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BISNIS INTERNASIONAL The GAME=

THE RULESTHE RULES

beragam

1. Mengetahui
2 M l2. Mengenal
3. Adaptasi



INDONESIA berbisnis PERANCIS

menghadapi

Yurisdiksi
Sistem pajak2 Sistem pajak
Sistem legal2

Seperangkat hukum &l Seperangkat hukum & 
Regulasi Uni Eropa / ASEANplus



LandasanLandasan SistemSistem LegalLegalgg
Terdapat:

W i b t k d j di l d44 Warisan yang membentuk dan menjadi landasan
mayoritas sistem legal dunia44

1. Hukum Inggris, yang ditermukan di Inggris, AS, Kanada dan
negara lain yang pernah berada di bawah pengaruh Inggris. 
Selanjutnya berkembang menjadi hukum Kapitalisme

2 Hukum Sipil hasil kodifikasi sehingga dikenal juga dengan2. Hukum Sipil hasil kodifikasi, sehingga dikenal juga dengan
sebutan hukum kode, berasal dari hukum Romawi dan
ditemukan di Jerman, Jepang, Perancis.

3. Hukum Islam, berasal dari interpretasi Alquran dan ditermukan
di Pakistan, Iran, Arab Saudi dan negara Islam Lainnya.

4. Hukum Marxis-Sosialis, dipraktekkan di Rusia dan republikp p
bekas Uni Sovuiet, Eropa Timur, Cina. Sistem legalya berpusat
pada ekonomi, politik dan kebijakan sosial negara.



LandasanLandasan SistemSistem LegalLegalgg

11 Hukum Inggris dan Hukum Sipil/Kode11 gg p

Hukum yang diadopsi dari hukum Inggris ini dinyatakan sebagai hukum
yang  penetapannya dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dany g p p y p g
keputusan pengadilan atas hukum-hukum yang berlaku sebelumnya.
Kemudian hukum ini berkembang menjadi hukum Kapitalisme

Dalam prakteknya:Dalam prakteknya:

a. Bisnis dilakukan dengan prinsip “mencari keuntungan besar dengan
modal yang seminim mungkin”

b Aturan Agama tidak ikut mengatur proses bisnisb. Aturan Agama tidak ikut mengatur proses bisnis
c. Mengakui hak paten dan kekayaan intelektual
d. Pajak atas bisnis yang dilakukan menjadi sumber pemasukan negara
e. Kewajiban bagi negara untuk menyelenggarakan pasar modal dan

h d t l k k bi i i t i lpasar saham, agar dapat melakukan bisnis internasional
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22 Hukum Islam22
Berlandaskan pada syariat Islam yang ada pada Al Qur’an, meliputi
kewajiban keagamaan dan aspek duniawi dari hukum yang mengaturj g p y g g
perbuatan manusia.

Dalam prakteknya:

a. Hak Kepemilikan diatur oleh syara’. Tidak semua sumber daya bisa
sebebasnya dimanfaatkan oleh individu

b. Pelarangan terhadap sistem ribawi (bunga)
c Pembagian risiko hak dan kewajiban dilakukan seadil mungkin atasc. Pembagian risiko, hak dan kewajiban dilakukan seadil mungkin atas

setiap pelaku ekonomi/bisnis
d. Larangan atas investasi yang melanggar syariat, seperti pada bisnis

alkohol dan perjudian/kasino
e. Keadilan dalam pengumpulan kekayaan dan distribusinya dalam

ekonomi



LandasanLandasan SistemSistem LegalLegalgg

33 Ajaran Marxis - Sosialis33 j

Hukum ini diadopsi dari teori yang dikeluarkan oleh Karl Marx. 
Prinsip utamanya adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnyap y p y
kepada rakyat untuk mengakses dan mengelola kekayaan alam. 
Campur tangan negara diminimalisir.

Namun Dalam prakteknya:Namun Dalam prakteknya:
Beberapa negara melakukan modifikasi atas sistem ekonomi yang 
diberlakukannya.

China mampu mengembangkan perekonomiannya, karena mengadopsi
kapitalisme untuk menjalankan roda perekonomiannya.
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Permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran
internasional adalah:internasional adalah:

Menentukan sistem legal siapa
yang mempunyai yurisdiksi

ketika timbul
suatu perselisihan perdagangan
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Perselisihan legal dapat timbul dalam :Perselisihan legal dapat timbul dalam :

SITUASI :3333
1. Antar Pemerintahan

2. Antarsebuah Perusahaan dan
sebuah pemerintahan

3. Antar dua perusahaan

Pengadilan Dunia dapat menengahi perselisihan
antarpemerintahanan, sedangkan dua situasi lainnya
harus ditangani di pengadilan negara darisalah satu pihakg p g g p
yang terlibat
Atau melalu arbitrase
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Ketika perselisihan perdagangan internasioanl harus diselesaikan, 
hukum mana yang berlaku? 
Yurisdiksi biasanya ditentukan melalui salah satu dari :

33 CARA :33
1. Atas dasar klausul menyangkut yurisdiksi yang 

di kk d l k t kdimasukkan dalam kontrak

2. Atas dasar dimana kontrak tersebut disetujui

3 Atas dasar dimana ketentuan dalam kontrak tersebut3. Atas dasar dimana ketentuan dalam kontrak tersebut
dilaksanakan

Keputusan yang paling tepat dapat dibuat jika kontrak ataup y g p g p p j
dokumen legal yang mendukung transaksi bisnis tersebut
memasukkan klausul mengenaio yurisdiksi



PenyelesaianPenyelesaianyy
PerselisihanPerselisihan InternasionalInternasional

Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam transaksi
perdagangan internasional langkah pertama yang harusperdagangan internasional, langkah pertama yang harus
dilakukan adalah :

M b hk i t b tMencoba memecahkan isu tersebut
secara informal. 

Jik l i hJika gagal, pemasar asing harus
mengambil jalan yang lebih tegas
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Tindakan Penyelesaian Perselisihan :33
1.1.KONSILIASIKONSILIASI. Lebih dikenal

dengan istilah mediasi.g

22.ARBITRASEARBITRASE. 

3.3.LITIGASILITIGASI. 
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1.1. KONSILIASIKONSILIASI. Lebih dikenal dengan istilah mediasi, adalah persetujuan
yang tidak mengikat antarpihak dalam menyelesaikan perselisihany g g p y p
dengan bantuan pihak ketiga untuk menengahi perbedaan yang ada. 

Langkah ini bisa menjadi upaya pertama untuk menyelesaikan
perselisihan.

Fungsi mediator tsb adalah mendengarkan masing-masing pihak
secara cermat mencari menjernihkan dan mendiskusikan berbagaisecara cermat, mencari, menjernihkan dan mendiskusikan berbagai
opsi dan kemungkinan praktis sebuah solusi.

Sidang konsiliasi :
• Bersifat pribadi
• Semua konferensi antarpihak dan mediator bersifat rahasia
• Pernyataan yang dibuat tidak dapat terbuka untuk umum atau

digunakan sebagai bukti dalam pengadilan yang terjadi setelahnyadigunakan sebagai bukti dalam pengadilan yang terjadi setelahnya.
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2.2. ARBITRASEARBITRASE. Yaitu semacam pengadilan khusus perkara bisnis atau
perdagangan. Kelompo ini mempunyai aturan formal dalam prosesnyap g g p p y p y
dan arbitrator berpengalaman untuk membantu.

Digunakan ketika langkah pertama mengalami kegagalan. 

Prosedur yang digunakan untuk menggunakannya:
Pihak yang terlibat menetapkan secara bersama arbitrase yang 
memutuskan perkara perselisihan tsbmemutuskan perkara perselisihan tsb.

Kemudian Pengadilan Arbitrase akan menunjuk pihak ketiga, 
biasanya dipilih dari daftar Pengacara, ahli hukum sdan profesor
t k kterkemuka.

Kontrak dan dokumen legal lainnya harus memasukkan klausul yang 
menentukan penggunaan arbitrase untuk menyelesaikanmenentukan penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan
perselisihan.
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3.3. LITIGASILITIGASI. Yaitu penetapan keputusan untuk menyelesaikan
perselisihan dengan menggunakan Pengadilan Publik.p g gg g

Tuntutan hukum di pengadilan publik banyak dihindari.

Alasannya :
• Banyak yang menyatakan bahwa kemenangan perkara yang 

di l h di P dil P blik d l h ldiperoleh di Pengadilan Publik adalah palsu
• Biaya yang harus dikeluarkan tinggi
• Penundaan yang membuat frustasi
• Ketakuan menciptakan citra buruk dan merusak relasi publikp p
• Ketakukan adanya perlakuan yang tidak adil dalam pengadilan asing
• Kesulitan mendapatkan keputusan yang sama-sama disetujui
• Hilangnya kerahasiaan



CooperationCooperationCooperationCooperation


