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M O T T O

Bekerja keras adalah bagian dari fisik,

Bekerja cerdas merupakan bagian otak, sedangkan

Bekerja ikhlas adalah bagian dari hati

Kita tidak pernah diberi impian

tanpa kemampuan untuk mewujudkan.

( Richard Bach )

Pekerjaan tersulit dalam kehidupan adalah

Membersihkan nafsu dari kotorannya

Ketidak sabaran kadang muncul karena

Kita kurang mampu memahami hikmah 

Dibalik musibah yang menimpa

Banyak hal yang bisa dilakukan dengan kecerdasan,

Tapi cerdas tanpa hati nurani lebih berbahaya karena bisa membuat 

Kejahatan yang lebih dasyat
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ABTRAKSI

PROSES SALES CONTRACT DAN SISTEM PEMBAYARAN EKSPOR 
PADA RAKABU FURNITURE

 DI SURAKARTA 

Dian May Kumalasari
F.3102070

Para pihak yang terlibat dalam ekspor furniture,menginginkan adanya 
kepastian bahwa kepentinganya untuk menerima pembayaran dan menerima 
barang dapatdapat terpenuhi.Rakabu Furniture sebagai salah satu perusahaan yang 
bergerak di dalam penjualan produk kerajinan mebel yang berada di Surakarta dan 
telah melaksanakan kegiatan ekspornya selama kurang lebih 10 tahun.Perusahaan 
ini telah mengekspor produk-produk ke Eropa, Korea, Amerika, Spanyol, 
Perancis,Jepang,Australia.Penulis melakukan penelitian di Rakabu Furniture 
dengan tujuan mengetahui proses dari sales contract hingga penerbitan L/C 
confirmation beserta dokumen yang diperlukan,serta sistem pembayaran yang 
dilakukan.Manfaat dari penelitian adalah untuk mengetahui kegiatan perusahaan 
saat melakukan proses sales contract 

Dari penelitian diketahui bahwa Rakabu Furniture dalam proses sales 
contractnya menggunakan dua model sales contract yaitu sales contract L/C dan 
sales contract non L/C.Sistem pembayaran yang digunakan Rakabu Furniture 
adalah menggunakan sistem pembayaran L/C dan non L/C atau T/T (Telegraphic 
Transfer). Dokumen pendukung yang diperlukan yaitu brosur/ katalog, letter of 
inquiry, offer sheet, purchase order, sales contract, sales confirmation, sales 
advice.

Dari penelitian dapat di ambil kesimpulan yaitu sales contract yang di 
laksanakan di Rakabu Furniture adalah cukup baik hal ini dapat di lihat dari 
banyaknya buyer yang telah melakukan transaksi dengan pihak Rakabu Furniture 
dan terbukti dengan order yang diterima dari buyer luar negeri yang mencapai 30 
sampai 60 container per bulan. Saran yang penulis berikan adalah sebaiknya 
Rakabu Furniture dalam penggunaan sistem pembayaran sebaiknya selalu 
menggunakan L/C hal ini berguna untuk keamananya dan mengurangi resiko 
kerugian akibat wanprestasi dari pihak lain.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pertukaran barang melewati batas suatu negara terjadi karena 

kebutuhan barang atau jasa yang tidak terdapat pada suatu negara. Hal ini 

karena suatu negara tidak akan dapat memenuhi segala kebutuhan bagi 

negaranya. Dan kegiatan pertukaran ini dapat memperoleh barang atau jasa 

yang lebih murah dan lebih baik dari negara lain. Pelaksanaan perdagangan 

lintas negara sering disebut ekspor impor berbeda dengan perdagangan dalam 

negeri. 

Pertumbuhan perdagangan dan besarnya nilai perdagangan dunia 

dimasa depan akan menjadi semakin luas bagi aktivitas transaksi ekspor dan 

impor antarnegara. Hampir semua negara sudah terlibat dalam perdagangan 

dunia dan tidak ada lagi negara yang dapat mengisolasikan negara ataupun 

dirinya dari arus liberalisasi perdagangan yang sedang melaju cepat. 

Perkembangan perdagangan tersebut mengisyaratkan, bahwa produksi 

yang dihasilkan, oleh suatu negara akan dikonsumsi masyarakat dunia yang 

mampu menyerap berbagai jenis barang dalam bentuk barang, desain, mutu, 

harga yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen dunia tersebut. 

Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan ekspor untuk 

mengembangkan potensinya dalam upaya meningkatkan volume penjualan 

dan meraih keuntungan dari kegiatan ini. Dengan cara mencari pembeli dari 

luar negeri sebanyak mungkin dan mengadakan negosiasi-negosiasi kontrak 
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ekspor yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan atau pengekspor dan 

pembeli dari luar negeri atau pengimpor. 

Manfaat dari perdagangan Internasional ini adalah bahwa negara dapat 

memenuhi kebutuhan dalam negerinya, dengan meningkatkan ekspor maka 

suatu negara berharap dapat meningkatkan cadangan devisanya dan 

pertumbuhan ekonominya. Untuk negara Indonesia sendiri transaksi ekspor 

selain meningkatkan devisa juga berperan penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. 

RAKABU FURNITURE merupakan sebuah perusahaan yang unit 

usahanya bergerak dalam industri mebel yang berada di surakarta yang telah 

mampu menembus pasar luar negeri. Dengan pengalaman kurang lebih 10 

tahun perusahaan ini telah mengekspor produknya ke beberapa negara antara 

lain Spanyol, Perancis, Amerika, Australia, Jepang, Korea. 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menjelaskan dan mengetahui 

proses kontrak jual beli (sales contract) yang dilakukan oleh Rakabu Furniture 

yaitu mulai dari kegiatan promosi hingga penerbitan L/C Confirmation dari 

pihak bank atas perintah buyer serta dokumen-dokumen yang diperlukan 

dalam proses jual beli. Dan sistem pembayaran yang dilakukan untuk 

transaksi dengan buyer. Maka penulis mengambil judul “PROSES SALES 

CONTRACT dan SISTEM PEMBAYARAN EKSPOR PADA RAKABU 

FURNITURE DI SURAKARTA”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses Sales Contract hingga Penerbitan L/C Confirmation 

pada RAKABU FURNITURE? 

2. Bagaimana Sistem Pembayaran yang dilakukan RAKABU FURNITURE 

untuk menyelesaikan transaksi?   

3. Dokumen-Dokumen apa yang diperlukan dalam Sales Contract pada 

RAKABU FURNITURE? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian supaya terarah dan mengenai sasarannya, harus 

mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian yang penulis laksanakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses Sales Contract pada RAKABU FURNITURE 

2. Untuk mengetahui jenis dan sistem pembayaran yang digunakan 

RAKABU FURNITURE 

3. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dan Sales contract 

pada RAKABU FURNITURE. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan serta melengkapi pengetahuan yang pernah diperoleh 

di bangku kuliah dengan apa yang terjadi di lapangan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 

pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini. 

3. Sebagai masukan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan pada objek 

penelitian yang dilakukan. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai proses sales contract 

sebagai instrumen transaksi ekspor. 

5. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang kesarjanaan 

Ahli Madya di Program Diploma III Bisnis Internasional Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

E. Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Object penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan Rakabu Furniture yang 

merupakan perusahaan ekspor dan beralamat di Jl. Raya Kartasura – Solo 

km 8 Pabelan Surakarta. 

Penelitian dilaksanakan pada saat magang kerja selama dua bulan 

terhitung dari tanggal 24 Januari sampai dengan 24 Maret 2005. Metode 

penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi 
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kasus yaitu secara langsung memilih kasus dan mempelajari didalam 

perusahaan. 

2. Jenis dan Alat Pengumpul Data 

a. Jenis data dan sumber datayang digunakan 

a) Data Primer 

Data ini diperoleh secara langsung dari obyek penelitian 

yang diteliti dengan melakukan magang selama 2 bulan dan 

mengadakan wawancara di Rakabu Furniture Surakarta 

b) Data Sekunder  

Data ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari 

Sumber Lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini penulis 

peroleh dari buku maupun Sumber bacaan lain yang ada kaitannya 

dengan pokok permasalahan dalam penulis Tugas Akhir ini. 

b. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan 

data sekunder yang diperoleh dari data pada Rakabu Furniture.    

c. Metode Pengumpulan Data 

a) Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara 

langsung dengan jalan mengadakan pengamatan obyek secara 

langsung sehingga dapat diketahui kondisi perusahaan, terutama 

yang berkaitan dengan masalah ekspor. 



6

b) Interview 

Metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab atau 

wawancara, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung 

dengan pihak Rakabu Furniture.

c) Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku atau 

bentuk lainnya dari dari perpustakaan atau sumber lainnya. 
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean 

Indonesia sedangkan yang dimaksud eksportir adalah perusahaan atau 

perorangan yang melakukan kegiatan usaha atau perorangan yang melakukan 

kegiatan ekspor (PPEI, 2003).

Penegrtian ekspor menurut Amir MS (1990: 19) “Ekspor adalah 

menjual barang-barang kepada konsumen di luar negeri atau luar batas negara 

kita”.

Menurut Donald A. Ball dan Wendell H. Culloch (2000:19) 

“Mengekspor adalah menjual beberapa produksi regular dalam negeri ke luar 

negeri”. Sedangkan menurut Jeff Madura (2001:183) “Ekspor adalah penjualan 

barang dan jasa kepada pembeli yang berdomisili di negara lain.

Menurut Jeffrey Edmund Curry (2001:195) “Ekspor adalah penjualan 

barang atau jasa yang dijual kepada negara asing untuk dipertukarkan dengan 

produk lain atau uang”.

Adapun didalam melakukan ekspor harus memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan yang melakukan transaksi ekspor wajip memiliki Surat 

Ijin Perdagangan (SIUP) dari DESPERINDAG atau ijin usaha dari 

departemen teknis lainnya.

2. Harus memiliki tanda daftar perusahaan (TDP).
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Dari beberapa definisi tersebut maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekspor dilakukan oleh para perusahaan yang telah mempunyai visi dan 

misi untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain di dalam dunia bisnis.

2. Ekspor adalah suatu kegiatan menjual barang ke luar negeri dengan kriteria 

yang sudah ditentukan.

3. Syarat-syarat didalam melakukan suatu transaksi ekspor impor sangat 

penting dan dibutuhkan sekali untuk pengiriman barang ke luar negeri.

4. Tujuan dari ekspor adalah untuk menembus pasaran Internasional yang 

banyak mengalami persaingan yang cukup ketat.

B. Pengertian Kontrak

a) Pengertian Kontrak

Kontrak menurut Subekti (1981:1) “Kontrak adalah suatu peristiwa 

dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.

Kontrak menurut Karla C, Shippey, J.D (2001) “Kontrak adalah 

pernyataan yang bias bersifat lisan maupun tertulis yang menimbulkan 

hubungan kontraktual yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang memiliki 

potensi kepentingan yang saling bertentangan. Persyaratan kontrak biasanya 

dilengkapi dan dibatasi oleh hukum. Dukungan dan pembatasan oleh hukum 

tersebut berfungsi untuk melindungi pihak yang menjalin kontrak dan untuk 

mendefinisikan hubungan khusus diantara mereka seandainya ketentuan tidak 

jelas, mendua arti, bahkan tidak lengkap.



9

Kontrak menurut Gifis, Steven H (1984:94) “Kontrak adalah suatu 

perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi 

terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebutatau terhadap pelaksanaan

kontrak tersebut oleh hukum dianggap suatu tugas.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontrak digunakan sebagai alat bukti bagi orang yang berkepntingan dan 

apabila ada yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada 

pihak lain.

2. Kontrak merupakan alat atau media yang dapat menunjukkan bahwa suatu 

perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat sah perjanjian. Kontrak tersebut 

dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau apakah perjanjian 

tersebut telah dilakukan ataupun terjadi ingkar janji diantara keduanya.

Menurut (Sugiaryo dan Yulius Kasino 2001:25) melalui kontrak 

terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban pada 

masing-masing pihak yang membuat kontrak dengan kata lain, para pihak 

terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini 

fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tapi hanya khusus berlaku 

terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum kontrak dapat dipaksakan 

berlaku melalui pengadilan hukum memberikan sangsi terhadap pelaku 

pelanggaran kontrak atau ingkar janji. 

b) Bentuk Kontrak (Tertulis dan Tidak tertulis).

Baik kontrak tertulis dan tidak tertulis atau lisan mengikat salkan 

memenuhi syarat yang diatur pasal 1320 KUH Perdata. Jadi kontrak tidak 

harus dibuat tertulis. Kontrak lisan didalam bisnis kurang disukai karena 
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bila terjadi sengketa sulit untuk dijadikan sebagai alt bukti, pembuktian 

kontrak lisan dapat dilakukan dengan saksi-saksi.

c) Syarat sahnya suatu kontrak.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 unsur yang terdapat 

atau diterapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Kesepakatan.

Kesepakatan disini adalah adanya rasa ikhlas dan atau saling 

memberidan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang 

membuatperjanjian.

b. Kecakapan.

c. Suatau hal tertentu.

d. Sebab yang diperbolehkan atau halal.

d) Asas kebebasan berkontrak.

Untuk berlakunya asas kebebasan berkontrak dijamin oleh pasal 1338 

ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang mereka 

membuatnya”.

e) Berakhirnya suatu perjanjian.

Berakhirnya perjanjian menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani 

(200:53) jika:

a) Para pihak telah memberikan putusan mereka.

b) Dengan lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam 

persetujuan.
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c) Dengan lewatnya jangka waktu 6 bulan sejak tanggal para pihak 

menerima baik tugas mereka.

d) Dengan penarikan kembali penugasan dan penugasan kepada para 

pihak secara bulat.

e) Dengan meninggalnya para pihak.

f) Dipecatnya salah satu atau beberapa pihak.

g) Dalam hal terhadat perlawanan terhadap para pihak telah diterimanya 

perlawanan terhadap mereka tersebut.

C. Pengertian Sales Contract

Ekspor sales kontrak adalah kesepakatan antara eksportir dan importir 

untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang 

disepakati bersama bersama dan masing-masing pihak mengikat diri untuk 

melaksanakan semua kewajibannya. Dan pihak yang ingkar janji akan dikenai 

sangsi dengan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian ekspor sales contract sebagai suatu perikatan antara 

pihak-pihak yang terkait harus memenuhi tiga landasan utama perjanjian, yaitu:

1. Azas Konsensus adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak 

secara sukarela.

2. Azas Obligator adalah kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak 

dan kewajiban masing-masing.

3. Azas Penalti adalah bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika 

tidak dapat memenuhi janji dalam menjalankan kewajibannya.
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Walaupun kontrak dagang ekspor dapat dilakukan secara lisan tetapi 

karena eksportir dan importir berdomisili di negara yang berbeda dan 

mempunyai hukum yang berbeda dan untuk menghindari salah pengertian 

akibat bahasa yang berbeda, sebaiknya hak dan kewajiban masing-masing 

pihak rirumuskan dalam bentuk tertulis yang dapat dijadikan bukti bila terjadi 

perbuatan ingkar janji yang berakibat sengketa dipengadilan.

Posisi Eksport  Sales Contract

Perlu diketahui bahwa perdagangan Internasional juga biasa disebut 

perdagangan dokumen, karena seluruh kegiatan transaksi diaktualisasikan 

dalam bentuk dokumen. Barang ditawarkan dalam bentuk dokumen yang 

disebut Offersheet, barang dikirimkan dengan kapal dan sebagai bukti 

pengiriman dikeluarkan dokumen yang disebut Bill Of Lading dan begitu 

seterusnya.

Ekspor Sales Contract disini sebagai dokumen induk dari semua 

dokumen dalam perdagangan Internasional. Semua dokumen lain dan semua 

persoalan yang terjadi akan merujuk pada eksport sales contract ini.

D. Incoterms 2000

Incoterms atau Internasional Commercial Terms adalah merupakan 

seperangkat peraturan Internasional untuk menyeragamkan penafsiran hak dan 

kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi perdagangan 

Internasional.Ruang lingkupnya terbatas dengan penyerahan barang dalam 

kontrak jual beli.
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Incoterms 2000 di dalamnya mencakup beberapa persyaratan 

perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Kelompok ‘E’  Terms

a) EX WORK  

Berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang,bila dia 

menempatkan barang- barang itu untuk pembeli di tempat kediaman 

penjual atau tempat lain yang di tentukan yaitu tempat kerja, pabrik, 

gudang dan belum di urus formalitas ekspornya,juga tidak di muat ke 

atas kendaraan pengangkut manapun.Pembeli wajib memikul semua 

biaya dan resiko yang terkait dengan kewajiban untuk mengambil 

barang-barang tersebut dari penjual.

2. Kelompok  ‘F’ Terms

a) FREE CARRIER (FCA) 

Berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang,yang 

sudah mendapatkan izin ekspor,kepada pengangkut yang ditunjuk 

pembeli ditempat yang disebut. Pemilihan tempat penyerahan 

mempunyai dampak pada kewajiban muat bongkar barang-barang 

ditempat itu.Jika penyerahan terjadi di tempat penjual maka penjual 

bertanggung jawab untuk memuat.Jika penyerahan terjadi di tempat 

lain,penjual tidak bertanggung jawab untuk membongkar.Syarat ini 

dapat digunakan tanpa memandang jenis alat angkut,termasuk alat 

angkut aneka wahana.
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b) FREE ALONG SIDE (FAS)

 Berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang, bila 

barang-barang itu ditempatkan disamping kapal dipelabuhan 

pengapalan yang disebut. Hal ini berarti bahwa pembeli wajib memikul 

semua biaya dan semua risiko kehilangan atau kerusakan atas barang-

barang mulai saat itu. Namun bila pihak-pihak bersangkutan 

menginginkan supaya pembeli mengurus formalitas ekspor, maka hal 

ini harus ditegaskan dengan cara menambahkan kata yang tegas dalam 

kontrak jual beli.

c) FREE ON BOARD (FOB)  

Berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang 

melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut.Hal ini 

berarti bahwa pembeli wajib memikul semua biaya dan risiko atas 

kehilangan atau kerusakan barang mulai dari tempat penyerahan dan 

menuntut penjual untuk  mengurus formalitas ekspor.Syarat ini hanya 

dapat dipakai untuk angkutan laut dan sungai saja.

3. Kelompok ‘C ‘Terms

a) COST AND FREIGHT (CFR)

Berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang bila 

barang-barang melewati pagar kapal dipelabuhan pengapalan.Penjual 

wajib membayar biaya-biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk 

mengangkut barang-barang itu sampai ke pelabuhan tujuan yang 

.Risiko kerusakan dan hilang atas  barang-barang termasuk setiap biaya 

tambahan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi setelah waktu 
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penyerahan itu berpindah dari penjual kepada pembeli.Syarat ini dapat 

di pakai untuk angkutan laut dan sungai.

b) COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF)

Berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang bila 

barang-barang itu melewati pagar kapal di pelabuhan 

pengapalan.Penjual wajib membayar semua biaya dan ongkos angkut  

sampai pelabuhan tujuan yang disebut.Risiko hilang atau kerusakan 

atas barang-barang termasuk setiap biaya tambahan sehubungan dengan 

peristiwa setelah waktu penyerahan itu berpindah dari penjual kepada 

pembeli.Dalam syarat ini penjual wajib menutup asuransi angkutan laut 

terhadap risiko rugi atau kerusakan atas barang yang mungkin di derita 

pembeli selama perjalanan dan penjual wajib menutup asuransi dan 

membayar premi.Syarat ini menuntut penjual untuk mengurus 

formalitas ekspor.

c) CARRIAGE PAID TO (CPT)

Berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada 

pengangkut yang di tunjuknya  sendiri,tetapi penjual wajib pula 

membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang 

itu sampai ke tempat tujuan yang disebut.dan Risiko penjual berakhir 

bila barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama.Syarat ini 

boleh dipakai untuk alat angkut apa saja, termasuk alat angkut aneka 

wahana (multimodal transport).

d) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP)
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berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada 

pengangkut yang ditunjukannya sendiri, Pembeli wajib memikul semua 

risiko dan membayar setiap ongkos yang  timbul setelah barang 

diserahkan ke tempat tujuan. Sekiranya dipakai pengangkut-

pengangkut pengganti untuk meneruskan pengangkutan sampai ke 

tempat tujuan yang dijanjikan, maka risiko penjual berakhir bila 

barang-barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama. Syarat 

CIP menuntut penjual untuk mengurus formalitas ekspor. Syarat ini 

boleh dipakai untuk alat angkut apa saja, termasuk alat angkut aneka 

wahana (multimodal transport).

4. kelompok ‘D’ Terms

a) DELIVERED AT FRONTIER (DAF)

Berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang, bila barang-

barang itu telah ditempatkan dalam kewenangan pembeli pada saat 

datangnya alat angkut, belum dibongkar, sudah diurus formalitas 

ekspornya, namun belum diurus formalitas impornya, di tempat atau pada 

titik yang disebut di wilayah perbatasan tetapi belum memasuki wilayah 

pabean dari Negara yang bersangkutan. Dan angkutan yang digunakan 

kereta api atau truck (land transport). Namun, bila pihak-pihak terkait 

mengingini penjual untuk bertanggung jawab membongkar barang-barang 

dari alat angkut yang baru dan memikul risiko biaya pembongkaran, maka 

hal ini harus dibuat sejelas-jelasnya dengan menambahkan kata-kata 

yangtegas di dalam kontrak jual beli bersangkutan.   
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b) DELIVERED EX SHIP (DES)

Berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang bila barang itu 

ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli di atas kapal, di pelabuhan 

tujuan atas biaya dan resiko penjual. Dan pembeli menerima penyerahan 

barang dari kapal, menanggung biaya bongkar, ijin impor, pajak serta bea

masuk. Syarat ini hanya dapat di pakai bila barang akan diserahkan 

melalui laut atau dengan alat angkut aneka wahana di atas kapal di 

pelabuhan tujuan. 

c) DELIVERED EX QUAY (DEQ)

Berarti bahwa penjual menyerahkan barang dalam kewenangan 

pembeli di atas dermaga, di pelabuhan tujuan yang di sebut, dan belum di 

urus formalitas impornya. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko 

atas pengangkutan barang sampai ke pelabuhan tujuan dan membongkar 

barang di atas dermaga. Syarat ini menuntut pembeli untuk membayar 

semua biaya resmi, biaya masuk, pajak. Jika pihak-pihak terkait 

menginginkan semua atau sebagian dari biaya pengimporan atas barang 

menjadi tanggungan pihak penjual, maka hal ini harus di jelaskan dengan 

cara menambahkannya dalam kontrak jual beli.

d) DELIVERED DUTY UNPAID (DDU)

Berarti penjual menyerahkan barang kepada pembeli, belum di 

urus formalitas impornya. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko 

yang terkait dengan pengangkutan barang tersebut sampai ke tempat 

tujuan, kecuali bea masuk termasuk tanggung jawab mengurus formalitas 
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pabean, pembayaran biaya resmi atau formalitas, bea masuk, pajak, dan 

biaya lainnya yang diperlukan di Negara tujuan.  

e) DELIVERED DUTY PAID (DDP)

Berarti penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sudah di urus 

formalitas impornya, namun belum di bongkar dari atas alat angkut yang 

baru datang di tempat tujuan. Penjual wajib memikul semua biaya dan 

resiko yang terkait dengan pengangkutan barang. Termasuk tanggung 

jawab mengurus bea masuk yang diperlukan di Negara tujuan. 

E.  Pengertian Sistem Pembayaran Ekspor

Menurut filsuf Stoa bahwa sistem adalah gabungan dari keseluruhan 

langit dan bumi yang bekerja sama, sehingga dapat kita lihat bahwa sistem 

terdiri dari unsur – unsur yang bekerjasama membentuk suatu keseluruhan dan 

apabila salah satu dari unsur tersebut hilang atau tidak berfungsi, maka 

gabungan keseluruhan tersebut tidak dapat lagi kita sebut suatu sistem.

Dari segi etimologi, kata sistem sebenarnya berasal dari bahasa Yunani 

yaitu “Systema” yang dalam bahasa Inggris dikenal “system” yang 

mempunyai satu pengertian yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang 

saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak 

terpisahkan. Sistem adalah kumpulan elemen yang berintegrasi untuk 

mencapai tujuan tertentu.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean 

Indonesia, sedangkan eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang 

melakukan kegiatan ekspor (Arbi,2003:1).
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Dari pengertian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

sistem pambayaran ekspor merupakan suatu bagian atau komponen yang 

saling berkaitan dalam cara membayar kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan 

maupun perorangan atau eksportir.

1. Jenis Sistem Pembayaran

Sampai saat ini dikenal ketentuan ekspor impor di Indonesia 

diantaranya yang diatur dengan PP 1/1982 tentang “Landasan 

kebijaksanaan perdagangan luar negeri”. Kebijakan ini mengatur bahwa 

pembayaran ekspor impor dapat dilakukan dengan cara:

a. Tunai

Jenis pembayaran tunai dibagi menjadi:

1) Advance payment

Yaitu suatu cara pembayaran dimana pembeli membayar 

dimuka kepada penjual sebelum barang – barang dikirim oleh 

penjual tersebut. Atau dapat juga pihak pembeli mengirimkan 

terlebih dahulu uang sejumlah yang telah disepakati dengan 

supplier melalui bank dimana supplier berdomisili. Proses 

selanjutnya eksportir mengirimkan barang kepada importir pada 

final destination yang telah ditunjuk dan hak milik atas barang 

yang telah dibuat atas nama importir. Bentuk kesepakatan tersebut 

dituangkan dalam kontrak baik berupa kontrak formal maupun 

informal tergantung pada tingkat kepercayaan importir yang penuh 

terhadap eksportir.
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Gambar 2.1 Pembayaran dimuka (advance payment)

Pembayaran dengan advance payment ini digolongkan 

menjadi 3 model yaitu :

a. Advance payment with order

Yaitu apabila pihak importir dan eksportir dalam 

kesepakatan sales contract setuju bahwa uang yang akan 

ditransfer oleh importir adalah sejumlah harga barang ditambah 

dengan semua biaya angkut, biaya asuransi dan biaya lainnya 

hingga barang sampai ke tangan importir. Secara teknis transfer 

tersebut dikirim langsung oleh importir ditujukan ke nama dan 

alamat beneficaly melalui suatu bank dimana eksportir 

mempunyai rekening.

b. Advance payment partial with order

Yaitu transaksi ekspor impor yang kedua pihak sepakat 

dalam sales contract pihak importir akan membayar harga 

barang terlebih dahulu dengan cara pembayaran dimuka. 

Sedangkan ongkos angkut, premi asuransi dan biaya – biaya 

lain yang disepakati akan dibayar oleh importir setelah barang 

dikapalkan, dan eksportir melakukan penagihan melalui 

1. Uang
Pembeli Penjual

Barang
2. Barang
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collection kondisi D/P (document again payment) dengan 

mengirimkan dokuman melalui bank. Kondisi dibayar apabila 

dokumen telah diterima pihak importir.

c. Advance payment on document

Importir dan eksportir dalam sales contract, dengan 

kesepakatan bahwa importir akan melakukan pembayaran 

dimuka atas barang yang akan diimpornya dengan mentransfer 

unag sejumlah harga barang tersebut kepada bank di negara 

eksportir. Eksportir baru boleh mencairkan uang yang ada di 

pihak bank di negara eksportir tersebut bila telah melaksanakan 

pengapalan dengan menyerahkan dokumen – dokumen yang 

telah disyaratkan kepada pihak bank yang ditentukan sebagai 

penerima uang transferdari importir.

Dalam sistem pembayaran ini disimpulkan bahwa 

importir menanggung segala resiko baik tentang pembayaran 

yang telah dilakukan maupun tentang pembayaran dan resiko 

kemungkinan barang yang tidak dikirimkan.

2) Pembayaran kemudian (open account)

Cara pembayaran ini adalah pihak importir balum 

melakukan pembayaran apa – apa kepada eksportir sebelum barang 

dikapalkan atau tiba dan diterima importir atau sebelum waktu 

tertentu yang telah disepakati. Setelah pihak eksportir melakukan 

pengapalan barang akan mengirimkan invoice kepada importir. 
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1. Barang

4.Uang
Pembeli Penjual

Barang
2. Barang

3.Dokumen

Dalam invoice tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal atau 

waktu tertentu importir harus melakukan pembayaran dan 

memberikan discount harga bagi pembayaran yang 

dilakukan sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu maka transaksi 

impor – ekspor ini merupakan pembiayaan yang dari pihak 

eksportir.

Gambar 2.2 Pembayaran kemudian (open account)

3) Konsinyasi (consigment)

Sistem konsinyasi ini mengikuti prosedur yang terjadi di 

negara Amerika Serikat dimana barang – barang dikirirm pada 

importir dan pembayaran dilakukan hingga barang tersebut dijual, 

dan pihak penjual (eksportir) yang menanggung resiko yang 

mungkin terjadi yaitu :

a) Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang 

diperdagangkan

b) Tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran

c) Eksportir dapat menjadi korban kecurangan importir yang 

melaporkan barang telah terjual pada saat harga belum naik, 

padahal pada saat tersebut barang tersebut belum dijual 
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sehingga hasil ekspor yang diterima eksportir tidak sesuai 

dengan yang seharusnya diterima

d) Apabila importir tidak membayar, tidak ada bukti yang 

diperoleh untuk menuntut impotir dipengadilan.

Bila barang – barang tersebut tidak terjual maka akan 

dikembalikan kepada ekspotir.

4) Collection (inkaso)

Documentary Collection atau inkaso dokumen adalah sebuah 

perintah oleh eksportir kepada banknya untuk menagih 

pembayaran kepada imporitr sebagai imbalan dari penyerahan 

dokumen kepemilikan barang yang dikirim (Hinkelman, 2002; 16).

Penagihan dengan Collection dibedakan dalam dua cara :

a. pembayaran atas unjuk

b. pembayaran berjangka

b. Dengan Letter of Credit (L/C)

Sistem pembayaran dengan L/C ini merupakan cara yang 

paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil penjualan 

barangnya dari importir asalkan eksportir dapat menyerahkan dokumen 

– dokumen sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam L/C.

Berdasarkan fungsi dari L/C sebagai alat pembayaran terdiri 

dari beberapa jenis yang sebagian diatur dalam UCP-500 dan sebagian 

dirumuskan oleh doktrin. Sedangkan L/C sebagai penjamin 

pengaturannya terdapat dalam UCP-500 (Ramlan Ginting, 2000;35).



24

Adapun jenis L/C sebagai alat pembayaran yang diatur dalam 

UCP – 500 terdiri dari:

a) Revocable L/C

Revocable L/C adalah L/C yang dapat diubah atau 

dibatalkan oleh bank penerbit setiap saat tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada penerima. L/C ini mengandung resiko 

besar bagi eksportir, karena keterlambatan bahkan tidak dibayar.

b) Irrevocable L/C

Irrevocable L/C adalah L/C yang dibuka oleh bank devisa 

untuk eksportir, dimena opening bank mengikat diri untuk 

melunasi wesel – wesel yang ditarik dalam jangka waktu 

berlakunya L/C, sehingga L/C tersebut tidak dapat dibatalkan 

selama jangka waktu yang dimaksud kecuali dengan persetujuan 

semua pihak yang terkait.

c) Sight payment L/C 

Jika bank penerbit menerbitkan sight payment L/C, maka 

bank penerus diinstruksikan untuk melakukan pembayaran atau 

mengatur pembayaran kepada penerima pada saat pengajuan 

dokumen – dokumen yang disyaratkan L/C. Pembayaran L/C 

semacam ini dinamakan pembayaran berdasarkan dokumen –

dokumen (payment against documents).

d) Acceptance L/C

Adalah L/C yang pembayarannya dilakukan di kemudian 

hari pada saat jatuh tempo dan tidak pada saat pengajuan dokumen 
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– dokumen. Dimana eksportir harus menarik suatu wesel atas bank 

yang ditunjuk untuk melakukan akseptasi.

e) Deffered payment L/C

Adalah L/C yang mengharuskan eksportir penerima L/C 

menarik wesel berjangka dan bukan wesel unjuk sebagaimana 

lazimnya dan dapat dilakukan pembayaran di kemudian hari.

f) Confirmed L/C

Adalah L/C yang penyediaaan dan pencairan dana dari L/C 

tersebut dijamin oleh dua bank, yaitu bank pembuka bersama bank 

penerus. Karena dalam hal ini bank penerus bertindak juga sebagai 

bank pengkonfirmasi.

g) Negotiation L/C

Adalah L/C yang pembayarannya dengan cara membeli 

wesel atau dokumen – dokumen yang diajukan penerima. 

Negosiasi dilakukan untuk memberi kesempatan kepada bank 

untuk membeli wesel dan dokumen – dokumen dari penerima, 

kemudian mengajukannya ke bank penerbit untuk memperoleh 

pembayaran sesuai persyaratan didalam L/C.

Sedangkan untuk L/C sebagai penjamin menurut (Ramlan 

Ginting, 2000;50) terdiri dari:

a) Standby L/C

Adalah bahwa bank penerbit bersiap – siap untuk 

melaksanakan kewajibannya dalam hal pemohon wanprestasi. 
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Standby L/C (penerima) jika obligor (pemohon) gagal 

melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak.

b) Demand Guarantee

Adalah jaminan yang dibayar berdasarkan pengajuan 

dokumen – dokumen tertentu pada bank. Pembayaran Demand 

Guarantee tidak tergantung pada kemampuan penerima untuk 

menentukan wanprestasi atas kontrak dasar tetapi atas dasar 

pengajuan klaim dilengkapi persyaratan formal dari Demand 

Guarantee. 

c) Accessory Guarantee

Accessory Guarantee atau Conditional Guarantee merupakan 

jaminan yang bukan sebagai janji pembayaran langsung tetapi 

sebagai jaminan untuk mengambil alih dan membebaskan 

kewajiban pihak lainnya dalam hal wanprestasi.

F.  Dokumen - dokumen ekspor

Dalam sistem pembayaran  pada perdagangan ekspor ini juga 

menggunakan  beberapa dokumen untuk mendukung kelancaran 

pembayaran,sedangkan jenis dari dokumen tersebut adalah sebaagai berikut :

1. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

Dokumen pemberitahuan ekspor barang yang isinya antara lain jenis 

barang yang akan di ekspor,identitas eksportir serta nama eksportir,berat 

barang,negara tujuan,asal barang ,merek dan lain sebagainya.
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2. Faktur Perdagangan

Adalah suatu nota perdagangan yang di buat oleh eksportir untuk 

importir yang di dalamnya terdapat rincian perhitungan 

pembayaran,jumlah dari barang,harga satuan dan harga totalnya.

3. Bill of Lading (B/L)

Adalah dokumen pengapalan barang yang dibuat dan ditanda tangani 

hanya oleh perusahaan pelayaraan yang menyangkut barang 

tersebut,sebagai tanda bukti bagi eksportir bahwa  barang- barangnya telah 

dimuat ke atas kapal untuk kemudian akan di angkut dan diserahkan 

kepada pembeli di negara tujuan (Ridwan,2000: 6)

4. Polis Asuransi

Adalah surat persetujuan dimana pihak penanggung berjanji akan 

mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan,kehilangan atas barang 

dari aneka bencana sebagaimana yang disepakati di dalam kontrak atau 

sertifikat tersebut.

5. Manufacture’s certificate

Adalah sebagai bukti keaslian dan jaminan mutu atas barang yang 

dikaitkan dengan nama baik dari produsen dan menyatakan bahwa barang 

tersebut dalah hasil produksinya yang membawa merk dagangnya tersebut 

dalam lingkungan pasaran Internasional.

6. Packing List

Adalah daftar berisi perincian mengenai jenis dan jumlah satuan atau 

total dari barang  dan didalamnya menjelaskan tentang isi barang baik 
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yang dibungkus,dipak ataupun di ikat dalam peti yang bertujuan untuk 

memudahkan pemeriksaan bea dan cukai.

7. Certificate Of Origin (COO)

Adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang, biasanya kamar dagang yang menyebutkan negara asal barang 

tersebut.

8. Certificate Of Quality

Adalah dokumen yang merupakan syarat keterangan yang 

menyatakan tentang mutu barang yang di ekspor dan di keluarkan oleh 

Badan Peneliti yang disahkan oleh pemerintah.

9. Instruction Manual

Adalah keterangan terinci mengenai tata cara dan data kerja suatu 

alat,termasuk uraian tentang proses produksi dari komoditi yang akan di 

ekspor.

10. Katalog

Adalah suatu buku kecil yang berisi keterangan singkat mengenai 

suatu produk.

11. Commercial Invoice

Adalah nota perincian tentang keterangan barang – barang yang di 

jual dan harga dari barang – barang tersebut.

12. Shipping agent Certificate

Adalah surat keterangan yang dibuat oleh shiiping agent atas 

perintah eksportir berdasarkan sales contract
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BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Rakabu Furniture berdiri pada tanggal 21 Februari 1988. 

Perusahaan ini didirikan oleh salah satu pengusaha yang berasal dari 

Surakarta yang bernama Ir. Joko Widodo.Pada awal berdirinya, 

perusahaan ini berbentuk perusahaan perseorangan yang bergerak dibidang 

penggergajian kayu.

 Awal mulanya perusahaan ini berdiri dalam bidang usaha 

pengelolaan  penggergajian kayu.Sedangkan alat-alat yang digunakan 

dalam usaha tersebut adalah sebagai berikut: masing- masing 3 unit mesin 

pembelah kayu dan mesin pemotong dan 2 unit bor kotak serta 3 unit 

mesin bor bulat.Karyawan yang bekerja pada awal perusahaan itu 

berjumlah 7 orang. Perusahaan ini mengalami perkembangan yang cukup 

pesat.Hal ini didukung oleh usaha yang keras ditambah pengalaman dari 

Ir. Joko Widodo selaku pemilik dan pengawas yang telah cukup lama 

bergabung dengan CV. Roda Jati.

Untuk mengembangkan usaha perusahaan, maka kegiatan 

perusahaan diarahkan menjadi lebih luas. Hal ini diwujudkan dengan 

perubahan bidang usaha. Perusahaan yang semula bergerak dibidang usaha 

penggergajian kayu sekarang menjadi perusahaan industri mebel. 

Perubahan ini dilakukan atas dasar survey yang telah dilakukan oleh 
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perusahaan terhadap pasar industri mebel. Untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen, maka perusahaan secara bertahap mulai memasuki pasar 

industri mebel.

Pada awalnya, pembuatan mebel masih dalam bentuk-bentuk yang 

sederhana. Untuk menunjang produksinya, perusahaan menambah 

peralatan mesin yang digunakan dalam pembuatan mebel didukung tenaga 

kerja professional dan usaha pemasaran yang tepat.

Daerah pemasaran awal bagi produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan hanya mencakup Surakarta dan sekitarnya, kemudian 

perusahaan memperluas lagi ke berbagai kota di Indonesia. Pada tahun 

1990 perusahaan mulai bisa menembus pasar Internasional.Daerah 

pemasaran di luar negeri yang telah berhasil ditembus oleh Rakabu 

Furniture pada saat ini adalah sebagai berikut: Perancis, Spanyol,Amerika, 

Australia,Korea,Jepang,Belanda,Itali.

2. Lokasi Perusahaan

Rakabu Furniture beralamatkan di PIK Pabelan Jalan Solo –

Kartasura Km 8 Pabelan. Dilokasi inilah tahap finishing dari produk mebel 

setengah jadi yang telah diterima dari supplier dilakukan. Sedangkan 

untuk kantor dan showroom produk terletak di Jl. A. Yani No. 331 

Tirtoyoso RT 4 RW 13 Solo.
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3. Struktur Organisasi Rakabu Furniture

Dalam menjalankan usahanya agar efektif dan efisien dibutuhkan 

setiap bagian dari perusahaan untuk menjalankan usahanya masing-masing 

agar tujuan yang ingin dicapai terpenuhi. 

Struktur organisasi Rakabu Furniture menunjukan kejelasan 

wewenang dan pengaturan pertanggungjawaban organisasi 

perusahaan.Pada Rakabu Furniture penyusunan struktur organisasinya 

berdasarkan pada kegiatan masing-masing di dalam perusahaan yang biasa 

dilakukan setiap harinya berdasarkan pada tanggung jawab dan wewenang 

yang ada di setiap bagian dalam struktur organisasinya.
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STRUKTUR ORGANISASI RAKABU FURNITURE

Gambar 3.1
Bagan Struktur Organisasi Rakabu Furniture

Sumber: Rakabu Furniture
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Adapun deskripsi dari tugas masing-masing dalam struktur di atas adalah 

sebagai berikut:

1) Direktur 

Tugas dari direktur adalah:

 Memimpin jalannya perusahaan

 Mengkoordinir,mengawasi dan mengatur bawahan

 Memberikan kebijaksanaan tertinggi terhadap semua keputusan bagi 

perusahaan 

 Mengangkat dan memberhentikan pegawai

2) Manajer Keuangan

Tugas dari manajer keuangan adalah:

 Mengawasi pelaksanaan tugas bagian umum dan bagian keuangan

 Menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan keuangan

 Membuat anggaran belanja perusahaan

 Menyusun laporan keuangan perusahaan 

 Bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penerapan 

perencanaan dan penggunaan keuangan perusahaan. 

3)  Manajer Produksi

Tugas dari manajer produksi:

 Mengawasi tugas bagian Quality Control, Packing, Distribution dan 

Finishing.

 Memesan barang ke pengrajin
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 Menetapkan standar produk

 Membina pengrajin agar mampu menghasilkan produk dengan kualitas, 

bentuk dan ukuran sesuai standar produk

4)  Manajer Pemasaran

Tugas dari manajer pemasaran adalah:

 Menetapkan strategi pemasaran

 Melakukan negosiasi dengan pelanggan

 Memberikan informasi produk pada pelanggan

5)  Manajer Ekspor

Tugas dari manajer ekspor adalah:

 Mengawasi tugas bagian dokumen ekspor yang bertanggngjawab 

menyiapkan dan mengarsip dokumen-dokumen yang diperlukan dalam 

ekspor.

 Mengawasi tugas bagian stuffing yang bertugas menyiapkan dan menata 

produk yang akan diekspor.

 Membuat perencanaan ekspor

 Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan manajemen mutu

 Mengurusi dan bertanggung jawab atas segala peraturan serta pengiriman 

barang dalam system ekspor yang dilakukan oleh perusahaan.
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4. Tenaga Kerja

1. Tenaga Kerja pada Rakabu Furniture

Jumlah karyawan yang terdapat pada Rakabu Furniture saat ini dapat 

dilihat dalam tabel  berikut:

Tabel 3.2

Jumlah karyawan kantor pusat Rakabu Furniture

Jenis Bagian Jumlah

Direktur 1

Manajer 4

Bagian Keuangan 5

Bagian Produksi 87

Bagian Pemasaran 1

Bagian Ekspor 2

Jumlah 100

Sumber : Kantor Pemasaran Rakabu Furniture

Pada Rakabu Furniture selain karyawan tetap terdapat pula karyawan

tidak tetap yang bersifat borongan. Jumlah dari karyawan borongan yang 

diperlukan kurang lebih sekitar 400 orang tergantung dari banyak 

sedikitnya order yang diterima. Jadi, karyawan tidak tetap baru 

diperlukan jika Rakabu Furniture mendapt pesanan dalam jumlah besar 

dan kiranya tidak dapat selesai tepat waktu jika hanya dikerjakan oleh 

karyawan tetap saja.
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a. Jam Kerja Perusahaan

Pada Rakabu Furniture jam kerja yang berlaku hari Senin sampai 

Sabtu mulai pukul 08:00 sampai 16:00. Dan istirahat kerja dimulai

pukul 12:00 sampai 13:00 tapi khusus hari Jum’at waktu istirahat 

dimulai pukul 11:30 sampai 13:00. Khusus Hari Minggu dan Hari 

Besar Nasional para karyawan diliburkan. Selain itu jam kerja lembur 

dilakukan diluar jam kerja resmi yang berlaku.

b. Sistem Gaji

1. Gaji Tetap

Gaji tetap diberikan setiap sebulan sekali kepada para karyawan 

tetap perusahaan.

2.Gaji Borongan

Gaji yang diberikan kepada para karyawan borongan diberikan 

setiap minggu atau dua minggu sekali. 

3. Gaji Lembur

Gaji yang diberikan pada karyawan tetap maupun tidak tetap yang 

melakukan kerja lembur. Bagi karyawan tetap gaji lembur 

diberikan bersamaan dengan gaji tetap setiap bulannya sedangkan 

bagi karyawan tidak tetap gaji lembur per hari diberikan sebesar 

satu setengah kali gaji tetap per hari dan diberikan setiap minggu 

atau dua minggu sekali.   

2. Produk yang dihasilkan

Sejak tahun 1990 Rakabu Furniture memproduksi bed roomset yaitu 

mebel khusus ruang tidur. Namun, untuk saat iniyang menjadi produk 
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andalan dari Rakabu Furniture adalah garden furniture yaitu mebel untuk 

taman khususnya folding chair atau kursi lipat taman karena produk 

tersebut lebih menjanjikan keuntungan. Selain itu produk yang dihasilkan 

oleh Rakabu Furniture antara lain :

a. Cabinet

b. Dinning table

c. Lemari buku

d. Buffet

e. Round Table

f. Antik repro misalnya kursi antik

g. Dan produk lainnya sesuai dengan pesanan.

3. Proses Produksi

Setiap mendapat pesanan atau order dari para importer, Rakabu Furniture 

menghubungi para supplier yang sudah menjadi langganannya untuk 

membuat pesanan dalam bentuk mebel setengah jadi. Supplier yang 

menjadi langganan Rakabu Furniture berasal dari daerah Kabupaten 

Karanganyar, Boyolali, Klaten, dan Salatiga. Pada umumnya para supplier

yang dipilih adalah perusahaan yang telah cukup berkembang dam cukup 

mempunyai permodalan sendiri. Selain itu, kebanyakan supplier yang 

dipakai dalam perusahaan keluarga Rakabu Furniture sendiri. Dalam hal 

ini berarti Rakabu Furniture hanya melakukan tahap finising bagi produk-

produk yang akan diekspor. Untuk produk-produk yang dibuat sendiri oleh 

Rakabu Furniture yang jumlahnya relative sedikit, pengadaan bahan baku 

(berupa kayu jati, mahoni dan mangifera) didatangkan dari Boyolali dan 
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Purwodadi yagn berkualitas tinggi. Setelah itu perusahaan membuat desain 

dari produk yang akan dibuat sampai menjadi produk mebel setengah jadi 

dan tinggal dilakukan tahap finishingnya. Adapun tahap-tahap proses 

finishing yang dilakukan oleh Rakabu Furniture adalah sebagai berikut :

a. Mempersiapkan mebel setengah jadi yang sudah diterima dari para 

supplier.

b. Membuat mal supaya ukuran menjadi bagus

c. Melakukan proses pewarnaan.

d. Memberi variasi untuk melengkapi desain.

e. Meneliti hasil akhir produk yang sudah jadi.

4. Pemasaran 

Dalam memasarkan produknya, Rakabu Furniture lebih 

mengutamakanjalur ekspor dari pada jalur local. Jadi, semua produk yang 

dihasilkan Rakabu Furniture ditujukan untuk pasar luar negeri.

Rakabu Furniturelebih memilih membuat produk berdasarkan 

pesanan kosumen. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan penjualan yang 

sudah pasti dan untuk memenuhi selera konsumen. Namun, selain produk 

pesanaan perusahaan juga membuat produk selain pesanan walaupun 

dalam jumlah yang tidak banyak. Hal ini bertujuan untuk menambah 

variasi produk yang dihasilkan dan bisa diginakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk yang hendak dibeli.

Untuk daerah pemasaran luar negeri antara lain Amerika, Spanyol, 

Korea, Perancis, Firlandia, Italia,Belanda dan Australia. Selama tahun 
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2004 volume penjualan ekspor yang telah dihasilkan oleh Rakabu 

Furniture dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Volume Penjualan Ekspor pada sub cabang Rakabu Furniture Pabelan

Tahun 2004

B u l a n
Jumlah Volume Penjualan 

(Rp)

Januari 222.938.637,50

Pebruari 1.404.085.702,56

Maret 316.615.771

April 762.311.550,34

Mei 567.876.955

Juni 518.360.351

Juli 93.719.770

Agustus 417.670.499,54

September 326.380.786

Oktober 409.080.264

Nopember 416.474.154,08

Desember 312.703.486,08

Jumlah Total 4.768.217.927,1

Sumber : Kantor Pemasaran Rakabu Furniture

Dari tabel volume penjualan selama tahun 2004 di atas dapat kita 

lihat bahwa penjualan ekspor yang dilakukan oleh Rakabu Furniture 

relative tidak stabil. Selain factor yang mempengaruhi jumlah penjualan 
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adalah order dari pesanan yang diterima dari para importir tetapi juga 

dipengaruhi oleh situasi global dan musim. Sedangkan bagi Rakabu 

Furniture sendiri perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah 

akan berpengaruh terhadap penjualan ekspor pada interval tertentu. Jika 

nilai tukar rupiah mencapai angka Rp 8000.00 kebawah maka transaksi 

ekspor yang terjadi akan mengalami penurunan.

  Dalam memasarkan produknya Rakabu Furniture melakukan 

ekspornya sendiri dengan melakukan saluran distribusi langsung. Dalam 

hal ini, Rakabu Furniture menyalurkan sendiri produk yang dihasilkan 

kepada para konsumen, dimana konsumen dari Rakabu Furniture adalah 

pedagang dari luar negeri yang membeli untuk dijual kembali dengan 

harga yang lebih tinggi. 

B. PEMBAHASAN 

1. Proses Sales Contract

Pada Rakabu Furniture proses sales contract yang terjadi di bagi menjadi 2 

yaitu:

1) T/ T (Telegraphic Transfer)

a. Rakabu Furniture melakukan  promosi untuk memasarkan produk 

dengan melakukan korespondensi  dengan pihak calon buyer yang 

berada diluar negeri melalui pameran-pameran yang di adakan baik 

di dalam negeri ataupun di luar negeri.

b.1 Pihak Importir yang berminat pada produk yang ditawarkan akan 

menghubungi wakilnya yang berada di Negara tempat eksportir 
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berasal dan memerintahkan wakilnya untuk melakukan negoisasi 

kontrak jual beli dengan pihak Rakabu Furniture sebagai pihak 

eksportir sesuai dengan syarat yang di inginkan oleh pihak 

importir.

b.2 Wakil dari pihak importir secara langsung mendatangi Rakabu 

Furniture dan melakukan negoisasi dengan syarat-syarat yang di 

inginkan importir.Adapun syarat –syarat tersebut meliputi 

kuantitas barang,harga barang,uraian barang,mutu,uraian 

barang,cara pengepakan,syarat pembayaran yang di gunakan,waktu 

pengapalan dan tempat penyerahan barang.

c.1 Pihak Rakabu Furniture mempelajari semua syarat-syarat yang di 

inginkan oleh importir dengan seksama dan kemudian memberikan 

jawaban atas syarat transaksi serta melampirkan nama bank dan no 

rekening Rakabu Furniture kepada wakil dari Importir.

c.2 Wakil dari importir menghubungi importir yang berada di luar 

negeri dan memberitahukan hasil dari negoisasi dan mempelajari 

hasil dari negoisasi yang telah disetujui bersama.

d. Pihak importir menyetujui negoisasi tersebut dan mengirimkan 

Purchase Order secara langsung melalui e-mail ataupun 

fax.Sehingga dengan dikirimkannya Purchase Order maka secara 

tidak langsung sales contract telah terjadi dengan pihak Rakabu 

Furniture.
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e. Importir mengirimkan uang  muka 30 % dari jumlah harga barang 

kepada Rakabu Furniture sebagai tanda sudah di sepakatinya sales 

contract.

Cara Telegraphic Transfer (T/T) ini sering di gunakan oleh Rakabu 

Furniture dengan pertimbangan biaya lebih kecil atau ringan dan syaratnya 

lebih mudah.Tetapi di balik kemudahan yang diperoleh dari cara ini 

terdapat resiko lebih besar yang harus di hadapi oleh Rakabu Furniture 

karena dengan Telegraphic Transfer ini bisa saja importir melarikan diri 

dari tanggung jawab pembayarannya.Dan dibandingkan dengan L/C resiko 

lebih sedikit.Cara pembayaran Telegraphic Transfer ini di prioritaskan 

untuk buyer yang sudah tetap atau sudah sering membeli produk mebel 

dari Rakabu Furniture.

Dari keterangan diatas dapat dilihat gambar  dari proses sales contract 

yang menimbulkan penggunaan sistem pembayaran non L/C atau 

Telegraphic Transfer(T/T) pada Rakabu Furniture adalah di bawah ini: 
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Dalam Negeri Luar Negeri

b.2

c.1

a

b
e

b.1

c.2

Gambar 3.2 Proses Sales Contract Non L/C (Telegrafic Transfer)

Sumber: Rakabu Furniture

2) L/C  (Letter of Credit)

a. Promosi

Rakabu Furniture mempromosikan produk- produknya 

dengan cara membuat katalog,katalog tersebut berisi tentang 

produk yang dihasilkan oleh Rakabu Furniture yang desain,bentuk 

dari produk tersebut memang khusus.Maka para konsumen atau 

buyer dapat dengan mudah memesan produk yang di inginkan 

sesuai di dalam contoh yang terdapat pada katolog.

Selain itu Rakabu Furniture dalam mempromosikan 

produknya agar dikenal konsumen dengan cara mengikuti 

pameran-pameran kerajinan yang di adakan di dalam ataupun di 

luar negeri.Pameran kerajinan yang selama ini di ikuti oleh Rakabu 
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FURNITURE

IMPORTIR

WAKIL 

IMPORTIR
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Furniture adalah pameran yang di adakan di Jakarta,ataupun 

pameran sejenis yang di adakan oleh ASMINDO.Selain itu 

pameran di luar negeri yang pernah di ikuti adalah di Negara 

Singapura, Taiwan, Eropa,Cina,Australia dan lain-lain.

b. Inquiry

Buyer ( importir) yang berminat akan mengirimkan surat 

permintaan harga atau Letter of Inquiry kepada Rakabu Furniture 

selaku eksportir.

Di dalam Letter of Inquiry berisikan permintaan penawaran 

harga dengan memberitahukan kualitas barang yang dinginkan oleh 

pihak importir,harga satuan,harga per unit dan harga total dalam 

valuta asing,nama pelabuhan yang di inginkan,tanggal dan waktu 

pengiriman dan tanggal pengapalannya.

c. Offer Sheet

Rakabu Furniture sebagai eksportir memenuhi permintaan 

importir dengan mengirimkan surat penawaran harga yang sering 

di sebut dengan Offer Sheet.

Offer Sheet berisikan keterangan yang sesuai dengan 

permintaan importir seperti uraian barang, Pihak Rakabu Furniture 

dalam menguraikan description of goods meneerangkan sejelas-

jelasnya disertai dengan melampirkan brosur, ataupun contoh 

barang dan memberikan keterangan apakah barang tersebut sudah 

mendapatkan mutu baku Internasional atau belum.
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Hal lain yang di cantumkan di dalam Offer Sheet antara 

lain waktu penyerahan barang,syarat pembayaran,waktu 

pengapalan dan cara pengepakan barang.

d. Order sheet 

Bila importir setelah mempelajari Offer Sheet dan 

menyetujuinya maka importir akan menempatkan surat pesanan 

dalam bentuk Order Sheet,didalamnya tercantum waktu 

penyerahan dan syarat pembayaran yang telah disepakati termasuk 

nama bank yang di gunakan dalam membuka L/C serta nama bank 

penerus L/C yang ada di Negara eksportir yang di tunjuk oleh 

Eksportir sendiri.

Dokumen –dokumen yang disyaratkan dan harus 

dikirimkan seperti invoice,full set clean B/L,packing list,weight 

note dan certificate of origin.Syarat pengapalan berisi: pelabuhan 

muat,partial shipment dan pelabuhan tujuan. 

e. Sales Contract

Rakabu Furniture menyiapkan kontrak jual beli atau sales 

contract sesuai dengan data dari offer sheet dan order sheet di 

tambah dengan keterangan seperti force majeur clause,klaim,syarat 

pengapalan seperti shipment,transshipmen,vessel age dan lain-

lain.Kontrak tersebut di tanda tangani oleh Rakabu Furniture dan di 

kirimkan kepada importir untuk di tanda tangani sebagai tanda 

persetujuan atas sales contract itu.Biasanya sales contract dibuat 

aslinya sangkap dua(two original).
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f. Sales confirmation

Importir mempelajari sales contract dengan seksama, dan 

bila dapat menyetujuinya kemudaian ia menandatangani dan 

mengembalikannya kepada eksportir.Satu original copy di tahan 

oleh importir sebagai dokumen asli transaksi yang lazim disebut 

sebagai sales confirmation. Kedua sales confirmation copy yang 

asli ini mempunyai kekuata hukum yang sama.

g. Aplikasi L/C

Importir meminta kepada bank devisanya untuk membuka 

sebuah Letter of Credit sebagai dana  yang dipersiapkan untuk 

melunasi hutangnya kepada eksportir,sejumlah yang disepakati 

dalam sales contract dan sesuai dengan syarat- syarat pencairan 

yang disebut dalam sales contract.L/C yang di buka adalah untuk 

dan atas nama Rakabu Furniture.Bank devisa yang di minta 

importir membuka L/C ini disebut opening bank.opening bank ini 

yang bertanggung jawab melakukan pembayaran atas L/C kepada 

Rakabu Furniture sebagai penerima L/C tersebut.

h. L/C Confirmation

Opening bank setelah menyelesaikan jaminan dana L/C

dengan importir,melakukan pembukaan L/C melalui bank 

korespondenya di Negara Rakabu Furniture.Pembukaan L/C di 

lakukan dengan surat,telex,facsimile,atau media elektronik lainya 

yang sah.
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Penegasan pembukaan L/C dalam bentuk tertulis itu disebut 

L/C confirmation ysng diteruskan oleh opening bank kepada bank 

korespondenya untuk disampaikan kepada penerima,yaitu eksportir 

(Rakabu Furniture).

Bank koresponden yang di minta opening bank untuk 

menyampaikan amanat pembukaan L/C disebut advising bank.

i. L/C Advise

Advising bank setelah meneliti ke absahan amanat 

pembukaan L/C yang diterimanya dari opening bank meneruskan 

amanat pembukaan L/C itu kepada eksportir (Rakabu Furniture) 

yang berhak menerima dengan surat pengantar dari advising 

bank.Surat pengantar itu disebut L/C advise.

Sedangkan eksportir penerima L/C disebut sebagai 

beficiary dari L/C itu.

Dari keterangan di atas ,proses sales contract yang 

menimbulkan penggunaan sistem pembayaran dengan L/C dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini:  
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PROMOSI

INQUIRY

OFFER SHEET

ORDER SHEET

SALES CONTRACT

SALES CONFIRMATION

L/C CONFIRMATION

Luar negeriDalam negeri Aplikasi 
L/CL/C 

Advice

                                                  (1)

                                                  (2)

                                                  (3)

                                                  (4)

                                           (5)

                                          (6)

           (9)                                                                                                               (7)

                                                     

                                               (8)       

           

Gambar 3.3 Proses Sales Contract L/C

Sumber: Rakabu Furniture

2. Sistem Pembayaran Ekspor yang di gunakan pada Rakabu Furniture dan 

Dokumen yang diperlukan dalam Sales Kontrak

 Sistem Pembayaran Ekspor yang di gunakan pada Rakabu 

Furniture.

Dalam transaksi yang dilakukan oleh Rakabu Furniture 

menggunakan 2 sistem pembayaran untuk menyelesaikan transaksi 

perdagangannya.2 (dua) sistem tersebut adalah sistem pembayaran 

dengan menggunakan non L/C atau sering disebut Telegraphic 

Transfer (T/T) dan sistem pembayaran L/C.

RAKABU 

FURNITURE

IMPORTIR 

ATAU 

BUYER

ADVISING 

BANK
OPENING 

BANK
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Pihak Rakabu Furniture menggunakan 2 sistem pembayaran 

tersebut dengan alasan bahwa:

a. Digunakan sistem pembayaran non L/C atau T/T (Telegraphic 

Transfer)   

Jika buyer atau importir dari luar negeri itu termasuk buyer 

lama atau pelanggan tetap. Maka sistem pembayaran yang 

digunakan adalah dengan non L/C atau Telegraphic 

Transfer.Sistem pembayaran ini berdasarkan kepercayaan antara 

buyer  dengan eksportir di dalam menyelesaikan kontrak 

kerjasamanya. Sistem pembayaran ini dilakukan secara tunai 

langsung ditempat terjadinya kerjasama dan buyer meminta kepada 

supplier untuk mengirimkan barang ketempat yang telah disetujui 

kedua belah pihak.

b. Digunakan system pembayaran menggunakan L/C

Jika buyer yang melakukan transaksi adalah buyer baru, 

sehingga sangat diperlukan kejelasan dalam kontrak kerjasamanya 

dikarenakan pihak eksportir belum ada kepercayaan terhadap 

perusahaan importir tersebut. Dengan menggunakan L/C  maka 

pihak eksportir mengirimkan barangnya terlebih dahulu beserta 

dokumen yang diperlukan sehingga memudahkan eksportir untuk 

memastikan pembayarannya akan diterima setelah barang dikirim 

dan dokumen yang diserahkan.
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Pada Rakabu Furniture sistem pembayarannya 

menggunakan dua sistem pembayaran. yaitu T/T (Telegraphic 

Transfer) dan L/C (Letter of Credit).

 Dokumen yang di perlukan dalam sales contract

1. brochure

2. Letter of Inquiry

3. Offer Sheet

4. Order Sheet

5. Sales Contract

6. Sales Confirmation

7. L/C  Corfimation

8. L/C Advise
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai proses sales contract dan 

sistem pembayaran ekspor pada Rakabu Furniture dapat disimpulkan 

bahwa dalam melakukan negosiasi sales contract untuk menawarkan, 

memasarkan produk yang dihasilkan oleh Rakabu Furniture dan sistem 

pembayaran yang digunakan dalam transaksinya berjalan dengan baik 

walaupun terdapat kelemahan tetapi hal itu tidak mempengaruhi jalannya 

transaksi. Maka dari itu Rakabu Furniture harus menjaga hubungan baik 

dengan pihak importer. Dari pembahasan yang diuraikan dimuka maka 

dapat diambil kesimpian sebagai berikut :

1. Rakabu Furniture dalam melakukan transaksi selalu 

menguntungakn kedua belah pihak dengan cara selalu 

menggunakan syarat-syarat yang terdapat di dalam sales contract 

sehingga tidak memberatkan salah satu pihak dan syarat-syarat 

tersebut adalah syarat yang umum digunakan oleh eksportir. Dalam 

memasarkan produknya Rakabu Furniture menggunakan cara 

mengikuti pameran dan membuat katalog tentang produk yang 

dihasilkan untuk diberikan kepada calon buyer.

2. Sistem pembayaran yang digunakan oleh Rakabu Furniture dalam 

melakukan proses sales contract adalah dengan menggunakan T/T 

atau telegraphic transfer dengan pertimbangan  biaya yang lebih 
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kecil dan syaratnya mudah. Sistem pembayaran yang lain dan biasa 

juga digunakan oleh Rakabu Furniture dalam proses sales contract 

adalah L/C (Letter of credit) dengan cara pihak importir meminta 

bank devisanya untuk membuka L/C atas nama dan untuk Rakabu 

Furniture. Setelah itu bank koresponden yang ada di Indonesia 

mengkonfirmasikan pembukaan L/C tersebut kepada Rakabu 

Furniture, selanjutnya pembayaran atas sejumlah uang yang telah 

disepakati akan dilakukan setelah semua persyaratan yang 

diperlukan terpenuhi oleh Rakabu Furniture.

3. Dokumen yang digunakan meliputi brochure, Letter of Inquiry, 

Offer sheet, Order sheet, Sales Contract, Sales Confirmation, L/C 

Confirmation, L/C Advise.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah diuraikan di atas maka 

penulis akan mengemukakan beberapa saran demi untuk kemajuan Rakabu 

Furniture.

Adapun saran tersebut sebagai berikut :

a. Dalam memperluas pangsa pasar dan untuk menarik buyer dari luar 

negeri hendaknya Rakabu Furniture lebih sering mengikuti pameran 

yang ada di luar negeri dan diikuti dengan peningkatan kualitas produk 

yang dihasilkan serta bentuk dan macam produk yang lebih bervariasi.
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b. Rakabu Furniture sebaiknya lebih luas lagi dalam menjalin hubungan 

dengan pihak buyer di luar negeri agar dapat memperoleh informasi 

dari importir luar negeri.

c. Rakabu Furniture dalam menyelesaikan pembayarannya untuk segi 

keamananya sebaiknya menggunakan L/C (letter of credit) karena 

sistem ini memberikan perlindungan dan keamanan bagi kedua 

pihak.Pihak importir bisa melakukan pembayaran setelah dokumen 

yang dipersyaratkan telah diterima oleh bank dan pihak eksportir bisa 

memastikan kalau kreditnya akan segera dibayar.
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