipasahkan dari masalah ekonomi nasional seluruhnya. Agar 
kegiatan perdagangan ekspor impor dapat berjalan dan mendatangkan 
devisa yang besar bagi negara perlu pula dukungan dari berbagai pihak 
yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan tersebut, salah satunya 
adalah kelompok promosi. Kelompok promosi iji terdiri atas berbagai 
bagian antara lain : 

1. Kantor Perwakilan dari produsen / eksportir asing di 
negara konsumen atau importir 

2. Kantor Perwakilan Kamar Dagang dan Industri dalam dan 
luar negri 

3. Misi perdagangan dan pameran dagang internasional 
9trade fair) yang senantiasa diadakan di pusat 
perdagangan dunia seperti Jakarta Fair, Tokyo Fair, 
Hannover Fair dan sebagainya. 

4. Badan Pengembangan Ekspor Nasional ( BPEN )- suatu 
instansi khusus yang didirikan oleh Departemen 
Perdagangan untuk melakukan kegiatan pengembangan 
dan promosi komoditi Indonesia ke luar negri, serta badab 
usaha lain seperti Indonesian Trade Center yang didirikan 
disejumlah negara. 

5. Kantor Bank Devisa ( DN/LN ) 
6. Atase Perdagangan di tiap-tiap kedutaan di luar negri. 
7. Majalah Dagang dan Industri termasuk lembaran buku 

kuning buku petunjuk telepon yang merupakan sarana 
promosi yang lazim juga. 

8. Brosur dan leaflet yang dibuat oleh masing-masing 
pengusaha ekspor termasuk price list yang dikirim dengan 
cuma-cuma. 

 
KELOMPOK PENDUKUNG 
Walaupun ekspotir maupun importir menjadi pelaku utama dalam 
perdagangan internasional namun kita tidak dapat mengabaikan peran 
dari pihak lain yang dapat melancarkan kegiatan eksportir dan importir. 
Pihak-pihak yang dimaksud adalah kelompok pendukung, yang 
mendukung terlaksananya kegiatan ekspor impor atau perdagangan 
internasional.  
 
Termasuk dalam kelompok ini antara lain : 
 
1.Badan Usaha Transportasi 
Dengan berkembangnya ekspor dan juga dengan adanya perombakan 
dalam bidang angkutan baik darat, laut maupun udara, dengan munculnya 
jasa pengangkutan yang dikenal dengan istilah freight forwader. Tugas dari 
badan ini adalah pengumpulan muatan, penyelenggaraan pengepakan 
sampai membukukan muatan yang diperdagangkan. 
 
2.Bank Devisa. 
Pihak yang memberikan jasa perkreditan dan pembiayaan, baik dalam 
bentuk kredit ekspor maupun sebagai uang muka jaminan L/C impor. 
Disamping itu bank devisa sangat diperlukan pada pembukaan L/C, 
penerimaan L/C, penyampaian dokumen-dokumen, maupun pada saat 
menegosiasi dokumen-dokumen tersebut.   
 
3.Maskapai Pelayaran  
Perusahaan pelayaran masih memegang peranan yang amat penting 
dalam pengangkutan barang atau muatan hingga sampai ke tujuan.  
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4.Maskapai Asuransi 
Resiko atas barang baik di darat maupun di laut tidak mungkin dipikul 
sendiri oleh para eksportir dan importir. Dalamhal ini maskapai asuransi 
memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam merumuskan 
persyaratan kontrak yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap 
transaksi itu. 
 
5.Kantor Perwakilan atau Kedutaan  
Selain untuk membantu promosi, kantor kedutaan di luar negri dapat pula 
mengeluarkan dokumen legalitas seperti consuler invoice yang berfungsi 
mengecek dan mensahkan pengapalan suatu barang dari negara tertentu. 
 
6.Surveyor  
Badan ini bertugas sebgai juru periksa terhadap kualitas, cara pengepakan, 
keabsahan dokumen-dokumen bagi barang-barang yang akan di ekspor 
atau di impor, di Indonesia perusahaan yang ditunjuk sebagai juru periksa 
adalah PT. Sucofindo. 
 
7.Pabean. 
Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai pengaman lalulintas 
barang serta dokumen yang masuk ke wilayah pabean. 
 

 
 
Tidak selamanya kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan sesuai 
dengan kondisi yang diinginkan, biasanya  sering terjadi hambatan atau 
masalah-masalah yang menjadi faktor penghalang bagi setiap negara yang 
terlibat didalamnya.  Masalah tersebut terbagi dalam dua kelompok utama 
yaitu masalah internal dan eksternal. 
 
FAKTOR  EKSTERNAL  
Masalah yang bersifat eksternal meliputi hal-hal yang terjadi di luar 
perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor impor. Masalah 
tersebut antara lain :  
 
1.Kepercayaan Antara Eksportir Importir 
Kepercayaan adalah salah satu faktor eksternal yang penting untuk 
menjamin terlaksananya transaksi antara eksportir dan importir. Dua pihak 
yang tempatnya berjauhan dan belum saling mengenal merupakan suatu 
resiko bila dilibatkan dengan pertukaran barang dengan uang. Apakah 
importir percaya untuk mengirimkan uang terlebih dahulu kepada 
eksportir sebelum barang dikirim atau sebaliknya apakah eksportir 
mengirimkan barang terlebih dahulu kepada importir sebelum melakukan 
pembayaran.  Oleh karena itu, sebelum kontrak jual beli diadakan masing-
masing pihak harus sudah mengetahui kredibilitas masing-masing. 
Beberapa cara yang lazim dilakukan untuk mencari kontrak dagang antara 
lain : 

 memanfaatkan buku petunjuk perdagangan yang 
berisi nama, alamat, dan jenis usaha. 

 Mencari dan mengunjungi perusahaan di negara 
lain. 

 meminta bantuan bank di dalam negri yang 
selanjutnya mengadakan kontak dengan bank 
korespondennya di luar negri untuk 
menghubungkan nasbah kedua bank. 

 Membaca publikasi dagang dalam dan luar negri. 
 Konsultasi dengan pengusaha dalam bidang yang 

sama. 
 Melalui perwakilan perdagangan. 
 Iklan 

 
Pada dasarnya faktor kepercayaan ini lebih dititikberatkan pada 
kemampuan kedua belah pihak baik eksportir maupun importir dalam 
menilai kredibilitas masing-masing.  
 
2.Pemasaran  
Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ono adalah ke negara 
mana barng akan dipasarkan untuk mendapatkan harga yang sebaik-
baiknya. Sebaliknya bagi importir yang penting diketahui adalah dari mana 
barang-barang tertentu sebaiknya akan diimpor untuk memperoleh 
kondisi pembayaran yang lebih baik. Dalam hal penetapan harga komoditi 
ekspor dan konsep pemasarannya, eksportir perlu mengetahui apakah 
dapat bersaing dalam penjualannya di luar negri, dengan mengetahui 
informasi mengenai : 
 

 ongkos atau biaya barang 
 sifat dan tingkat persaingan 
 luas dan sifat permintaan 

 
Sedangkan penentuan jenis-jenis barang didasarkan pada informasi 
mengenai : 

 peraturan perdagangan negara setempat 
 pembatasan mutu dan volume barang-barang 

tertentu 
 kontinuitas produksi barang 
 negara tujuan barang-barang ekspor 

 

Masalah pokok lain dalam hal pemasaran yang sering dihadapi oleh 
eksportir maupun importir adalah daya saing, yang meliputi :  

 Daya saing rendah dalam harga dan waktu 
penyerahan 

 Daya saing dianggap sebagai masalah intern 
eksportir, padahal sesungguhnya menjadi masalah 
nasional 

 Saluran pemasaran tidak berkembang di luar negri 
 Kurangnya pengetahuan akan perluasan pemasaran 

serta teknik-teknik pemasaran 
 
3.Sistem Kuota dan Kondisi Hubungan Perdagangan Dengan Negara Lain 
Keinginan Eksportir dan importir untuk mencari, memelihara atau 
meningkatkan hubungan dagang dengan sesamanya juga tergantung pada 
kondisi negara kedua pihak yang bersangkutan. Bilamana terdapat 
pembatasan seperti ketentuan kuota barang dan kuota negara, maka 
upaya meningkatkan transaksi yang saling menguntungkan tidak 
sepenuhnya dapat terlaksana.  
 
Upaya yang dapat dilakukan oleh setiap negara adalah dengan 
meningkatkan hubungan antar negara baik yang bersifat bilateral, 
multilateral, regional maupun internasional, guna menciptakan suatu 
turan dalam hal pembatasan barang (kuota) bagi transaksi perdaganga. 
Hal ini membuktikan bahwa pembatasan terhadap barang-barang yang 
masuk ke suatu negara serta hubungan antara negara tempat terjadinya 
perdagangan menjadi faktor penentu kelancaran proses ekspor impor 
 
4.Keterkaitan Dalam Keanggotaan Organisasi Internasional 
Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional dimaksudkan 
untuk mengatur stabilitas harga barang ekspor di pasar internasional. 
Namun terlepas dari manfaat yang diperoleh dari keanggotaan organisasi 
tersebut, keanggotaan didalamnya tak jarang merupakan penghambat 
untuk dapat melakukan tindakan tertentu bagi peningkatan transaksi 
komoditi yang bersangkutan, seperti contoh ICO dengan kuota kopi, serta 
penentuan harga yang lebih bersaing yang sering dihadapi anggota-
anggota OPEC.  
 
5.Kurangnya Pemahaman Akan Tersedianya Kemudahan-kemudahan 
Internasional 
Kemudahan-kemudahan internasional seperti ASEAN Preferential Trading 
Arrangement yang menyediakan kemudahan trarif sangat berguna bagi 
pengembangan perdagangan antara negara ASEAN. Kemudahan tarif yang 
disediakan bersifat timbal balik dan pemanfaatannya dilakukan dengan 
menerbitkan Formulir C oleh negara asal barang. Juga adanya tax treaty 
antar negara-negara tersebut. 
 
FAKTOR INTERNAL 
Keharusan perusahaan-perusahaan ekspor impor untuk memenuhi 
persyaratan berusaha adakalanya tidak mendapat perhatian sungguh-
sungguh. Persiapan teknis yang seharusnya telah dilakukan diabaikan 
karena diburu oleh tujuan yang lebih utama yakni mendapatkan 
keuntungan yang cepat dan nyata. Masalah yang bersifat internal meliputi 
hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi 
kegiatan ekspor impor. Masalah tersebut antara lain :  
 
1.Persiapan Teknis 
Menyangkut persyaratan-persyaratan dasar untuk pelaksanaan transaksi 
ekspor impor berupa : 

 Status badan hukum perusahaan 
 Adanya izin usaha (SIUP) serta izin ekspor maupun 

impor (APE,APES, API, APIS, APIT) 
 Kemapuan menyiapkan persyaratan-persyaratan lain 

seperti dokumen pengapalan, realisasi pengapalan 
serta kejujuran dan kesungguhan berusaha 
termasuk itikad baik. 

 
Dari sisi eksportir terkadang masalah yang timbul adalah kemampuang 
yang bersangkutan dalam menyiapkan dokumen-dokumen pengapalan 
serta itikad baik dan kejujuran untu mengirimkan barangnya. 
Perusahaan ekspor impor haruslah menjaga reputasi perusahannya, 
disamping itu untuk menjamin kelangsungan izin usahanya maka 
kontinuitas aktivitas –aktivitas transaksinya harus dipertahankan dan 
ditingkatkan. 
 
2.Kemampuan dan Pemahaman Transaksi Luar Negri 
Keberhasilan transaksi ekspor impor sangat didukung oleh sejauhmana 
pengetahuan atau pemahaman eksportir/importir menyangkut dasar-
dasar transaksi ekspor impor, tata cara pelaksanaan, pengisian dokumen 
serta peraturan-peraturan dalam dan luar negri. 
 
3.Pembiayaan 
Pembiayaan transaksi merupakan masalah yang penting yang tidak jarang 
dihadapi oleh para pengusaha eksportir/importir kita. Biasanya masalah 
yang dihadapi antaralain ketercukupan akan dana, fasilitas pembiayaan 
dana yang dapat di peroleh serta bagaimana cara memperolehnya. Dalam 
hal ini para pengusaha harus mampu mengatur keuangannya secara bijak 
dan mempelajari serta memanfaatkan kemungkinan fasilitas-fasilitas 
pembiayaan untuk pelaksanaan transaksi-transaksi yanmg dilakukan. 
Menyangkut bagaimana para eksportir/importir membiayai transaksi 
perdagangan.  
 
4.Kekurangsempurnaan Dalam Mempersiapkan Barang 
Khusus dalam transaksi ekspor, kurang mampunya eksportir dalam 
menanggulangi penyiapan barang dapat menimbulkn akibat yang tidak 
baik bagi kelangsungan hubungan transaksi dengan rekannya di luar negri. 
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Masalah-masalah yang timbul adalah akibat dari hal-hal berikut : 
 Pengiriman barang terlambat disebabkan oleh 

kesulitas administrasi dan pengaturan 
pengangkutan, peraturan-peraturan pemerintad dan 
sebagainya. 

 Mutu barang yang tidak dapat dipertahankan sesuai 
dengan perjanjian 

 Kelangsungan penyediaan barang sesuai dengan 
perjanjian tidak dapat dipenuhi.  

 Pengepakan yang tidak memenuhi syarat 
 Keterlambatan dalam pengiriman dokumen-

dokumen pengapalan. 
 
5.Kebijaksanaan Dalam Pelaksanan Ekspor Impor 
Kelancaran transaksi ekspor impor sangat tergantung pada peraturan-
peraturan yang mendasarinya. Peraturan-peraturan yang apabila sering 
berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan salah pengertian 
dan kekliruan, baik di pihak pengusaha di dalam negri maupun pengusaha 
d luar negri. Diperlukan penjelasan yang cukup tentang latar belakang 
perubahan-perubahan dan tujuannya, sehingga masing-masing pihak 
memaklumi dan mengetahui aturan main dalam transaksi selanjutnya. 
 

 
 
 
Pada kegiatan ekspor impor proses pembayaran antara negara dapat 
dilakukan melalui berbagai cara antara lain Secara Tunai (Cash Payment), 
Pembayaran Kemudian (Open Account), Wesel Inkaso (Collection Draft), 
Konsinyasi (Consignment), Letter Of Credit (L/C) 
 
SECARA TUNAI (CASH PAYMENT) ATAU PEMBAYARAN DIMUKA 
(ADVANCE PAYMENT) 
Dalam sistem pembayaran ini  pembeli (Importir) membayar dimuka (pay 
in advance) kepada penjual (Eksportir) sebelum barang-barang dikirim 
oleh penjual tersebut. Ini berarti importer memberikan kredit kepada 
eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya.  Faktor pertimbangan 
dilakukannyan sistem  ini antara lain : 

 Kepercayaan Importir terhadap ekspor  
 Keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak  akan 

melarang ekspor 
 Keyakinan importir bahwa pemerintah importir mengijinkan 

pembayaran 
 dimuka 
 Importir mempunyai likuiditas yang cukup 

 
Pelaksanaan sistem ini lazim digunakan dalam kondisi pasar yang baik bagi 
penjual. Besarnya pembayaran biasanya 100 % dari besarnya barang yang 
diekspor. Dalam sistem pembayaran ini importir menanggung segala 
resiko, baik pembayaran yang dilakukan atau kemungkinan tidak 
dikirimnya barang-barang yang dipesan. 
 
PEMBAYARAN  KEMUDIAN (OPEN ACCOUNT)  
Sistem pembayaran dimana belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh 
importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan 
diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. 
Eksportir setelah melakukan pengapalan barang akan mengirimkan invoice 
kepada importir.Dalam invoice tersebut eksportir akan mencantumkan 
tanggal dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran. 
Sistem pembayaran ini dapat terjadi apabila : 

 Ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir 
 Barang-barang dan dokumen akan langsung dkorim kepada 

pembeli 
 Eksportir kelebihan dana 
 Eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang 

melarang transfer pembayaran. 
 
Resiko-resiko yang dapat terjadi dalam sistem pembayaran ibi antara lain :  

 Eksportir tidak mendapat perlindungan apakah importir akan 
membayar. 

 Dalam hal importir tidak membayar, eksportir akan kesulitan 
dalam membuktikannya di pengadilan karena tidak ada bukti-
bukti 

 Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi 
eksportir. 

 
 
WESEL INKASO (COLLECTION DRAFT) 
Dalam sistem ini eksportir memiliki hak pengawasan barang-barang 
sampai weselnya (draft) dibayar importir. Eksportir atau penarik wesel 
(drawer) mengapalkan barang sementara dokumen pemilikan atas 
pengiriman barang secara langsung atau melalui bank importir dikirim ke 
importir. Penyerahan dokumen kepada importir didasarkan pada : 
 
1.D/P (Document against Payment) : penyerahan  dokumen kepada 
importir dilakukan apabila importir telah membayar 
 

2. D/A (Document against Acceptance) : penyerahan dokumen kepada 
importir  dilakukan apabila importir telah mengaksep weselnya 
KONSINYASI (CONSIGNMENT) 
Sistem pengiriman barang-barang ekspor pada importer di luar negri di 
mana barang-barang tersebut dikirim oleh ekspotir sebagai titipan untuk 
dijualkan oleh importir dengan harha yang telah ditetapkan oleh eksportir, 
arang-barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada eksportir. 
Dalam system ini eksportir memegang hak milik atas barang, sedangkan 
importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. Resiko 
yang dapat timbul dalam system ini antara lain : 
 

 Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang 
diperdagangkan. 

 Tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran. 
 Eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang 

melaporkan barang yang terjual tidak sesuai dengan yang 
sebenarnya. 

 Bila impotir tidak membayar, tidak ada bukti untuk 
menuntutnya di pengadilan. 

 
LETTER OF CREDIT (L/C) 
Suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bang atas permintaan importir 
yang ditujukan kepada eksportir di luar negri yang menjadi relasi importir 
tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-
wesel atas importir bersangkutan.  
Sistem pembayaran dengan L/C merupakan cara yang paling aman bagi 
eksportir untuk memperoleh hasil dari penjualan barangnya dari importir, 
sepanjang eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai 
dengan yang disyaratkan dalam L/C. Kepastian akan amannya kepentingan 
kedua belah pihak (eksportir dan importir) dengan menggunaan L/C antara 
lain: 

 Kepada penjual dipastikan akan adanya pembayaran bilamana 
dokumen-dokumen pengapalan lengkap sesuai dengan syarat 
L/C 

 Kepada importir dipastikan bahwa pembayaran hanya dapat 
dilakukan oleh bank bila sesuai dengan persyaratan L/C. 

 
Pembayaran yang dipastikan itu pun tergantung dari jenis L/C yang dibuka 
yaitu apakah L/C tersebut irrevocable atau irrevocable comfirmed. 
Demikian juga dari segi tenor (jangka waktu) pembayaran wesel dapat 
diatur apakah wesel segera dibayar yakni dengan sight L/C yang weselnya 
ditarik at sight, atau usance term L/C, dimana eksportir akan menarik 
wesel berjangka yang disebut time draft yang harus di aksep oleh bank dan 
dibayarkan setelah jatuh tempo. Dalam transaksi L/C ini bank hanya 
melihat dan berkepentingan dalam dokumen-dokumen saja dan tidak 
terlibat dalam barang-barang. Karena itu L/C tidak menjamin importir 
bahwa isi pengapalan adalah sesuai dengan yang disebut dalam “sales 
contract” antar kedua pihak eksportir dan importir. Terdapat tiga kontrak 
terpisah yang dikaitkan dengan L/C yaitu : 

 Kontrak jual beli (sales contract) antara penjual (eksportir dan 
pembeli (importir). 

 Instrumen L/C yang merupakan kontrak antara eksportir 
(beneficiary) dan bank pembuka  L/C (issuing bank). 

 L/C atau “perjanjian jaminan” yang merupakan kontrak antara 
importir (applicant) dan bank pembuka L/C (issuing bank) 

 
Tata cara pembayaran dengan menggunakan L/C dapat dilihat pada 
gambar serta penjelasan berikut : 
 

 
 
1. Importir meminta kepada banknya (bank devisa) untuk membuka suatu 
L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak 
sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku 
untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank 
melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan 
pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai 
opening/issuing bank. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu 
koresponden bank di luar negri. Koresponden bank yang bertindak sebagai 
perantara kedua ini disebut sebagai advising bank atau notifiying bank. 

BAB 19 

PEMBAYARAN EKSPOR- IMPOR : LETTER 0F 

CREDIT (L/C) DAN BILL OF LADING 
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Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan 
L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut beneficiary.  
2. Eksportir menyerahkan barang ke Carrier, sebagai gantinya Eksportir 
akan mendapatkan bill of lading. 
 
3. Eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan 
pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah 
mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Bill of lading 
tersebut kemudian diberikan kepada Importir.  
 
4. Importir menyerahkan bill of lading kepada Carrier untuk ditukarkan 
dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. 
 
LETTER OF CREDIT (L/C) 
Transaksi perdagangan ekspor impor pada dasarnya dapat dilakukan 
dengan atau tanpa L/C, manun karena L/C melindungi kepentingan kedua 
belah pihak, eksportir dan importir, di mana bank ikut terlibat dan 
mengurangi resiko tertentu maka transaksi dengan L/C lebih disenangi. L/C 
memegang peranan penting dalam perdagangan internasional dan akan 
terus merupakan instrument yang paling ampuh dalam jasa-jasa 
perbankan. Faktor-faktor yang menjadi dasar terus berkembangnya 
penggunaan L/C tersebut antara lain adanya pengawasan devisa di 
beberapa negara, ketidakpastian situasi perekonomian dan diperlukan 
suatu cara bagi eksportir untuk melancarkan pembayaran barang-barang 
ekspornya. 
 
Dilihat dari segi penggunaannnya L/C dapat dibedakan menjadi 
Documentary L/C yang sering disebut dengan Commercial atau 
Merchandise L/C merupakan L/C yang berdokumen dan menangani 
pergerakan dari barang-barang ekspor impor. Apabila tidak berdokumen 
maka L/C tersebut disebut Clean L/C yang salah satu contohnya adalah 
Stand By L/C 
 
ISTILAH DAN DEFINISI L/C 
Letter of Credit (L/C) sering disebut juga dengan istilah Documentary 
Credit, yang memiliki beberapa istilah seperti Authority To Purchase, 
Authority To Pay yang memiliki arti yang sama. Istilah L/C tersebut tidak 
lain adalah untuk mencerminkan pengertian akan pentingnya penggunaan 
L/C oleh bank sebagai alat yang mampu untuk membiayai penyerahan 
barang dagang. L/C memberikan dua kepastian yaitu mekanisme 
pembiayaan dan hubungan antara perkembangan-perkembangan atau 
variasi dalam L/C dengan perkembangan atau variasi mekanisme komersial 
untuk mana L/C tersebut secara khusus diciptakan guna memudahkannya. 
 
Letter of Credit (L/C) didefinisikan sebagai suatu surat yang dikeluarkan 
oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir 
di luar negri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak 
kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir 
bersangkutan. Definisi lain yang lebih luas adalah suatu pernyataan yang 
dikeluarkan oleh bank untuk mempertaruhkan credit (tingkat 
kepercayaan) akan dirinya yang telah cukup dikenal baik, sebagai 
pengganti credit terhadap importir tersebut, yang mungkin baik juga tapi 
tidak begitu dikenal. 
 
Dalam publikasi terbitan ICC dinyatakan bahwa L/C adalah perjanjian 
tertulis dari sebuah bank (issuing bank) yang diberikan kepada penjual 
(beneficiary) atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi pembeli 
(applicant) untuk melakukan pembayaran yaitu dengan cara membayar, 
mengaksep atau menegodiasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka 
waktu yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan. 
 
TUJUAN DAN FUNGSI L/C 
L/C pada umumnya cenderung ditujukan untuk kepentingan eksportir dan 
sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan L/C 
guna kepentingannya sebelum pengapalan barang terjadi.  Berdasarkan 
L/C maka bank-bank yang terlibat setuju mengadakan pembayaran atas 
dokumen-dokumen yang diserahkan bila menurut pengamatannya telah 
memenuhi persyaratan L/C. Bank sama sekali tidak terikat dan tidak punya 
kepentingan atas kontrak barang. 
 
Bilamana barang yang dikapalkan ternyata salah atau lebih rendah 
mutunya akan tetapi dokumen yang bersangkutan memenuhi syarat, maka 
importirlah yang bertabnggungjawab atas pembayarannya kendatipun 
dokumen tersebut telah dipalsukan. Bisa juga terjadi bahwa importir 
memerima barang-barang yang tidak sesuai dengan yang dinminta tetapi 
ia terpaksa harus membayarnya juga. Untuk mencegah kerugian tersebut 
importir dapat menggunakan berbagai pilihan kemungkinan langkah-
langkah yang dapat dilakukan pada saat proses penanganan L/C. 
 
Penggunaan L/C dimaksudkan untuk mempermudah proses pembayaran 
serta memberikan jaminan terlaksananya pembayaran tersebut. Adapun 
fungsi dari L/C itu sendiri dapat disimpulkan sebagai berikut :  

 Merupakan perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi 
komersial internasioanal 

 Memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 
transaksi yang diadakan 

 Memastikan terjadinya pembayaran sepanjang syarat-syarat 
L/C dipenuhi 

 Merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen 
dan bukan atas barang dagang 

 Membantu bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada 
importir 

 
 
 

Secara umum bentuk dari L/C dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.  
 

THE MOON BANK 

INTERNATIONAL OPERATIONS 

5 MOONLIGHT BLVD., 

EXPORT-CITY AND POSTAL CODE 

EXPORT-COUNTRY 

 

 

OUR ADVICE NO. 

      MB-5432 

 

ISSUING BANK REF. NO. & DATE 

SBRE-777     January 26, 2011    

 

                                                                                                                            

TO UVW Exports 

88 Prosperity Street East, Suite 707 

Export-City and Postal Code 

Dear Sirs: 

We have been requested by     The Sun Bank, Sunlight City, Import-Country 

to advise that they have opened with us their     irrevocable           documentary credit 

number     SB-87654 

for account of     DEF Imports, 7 Sunshine Street, Sunlight City, Import-Country 

in your favor for the amount of     not exceeding Twenty Five Thousand U.S. Dollars 

(US$25,000.00) 

available by your draft(s) drawn on     us 

 at     sight                                           for     full             invoice value 

accompanied by the following documents: 

1.   Signed commercial invoice in five (5) copies indicating the buyer's 

Purchase Order No. DEF-101 dated January 10, 2011. 

2.   Packing list in five (5) copies. 

3.   Full set 3/3 clean on board ocean bill of lading, plus two (2) non-negotiable copies, 

issued to order of The Sun Bank, Sunlight City, Import-Country, notify the above 

accountee, marked "freight Prepaid", dated latest March 19, 2011, and showing 

documentary credit number. 

4.   Insurance policy in duplicate for 110% CIF value covering Institute Cargo Clauses 

(A), Institute War and Strike Clauses, evidencing that claims are payable in Import-

Country. 

Covering:     100 Sets 'ABC' Brand Pneumatic Tools, 1/2" drive, 

                complete with hose and quick couplings, CIF Sunny Port 

Shipment 

from 
Moonbeam Port, Export-Country       to     Sunny Port, Import-Country 

Partial 

shipment 
prohibited 

Transhipment permitted 

 

Special conditions: 

1.   All documents indicating the Import License No. IP/123456 dated January 18, 2011. 

2.   All charges outside the Import-Country are on beneficiary's account. 

Documents must be presented for payment within     15               days after the date of 

shipment. 

Draft(s) drawn under this credit must be marked 

 

      Drawn under documentary credit No. SB-87654 of The Sun Bank, 

      Sunlight City, Import-Country, dated January 26, 2011 

We confirm this credit and hereby undertake that all drafts drawn under and in conformity 

with the 

terms of this credit will be duly honored upon delivery of documents as specified, if 

presented at 

this office on or before     March 26, 2011 

 

  Very truly yours, 

  

 

  Authorized Signature 

  

 

 

Unless otherwise expressly stated, this Credit is subject to the Uniform Customs and 

Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, International Chamber of Commerce 

Publication No. 500. 

 
     
 
              
 
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM L/C 
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Pada proses pembayaran dengan menggunakan L/C ada beberapa pihak 
yang akan terkait dan terlibat didalamnya. Pihak-pihak yang dimaksud 
antara lain : 
 
1.Pihak Langsung 
a. Pembeli 

 Disebut juga applicant/account 
party/accountee/importir/buyer. 

 Pihak yang memohon pembukaan 
L/C. 

 Kredibilitasnya harus memuaskan 
dalam  pertimbangan bank. 

 
b.Penjual 

 Disebut juga beneficiary/party to be paid/ 
exporter/seller/shiper 

 Pihak kepada siapa L/C 
diterbitkan/diperuntukkan. 

 Pihak yang memenuhi syarat L/C yang diterima 
dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada 
bank pembayar. 

 
c.Bank pembuka (penerbit) L/C 

• Disebut juga opening bank/issuing 
bank/importer’s bank. 

• Bank pembeli yang membuka atau 
menerbitkan L/C kepada beneficiary, biasanya 
melalui perantaraan bank di negara 
beneficiary. 

• Yang memeriksa dokumen-dokumen untuk 
memastikan kecocokannya dengan syarat-
syarat L/C. 

• Yang mengatur pembiayaan transaksi bilamana 
diminta. 

• Yang melepaskan dokumen L/C kepada 
pembeli dan meminta pembayaran dari 
rekening pembeli. 

 
d.Bank penerus L/C 

• Disebut juga advising bank/seller’s bank/ 
foreign correspondent bank 

• Bank yang memberitahukan atau meneruskan 
L/C dan menegaskan kebenaran dari L/C 
tersebut kepada eksportir tanpa disertai 
kewajiban lain. 

• Bank ini dapat juga dimungkinkan sebagai 
paying bank atau confirming bank , bahkan 
sebagai issuing bank dalam hal berbeda 
dengan opening bank. 

 
e.Bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran L/C 

• Disebut juga confirming bank/foreign 
coresspondent bank. 

• Bank kedua, biasanya advising bank yang 
bertindak sebagai confirming bank, yaitu 
menegaskan kepada beneficiary bahwa L/C 
tersebut otentik dan bilamana importir atau 
opening bank tidak melakukan pembayaran 
maka bank kedua ini akan membayarnya.  

 
f.Bank pembayar 

• Disebut juga paying bank. 
• Bank yang namanya disebutkan dalam L/C 

sebgai pihak yang melakukan pembayaran 
kepada beneficiary asalkan dokumen-dokumen 
sesuai dengan syarat L/C. 

 
g. Bank yang menegosiasi 

• Disebut juga negotiating bank. 
• Bank yang biasanya namanya tidak disebutkan 

dalam L/C, yang menyetujui untuk membeli 
wesel dari beneficiary. 

 
h.Bank yang diminta mengganti pembayaran (me-reimburse) 

• Disebut juga reimburse bank. 
• Bilamana antar bank eksportir dan bank 

importir tidak ada hubungan rekening maka 
untuk penyelesaiannya pembayarannya 
biasanya ditunjuk bank ketiga. 

 
2.Pihak Tidak Langsung 
 
a.Perusahaan pelayaran (pengapalan) 

• Menerima barang-barang dagang dari 
shiper/eksportir/freight forwader dan 
mengatur pengangkutan barang-baranmg 
tersebut. 

• Menerbitkan Bill of Lading (B/L) atau surat 
bukti muat barang. 

 
b.Bea dan Cukai (Pabean) 

• Bagi importir, sebagai agen dan akan 
memberikan izin untuk pelepasan barang 
bilamana dokumen B/L telah dilakukan 
pembayaran. 

• Bagi eksportir, pihak yang meneliti dokumen 
serta pembayaran pajak dan memberikan izin 
barang untuk dimuat di kapal. 

c.Perusahaan asuransi 
• Pihak yang mengasuransikan barang-barang 

yang dikapalkan sesuai nilai yang syaratkan. 
• Pihak yang mengeluarkan sertifikat atau polis 

asuransi untuk menutup resiko yang 
dikehendaki. 

• Pihak yang menyelesaikan tagihan atau klaim 
kerugian-kerugian. 

 
d.Badan pemeriksa atau SGS/Perwakilan Sucofindo (khusus Indonesia) 

• Pihak yang ditunjuk pemerintah untuk 
memeriksa kebenaran barang-barang impor di 
negara asal impor barang, dan barang-barang 
ekspor tertentu di negara tempat tibanya 
barang. 

• Pihak yang ditunjuk pemerintah atau yang 
berwenang dalam pemeriksaan mutu, jenis, 
jumlah barang dan sebagainya. 

 
e.Badan-badan peneliti lainnya 

• Yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 
mengeluarkan surat-surat keterangan atau 
setifikat lainnya bagi barang-barang yang 
diperdagangkan. 

 
JENIS-JENIS L/C 
L/C yang digunakan sebagai alat pembayaran memiliki berbagai macam 
jenis dan bentuk. Hal ini disesuaikan dengan kontrak perjanjian dalam 
perdagangan tersebut, adapun jenis-jenis L/C antara lain :  
 
1.Revocable L/C .  
L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh 
opener atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari 
beneficiary. Pihak eksportir kemungkinan akan menghadapi masalah untuk 
segera memperoleh pembayaran dari importir sedang sebaliknya pihak 
importir, L/C ini akan memberikan kelonggaran karena dapat di ubah atau 
dibatalkan tanpza pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary.  
 
2.Irrevocable L/C . 
 L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku (validity) yang 
ditentukan dalam L/C tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk 
menerima wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan 
mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang 
bersangkutan dengan L/C tersebut. 
 
3.Irrevocable dan Confirmed L/C . 
L/C yang  diangggap paling sempurna dan paling aman dari sudut 
penerima L/C (beneficiary) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang 
ditarik atas L/C ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh 
advising bank, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah 
dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable.  
 
4.Clean Letter of Credit. 
Dalam L/C ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu 
wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan 
pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan 
penyerahan kuitansi biasa. 
 
5.Documentary Letter of Credit.  
Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan 
dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari L/C. 
 
6. Documentary L/C dengan Red Clause. 
 Jenis L/C ini, penerima L/C (beneficiary) diberi hak untuk menarik 
sebagian dari jumlah L/C yang tersedia dengan penyerahan kuitansi biasa 
atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya, 
sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal documentary L/C. L/C 
ini merupakan kombinasi open L/C dengan documentary L/C. 
 
7.Revolving L/C. 
 L/C ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa 
mengadakan perubahan syarat khusus pada L/C tersebut. Misalnya, untuk 
jangka waktu enam bulan, kredit tersedia setiap bulannya US$ 1.200, 
berarti secara otomatis setiap bulan (selama enam bulan) kredit tersedia 
sebesar US$ 1.200, tidak peduli apakah jumlah itu dipakai atau tidak. 
 
8.Back to Back L/C .  
Dalam L/C ini, penerima (beneficiary) biasanya bukan pemilik barang, 
tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima L/C ini terpaksa 
meminta bantuan banknya untuk membuka L/C untuk pemilik barang-
barang yang sebenarnya dengan menjaminkan L/C yang diterimanya dari 
luar negri. 
 
BILL OF LADING (B/L) 
 
DEFINISI 
Bill of Lading (B/L) adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di 
dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan 
juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang 
melalui laut. Banyak istilah yang pengertian dan maksudnya sama dengan 
B/L seperti Air Waybill untuk pengangkutan dengan pesawat udara, 
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Railway Consignmnet Note untuk pengangkutan menggunakan kereta api 
dan sebagainya. 
 
Untuk lebih memudahkan pemahaman disini kita menggunakan istilah B/L. 
Dalam bahasa Indonesia B/L sering disebut dengan konosemen, 
merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai 
sifat jaminan atau pengamanan. Asli B/L menunjukkan hak pemilikan atas 
barang-barang dan tanpa B/L seseorang atau pihak lain yang ditunjuk tidak 
dapat menerima barang-barang yang disebutkan di dalam B/L. 
 
PIHAK-PIHAK YANG TERCANTUM DALAM B/L 
Penggunaan B/L sebagai bagian dari dokumen yang dibutuhkan dalam 
perdagangan ekspor impor melibatkan berbagai pihak, antara lain : 

1. Shipper yaitu pihak yang bertindak sebagai beneficiary. 
2. Consignee yaitu pihak yang diberitahukan tentang tibanya 

barang-barang 
3. Notify party yaitu pihak yang ditetapkan dalam L/C 
4. Carrier yaitu pihak pengangkutan atau perusahaan 

pelayaran 
 
FUNGSI POKOK B/L  
B/L memiliki fungsi antara lain : 

1. Bukti tanda penerimaan barang, yaitu barang-barang yang 
diterima oleh pengangkut (carrier) dari shipper (pengirim 
barang atau eksportir) ke suatu tempat tujuan dan 
selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada 
pihak penerima (consignee atau importir)  

2. Bukti pemilikan atas barang (document of title) , yang 
menyatakan bahwa orang yang memegang B/L 
merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum 
pada B/L/ 

3. Bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang 
antara pihak pengangkut dengan pengiriman. 

 
PEMILIKAN BILL OF LOADING (B/L)  
Kepemilikan suatu B/L dapat didasarkan kepada beberapa hal antara lain :  
1.B/L atas pemegang (Bearer B/L) 
Jenis B/L ini jarang digunakan. Yang dimaksud dengan “bearer” adalah 
pemegang B/L dan karena itu setiap orang yang memegang atau memiliki 
B/L tersebut dapat menagih barang-barang yang tersebut pada B/L. Jenis 
ini mencantumkan kata “bearer” di bawah alamat  consignee. 
 
2.Atas nama dan kepada order (B/L made out to order) 
Pada B/L ini akan tercantum kalimat “consigned to order of” di depan atau 
di belakang nama consignee atau kepada notify address. Biasanya syarat 
B/L demikian ini ditandai dengan mencantumkan kata order pada kotak 
consignee pada B/L yang bersangkutan. 
 
Pemilikan  B/L ini dapat dipindahkan oleh consignee kepada orang lain 
dengan endorsement yaitu menandatangani bagian belakang B/L tersebut. 
Bunyi kata-kata atau kalimat pada bagian belakang B/L adalah sebagai 
berikut :  
 

 
 
3.B/L atas Nama (straight B/L) 
Bila sebuah B/L diterbitkan dengan mencantumkan nama si penerima 
barang (consignee) maka B/L tersebut disebut B/L atas nama (straight B/L). 
Pada straight B/L menggunakan kata-kata “consigned to” atau “to” yang 
diletakkan diatas alamat dari consignee tersebut. Apabila diinginkan 
pemindahan hak milik barang-barang tersebut maka haruslah dengan cara 
membuat pernyataan pemindahan hak milik yang disebut declaration of 
assignment, dan bilamana dilakukan endorsement maka pemindahan 
pemilikan tersebut tidak dianggap berlaku. 
 
JENIS-JENIS  B/L 
Suatu B/L dapat dibedakan berdasarkan penyataan yang terdapat pada B/L 
tersebut, dibagi menjadi beberapa jenis antara lain : 
 
1.Received for Shipment B/L 
B/L yang menunjukkan bahwa barang-barang telah diterima o;rh 
rtusahaan pelayaran untuk dikapalkan, tetapi belum benar –benar dimuat 
atau dikapalkan pada batas waktu yang ditetapkan dalam L/C yang 
bersangkutan. Resiko yang mungkin akan terjadi pada B/L jenis ini adalah :  

 Kemungkinan barang akan dimuat dengan kapal lain. 
 Bila terjadi pemogokan, barang-barang tersebut terbengkalai 

dan rusak. 
 Kemungkinan penambahan ongkos atau biaya lain seperti sewa 

gudang dan sebagainya. 
 
2.Shipped on Bard B/L 
B/L yang dikeluarkan apabila perusahaan perkapalan yang bersangkutan 
mengakui bahwa barang-barang yang akan dikirim benar-nebar telah 
berada atau dimuat diatas kapal.  
 
 
 
3.Short Form B/L 

B/L yang hanya mencantumkan ctatan singkat tentang barang ynag 
dikapalkan (tidak termasuk syarat-syarat pengangkutan). 
 
4.Long Form B/L 
B/L yang memuat seluruh syarat-syarat pengangkutan secara terperinci. 
 
5.Through B/L 
B/L yang dikeluarkan apabila terjadi transhipment akibat dari tidak 
tersedianya jasa langsung ke pelabuhan tujuan. 
 
6.Combined Transport B/L 
B/L yang digunakan pada saat terjadi transhipment dilanjutkan kemudian 
dengan pengangkutan darat. 
 
7.Charter Party B/L 
B/L yang digunakan apabila pengangkutan barang menggunakan “charter” 
(sewa borongan sebagian / sebuah kapal). 
 
8.Liner B/L 
B/L yang dikeluarkan untuk pengangkutan barang dengan kapal yang telah 
memiliki jalur perjalanan serta persinggahan yang terjadwal dengan baik 
 
KONDISI B/L 
Kondisi suatu B/L dapat dinyatakan dalam beberapa kategori  berdasarkan 
keadaan barang yang diterima untuk di muat : 
 
1.Clean B/L 
B/L yang didalamnya tidak terdapat catatan-catatan tentang kekurangan-
kekurangan  mengenai barang serta menyatakan barang yang dimuat 
dalam keadaan baik dan lengkap dengan tidak ada cacat. Pada B/L 
tersebut terdapat kata-kata : “Shipped in apparent good order and 
conditions on board ………” 
 
2.  Unclean B/L 
B/L yang didalamnya terdapat catatan menyatakan barang yang tidak 
sesuai dengan syarat-syarat L/C dan terdapat kerusakan pada barang. 
Biasanya catatan tersebut dinyatakan dalam kata-kata : old gunny bag, 
stained case, straw wrapped only, unprotected dan sebagainya. 
 
3.Stale B/L 
 B/L yang belum sampai kepada consignee atau agennya agennya ketika 
kapal  pembawa barang-barang  telah tiba di pelabuhan tujuan . 
Masalah yang timbul bila barang-barang  tidak diambil di pelabuhan tujuan 
dapat terjadi seperti  : 

o Kemungkinan pencurian dan pencurian kecil-kecilan 
( pilferage) 

o Penalty yang dibebankan pengusaha  pelabuhan tiap 
hari (biaya demurrage) 

o Kerusakan-kerusakan  barang 
o Penjualan melalui lelang umum 

 
Oleh karena itu Stale B/L dapat dihindarkan dengan cara : 

o Mengizinkan pengiriman B/L langsung kepada 
pembeli tanpa melaui bank 

o Mengizinkan pengiriman B/L langsung  kepada agen 
di negara pembeli 

o Mengizinkan pengiriman B/L langsung kepada kapal 
pengangkut 

 
PENANGANAN B/L 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menangani penerimaan B/L 
khususnya oleh petuas bank yang terlibat didalamnya antara lain: 

1. B/L harus diterima langsung dari maskapai pemgapalan 
atau pengangkutan yang menerbitkannya. 

2. Pada B/L harus disebutkan nama dan alamat eksportir, 
consignee, order dari bank devisa yang menegisier. 

3. B/L harus ditandatangani oleh pejabat yang berhak 
menandatanganinya, specimen tanda tangan telah ada 
pada bank. 

4. B/L harus dicocokan dengan Invoice dan L/C dalam hal :  
 

o nomor dan tanggal L/C serta nama bank pembuka 
L/C 

o nama, jumlah dan ukuran barang 
o pelabuhan pengiriman 
o pelabuhan tujuan 
o pihak pengirim dan penerima 

 
5. Bank harus dapat mengenal dan membedakan syarat-syarat B/L 

yang dapat diterima dari jenis-jenis pernyataan dalam B/L yang 
ada, yaitu : 

 Shipped on Board B/L  : dapat diterima 
 Received for Shipment  : tidak dapat diterima dan harus minta 

“L/C amendment” 
5. Bank tidak dibenarkan menerima atau menegosiasi 

Unclean B/L kecuali syarat L/C tegas-tegas 
mengizinkannya. 

6. Tanggal B/L tidak boleh melewati batas tanggal 
pengapalan terakhir  

7. B/L harus cocok dengan L/C tentang pelaksanaan 
pembayaran freight (prepaid, payable at destination atau 
collect). 

8. Dalam hal ekspor dilaksanakan dengan transshipment, 
harus diteliti apakah : 
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o Diminta through B/L dengan second carrier 
endorsement atau cukup dengan through B/L tanpa 
second carrier endorsement. 

o Diminta B/L issued by second carrier (hanya 
diizinkan untuk pelaksanaan transhipment di dalam 
negri kecuali ada perubahan peraturan). 

 
  

 
 
Semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan internasional 
(ekspor impor), baik yang dikeluarkan pengusaha, perbankan, pelayaran, 
dan instansi lainnya mempunyai arti dan peranan penting. Oleh sebab itu 
semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan 
diteliti dengan seksama.  Dokumen-dokumen dlam perdagangan 
internasional (ekspor impor0 tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga 
kelompok yaitu dokumen induk, dokumen penunjang dan dokumen 
pembantu. 
 
DOKUMEN INDUK 
Yang dimaksud dengan dokumen induk adalah dokumen inti yang 
dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan internasional, yang 
memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi.. 
Termasuk dalam dokumen ini antara lain : 
 
1. Letter Of Credit (L/C) 
Suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bang atas permintaan importir 
yang ditujukan kepada eksportir di luar negri yang menjadi relasi importir 
tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-
wesel atas importir bersangkutan. Penjelasan mengenai L/C telah dibahas 
pada ban sebelumnya (lihat bab 5). 
 
2. Bill Of Lading (B/L) 
Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga 
merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya 
kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Penjelasan rinci 
tentang B/L telah diterangkan pada bab sebelumnya (lihat bab 6). 
 
3. Faktur  (Invoice) 
Adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan, data-data dalam 
invoice akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, 
jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk. 
Faktur (invoice) dapat dibedakan ke dalam tiga bentu yaitu : 
 
a.Proforma Invoice 
Merupakan penawaran dalam bentuk faktur biasa dari penjual kepada 
pembeli yang potensial juga merupakantawaran pada pembeli untuk 
menempatkan pesanannya yang pasti dan sering dimintakan oleh pembeli 
supaya instansi yang berwenang di negara importir akan memberikan izin 
impor.Faktu ini biasanya menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga 
barang sehingga segera setelah pembeli yang bersangkutan telah 
menyetujui pesanan maka akan ada kontrak yang pasti.Penggunaan faktur 
ini juga digunakan bilamana penyelesaian akan dilakukan dengan : 

 Dengan pembayaran terlebih dahulu sebelum 
pengapalan. 

 Atas dasar consignment 
 Tergantung pada tender 

 
b.Commercial Invoice  
Nota perincian tentang keterangan jumlah barang-barang yang dijual dan 
harga dari barang-barang tersebut serta perhitungan pembayaran. Faktur 
ini oleh penjual (eksportir) ditujukan kepada pembeli (importir) yang nama 
dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam L/C dan 
ditandatangani oleh yang berhak menandatangani. 
 
c.Consular Invoice  
Faktur yang dikeluarkan oleh instansi resmi yaitu kedutaanatau 
konsulat.Faktur ini terkadang ditandatangani oleh konsul perdagangan 
negri pembeli, dibuat oleh eksportir dan ditandatangani oleh konsul 
negara pembeli, atau dibuat dan ditandatangani negara sahabatdari 
negara pembeli. Peraturan-peraturan antar negara memiliki perbedaan 
antar satu dengan yang lainnya tetang faktur ini, tetapi yang jelas 
kegunaan dari faktu ini antara lain untuk memeriksa harga jual 
dibandingkan harga pasar yang sedang berlakudan untuk memastikan 
bahwa tidak terjadi dumping, selain itu juga diperlukan untuk menghitung 
bea masuk di tempat importir. 
 
4.Dokumen (Polis) Asuransi 
Surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas 
permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas 
barang yang dikirim. Dokumen asuransi ini pentingkarena dapat 
membuktikan bahwa barang-barang yang disebut di dalamny telah 
diasuransi. Jenis-jenis resikoyang ditutup juga disebutkan dalam dokumen 
ini. Dokumen ini menyatakan pihak mana yang meminta asuransi dan 
kepada siapa klaim dibayarkan.Setiap asuransi wajib dibayar dengan valuta 
yang sama dengan L/C kecuali syarat-syarat L/C menyatakan lain. 

Besarnya asuransi tidak perlu sama dengan besarnya L/C, dapat lebih 
besar atau lebih kecil tergantung pada jumlah penarikan, syarat-syarat 
pengapalan, atau syarat-syarat L/C. 
Penggantian kerugian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akan 
dibayarkan senilai yang dinyatakan dalam dokumen asuransi tersebut 
kepada eksportir juga kepada importirapabila telah di endorse. Dokumen 
asuransi dapat dibuat atas nama pengasuransi, atas order bank, atas nama 
pembawa. 
 
DOKUMEN PENUNJANG  
Dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan 
yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur (invoice). Termasuk 
dalam dokumen ini antara lain : 
 
1. Daftar Pengepakan (Packing List)  
Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-
barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan 
biasanya diperlukan oleh bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan. 
Uraian barang tersebut meliputi jenis bahan pembungkus dan cara 
mengepaknya. Dengan adanya packing list maka importir atau pemeriksa 
barang tidak akan keliru untuk memastikan isinya. Nama dan uraian 
barang haruslah sama dengan seperti tercantum dalam commercial 
invoice. 
 
2. Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin ) 
Surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu 
barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk atau sebagai 
alat penghitung kuota di negara tujuan dan untuk mencegah masuknya 
barang dari negara terlarang. 
 
3. Surat Keterangan Pemeriksaan (Certificate Of Inspection) 
Keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent 
surveyor, juru pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh 
pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional, berfungsi 
sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran dan berat barang, 
keadaan barang, pengepakan barang, banyak isi pengepakan. Laporan 
yang dibuat atas pemeriksaan kualitatif dan analitis didasarkan pada 
pemeriksaan sampling 2% dari berat yang sebenarnya, dan merupakan 
dokumen yang disyaratkan L/C.  
 
4.Sertifikat Mutu  (Certificate Of Quality ) 
Keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang di 
laboratorium perusahaan atau badan penelitian independen yang 
menyangkut mutu barang yang diperdagangkan. Dalam hubungannya 
dengan hal tersebut di Indonesia berlaku peraturan yang mengharuskan 
adanya standarisasi dan pengendalian mutu untuk barang-barang 
ekspor,yaitu dengan menerbitkan sertifikat mutu (certificate of quality). 
Sertifikat ini wajib dimiliki oleh setiap eksportir untuk keperluan 
persagangan apabila diminta oleh pembeli. 
 
5.Sertifikat Mutu Dari Produsen (Manufacture’s Quality Certificate)  
Dokumen ini lazimnya dibuat oleh produsen atau pabrik pembuat barang 
yang diekspor atau supplier yang menguraikan tentang mutu dari barang-
barang, termasuk penjelasan tentang baru atau tidaknya barang dan 
apakah memenuhi standar barang yang ditetapkan. Dokumen ini juga 
menunjukkan keterangan mengenai barang yang diproduksi oleh produsen 
yang membawa merek dagangnya (trade mark). 
 
6.Keterangan Timbangan  (Weight Note) 
Catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang seperti 
yang tercantum dalam commercial invoice. Keterangan berat dari barang-
barang yang dikapalkan atas dasar suatu L/C haruslah sama dengan yang 
tercantum pada dokumen-dokumen pengapalan. Dokumen ini disamping 
untuk mengetahui berat barang , juga diperlukan untuk mempersiapkan 
alat-alat pengangku barang pada saat pemeriksaan barang. 
 
7.Daftar Ukuran (Measurement List) 
Daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti 
panjang, tebal, garis tengah serta volume barang. Ukuran dalam dokumen 
ini haruslah sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C. Volume 
pengepakan setiap barang tersebut diperlukan untuk menghitung biaya 
angkut atau untuk keperluan persiapan barang. 
 
8.Analisa Kimia (Chemical Analysis) 
Pernyataan yang dikeluarkan oleh labotaturium kimia yang berisi 
komposisi kimiawi dari suatu barang. Dokumen ini juga menjelaskan 
tentang bhan-bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat 
dalam barangyang diharuskan pemeriksaannya. Penelitian tersebut 
dilakukan oleh badan analisa obat-obatan, dan bahan-bahan kimia. 
 
9.Wesel (Bill Of Exchange) 
Sebuah alat pembayaran yang memberikan perintah yang tidak bersyarat 
dalam bentuk tertulis, yang ditujukan oleh seseorang kepada orang lain. 
Pihak-pihak yang terlibat dalam wesel antara lain  
a.drawer = yang menandatangani wesel (penarik) 
b.drawee = yang membayar (tertarik) 
c.payee = yang menerima pembayaran 
d.endorsee =    pihak yang menerima perpindahan atau pengalihan wesel 
 
Dalam sebuah wesel juga terdapat jangka waktu pembayaran yang dikenal 
dengan istilah tenor wesel , yaitu jangka waktu pada saat mana sebuah 
wesel dapat dibayarkan yang tercantum pada setiap wesel. Tenor dala 
sebuah wesel dapat dibedakan menjadi : 
 

BAB 20 
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a. Sight draft : wesel yang dibayar pada saat diperlihatkan atau saat 
diminta pembayarannya. 
 
b. Time (term/usance) draft : wesel berjangka yang dibayarkan setelah 
beberapa waktu kemudian, dibedakan atas : time sight draft (wesel yang 
pembayarannya harus dilakukan pada waktu tertentu setelah wesel 
diajukan atu di aksep), time date draft (wesel yang harus dibayar pada 
tanggal tertentu yang telah ditetapkan misalnya 30 hari setelah 
pengapalan.  
 
PROSES TRANSAKSI  EKSPOR IMPOR  
 
Dalam pelaksanaan transaksi ekspor impor  hal-hal pokok yang perlu 
diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya meliputi : 

1. Kontrak jual beli (sales contract) – oleh 
eksportir dan importir 

2. Pembukaan dan penerusan L/C – oleh importir, 
bank pembuka dan bank penerus 

3. Penelitian syarat-syarat L/C – oleh bank 
pembuka, bank penerus, dan eksportir 

4. Penyiapan dokumen pengapalan – oleh 
eksportir 

5. Pemeriksaan dokumen-dokumen – oleh bank 
yang menegosiasi wesel, bank pembuka dan 
importir 

6. Penyerahan dokumenuntuk pembayaran – 
oleh eksportir, bank yang menegosiasi wesel 

7. Penyelesaian pembayaran – oleh bank yang 
menegosiasi wesel, bank pembuka dan 
importir 

 
Dalam kontrah jual beli antara eksportir dan importir, bank tidak turut 
terlibatdan berkepentingan. Bank hanya turut terlibat dalam penanganan 
dan pengawasan dokumen L/C transaksi yang bersangkutan. 
 
PERSYARATAN UMUM SEBUAH L/C 
Syarat umum yang harus dipenuhi oleh penerima L/C, khususnya d 
Indonesia adalah sebagai berikut : 
1. L/C yng dibuka aadalah Commercial atau Documentary L/C. Dalam hal 
eksportir mendapat fasilitas kredit bank, maka L/C yang diterima harus 
bersifat Irrevocable. 
 
2.dokumen-dokumen pengapalan sekurang-kurangnya harus terdiri dari : 
a. Set lengkap dari Bill of Lading 
b. Invoice 
c.Dokumen Asuransi, dan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam 
draft. 
 
3. Dalam hal impor diatas US$5,000 dan ekspor barang-barang yang 
memperoleh setifikat ekspor maka diperlukan dokumen lain yaitu laporan 
kebenaran pemeriksaan yang dikeluarkan oleh SGS 
 
4. Dokumen-dokumen pengapalan lain yang sering ditambahakan  dalam 
L/C adalah 
a. Packing List 
b. Certificate of Inspection 
c. Certificate of Origin 
d. Weight Note 
e. Measurement List 
f. Certificate of Analysis 
g. Certificate of Quality, dan sebagainya 
 

 
 
PROSEDUR TRANSAKSI EKSPOR IMPOR 
Secara umum pelaksanaan transaksi ekapor dan impor melalui beberapa 
macap tahapan, dimana masing-masing tahapan berisi tentang tata cara 
dan hal-hal yang terlibat didalamnya. Prosedur tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 

1. Importir mengajukan permohonan kepada benk pembuka 
L/C (issuing/opening bank) untuk membuka L/C yang 
ditujuakan kepada eksportir. 

2. Bank pembuka L/C yang bersangkutan membuka L/C 
tersebut kepada bank koresponden di tempat eksportir 
(advising bank) 

3. Advising bank meneruskan L/C tersebut kepada eksportir. 
4. Eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang-barang 

yang akan dikirimkan ke importir. 
5. Atas pemuatan barang-barang di kapal, eksportir 

menerima dokumen pengapalan barang (B/L) dari 
maskapai pelayan.  

6. Dokumen-dokumen pengapalan serta wesel kemudian 
diserahkan oleh eksportir kepada advising bank yang 
meminta bertindak sebagai negotiating bank. Yang 
menjadi negotianing bank ini boleh juga bank lain, 
tergantung keinginan eksportir. 

7. Advising bank atau negotiating bank menegosiasi wesel 
yang diajukan oleh eksportir tersebut. 

8. Dokumen-dokumen pengapalan dikirim olrh negotiating 
bank kepada issuing bank untuk mendapat ganti 
pembayaran (reimbursement). 

9. Issuing bank akan memeriksa dokumen-dokumen 
tersebut dan disesuaikan dengan syarat-syarat yang 
tercantum pada L/C dan apabila telah sesuai maka 
meminta importir menebusnya dengan cara pembayaran 
yang disyaratkan dalam L/C, pembayaran pada saat 
pengajuan dokumen (at sight) atau berjangka (usance). 

10. Importir membayar dan meminta issuing bank untuk 
mendebet rekeningnya pada bank tersebut. 

11. Issuing bank kemudian akan mereimburse negotiating 
bank dengan mengkredit rekening negotiating bank pada 
issuing bank, jika tidak ada bisa pada bank ketiga. 

 
PERSIAPAN-PERSIAPAN EKSPORTIR – IMPORTIR 
Penggunaan L/C dalam transaksi ekspor impor tidak membedakan adanya 
sebutan L/C impor atau L/C ekspor., karena pada hakekatnya yang 
digunakan adalah satu L/C saja. Penyebutan yang berbeda tersebut hanya 
dari sudut mana transaksi L/C tersebut dilihat, dari importir atau eksportir. 
Adanya perbedaan yang nyata adalah dari kegiatan persiapan masing-
masing eksportir dan importir dalam transaksi tersebut dan bank-bank 
yang membantu di pihak masing-masing. Persiapan-persiapan baik secara 
teknis maupun administrasi dari masing-masing pelaku perdagangan 
internasional (ekspor impor) dapat dijelaskan berikut ini :  
 

 
 
Dari Pihak Eksportir   

1. Menerima pesanan (order) dari importir. 
2. Menerima L/C dari bank di negara eksportir, yang 

merupakan advising bank atau dapat bertindak sebagai 
confirming (negotiating) bank. 

3. Menyiapkan barang-barang ekspor (bila ekspor produsen) 
atau memesan barang dari produsen (supplier) 

4. Melakukan pengepakan barang ekspor dengan atau tanpa 
bantuan ekspedisi (freight forwarder atau EMKL) 

5. Memesan ruangan kapal pada maskapai pelayaran. 
6. Melakukan pemuatan barang dengan atau tanpa 

perusahaan ekspedisi.( freight forwarder atau EMKL). 
7. Menyiapkan dan mengurus B/L pada maskapai pelayaran. 
8. Menutup asuransi tergantung syarat L/C. 
9. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan 

yang disyaratkan dalam L/C . 
10. Menyerahkan dokumen-dokumen dan mengajukan wesel 

kepada advising atau negotiating bank untuk memperoleh 
pembayaran sesuai dengan syarat L/C. 

11. Memperoleh pembayaran wesel dari advising atau 
negotiating bank. 

12. Mengirim salinan (copy) dokumen-dokumen pengapalan 
kepada impotir (memberitahukan pengapalan kepada 
importir). 

13. Dalam hal akseptasi wesel, meminta bank untuk 
mendiskonto wesel. Bila mendapat kredit dari 
bank,melunasi kredit tersebut dengan pembayaran hasil 
transaksi. 

  
Dari Pihak Importir   

1. Menyampaikan pesanan (order) pada eksportir. 
2. Meminta bank membuka L/C untuk eksportir (opening 

bank), yang dapat bertindak sebagai paying bank. 
3. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan pembukaan L/C 

pada opening bank. 

BAB 21 
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4. Menerima pemberitahuan tibanya dokumen-dokumen 
pengapalan dari opening bank yangndikirim oleh advising 
atau negotiating bank. 

5. Menyelesaikan formulir-formulir impor dan perhitungan-
perhitungan asuransi, bea masuk dan pajak. 

6. Melakukan penyetoran pajak, bea masuk, dan lain-lain . 
7. menebus dokumen-dokumen pengapalan dengan 

melakukan pembayaran, akseptasi wesel kepada opening 
bank sesuai syarat L/C. 

8. Menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan 
pelunasan pajak atau bea masuk yang telah disahkan oleh 
bank kepada bea cukai untuk memperoleh delevery order 
(DO) 

9. Menyerahkan DO dan B/L kepada maskapai pelayaran 
untuk pengeluaran barang-barang dengan atau tanpa 
perusahaan ekspedisi (freight forwarder atau EMKL). 

10. Mengajjukan klaim ganti rugi kepada eksportir atau 
kepada maskapai asuransi, adlam hal terdapat kehilangan 
atau kerusakan barang. 

11. Melunasi wesel pada tanggal jatuh tempo, jika belum 
diselesaikan dengan bank. 

  
Persiapan eksportir 

 
 

 
 

Persiapan importir 
 

 
 
 FAKTOR-FAKTOR YANG PENTING DIPERHATIKAN OLEH PENJUAL 
(EKSPORTIR ) DAN PEMBELI (IMPORTIR) 
Sebuah L/C atau kredit berdokumen akan memberikan jaminan baik bagi 
kepentingan importir maupun eksportir., yaitu waktu pembayaran barang-
baeang dicocokan dengan waktu penyerahan barang.  Dengan demikian 
sebiah L/C yang irrevocable merupakan suatu alat pembayaran yang baik 
dan meyakinkan bagi eksportir. Begitu juga dengan importir, jika 
dokumen-dokumen yang disyaratkan telah lengkap maka L/C tersebut juga 
merupakan alat yang efektif untuk menerima penyerahan barang-barang. 
Oleh karena itu L/C yang merupakan alat pembayaran yang harus tepat 
dan tidak mengandung kesalahan-kesalahan haruslah ditangani oleh 
semua pihak yang terlibat di dalamnya dengan teliti dan sempurna. Ada 
beberapa aturan yang perlu diperhatikan baik oleh eksportir maupun 
importir, antara lain : 
 
 
 
Bagi Importir 

1. Instrusksi kepada issuing bank harus jelas dan tepat dan 
tidak bertele-tele. 

2. Syarat-syarat L/C dan dokumen-dokumen yang 
dimintakan harus sesuai dengan kontrak jual beli (sales 
contract). 

3. Setiap pemeriksaan barang sebelum atau pada waktu 
pengapalan haruslah dibuktikan dengan sebuah dokumen. 
Sifat dokumen tersebut dan pihak yang mengeluarkannya 
harus ditetapkan dalam L/C. 

4. L/C tidak boleh mensyaratkan dokumen-dokumen yang 
tidak mungkin dapat dipenuhi oleh eksportir. 

 
Bagi Eksportir 

1. Tidak boleh menunda-nunda penelitian L/C dan 
permintaan akan perubahan-perubahan yang perlu, 
walaupun tersedia waktu antara penerimaan L/C dan 
penggunaannnya. 

2. Harus dapat menerima dengan persyaratan dan dokumen 
yang diminta dan telah sesuai dengan sales contaract. 

3. Menyelesaikan dokumen-dokumen yang diminta sesuai 
dengan waktunya sebagaimana disyaratkan dalam L/C. 

4. Menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank secepat 
mungkin atau setidak-tidaknya dalam masa berlakunya 
L/C, seperti yang ditetapkan dalam L/C. 

5. Eksportir harus mengingat bahwa ketidakcocokan L/C 
dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C atau 
ketidaksempurnaan  mengikuti syarat-syarat tersebut 
akan berakibat bank akan menolak pembayaran. 

 
JASA ASURANSI 
 
PENGERTIAN ASURANSI 
Dokumen asuransi dianggap penting karena dengan dokumen ini akan 
membuktikan bahwa barang-barang yang disebut di dalam dokumen 
tersebut telah diasuransikan. Jenis-jenis resiko yang ditutup juga 
disebutkan dalam dokumen ini. Berdasarkan  pasal 246 KUHD asuransi 
diartikan sebagai suatu persetujuan yang menerangkan bahwa pihak 
penanggung (insurer) berjanji akan mengganti kerugian sehubungan 
dengan kerusakan, kerugian ataupun kehilangan laba yang diharapkan, 
yang dialami oleh pihak tertanggung (insured) dan disebabkan oleh 
kejadian yang tidak tersangka. 
 
Dalam transaksi ekspor impor asuransi dalam pengangkutan barang 
melalui laut dikenal dengan istilah marine insurance. Dari sudut pandang 
importir , ia berkepentingan agar barang-barang tersebut diasuransikan 
terhadap kehilangan atau kerusakan, dan ini dapat terjadi pada saat 
barang-barang tersebut disimpan dalam gudang menunggu pengapalan 
atau pada saat pemindahan barang-barang. Didalam sebuah sales contract 
antara eksportir dan importir biasanya ditegaskan apakah harga barang-
barang yang ditawarkan sudah termasuk biaya asuransi. 
 
Dalam kontrak yang bersifat FOB atau CF seorang importir 
bertanggungjawab atas asuransi barang-barang, sedangkan pada kontrak 
CIF penutupan asuransi dilakukan oleh eksportir. Jenis-jenis resiko yang 
diasuransikan tergantung pada sifat dari barang –barang dan pengaturan-
pengaruran yang dibuat antara importir dan eksportir. 
 
PRINSIP PERTANGGUNGAN 
Masalah pertanggungan dalam asuransi biasanya belandaskan pada 
beberapa aspek antara lain : 
 
1.Pertanggungan termasuk suatu persetujuan dilandaskan pada itikat baik. 
Penanggung hanya dapat memperkirakan resiko dan menetapkan jumlah 
premi bila ada pemberitahuan secara benar semua fakta terhadap apa 
yang akan dipertanggungkan. Salah dalam memberikan keterangan atau 
berusaha menyembunyikan fakta, merupakan alasan yang kuat bagi 
penanggung untuk membebaskan diri dari melakukan penggantian. 
 
2.Adanya kepentingan tertanggung (interest) atas barang yang 
dipertanggungkan. 
Pihak yang mempertanggungkan suatu barang harus memiliki kepentingan  
(interest) pada barangnya itu. Perasaan rugi akan dirasakan apabila barang 
yang dipertanggungkannya itu mengalami kerusakan atau hilang.  Terlihat 
bahwa unsur musibah merupakan salah satu syarat yang dijadikan dasar 
untuk pembayaran ganti rugi, sedangkan faktor kesengajaan tidak dapat 
dijadikan dasar untuk melakukan ganti rugi. 
 
3.Prinsip ganti rugi (indemnity)  
Semua perjanjian pertanggungan kecuali pertanggungan jiwa dan asuransi 
kesehatan merupakan persetujuan ganti rugi. Pihak tertanggung harus 
diberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang dideritanya sesuai 
dengan ketentuan polis asuransi.  
Dalam menutup asuransi barang niaga nilai pertanggungan yang boleh 
dipertanggungkan antara lain : 
 

 Harga barang termasuk semua biaya yang 
berhubungan dengan barang itu, 

 termasuk semua bea seperti bea ekspor, bea masuk 
dan bea lainnya. 

 Biaya angkut yang akan dibayarkan untuk barang 
yang bersangkutan. 

 Laba yang diharapkan sesuai dengan prosentase 
yang lazim, yang perlu  dijelaskan kepada 
penanggung.    
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JENIS PERTANGGUNGAN (RESIKO KERUGIAN) 
Penutupan asuransi akan dirasakan efektif apabila penyebab kerugian-
kerugian secara jelas dinyatakan dalam polis asuransi. Beberapa jenis 
resiko kerugian yang dimaksud dapat digolongkan dalam : 
 
1. Kerugian akibat peperangan, gangguan-gangguan umum, kekuasaan 
politik. 
 
2. General Average Losses 
Kerugian umum yang dengan sengaja dilakukan ataupun biaya yang 
sengaja dikeluarkan dengan tujuan untuk keselamatan semua pihak yang 
berkepentingan. Semua pihak yang mendapat manfaat dari pengorbanan 
itu harus memikul kerugian secara berimbang. Sebagai contoh untuk 
mencegah tenggelamnya kapal akibat gelombang besar di lautan, nahkoda 
kapal mengambil keputusan untuk membuang sebagian muatan ke laut 
agar meringankan beban kapal, dan akibatnya kerugian-kerugian akan 
dfitanggung secara proporsional antara yang bersangkutan. 
 
3.Particular Average Losses 
Kerugian sebahagian dari barang-barang yang hilang atau seluruh barang 
yang sebahagian rusak karena kecelakaan yang tidak disengaja yang 
menjadi tanggung jawab langsung pemiliknya dan untuk kerugian ini tidak 
mendapat penggantian dari pihak lain, misalnya kerusakan barang-barang 
akibat air masuk ke dalam kapal karena gelomnbang besar sehingga 
barang-barang menjadi basah dan tidak dapat dipakai. 
 
4.Actual Total Losses 
Jika barang atau kapal hilang atau rusak sama sekali yang tidak karena 
disengaja juga jika biaya untuk memperbaiki kerusakan lebih besar dari 
nilai yang dipertanggungkan atau barang-barang yang tidak berfungsi lagi 
sebagaimana mestinya. Resiko ini juga dapat terjadi apabila kapal atau 
muatannya itu secara fisik telah lenyap seanteronya, atau sudah 
sedemikian rusaknya sehingga sudah kehilangan seluruh nilainya. 
 
5.Constructive Total Losses 
Kerugian apabila kapal dan muatan berada pada suatu tempat tertentu 
(seperti kandas di pulau karang) sehingga kapal dan muatan sudah tidak 
mungkin lagi dimanfaatkan (sekalipun kapal dan muatan itu sendiri masih 
utuh atau tidak rusak) sedangkan biayapenyelamatan baik kapal mupun 
muatan akan lebih besar dari nilai kapal atau muatannya itu sendiri, 
sehingga akan lebih baik bila kapal dan muatan itu dinyatakan sebagai 
total loss, dalam arti kata constructive total loss. 
 
SYARAT-SYARAT PERTANGGUNGAN 
L/C biasanya merinci resiko-resiko asuransi yang ditutup. Apabila L/C 
menyatakan covering marine risk, maka polis asuransi atau sertifikat 
asuransi yang mana pun dapat digunakan. Akan tetapi apabila L/C merinci 
any other risk, seperti theft, pilferage, dan non delevery, maka resiko-
resiko tersebut harus tercantum dalam dokumen asuransi yang 
bersangkutan.  Apabila L/C menyatakan covering all risk, maka  
semua jenis pencantuman all risk dapat diterima, walaupun ctatan 
tersebut menunjukkan adanya pengecualian resiko yang dapat dilihat pada 
special condition dokumen tersebut. 
 
Ada beberapa jenis penutupan resiko yang dikenal dalam pertanggungan 
pengangkutan laut, yang besar resikonya berbeda satu dengan yang 
lainnya, yaitu : 
 
1. Free of Particular Average (FPA) 
Penanggung hanya memberikan ganti rugi terhadap kerugian total dan 
kerugian umum (general average) sedangkan kerugian yang bersifat 
khusus (particular average) tidak mendapat penggantian. 
 
2. With Average (WA) 
Penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap semua jenis 
kerusahan dan kerugian yang diderita baik total losses, general average 
maupun particular average kecuali kerugian yang dibebaskan oleh undang-
undang atau syarat yang tercantum dalam polis. 
 
Termasuk dalam kerugian ini antara lain : 
a. Bencana laut (perills of the sea) yang biasanya disebabkan oleh badai 
(storms), angin (winds), gelombang (waves), kabut (fogs), batu karang 
(sunken rock), gunung es (ice bergs), kilat (lighting), kebakaran (fire), 
tabrakan (collision), tersiram ke luar kapal (washing overboard) 
 
b. Perbuatan manusia yang terdiri dari pengurangan atau pembuangan 
muatan ke laut guna meringankan kapal dalam keadaan darurat (jettison), 
kejahilan awak kapal (barraty), penggantian arah pelayaran (deviation), 
bajak laut (pirates), penyamun (rovers), pencurian kecil-kecilan (pilferage), 
pengambilan barang secara paksa (assailling thiieves). 
 
3.Franchise Clause 
Penggantian terhadap sejumlah kerugian dimana terdapat jumlah 
minimum kerugian atau yang harus hilang untuk dapat ditutup oleh 
asuransi dan dinyatakan dalam presentase. Jadi penggantian kerugian 
dalam jenis penutupan asuransi ini hanya setelah diatas batas kerugian 
tertentu.  Sebagai contoh persentase untuk kerusakan barang-barang 
adalah 5% , bila terjadikerusakan hanya 4% maka kerusakan 4% tersebut 
tidak akan diganti. Apabila L/C menyatakan bahwa asuransi harus 
dietrbitkan tanpa melihat persentase, mka dokumen asuransi tersebut 
tidak dapat diterima. Apabila L/C tidak menyatakan apapun  maka suatu 
franchise  dapat diterima. 
 
4.All Risk 

Pemberian ganti rugi atas kerugian atau kerusakan fisik barang-barang 
yang disebabkan oleh faktor luar tanpa melihat persentase kerusakan. 
Penutupan resiko ini sebgai kelanjutan dari penutupan with average dan 
tidak meliputi resiko-resiko karena peperangan, pemogokan, huru hara, 
penyitaan, penahanan, dan resiko lainnya yang tidak tercantum. 
 
5.Total Loss Only 
Pemberian ganti rugi bilamana seluruh barang yang dipertanggungkan itu 
rusak atau hilang sama sekali, baik secara actual losses maupun 
constructive total. Maskapai asuransi dapat menangguhkan atau 
mengelakkan tanggung jawab atas kerugian-kerugian atau kerusakan-
kerusakan yang diakibatkan oleh antar lain : 
 
1.Bencana Alam 
2.Kerugian oleh sifat barang itu sendiri 
3.Serangan umum 
4.Kelalaian dari pemilik barang 
 
BENTUK KONTRAK ASURANSI 
Persetujuan atau kontrak-kontrak asuransi dapat dikeluarkan dalam 
bentuk yang berbeda, yaitu : 
 
1.Insurance Policy (Polis Asuransi) 
Polis asuransi yang menyatakan bukti kontrak asuransi barang-barang yang 
akan diangkut dengan kapal atau  nama tertanggung yang membayar 
premi.Berdasarkan polis asuransi ini dapat dilakukan langkah-langkah atau 
tindakan-tingdakan hukum bila terjadi permasalahan-permasalahan. Ada 
jenis-jenis penggunaan yang dapat dibedakan dari suatu polis asuransi, 
yaitu : 
 
a. Polis yang menutup satu kali pengapalan. 
b. Open policy (polis terbuka) untuk menutup pengapalan, yang artinya 
hanya sebuah polis asuransi yang dibeli untuk menutup semua 
pengapalan. Disebut polis terbuka karena polis tersebut diakhiri terbuka 
dan dapat menutup pengapalan-pengapalan dalam beberapa kali 
jumlanya. 
 
2. Insurance Certificate 
Surat keterangan yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang 
tertentu telah dilakukan penutupan asuransinya dalam bentuk open 
policy. 
 
3. Cover Note 
Pemberitahuan dari perusahan asuransi yang menyatakan bahwa sebuah 
asuransi telah ditutup  sementara menunggu polis dikeluarkan. 
Pemberitahuan ini kadang-kadang dibuat dalam sebuah surat asuransi, 
namun karena tidak berisikan perincian asuransi yang akan ditutup dan 
karena ada kemungkinan asuransi tersebut belum ditutup, maka bank 
tidak memperlakukan dokumen ini sebagai suatu bukti yang cukup sebagai 
sebuah kontrak asuransi untuk dijadikan dokumen atas dasar suatu L/C. 
 

 
 
KREDIT EKSPOR 
Dalam rangka mendorong produksi komoditi ekspor, pemerintah biasanya 
memberikan bermacam-macam fasilitas.penunjang agar kegiatan ekspor 
kita dapat berkembang, biasanya dalam hal pembiayaan. Salah satu 
contoh fasilitas yang diberikan pemerintah adalah kredit ekspor dengan 
bunga yang rendah, dibandingkan dengan kredit biasa.  
 
Kredit ekspor yang ada di Indonesia adalah kredit modal kerja (working 
capital) yang diberikan bank pemerintah kepada eksportir untuk 
membiayai: 

1. Usaha pengumpulan barang ekspor (collecting) hingga barang 
itu siap ekspor. 

2. Memproduksi barang yang dimaksudkan untuk ekspor 
3. Sebagai modal kerja selama masa tenggang antara tanggal 

pengapalan dengan waktu akseptasi wesel berjangka atau 
dibayarnya wesel di luar negri. 

 
Pertimbangan utama yang di lakukan bank dalam permohonan kredit 
ekspor oleh eksportir antara lain : 

1. Persediaan barang untuk diekspor. 
2. Irrevocable L/C dari pembeli (importir) di luar negri. 
3. .Perjanjian jual beli dengan importir di luar negri yang 

tidak dapat dibatalkan sepihak. 
4. Rencana produksi untuk menghasilkan barang ekspor atau 

bahan untuk diolah menjadi barang ekspor yang didukung 
oleh irrevocable L/C dan atau perjanjian jual beli yang 
sudah dimiliki eksportir lain atau rencana produksi barang 
ekspor untuk konsinyasi. 

 
JENIS KREDIT EKSPOR 
Dalam rangka mendorong ekspor, pemerintah juga mengadalan program 
pertanggungan atau asuransi terhadap barang-barang ekspor. Bentuk 
pertanggungan atau asuransi yang dimaksud adalah jaminan kredit ekspor 
dan asuransi ekspor.  Jaminan kredit ekspor pada pokoknya menjamin 
pelunasan kredit bila eksportir menjalani kesulitan-kesulitan. Sedangkan 

BAB 22 

KREDIT EKSPOR, SISTEM TARIFF, DAN SISTEM 

DEVISA 
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asuransi ekspor pada pokoknya menjamin bahwa eksportir akan 
memperoleh pembayaran bilamana pembeli di luar negri mengingkari 
pembayaran atau bila pembayaran oleh pembeli di luar negri tidak 
ditransfer ke Indonesia. 
 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan :   
 

1. Jaminan Kredit Ekspor adalah sarana yang disediakan  
pemerintah untuk menutup pertanggungan atas resiko 
kemacetan kredit yang mungkin dihadapi oleh bank dalam 
memberikan kredit ekspor. 

2. Asuransi Ekspor adalah sarana yang disediakan 
pemerintah untuk menutup pertanggungan atas resiko 
kurang atau tidak adanya pembayaran di luar negri yang 
mungkin dihadapi eksportir. 

 
SISTEM TARIF 
Kebijakan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijaksanaan 
pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran 
internasionl yang berupa pengawasan terhadap pembayaran 
internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan terhadap lalu 
lintas devisa. Dalam perdagangan internasional (ekspor impor) bentuk 
kebijaksanaan ekonomi internasional merupakan tindakan atau 
kebijaksanaan ekonomi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak 
langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan 
dan pembayaran internasional. Kebijaksanaan tidak hanya berupa tarif, 
kuota dan sebagainya, tetapi juga meliputi kebijaksanaan pemerintah di 
dalam negri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap 
perdagangan serta pembayaran internasional seperti kebijaksanaan 
moneter dan fiskal.    Salah satu bentuk kebijaksanaan perdagangan luar 
negri atau ekspor impor adalah pengenaan tarif terhadap berbagai 
komoditi yang diperdagangkan.  
  
DEFINISI DAN JENIS-JENIS TARIF 
Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah 
pabean (suatu daerah geografis dimana barang bebas bergerak tanpa 
dikenakan cukai/bea pabean). Tarif merupakan suatu rintangan yang 
membatasi kebebasan perdagangan internasional. 
Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor impor pembebanan tarif dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain :  
 
1. Exports Duties (bea ekspor) 
Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke 
negara lain. Jadi pajak untuk barang-barang yang keluar dari custom area 
suatu negara yang memungut pajak. Custom area adalah daerah di mana 
barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikenai bea pabean. Batas 
custom area ini biasanya sama dengan batas wilayah suatu negara. 
 
2. Transit Duties (bea transit)  
Pajak atau bea yang dikenkan terhadap barang-barang yang melalui 
wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai 
tujuan akhirnya adalah negara lain. 
 
3. Import Duties (bea impor) 
Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam 
custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut 
sebagai tujuan akhir. 
 
Aplikasi atau penerapan dari pengenaan tarif terutama dalam bentuk bea 
masuk adalah sebagai berikut : 

1. Pembebasan bea masuk atau tarif rendah yaitu antara 0% 
sampai dengan 5%, yang dikenakan untuk bahan 
kebutuhanpokok dan vital, seperti beras, mesin-mesin, 
alat-alat militer dan lain-lain. 

2. Tarif sedang antara 5% sampai dengan 20%, yang 
dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang 
lain yang belum cukup diproduksi di dalam negri. 

3. Tarif tinggi diatas 20%, yang dikenakan untuk barang-
barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup 
diproduksi di dalam negri dan bukan barang kebutuhan 
pokok. 

  
Dalam menentukan besarnya tarif yang berlaku bagi setiap barang atau 
komoditi yang diperdagangkan secara internasional, para pelaku 
perdagangan internasional (eksportir-importir) menggunakan pedoman 
berdasarkan sistem tarif yang berlaku. Sistem tarif yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
 
1.Tarif Tunggal (Single Column Tariff) 
Pengenaan satu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya 
(prosentasenya) berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara   
mana saja, tanpa kecuali. 
 
2.Tarif Umum/Konvensional (General Conventional/Tariff) 
Dikenal juga dengan istilah tarif berganda (double coloum tariff) yaitu 
pengenaan satu tarif untuk satu komoditi yang besar prosentase tarifnya 
berbeda antara satu negara dengan negara lain. 
 
3.Tarif Preferensi (Preferensi Tariff) 
Tarif yang ditentukan oleh lembaga tarif internasional GATT yang 
persentasenya diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai 
menjadi 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang 
diimpor dari negara-negara tertentu karena adanya hubungan khusus 
antara negara pengimpor dengan negara pengekspor.  
 

CARA PENGENAAN TARIF  
Dalam pelaksanaannya, sistem atau cara pemungutan tarif bea masuk 
dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :  
 
Dasar Nilai ( Ad Valeroom ) 
Besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat 
prosentase tarif dikalikan harga CIF dari barang tersebut. 
Sebagai contoh, harga CIF suatu barang adalah US$100 dan besarnya tarif 
bea masuk 10%, sedangkan kurs US$1 = Rp. 5.000,- . Maka besarnya bea 
masuk yang dikenakan sebesar = 10% x US$100 x Rp. 5.000,- = Rp. 50.000,- 
 
Dasar Jumlah Barang ( Ad Specific) 
Pungutan bea masuk ini didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari 
barang impor. Sebagai contoh, bea masuk yang dikenakan atas barang-
barang atau komoditi seperti dibawah ini : 
a. Semen : Rp. 3.000,- per ton 
b. Sepatu : Rp. 14.500,- per pasang 
c. Piring : Rp. 5.000,- per lusin 
d. Jeruk : Rp. 500 per kg 
e. VCR : Rp. 250.000,- per unit                  
 
Compound Duties 
Pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari ad valeroom dan ad 
specific . Contoh : sejenis barang tertentu dikenakan bea 10 %  Ad 
valeroom ditambah dengan Rp. 50.000,- setiap unit. Keuntungan dan 
kelemahan dari masing-masing sistem atau cara pemungutan tarif bea 
masuk tersebut, antra lain : 
 
1. Dasar Nilai ( Ad Valeroom) bersifat proprsional. 
Keuntungan : 
a.dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi. 
b.terdapat diferensiasi harga produk sesuai lualitasnya. 
 
Kerugian : 
a.memberikan beban yang cukup berat bagi administrasi pemerintah, 
khususnya bea cukai karena memerlukan data dan perincian harga yang 
lengkap. 
b.sering menimbulkan perselisihan dalam penetapan harga untuk 
perhitungan bea masuk antara importir dan bea cukai, sehingga dapat 
menimbulkan stagnasi atau kemacetan arus barang di pelabuhan. 
 
2.Dasar Jumlah Barang ( Ad Specific) bersifat regresif. 
Keuntungan : 
a.mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan perincian harga barang 
sesuai kualitasnya. 
b.dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam negri.. 
 
Kerugian : 
a.pengenaan tarif dirasakan kurang atau tidak adil karena tidak 
membedakan harga dan kualitas barang. 
b.hanya dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi yang bersifat statis. 
 
DAMPAK TARIF IMPOR 
Pembebanan tarif terhadap suatu komoditi atau barang dapat mempunyai 
dampak (effect) terhadap perekonomian suatu negara, khususnya 
terhadap pasar barang tersebut. Beberapa macam dampak (effect) tarif 
tersebut adalah : 
 
1.Dampak terhadap harga (Price Effect), menyebabkan harga barang di 
dalam negri naik. 
2.Dampak terhadap konsumsi (Consumption Effect), menyebabkan jumlah 
barang yang diminta di dalm negri (demand) menjadi berkurang. 
3.Dampak terhadap produksi (Import Subtitution Effect ), pengenan tarif 
dapat meningkatkan jumlah produksi yang ada di dalam negri. 
4.Dampak terhadap redistribusi pendapatan (Redistribution Effect), 
pendapatan yang diterima pemerintah akan meningkat, juga adanya 
ekstra pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen di dalam negri kepada 
produsen di dalam negri. 
 
DEVISA 
Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertanggungjawab atas 
pengaturan dan administrasi sistem perbankan di Indonesia dan juga yang 
bertanggungjawab atas pengaturan lalulintas devisa.  Perusahaan asing 
yang menanamkan modalnya di Indonesia ataupun yang memberikan 
penjaman kepada perusahaan di Indonesia harus mendaftarkan pinjaman 
ini pada Bank Indonesia, yang harus dilakukan oleh perusahaan yang 
menerima pinjaman. Negara kita sangat memerlukan sekali pemasukan 
sebagai sumber devisa atau pendapatan negara. Kebutuhan akan valuta 
asing sebagai salah satu sumber devisa menjadikan pemerintah merasa 
perlu untuk mengeluarkan kebijaksanaan yang mengatur tentang 
pengaturan devisa negara.Penggunaan devisa meliputi antara lain : 

1. Mengimpor barang konsumsi, bahan baku  industri, peralatan 
dan perlengkapan dsb. 

2. Melunasi jasa pihak asing seperti jasa perbankan, asuransi , 
pelayaran , penerbangan , wisatawan Indonesia dan lain 
sebagainya. 

3. Membiayai Kantor Perwakilan Pemerintah Indonesia di LN 
4. Melunasi utang luar negri 

 
SUMBER DEVISA  
Pengadaan barang-barang impor, baik brang modal, bahan baku, maupun 
barang konsumsi, perlu dibayar dengan devisa. Begitu juga untuk jasa 
perusahaan asing seperti angkutan, perbankan, asuransi, haru pula dibayar 
dengan devisa.atau valuta asing.  Pembayaran hutang luar negri, maupun 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      41 

 

biaya kantor perwakilan, kedutaan memerlukan pula devisa untuk 
membayarnya. Devisa dapat diperoleh dari beberapa hal antara lain :  

1. Hasil penjualan expor barang maupun jasa  
2. Pinjaman dari negara asing, badan Internasional , swasta 

asing  
3. Hadiah / Grant dan bantuan dari badan PBB , Pemerintah 

Asing  
4. Laba dari penanaman modal di LN 
5. Hasil pariwisata Internasional  

 
SISTEM DEVISA 
Dalam menentukan besarnya devisa terdapat beberapa sistem devisa 
antara lain :  
 
1.Sistem standar emas (Gold Standard System)  
Asumsi dasar dari sistem ini : 
a.Nilai mata uang negara dinyatakan dengan emas 
b.Emas dalam jumlah tak terbatas bebas   keluar masuk    negara tersebut 
c.Badan Moneter negara tersebut bersedia membeli atau menjual emas 
berdasarkan perbandingan nilai yang telah ditentukan 
 
2.Sistem kurs mengambang (Floating Exchange  Control 
Dalam hal ini nilai tukar suatu mata uang atau valas ditentukan oleh 
kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa valas. 
 
Terdapat dua  macam Kurs mengambang : 
a.Sistem kurs mengambang yang murni (clean  float), apabila penentuan 
kurs valas di bursa valas terjadi tanpa campur tangan pemerintah. 
b.Sistem kurs mengambang kurang murni (dirty float/managed floating 
exchange rates), pemerintah ikut campu tangan mempengaruhi 
permintaan dan penawaran terhadap valas dibursa valas. 
 
3.Sistem Pengawasan Devisa (Exchange Control System) 
pada sistem ini pemerintah memenopoli seluruh transaksi valuta asing. 
Tujuannya adalah untuk mencegah adanya aliran modal keluar dan 
melindungi pengaruh depresi dari negara lain, terutama saat menghadapi 
keterbatasan cadangan valuta asing yang relatif lebih sedikit dibandingkan 
dengan permintaannya. Oleh karenanya pemerintah perlu mengadakan 
alokasi di dalam penggunaan valuta asing tersebut. 
 
4.Sistem Kurs Tambatan (Pagged Rate System) 
sistem nilai tukar yang dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu 
negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. 
Sistem ini antara lain dilakukan oleh beberapa negara Afrika yang 
mengaitkan nilai mata uang dengan mata uang Perancis, dan beberapa 
negara lain yang mengaitkan nilai mata uangnya dengan Dollar Amerika. 
 
 

 

 
 
 
 


