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DESKRIPSI  &  TUJUAN 

Perdagangan adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak 
sukarela untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan perdagangan dapat 
dibedakan atas Perdagngsan Domestik dan Perdagangan Internasional.  

Perdagangan Domestik  adalah proses tukar-menukar yang didasarkan  atas 
kehendak sukarela untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan antara 
penjual dan pembeli di dalam wilayah Indonesia. Sedangkan Perdagangan 
Internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak 
sukarela untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan dengan melibatkan 
unsur-unsur dua negara atau lebih yang terdiri dari kegiatan ekspor yaitu 
kegiatsan yang meneluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dengan 
mengikuti ketentuan yang berlaku sedangklan kegiatan impor yaitu kegiatan 
yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia dengan 
mengikuti ketentuan yang berlaku. 

Secara umum kondisi dalam perdagangan internasional meliputi : 

1. Antara pembeli dan penjual tidak saling mengenal. 
2. Terdapat perbedaan peraturan, hukum, bahasa dan kepabean. 
3. Pembeli pada umumnya menginginkan adanya masa tenggang dalam 

pembayaran, kepastian barang dan barang harus sesuai dengan spesifikasi 
yang diinginkan. 

4. Penjual pada umumnya menginginkan adanya jaminan pembayaran. 
5. Perbedaan kondisi ekonomi dan politik. 

Sementara itu Unit Kerja Treasury memiliki peran yang sangat penting dalam 
operasional bank karena fungsi treasury sebagai pengelolaan risiko likuiditas 
dan risiko pasar termasuk risiko dari perubahan suku bunga dan nilai tukar 
yang ada dalam buku bank serta memberi kontribusi keuntungan bagi bank 
melalui aktifitas perdagangan produk treasury dengan nasabah bank dsan 
konterpart antar bank. 

Proposisi nilai dari Unit Kerja Treasury adalah: 

1. Mengelola likuiditads dan neraca secara hati-hati  untuk menyediakan 
pendanaan yang efisien dan ekonomiw dalam rangka mendukung 
pertumbuhan bisnis. 

2. Menawarkan berbagsi macam produk treasury kepda nasabah serta 
mendapatkan keuntungan dari peluang pasar melalui aktifitads 
perdagangan yang terkendali. 

3. Mengelola risiko likuiditas, risiko pasar termasuk risiko dari perubahan 
dari suku bunga dan nilai tukar sesuai dengan batasan-batasan risiko 
yang telah disetujui oleh manajemen bank. 

4. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan terkait 
dengan aktifitads treasury dan transaksinya. 



 

MANFAAT THINKSHOP 

Setelah mengikuti pelatihan ini Anda akan: 

1. Memahami materi dan melakukan persiapan Uji Kompetensi Bidang 
Operations Tingkat 2 yang terdiri dari Trade Finance dan Treasury 
Operations yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 
Perbankan (LSPP). 

2. Memahami perdagangan baik perdagangan domestik maupun 
perdagangan internasional. 

3. Memahami Trade Finance dsan peran bank dalam transaksi Trade 
Finace. 

4. Memahami metoda pembayaran dalam Trade Finance. 
5. Memahami peran dan fungsi Unit Kerja Treasury dalam operasional 

bank. 
6. Memahami produk-produk yang ditransaksikan oleh Unit Kerja 

Treasury  termasuk pelaporannya diantaranya Money Market, Foreign 
Exchange, Marketable  Securities dan Derivatives. 

7. Memahami risiko-risiko yang melekat dalam aktifitas Treasury dan 
transaksinya. 

 
APA YANG DIPELAJARI DALAM PELATIHAN INI 

1. Trade Finance 
2. Pihak dan Dokumen Terkait Trade Finance. 
3. Produk-Produk Trade Finance. 
4. Operasional Trade Finance. 
5. Ekspor dan SKBDN Terima. 
6. Impor dan SKBDN Terbit. 
7. Treasury Operation. 
8. Pengenalalan Treasury Bisnis. 
9. Pembahasan Operasi Treasury. 
10. Risiko dan Mitigasi Operasi Treasury. 
11. Pelaporan 
12. Memahami soal-soal dan latihan persiapan Uji Kompetensi Bidang 

Operasional Perbankan Tingkat 2. 

 



SIAPA SAJA YANG DAPAT MENGIKUTI PELATIHAN INI 

Program ini sangat baik diikuti oleh para profesional perbankan : komisaris 
bank, direktur bank, manajer kredit dan bisnis, manajer treasury hingga 
manajer pemasaran. 

METODOLOGI  PELATIHAN 
Pelatihan ini mengedepankan interactive training delivery dan Studi Kasus. 

DURASI  
Waktu Pelatihan 2 hari kerja 

BIAYA  
Profesional fee trainer  : Rp 4.000.000,-  per orang 
Peserta    : Maksimum 30 orang 

FASILITATOR  

Matrodji Mustafa, SE, MBA, Ph.D (UI, Oklahoma State) 
Ir. Tri Kusumo, MSc (ITB, Curtin Unviversity) 
Ir. Rizal Silalahi, MBA (ITB, University of Miami) 
Retno Kusumaningsih, SE, MM. (UI) 
 
 

INFORMASI & REGISTRASI 

Training Center Perbanas Institute 

Jalan Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi Jakarta 12940 - Indonesia 

Contact Person: Imam Nursianto (0818-0744-6228) & Yersi (0813-1657-

8134),   

Telp. (021)-5252533, 5222501 - 04 ext 6207 & 6209, Fax. (021) 5228460 

website: http://www.perbanas.id & http://trainingcenter.perbanas.id 

Email: trainingcenter@perbanas.id 

Jakarta, 5 Januari 2016 

 

Ir. Rizal Silalahi, MBA 

Direktur Pendidikan Profesional 

Perbanas Institute 
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