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BAB I

PENGANTAR PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Perdagangan Internasional, adalah salah satu mata kuliah yang

memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi

dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain terutama dalam

pengertian perdagangan internasional. Memberikan gambaran

tentang alasan mengapa suatu negara melakukan perdagangan

internasional, peranan perdagangan internasional, serta beberapa

dasar mikroekonomi dalam perdagangan internasional seperti teori

penetapan harga.

Selain itu dalam kaitannya dengan studi hubungan

internasional, perdagangan internasional juga membahas tentang

keseimbangan neraca perdagangan internasional, blok perdagangan

dan kebijakan pemerintah suatu negara dalam mengatur

perdagangan internasionalnya. Perdagangan Internasional berusaha

mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan

ekonomiantara satu negara dengan negara yang lain, kegiatan

pertukaran hasil output satu negara dengan yang lain, Pertukaran

sarana dan faktor produksi, Hubungan kredit (konsekuensi utang -

piutang).
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B. DEFINISI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan Internasional adalah kegiatan perekonomian dan

perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan

penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk

yang dimaksud dapat berupa :

1. Antar perorangan (individu dengan individu)

2. Antara individu dengan pemerintah suatu negara

3. Pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam

negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan

kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara

lain

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas negara.

2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara

lain melalui bermacam peraturan seperti pabean, yang

bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh

masingmasing pemerintah.

3. Antara satu negara dengan negara lain terdapat perbedaan

dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum

dalam perdagangan dan sebagainya.

Permasalahan Perdagangan Internasional diantaranya

1. Pola perdagangan (ekspor - impor)

2. Harga dasar ekspor - impor

3. Manfaat perdagangan internasional

4. Pengaruh makro perdagangan internasional

5. Mekanisme neraca pembayaran
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6. Persekutuan perdagangan dan modal luar negeri

7. Pengalihan teknologi

C. MANFAAT MELAKUKAN PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara

lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut.

Manfaat tersebut antara lain :

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di

negeri sendiri.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil

produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut antara lain

Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan IPTEK dan lain-

lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap

negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat

diproduksi sendiri.

2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk

memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi.

Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang

yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain,

tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut

mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

Sebagai contoh : Amerika Serikat dan Jepang mempunyai

kemampuan untuk memproduksi kan. Akan tetapi, Jepang
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dapat memproduksi dengan lebih efesien dari Amerika

Serikat. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi

keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi, Amerika

Serikat perlu mengurangi produksi kainnya dan mengimpor

barang tersebut dari Jepang. Dengan mengadakan

spesialisasi dalam perdagangan, setiap negara dapat

memperoleh keuntungan sebagai berikut

a. Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat

digunakan dengan lebih efesien.

b. Setiap Negara dapat menikmati lebih banyak barang dari

yang dapat diproduksi dalam negri yang dapat diproduksi

dalam negeri.

3. Memperluas Pasar dan Menambah Keuntungan

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-

mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka

khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang

mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan

adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat

menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual

kelebihan produk tersebut keluar negri.

4. Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk

mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara

manajemen yang lebih modern.
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Akibat Perdagangan Internasional:

a. Tukar-menukar barang dan jasa antar negara

b. Pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara

c. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga

dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

D. SEBAB-SEBAB TERJADINYA PERDAGANGAN

INTERNASIONAL

Setiap negara dalam kehidupan di dunia ini pasti akan

melakukan interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya.

Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk

perdagangan antarnegara atau yang lebih dikenal dengan istilah

perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan

terjadinya perdagangan internasional antara lain:

1. Revolusi Informasi dan Transportasi

Ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi,

pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam

bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi

pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi serta

masih banyak lagi.

2. Interdependensi Kebutuhan

Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di

masing-masing aspek, bisa ditinjau dari sumber daya alam,

manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak

pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang

lainnya.
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3. Liberalisasi Ekonomi

Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan

kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara

akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan

antar negara.

4. Asas Keunggulan Komparatif

Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh

negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini

akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat

diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut.

5. Kebutuhan Devisa

Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor

kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala

kebutuhannya setiap negara harus memiliki cadangan devisa

yang digunakan dalam melakukan pembangunan, salah satu

sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan

internasional.

6. Adanya Perbedaan Selera

Dengan adanya perbedaan selera akan memungkinkan suatu

negara melakukan perdagangan.

Misalnya negara X dan Y sama-sama menghasilkan daging

sapi dan daging ayam dengan jumlah yang hampir sama.

Penduduk negara X tidak menyukai daging sapi, sedangkan

penduduk negara Y tidak menyukai daging ayam maka dapat

terjadi ekspor yang saling menguntungkan di antara kedua

negara tersebut, dengan cara negara X mengimpor daging ayam



7

dan mengekspor daging sapi, sebaliknya negara Y mengimpor

daging sapi dan mengekspor daging ayam.

7. Adanya Keanekaragaman Kondisi Produksi

Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman

kondisi produksi di setiap negara.

Misalnya, negara X yang memiliki iklim tropis bersosialisasi

dengan memproduksi pisang dan kopi untuk ditukarkan

dengan barang dan jasa dari negara lain.

8. Perbedaan Kebudayaan dan Gaya Hidup

Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup di masing-masing

negara juga dapat mendorong terjadinya perdagangan

antarnegara, misalnya barang-barang seni atau kerajinan

yang dihasilkan oleh suatu negara sangat diwarnai oleh

kebudayaan dan gaya hidup masyarakat di negara yang

bersangkutan.

E. TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional, antara lain:

1. Membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan

antarnegara serta efeknya terhadap struktur perekonomian

suatu negara,

2. Dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari

adanya perdagangan internasional (gains from trade),

3. Dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang

defisit.
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Adapun teori-teori perdagangan internasional antara lain

1. Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage)

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ia menemukakan

bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan

produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya

meningkat perlu adanya pembagian kerja internasional dalam

menghasilkan barang.

2. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantages)

Teori yang dikemukakan David Ricardo menjelaskan

tentangkeuntungan komparafif yang diukur dalam ongkos

nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja.

3. Teori Permintaan Timbal Balik (Reciprocal Demand)

Teori ini dikemukakan oleh J.S. Miil, yaitu mencari

keseimbangan pertukaran antar dua barang oleh dua negara

dengan perbandingan pertukaranya atau menentukan dasar

tukar dalam negeri.

4. Pandangan Kaum Merkantilisme

Kaum merkantilisme suatu kelompok yang mencerminkan

cita-cita dan ideologi kapital komersial serta berpandangan

tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran

perseorangan.

Adapun kepentingan negara dapat memperoleh kemakmuran

dengan berpangkal pada dua macam sumber yaitu :

a. Penumpukan logam mulia (emas) karena logam mulia

dapat memperkuat posisi suatu negara dalam

pembangunan ekonomi.
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b. Politik perdagangan ditujukan untuk menunjang

kelebihan ekspor di atas nilai impor sehingga neraca

perdangan surplus atau aktif.

F. KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Dalam hal perdagangan, kita akan menyoroti tentang

perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana

pertukaran barang / jasa antar negara terjadi dengan sedikit atau

tanpa mengalami rintangan.

Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah:

1. Perdagangan bebas cenderung memacu persaingan, sehingga

menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya,

2. Perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi,

perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi

sehingga mengacu produktivitas faktor produksi,

3. Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan serta memupuktingkat laba, tabungan, dan

investasi.

4. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan

tenaga ahli/laba, tabungan, dan investasi.

G. JENIS-JENIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional atau perdagangan antarnegara dapat

dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya

1. Ekspor

Dibagi dalam beberapa cara antara lain :
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a. Ekspor Biasa

Adalah pengiriman barang keluar negeri sesuai dengan

peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar

negeri, mempergunakan L/C dengan ketentuan devisa.

b.Ekspor Tanpa L/C

Adalah barang dapat dikirim terlebih dahulu,

sedangkan eksportir belum menerima L/C harus ada ijin khusus

dari kementrian perindustrian dan perdagangan

2. Barter

Adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan

langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Jenis

barter antara lain

a. Direct Barter

Adalah sistem pertukaran barang dengan barang dengan

menggunakan alat penentu nilai atau lazim disebut dengan

denominator of value suatu 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,
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c. Counter Purchase

Adalah suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua

negara. Sebagai contoh suatu negara yang menjual barang

kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga

harus membeli barang dari negara tersebut.

d. Buy Back Barter

Adalah 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.

3. Konsinyasi (Consignment)

Adalah pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang

tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat

dilaksanakan melalui Pasar Bebas (Free Market) atau Bursa

Dagang (Commodites Exchange) dengan cara lelang. Cara

pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut

a. Pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam

salah satu komoditi.

b. Broker memeriksa keadaan barang yang akan di lelang

terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang

tersebut.

c. Broker meawarkan harga transaksi atas barang yang akan

dijualnya, harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik

barang.
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d. 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.

e. jika pelelangan telah dilakukan broker berhak menjual

barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sama atau

yang melebihi harga lelang.

f. Barang-barang yang ditarik dari pelelangan masih dapat

dijual di luar lelang secara bawah tangan

g. Yang diperkenankan ikut serta dalam pelalangan hanya

anggota yang tergabung dalam salah satu commodities

exchange untuk barang-barang tertentu.

h. Broker mendapat komisi dari hasil pelelangan yang

diberikan oleh pihak yang diwakilinya.

4. Package Deal

Untuk memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara-

negara sosialis, pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian

perdagangan (trade agreement) dengan salah satu negara.

Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang

akan di ekspor ke negara tersebut dan sebaliknya dari negara

itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan

negara tersebut.

5. Penyelundupan (Smuggling)



13

Adalah setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan

dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang

berlaku. Dibagi menjadi 2 bagian

a. Seluruhnya dilakukan secara ilegal

b. Penyelundupanadministratif/penyelundupantakkentara/

manipulasi (Custom Fraud)

6. Border Agreement

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 penduduk negara tersebut

melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di

masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku.
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RINGKASAN

Perdagangan Internasional adalah kegiatan
perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh
penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas
dasar kesepakatan bersama.

jika dibandingkan dengan pelaksanaan
perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan
internasional sangatlah rumit dan kompleks. Perdagangan
bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang/jasa
antarnegara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami
rintangan. 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.Setiap negara yang melakukan
perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh
manfaat bagi negara tersebut. Manfat tersebut antara lain :
Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri
sendiri, Memperoleh keuntungan dari spesialisasi,
Memperluas Pasar dan Menambah Keuntungan, Transfer
teknologi modern. Eksportir adalah pengusaha yang dapat
melakukan ekspor, yang telah memiliki SIUP atau izin usaha
dari Departemen Teknis / Lembaga Pemerintah Non
Departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku. Impor
adalah perdagangan dengan cara memasukan barang dari
luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan
memenuhi ketentuan yang berlaku.



15

LATIHAN SOAL

Perdagangan Internasional adalah kegiatan
perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh
penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas
dasar kesepakatan bersama.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di
dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah
rumit dan kompleks. Perdagangan bebas adalah keadaan di
mana pertukaran barang/jasa antarnegara terjadi dengan
sedikit atau tanpa mengalami rintangan.

PERTANYAAN

1. Apa yang menarik para pengusaha sehingga banyak yang
tertarik dalam bisnis ekspor - impor walaupun prosesnya
rumit?

2. Apa dampak positif dan negatif dari perdagangan bebas?
3. Bagaimana KeunggulanAbsolutdan Keunggulan

Komparatif dapat menyebabkan terjadinya perdagangan
internacional, berikan contohnya!.
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BAB II

PEMBERITAHUAN PABEAN, BEA MASUK
DAN BEA KELUAR

Setiap negara berupaya melindungi masyarakatnya untuk

mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Bea masuk dan bea

keluar adalah salah satu cara pengaturan untuk mencapai tujuan

mulia tersebut.

Kewajiban pabean adalah hal-hal yang wajib dipenuhi oleh

mereka yang berkaitan dengan barang impor atau ekspor.

Kewajiban pabean meliputi penyerahan pemberitahuan pabean

dan pelunasan pungutan impor atau ekspornya. Barang yang akan

diimpor dapat diberikan izin impor oleh pejabat bea dan cukai

(impor dipakai) setelah diselesaikan kewajiban pabeannya.

Demikian juga barang ekspor dapat diizinkan untuk diekspor

oleh pejabat bea dan cukai setelah diserahkan pemberitahuan

pabean dan (jika dikenakan bea keluar) telah dibayar bea

keluarnya.

A. PEMBERITAHUAN PABEAN

Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh

orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam

bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Contoh Pemberitahuan Pabean adalah sebagai berikut:

1. pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut;
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2. pemberitahuan impor untuk dipakai;

3. pemberitahuan impor sementara;

4. pemberitahuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean

keTempat Penimbunan Berikat;

5. pemberitahuan pemindahan barang dari suatu Kantor Pabean

keKantor Pabean lain dalam Daerah Pabean;

6. pemberitahuan ekspor barang.

Pada tataran praktis, Menteri Keuangan yang selanjutnya

akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberitahuan

pabean, buku cacatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean,

misalnya bentuk pemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap

pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir,

media penyimpanan, maupun hubungan langsung antar komputer

tanpa menggunakan kertas. Dokumen pelengkap pabean adalah

semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap

Pemberitahuan Pabean, misalnya invoice, bill of lading, packing

list, dan manifest.

Untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pelaku

usaha wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai. Output dari registrasi ini adalah nomor identitas dalam

rangka akses kepabeanan yang biasa disebut dengan Nomor

Identitas Kepabeanan (NIK). Registrasi diperlukan untuk

mengenali pengguna jasa kepabeanan yang akan mengakses

sistem teknologi informasi yang dimiliki kantor pabean. Seiring

dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi
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dalam kegiatan kepabeanan, kewajiban pabean dilaksanakan

menggunakan teknologi info rmasi.dengan ketentuan ini hanya

orang yang memiliki nomor identitas tersebut yang dapat

mengakses atau berhubungan dengan sistem teknologi informasi

kepabeanan. Dikecualikan dari kewajiban registrasi ini untuk

pemenuhan kewajiban pabean tertentu seperti barang penumpang,

barang diplomatik, atau barang kiriman melalui pos atau

perusahaan jasa titipan

Pada prinsipnya pengurusan pemberitahuan pabean

diwajibkan kepada pengangkut, importir, atau eksportir. Dalam

hal pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri,

importir atau eksportir dapat menguasakannya kepada pengusaha

pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). Dengan demikian pada

dasarnya semua pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban

pabeannya secara mandiri. Namun mengingat tidak semua

pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan tata

laksana kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat

menyelesaikan sendiri kewajiban pabean, ketentuan memberi

kemungkinan pemberian kuasa penyelesaian kewajiban pabean

kepada PPJK yang terdaftar di Kantor Pabean.

Pemberitahuan Pabean yang telah di serahkan oleh

pengusaha atau kuasanya selanjutnya akan dilakukan penelitian

oleh pejabat bea dan cukai. Penelitian dokumen adalah salah satu

bentuk dari pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean yang lain

adalah dilakukannya pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan
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pabean, baik impor maupun ekspor dilaksanakan setelah

pemberitahuan pabean diserahkan, kecuali dalam hal tertentu

dapat dilaksanakan pemeriksaan secara jabatan meskipun

pemberitahuan pabean tidak diserahkan. Pemeriksaan pabean

difokuskan pada terpenuhinya hak negara terutama terkait

pungutan impor ataupun ekspor. Karena setiap barang impor

terutang bea masuk, maka atas setiap barang impor dikenakan

pemeriksaan pabean baik pemeriksaan fisik maupun penelitian

dokumen.

B. BEA MASUK

Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas

barang yang diimpor untuk dipakai. Secara umum setiap barang

yang dimasukkan ke daerah pabean terutang bea masuk. Namun

demikian kewajiban membayar bea masuk tidaklah pada saat

barang masuk daerah pabean, namun pada saat barang tersebut

diimpor untuk dipakai. Menteri Keuangan berwenang untuk

membebaskan bea masuk atas barang yang diimpor dengan

alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-undang.

Bea masuk dapat dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu:

1. Bea masuk yang berlaku umum, dimana besarnya tarif bea

masuk dapat dilihat pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia

(BTKI).

2. Bea masuk khusus berupa bea masuk anti dumping, bea masuk

imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk
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pembalasan. Definisi dan alasan bea masuk khusus akan

dibahas pada bab selanjutnya

C. TARIF

Untuk menghitung bea masuk dan pungutan impor lainnya,

diperlukan informasi besarnya tarif dan nilai pabean. Tarif

didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan membebanan bea

masuk atau bea keluar. Terdapat dua muatan utama dalam

pengertian tarif, yang pertama adalah klasifikasi barang yang

tercantum dalam Buku Tarif KepabeananIndonesia (BTKI).

Muatan kedua dari tarif adalah besarnya pembebanan bea masuk

atau bea keluar yang dinyatakan dalam persentase (%) tertentu

atau dalam rupiah tertentu

Besarnya tarif bea masuk dan bea keluar ditetapkan oleh

Keputusan Menteri Keuangan. Harus diperhatikan bahwa

besarnya persentase bea masuk yang muncul pada BTKI tidak

mengikat karena dapat berubah seiring waktu, yang mengikat

adalah besarnya tarif yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri

Keuangan
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GAMBAR 1 : BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA

D. JENIS-JENIS BEA MASUK

Bea masuk dikenakan atas barang impor dapat terdiri dari

beberapa jenis. Selain bea masuk yang berlaku umum, barang

impor dapat dikenakan bea masuk tambahan dalam hal terdapat

kondisi khusus.

1. Bea masuk Berlaku Umum (Most Favoured Nation)

Untuk memberikan kepastian hukum dan menghinclari

kesewenang-wenangan pengenaan tarif, diatur bahwa barang

impor dipungut bea masuk berclasarkan tarif setinggi-tingginya

empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea

masuk. Namun dalam hal tertentu diberikan pengecualian atas

pembatasan besaran tarif tersebut dalam rangka skema
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persetujuan dengan organisasi perdagangan dunia (WTO),

dimana untuk barang-barang tertentu dapat dikenakan tarif

berbeda dari tarif paling tinggi sebesar 40%.

2. Bea masuk Anti dumping

Bea masuk anti dumping kenakan atas barang impor yang

harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai

normalnya (dumping). Bea masuk tambahan ini kenakan bila

dampak dari adanya dumping menyebabkan kerugian terhadap

industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan

barang tersebut,mengancam terjadinya kerugian terhadap industri

dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang

tersebut, dan menghalangi pengembangan industri barang sejenis

di dalam negeri. Bea masuk antidumping dikenakan setinggi-

tingginya sebesar selisih nilai normal di negara pengekspor

dengan harga ekspornya. Contoh barang yang dikenakan bea

masuk antidumping adalah baja gulungan (steel coil) dari

beberapa negara dan pisang cavendish

3. Bea masuk Imbalan

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor yang

ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara

pengekspor. Bea masuk ini dikenakan bilamana dampak dari

impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri

dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang

tersebut, mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam
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negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut,

atau menghalangi pengembangan industri barang sejenis di

dalam negeri. Bea Masuk Imbalan dikenakan setinggi-tingginya

selisih antara subsidi dengan pungutan yang dikenakan pada saat

ekspor untuk pengganti subsidi tersebut dan biaya permohonan,

tanggungan atau pungutan untuk memperoleh subsidi.

4. Bea masuk tindakan pengamanan (safeguard)

Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan terhadap barang

impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara

absolut maupun relatif, dimana dari lonjakan barang impor

tersebut menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam

negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut

dan/atau barang yang secara langsung bersaing atau mengancam

terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang

memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara

langsung bersaing. Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan

paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi

kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius dalam

negeri. Contoh barang yang pernah dikenakan bea masuk

tindakan pengamanan adalah tableware

5. Bea masuk pembalasan

Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor

yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor

Indonesia secara diskriminatif. Bea masuk ini kenakan sebagai
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bentuk perlindungan negara atas produk dalam negeri yang

diperlakukan secara tidak adil di negara lain. Perlakuan tidak

adil atas produk yang kita ekspor dapat mengakibatkan kerugian

serius pada industri dalam negeri.

E. TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK

Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas

barang yang diimpor untuk dipakai. Pada bab 1 telah

disampaikan bahwa barang yang dimasukkan ke daerah pabean

terutang bea masuk. Pada bab ini akan dibahas saat terutang,

para pihak yang bertanggung jawab atas bea masuk, pelunasan

bea masuk dan ketentuan tentang jaminan yang wajib diserahkan

atas barang yang masih terutang bea masuk. Dengan demikian

para pihak yang terkait dengan barang impor clapat dikenakan

tanggung jawab atas bea masuk suatu barang impor.

Tanggung jawab Pengangkut

Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk dari

barang yang diangkutnya, pengangkut berkewajiban untuk

menyerahkan pemberitahuan pabean berupa rencana kedatangan

sarana pengangkutnya dan memberitahukan barang yang

diangkutnya.

Pemberitahuan RKSP

Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dariluar

daerah pabean atau dari dalam daerah pabean yang mengangkut
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barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean

yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar

daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana

pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum

kedatangan sarana pengangkut. Dikecualikan dari kewajiban

menyerahkan RKSP ini jika alat angkut yang digunakan adalah

angkutan darat.

Pemberitahuan Manifes

Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dariluar

daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan

mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal

daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah

pabean melalui luar daerah pabean wajib menyerahkan

pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya

(manifes) sebelum melakukan pembongkaran.

Pengangkut yang diatas sarana pengangkutnya terdapat

barang impor bertanggung jawab terhadap bea masuk yang

terutang sejak barang impor memasuki daerah pabean hingga

dilaksanakannya pembongkaran barang. Tanggung jawab

pengangkut bukan hanya terhadap kebenaran pemberitahuan

pabean atas barang yang diangkutnya, namun juga konsekuensi

dari pemberitahuan pabean yang disampaikan ke pihak Bea dan

Cukai. Konsekuensi tersebut meliputi kemungkinan pengenaan

sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran dari

ketentuan yang berlaku.
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Tanggung Jawab Pengusaha TPS

Pengusaha TPS bertanggung jawab terhadap bea masuk yang

terutang atas barang yang ditimbun di TPSnya. Mengingat

barang yang ditimbun di TPS merupakan barang yang melekat

padanya hak negara atas pungutan impor, maka tanggung jawab

pengusaha TPS dikenakan atas pelunasan bea masuk bilamana

terdapat barang impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

pada tempat penimbunannya. Tanggung jawab ini disertai pula

konsekuensi pengenaan sanksi atas pelanggaran dari ketentuan

yang berlaku. Pengusaha TPS dapat dibebaskan dari tanggung

jawab pelunasan bea masuk bilamana barang musnah tanpa

disengaja.

Tanggung Jawab Importir

Importir bertanggung jawab terhadap bea masuk yang

terutang sejak tanggal Pemberitahuan Pabean atas barang impor.

Importir baru bertanggung jawab atas bea masuk terhitung sejak

diajukan atau didaftarkaannya dokumen pemberitahuan pabean

ke kantor pabean. Sebelum pemberitahuan pabean didaftarkan di

kantor pabean, maka tanggung jawab atas bea masuk berada pada

pengusaha TPS. Tanggung jawab importir bukan hanya terhadap

pelunasan bea masuk atas importasi barang yang dilakukannya,

akan tetapi juga konsekuensi dari pemberitahuan impor barang

yang disampaikan ke pihak Bea dan Cukai. Konsekuensi tersebut
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meliputi adanya pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi

pidana atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab PPJK

Perlu juga diketahui bahwa bilamana pemberitahuan pabean

dikuasakan importir kepada Pengusaha Pengurusan Jasa

Kepabeanan (PPJK), maka tanggung jawab atas bea masuk

tersebut beralih kepada pihak pengusaha pengurusan jasa

kepabeanan, bilamana pemilik barang tidak diketemukan.

Tanggung Jawab Orang Yang Menguasai Barang Impor

Selain pengangkut, pengusaha TPS, dan importir,

dimungkinkan adanya pihak lain yang mengusai barang impor.

Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk, ditegaskan

oleh ketentuan kepabeanan bahwa barang siapa kedapatan

menguasai barang impor di tempatkedatangan sarana

pengangkutan atau di daerah perbatasan yang ditunjuk,

bertanggung jawab terhadap Bea masuk yang terutang atau

barang tersebutmasuk adalah pungutan negara yang dikenakan

atas barang yang diimpor untuk dipakai. Pada bab ini akan

dibahas saatterutang, para pihak yang bertanggung jawab atas

bea masuk, pelunasan bea masuk dan ketentuan tentang jaminan.
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F. NILAI PABEAN

Nilai pabean adalah nilai yang digunakar, sebagai dasar

untuk menghitung bea masuk. Nilai pabean digunakan untuk

menghitung bea masuk bilamana tarif yang digunakan

menggunakan tarif advalorum (persentase). Kalangan awam

sering menentukan nilai pabean sama dengan harga barang.

Tentu tidak sesederhana itu. Dalam ilmu kepabeanan untuk

menentukan berapa nilai pabean atas suatu barang harus

digunakan metode tertentu yang telah ditetapkan pemerintah

mengacu pada kesepakatan internasional.

Metode nilai pabean untuk penghitungan bea masuk

mengadopsi dari Agreement on Implementation of Article VII of

GATT 1994, sebagai salah satu persetujuan yang terlampir

didalam perjanjian internasional tentang pendirian badan dunia

WTO. Terdapat 6 (enam) metode untuk penetapan nilai pabean,

yaitu :

1. Metode I, metode nilai transaksi barang impor yang

bersangkutan,

2. Metode II, metode nilai transaksi barang identik,

3. Metode III, metode nilai transaksi barang serupa,

4. Metode IV, metode deduksi,

5. Metode V, metode komputasi, dan

6. Metode VI, metode pengulangan (fall back) yaitu

penetapan nilai pabean berdasarkan prinsip-prinsip dan

tatacara yang wajar dari metode I sampai dengan metode
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V yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan data di

Daerah Pabean.

Penggunaan keenam metode tersebut diatas harus

dilaksanakan secara berurutan (hierarkhi). Pembahasan metode

penetapan nilai pabean akan dibahas secara mendetail pada

matede Sistem Nilai Pabean.

Penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat

Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atas barang

impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam

waktu tiga puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.

Demikian juga Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai

pabean untuk penghitungan Bea masuk sebelum penyeraham

pemberitahuan pabean atau dalam waktu tiga puluh hari sejak

tanggal pemberitahuan pabean. Prinsip yang digunakan dalam

pemberitahuan pabean adalah self assessment dan official

assessment. Dalam model self assessment importir menghitung

sendiri pungutan yang harus dibayar termasuk menentukan tarif

dan nilai pabeannya. Selanjutnya Pejabat Bea dan Cukai

wewenang untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean

untuk perhitungan Bea masuk yang tersebut dalam

Pemberitahuan Pabean yang diserahkan importir. Penetapan tarif

dan nilai pabean diberikan sebelum atau sesudah Pemberitahuan

Pabean atas impor diserahkan. Dalam hal penetapan sebagaimana

dimaksud, mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk
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importir harus melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai

dengan penetapan. Importir dapat mengajukan keberatan dengan

menyerahkan jaminan sebesar kekurangan bea masuk dan denda

(jika ada).Dalam model official assessment, penentuan tarif dan

nilai pabean beserta pungutan impor yang mesti dibayar

ditetapkan sedari awal oleh petugas Bea dan Cukai. Importir

hanya berkewajiban memberitahukan barang yang diimpornya

sejelas mungkin untuk penetapan dimaksud.

Penetapan kembali tarif dan nilai pabean

Pada dasarnya penetapan Pejabat Bea dan Cukai sudah

mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil

pemeriksaan ulang atas Pemberitahuan Pabean atau Dokumen

Pelengkap Pabean menunjukkan adanya kekurangan atau

kelebihan pembayaran Bea dan Masuk, untuk mengamankan

penerimaan negara atau menjamin hak pengguna jasa, Direktur

Jenderal dapat membuat penetapan baru. Direktur Jenderal Bea

dan Cukai dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean

untuk penghitungan Bea masuk dalam jangka waktu dua tahun

terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.

Penetapan klasifikasi / nilai pabean sebelum pemberitahuan

Berdasarkan permohonan dari importir yang bersangkutan,

Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan klasifikasi

barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar

penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan
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pabean. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

pelayanan kepada pengguna jasa dan menyesuaikan dengan

praktik kepabeanan internasional yang lazim dikenal sebagai

pre-entry classification dan valuation ruling.

Pre-entry clasification yaitu penetapan klasifikasi barang

oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap importasi barang

sebelum diajukan pemberitahuan pabean atas permohonan

importir, sedangkan yang dimaksud dengan Valuation Ruling

yaitu penetapan nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan

Cukai yang dibuat berdasarkan hasil audit kepabeanan terhadap

importasi barang yang telah dan akan dilakukan oleh importir

dalam jangka waktu tertentu.

G. EKSPOR DAN BEA KELUAR

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah

pabean. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan

pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean tidak diperlukan

terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut,

pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai

pabean dan/atau jumlah tertentu.

Bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan atas

barang yang akan diekspor. Secara umum barang yang diekspor

tidak dikenakan bea keluar, tetapi atas barang-barang tertentu

saja dikenakar. bea keluar. Saat ini barang yang dikenakan bea

keluar adalah Crude Palm Oil (CPO), Biji Coklat, dan

Konsentrat Mineral, Kayu Olahan dan Kulit (hewan).
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Pada prinsipnya atas barang ekspor tidak dikenakan bea

keluar. Hanya beberapa barang tertentu yang dikenakan bea

keluar. Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan

tujuan untuk:

1. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri,

2. melindungi kelestarian sumber daya alam,

3. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari

komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, atau

4. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri

Bea keluar dikenakan berdasarkan tarif yang besarannya

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nilai yang digunakan untuk

menghitung bea keluar adalah Harga Ekspor (HE) yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi dari

Kementerian Perdagangan. Berbeda dengan konsep impor

dimana dasar pengenaan bea masuk menggunakan nilai transaksi,

pada penghitungan bea keluar nilai transaksi tidak digunakan

namun menggunakan harga patokan.

Pemberitahuan pabean ekspor beserta penghitungan bea

keluar dilakukan secara mandiri oleh eksportir (self assesment).

Eksportir menghitung sendiri pungutan yang harus dibayar,

selanjutnya Pejabat Bea dan Cukai akan meneliti dan

menetapkan bea keluar yang harus dibayar berdasarkan hasil

pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Dalam hal

terclapat kekurangan bea keluar yang harus dibayar maka

eksportir harus membayar kekurangannya. jika kekurangan
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merupakan pelanggaran maka dikenakan sanksi administrasi

berupa denda.

Selanjutnya, pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan

pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain

dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang telah

diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya,

dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain

dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang telah

diberitahukan untuk diekspor jika ekspornya dibatalkan wajib

dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai. Eksportir yang tidak

melaporkan pembatalan ekspor dikenai sanksi administrasi

berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Evaluasi Bab 2

1. Bea masuk Antidumping dikenakan dalam hal barang impor...

a. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang

memproduksi barang sejenis tersebut

b. Mengancam terjadinya hambatan barang ekspor barang

sejenis dari industri dalam negeri

c. Menghalangi pengembangan industri di dalam negeri

d. Menyebabkan kerugian industri di dalam negeri dalam

mengembangkan produksinya

2. jika diketahui barang yang diimpor suatu negara terdapat

subsidi atau bantuan pemerintah di dalamnya, terhadap

barang tersebut oleh Bea Cukai akan dikenakan bea masuk

tambahan berupa ...
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a. Bea Masuk Pembalasan

b. Bea Masuk Safe guard

c. Bea Masuk Imbaland

d. Bea Masuk Antidumping

3. Dirjen bea cukai dapat menetapkan kembali tarif dan

nilaipabean dalam jangka waktu ...

a. 2 tahun sejak kedatangan barang impor

b. 2 tahun setelah barang impor dikeluarkan dari TPS

c. 2 tahun sejak ditetapkan oleh pejabat bea cukai

d. 2 tahun sejak tanggal pemberitahuan

4. Pejabat Pabean dalam penetapan pemberitahuan

pabeanmenyesuaikan dengan praktik kepabeanan

internasional yaitu:

a. Pre-Entry Classification

b. Valuation Ruling

c. Pre-Entry Classification dan Valuation Ruling

d. Post clearance audit

5. Berikut ini yang bukan alasan dikenakannya bea keluaratas

barang yang akan diekspor ...

a. untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri

b. untuk melindungi kelestarian sumber daya alam

c. untuk menambah daya saing

d. untuk menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam

negeri
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BAB III

PROSEDUR PELUNASAN DOKUMEN
IMPOR

A. DOKUMEN TIBA

Setelah barang dikapalkan, supplier/beneficiary menyiapkan

dokumendokumen kemudian diajukan kepada advising

bank/negotiating bank untuk dinegosiasi.

Negotiating Bank menegosiasi/mengambil alih dan

mengirimkan dokumen-dokumen berikut draft yang dilampiri

dengan surat pengantar (schedule of remittance) kepada Bank

Umum Nasional (selaku Opening Bank).

Bank Umum Nasional menerima dan meneliti dokumen-

dokumen yang dikirimkan oleh Negotiating Bank. Apabila

didapati semua dokumen telah lengkap dan sesuai dengan

permintaan L/C, maka dibuatkan surat pemberitahuan kepada

importir untuk melunasi dokumen-dokumen tersebut, dalam hal

ada catatan-catatan penyimpangan dari negotiating bank maka

penyimpangan-penyimpangan tersebut harus dicantumkan dalam

surat permintaan.

Dalam surat pemberitahuan kepada importir

disebutkan/dicantumkan hal-hal antara lain:

- Nilai dokumen (termasuk biaya luar negeri jika ada)
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- Jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh importer

- Uraian barang

- Tanggal negoisasi

- Tanggal jatuh tempo pelunasan dokumen (14 hari sejak

tanggal surat pemberitahuan)

- Nama kapal

Selain hal-hal tersebut di atas, dinyatakan pula bahwa

apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan dokumen

yang telah ditentukan, importir belum melunasi kewajiban-

kewajibannya/menebus dokumen, maka akan dibebankan penalty

rate (36% per tahun) dan diingatkan pula bahwa bila sampai

masa tertentu barang-barang masih belum dikeluarkan dari

pelabuhan, maka barang-barang tersebut tunduk kepada

ketentuan-ketentuan Penguasaan Pelabuhan setempat atau

kemungkinan akan lelang. Sedangkan mengenai penyimpang

penyimpangan/discrepancy yang disampaikan kepada importir

(jika ada). Apabila dari 5 (lima) hari sejak tanggal surat

pemberitahuan tidak ada tanggapan dari importir, maka dianggap

importir tidak dapat menerima penyimpangan-penyimpangan

tersebut sehingga dengan demikian Opening Bank (Bank Umum

Nasional) akan membuat telex penolakan atas dokumen-dokumen

tersebut. Bersamaan dengan pembuatan surat pemberitahuan

pelunasan dokumen kepada importir, sekaligus dibuatkan pula

pembukuan/disposisi dengan menggunakan Frimp-02 sebagai

berikut:
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Dr: Tagihan lainnya (Uang Muka Karena L/C) (VA)

Dr: Tagihan Lain (VA) - Biaya Bank Luar Negeri, (Jika ada).

Dr: Setoran Jaminan (VA)

Cr: Rekening Pada Kantor Pusat (VA)

Contingent Acct:

Dr: Kewajiban Karena L/C (VA) 100% Pembukuan Kantor Pusat

Dr: Cabang (VA)

Cr: Bank-bank VA (Nostro)

Contoh:
Bank Umum Nasional menerima dokumen ash dari bank luar

negeri/ negotiating bank (Mantrust New York) untuk importir B

dengan perincian antara lain:

- Nilai document US$ 100,

- Nilai L/C US$ 100,

- Syarat L/C Partial Shipment: Not Allowed

- Telah disetor/setoran jaminan 10% = US$ 10.

- Biaya luar negeri : tidak ada.

Kurs buku ........... US$ 1 = Rp 8.900,00

Pembukuan:

Dr: UMKL / C = 90% x US$ 100 x Rp8.900,00 Rp 801.000,00

Dr: Setoran Jaminan = 10% x US$100 x Rp8.900,00 Rp

89.000,00 Cr : RPKP US$ 100 x Rp8.900,00 Rp 890.000,00

Pos Administratif : Dr: KWKL/C US$ 100.- x kurs buku

(93.100.xx)
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B. PELUNASAN DOKUMEN

Dalam hal importir menebus dokumen/melunasi kewajiban-

kewajibannya kepada Bank Umum Nasional, ada dua

kemungkinan yang dilakukan oleh importir, yaitu:

1. Pelunasan dengan dokumen asli

Setelah importir mengetahui tentang tibanya dokumen asli,

importir akan mendatangi Bank Umum Nasional untuk menebus

dokumendokumen tersebut.

Bank akan melakukan:

A. Membuat perhitungan dan membebankan langsung kepada

rekening importir menggunakan Frimp-03 sebagai berikut:

Dr: Rekening Nasabah (RP)

Cr: Tagihan Lainnya (Uang Muka Karena L/C) (VA)

Cr: Tagihan lainnya (VA) - Biaya Bank Luar Negeri (Jika ada)

Cr: Pendapatan Bunga dan Diskonto L/C Impor (RP) (Premi da

Penalty)

Cr: Biaya Administrasi (Biaya materai) (RP)

Jika tagihan lain, atas beban Bank Umum Nasional (cabang):

Dr: pendapat provinsi impor (RP)

Cr: Rekening pada Kantor Pusat (VA)

Catatan:
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- Hari Premi dihitung dari tanggal negosiasi sampai dengan

tanggal pelunasan dokumen dan/atau dari tanggal negosiasi

sampai pada tanggal jatuh tempo pelunasan dokumen.

- Hari penalti dihitung dari tanggal jatuh tempo pelunasan

sampai dengan tanggal pelunasan, dengan bunga 36% per

tahun.

- Rumus perhitungan premi/penalty NxTxl 360 x 100

N = Nominal (Jumlah kewajiban importir)

T= Time (Jumlah hari)

I = Interest(%)

- Setiap akhir bulan, jumlah premi yang diterima selama bulan

yang bersangkutan dikreditkan kepada kantor pusat dengan

pembukuan:

Dr: Pendapatan Bunga (RP)

Cr: Rekening Pada Kantor Pusat (RP)

Sedangkan penalti merupakan keuntungan kantor cabang.

Pembukuan Kantor Pusat untuk premi:

Cr: Pendapatan Bunga

Contoh:

Pada tanggal 29-3-192010 importir C datang ke Bank Umum

Nasional Cabang Jakarta Kota untuk melunasi/menebus dokumen

dengan perincian antara lain:

- Tanggal Negosiasi di luar negeri : 5 Maret 2010

- BUN Cabang Jakarta Kota menerima dokumen ash : 10-

32010
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- Surat pemberitahuan penebusan kepada importir tertanggal

10-3-2010

- Tanggal jatuh tempo pelunasan dokumen : 24-3-2010

- Nilai dokumen : USS 100.

- Nilai L/C : US$ 100.

- Telah disetor (setoran jaminan) 10% =US$ 10.

- Syarat L/C partial shipment: not allowed

- Biaya luar negeri : tidak ada

Kurs komersial tangga129-4-2010 US$ 1 = 9.100.-

Perhitungan/pembukuan

Dr: R/K Nasabah Rp 841.694,00

Cr: UMKL / C = 90% x US$ 100 x Rp9.100,00 Rp 819.000,00

Cr : Pendapatan Bunga : Rp 22.694,00

Premi = 819.000 x 19 x 18 = Rp 7.780,00
60 x 100

Penalty= 819.000 x 6 x 36 = Rp. 4.914.00
360 x 100 Rp.12.694,00

Cr: Biaya Administrasi Rp. 10.000,00

B. Mengendorse Dokumen

Bank meng-endorse dokumen asli kepada importir,

masingmasing 1 lembar bill of lading, invoice, packing list, dan

dokumen-dokumen lain jika perlu.

Semua dokumen asli yang telah di-endorse akan diserahkan

kepada importir apabila dia telah melunasi pajak-pajak impor.
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Oleh sebab itu pada umumnya pelunasan dokumen selalu

bersamaan dengan pelunasan pajak-pajak impor. Dengan ash

dokumen yang telah diendorse bersama-sama dengan bukti

pembayaran pajak, importir akan menggunakannya untuk

mengeluarkan barang dari pelabuhan.

2. Pelunasan dengan copy dokumen

Importir pada umumnya menerima terlebih dahulu copy-

copy dokumen langsung dari pihak supplier/beneficiary di luar

negeri berikut dengan copy LKP.

Copy LKP yang diterima oleh importir harus dibawa ke

SGS/ Sucofindo-Jakarta untuk dilegalisir.

Copy LKP yang telah dilegalisir oleh SGS bersama-sama

dengan copy dokumen lain dapat diajukan kepada Bank Umum

Nasional untuk di-endorse dan/atau untuk melunasi kewajiban-

kewajibannya.

Bank menerima dan meneliti copy-copy dokumen tersebut,

apakah telah lengkap dan sesuai dengan L/C atau tidak. Pada

prinsipnya apabila ada penyimpangan akan dianggap telah

disetujui oleh importir, kecuali nama barang, nilai dokumen

(jumlah invoice).

Jika didapati telah sesuai dengan ketentuan L/C, maka

dilakukan:

a. Membuat perhitungan dan pembebanan langsung pada

rekening importir dengan pembukuan sebagai berikut:

Dr: R/K Nasabah/Impoitir (RP)
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Cr: Setoran Jaminan (VA)

Cr: Pendapatan Bunga/Premi (RP)

Catatan:

Hari premi dihitung dari sejak tanggal B/L sampai dengan

tanggal pelunasan. Kelebihan perhitungan premi, yaitu (dari

tanggal B/L sampai pada tanggal negosiasi) akan dikembalikan

kepada importir setelah dokumen asli diterima/tanggal negosiasi

diketahui dan berdasarkan pula atas permintaan importir.

Contoh:

Pada tanggal 3 April 2010 importir C membawa copy dokumen

kepada Bank Umum Nasional untuk diendorse/untuk melunasi

kewajiban-kewajibannya. Adapun perincian dari copy dokumen

tersebut antara lain:

- Tanggal B/L: 22-3-2010

- Setoran Jaminan 40% (HK$ 40)

- Nilai dokumen (nilai invoice) HK$ 100.

- Nilai L/C HK$ 100.

- Kurs komersial tanggal 3 apri12010 = HK$ 1 = Rp 1. 150,00

Perhitungan/Pembukuan
Dr: R/K Nasabah C Rp 69.414.00

Cr: Setoran Jaminan HK$ 60 x 1.150 Rp 69.000,00

Cr : Pendapatan Bunga Rp 414,00

b. Menerbitkan Bank Garansi (Shipping Guarantee)
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Untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan, terlebih dahulu

importir/consignee harus menukarkan salah satu Bill of lading

ash dengan Delivery Order (D/O) yang dikeluarkan oleh

Perusahaan Pelayaran/Agennya yang mengangkut barang.

Berhubung importir/consignee belum menerima B/L asli,

maka untuk mendapatkan D/O, importir akart meminta bank

Umum Nasional untuk menerbitkan shipping guarantee yang

yang herfungsi sebagai jaminan bank kepada perusahaan

pelayaran pengangkut barang bahwa barang yang tertera dalam

copy b/1 benarbenar adalah kepunyaan importir/consignee yang

disebutkan dalam shipping guarantee dan apabila di kemudian

hari terjadi masalah, maka shipping guarantee tersebut akan

dicairkan.

Setelah diterimanya B/L asli, Bank Umum Nasional harus

segera mengirimkan salah satu lembamya kepada perusahaan

pelayaran yang bersangkutan/agennya untuk me-realise atau

menukarkan dengan shipping guarantee yang telah diterbitkan.

Setiap penerbitan shipping guarantee, Bank Umum Nasional

Cabang Kota mengenakan biaya administrasi kepada importir

sebesar Rp15.000,00 dengan pembukuan:

Dr : R/K Nasabah (21.0000)

Cr: Pendapatan (Asuransi) (85.404.00)

Penerbitan shipping guarantee merupakan suatu kewajiban

Bank Umum Nasional kepada pihak ketiga (Perusahaan

pelayaran). Oleh sebab itu harus dicatat dan dimonitor kewajiban
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tersebut dengan dibukukan ke dalam pos adminsitratif sebagai

berikut:

Pada saat penerbitan shipping guarantee.

Cr: Kewajiban Karena Shipping Guarantee

Pada saat menukarkan B/L ash dengan shipping guarantee

atau setelah 3 (tiga) bulan dari tanggal penerbitan shipping

guarantee akan dibukukan kembali dengan:

Dr : Kewajiban Karena Shipping Guarantee

C. Meng-endorse Dokumen

Bank meng-endorse copy-copy dokumen yang diserahkan

oleh importir yaitu masing-masing 1 lembar copy bill of lading,

invoice, packing list, dan dokumen-dokumen lain jika perlu.

Semua copy dokumen yang telah di-endorse akan diserahkan

kepada importir, apabila dia telah melunasi pajak-pajak impor.

Oleh karena itu, pada umumnya pelunasan dokumen selalu

bersamaan dengan pembayaran pajak.Dengan copy dokumen

yang telah diendorse, shipping guarantee bersama-sama dengan

bukti pembayaran pajak, importir akan menggunakannya untuk

mengeluarkan barang dari pelabuhan.

C. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK-PAJAK

IMPOR

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia

(INPRES) No. 4 Tahun 1985 Tanggal 04 April 1985, importir
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pada menghitung sendiri pajak-pajak impor yaitu Bea Masuk

(BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai

Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22,

berdasarkan keterangan yang tercantum dalam LKP yang mana

besarnya persentase BM dan (PPnBM) ditentukan sesuai CCCN,

sedangkan PPN ditetapkan 10% dan (PPh) Pasal 22. 2,5%,

sedangkan dasar perhitungan pajak diambil dari harga barang

menurut LKP/Invoice (tergantung jumlah mana yang lebih besar).

Importir mengisi Pemberitahuan Impor Barang untuk

Dipakai (PIUD) dan lampirannya serta Surat Setoran Pajak (SSP)

untuk PPN. PPnBM, dan PPh Ps. 22, kemudian mengajukan

kepada bank pembuka L/C (bank kkn persepsi).

Bank menerima dan meneliti kebenaran perhitungan pajak

dan pengisian PIUD, lampiran PIUD, dan SSP.

Jika didapati telah benar, bank akan memberi nomor register

dan membuat Surat Tanda Setoran (STS) Bea Masuk. Lembaran-

lembaran PIUD, Lampiran PIUD beserta, SSP dan STS yang

telah disiapkan harus ditandatangani oleh pejabat bank yang

berwenang.

Pajak-pajak impor yang diterima oleh Bank KKN persepsi,

setiap hari dan/atau setiap akhir bulan paling lambat jam 13.00

sudah harus dipindahkan ke rekening Bank Koordinator (Bank

Koordinator untuk BUN di Jakarta adalah BUN Cabang Utama).

Bank KKN Persepsi membuat pembebanan kepada importir

dengan pembukuan sebagai berikut:
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- Pada hari yang bersangkutan

Dr: R/K NasabalVImportir

Cr: Kewajiban lainnya

- Pada hari itu juga dibuat pembukuan gabungan:

Dr: Kewajiban Lainnya

Cr: RPKP

Pembukuan Bank Koordinator

- Pada hari yang bersangkutan

Dr: R/K Cabang (bank KKN persepsi)

Cr: Kewajiban lainnya (Kas Negara)

Setiap hari Jumat dan/atau akhir bulan, Bank Koordinator

memindahkan pajak-pajak impor yang diterima ke rekening Bank

Indonesia menggunakan Giro Bilyet Bank Indonesia dengan

pembukuan:

Dr: Kewajiban Lainnya (Kas Negara)

Cr: Bank Indonesia

Contoh Perhitungan Pajak Impor:

Seorang importir melunasi kewajiban pajak impornya pada

Bank Umum Nasional Cabang Jakarta kota dengan perincian

antara lain:

- Nilai LKP US$ 10.000,- dengan perincian persentase

pajakpajak sebagai berikut : BM : 5%, PPN : 10%, PPnBM :

5, dan PPh Ps.22 : 2.5%

- Nilai Invoice US$ 10.000.
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- Kurs pelunasan pajak : US$ 1 = Rp 9.000,00

- BM : Nilai LKP / Invoice x Kurs x Persentase

US$ 10.000 x 9.000 x 5% Rp 4.500.000,00

PPN : (Nilai LKP/Invoice x kurs + BM ) x

(US$ 10.000 x 9.000 + 4.500.000 ) x 10%Rp 9.450.000,00

PPnBM : (Nilai LKP/Invoice x Kurs + BM) x

(US $ 10.000 x 9.000 + 4.500.000) x 5 % Rp 4.725.000,00

PPh Ps. 22: (Nilai LKP/Invicex kurs + BM) x 2,5%

( US$ 10.000 x 9.000 + 4.500000) x 2.5% Rp 2.362.500,00

Total pajak yang akan dibayar Rp.21.037.500,00

D. PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN-DOKUMEN IMPOR

DAN BUKTI PEMBAYARAN PAJAK IMPOR

Setelah importir menebus dokumen dan melunasi pajaknya,

dokumen-dokumen dan bukti pembayaran pajak akan

didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai

berikut:

Importir

- B/L, Invoice, Packing List, dan dokumen lain yang telah

diendorse.

- PIUD dan lampiran PIUD masing-masing 2 lembar (warna

putih) serta perincian perhitungan pajak(jika ada)

- SSP Lembaran ke 2, 3 & 7 (warm merah putih &putih)

- STS (warm putih)
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Kas Negara

- Copy PIUD dan lampiran PIUD, masing-masing 1 lembar,

serta perincian perhitungan pajak (jika ada)

- SSP lembaran ke-1 (wama kuning)

- STS lembaran ke-2 (wama hijau)

- Copy LKP

Bendaharawan Bea dan Cukai

- PIUD dan lampiran PIUD (warna biru) serta perincian

perhitungan pajak (j ika ada)

- Copy SSP l lembar

- STS (warna merah)

- Copy LKP

Kantor Inspeksi Pajak

- PIUD dan lampiran PIUD (warna merah) serta perincian

perhitungan pajak (ika ada)

- Copy LKP

Pengiriman kepada Kas Negara, bendaharawan Bea dan

Cukai dan Kantor Inspeksi Pajak dilakukan setiap hari melalui

Bank koordinator (di Jakarta Cabang Utama) dengan dilampiri

Daftar Pengantar Surat-Surat Tanda Setoran Penerimaan Negara

dalam Rangka Impor. Bagi cabang-cabang yang tidak ada bank



49

koordinasi dikirimkan langsung kepada instansi-instansi tersebut

di atas.

Kantor Pusat (PPEXIM )

- Copy PIUD dan lampiran PIUD,

- serta perincian perhitungan pajak (jika ada)

- Copy LKP

Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea

Masuk (P4MB)

- Lembaran pertama lampiran PIUD

Biro Pusat Statistik

- PIUD dan lampiran PIUD (warna kuning),

- serta perincian perhitungan pajak (jika ada)

- Copy LKP

Bank Indonesia (Bagian Pengelolaan Data)

- PIUD dan lampiran PIUD (warna putih), serta perincian

perhitungan pajak tidak ada)

Pusat Analisis Informasi Keuangan (PAIK)

- PIUD dan Iampiran PIUD (wama putih), serta perincian

perhitungan pajak (jika ada)

- Copy LKP.
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BAB IV

BEBERAPA KONDISI HARGA
BARANG IMPOR

Harga barang impor adalah kondisi harga yang ada

pada setiap harga jual komoditas yang diekspor atau diimpor

yang menunjukkan sampai dimana tanggung jawab dan

kewajiban pihak penjual dalam menyerahkan barangnya

kepada pihak importir.

Beberapa istilah-istilah yang sering dijumpai dalam

aktivitas ekspor impor antara lain CIF (Cost, Insurance, and

Freight), C&F (Cost & Freight), FOB (Free On Board), atau

kondisi harga barang lainnya yang tertera dibelakang harga

barang yang diperdagangkan dalam transaksi ekspor impor

A. KEWAJIBAN IMPORTIR DALAM KONDISI

HARGA FOB

Free On Board (FOB) adalah kondisi kondisi

harga barang dimana penjual atau eksportir bertanggung

jawab menyerahkan barang ekspor atau komoditasnya

hanya sampai perut kapal / di palka kapal, dengan kata

lain, barang sudah melewati pagar kapal. Jadi harga jual
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yang tertera dalam L/C, misalnya US $200,-/ per unit

FOB, maksudnya dengan harga jual $200,- tersebut sudah

termasuk harga pokok barang ditambah ongkos

transferring barang sampai gudang Lini 1 (satu)

disamping kapal ditambah ongkos cargodoring dan

stevedoring sampai barang tersebut masuk ke dalam perut

kapal

Setelah barang berada di dalam palka kapal, pihak

penjual / eksportir akan menerima Resi Muat, atau yang

biasa disebut sebagai Mates Receipt dari kapten kapal.

Mates Receipt tersebut diparaf oleh Chief Officer kapal

kemudian ditandatangani oleh kapten kapal. Mates

Receipti kemudian dibawa eksportir ke kantor pelayaran

atau Shipping Agent yang menaungi kapal tersebut untuk

diterbitkan Original Bill of Lading yang berisi volume

muatan, nama kapal, nama pelayaran, pelabuhan

pemuatan, pelabuhan tujuan, pengirim barang (carrier),

dan penerima barang di pelabuhan tujuan, serta tanggal

diterbitkan BL, dan nomor BL.

1. Payment of The Price

Importir membayar harga barang yang diimpornya

sebagaimana yang tercantum dalam MOU (Master

of Understanding) atau kontrak jual beli.

2. Licences, Authorization, and Formalities

Pihak eksportir dan importir memperoleh (atas

resiko dan biaya sendiri) segala perizinan ekspor



52

impor atau surat lainnya dari pemerintah yang

berwenang, jika dapat diterapkan, segala formalitas

kepabeananuntuk pengimporan barang-barang dan

untuk transit di negara lain.

3. Contracts of Carriage and Insurance

Menerbitkan perjanjian pengangkutan atas biaya

sendiri untuk mengangkut barang dan pelabuhan

pemuatan keatas kapal yang disebutkan. Eksportir

tidak mempunyai kewajiban dalam kontrak

asuransi.

4. Taking Delivery

Importir mencari dan menunjuk pelayaran tertentu

dan kapal tertentu yang ditugaskan untuk

mengangkut barang dari pelabuhan asal eksportir

sesuai dengan kapal yang ditunjuk oleh importir.

5. Transfer of Risks

Importir menanggung sendiri semua resiko

kehilangan dan kerusakan barang mulai pada saat

barang tersebut melewati pagar kapal di pelabuhan

pengapalan yang disebutkan. Jika pembeli gagal

memberitahukan kepada penjual tentang nama

kapal, tempat pemuatan, dan waktu pengiriman

yang disyaratkan atau jika kapal yang disebutkan

namanya gagal tiba pada waktu yang ditentukan,

atau tidak dapat mengambil barang tersebut atau

menutup muatan lebih cepat daripada waktu yang
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telah ditentukan, maka pembeli menanggung segala

kehilangan dan kerusakan barang mulai dari

tanggal disetujui atau tanggal berakhirnya waktu

yang ditentukan untuk pengiriman barang tersebut

asalkan barang tersebut sesuai dengan perjanjian

yang dibuat

6. Division of Costs

Importir berkewajiban membayar sendiri ongkos

pengiriman barang mulai dari barang tersebut

melewati pagar kapal, ongkos-ongkos tambahan

yang timbul, dan membayar semua bea, pajak, dan

biaya penyelesaian formalitas kepabeanan yang

harus dibayar untuk pengimporan barang dan untuk

transit barang tersebut di negara lain.

7. Notice to The Seller

Importir memberitahukan kepada eksportir/ penjual,

nama kapal yang ditunjuk, tempat pelabuhan

pemuatan, dan waktu pengiriman yang disyaratkan.

Dengan kata lain, pengiriman barang ekspor oleh

eksportir tidak boleh melewati tanggal yang

lazimnya disebut dengan The Latest Shipment Date.

8. Proof of Delivery, Transport Document or

Equivalent Electronic Message

Menerima bukti-bukti tentang penyerahan barang

tersebut.

9. Inspection of Goods
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Membayar ongkos-ongkos pemeriksaan oleh

petugas bea cukai serta petugas dari instansi terkait

lainnya sebelum barang dimuat ke atas

kapal/pengapalan.

10.Other Obligation

Membayar semua ongkos dan biaya pengurusan

dokumen atau pesan secara elektronis dan

mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh

penjual untuk pengurusan tersebut.

B. KEWAJIBAN IMPORTIR DALAM KONDISI

HARGA CFR

Cost Freight adalah harga barang yang dijual sudah

termasuk harga juak barang ditambah dengan ongkos

kapal (freight) yang mengangkut barang ekspor tersebut

dari pelabuhan pemuatan sampai ke pelabuhan tujuan

importir. Tanggung jawab eksportir hanyalah

mengirimkan barang tersebut sampai ke pelabuhan tujuan,

tanpa bertanggung jawab untuk mengasuransikan

komositas ekspor tersebut

1. Payment of The Price

Importir membayar harga barang yang diimpornya

sebagaimana yang tercantum dalam MOU (Master

of Understanding) atau kontrak jual beli.

2. Licences, Authorization, and Formalities
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Pihak eksportir dan importir memperoleh (atas

resiko dan biaya sendiri) segala perizinan ekspor

impor atau surat lainnya dari pemerintah yang

berwenang, jika dapat diterapkan, segala formalitas

kepabeananuntuk pengimporan barang-barang dan

untuk transit di negara lain.

3. Contracts of Carriage and Insurance

Tidak ada kewajiban

4. Taking Delivery

Importir menerima pengambilan barang ketika

barang tersebut dikirimkan oleh eksportir / penjual

dan menerima barang tersebut dari kapal di

pelabuhan tujuan yang disepakati.

5. Transfer of Risks

Importir menanggung sendiri semua resiko

kehilangan dan kerusakan barang mulai dari

tanggal disetujui atau tanggal berakhirnya jangka

waktu yang ditentukan untuk penyerahan barang,

asalkan pengiriman barang tersebut sesuai dengan

perjanjian yang dibuat

6. Division of Costs

Importir berkewajiban membayar biaya-biaya dan

ongkos-ongkos barang pada waktu transit hingga

barang tersebut tiba di pelabuhan tujuan,

membayar ongkos pembongkaran termasuk biaya

geretan/tongkang dan biaya dermaga, kecuali
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ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang telah

dikeluarkan sesuai dengan kontrak pengangkutan.

Jika importir gagal memberitahu eksportir, maka

importir membayar tambahan biaya untuk barang

tersebut sejk tanggal disetujuinya atau tanggal

berakhirnya jangka waktu untuk pengapalan,

asalkan pengapalan tersebut sesuai dengan yang

dibuat.

Importir membayar semua bea, pajak, dan biaya

resmi lainnya, juga biaya penyelesaian formalitas

kepabeanan yang harus dibayar untuk pengimporan

barang, dan apabila perlu, untuk transit barang

tersebut di negara lain.

7. Notice to The Seller

Importir berhak menentukan waktu pengapalan

barang dan atau pelabuhan tujuan serta

memberitahukannya kepada eksportir/penjual.

8. Proof of Delivery, Transport Document or

Equivalent Electronic Message

Importir menerima dokumen-dokumen

pengangkutan sesuai dengan perjanjian.

9. Inspection of Goods

Membayar ongkos-ongkos pemeriksaan sebelum

pengapalan, kecuali diperintahkan oleh pihak yang

berwenang dari negara pengekspor.

10.Other Obligation
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Membayar semua ongkos dan biaya pengurusan

dokumen atau pesan secara elektronis dan

mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh

penjual untuk pengurusan tersebut.

C. COST, INSURANCE, AND FREIGHT (CIF)

Cost, Insurance, and Freight adalah

eksportir/penjual berkewajiban dan bertanggung jawab

melakukan penyerahan barang-barang ekspornya sampai

kapal yang memuat barang tersebut bersandar di dermaga

di pelabuhan tujuan / di negara importir sebagaimana

yang disebutkan dalam Letter of Credit (L/C).

Eksportir/penjual wajib membayar semua biaya

dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-

barang tersebut sampai ke pelabuhan tujuan yang

disepakati. Namun, resiko kehilangan atau kerusakan

barang , termasuk seluruh biaya tambahan sehubungan

dengan peristiwa yang terjadi setelah waktu penyerahan,

berpindah dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi,

dalam syarat CIF, eksportir/penjual wajib pula menutup

asuransi angkutan laut (Marine Cargo Insurance)

terhadap resiko rugi atau kerusakan yang mungkin

diderita pembeli selama barang dalam perjalanan laut,

dari pelabuhan pemuatan sampai ke pelabuhan

tujuan/pembongkaran.
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Berkenaan dengan hal tersebut, penjual wajib

menutup asuransi dan membayar premi. Pembeli mencatat

bahwa dengan syarat CIF, penjual diwajibkan menutup

asuransi hanya dengan pertanggungan minimum.

Kewajiban Importir dalam Syarat CIF :

1. Payment of The Price

Importir membayar harga barang yang diimpornya

sebagaimana yang tercantum dalam MOU (Master

of Understanding) atau kontrak jual beli.

2. Licences, Authorization, and Formalities

Pihak Importir mendapatkan (atas resiko dan biaya

sendiri) segala izin impor atau surat lainnya dari

pemerintah yang berwenang.

3. Contracts of Carriage and Insurance

Tidak ada kewajiban

4. Taking Delivery

Importir menerima pengambilan barang ketika

barang tersebut dikirimkan oleh eksportir / penjual

dan menerima barang tersebut dari kapal di

pelabuhan tujuan yang disepakati.

5. Transfer of Risks

Importir menanggung sendiri semua resiko

kehilangan dan kerusakan barang mulai dari

tanggal disetujui atau tanggal berakhirnya jangka

waktu yang ditentukan untuk penyerahan barang,
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asalkan pengiriman barang tersebut sesuai dengan

perjanjian yang dibuat

6. Division of Costs

Importir berkewajiban membayar biaya-biaya dan

ongkos-ongkos barang pada waktu transit hingga

barang tersebut tiba di pelabuhan tujuan,

membayar ongkos pembongkaran termasuk biaya

geretan/tongkang dan biaya dermaga, kecuali

ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang telah

dikeluarkan sesuai dengan kontrak pengangkutan.

Jika importir gagal memberitahu eksportir, maka

importir membayar tambahan biaya untuk barang

tersebut sejk tanggal disetujuinya atau tanggal

berakhirnya jangka waktu untuk pengapalan,

asalkan pengapalan tersebut sesuai dengan yang

dibuat.

Importir membayar semua bea, pajak, dan biaya

resmi lainnya, juga biaya penyelesaian formalitas

kepabeanan yang harus dibayar untuk pengimporan

barang, dan apabila perlu, untuk transit barang

tersebut di negara lain.

7. Notice to The Seller

Importir berhak menentukan waktu pengapalan

barang dan atau pelabuhan tujuan serta

memberitahukannya kepada eksportir/penjual.
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8. Proof of Delivery, Transport Document or

Equivalent Electronic Message

Importir menerima dokumen-dokumen

pengangkutan serta dokumen-dokumen impor

lainnya sesuai dengan perjanjian yang tertuang

dalam L/C .

9. Inspection of Goods

Membayar ongkos-ongkos pemeriksaan sebelum

pengapalan, kecuali diperintahkan oleh pihak yang

berwenang dari negara pengekspor.

10.Other Obligation

Membayar semua ongkos dan biaya pengurusan

dokumen atau pesan secara elektronis dan

mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh

penjual untuk pengurusan tersebut.

D. CARRIAGE PAID TO (CPT)

Carriage Paid To berarti bahwa eksportir/penjual

menyerahkan barang-barang kepada pengangkut/kapal

yang telah ditunjuk sendiri, tetapi eksportir wajib pula

membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut

barang-barang tersebut sampai ke pelabuhan tujuan.
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1. SYARAT PERDAGANGAN CPT

Dalam syarat CPT ini, carrier berarti setiap orang

yang mengadakan kontrak angkutan bertanggung jawab

melakukan atau menjamin terlaksananya pengangkutan

dengan kereta api, jalan darat, laut, sungai, atau dengan

kombinasi dari alat angkut tersebut.

Sekiranya dipakai pengangkutan pengganti atau

meneruskan pengangkutan sampai ke tempat tujuan yang

disepakati, maka resiko (penjual) berakhir jika barang-

barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama.

Syarat CPT mewajibkan penjual mengurus formalitas

ekspor, syarat ini boleh dipakai untuk alat angkut apa saja,

termasuk angkutan multimodal.

2. KEWAJIBAN PENJUAL/EKSPORTIR DALAM

SYARAT CPT

Kewajiban penjual/eksportir dalam syarat CPT

adalah sebagai berikut :

1. Provision of goods in conformity with the contract

Eksportir menyediakan barang dan commercial

invoice atau pesan-pesan yang dikirim melalui alat

elektronik yang sesuai dengan perjanjian jual beli /

LC dan bukti-bukti lain yang disyaratkan dalam

L/C

2. Licences, Authorization, and Formalities
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Eksportir mendapatkan atas resiko dan biaya

sendiri izin ekspor dan surat lainnya dari

pemerintah yang berwenang, dimana dapat

diterapkan semua formalitas kepabeanan yang

diperlukan untuk eksportansi barang-barang.

3. Contracts of Carriage and Insurance

 Contract of Carriage

Penjual harus membuat perjanjian dengan

syarat-syarat yang lazim atas biaya sendiri

untuk pengangkutan barang ke pelabuhan

tujuan yang disebutkan dengan rute/jalur

yang biasa dilalui oleh kapal dan sesuai

dengan kebiasaan atau kelaziman.

 Contract of Insurance

Tidak ada kewajiban

4. Taking Delivery

Pengiriman barang merupakan tanggung jawab

pengangkut atau apabila terdapat pengangkut

berikutnya, kepada pengangkut pertama, untuk

pengangkutan ke tempat tujuan yang disebutkan

pada tanggal atau jangka waktu yang ditentukan.

5. Transfer of Risks

Penjual menanggung semua resiko kehilangan dan

kerusakan barang sampai pada waktu barang-

barang tersebut dikirimkan.
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6. Division of Costs

Eksportir/penjual membayar biaya seluruh barang

hingga barang tersebut dikirimkan, juga biaya

pengangkutan termasuk biaya pemuatan barang

diatas kapal dan ongkos untuk pembongkaran di

tempat tujuan yang mungkin termasuk dalam

pengangkutan.

7. Notice to The Buyer

Eksportir / penjual memberitahukan kepada

importir / pembeli bahwa barang yang telah

dikirimkan merupakan tanggung jawab pengangkut,

juga pemberitahuan lainnya yang disyaratkan agar

memungkinkan pembeli mengambil barang tersebut.

8. Proof of Delivery, Transport Document or

Equivalent Electronic Message

Eksportir / penjual menyediakan untuk importir /

pembeli atas biaya sendiri, dokumen yang biasa

digunakan, misalnya : Negotiable Bill of Lading,

Non Negotiable Sea Waybill, Certificate of Origin,

Phitosanitary Certificate, Hatch Cleanlines

Certificate, Certificate of Quality, Inflant

Waterway Document, Air Waybill, Railway

Cosignment Note, Road Consignment Note, atau

Multimodal Transport Document. Apabila

eksportir/penjual dan importir/pembeli telah

menyetujui melakukan komunikasi dengan cara
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elektronik, maka dokumen tersebut diganti dengan

suatu pesan Electronic Data Interchange (EDI).

9. Inspection of Goods

Eksportir membayar ongkos-ongkos pemeriksaan

sebelum pengapalan yang diperlukan untuk biaya

pengepakan atas biaya sendiri (kecuali jika

perjanjian tidak mensyaratkan pengepakan) yang

disyaratkan bagi pengangkutan barang tersebut

yang diatur oleh penjual. Pengepakan ini harus

diberi tanda (marked)

10.Other Obligation

Membayar semua ongkos dan biaya pengurusan

dokumen atau pesan secara elektronis dan

mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh

penjual untuk pengurusan tersebut.

3. KEWAJIBAN IMPORTIR DALAM SYARAT CPT

1. Payment of The Price

Importir/pembeli membayar harga seperti yang

tercantum dalam kontrak jual beli atau sesuai

Letter of Credit.

2. Licences, Authorization and Formalities

Importir/pembeli mendapatkan (atas resiko dan

biaya sendiri) segala izin impot atau surat lainnya

dari pemerintah yang berwenang, jika dapat

diterapkan, segala formalitas kepabeanan bagi
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pengeksporan dan pengimporan barang-barang dan

apabila perlu untuk ditransit di negara lain.

3. Contract of Carriage and Insurance

 Contract of Carriage

Tidak ada kewajiban

 Contract of Insurance

Tidak ada kewajiban

4. Taking Delivery

Importir/pembeli menerima pengiriman barang

ketika barang tersebut dikirimkan oleh

eksportir/penjual dan menerima barang tersebut

dari pengangkutan di pelabuhan tujuan yang

disebutkan.

5. Transfer of Risks

Importir menanggung semua resiko kehilangan dan

kerusakan barang mulai pada saat barang itu

dikirimkan. Jika importir/pembeli gagal

memberitahukan kepada eksportir/penjual tentang

waktu pengiriman dan tempat tujuan, maka

pembeli menanggung semua resiko kehilangan atau

kerusakan barang tersebut mulai dari tanggal

disetujui atau tanggal berakhirnya jangka waktu

yang ditentukan untuk pengiriman barang, asalkan

penyerahan barang tersebut sesuai dengan

perjanjian yang dibuat.

6. Division of Costs
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Importir membayar semua ongkos penyerahan

barang mulai dari barang tersebut dikirimkan.

Membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos barang

pada waktu transit hingga barang tersebut tiba di

pelabuhan tujuan , kecuali ongkos-ongkos dan

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh

eksportir/penjual sesuai kontrak, membayar ongkos

pembongkaran kecuali ongkos-ongkos dan biaya-

biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan kontrak

pengangkutan. Jika importir/pembeli gagal

memberitahukan eksportir/penjua, pembeli

membayar tambahan biaya untuk barang tersebut

sejak tanggal disetujuinya atau tanggal berakhirnya

jangka waktu pengapalan, asalkan pengapalan

barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang

dibuat. Membayar semua bea masuk, PPN, PPnBM,

pajak, dan biaya resmi lainnya. Juga biaya

penyelesaian formalitas kepabeanan yang harus

dibayar untuk pengimpor barang, dan apabila perlu,

untuk transit barang tersebut di negara lain kecuali

termasuk dalam biaya kontrak pengangkutan.

7. Notice to The Seller

Importir / pembeli berhak untuk menentukan waktu

pengiriman barang dan atau pelabuhan tujuan, serta

memberitahukan pengangkut mengenai hal ini.
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8. Proof of Delivery, Transport Document or

Equivalenent Electronic Message

Importir/pembeli menerima dokumen-dokumen

pengangkutan sesuai dengan MOU atau

sebagaimana tertera dalam Letter of Credit.

9. Inspection of Goods

Importir membayar ongkos-ongkos pemeriksaan

sebelum pengapalan, kecuali diperintahkan oleh

pihak berwenang dari negara pengekspor.

10.Other Obligations

Importir membayar semua ongkos dari biaya yang

terjadi sehubungan dengan pesan-pesan yang

disampaikan melalui alat elektronik serta

mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh

eksportir/penjual sehubungan dengan bantuannya

dalam pengurusan tersebut.

RINGKASAN :

 Harga beli impor adalah kondisi harga yang tertera pada

setiap harga jual komoditas yang menunjukkan sampai

dimanakah tanggung jawab dan kewajiban pihak eksportir

dalam menyerahkan barangnya kepada pihak importir.

 Free on Board (FOB) adalah kondisi harga barang dimana

penjual atau eksportir berkewajiban menyerahkan

barangnya hanya sampai di perut kapal.
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 Cost, Insurance, and Freight (CIF) adalah kondisi harga

barang dimana penjual bertanggung jawab melakukan

penyerahan barang-barangnya sampai kapal yang memuat

barang-barangnya bersandar di dermaga di pelabuhan

tujuan atau dibegara importir sebagaimana yang

disebutkan dalam kontrak perjanjian jual beli.

 Carriage Paid To (CPT) adalah kondisi dimana eksportir

menyerahkan barang-barangnya kepada pengangkut/kapal

yang telah ditunjuknya sendiri, tetapi eksportir wajib pula

membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut

barang-barang tersebut sampai ke tempat tujuan yang

disebut.

LATIHAN SOAL :

 Menurut anda, dari ketiga kondisi harga tersebut,

manakan kondisi yang dapat menekan harga jual

komoditas impor tersebut di dalam negeri / di negara

importir ? Jelaskan dengan ringkas dan jelas.



69

BAB V

FASILITAS, PEMBAYARAN DAN JAMINAN

Kompetisi yang semakin ketat dalam perdagangan

internasional mendorong pemerintah untuk memberikan

kemudahan fiskal agar produk nasional mampu bersaing di

tingkat global.

Selain fungsi utama pabean sebagai pengawas barang

masuk dan keluar daerah pabean serta sebagai penghimpun

keuangan negara, fungsi lain dari pabean adalah memberikan

dukungan pada industri dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi

nasional harus mendapat dukungan dari semua pihak termasuk

institusi pabean. Bentuk fasilitas kepabeanan yang diatur dalam

ilmu kepabeanan secara umum dapat diberakan menjadi dua hal,

yaitu:

1. fasilitas yang terkait dengan pelayanan, diberikan untuk

memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih

murah.

2. fasilitas yang terkait dengan fiskal kepabeanan, diberikan

kemudahan fiskal berupa pembebasan bea masuk, keringanan

bea masuk, pengembalian bea masuk dan penangguhan bea

masuk.
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A. TIDAK DIPUNGUT BEA MASUK

Secara hukum, barang yang telah dimasukkan ke dalam

daerah pabean terutang bea masuk. Namun dalam hal barang

impor diangkut terus atau diangkut lanjut, maka barang tersebut

tidak dipungut bea masuk. Yang dimaksud dengan diangkut terus

yaitu barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui

kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dulu.Yang

dimaksud dengan diangkut lanjut yaitu barang yang diangkut

dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan

dilakukan pembongkaran terlebih dulu. Hal ini dimungkinkan

bila sarana pengangkut tujuan langsung luardaerah pabean tidak

tersedia sehingga harus dilakukan pembongkaran dan pemuatan

kembali barang impor selanjutnya dikirim keluar daerah pabean.

B. FASILITAS PEMBEBASAN

Seluruh barang impor pada prinsipnya terutang bea masuk

sejak dimasukkan ke daerah pa bean. Barang yang terutang bea

masuk dalam hal tertentu dapat diberikan pembebasan bea masuk.

Makna pembebasan disini berarti peniadaan kewajiban

membayar bea masuk karena alasan tertentu yang diatur pada

ketentuan kepabeanan. Pada prakteknya pemberian pembebasan

ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang mewakili,

setelah importir memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah

ditetapkan.
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Berikut ini kategori barang yang mendapatkan fasilitas

pembebasan:

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya

yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. barang untuk keperluan badan internasional beserta

pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. buku ilmu pengetahuan;

4. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk

umum,aural, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan

penanggulangan bencana alam;

5. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan

tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta

barang untuk konservasi alam;

6. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan;

7. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan

penyandang cacat lainnya;

8. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian,

termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan

pertahanan dan keamanan negara;

9. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan

barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

10. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

11. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

12. barang pindahan;
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13. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut,

pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai

pabean dan/atau jumlah tertentu;

14. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran

pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan

masyarakat;

15. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan,

pengerjaan, dan pengujian;

16. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali

dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat

diekspor;bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan

bahan penjenisan jaringan.

17. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan

penjenisan jaringan

Pembebasan bea masuk atas barang-barang tersebut diatas

diberikan Menteri Keuangan dengan beragam alasan, namun

secara umum terdapat kesamaan alasan mendasar yaitu sama-

sama tidak aersifat komersial. Ada yang karena alasan hubungan

diplomatik, untuk pertahanan dan keamanan negara,

pengembangan pendidikan bangsa, dan alasan kemanusiaan.

Fasilitas pembebasan atau keringanan

Makna pembebasan atau keringanan disini berarti

peniadaan kewajiban membayar bea masuk atau pengurangan

kewajiban membayar karena alasan tertentu yang diatur pada
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ketentuan kepabeanan. Pada prakteknya pemberian pembebasan

atau keringanan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atau

pejabat yang mewakili, setelah importir memenuhi persyaratan

dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berikut ini kategori barang yang mendapatkan fasilitas

pembebasan atau keringanan:

1. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan

industri dalam rangka penanaman modal.

2. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri.

3. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan

pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu.

4. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah

pencemaran lingkungan.

5. Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan

industri pertanian, peternakan atau perikanan.

6. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkapan

yang telah mendapat izin.

7. Barang yang mengalami kerusakan, pemurunan mutu,

kemusnahan atau penyusutan volume atau berat karena

alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan

saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

8. Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

yang ditujukan untuk umum

9. Barang untuk keperluan olahraga yg diimpor oleh induk

organisasi olahraga nasional.
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10. Barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai

dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.

11. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada

barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang-barang

tersebut diatas diberikan Menteri Keuangan dengan beragam

alasan. Secara umum diberikannya fasilitas ini karena barang

yang diimpor bersifat komersial, seperti untuk pengembangan

industri, untuk mencegah pencemaran lingkungan, dan untuk

diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain tujuan ekspor.

Fasilitas pengembalian bea masuk

Sebagai suatu sistem yang obyektif, bilamana terdapat

kelebihan pembayaran dari pelaku usaha maka pemerintah

melalui aparat pabean harus mengembalikan kelebihan

pembayaran dimaksud. Pengembalian dapat diberikan terhadap

seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas;

1. kelebihan pembayaran bea masuk karena kesalahan tata

usaha, seperti salah ketik atau penjumlahan.

2. impor barang yang setelah dibayar bea masuknya

mendapatkan fasilitas pembebasan,

3. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor

kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat

bea dan cukai,



75

4. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor

untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih

kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat,

bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah,

atau

5. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan

Pengadilan Pajak atas banding yang diajukan pelaku usaha.

Fasilitas penangguhan bea masuk

Kemudahan berupa penangguhan bea masuk diberikan atas

barang yang ditimbun di TPB. Penangguhan bea masuk diberikan

terdapat barang yang ditimbun 6 (enam) jenis TPB yaitu Gudang

Berikat (GB), Kawasan Berikat (KB), Tempat Penyelenggaraan

Pameran Berikat (TPPB), Toko Bebas Bea (TBB), Tempat

Lelang Berikat (TLB), dan Kawasan Daur Ulang Berikat

(KDUB).

Dari 6 jenis TPB diatas, yang paling dominan adalah

Kawasan berikut dimana barang impor diberikan penangguhan

bea masuk untuk diproses lebih lanjut yang hasilnya terutama

untuk diekspor. Pemberian fasilitas penangguhan dapat menjadi

stimulus industri agar mampu mengembangkan usahanya lebih

baik. Dengan adanya penangguhan pembayaran, cash flow

perusahaan dapat digunakan lebih optimaluntuk memajukan

industri nasional. Bilamana banyak perusahaan yang membuka

industri baru dengan memanfaatkakn stimulus berupa fasilitas
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penangguhan maka tentu lapangan kerja semakin banyak dan

perekonomian nasional akan lebih meningkat.

Pemberian fasilitas ini tentu diimbangi dengan

dilakukannya pengawasan yang optimal pada TPB agar barang

yang masih terutang bea masuk tidak disalahgunakan.

Pengawasan di TPB diwujudkan dengan ditempatkannya pegawai

bea dan cukai untuk mengawasi secara fisik lokasi TPB. Barang

yang ditimbun di TPB tidak perlu diserahkan jaminan, karena

telah ada pejabat yang mengawasi barang itu secara fisik. Saat

ini terdapat kombinasi pengawasan oleh DJBC dengan sistem IT

Inventory dan pemasangan CCTV yang dapat dimonitor dari

ruang kerja kantor pabean. Dalam hal pengusaha TPB tidak

mematuhi ketentuan yang berlaku izin sebagai TPB dapat

dibekukan hingga dilakukan pencabutan. Pembayaran Bea masuk,

denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara

menurut undang-undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat

pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. Bea masuk, denda

administrasi, dan bunga dibulatkan jumlahnya dalam ribuan

rupiah. Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat

pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean. Kewajiban

membayar bea masuk dapat diberikan penundaan dalam hal

pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu

keputusan pembebasan atau keringanan. Kekurangan pembayaran

bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib

dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal

penetapan. 60 hari adalah waktu yang cukup untuk



77

menyelesaikan kekurangan pembayaran. Namun aclakalanya

karena suatu hal, importir mengalami kesulitan keuangan

sehingga tidak mampu melakukan pelunasan pembayaran atas

kekurangan bea masuk

Dalam kondisi seperti ini, atas permintaan orang yang

berutang, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan

penundaan atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk

dan/atau denda administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan.

Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda

administrasi dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Penghitungan utang atau tagihan kepada negara menurut

undangundang ini dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah.

Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan undang-undang

ini yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dug puluh empat)

bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari

pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Hak penagihan kedaluwarsa setelah sepuluh tahun sejak

timbulnya kewajiban membayar.Masa kadaluwarsa tidak dapat

diperhitungkan dalam hal :

1. Yang terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia;

2. Yang terutang memperoleh penundaan sebagaimana

pembayran bea masuk atau

3. Yang terutang melakukan pelanggaran undang-undang ini.
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C. JAMINAN

Jaminan merupakan suatu pernyataan atau perjanjian untuk

memenuhi kewajiban dalam hal tidak dipenuhi persyaratan yang

ditentukan. Dalam hubungannya dengan kepabeanan, jaminan

diserahkan ke pihak pabean untuk pengeluaran barang impor

yang masih terutang bea masuk,dimana atas barang impor

dibekukan kemudahan tertentu.

Berdasarkan sifat penggunaannya, jaminan terdiri dari 2

(dua) jenis, yaitu jaminan yang hanya dapat digunakan sekali

saja, dan jaminan terus menerus. Contoh jaminan yang hanya

dapat digunakan sekali adalah jaminan untuk impor sementara.

Jaminan yang digunakan terusmenerus, dapat berupa jaminan

yang dikurangi setiap kali ada kegiatan impor misalnya impor

oleh Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Jaminan terus menerus juga

dapat beruapa jaminan tetap, yang dapat digunakan selama izin

diberikan misalnya jaminan untuk TPS.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang

Kepabeanan, berdasarkan bentuknya jaminan dapat dirinci dalam

beberapa bentuk yaitu:

1. Jaminan tunai

merupakan jaminan berbentuk uang tunai yang langsung

diserahkan ke kantor pabean. Atas penyerahan jaminan

diberikan tanda bukti penyerahan jaminan.

2. Jaminan Bank atau Garansi Bank

adalah jaminaan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh

Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada
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pihak yang memberi garansi, jika pihak yang dijamin ingkar

janji (wan prestasi). Jaminan Bank harus memenuhi

persyaratan tertentu yang ditetapkan, seperti jangka waktu,

format garansi, dsb.

3. Jaminan Perusahaan Asuransi atau Customs Bond

adalah perikatan penjaminan tiga pihak. Pihak pertama

(surety - penjamin) terikat untuk memenuhi kewajiban yang

timbul dari pihak kedua (principal, dalam hal ini importir)

terhadap pihak ketiga (obligee - pihak Bea Cukai), dalam hal

pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya. Hanya

perusahaan asuransi yang ditetapkan dapat memberikan

jaminan kepada pihak Bea dan Cukai.

4. Jaminan lainnya

yaitu bentuk jaminan selain ketiga bentuk jaminan diatas.

Jaminan ini dapat berbentuk jaminan dari Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank),

jaminan dari Perusahaan Penjaminan, jaminan perusahaan

(corporate guarantee), dan jaminan tertulis. Jaminan tertulis

hanya dapat digunakan terbatas untuk mempertaruhkan

jaminan tertentu seperti instansi pemerintah, importir

produsen, importir jalur prioritas, impor sementara bagi

perusahaan pelayaran/penerbangan, dan impor lain yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai
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D. EVALUASI

Untuk menguji hasil belajar kita pada bab ini, berikut tersedia

latihan soal untuk dikerjakan.

1.Berikut ini barang yang tidak dipungut bea masuk, yaitu ...

a. Bahan dan barang untuk pembangunan dan pengembangan

industri dalam rangka penanaman modal.

b. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri.

c. Barang yang diangkut terus keluar daerah pabean.

d. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada

barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

2.Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat ...

a. Setelah barang masuk daerah pabean.

b. Pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pebean.

c. 60 hari setelah tanggal penetapan penundaan pabean.

d. Tergantung kesepakatan antara pihak importer dengan

pejabat Bea Cukai.

3.Bea masuk harus dibayar dalam satuan mata uang ...

a. Dimana barang tersebut berasal.

b. Sesuai mata uang yang tercantum dalam Invoice.

c. Sesuai yang digunakan untuk pembayaran barang.

d. Rupiah.
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4. Berikut ini termasuk kesalahan tata usaha dimana bea masuk

yang lebih bayar dapat diberikan pengembalian, kecuali ...

a. Kesalahan hitung.

b. Kesalahan tulis.

c. Kesalahan pencantuman tarif.

d. Kesalahan pemberitahuan nilai pabean

5. Berikut adalah jenis-jenis jaminan, kecuali ...

a. Jaminan bank

b. Jaminan dari perusahaan asuransi

c. Uang tunai

d. Jaminan dari perusahaan sekuritas

6. Kegiatan berikut ini mensyaratkan penyerahan jaminan ...

a. Membongkar barang impor

b. Impor sementara

c. Impor dipakai

d. Menimbun barang di TPB

7. Yang dimaksud dengan barang diangkut lanjut yaitu ...

a. Barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui

kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih

dahulu barang yang diangkut dengan sarana pengangkut

melalui

b. kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih

dahulu. barang yang
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c. diangkut dengan sarana pengangkut melalui pelabuhan muat

di luar daerah pabean tanpa dilakukan pembongkaran

terlebih dahulu.

d. barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui

pelabuhan mua diluar daerah pabean dengan dilakukan

pembongkaran terlebih dahulu
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BAB VI

MASALAH DALAM EKSPOR IMPOR

A. PENDAHULUAN

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 di dalamnya, seperti:

kepercayaan antara eksportir importir; pemasaran; sistem kuota

Dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain;

keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional;

kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan

internasional, pembiayaan, kemampuan Dan pemahaman

transaksi luar negri, kebijaksanaan dalam pelaksanan ekspor

impor, dll. Masalah tersebut terbagi dalam dua kelompok utama

yaitu masalah internal dan eksternal.

B. 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
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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:

a. Memanfaatkan buku petunjuk perdagangan yang berisi

nama, alamat, dan jenis usaha.

b. Mencari dan mengunjungi perusahaan di negara lain.

c. Meminta bantuan bank di dalam negeri yang selanjutnya

mengadakan kontak dengan bank korespondennya di luar

negeri untuk menghubungkan nasabah kedua bank.

d. Membaca publikasi dagang dalam dan luar negeri.

e. Konsultasi dengan pengusaha dalam bidang yang sama.

f. Melalui perwakilan perdagangan.

g. iklan

Pada dasarnya faktor kepercayaan ini lebih dititikberatkan

pada kemampuan kedua belah pihak baik eksportir maupun

importir dalam menilai kredibilitas masing-masing.
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2. Pemasaran

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ini

adalah ke negara mana barang 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 penenapan harga

komoditi ekspor dan konsep pemasarannya, eksportir perlu

mengetahui apakah dapat bersaing dalam penjualannya di luar

negeri, dengan mengetahui informasi mengenai:

a. Ongkos atau biaya barang

b. Sifat dan tingkat persaingan

c. Luas dan sifat permintaan

Sedangkan penentuan jenis-jenis barang didasarkan pada

informasi mengenai:

a. Peraturan perdagangan negara setempat

b. Pembatasan mutu dan volume barang-barang tertentu

c. Kontinuitas produksi barang

d. Negara tujuan barang-barang ekspor

Masalah pokok lain dalam hal pemasaran yang sering dihadapi

oleh eksportir maupun importir adalah daya saing, yang meliputi:
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a. Daya saing rendah dalam harga dan waktu penyerahan

b. Daya saing dianggap sebagai masalah intern eksportir,

padahal sesungguhnya menjadi masalah nasional

c. Saluran pemasaran tidak berkembang di luar negeri

d. 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 aturan dalam hal pembatasan barang (kuota)

bagi transaksi perdagangan. 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
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4. Keterkaitan Dalam Keanggotaan Organisasi Internasional

Keikut sertaan suatu negara dalamorganisasi 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 ICOdengan kuota kopi, serta

penentuan harga yang lebih bersaing yang sering dihadapi

anggota-anggotaOPEC.

5. Kurangnya Pemahaman Akan Tersedianya Kemudahan-

kemudahan internasional

Kemudahan-kemudahaninternasional seperti ASEAN

Preferential Trading Aman gementyang menyediakan kemudahan

tariff 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.

C. FAKTOR INTERNAL

Keharusan perusahaan-perusahaan ekspor impor untuk

memenuhi persyaratan berusaha adakalanya tidak

mendapatperhatian sungguh-sungguh. Persiapan teknis yang
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seharusnya telah dilakukan diabaikan karena diburu oleh tujuan

yang lebih utma yakni mendapatkan keuntungan yang cepat dan

nyata.

Masalah yang bersifat internal meliputi hal-hal yang terjadi

dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor

impor. Masalah tersebut antara lain

1. Persiapan Teknis

Menyangkutpersyaratan-persyaratandasaruntukpelaksanaan

transaksi ekspor impor berupa:

a. Status badan hukum perusahaan

b. Adanya izin usaha (SIUP) serta izin ekspor maupun impor

(APE,APES, API, APIS, APIT)

c. 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

kemampuan yang bersangkutan dalam menyiapkan

dokumendokumen pengapalan serta itikad baik dan kejujuran

untuk 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.
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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 negeri.

3. Pembiayaan

Pembiayaan transaksi merupakan masalah yang penting

yang tidak jarang dihadapi olehpara pengusaha

eksportir/importerkita. Biasanya masalah yang dihadapi

antaralain ketercukupan akan dana, fasilitas pembiayaan dana

yang dapat diperoleh 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 yang 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

menimbulkan akibat yang tidak baik bagi kelangsungan

hubungan transaksi dengan rekannya di luar negeri.

Masalah-masalah yang timbul adalah akibat dari hal-hal

berikut:
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a. Pengiriman barang terlambat disebabkan oleh kesulitan

administerasi dan pengaturan pengangkutan,

peraturanperaturan pemerintah dan sebagainya.

b. Mutu barang yang tidak dapat dipertahankan sesuai dengan

perjanjian

c. Kelangsungan penyediaan barang sesuai dengan perjanjian

tidak dapat dipenuhi.

d. Pengepakan yang tidak memenuhi syarat

e. 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 kekeliruan, baik di pihak

pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha d luar negeri.

Diperlukan penjelasan yang cukup tentang latar belakang

perubahan-perubahan dan tujuannya, sehingga masing-masing

pihak memaklumi dan mengetahui aturan main dalam transaksi

selanjutnya.
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D. RINGKASAN

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.

Masalah yang bersifat eksternal meliputi hal-hal yang

terjadi di luar perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan

ekspor impor. Masalah tersebut antara lain : Kepercayaan Antara

Eksportir Importir, Pemasaran, Sistem Kuota dan Kondisi

Hubungan Perdagangan Dengan Negara Lain, Keterkaitan Dalam

Keanggotaan Organisasi Internasional, Kurangnya Pemahaman

Akan Tersedianya Kemudahan-kemudahan Internasional.

Masalah yang bersifat internal meliputi hal-hal yang terjadi

di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor

impor. Masalah tersebut antara lain : Persiapan Teknis,

Kemampuan dan Pemahaman Transaksi Luar Negeri,

Pembiayaan, Kurang sempurnanya Dalam Mempersiapkan

Barang, Kebijaksanaan Dalam Pelaksanan Ekspor Impor.

E. LATIHAN SOAL

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.



92

Masalah yang bersifat eksternal meliputi hal-hal yang

terjadi di luar perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan

ekspor impor. Masalah yang bersifat internal meliputi hal-hal

yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi

kegiatan ekspor impor.

F. PERTANYAAN

1. Bagaimana cara mengatasi masalah - masalah dalam

perdagangan internasional baik yang berasal dari faktor

eksternal maupun faktor internal agar proses perdagangan

internasional berjalan lancar?

2. Faktor internal atau eksternal yang dapat menghambat

kelancaran perdagangan internasional, berikan alasan!



93

BAB VII

PROSEDUR PELAKSANAAN IMPOR
DENGAN LETTER OF CREDIT

A. SYARAT-SYARAT MENJADI NASABAH IMPORTIR

1. Untuk dapat melakukan impor, setiap Importir/perusahaan

harusmemiliki izin impor yang disebut API/APIS/APIT.

Importir di Indonesia harus memiliki Angka Pengenal Importir

(API) yang berjangkawaktu 5 tahun atau Angka Pengenal

Importir Sementara (APIS) yang berjangka waktu2 tahun yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen

Perdagangan. Perusahaan dalam rangka penanaman modal

(PMA/PMDN) dapat memperoleh AngkaPengenal Importir

Terbatas (APIT) dari Badan Kerja Sama Penanaman (BKM)

yang berjangka waktu 2 tahun.

Setiap berakhir masa berlaku API/APIS/APIT dapat

diperpanjang.

2. Importir harus menandatangam syarat-syarat Umum Bank

Umum Nasional Untuk Pembukaan Kredit di Luar Indonesia

yang isinya antara lain:

a) Importir berjanji/bersedia untuk membayar atau mengaksep

wesel-wesel yang ditarik atas importir sendiri ataupun atas
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Bank Umum Nasional maupun atas bank koresponden bank

umum nasional pada waktu diperlihatkan pertama kali dan

akan membayar jumlahnya pada hari pembayaran atau hari

jatuh tempo dalam hal akseptasi sesuatu wesel (wesel

berjangka).

b) Importir akan mengganti kepada Bank Umum Nasional atas

pembayaran-pembayaran yang dilakukan di luar negeri

dengan perantaraan Bank Umum nasional dalam hal tiada

penarikan wesel atas Importir.

c) Dalam hal pembukaan kredit dokumenter, maka barang-

barang yang diwakili oleh dokumen-dokumen yang

bersangkutan, terikat pada Bank Umum Nasional guna

menambah jaminan untuk akseptasi dan/atau pembayaran

wesel ataupun guna melunaskan segala-galanya yang

terhutang kepada Bank Umum Nasional berkenaan dengan

kredit itu.

d) Importir memberi kuasa kepada Bank Umum Nasional yang

tidak dapat ditarik kembali untuk bertindak atas nama

importir dan menjadi tanggung jawab importir atas beberapa

hal seperti antara lain menjalankan segala hak yang menjadi

akibat, dokumen-dokumen pengapalan, asuransi, dan

dokumen-dokumen lainnya yang bersangkutan dengan

kredit itu.

e) Importir berkewajiban, dalam hal di mana Bank Umum

Nasional anggap perlu, untuk menyuruh mengasuransikan
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barang-barang yang bersangkutan dengan kredit dokumenter

pada pengasuransi-pengasuransi yang disetujui oleh Bank

Umum Nasional, terhadap risiko-risiko yang ditentukan oleh

Bank Umum Nasional, sampai sekurang-kurangnya

jumlahjumlah yang akan ditetapkan oleh Bank Umum

Nasional.

f) Atas segala pembukaan kredit berlaku pula "Uniform

Customs and Practice for Documentary Credits (2007

Revision) International Chamber of Commerce, Publication

600." Dan bahwa jika sekiranya itu bertentangan dengan

salah satu peraturan syarat-syarat umum ini, maka hanya

Bank Umum Nasional yang akan menentukan peraturan

mana yang diutamakan.

3. Importir harus menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan

Fasilitas Devisa Umum dengan Pembukaan Letter of Credit

dari Bank Umum Nasional yang isinya: menunjuk pada syarat-

syarat Umum untukPembukaan Kredit Di Luar Indonesia yang

telah ditandatangani olehImportir (pihak kedua) dan merupakan

bagian yang penting dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari Perjanjian Penggunaan Fasilitas Devisa Umum dengan

Pembukaan Letter of Credit atau disingkat Fasilitas Devisa

umum.

4. Importir harus mempunyai rekening Giro pada Bank Umum

Nasional.
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5. Importir mendapat kredit line yaitu Sight Documentary Credit

SDC dan Usance Documentary Credit /UDC.

B. SALES CONTRACT

Sebelum importir mengajukan permohonan pembukaan letter

of credit kepada Bank Umum Nasional, terlebih dahulu antara

pernbeli/importir dengan Penjual/Eksportir telah menutup kontrak

jual-beli (sales contract) yang isinya antara lain:

1. Nama barang yang akan di impor

2. Jumlah barang

3. Satuan Harga

4. Total Harga

5. Kondisi Penyerahan barang

6.Cara Pembayaran (di sepakati bahwa pembayaran di lakukan

dengan pembukaan letter of credit)

Atas dasar persetuiuan/kesepakatan yang dituangkan dalam

sales contract tersebut, importir mengajukan aplikasi pembukaan

letter of credit kepada Bank Umum Nasional untuk diterbitkan

letter of credit (L/C).
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C.PENERBITAN LETTER OF CREDIT

1. Aplikasi Pembukaan Letter of Credit

Importir mengajukan aplikasi pembukaan L/C yang telah diisi

sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam sales

contract kepada Bank Umum Nasional sebagai permohonan untuk

penerbitan/pembukaan suatu L/C.

Aplikasi Pembukaan L/C tersebut berfungsi juga sebagai

kontrak penerbitan L/C antara Importir dengan Bank Umum

Nasional.

2. Pemeriksaan Aplikasi Pembukaan Letter Of Credit.

Petugas Bank menenma aplikasi pembukaan L/C yang diajukan

oleh importir diperiksa dan diteliti hal-hal antara lain:

- Verifikasi/Pencocokan tanda tangan importir yang tertera

pada aplikasi pembukaan L/C dengan tanda tangan yang

tertera pada APUAPIS/APTT.

- Nama barang (CCN/Nomor Tarif Post) yang tercantum dalam

apiikasi pembukaan L/C, apakah termasuk barang yang diatur

tata maganya atau tidak.

- Besamya (persentase) setoran jaminan sesuai yang telah

ditentukan. Untuk pembukaan L/C, apabila setoran jaminan di

bawah 100%, importir diharuskan menyerahkan surat aksep

senilai kekurangan setoran jaminan.



98

- Jenis L/C: irrevocable, irrevocable transferable, irrevocable

red clause, irrevocable conform, dan lain lain.

- Cara pembukaan L/C, dengan mail atau full cable.

- Klausula-klausula atau syarat-syarat lain, misalnya

pembukaan L/C dengan nilai FOB: US$ 5.000 ke atas atau

ekuivalennya, dokumen-dokumen harus disertai dengan LKP

yang diterbitkan oleh SGS/Afiliasinya/Agennya.

3. Penentuan Advising Bank, Nomor Aplikasi. Nomor L/C,

dan Reimbursing Bank.

Aplikasi pembukaan L/C yang telah diperiksa dan telah

memenuhi syarat-syarat/ketentuan-ketentuan yang ditetapkan,

kemudian ditentukan:

a. Advising Bank

Dalam menentukan Advising Bank sedapat mungkin terlebih

dahulu dipilih salah satu Depository Correspondent/Non

Depository Correspondent yang berdekatan dengan eksportir/

beneficiary.

Apabila di negara Beneficiary, Bank Umum Nasional tidak

mempunyai Depository correspondent/Non Depository

Correspondent, L/C dapat dibuka ke salah satu Bank Koresponden

di negara tetangga dan/atau di negara yang berdekatan dengan

negara beneficiary tersebut dengan permintaan kepada mereka

untuk mengadviskan lagi L/C tersebut kepada beneficiary melalui

bank koresponden mereka yang berada di negara beneficiary.
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Dalam hal ini biasanya dalam L/C dicantumkan kata-kata

antara lain:

"Please advise this credit to beneficiary through your

correspondent in ...................... (Negara Beneficiary).

Kadangkadang importir telah menentukan advising bank dengan

mencantumkannya pada aplikasi pembukaan L/C apabila advising

bank tersebut adalah bank koresponden Bank Umum Nasional,

maka L/C dapat dibuka langsung pada mereka, tetapi apabila

advising bank yang ditentukan oleh importir bukan bank

koresponden dari Bank Umum Nasional, L/C dapat dibuka ke salah

satu depository Cocrespondent/Non-DepositoryCorrespondent yang

berdekatan dengan advising bank yang diminta oleh importir

tersebut, dengan permintaan kepada mereka untuk mengadviskan

lagi L/C tersebut kepada beneficiary melalui advising bank yang

diminta/ditentukan oleh importir.

Dalam hal ini biasanya dalam L/C dicantumkan kata-kata

antara lain:

"Please advise this credit to beneficiary through ...... (advising

bank yang diminta/ditentukan importir).

b. Memberikan nomor aplikasi sesuai peraturan/ketentuan yang

berlaku sebagaiberikut: "10/911/xxxx/yy".

2 angka pertama (10): Menunjukkan kode bank (BUN)
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3 angka kedua (911) : Menunjukkan kode tempat (BUN Cabang

Jakarta Kota)

4 angka ketiga (xxxx): Menunjukkan nomor urut aplikasi (0001 s/d

9999), setiap 10.000 nomor urut kembali ke nomor urut 00001, dst.

2 angka keempat (yy) : Menunjukkan tahun pembukaan L/C

c. Reimbursing Bank

Apabila advising bank bukan depository correspondent

dan/atau pada advising bank tersebut Bank Umum Nasional tidak

memelihara rekening dalam jems valuta asing sesuai L/C yang

ditertibkan, maka dipilih salah satu depository correspondent di

mana Bank Umum Nasional mempunyai/memelihara rekening

dalam jenis valuta asing yang bersangkutan untuk bertindak sebagai

Reimbursing Bank.

4. Pengisian kolom aplikasi pembukaan L/C yang tersedia

untuk di isi oleh bank sebagai berikut:

a) Nomor dan Tanggal Aplikasi L/C pada kolom 1

b) Nama Advising Bank pada kolom 2

c) Nomor L/C dan Kode Devisa pada kolom 3

d) Tanggal pembukaan L/C dan Paraf Pejabat Bank pada

Kolom

5. Pengetikan L/C (Konfirmasi L/C

Petugas bank mengetik konfirmasi L/C berdasarkan data-

data yang pada aplikasi pembukaan L/C.
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Confirmasi L/C dapat berupa:

a) Mail Confinnation (Pre-Advise)

Dalam hal penerbitan L/C dengan cara mail (pre-advise),

petugas bank akan membuat/mengetik:

-Order Telex Pre-Advise

-Mail confirmation

-Surat Kuasa Reimburse/Surat Pengantar Sight atau usance L/C

b) Full Cable

Dalam hal penerbitan L/C dengan cara full cable, petugas bank

akan membuat/mengetik:

- Order Full Cable

-Order Z elex Kuasa Reimburse kepada Reimbursing Bank (bila

di perlukan)

Catatan:

Khusus bagi Bank-bank Depository Correspondent yang telah

mendapat kuasa reimburse tetap dari Bank umum Nasional Kantor

Pusat seperti Manufactures Hanover Trust New York dan Chase

manhattan bank new York. Jika bank-bank tersebut bertindak

sebagai reimbursing bank, maka tidak perlu dikirimkan kepada

mereka Surat Kuasa Reimburse dan/atau Telex Kuasa Reimburse.

6. Pembebanan/perhitungan kepada importir.

Petugas bank membuat nota- nota York. Jika bank-bank

tersebut bertindak sebagai reimbursing bank, maka tidak perlu
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dikirimkan kepada mereka Surat Kuasa Reimburse dan/atau Telex

Kuasa Reimburse.

Dr : R/K Nasabah (Importir) Cr : Setoran Jaminan (VA)

Cr : Biaya-biaya - Provisi/komisi

-Telex/Kawat

- Porto/Prangko

- Administrasi

Pos Administrasi : Cr: Kewajiban Karena L/C ( 100%)-VA.

Contoh:

Importir A mengimpor 4 unit typewriter a US$ 250.- dari New

York dengan setoran jaminan 50% kurs WS 1 = Rp9.000,00 dibuka

dengan Telex (Pre-advise) Pejabat bank yang berwenang akan

memeriksa lagi telex yang telah dibuat dan disetujui dengan

membubuhkan tanda tangannya.

7. Distribusi

Setelah konfirmasi L/C dan nota-nota pembebanan kepada

importir diperiksa dan ditandatangani oleh pejabat Bank yang

berwenang, dikembalikan kepada petugas untuk didistribusikan

kepada pihakpihak yang berkepentingan sebagai berikut:

a) Unit Telex

- Order telex pre-advise atau order full cable (untuk diteruskan

kepada advising bank).
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- Order Telex kuasa reimburse (untuk diteruskan kepada

reimbursing Bank)

b) Advising Bank

- Mail confirmation L/C, lembaran ke-1 (original) dan ke-2 (copy)

untuk advising bank).

- Surat Pengantar sight L/C, lembaran ke 1, 2, 3 (bila advising

bank sebagai reimbursing bank + lembaran ke 4). Lembaran

ke-2 berfungsi sebagai tanda terima dari advising bank dan

harus dikembalikan kepada kantor cabang yang

bersangkutan.

(Jika usance L/C, surat pengantar usance L/C, lembaran 1 & 2,

lembaran ke-2 berfungsi sebagai tanda terima dart advising

bank dan harus dikembalikan ke cabang yang bersangkutan).

Perhitungan/Pembukuan :

Dr : R/K Nasabah = Rp 9.069.000,00

Cr : Setora Jaminan : 50% US $ 1.000 x 9.000 = Rp 9.000.000,00

Cr : Provisi : 0.5% x US$ 1.000 x 9.000 = Rp 45.000,00

Cr : Biaya Telex (Pre-Advise) = Rp 20.000,00

Cr: Biaya Administrasi = Rp 4.000,00
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Contingent Acct : Cr : Kewajiban karena L/C: US$ 1.000 x Kurs

Buku pada saat pembukaan L\C.

Catatan:

- Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia provisi impor =

1/2 %. Bank Umum Nasional menetapkan provisi impor

minimum Rp 100.000,00.

- Biaya advis L/C ke luar negeri, sesuai ketentuan Bank

Umum Nasional adalah:

Negara Full Cable Pre-Advise Amendment
Asia & Australia Rp. 60.000,00 Rp 20.000,00 Rp15.000.00

Ero a & Amerika Rp 60.000,00 Rp 20.060,00 Rp 15.000,00

8. Penandatanganan konfirnlasi L/C dan Nota-nota pembebanan

L/Cyang telah dibuat dan dipenksa oleh petugas pejabat bank,

kemudiandidistribusikan:

a) Reimbursing Bank

- Surat pengantar/telex kuasa reimburse sight atau

usanceL/C,lembaran ke-4.

b) Importir

-Copy order telex pre-advise atau copy order full cable.

-Mail confirmasi L/C, lembaran ke 3 & 4 (accounts's copy 1& 2)

- Aplikasi pembukaan L/C impor, lembaran ke-5

-Nota pembebenan (frimp-01), lembaran ke 1

c). SGS (PT. Sucofindo-Jakarta)
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- Copy order telex pre-advise atau copy order full cable

- Mail confirmation L/C, lembaran ke-5 (SGS's copy)

- Aplikasi pembukaan L/C, lembaran ke-4

d) Kantor Pusat

- Copy order telex pre-advise atau copy order full cable.

- Mail confirmation L/C, lembaran ke-7 (head office copy)

- Aplikasi pembukaan L/C, lembaran ke-6

- Surat pengantar sight L/C, lembaran ke-3 (jika usance L/C,

surat pengantar usance L/C, lembaran ke-3)

- Nota pembebanan (frimp-01), lembaran ke-8

e) Perusahaan Asuransi

- Mail confirmation L/C, lembaran ke-6 (insurance company's

copy)

- Aplikasi pembukaan L/C, lembaran ke-4

- (dikirim sebagai order untuk diterbitkan cover note)

f) Kantor Cabang

-Copy telex pre-advise atau copy full cable

-Mail confirmation L/C, lembaran ke-9 dan 10 (branch

copy/running file dan Branch register copy)

-Aplikasi pernbukaan L/C, lembaran ke-1

-Surat pengantar Sight, lembaran ke-4

(jika usance L/C, surat pengantar usance 1/C, lembaran ke-4)

-Nota pembebanan ( frimp-O1), lembaran ke-5

g) Bagian Audit Cabang

-Copy order telex pre-advise atau order full cable

-Mail confirmation L/C, lembaran ke-8
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-Nota pembebanan (frimp-01), lembaran ke-7

-Aplikasi pembukaan L/C, lembaran ke-7

h) Aplikasi pembukaan L/C, lembaran ke-2.

- aplikasi pembukuan L/C , lembaran ke-2

i) Bagian pembekuan

- Nota pembebanan (frimp-O1), lembaran ke 2 + 3 + 4 + 6

Catatan Penting: Jika pembukaan L/C dengan full cable maka

telex pre-advice dan mail confirmation tidak

dibuat

D. PENUTUPAN ASURANSI

Setelah L/C diterbitkan dan apabila penutupan asuransi

dilakukan di Indonesia (kondisi L/C : FOB/C&F) serta

ditutup/diorder melalui Bank UrnUrn Nasional (Opening Bank),

maka petugas bank melaporkan penutupan asuransi kepada

perusahaan asuransi untuk diterbitkan "Cover note".

Cover note yang telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi

akan dikirimkan kepada Bank Umum Nasional Cabang yang

bersangkutan dalam rangkap dua, yaitu asli dan copy. Petugas bank

menerima danmeneliti cover nota tersebut dan apabila didapati

data-datanya telah sesuai dengan L/C, kemudian di file ke dalam

map L/C yang bersangkutan.

Pada saat dokumen-dokumen ash tiba dan/atau pada saat

importir melunasi kewajiban-kewajibannya kepada Bank Umum
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Nasional dengan menggunakan copy dokumen, petugas bank

membuat order kepada perusahaan asuransi untuk diterbitkan "Polis

Asuransi" (Insurance Policy) dengan mengirimkan copy cover note

yang telah dicocokkan/disesuaikan data-datanya dengan data-data

yang terdapat pada dokumen-dokumen. Namun demikian, kadang-

kadang order polls asuransi dilakukan melalui telepon. Berdasarkan

order polls yang disampaikan oleh bank, perusahaan asuransi

menerbitkan "Asli Polls Asuransi" dalam rangkap tiga (ash dan dua

lembar copy). Khusus penutupan asuransi ditutup pada PT.

Asuransi Wahana Tata, selain asli polls asuransi, PT. Asuransi

Wahana Tata akan menerbitkan juga "Nota Debet Premi Asuransi".

Petugas bank dan menerima dan meneliti polls asuransi, nota debet

yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi (PT. Asuransi Wahana

Tata), apabila didapati datadatanya telah lengkap dan benar,

kemudian bertepatan dengan pelunasan dokumen oleh importir balk

dengan copy dokumen ataupun asli dokumen, petugas bank akan

membuat pembukuan berdasarkan kurs/komersial cabang pada saat

pelunasan sebagai berikut:

a) Pembukuan berdasarkan nota debet premi asuransi.

Dr: R/K Nasabah (Importir)

Cr: R/K Perusahaan Asuransi (PT. Asuransi Wahana Tata)

Contoh :
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PT. Asuransi Wahana Tata mengeluarkan Polls Asuransi

untukpenutupan suatu L/C dengan jumlah Yen biaya adalah sebagai

berikut:

Premium 0,45 % x Y. 1.155.000.- Yen 5.197,50

Stam Duty + cover Note Yen 147,50

Policy Cost Yen 184,25

Total Yen 5.529,25

Kurs pada saat pelunasan dokumen Y. 1 = Rpl 10,00

Pembukuan : Nota Debet Premi Asuransi Yen. 5.529,25

Dr : R/K Nasabah Yen. 5.529,25 x 1 10 = Rp 608.218,00

Cr : R/K PT. Asuransi Wahana Tata = Rp 608.218,00
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BAB VIII

SISTEM TARIF DALAM EKSPOR IMPOR

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pembayaran internasional meliputi tindakan atau

kebijaksanaan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca

pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap

pembayaran internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan

pengawasan terhadap lalu lintas devisa.

Dalam perdagangan internasional (ekspor impor) bentuk

kebijaksanaan perdagangan 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 negeri yang secara tidak

langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan serta

pembayaran internasional seperti kebijaksanaan moneter dan fiskal.

Salah satu bentuk kebijaksanaan perdagangan luar negeri atau

ekspor impor adalah pengenaan tarif terhadap berbagai komoditi

yang diperdagangkan.
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B. DEFINISI DAN JENIS-JENIS TARIF

Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi

daerah pabean (suatu daerah geografis di mana 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

barangbarang yang keluar dari custom area suatu negara

yang memungut pajak. Custom area adalah daerah di mana

barangbarang 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 dikenakan 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.
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Aplikasi atau penerapan dari pengenaan tarif terutama dalam

bentuk bea masuk adalah sebagai berikut

1. Pembebasan bea masuk atau tarif rendah yaitu antara 0% -

5% yang dikenakan untukbahan kebutuhan pokok dan vital,

seperti beras, mesin-mesin, alat-alat militer dan lain-lain.

2. Tarif sedang antara 5% - 20%, yang dikenakan untuk barang

setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup

diproduksi di dalam negri.

3. Tarif tinggi >20%, yang dikenakan untuk barang-barang

mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi

di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok.

C. SISTEM TARIF

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.
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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.

D. CARA PERHITUNGAN TARIF

Dalam pelaksanaannya, sistem atau cara pemungutan tarif bea

masuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain

1. 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 sebesar10% x US$100 x Rp. 5.000,- = Rp. 50.000,

2. 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 dibawahini:

a.Semen : Rp. 3.000,- per ton

b.Sepatu : Rp. 14.500,- per pasang

c.Piring : Rp. 5.000,- per lusin
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d.Jeruk : Rp. 500,- per kg

e.VCR Rp. 250.000,- per unit

3. 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, antara lain :

1. Dasar Nilai (Ad Valeroom) bersifat proprosional.

Keuntungan

a. Dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi.

b. Terdapat diferensiasi harga produk sesuai kualitasnya.

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.
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Keuntungan:

a. Mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan perincian harga

barang sesuai kualitasnya.

b. Dapat digunakan sebagai alat kontrol proteksi industri dalam

negeri.

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.

E. 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 negeri naik.

2. Dampak terhadap konsumsi (Consumption Effect),

menyebabkan jumlah barang yang diminta di dalam negeri

(demand) menjadi berkurang.

3. Dampak terhadap produksi (Import Subtitution Effect),

pengenan tarif dapat meningkatkan jumlah produksi yang ada

di dalam negeri.

4. Dampak terhadap redistribusi pendapatan (Redistribution

Effect), pendapatan yang diterima pemerintah akan meningkat,
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juga adanya ekstra pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen

di dalam negeri kepada produsen di dalam negeri.

F. 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 pinjaman 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 pemerintahmerasa 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 luar

negeri.

4. Melunasi hutang luar negeri
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Pengadaan barang-barang impor, baik barang modal, bahan

baku, maupun barang konsumsi, perlu dibayar dengan devisa.

Begitu juga untuk jasa perusahaan asing seperti angkutan,

perbankan, asuransi, harus pula dibayar dengan devisa atau valuta

asing.

Pembayaran hutang luar negeri, maupun biaya kantor

perwakilan, kedutaan memerlukan pula devisa untuk membayarnya.

Devisa dapat diperoleh dari beberapa hal antara lain:

1. Hasil penjualan ekspor 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

G. 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
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2. Sistem kurs mengambang (Floating Exchange Control)

Dalam hal ini nilai tukar suatu mata uang atau valas ditentukan

oleh kekuatan permintaan dan penawaan 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)

Apabila pemerintah ikut campur tangan mempengaruhi

permintaan dan penawaran terhadap valas dibursa valas.

3. Sistem Pengawasan Devisa (Exchange Control System)

Pada sistem ini pemerintah memonopoli 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
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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.

RINGKASAN

Dalam perdagangan internasional (ekspor impor), bentuk

kebijaksanaan perdagangan internasional merupakan tindakan atau

kebijaksanaan ekonomi pemerintah, yang secara langsung maupun

tidak langsung mmpengaruhi komposisi, arah, serta bentuk dari

perdagangan dan pembayaran internasional.

Salah satu bentuk kebijaksanaan perdagangan luar negeri atau

ekspor impor adalah pengenaan tarif terhadap berbagai komoditi

yang diperdagangkan.

Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi

daerah pabean (suatu daerah geografis di mana barang bebas

bergerak tanpa dikenakan cukai/bea pabean). Tarif merupakan

suatu rintangan yang membatasi kebebasan perdagangan

internasional. Pembebanan tarif terhadap suatu komoditi atau

barang dapat mempunyai dampak (effect) terhadap perekonomian

suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut.

Pengadaan barang-barang impor, baik barang modal, bahan

baku, maupun barang konsumsi, perlu dibayar dengan devisa.

Begitu juga untukjasa perusahaan asing seperti angkutan,

perbankan, asuransi, harus pula dibayar dengan devisa atau valuta
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asing. Pembayaran hutang luar negeri, maupun biaya kantor

perwakilan, kedutaan memerlukan pula devisa untuk membayarnya.

LATIHAN SOAL

Tarif merupakan suatu rintangan yang membatasi kebebasan

perdagangan internasional. Pembebanan tarif terhadap suatu

komoditi atau barang dapat mempunyai dampak (effect) terhadap

perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang

tersebut.

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.

Pengadaan barang-barang impor, baik barang modal, bahan baku,

maupun barang konsumsi, perlu dibayar dengan devisa. Begitu juga

untuk jasa perusahaan asing seperti angkutan, perbankan, asuransi,

harus pula dibayar dengan devisa atau valuta asing. Pembayaran

hutang luar negeri, maupun biaya kantor perwakilan, kedutaan

memerlukan pula devisa untuk membayarnya.
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PERTANYAAN

1. Apa tujuan negara mengenakan tarif terhadap barang yang

berasal dari luar negeri?

2. Apa yang dimaksud dengan barang bebas bea, mengapa hal

itu bisa terjadi?

3. Mengapa TKI yang bekerja di luar negeri bisa disebut

sebagai pahlawan devisa?
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BAB IX
Nilai Tukar Mata Uang Asing

(Foreign Exchange Rate)

Nilai tukar mata uang (exchange rate) dilihat dari jumlah

unit suatu mata uang yang harus diberikan untuk memperoleh satu

unit mata uang lain. Dengan kata lain, adalah harga yang harus

dibayarkan dalam bentuk satuan mata uang untuk memperoleh

sejumlah mata uang asing.

Dalam perdagangan internasional, pengetahuan tentang nilai

tukar mata uang sangatlah penting, karena biasanya untuk melakukan

pembelian suatu komoditas dari negara lain, importer melakukan

penukaran mata uang untuk dapat memperoleh mata uang asing

dalam jumlah tertentu.

A. Cara Menghitung Nilai Tukar

1. Spot Rate

Ditentukan berdasarkan transaksi antar bank di suatu

negara dengan negara lain pada suatu hari tertentu. Untuk

negara Indonesia, kurs nilai tukar mata uang asing

ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) setiap harinya.
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2. Forward Rate

Nilai tukar yang ditetapkan oleh perusahaan pada dua

negara yang berbeda yang melakukan transaksi jual beli

dengan pembayaran beberapa waktu kemudian.

Contoh :

Pada tanggal 21 Januari 2017, kurs Dollar Amerika

terhadap Rupiah adalah Rp. 13.250,- /US$. Barang baru

akan datang tanggal 17 Agustus 2017, maka nilai tukar

mata uang disepakati antara dua perusahaan yaitu Rp.

13.500,- / US$, meskipun pada tanggal 17 Agustus 2017

nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah lebih besar

dari Rp. 13.500,- / US$, maka pembayaran tetap 13.500,-

/US$ untuk setiap Dollar Amerika.

3. Cross Rate

Nilai tukar antara dua mata uang yang berbeda dengan

perhitungan yang didasarkan kepada nilai masing-masing

mata uang tersebut terhadap suatu mata uang lainnya. Hal

ini biasanya dilakukan antara dua mata uang yang jarang

bertransaksi sehingga belum ada perhitungan nilai tukar

secara langsung.

Contoh :

1 US$ = Rp. 13.000,- US$ = Cr. 167,2

Maka 1 Cr. = 13.000 / 167,2 = Rp. 77,75

1 Rupiah = 167,2 / 77,75 = Cr. 2,15
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B. Tipe & Macam Sistem Nilai Tukar

1. Fluktuasi Bebas / Nilai Mengambang

Dalam hal ini, nilai tukar mata uang asing dibiarkan

terpengaruh oleh hukum permintaan dan penawaran,

sehingga bila terjadi pembelian besar-besaran untuk satu

mata uang asing maka nilai mata uang tersebut akan

menguat, sedangkan nilai mata uang dalam negeri akan

melemah, demikian pula sebaliknya.

2. Nilai Tukar Tetap Yang Dikendalikan

Jika antara dua negara tidak menghendaki adanya

perubahan nilai tukar, maka dampak ditetapkan suatu nilai

kesetaraan, sehingga jika salah satu nilai mata uang

melemah, maka bank sentral negara yang satu lagi akan

melakukan pembelian mata uang tersebut agar kembali

setara.

3. Nilai Tukar Tetap Otomatis

Bahwa dua negara sepakat untuk menetapkan nilai tukar

tertentu dengan kebijaksanaan yang mengatur suplai mata

uang ( mata uang yang beredar ) berdasarkan cadangan

emasyang dimiliki suatu negara, sehingga dengan suplai

mata uang yang tetap tidak akan terjadi perubahan nilai

tukar.
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C. Cara-Cara Pembayaran Luar Negeri

Dalam rangka transaksi antara suatu perusahaan dengan

perusahaan di negara lain, terdapat beberapa cara pembayaran,

yaitu :

1. Commercial Bill of Exchange (Bank Draft)

Pembayaran ke luar negeri dilakukan dengan

mengirimkan wesel lewat bank.

2. Letter of Credit

Menyimpan sejumlah uang di ank sesuai dengan jumlah

harga yang diperjanjikan, namun pencairan atau

perintah membayarkan uang tersebut kepada pihak

ketiga (penjual) baru dilakukan setelah barang diterima.

3. Open Account

Alat pembayaran dengan cheque, biasanya hal ini

dilakukan oleh para pihak yang saling percaya

4. Compensatory Trade (Perdagangan Dengan

Kompensasi)

Ada dua macam, yaitu :

a. Barter

Pertukaran dengan negara lain antara barang X

dengan barang Y, dengan nilai yang sama tanpa

adanya tambahan pembayaran uang.

b. Counter Trade

Pertukaran Barang X dari suatu negara dengan

barang Y dari negara lain, tetapi dengan nilai

yang tidak sama sehingga kemungkinan
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sebagian akan dibayar dengan uang atau dapat

juga dengan barang dengan jangka waktu

tertentu beberapa waktu kemudian

D. Kegunaan Adanya Pasar Mata Uang Asing

Ada empat macam kegunaan pertukaran mata uang, antara

lain :

1. Commercial Transaction ( Transaksi Perdagangan )

Bahwa dengan adanya transaksi mata uang sangat

penting untuk menunjang keberlangsungan transaksi

perdagangan baik berupa barang atau jasa.

2. Making The Market ( Membentuk Pasar )

Adanya tempat pertukaran mata uang akan membentuk

pasar untuk pertukaran mata uang itu sendiri, yang

umumnya berlangsung antar bank, atau money changer

swasta.

3. Arbitrage (Arbitrasi)

Bahwa pertukaran mata uang digunakan untuk

memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran sesuai

dengan perjanjian pada kontrak jual beli, baik barang

maupun jasa dengan kemungkinan menggunakan

Forward Rate atau Cross Rate

4. Menanggulangi resiko kerugian

Pertukaran mata uang kemungkinan dapat digunakan

untuk berspekulasi, baik untuk memperoleh keuntungan

maupun untuk mengurangi resiko kerugian.
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E. Strategi Impor

Ada dua macam pertimbangan bagi negara-negara importir,

antara lain :

1. Pertimbangan prosedural atau tata cara impor

Mempertimbangkan aturan-aturan dan ketentuan baik

untuk memudahkan masuknya barang impor maupun

membatasi masuknya barang impor. Yang dibatasi

biasanya barang yang dianggap berbahaya.

Contoh : Obat-obatan yang masuk daftar G, minuman

keras

2. Pertimbangan Strategis

Mempertimbangkan peluang-peluang bagi pengusaha

dalam negeri seperti halnya bagi konsumen dalam

negeri. Misalnya barang-barang yang diimpor hanya

barang yang tidak diproduksi di dalam negeri atau

belum mampu diproduksi dalam negeri, bisa juga

barang-barang yang harganya lebih murah apabila

diimpor (keunggulan komparatif), atau produk-produk

yang memberikan kesempatan patungan kepada

distributor dalam negeri.

Untuk pelaksanaan prosedural, dilakukan oleh bea

cukai, sedangkan untuk pelaksanaan pertimbangan

strategis, dilakukan oleh Kementrian Perindustrian dan

Perdagangan. Dalam hal ini, ada satu pola yang disebut

Foreign Trade Zone (FTZ) atau kawasan berikat
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(kawasan untuk mengontrol kegiatan ekspor impor).

Contoh Kawasan Berikat PIER Pasuruan.

Ada enam hal yang berlangsung dalam FTZ, yaitu :

 Barang luar negeri hanya transit untuk diekspor

ke negara lain.

 Barang luar negeri masuk dalam bentuk

komponen (asembling), lalu dirangkai dan

diekspor lagi ke negara lain.

 Barang luar negeri masuk dalam bentuk

komponen, kemudian ditambah beberapa

komponen dari dalam negeri, kemudian

dirangkai lalu diekspor lagi

 Barang-barang diproduksi di lokasi FTZ dengan

menggunakan komponen-komponen luar negeri

dan kemudian diekspor.

 Barang-barang diproduksi di lokasi FTZ dengan

kombinasi komponen dalam negeri dan luar

negeri.

 Barang-barang diproduksi di dalam negeri diluar

lokasi FTZ, tetapi khusus diekspor melalui FTZ

F. Strategi Ekspor

Pemerintah Indonesia pada saat ini sangat mengandalkan

ekspor dalam meningkatkan pendapatan negara selain

penerimaan disektor perpajakan. Ekspor memegang peranan
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penting dalam hal menghasilkan devisa bagi negara serta untuk

pemasaran bagi barang-barang produksi dalam negeri.

Produk ekspor secara umum ada dua macam, antara lain :

 Produk yang sepenuhnya dibuat disuatu negara yang

kemudian diekspor ke negara lain karena dibutuhkan

oleh negara lain tersebut.

 Produk yang dibuat di suatu negara oleh perusahaan

asing yang punya keterkaitan dengan cabang-cabangnya

dinegara lain.

Dalam menyusun strategi ekspor, perlu diperhatikan empat hal

mendasar, antara lain :

 Perusahaan yang melakukan ekspor mempunyai

kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi

permintaan customer dari negara lain.

 Perusahaan melakukan segmentasi pasar untuk setiap

produk yang akan diekspor, untuk memberikan daya

saing pemasaran yang baik ke negara yang dituju.

 Perusahaan perlu memiliki strategi transportasi yang

tepat, agar pengiriman barang kepada customer dapat

tiba tepat waktu dan tidak cacat.

 Perusahaan perlu mengetahui peraturan-peraturan yang

dikeluarkan oleh otoritas negara yang dituju, mulai dari

spesifikasi barang yang bisa masuk sampai dengan

urusan perpajakan.
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G. Strategi Perdagangan Luar Negeri

Masing-masing negara mempunyai strategi tersendiri dalam

melakukan perdagangan luar negeri, antara lain penguatan

ekspor dan penguatan industri substitusi impor (ISI).

Sementara itu, investasi asing di suatu negara ada pula yang

bertujuan untuk memasarkan produknya hanya di dalam negeri

tempat dia melakukan investasi, atau melakukan investasi yang

hasilnya diekspor ke negara lain.

Sehubungan dengan ha tersebut, Bank Dunia merumuskan

empat langkah strategi perdagangan yang ditetapkan di negara

lain, antara lain :

1. Orientasi Ke Luar

 Orientasi keluar yang sangat kuat

Ciri-cirinya adalah pengawasan pemerintah terhadap

perdagangan tidak ada atau sangat rendah. Apabila ada

hal yang merugikan ekspor sebagai akibat pembatasan

terhadap impor, maka pemerintah menanggulanginya

dengan memberikan insentif untuk ekspor. Negara

yang menganut strategi seperti ini disebut negara yang

berekonomi “Export led economy”, artinya negara

yang ekonominya diarahkan untuk ekspor atau negara

yang menganggap ekspor adalah raja. Contoh : Korea,

Hongkong, Singapura, Jepang.

 Orientasi keluar yang lunak

Cirinya adalah ekspor yang digalakkan tetapi tidak

diberikan insentif , sedangkan insentif lebih banyak
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diberikan untuk meningkatkan produksi dalam negeri,

namun sangat kurang protektif terhadap pasar dalam

negeri. Contoh : Brazil, Indonesia, Malaysia, Thailand.

2. Orientasi Ke Dalam

 Orientasi ke dalam yang sangat kuat

Cirinya adalah segala macam industri hanya diberikan

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri

dan pemerintah melakukan proteksi penuh guna

melindungi pasar dalam negeri. Contoh : India,

Argentina, Peru, Nigeria, Bangladesh

 Orientasi ke dalam yang lunak

Cirinya adalah insentif diberikan kepada produksi

dalam negeri tetapi tidak sepenuhnya karena masih

dibiarkan untuk bersaing dengan investasi asing.

Contoh : Meksiko, Filipina, Honduras, Pakistan,

Srilanka.

RINGKASAN
Dalam melakukan kegiatan ekspor impor perlu diperhatikan

juga nilai tukar mata uang asing yang dipergunakan. Dalam

melakukan perhitungan nilai tukar mata uang, ada tiga hal yang perlu

diperhatikan, antara lain spot rate (kurs nilai tukar mata uang asing

ditentukan oleh bank sentral), forward rate (kurs nilai tukar mata

uang asing ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah

pihak yang bertransaksi antar negara)., dan cross rate (kurs nilai
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tukar mata uang dengan perhitungan yang didasarkan nilai masing-

masing mata uang tersebut terhadap mata uang negara lain.

LATIHAN SOAL

 Apa keuntungan dan kerugian dari tiga cara perhitungan nilai

tukar ?

 Dalam kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sistem

Fluktuasi Bebas / Nilai Mengambang (sumber : www.bi.go.id).

Jelaskan dengan ringkas, mengapa Bank Indonesia mengambil

langkah tersebut, serta kelebihan dan kerugiannya.

 Apakah keuntungan yang kita dapat apabila kita menerapkan

strategi ekspor yang tepat.

http://www.bi.go.id
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BAB X

PPH PASAL 22

(Pajak Penghasilan Pasal 22)

Pajak sebagai sumber penerimaan negara memiliki peranan

penting dari waktu ke waktu. Hal tersebut terkait dengan fungsi

pajak itu sendiri, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend.

Fungsi budgetair berarti bahwa pajak merupakan sumber penerimaan

pemerintah guna membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

Sedangkan fungsi regulerend , pajak digunakan sebagai alat untuk

mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

soasial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan hankam (Mardiasmo,

2003 dalam Hidayat, 2014).

Firmanzah (2013), menulis bahwa dalam kurun waktu tahun

2006 s/d 2011, penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata 70%

terhadap total pendapatan negara dan hibah. Perpajakan ini terdiri

dari pajak dalam negeri (Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPn), Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak

lainnya) dan pajak perdagangan internasional (ekspor impor).
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A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor

36 tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau

pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib

pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang

Menurut Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id), pajak

penghasilan pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh :

1. Bendahara Pemerintah Pusat / Daerah, instansi atau

lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara

lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan

barang.

2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah atau

swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau

kegiatan usaha dibidang lain.

3. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang

yang tergolong sangat mewah.

B. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22

sebesar 1,5 % dari pembelian, antara lain :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai

(DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.

2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah

http://www.pajak.go.id
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dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan

pembayaran atas pembelian barang.

3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran

atas pembelian barang yang dilakukan dengan

mekanisme uang persediaan (UP).

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit

Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan

pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga

yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran

langsung.

5. Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), yaitu badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

dipisahkan.

6. Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor

kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan

perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang

pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian

komoditas tambang batubara, mineral logam, dan

mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi

pemegang ijin usaha pertambangan.
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Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib

memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah :

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri

semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif,

dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya

kepada distributor di dalam negeri.

2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen

Pemegang Merek (APM), dan importir umum

kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor

di dalam negeri.

3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan

bakar gas dan pelumas, atas penjualan bahan bakar

minyak, bahan bakar gas, atau pelumas.

4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri baja

yang merupakan industri hulu, termasukindustri hulu

yang terintegrasi dengan industri antara dan industri

hilir.

5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang

pribadiyang kegiatan usaha :

 Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan,

pertanian, peternakan, dan perikanan

 Menjual hasil tersebut kepada badan usaha

industri dan eksportir yang bergerak dalam

sektor kehutanan, perkebunan, pertanian,

peternakan, dan perikanan.
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6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90 /

PMK.03 / 2015, tentang penjualan barang yang

tergolong sangat mewah.

C. Tarif PPh Pasal 22

1. Atas impor :

 Yang menggunakan Angka Pengenal Importir

(API), 2.5% (dua setengah persen) dari nilai

impor

 Yang tidak menggunakan API, 7.5% (tujuh

setengah persen) dari nilai impor.

 Yang tidak dikuasai, 7.5% (tujuh setengah

persen) dari harga jual lelang.

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat

Jendral Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah,

BUMN / BUMD

3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan

keputusan Direktur Jenderal Pajak yaitu :

 Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)

 Semen = 0.25 x DPP PPN (Tidak Final)

 Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)

 Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang

oleh produsen atau importir bahan bakar minya, gas,

dan pelumas.
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5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri

atau ekspor dari pedagang pengumpul, ditetapkan

sebesar 0.25% dari harga pembelian tidak termasuk

PPN.

6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh

importiryang menggunakan API sebesar 0.5%

7. Atas penjualan :

 Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih

dari Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar

rupiah).

 Kapal pesiar yang sejenisnya dengan harga jual

lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah)

 Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau

harga pengalihannya lebih dari Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan /

atau luas bangunan lebih dari 500 m2.

 Apartemen, kondominium, dan sejenisnya

dengan harga jual atau pengalihannyalebih dari

Rp. 10.000.000.000,- dan / atau luas bangunan

lebih dari 400 m2.

 Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan

orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep,

sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle

(mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga

jual lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
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rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari

3.000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak

termasuk PPN dan PPnBM.

8. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100%lebih tinggi

dari tarif PPh pasal 22.

D. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat

Keterangan Bebas (SKB).

2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan

atau Pajak Pertambahan Nilai, dilaksanakan oleh

Dirjen Bea Cukai.

3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata

dimaksudkan untuk diekspor kembal, dan

dilaksanakan oleh Dirjen Bea Cukai.

4. Pembayaran atas pembelian barangoleh pemerintah

dan atau yang lainnya dengan jumlah paling banyak

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan

pembayaran yang terpecah-pecah.

5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,

listrik, gas, air minum, benda-benda pos.

6. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial

oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
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7. Emas batangan yang akan diproses untuk

menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan

ekspor, sinyatakan oleh SKB.

8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama

atau barang-barang yang telah diekspor untuk

keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direkrorat

Jenderal Bea dan Cukai.

9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras

oleh Bulog.

E. Saat Terutang dan Pelunasan / Pemungutan PPh Pasal 22

1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan

dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal

pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan,

maka PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat

penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

2. Atas pembelian barang terutang dan dipungut pada

saat pembayaran.

3. Atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut

pada saat penjualan.

4. Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat

penerbitan surat perintah pengeluaran barang

(delivery order).
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5. Atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut

pada saat pembelian.

Contoh Soal :

Pada tanggal 25 Januari 2018, PT. ASDF melakukan impor

produk oli motor dari Amerika Serikat dengan faktur sebesar

US$ 200.000, dengan biaya asuransi sebesar 4% dari nilai

faktur, dan biaya angkut sebesar 10% dari nilai faktur.

Bea Masuk dipungut sebesar 15% dan bea masuk tambahan

sebesar 10%. Nilai tukar US$ terhadap Rupiah : 1 US$ = Rp.

13.000,- .

Penyelesaian :

Uraian Jumlah

Nilai Faktur US$ 200.000

Biaya Asuransi (4% x US$

200.000)

US$ 8.000

Biaya Angkut (10% x US$

200.000)

US$ 20.000

CIF dalam US$ US$ 228.000

CIF dalam Rupiah

(US$228.000 x Rp. 13.000,-)

Rp. 2.964.000.000,-

Bea Masuk (15% x Rp.

2.964.000.000)

Rp. 444.600.000,-
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Bea Masuk tambahan (10% x

2.964.000.000)

Rp. 296.400.000

Nilai Impor Rp. 3.705.000.000,-

PPh pasal 22 yang akan dipungut oleh Bea Cukai apabila perusahaan

memiliki API adalah :

= 2,5% x Rp. 3.705.000.000,- = Rp. 92.625.000,-

PPh pasal 22 yang akan dipungut bea cukai apabila perusahaan tidak

memiliki API adalah :

=7,5% x Rp. 3.705.000.000,- = Rp. 277.875.000,-

Catatan :

CIF (Cost, Insurance, Freight) = Nilai Harga Faktur Pembelian +

Biaya Asuransi + Biaya Angkut.

RINGKASAN :

 Sektor perpajakan adalah salah satu sektor yang

menyumbang sebagian besar pendapatan devisa di Indonesia.

 Perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri (Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Cukai,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak lainnya) dan pajak

perdagangan internasional (ekspor impor) (Hidayat, 2014)
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 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 mengatur tentang perolehan

perpajakan dari sektor perdagangan, baik perdagangan barang

lokal maupun perdagangan barang impor

 Tarif PPh pasal 22 untuk para importir yang memiliki Angka

Pengenal Impor (API) adalah sebesar 2,5% dari nilai impor,

sedangkan untuk yang tidak memiliki API adalah sebesar

7,5% dari nilai impor.

LATIHAN SOAL :

1. Jelaskan dengan ringkas, mengapa kita harus membayar

pajak ? Dan mengapa pendapatan di sektor pajak

menyumbangkan sebagian besar pendapatan negara, bahkan

menurut Firmanzah (2013) dalam Hidayat (2014), pajak

menyumbangkan pendapatan negara hinggga 70% ?

2. PT. Matriks Indonesia (bukan nama sebenarnya) yang

berkedudukan di Semarang, Indonesia, mengimpor mainan

berupa action figures superhero dari Amerika Serikat dengan

nilai faktur sebesar US$ 110.000. Biaya asuransi sebesar 3%

dan biaya angkut barang sebesar 10% dari nilai faktur.

PT. Matriks Indonesia dibebani Bea Masuk sebesar 15% dan

Bea Masuk tambahan sebesar 10%.

Hitunglah PPh Pasal 22 yang akan ditarik pihak Ditjen Bea

dan Cukai kepada PT. Matriks Indonesia apabila :

 Perusahaan memiliki API

 Perusahaan tidak memiliki API
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BAB XI

KEPABEANAN

DAN BEA CUKAI

Dalam bidang perdagangan internasional, seringkali kita

mendengar tentang kepabeanan dan bea cukai. Kepabeanan adalah

segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas

barang yang masuk atau barang yang keluar daerah pabean serta

pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Untuk melakukan pengawasan dan pemungutan bea-bea

diwilayah kepabeanan Negara Republik Indonesia, Pemerintah

Republik Indonesia menugaskan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

yaitu salah satu unit kerja dibawah Kementrian Keuangan. Selain

melakukan pengawasan atas barang impor dan barang ekspor,

pejabat bea cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas

barang tertentu.

A. TERMINOLOGI KEPABEANAN

Terminologi umum yang berhubungan dengan istilah

kepabeanan adalah sebagai berikut :

 Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan

dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk
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dan atau barang yang keluar serta pemungutan bea masuk

dan bea keluar.

 Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain,

yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang

sepenuhnya berada di dalam pengawasan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

 Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya

kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

undang.

 Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan

oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan

terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.

 Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang

kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi

ketentuan dalam undang-undang.

 Pemberitahuan pabean adalah penyataan yang dibuat

oelh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban

pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan undang-

undang.

 Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan

keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi

bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan

kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang

berkaitan dengan kegiatan bidang kepabeanan, dan / atau



145

sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan.

B. DAERAH PABEAN

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan

tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan

landas kontinen yang retdapat kegiatan tertentu, seperti kegiatan

pertambangan, dimana alat-alat pengeboran untuk kegiatan

tersebut didatangkan sebagian atau seluruhnya dari luar negeri.

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), adalah wilayah laut

teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya

dan air diatasnya dengan batas terluar paling jauh 200 mil diukur

dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Sedangkan landas

kontinen adalah wilayah laut diluar laut teritorial meliputi dasar

laut dan tanah dibawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah

dari daratan sampai batas terluar kontinen paling jauh 350 mil

dan diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
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Gambar 11.1 Konsep Kepabeanan

Ketentuan tentang ZEE dan landas kontinen beserta hak

negara pantai yang memiliki kedua tempat tersebut diatur dalam

United Nation Convention of The Law of The Sea (UNCLOS)

yang disahkan pada tahun 1982.
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Gambar 11.2 Pembagian Wilayah Laut sesuai UNCLOS

C. KAWASAN PABEAN

Kawasan pabean adalah kawasan khusus dimana hanya

instansi tertentu saja yang diperbolehkan mengakses kawasan

tersebut. Instansi yang diperbolehkan mengakses kawasan

tersebut antara lain Bea Cukai, Imigrasi dan karantina (Customs,

Immigration, and Quarantine). Bea Cukai bertanggung jawab

atas pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar serta

melakukan pungutan bea masuk dan keluar, Imigrasi berkaitan

dengan pengawasan individu yang masuk dan keluar, sedangkan

karantina berhubungan dengan pengawasan kesehatan dan

keamanan barang-barang tertentu.

Didalam kawasan pabean, tidak diperkenankan

melakukan proses pengolahan atas barang impor, sesuai dengan

peruntukan kawasan ini hanya sebagai tempat lalu lintas barang

masuk dan keluar, termasuk untuk penimbunan sementara.

Selain itu, yang diperkenankan untuk dilakukan dikawasan ini

adalah pemeriksaaan fisik atas barang, baik yang untuk diekspor

maupun diimpor.

D. KEWAJIBAN PABEAN

Kewajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang

kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan

yang telah ditetapkan atas barang impor dan ekspor.
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Kewajiban pabean sesuai subyeknya dapat

dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu :

 Kewajiban pabean oleh pengangkut.

 Kewajiban pabean oleh importir.

 Kewajiban pabean oleh eksportir.

 Kewajiban pabean oleh pengusaha tempat penimbunan.

E. IMPOR UNTUK DIPAKAI

Sesuai dengan prinsip kepabeanan yang berlaku secara

internasional, bahwa suatu barang diakui sebagai barang impor

apabila telah dimasukkan ke dalam daerah pabean suatu negara.

Barang yang telah masuk suatu daerah pabean otomatis secara

hukum terutang bea masuk, namun belum ada kewajiban

membayar sampai diketahui bahwa barang tersebut benar-benar

diimpor untuk dipakai.

Mengingat beragamnya jenis barang dan kondisi impor

yang kompleks, barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan

pabean untuk dipakai dengan alternatif sebagai berikut :

 Jika telah diserahkan pemberitahuan pabean dan telah

dibayar bea masuk yang terutang.

 Jika telah diserahkan pemberitahuan pabean dan

diserahkan jaminan atas bea masuk yang terutang.

 Jika telah diserahkan dokumen pelengkap dan diserahkan

jaminan atas bea masuk yang terutang.
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F. IMPOR SEMENTARA

Impor sementara adalah pemasukan barang impor

sementara waktu di daerah pabean untuk selanjutnya diekspor

lagi. Jangka waktu impor sementara sesuai dengan ketentuan

kepabeanan adalah selama-lamanya 3 (tiga) tahun.

Impor sementara termasuk salah satu kemudahan impor

dimana atas barang impor sementara dapat diberikan

pembebasan dan keringanan bea masuk. Pembebasan bea masuk

diberikan kepada barang impor yang ditujukan bukan untuk

kepentingan komersial, seperti mobil untuk balapan dan teleskop

untuk kepentingan penelitian ilmiah. Sedangkan keringanan bea

masuk diberikan kepada barang impor sementara tujuan

komersial seperti alat berat untuk konstruksi.

G. TEMPAT-TEMPAT PENIMBUNAN

Dalam kepabeanan, ada tiga macam tempat penimbunan,

antara lain :

1. Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan

dan / atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan

itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara

menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Di TPS terdapat :

 Gudang penimbunan

 Lapangan penimbunan

 Tempat-tempat seijin Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Jangka waktu penimbunan di TPS :
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 Apabila ditimbun di areal pelabuhan, batas waktu

penimbunan adalah 30 hari sejak tanggal

penimbunannya.

 Apabila ditimbun diluar area pelabuhan, batas waktu

maksimum penimbunannya adalah 60 hari sejak

tanggal penimbunannya.

Apabila penimbunan melewati batas tersebut, barang

tersebut akan berubah statusnya menjadi barang tidak

dikuasai, yang artinya :

 Penimbunan ditempatkan ke Tempat Penimbunan

Pabean (TPP) dan dipungut sewa gudang.

 Barang tersebut terancam dilelang apabila dalam

tempo 60 hari sejak di TPP belum diselesaikan.

2. Tempat Penimbunan Berikat (TPB)

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan,

tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu

yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan

tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Terdapat 6 (enam) jenis TPB, yaitu Gudang Berikat

(GB), Kawasan Berikat (KB), Tempat Penyelenggaraan

Pameran Berikat (TPPB), Toko Bebas Bea (TBB), Tempat

Lelang Berikat (TLB), dan Kawasan Daur Ulang Berikat

(KDUB).

Tujuan diadakannya Tempat Penimbunan Berikat,

antara lain :
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 Untuk memberikan fasilitas kepada pengusaha berupa

penangguhan pembayaran bea masuk serta dapat

melakukan kegiatan menyimpan, menimbun,

memamerkan, menjual, mengemas, mengemas

kembali, dan / atau mengolah barang dari luar daerah

pabean tanpa terlebih dahulu dipungut bea masuknya.

 Dapat dijamin adanya kelancaran arus barang dalam

kegiatan impor atau ekspor serta peningkatan

produksi dalam negeri dalam rangka pembangunan

dan pengembangan ekonomi nasional.

Sesuai dengan fungsi dan tujuannya, TPB dikenal menjadi 4

(empat) bentuk, yaitu :

 Kawasan Berikat (KB)

Kawasan Berikat adalah suatu bangunan,

tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang

didalamnya terdapat kegiatan usaha industri

pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang

bangun, perekayasaan, penyortiran, pengepakan atas

barang dan bahan asal import dari dalam daerah

pabean Indonesia lainnya untuk tujuan ekspor. Contoh

Kawasan Berikat adalah Kawasan Industri Tanjung

Priuk, Kawasan Industri PIER Pasuruan.

Unsur suatu daerah disebut sebagai kawasan

berikat, antara lain :
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a. Adanya suatu kawasan dengan batas-batas

tertentu.

b. Kawasan tersebut terletak di wilayah Indonesia.

c. Pemasukan barang tersebut tidak dipungut dan

pungutan lainnya (ketentuan khusus)

d. Adanya pemasukan barang baik dari luar

maupun dalam wilayah pabean.

 Gudang Berikat (GB)

Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau

tempat dengan batas-batas tertentu yang

didalamnyadilakukan kegiatan usaha penimbunan,

pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian

merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam

rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-

barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke daerah

pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat, atau

diekspor kembali tanpa adanya pengolahan.

 Entropot untuk tujuan pameran

Entropot untuk tujuan pameran adalah suatu

bangunanatau kawasan dengan batas-batas tertentu

yang didalamnya terdapat kegiatan usaha

penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal

impor atau barang industri dari dalam daerah pabean

yang menyelenggarakan dan bersifat internasional.
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 Toko Bebas Bea

Toko Bebas Bea adalah tempat yang khusus

dipergunakan sebagai toko untuk menjual barang-

barang bebas bea dan pungutan negara lainnya kepada

mereka yang berhak membeli dalam batas nilai

tertentu dengan mendapatkan pembebeasan bea masuk,

cukai dan pajak.

Untuk bisa menjadi TBB, suatu tempat harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

o Adanya tempat khusus.

o Fungsinya untuk menimbun, menyediakan

barang-barang asal import atau Daerah Pabean

Lain (DPL).

o Untuk dijual dan menjual.

o Kepada orang yang berhak.

Yang berhak membeli barang di TBB, antara lain :

o Para anggota Korps Diplomatik.

o Tenaga Ahli bangsa asing yang bekerja pada

lembaga-lembaga internasional.

o Orang yang bepergian ke luar negeri.

o Orang yang tiba dari luar negeri.

Lokasi TBB antara lain sebagai berikut :

o Di Terminal Keberangkatan

o Di Terminal Kedatangan

o Di dalam kota
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3. Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

Tempat Penimbunan Pabean (TPP) adalah bangunan

dan / atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan

itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang

berada dibawah pengelolaan aparat pabean dan digunakan

untuk menyimpan barang-barang dalam pengawasan khusus

bea dan cukai.

Barang-barang dalam pengawasan khusus tersebut

meliputi barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang

dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Barang yang tidak dikuasai adalah barang-barang yang

memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a) Barang yang ada di TPS yang melebihi jangka waktu

maksimum penimbunan.

b) Barang yang ada di TPB yang ijinnya telah dicabut

dan dalam waktu 30 hari tidak ada penyelesaian.

c) Barang yang dikirim melalui POS yang ditolak oleh

penerima yang dituju, serta barang diterima kembali

setelah ditolak dari luar dan di alamat tidak diketahui.

Barang yang dikuasai negara adalah barang-barang

dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a) Barang yang impornya dilarang atau dibatasi.

b) Barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan.
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c) Barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di

Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

Barang yang menjadi milik negara, yaitu barang-

barang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a) Barang yang berasal dari barang yang tidak dikuasai

barang tersebut berupa barang yang dilarang impornya.

b) Barang yang berasal dari barang yang tidak dikuasai

dan barang tersebut berupa barang yang dibatasi

impornya dan tidak diselesaikan selama 60 hari.

c) Pemasukan barang impor ke TPP merupakan

kehendak Undang-Undang untuk mengamankan hak

negara dan perlindungan serta pengawasan terhadap

barang larangan dan batasan.

RINGKASAN

 Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan

dengan pengawasan atas lalu lintas barang masuk dan keluar

serta pemungutan bea masuk dan keluar.

 Ada tiga tempat penimbunan yaitu Tempat Penimbunan

Sementara (TPS), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan

Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

 Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dikenal menjadi empat

bentuk, antara lain Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat

(GB), Entropot Untuk Tujuan Pameran (ETP), dan Toko

Bebas Bea (TBB).
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LATIHAN SOAL :

1. Dirjen Bea dan Cukai telah memeriksa secara ketat keluar

masuknya barang ke wilayah pabean Republik Indonesia, tetapi

masih sering juga terjadi penyelundupan barang ke Indonesia.

Menurut anda, mengapa hal tersebut bisa terjadi ?

2. Menurut anda, apakah selama ini aparat pabean Republik

Indonesia telah menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai

fungsi pengawasan dan pemungut bea masuk dan keluar.
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BAB XII
PERKEMBANGAN E-COMMERCE

TERHADAP PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

Ekspor impor merupakan salah satu pendapatan devisa

terbesar di Indonesia selain sektor perpajakan. Berdasarkan data dari

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (www.bps.go.id), nilai

ekspor impor Indonesia selama periode Januari – November 2017

adalah sebagai berikut :

1. Ekspor

 Nilai ekspor Indonesia November 2017 mencapai US$

15,28 miliar atau meningkat 0,26 persen dibandingkan

ekspor oktober 2017. Sementara dibandingkan dengan

November 2016 meningkat 13,18 persen

 Nilai ekspor Indonesia secara kumulatif mulai bulan

Januari – November 2017 mencapai US$ 153,90 miliar,

atau meningkat 17,16 persen dibandingak periode yang

sama tahun 2016

 Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar

pada periode Januari-November 2017 berasal dari Jawa

Barat dengan nilai US$ 26,89 miliar (17,47 persen),

diikuti Jawa Timur dengan nilai US$ 16,97 miliar

http://www.bps.go.id
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(11,03 persen) dan Kalimantan Timur dengan nilai

ekspor US$ 16,02 miliar (10,41 persen)

2. Impor

 Nilai impor Indonesia November 2017 mencapai US$

15,15 miliar atau naik 6,42 persen dibanding Oktober

2017, dan meningkat sebesar 19,62 persen dibanding

November 2016.

 Negara pemasok barang impor non migas terbesar

selama Januari-November 2017 adalah Tiongkok

dengan nilai US$ 31,78 miliar (26,46 persen), Jepang

dengan nilai US$ 13,89 miliar (11,56 persen), dan

Thailand dengan nilai US$ 8,44 miliar (7,03 persen).
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Gambar 12.1 Infografis Ekspor Impor Indonesia November 2017

Hasil pencapaian ekspor impor diatas masih bisa meningkat

nilainya, apalagi ditunjang dengan semakin canggihnya Teknologi

Informasi sehingga menyebabkan aliran informasi, komunikasi, dan

transportasi antar individu semakin cepat dan mudah, tidak

tergantung lagi dengan batasan-batasan negara yang ada.

Bukti semakin canggihnya Teknologi Informasi pada tahun-

tahun belakangan ini adalah semakin menjamurnya pengguna

internet di kalangan masyarakat dunia, terutama di kalangan

masyarakat Indonesia. Ditunjang dengan semakin murah dan
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canggihnya gadget yang dapat mengakses internet kapanpun dan

dimanapun, sehingga dapat dipastikan pengguna internet semakin

meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurut Internet World

Stat tahun 2017, hingga bulan Juni 2017 pertumbuhan pengguna

Internet mulai tahun 2000-2017 sebesar 976,4 %.

Gambar 12.2 Internet Users in the World by Region – June 30,
2017 (sumber : www.internetworldstats.com/stats.html)

Dengan semakin meningkatnya pengguna internet di dunia,

menjadi salah satu peluang yang bagus bagi Indonesia untuk

meningkatkan perdagangan internasional dengan melalui e-

commerce.

A. PENGERTIAN E-COMMERCE

Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan perdagangan

yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komunikasi dan

komputer dengan bantuan web browser dalam melakukan proses

bisnis, baik untuk pembelian maupun penjualan produk (Pearson,

2008). Definisi lain terkait E-commerce adalah transaksi bisnis

http://www.internetworldstats.com/stats.html
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ataupun perdagangan barang atau jasa yang dapat dilakukan oleh

siapapun melalui akses komputer dengan menggunakan sambungan

internet serta memiliki cara pembayaran masing-masing (Cashman,

2007).

E-Commerce merupakan bagian dari e-business, akan

tetapi cakupan e-business lebih luas. Tidak hanya sekedar

perdagangan, tetapi mencakup pula pengkolaborasian mitra bisnis,

pelayanan pelanggan, lowongan pekerjaan, dan sebagainya.

Selain itu, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data

(database), surat elektronik (e-mail), dan teknologi untuk

melakukan pembayaran dan pengiriman barang .

Seiring dengan penyebaran penggunaan internet, bisnis

e-commerce juga meningkat pesat. Berdasarkan data dari Asosiasi

E-commerce Indonesia (idEA), nilai pasar e-commerce mencapai

USD 8 miliar pada tahun 2013 dan diperkirakan terus meningkat

di tahun 2016 yang mencapai USD 25 miliar. Bisnis e-commerce

sangat potensial bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam

membidik sejumlah pasar karena e-commerce dapat diakses dari

seluruh dunia. Bisnis e-commerce juga dapat dijadikan salah satu

instrumen untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Penggunaan sistem e-commerce dalam perdagangan memberikan

banyak manfaat dari sisi pelaku usaha. Manfaat tersebut diantaranya (i)

Meningkatkan market exposure (pangsa pasar) karena transaksi online

dapat dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia hanya dengan

melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu, (ii)

Menurunkan biaya operasional (operating cost) karena operasional
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bisnis diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti

showroom, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu

terjadi, (iii) Meningkatkan customer loyalty karena sistem transaksi e-

commerce menyediakan informasi secara lengkap dan yang dapat

diakses setiap waktu sehingga konsumen dapat memilih sendiri

produk yang diinginkan, dan (iv) Meningkatkan supply management

karena e-commerce meningkatkan efisiensi biaya operasional

perusahaan (Purbo, 2000).

B. PERTUMBUHAN E-COMMERCE DI INDONESIA

Berdasarkan data terbaru dari Google (www.trends.google.com),

pada tahun 2017 penjualan e-commerce mencapai 10,9 miliar dollar

Amerika Serikat. Jumlah ini meningkat sebesar 41% dari angka 5,5

miliar dollar US yang dicapai pada tahun 2015

(www.iprice.com/trend/insight)

Menurut tim riset iprice.com (www.iprice.com), ada lima besar e-

commerce Indonesia yang memiliki pencarian terbanyak di search

engine Google, antara lain :

a. Lazada dan Tokopedia berada pada posisi puncak sebagai

pencarian terbanyak di Google tahun 2017. Hal ini bisa terjadi

karena beberapa faktor, antara lain :

Lazada (www.lazada.com) yang ditahun ini mendapat kenaikan

saham dari Alibaba (www.alibaba.com) dari 50% menjadi 83%,

beserta beberapa event promosi yang cukup rajin, seperti promo

ulang tahun, hari belanja online nasional (harbolnas), dan

kampanye online shopping revolution.

http://www.trends.google.com
http://www.iprice.com/trend/insight
http://www.iprice.com
http://www.alibaba.com
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Tokopedia (www.tokopedia.com) juga mendapatkan aliran dana dari

Alibaba sebesar 1,1 miliar dolar US.

b. Pertumbuhan yang konsisten dari Shopee.

Gambar 12.3 Rangking Search Internet (sumber :
iprice.com)

http://www.tokopedia.com
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Gambar 12.4 Aplikasi Mobile Shopping Paling
Populer di IOS Store
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Gambar 12.5 Aplikasi Mobile Shopping Paling
Populer di Google Play (sumber:www.iprice.com)

Dari fakta-fakta tersebut diatas, munculnya Alibaba yang

berusaha melakukan penetrasi pasar di bidang e-commerce

Indonesia, semakin mempermudah datangnya produk-produk

dari Tiongkok ke Indonesia. Belum lagi layanan e-commerce

dunia lainnya seperti e-bay, serta kemudahan membuka toko

online di layanan-layanan e-commerce baik dalam negeri

maupun luar negeri, semakin memperkuat pendapatan devisa

negara melalui perdagangan internasional.

Dengan semakin maraknya e-commerce di Indonesia,

semakin mudah untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa harus
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keluar rumah dan tanpa harus membuka toko atau mengikuti

pameran, yang mungkin membutuhkan waktu dan biaya yang

tidak sedikit. Oleh karena permintaan pasar yang semakin besar,

maka permintaan ekspor ke negara lain maupun impor dari

negara lain akan semakin besar dari tahun ke tahun, tanpa harus

kita membuka cabang toko atau mengikuti kegiatan pameran di

luar negeri, yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak

sedikit.

Salah satu komoditi Indonesia yang sering dipajang di e-

commerce adalah produk kerajinan, yang memiliki kenaikan

ekspor ke berbagai negara setiap tahunnya.

Gambar 12.6. Ekspor Industri Kerajinan Indonesia Tahun 2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016)
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Gambar 12.7 Ekspor Kerajinan Indonesia 2016 Menurut
Kelompok Produk (sumber : Badan Pusat Statistik)
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Gambar 12.7 Daftar Import Produk Kerajinan
Berdasarkan Negara Pengimpor

C. STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR DENGAN E-

COMMERCE

Perkembangan e-commerce untuk perdagangan

komoditi ekspor Indonesia perlu ditingkatkan dengan pembuatan

strategi dalam memenangkan pasar ekspor di mancanegara. E-

commerce juga dapat dijadikan alat untuk meningkatkan ekspor

non migas Indonesia, di saat rendahnya nilai neraca perdagangan.

Namun, sebelum melakukan pembentukan strategi perlu

dilakukan pemetaan komoditi yang akan dijadikan sasaran

pengembangan dengan menggunakan e-commerce.

Indonesia dan produk kerajinan adalah dua sisi yang

sangat melekat dan berkaitan khususnya di mancanegara. Produk

kerajinan asal Indonesia cukup menjadi primadona di pasar

ekspor, terutama produk anyaman dan patung serta ornamen
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logam. Untuk itu, pemetaan terhadap negara yang potensial bagi

kedua produk kerajinan tersebut perlu dilakukan misalnya

terhadap negara yang tren impornya tinggi dalam lima tahun

terakhir. Sebagai produk potensial ekspor, produk kerajinan yang

pada umumnya didominasi oleh pelaku UKM mempunyai

berbagai kendala salah satunya adalah rendahnya cakupan akses

pasar. Pelaku UKM terkadang tidak mempunyai pendanaan yang

cukup untuk melakukan aktivitas promosi secara optimal. Oleh

karena itu, e-commerce dapat dijadikan salah satu solusi

memperkenalkan produk UKM, terutama kerajinan di pasar dunia.

Dengan bergabung dalam bisnis e-commerce, pelaku UKM tidak

perlu sering melakukan aktivitas promosi seperti pameran di luar

negeri yang pada umumnya membutuhkan biaya yang besar.

E-commerce di Indonesia relatif lebih rendah

dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya, seperti RRT, Jepang,

Korea Selatan, Australia dan India. Hal ini menunjukkan bahwa

bisnis e-commerce di Indonesia masih potensial untuk

dikembangkan mengingat besarnya proporsi kelas menengah serta

tingkat digitalisasi masyarakat yang berkembang pesat.

Berdasarkan data dari konsultan Deliotte (2015), Indonesia

merupakan salah satu negara dengan pengguna sosial media

terbesar di dunia. Indonesia merupakan basis pengguna Facebook

keempat terbesar dan basis pengguna Twitter kelima terbesar di

dunia. Selain itu, pengguna smartphone di Indonesia aktif

menggunakan online messaging, seperti Whatsapp, Line dan

Blackberry Messanger.
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Strategi peningkatan ini harus berlandaskan bukan hanya

pada optimalisasi kelebihan produk yang diperdagangkan, tetapi

juga melakukan pengembangan dalam tim manajemen yang

handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan excellent,

struktur organisasi bisnis, serta desain situs web yang menarik .

Dalam pengembangan strategi peningkatan ekspor

khususnya untuk produk kerajinan, terdapat beberapa faktor yang

berpengaruh terhadap keberhasilan produk dalam memenangkan

pasar. Faktor-faktor tersebut diantaranya: (i) Kemampuan

menentukan harga yang kompetitif, (ii) Penyediaan jasa

pembelian yang tanggap dan cepat , (iii) Adanya informasi barang

dan jasa yang lengkap dan jelas, (iv) Pemberian bonus seperti

kupon, penawaran istimewa, dan diskon, (v) Adanya ruang

komunitas untuk berdiskusi, menerima masukan dari pelanggan,

dan lain-lain serta (vi) Adanya kemudahan dalam melaksanakan

kegiatan perdagangan. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang

menjadi penentu keberhasilan bisnis e-commerce maka akan bisa

membantu mengembangkan komoditi kerajinan untuk dapat terus

meningkatkan perdagangannya.

RINGKASAN :

 E-Commerce merupakan perdagangan yang

menggunakan jaringan internet dan web browser sebagai

penghubungnya. E-Commerce cukup diminati oleh

masyarakat dalam bertransaksi karena tidak perlu harus

keluar rumah, dan untuk para pedagang tidak perlu
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membuka toko secara fisik atau mengikuti pameran

perdagangan.

 Dengan besarnya permintaan komoditas baik dari dalam

maupun luar negeri melalui e-commerce , mengakibatkan

ekspor dan impor barang baik dari dalam maupun luar

negeri meningkat secara signifikan setiap tahunnya,

sehingga e-commerce menyumbangkan separuh

pendapatan negara dari ekspor impor.

 Selain menyumbangkan pendapatan di sektor ekspor

impor, banyaknya vendor e-commerce luar negeri

membuka kantor cabang atau berinvestasi di perusahaan

e-commerce lokal, juga menyumbangkan pendapatan di

sektor investasi dan pajak.

LATIHAN SOAL :

 Apakah anda pernah membeli barang di toko online ?

Menurut anda, bagaimana kemudahan dan kenyamanan

berbelanja di toko online ?

 Banyak beberapa penjual online yang kurang terpercaya,

sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada toko

online. Bagaimana saran anda agar kepercayaan masyarakat

terhadap toko online dapat meningkat secara signifikan.

 Apakah menurut anda, dengan e-commerce yang berkembang

di Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan impor

Indonesia ? Jelaskan dengan ringkas
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BAB XIII
PROSEDUR PELAKSANAAN

EKSPOR DENGAN LETTER OF
CREDIT (L/C)

A. SYARAT-SYARAT MENJADI NASABAH EKSPORTIR

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang

untuk dapat menjadi nasabah eksportir adalah sebagai

berikut :

a) Untuk dapat melakukan ekspor, pengusaha harus

mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Sebelum dikeluarkan Paket Kebijaksanaan 24

Desember 1987, setiap eksportir di Indonesia harus

mempunyai Angka Pengenal Eksportir / Angka

Pengenal Eksportir Sementara / Angka Pengenal

Eksportir Terbatas.

b) Eksportir harus menandatangani syarat-syarat umum

untuk Pengoperan Wesel oleh Bank Umum Nasional

yang isinya antara lain :

a. Eksportir yang menawarkan weselnya dan diambil

alih oleh Bank Umum Nasional tetap bertanggung

jawab tanpa syarat atas pengoperan wesel tersebut

dimana apabila di kemudian hari karena alasan

atau karena suatu sebab apapun juga baik yang
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bersifat sementara maupun yang bersifat tetap

sehingga Bank Umum Nasional tidak menerima

jumlah uang wesel itu, maka eksportir harus

membayar kembali kepada Bank Umum Nasional

sebesar harga beli wesel tersebut ditambah dengan

bunganya yang diperhitungkan dari pengoperan

dengan dasar bunga satu persen lebih tinggi

daripada diskonto Bank Umum Nasional yang

resmi serta ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan

oleh Bank Umum Nasional atas penagihan wesel

tersebut.

b. Kewajiban eksportir tersebut diatas tidak

mengurangi hak regres yang dimiliki Bank Umum

Nasional terhadap para penarik ataupun para

endorsan wesel yang dioperkan.

c. Sebagai jaminan atas pengoperan wesel ekspor,

maka eksportir menyerahkan untuk menjadi milik

Bank Umum Nasional konosemen dan/atau

dokumen-dokumen lain yang termasuk di dalam

wesel ang dioperkan dan barang-barang yang

diuraikan di dalamnya sehingga jika eksportir

tidak memenuhi kewajibannya pada poin “a”,

maka Bank Umum Nasional memperoleh hak

untuk menjual barang-barang yang diuraikan

dalam konosemen dan/atau dokumen-dokumen

lainnya, baik yang sedang dalam perjalanan,
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maupun setelah ini disuruh memugahnya di

tempat yang dituju atau tempat lain dengan

menyerahkan konosemen dan/atau dokumen-

dokumen lainnya dari hasil penjualan barang-

barang tersebut belum juga menutupi kewajiban

eksportir yang diharuskan, maka eksportir wajib

membaar kekurangannya.

c) Eksportir harus membuka / mempunyai Rekening

Koran pada Bank Umum Nasional.

B. PENGADVISAN LETTER OF CREDIT KEPADA

BENNEFICIARY / EKSPORTIR

Bank Umum Nasional sebagai advising bank,

menerima pembukaan dan/atau perubahan letter of credit

dari bank korespondennya di luar negeri.

Sebelum meneruskan /mengadviskan L/C kepada

beneficiary, Bank Umum Nasional selaku advising bank

harus meneliti keaslian dari L/C yang diterima dengan

mencocokkan nomor test telex dan/atau mencocokkan tanda

tangan yang tercantum dalam mail confirmation L/C tersebut

dengan contoh tanda tangan yang ada pada bank.

Apabila didapati nomor test dan/atau tanda tangan

cocok, maka segera diteruskan L/C tersebut kepada

beneficiary atau melalui bank lain yang ditentukan dalam

L/C.
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Penerusan L/C kepada beneficiary dilampiri surat

pengantar dengan diberi catatan : Test Correct dan/atau

Signature Verified serta pernyataan bahwa isi dari L/C ini di

luar tanggung jawab kami.

Atas penerusan pembukuan dan/atau perubahan L/C,

Bank Umum Nasional Cabang mengenakan advis (Advising

Commission) sebesar Rp. 25.000,00 dengan pembukuan

sebagai berikut :

Pembayaran Tunai / Cash

Debet : Kas

Kredit : Pendapatan (Provisi Ekspor)

Pembayaran dengan Pembebanan Rekening

Debet : R/K Nasabah

Kredit : Pendapatan ( Provisi Ekspor)

Advis Melalui Bank (pembayaran melalui kliring) :

Debet : Bank Indonesia

Kredit : Pendapatan (Provisi Ekspor)

Surat pengantar dibuat rangkap 4 (empat) dengan

distribusi :

Lembar 1 + asli L/C untuk : Eksportir

Lembar 2 + copy L//C untuk : Opening bank sebagai bukti

L/C telah diterima dan diteruskan kepada beneficiary.

Lembar 3 + copy L/C untuk : Kantor Pusat (UP. PP EXIM)
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Lembar 4 + copy L/C untuk : Kantor Cabang (File)

Gambar 13.1 Contoh L/C

C. PEMROSESAN PEMBERITAHUAN EKSPOR

BARANG

Atas dasar L/C yang diterima oleh beneficiary dari

advising bank, kemudian beneficiary mengisi dan

mengajukan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) disertai

masing-masing 1 (satu) LEMBAR INVOICE DARI
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PACKING LIST KEPADA Bank Umum Nasional

(Negotiating Bank).

Khusus bagi barang-barang ekspor terkena pajak

ekspor dan pajak ekspor tambahan, penyerahan PEB harus

disertai pula dengan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP),

dimana keterangan yang ada di LKP dijadikan dasar

perhitungan pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan. Bank

menerima dan meneliti kebenaran pengisian PEB, jika

didapati pengisian telah benar, maka diberi nomor register

PEB. Contoh : 10/911/XXXX
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Gambar 13.2 Contoh Formulir PEB
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2 angka pertama 10 menunjukkan Kode Bank (BUN).

3 angka kedua 911 merupakan Kode Tempat Bank (Cabang /

Pusat).

4 angka ketiga XXXX menunjukkan Nomor Urut PEB 0001

s/d 9999, setiap 10.000 nomor urut kembali ke nomor urut

0001.

Berdasarkan PEB yang diberi nomor registrasi dan

ditandatangani pejabat bank berwenang, kemudian

beneficiary akan membawa PEB tersebut kepada Bea Cukai

setempat untuk mendapatkan Fiat Muat (pemuatan barang

diatas kapal).

Pada saat pengajuan PEB untuk mendapatkan nomor

registrasi selalu disertai pula dengan penyerahan asli L/C,

Negotiating Bank memeriksa syarat-syarat dalam L/C. Jika

didapati ada syarat-syarat yang tidak dapat diterima, maka

dalam kurun waktu sebelum dokumen-dokumen diajukan

untuk dinegosiasi, agar supaya segera diusahakan

perubahannya, misalnya :

 L/C restricted harus segera diubah menjadi

unrestricted sehingga memungkinkan bagi bank

pemberi nomor PEB dapat menegosiasi atau

mengambil alih dokumen-dokumen L/C yang

bersangkutan.

 L/C harus menyebut tunduk kepada UCP, Revisi 2007,

ICC Publikasi 600.
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RINGKASAN

 Untuk dapat menjadi nasabah eksportir di Bank Umum

Nasional, pengusaha haruslah memiliki SIUP, Angka

Pengenal Eksportir (APE), dan memiliki rekening koran di

bank tersebut, serta menandatangani syarat-syarat pengoperan

wesel oleh Bank Umum Nasional.

 Agar supaya L/C dapat diterima oleh beneficiary dari

advising bank, eksportir terlebih dahulu harus mengajukan

PEB ke Ditjen Bea dan Cukai, disertai masing-masing 1

lembar invoice dan packing list kepada negotiating bank.

Apabila memenuhi syarat maka negotiating bank memberikan

nomor register PEB dan ditandatangani oleh pejabat bank

berwenang dan dibawa ke bea cukai setempat untuk dapat

dimuat diatas kapal.

LATIHAN SOAL :

 Bedasarkan teori tersebut diatas, buatlah infografis untuk

lebih memudahkan para eksportir memahami alur proses

prosedur pelaksanaan ekspor dengan L/C

 Jelaskan, mengapa dalam prosedur ekspor diperlukan

Advising Bank dan Negotiating Bank.
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BAB XIV
NEGOSIASI / PENGAMBILALIHAN

DOKUMEN EKSPOR

A. PEMERIKSAAN DOKUMEN

Beneficiary menyerahkan dokumen-dokumen berupa

dokumen pengapalan, draft, dan dokumen-dokumen lain

beserta PEB yang telah di stempel oleh Bea dan Cukai

kepada Bank Umum Nasional untuk dinegosiasi

(mendapatkan pembayaran). Bank menerima san meneliti

kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen-dokumen

tersebut.

Bank menerima dan meneliti kelengkapan dan

kebenaran pengisian dokumen-dokumen tersebut. Dalam

penelitian dokumen harus dilakukan baik secara vertikal

(pencocokan antara masing-masing dokumen dengan isi L/C)

maupun secara horizontal (pencocokan antara dokumen yang

satu dengan dokumen yang lainnya)

Bank akan menegosiasi dokumen (melakukan

pembayaran kepada beneficiary) apabila semua dokumen

telah lengkap dan benar sesuai yang tertuang pada L/C.
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B. NEGOSIASI DOKUMEN

Apabila dokumen telah lengkap dan sesuai dengan

yang tertera pada L/C, maka Bank Umum Nasional

melakukan negosiasi, antara lain :

a) Membuat Schedule of Remittance (SR)

 Mengisi kolom-kolom yang tersedia dalam SR

sesuai dengan data-data yang ada pada dokumen-

dokumen yang diambil alih.

 Mencantumkan keterangan mengenai kondisi dari

dokumen-dokumen yang diambil alih dengan

pernyataan bahwa semua syarat dan kondisi yang

diminta oleh L/C telah lengkap.

b) Membuat endorsement

Bank Umum Nasional (selaku negotiating bank)

meng-endorse dokumen-dokumen yang diperlukan

sesuai yang tertera di L/C, seperti Bill of Lading, Bill

of Exchange (Draft).
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Gambar 14.1 Formulir Bill of Lading
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Gambar 14.2 Contoh Bill of Exchange

c) Membuat perhitungan dan pembukuan Pajak

Ekspor atau Pajak Ekspor Tambahan (jika ada).

d) Membuat perhitungan dan pembukuan

Pembebanan Hasil Realisasi Ekspor.

a. Dibeli Cabang untuk Kantor Pusat

Dr : Rekening pada Kantor Pusat (VA)

Cr : R/K Nasabah (RP)

Cr : Pendapatan (Selisih Kurs)(RP)

Cr : Provisi Ekspor (RP)

Cr : Biaya Pengiriman Dokumen (RP)

Cr :Biaya Telex (RP)

Cr : Biaya Administrasi (RP)
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Pembukuan Kantor Pusat:

Dr : Wesel Ekspor (VA)

Cr : R/K Cabang (RP)

Hasil pengkreditan dari luar negeri (Credit

Advice)

Dr : Bank XXX (VA)

Cr : Wesel Ekspor (VA)

b. Dibeli untuk cabang sendiri :

Dr : Rekening pada Kantor Pusat (VA)

Cr : R/K Nasabah (RP)

Cr : Provisi (RP)

Cr : Biaya Pengiriman Dokumen (RP)

Cr : Biaya Telex (RP)

Cr : Biaya Administrasi (RP)

Pembukuan Kantor Pusat :

Dr : Wesel Ekspor (VA)

Cr : R/K Cabang (VA)

Setelah diteriman Credit Advice dari luar

negeri :

Dr : Bank XXX (VA)

Cr : Wesel Ekspor (VA)
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c. Untuk keuntungan Eksportir sendiri :

Dr : Rekening pada Kantor Pusat (VA)

Cr : R/K Nasabah (VA)

Cr :Provisi (RP)

Cr : Biaya Pengiriman Dokumen (RP)

Cr : Biaya Telex (RP)

Cr : Biaya Administrasi (RP)

Pembukuan Kantor Pusat :

Dr : Wesel Ekspor (VA)

Cr : Bank XXX (VA)

Terima Credit Advice dari luar negeri :

Dr : Bank XXX (VA)

Cr : Wesel Ekspor (VA)

Catatan :

Menurut ketentuan Bank Indonesia Provisi

ekspor adalah sebesar ¼ % dan Provisi Ekspor

Minimum Bank Umum Jakarta Kota

menetapkan sebesar Rp. 100.000,00

e) Membuat telex laporan Hasil Realisasi Ekspor

kepada Kantor Pusat

f) Membuat telex Reimburse
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g) Membuat perhitungan Redisconto Wesel

Berjangka kepada Bank Indonesia.

Aapabila cabang mengambil alih wesel

berjangka dan akan di rediskontokan / dijual lagi

kepada Bank Indonesia, maka bank melakukan :

 Membuat Daftar Penjualan Devisa Hasil

Ekspor (DPDHE) dengan perhitungan

diskonto Bank Indonesia = 6% p.a, sedangkan

sisa jangka waktu wesel maksimum 180 hari

dan minimum 15 hari.

 Membuat wesel berjangka dengan menyebut

antara lainJumlah VA, Depository

Correspondent, tanggal jatuh tempo wesel.

 Pada hari itu juga, dibuatkan telex laporan

kepada kantor pusat mengenai rediskonto

wesel berjangka kepada Bank Indonesia.

 Atas rediskonto wesel berjangka, cabang

membuat pembukuan :

Dr : Bank Indonesia (RP)

Cr : R/K Nasabah (RP)

Cr : Provisi Ekspor (RP)

Cr : Biaya-biaya (RP)

Pembukuan Kantor Pusat :

Dr : Warkat Didiskonto (VA)

Cr : Rediskonto Wesel (VA)
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Credit Advice (Jatuh Tempo) :

Dr :Warkat Didiskonto (VA)

Cr : Bank XXX (VA)

h) Premi Overdue

Apabila terjadi keterlambatan pengkreditan

rekening Bank Umum Nasional Kantor Pusat di luar

negeri, maka beneficiary dikenakan premi overdue

sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku dan

cara perhitungan harinya adalah :

TT Reimbursement : Mulai hari ke enam sejak

tanggal negosiasi wesel ekspor sampai rekening

kantor pusat di kredit di luar negeri.

MT Reimbursement : L/C dibuka oleh bank di

negara-negara Asia dihitung mulai hari ke sebelas dan

negara-negara lain di luar Asia dihitung mulai hari ke

lima belas sampai rekening kantor pusat dikredit

diluar negeri.

Rumus Premi Overdue ( Overdue Interest )

Hari x Hasil Wesel Ekspor x Prosentase Premi

Overdue

360 x 100
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Pembukuan Kantor Pusat :

Dr : R/K Cabang (VA)

Cr : Pendapatan (Premi Overdue)

Berdasarkan Nota Debet Kantor Pusat, cabang

membuat pembebanan kepada beneficiary dengan

pembukuan :

Dr : R/K Nasabah (RP)

Cr : RPKP (VA)

C. MENANGANI PENYIMPANGAN / DISCREPANCY

Dalam pemeriksaan dokumen, apabila ditemukan

penyimpangan agar secepatnya disampaikan kepada

beneficiary untuk diperbaiki. Apabila penyimpangan tersebut

tidak dapat diperbaiki lagi, maka atas persetujuan beneficiary,

dapat diselesaikan dengan cara :

 Mengirimkan telex kepada opening bank untuk

dimintakan persetujuan atas penyimpangan-

penyimpangan yang ada.

 Mengirimkan dokumen dengan kondisi collection basis
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RINGKASAN :

 Proses negosiasi dokumen impor dimulai dengan tahap

pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen dilakukan

dengan cara vertikal yaitu pencocokan masing-masing

dokumen sesuai yang tertera dalam L/C, juga denga cara

horizontal yaitu pencocokan dokumen yang satu dengan

dokumen yang lainnya.

 Setelah pemeriksaan dokumen dinyatakan memenuhi syarat,

maka langkah selanjutnya dilakukan negosiasi dokumen.

Yang dilakukan oleh bank dalam tahap ini adalah membuat

SR, membuat endorsement, membuat perhitungan &

pembukuan pajak ekspor dan/atau pajak ekspor tambahan

(jika ada), membuat perhitungan dan pembukuan

pembebanan hasil realisasi ekspor, membuat telex laporan

hasil realisasi ekspor kepada kantor pusat, membuat telex

reimbursement, membuat perhitungan redisconto wesel

berjangka kepada Bank Indonesia, Premi overdue apabila

terjadi keterlambatab pengkreditan rekening Bank Umum

Nasional Kantor Pusat di luar negeri kepada beneiciary,

pendistribusian dokumen impor.
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LATIHAN SOAL

 Buatlah diagram untuk mempermudah beneficiary

memahami alur negosiasi dokumen ekspor

 Menurut anda, apakah proses negosiasi dokumen

ekspor masih relevan terhadap kondisi sekarang ?

Jelaskan dengan disertai alasan yang tepat.

 Menurut anda, apabila ada satu atau dua dokumen

yang belum lengkap, apakah dilengkapi dulu

persyaratannya sebelum negosiasi, ataukah anda akan

melakukan negosiasi ulang kepada bank ? Jelaskan

dengan disertai alasan yang tepat.
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BAB XV

SYARAT PERDAGANGAN CIP,
DAF, FCA, FAS, CFR, FOB

A. SYARAT PERDAGANGAN CIP (Carriage and Insurance

Paid To)

Syarat perdagangan CIP berarti bahwa

eksportir/penjual menyerahkan barang-barang kepada

pengangkut yang ditunjukkannya sendiri, tetapi

eksportir/penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang

perlu untuk mengangkut barang-barang itu sampai ke tempat

tujuan yang disebut. Hal ini berarti bahwa importir/pembeli

memikul semua resiko dan membayar setiap ongkos yang

timbul setelah barang-barang yang diserahkan

Namun dalam CIP, eksportir/penjual juga wajib

menutup asuransi terhadap resiko rugi dan kerusakan atas

barang yang menimpa pembeli selama barang dalam

perjalanan.

Importir harus mengetahui bahwa dengn

menggunakan syarat CIP, eksportir/penjual hanya

menanggung asuransi dengan resiko minimum. Apabila

importir/pembeli menginginkan perlindungan lebih besar,

maka pembeli perlu mengadakan persetujuan dengan penjual



193

secata tegas, atau pembeli sendiri harus mengurus asuransi

tambahan tersebut.

Carrier berarti setiap orang yang mengadakan kontrak

angkutan, bertanggung jawab melakukan atau menjamin

terlaksananya pengangkutan dengan kereta api, truk melaui

jalan darat, kapal laut, pesewat udara, kapal sungai, kapal

danau, atau dengan kombinasi dari alat angkut tersebut.

Apabila menggunakan pengangkut pengganti untuk

meneruskan pengiriman sampai ke tempat tujuan, maka

resiko penjual berakhir jika barang telah diserahkan kepada

pengangkut pertama.

Syarat CIP mewajibkan eksportir/penjual untuk

mengurus formalitas ekspor. Syarat ini boleh dipakai untuk

alat angkut apa saja, termasuk alat angkut multimoda.

B. SYARAT PERDAGANGAN DAF

Delivered at Frontier (DAF) dalam kondisi ini berarti

eksportir/penjual menyerahkan barang-barang bila barang-

barang itu telah ditempatkan kedalam kewenangan

importir/pembeli pada saat datangnya kapal pengangkut atau

truk-truk atau kereta api sebelum dibongkar sudah diurus

formalitas ekspornya, namun belum diurus formalitas

impornya, ditempat perbatasan, dengan menyebut titik dan

tempat pada kontrak jual beli.

Istilah frontier boleh dipakai untuk daerah perbatasan

mana saja, termasuk perbatasan negara pengekspor itu sendiri.
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Oleh karena itu, sangat penting untuk menyebutkan tentang

perbatasan dalam syarat kontrak jual beli.

Namun jika pihak-pihak terkait menginginkan

eksportir/penjual bertanggung jawab membongkar barang-

barang dari alat angkut yang baru tiba dan memikul resiko

dan biaya pembongkaran, maka harus jelas dituangkan dalam

syarat kontrak jual beli. Syarat ini boleh dipakai untuk alat

angkut apa saja dimana barang-barang tersebut harus

diserahkan di perbatasan daratan.

Kewajiban penjual/eksportir dalam syarat

perdagangan DAF adalah sebagai berikut :

1. Provision of goods in conformity with the contract

Eksportir menyediakan barang dan commercial

invoice atau pesan-pesan yang dikirim melalui alat

elektronik yang sesuai dengan perjanjian jual beli /

LC dan bukti-bukti lain yang disyaratkan dalam

L/C

2. Licences, Authorization, and Formalities

Eksportir mendapatkan atas resiko dan biaya

sendiri izin ekspor dan surat lainnya dari

pemerintah yang berwenang, atau dokumen yang

diperlukan untuk eksportasi barang-barang ke

tempat yang disebutkan untuk pengirimannya di

perbatasan, dan apabila perlu, untuk barang-barang

tersebut transit dulu di negara lain.
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3. Contracts of Carriage and Insurance

 Contract of Carriage

Penjual harus membuat perjanjian untuk

pengangkutan barang melalui jalur biasa dan

sesuai dengan suatu kebiasaan ke titik yang

disebutkan di perbatasan tempat pengiriman.

Apabila suatu titik pengiriman pada tempat

yang disebutkan di perbatasan tidak

disepakati atau tidak ditentukan, maka

penjual boleh memilih titik pada tempat

yang disebutkan untuk pengiriman yang

sesuai dengan tujuan tersebut.

Namun demikian, jika diminta oelh pembeli,

penjual dapat menyetujui kontrak

sebagaimana biasanya atas resiko dan biaya

pembeli untuk meneruskan pengangkutan

barang-barang pada tempat di perbatasan

kepada tujuan akhir negara pengimpor yang

disebutkan pembeli.

 Contract of Insurance

Tidak ada kewajiban

4. Taking Delivery

Penjual berkewajiban menempatkan barang

ditempat pembeli tempat pengiriman yang

dimaksudkan oleh pembeli dan tidak

membongkarnya pada tempat pengiriman di
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perbatasan pada tanggal atau dalam jangka waktu

yang ditentukan dalam kontrak jual beli.

5. Transfer of Risks

Penjual menanggung semua resiko kehilangan dan

kerusakan barang sampai pada waktu barang-

barang tersebut dikirimkan. Ke tempat pengiriman

di perbatasan.

6. Division of Costs

Eksportir/penjual membayar biaya seluruh barang

hingga barang tersebut dikirimkan, juga biaya

pengangkutan termasuk biaya pemuatan barang

diatas kapal dan ongkos untuk pembongkaran di

tempat tujuan yang mungkin termasuk dalam

pengangkutan di tempat yang telah ditentukan di

perbatasan.

Membayar biaya-biaya formalitas kepabeanan yang

diperlukan untuk pengeksporan, semua bea, pajak,

dan biaya resmi yang harus dibayar untuk

pengeksporan serta transit barang tersebut ke

negara berikutnya untuk pengiriman.

7. Notice to The Buyer

Eksportir / penjual memberitahukan kepada

importir / pembeli bahwa barang yang telah

dikirimkan merupakan tanggung jawab pengangkut,

juga pemberitahuan lainnya yang disyaratkan agar

memungkinkan pembeli mengambil barang tersebut.
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8. Proof of Delivery, Transport Document or

Equivalent Electronic Message

Eksportir / penjual menyediakan untuk importir /

pembeli atas biaya sendiri, dokumen yang biasa

digunakan, atau bukti lain dari pengiriman barang

tersebut di perbatasan. Apabila eksportir/penjual

dan importir/pembeli telah menyetujui melakukan

komunikasi dengan cara elektronik, maka dokumen

tersebut diganti dengan suatu pesan Electronic

Data Interchange (EDI).

9. Checking-Packaging-Marking

Eksportir membayar biaya operasi pemeriksaan

(seperti pemeriksaan kualitas, pengukuran,

penimbangan, penghitungan) yang diperlukan

untuk pengiriman barang tersebut. Mengurus atas

biaya sendiri, pengepakan (kecuali perjanjian tidak

mensyaratkan pengepakan) yang disyaratkan bagi

pengangkut barang tersebut di perbatasan dan bagi

pengangkut berikutnya untuk meneruskannya

dimana keadaan tersebut diberitahukan kepada

penjual sebelum kontrak ditandatangani.

Pengepakan harus diberi tanda (marked)

10.Other Obligation
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Eksportir/penjual berkewajiban menyerahkan

kepada importir/pembeli, resiko dan pengeluaran,

segala surat memperoleh dokumen atau pesan

melalui alat elektronik yang dikeluarkan atau

dikirimkan di negara pengiriman dan atau negara

asal dimana importir/pembeli boleh mensyaratkan

untuk pengimporan barang dan, apabila perlu,

untuk transit di negara lain. Penjual menyediakan

bagi pembeli, atas permintaannya, informasi yang

diperlukan untuk keperluan asuransi.

Adapun kewajiban untuk importir/pembeli adalah sebagai

berikut :

1. Payment of the price

Importir/pembeli berkewajiban membayar harga

sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak jual

beli (L/C)

2. Licences, authorization and formalities

Importir/pembeli mendapatkan segala izin impor

atau surat lainnya dari pemerintah yang berwenang,

jika dapat diterapkan, segala formalitas kepabeanan

pada titik pengiriman yang disebutkan di

perbatasan atau dimana saja untuk pengimporan

barang, dan apabila perlu untuk pengangkutan

berikutnya.

3. Contract of carriage and insurance
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Tidak ada kewajiban

C. SYARAT PERDAGANGAN FCA (Free Carrier)

Pada syarat ini, kondisinya mirip dengan FOB, hanya

saja perbedaannya adalah kewajiban utama penjual ialah

menyerahkan barangnya ditempat yang ditunjuk oleh pembeli

dalam keadaan clear for export dengan tempat atau titik

tujuan.

Kalau tempat tidak disebutkan dengan jelas oleh

pembeli, maka penjual dapat memilih tempat atau daerah

didekatnya yang menyebukan dimana First Carrier akan

mengambil barang tersebut dan menjadi tanggung jawabnya.

Dalam praktek perdagangan, jika pembeli menghendaki

bantuan dari penjual untuk menghubungi sarana

pengangkutan/kapal/truk atau gerbong kereta api atau

menyerahkan di tempat yang ditunjuk, maka penjual

bertindak atas nama pembeli dengan biaya dan resiko

pembeli.

Umumnya, yang disebut dengan tempat atau point

disini adalah CFS atau Inland Depo. Oleh karena itu, ada

yang menamakan terms ini Free Carrier named point. Di

tempat penyerahan tersebut, kewajiban atau tanggung jawab

penjual berakhir atau dipindahkan dari penjual ke pembeli

sesuai tanggal dalam kontrak. Named place atau named point

ini merupakan batas kritis (critical point) antara penjual dan

pembeli.
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D. SYARAT PERDAGANGAN FAS (Free Alongside Ship)

Dalam kondisi FAS, maka pihak penjual berkewajiban

bertanggung jawab menyerahkan barang ekspornya sampai

dengan di atas dermaga di sisi kapal. Dengan kata lain, biaya

transferring dari gudang milik eksportir menuju gudang lini

pertama ditambah biaya receivedoring ditambah biaya

cargodoring menjadi beban eksportir. Berikutnya, biaya

stevedoring, yaitu biaya pemuatan barang dari dermaga ke

dalam perut kapal dan seterusnya sampai ke pelabuhan tujuan

serta biaya asuransi yang menjamin keselamatan dan

keutuhan barang selama kapal melakukan perjalanan di laut

merupakan beban dari pembeli.

Dengan demikian, intinya importir menanggung biaya

dan resiko kehilangan yang timbul mulai barang tersebut tiba

di sisi kapal (alongside ship). Kewajiban penjual lainnya

adalah memberitahukan kepada pembeli atau buyer’s agent

dan menyiapkan dokumen-dokumen penyerahan yang

diperlukan termasuk dokumen transport sesuai persyaratan

yang tertera di kontrak jual beli.
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E. SYARAT PERDAGANGAN FOB

1) Kewajiban utama penjual ialah menyerakan

barangnya sampai diatas kapal, menyiapkan ijin

ekspor dan membayar pajak ekspor dan membuat

clean and board receipt.

2) Kewajiban utama pembeli ialah menunjuk pengangkut

(carrier), membuat kontrak angkutan, dan membayar

freight dan menutup pertanggungan asuransi.

3) Resiko kehilangan atau kerusakan berpindah dari

penjual ke pembeli pada saat barang melewati pagar

kapal.

4) Meskipun biaya pemuatan menjadi tanggung jawab

penjual, dapat juga dibagi antara penjual dan pembeli

sesuai perjanjian.

5) Kondisi FOB memiliki keuntungan tertentu untuk

penjual.

F. SYARAT PERDAGANGAN CFR (Cost & Freight)

Penjual berkewajiban membayar biaya angkutan dari

pelabuhan muat sampai ke pelabuhan tujuan yang ditunjuk

pembeli dan menyerahkannya diatas kapal disisi dermaga di

pelabuhan di negara pembeli sebagaimana ditentukan dalam

kontrak jual beli.

Biaya asuransi menjadi kewajiban dan tanggung jawab

pihak pembeli, dengan kata lain segala resiko kehilangan atau

kerusakan menjadi tanggung jawab pembeli. Juga apabila
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terjadi kenaikan biaya perpindahan dari penjual ke pembeli

pada saat barang melewati pagar kapal.

Kewajiban utama pembeli ialah menerima barang bila

invoice atau bill of lading teral diterima dan menyiapkan ijin

impor yang dperlukan.

RINGKASAN

 CIP adalah syarat perdagangan yang berarti bahwa penjual

menyerahkan barang-barang kepada pengangkut yang

ditunjuknya sendiri, tetapi penjual wajib pula membayar

ongkos angkut sampai ke tempat tujuan.

 DAF adalah syarat perdagangan yang berarti penjual

menyerahkan barang-barangnya bila barang-barang tersebut

telah ditempatkan dalam kewenangan pembeli pada saat

datangnya sarana pengangkutan, belum dibongkar, sudah

diurus formalitas ekspornya tetapi belum diurus formalitas

impornya, ditempat atau pada titik yang disebut di wilayah

perbatasan, tetapi belum memasuki wilayah pabean dari

negara yang bertetangga dengan negara pembeli.

 FCA memiliki kondisi yang mirip dengan FOB, akan tetapi

kewajiban utama penjual ialah menyerahkan barangnya di

tempat pembeli dalam keadaan clear for export dengan

menunjuk titik atau tempat tujuan.

 FAS adalah syarat perdagangan dimana pihak

eksportir/penjual bertanggung jawab menyerahkan barang

ekspornya hanya sampai diatas dermaga di sisi kapal
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 FOB, merupakan syarat perdagangan dengan kewajiban-

kewajiban sebagai berikut :

o Kewajiban utama penjual ialah menyerahkan barangnya

sampai di atas kapal, menyiapkan izin ekspor, dan

membayar pajak ekspor, dan membuat clean on board

receipt.

o Kewajiban utama buyer ialah menunjuk pengangkut

(carrier), membuat kontrak angkutan, dan membayar

freight dan menutup pertanggungan asuransi.

o Resiko dari kehilangan dan kerusakan berpindah dari

penjual ke pembeli pada saat barang melewati pagar

kapal.

LATIHAN SOAL :

 Dari syarat-syarat perdagangan tersebut diatas, menurut anda,

manakah diantara syarat-syarat tersebut yang :

o Menguntungkan penjual. Jelaskan dengan ringkas dan

jelas.

o Menguntungkan pembeli. Jelaskan dengan ringkas

dan jelas.

o Menguntungkan penjual dan pembeli. Jelaskan

dengan ringkas dan jelas.
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