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  BAB 2  

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Ekspor 

     Ekspor  adalah pengiriman barang ke luar daerah Pabean Indonesia     

(Daud Kobi S.T, 2011). Sedangkan menurut Andi Susilo (2013) Ekspor 

adalah kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean. Pengertian Ekspor 

menurut Andri Ferianto (2015) adalah perdagangan dengan cara 

mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan 

memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor menurut Marzuqi Yahya (2016) 

adalah pengiriman barang ke luar daerah dari wilayah Negera Indonesia. 

Ekspor adalah penjualan komoditi kenegara lain dengan mengharapkan 

pembayaran dalam bentuk valuta asing (Jimmy Benny, 2013). Sedabdkan 

menurut Ali Purwito (2015) Ekspor diartikan sebagai kegiatan penjualan atau 

pengiriman barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean keluar 

daerah pabean melalui perjanjian atau tidak, yang dilakukan oleh orang, 

badan hukum atau negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan Ekspor 

menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan 

barangdari daerah pabean (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2006). 

     Dari beberapa pengertian tentang ekspor diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa ekspor adalah kegiatan pengiriman barang keluar dari 

daerah pabean Indonesia memasuki daerah pabean Negara lain dengan 

aturan-aturan tertentu mengenai barang dan system pengangkutannya. 

     Adapun pengertian eksportir adalah orang atau pengusaha yang 

mendapatkan izin untuk menjual atau mengirim hasil produksinya kepada 

peembeli di luar negeri. (Marzuqi yahya, 2016) 
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Menurut Marzuqi Yahya,2016: barang-barang dalam kegiatan ekspor, 

dikelompokkan sebagai berikut :  

1. Barang yang diatur ekspornya, yaitu barang yang ekspornya hanya boleh 

dilakukan oleh eksportir terdaftar. Misalnya: kopi, tekstil , dan lembaran 

kayu. 

2. Barang yang diawasi ekspornya, yaitu barang yang ekspornya hanya 

dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Industri dan Perdagangan. 

Misalnya: minyak, pupuk urea, limbah dan skrap. 

3. Barang yang dilarang untuk ekspornya, yaitu barang yang tidak boleh 

diekspor. Misalnya ikan dalam keadaan hidup, benda cagar budaya, 

binatang alam dan tumbuhan alam. 

  

1. Dokumen – Dokumen Ekspor 

     Dokumen dalam kegiatan ekspor memiliki peranan yang sangat 

penting karena kebenaran dari isi document ersebut yang dapat 

memperlancar arus perdagangan ekspor. Menurut Daud S.T,2011:  jenis- 

jenis dokumen ekspor adalah sebagai berikut: 

a. Invoice 

Dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh eksportir yang 

mengandung perincian barang yang dikirim yang menyangkut 

jumlah barang, jenis/nama barang, harga barang, cara penyerahan 

dan sebagainya. 

b. Packing List / Weight List 

Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan mengenai 

jenis dan cara pengepakan barang, meliputi jenis pembungkus, jenis 

barang, jumlah isi dalam kemasan, beratbersih / beratkotor, volume 

dan lainnya. 

c. Bill of Lading 

Dokumen yang dikeluarkan oleh Maskapai Pelayaran/Agen sebagai 

bukti bahwa barang telah diterima dan dimuat di atas kapal ( on 

board ) untuk dibawa ke tempat tujuan. 
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d. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)  

Dokumen pabean berupa formulir yang diisi oleh pemberitahu 

sebagai pemberitahuan ekspor barang yang pengisiannya 

berdasarkan dokumen shipping instruction, invoice dan packing list. 

e. Certificate of Origin 

Dokumen yang diterbitkan oleh instansi tertentu yang berwenang 

yang menjelaskan tentang negara asal barang. 

f. Air Waybill 

Dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan yang 

berfungsi sebagai bukti penerimaan barang dan sebagai kontrak 

pengangkutan barang melalui udara. 

 

2. Instansi-Instansi Terkait Ekspor Barang 

     Dalam pelaksanaan kegiatan Ekspor barang, eksportir tentunya akan 

berhubungan dengan beberapa instansi / pihak-pihak dalam hal perijinan 

dan pengurusan dokumen ekspor. Menurut pendapat beberapa ahli pelaku 

ekspor impor, instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan ekspor barang 

adalah sebagai berikut: 

a. Eksportir / Seller/ Penjual 

Yaitu pihak yang menjual barang kepada importir (buyer) di luar 

negeri. 

b. Importir / Buyer / Pembeli 

Yaitu pihak yang membeli barang dari eksportir (seller) dari negara 

lain. 

c. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) 

Yaitu Pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang 

dari tempat eksportir dan importer kepelabuhan laut atau sebaliknya. 

Di Indonesia pada umumnya perusahaan EMKL menggunakan moda 

transportasi truck atau kereta api. Moda transportasi kereta api 

banyak digunakan untuk pengiriman barang jarak jauh melalui jalur 
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darat, sedangkan truck digunakan  untuk pengangkutan jarak dekat 

hingga menengah. 

d. Bea Cukai (Customs) 

Di Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berada di bawah 

kementerian keuangan. Tugas dan fungsi Bea Cukai adalah 

mengawasi kegiatan ekspor – impor, memungut bea masuk, bea 

keluar, serta pajak dalam rangka ekspor maupun impor, mengawasi 

peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etilalkohol, dan 

peredaran rokok  atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. 

Seiring perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bea Cukai 

(DJBC) bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator 

perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan 

pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. 

e. Bank 

Merupakan Instansi pemerintah atau swasta yang bertugas untuk 

memfasilitasi pembayaran internasional. 

f. Perusahaan Asuransi 

Merupakan pihak yang di tunjuk oleh eksportir atau importer sebagai 

penanggung risiko dalam ekspor impor. 

g. Peraturan Kementrian Perdagangan 

Dalam pelaksanaan perdagangan internasional jelas memegang 

peranan penting karena berhak mengeluarkan dokumen ekspor yang 

disebut dengan COO (Certificate of Origin).Di samping itu tugas 

pokok lainnya adalah mengatur dan memonitor komoditas yang 

terkena kuota, serta memonitor perkembangan ekspor dan impor 

secara keseluruhan. 

3. Kawasan Berikat 

     Untuk menselaraskan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya 

saing tarik penanaman modal asing dan modal dalam negeri , maka 

pemerintah memberikan fasilitas berupa kawasan berikat yang diatur 

pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kawasan Berikat , 
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merupakan suatu bangunan, tempat  atau kawasan yang memenuhi 

persyaratan tertentu yangg digunakan untuk menimbun barang dengan 

tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. 

 

2.2 Gambaran Umum Obyek Penulisan 

1. Sejarah PT INTECH ANUGRAH INDONESIA 

     PT. Intech Anugrah Indonesia berdiri pertama kali pada tanggal 15 

April 2004 (akta No. 4 Notaris Rachmat Wiguna, SH. Semarang). Pendiri 

PT Intech Anugrah Indonesia adala Bapak Edward Sofinanda. 

     Berdirinya PT Intech Anugrah Indonesia dilatar belakangi 

meningkatnya daya beli masyarakat, penguatan rupiah terhadap US 

Dollar ditambah masuknya barang-barang elektronik buatan china yang 

berharga murah termasuk dinamika lain yang terjadi di pasar elektronik 

Indonesia. PT Intech Anugrah Indonesia yang bergerak dibidang 

pengolahan barang elektronik (Monitor, LCD, CPU dan TV tabung) 

dipimpin langsung oleh General Manager Bapak Mualim, S.Pd., MM . 

Pada bulan November 2014 PT Intech Anugrah Indonesia terdaftar 

sebagai kawasan berikat (Penetapan sebagai Kawasan Berikat : Skep 

Menteri Keuangan R.I Nomor 555/KMK.04/2004 tanggal 24 November 

2004) NPWP : 02.154.776.5-511.000) 

     Seiring berjalannya waktu dan banyaknya permintaan konsumen 

terhadap produk elektronik, maka PT Intech Anugrah Indonesia 

mendirikan pabrik baru pada tahun 2008 yang bergerak dalam bidang 

produksi elektronik ringan, misalnya : laptop, notebook, tab, android, 

powerbank, dll. PT Intech Anugrah Indonesia bekerja sama dengan pihak 

asing dari luar negeri baik dari china, jerman, amerika, dll. Bahan baku 

yang di dapat juga berasal dari luar negeri. Diawal beroperasinya PT 

Intech Anugrah Indonesia di tahun 2005 hanya diperkuat oleh sekitar 150  

orang tenaga kerja, dan ditahun 2009 tenaga kerja yang diserap menjadi 

1500 pekerja. 
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Tahun 2009 PT Intech Anugrah Indonesia membuka pabrik baru yang 

bergerak di bidang PET Bottle Recycling atau Pengolahan Limbah Botol 

Plastik yang dijadikan biji plastik dan di ekspor ke berbagai negara untuk 

dijadikan bahan kain. Ekspor perdana PT Intech Anugrah Indonesia ke 

Afrika dan Timur Tengah pada 11 Februari 2010. Produk-produk PT 

Intech Anugrah Indonesia memiliki izin serta mendapat sertifikat yang 

berupa ISO 9001-2008 dan ISO 14001-2004 dan mampu memproduksi 

barang yang bermutu dan berkualitas tinggi yang mampu menebus pasar 

asing. 

     PT Intech Anugrah Indonesia terdiri dari beberapa pabrik atau 

perusahaan dan masing - masing perusahaan atau pabrik memiliki divisi - 

divisi sebagai berikut: 

a. PT. Intech Anugrah Indonesia I (Unit 1) 

1) Divisi CRT Recondition Centre 

2) TV (CRT) Assembling Centre 

3) Monitor LED Assembling Centre 

4) Polimer Recycle Centre 

b. PT. Intech Anugrah Indonesia II (Unit II) 

1) Laptop Assembling Centre 

2) Plastic Moulding Centre 

3) Casing Painting Centre. 

c. PT. Intech Anugrah Indonesia III (Unit III) 

1) Glass Recycling Centre 

2) PET Bottle Recycling Centre 
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2. Profil PT. Intech Anugrah Indonesia 

Gambar 2.1 

Sumber : www.intechanugrahindonesia.com (2018) 

 

3. Visi, Misi, dan Motto PT Intech Anugrah Indonesia 

a. Visi dari PT Intech Anugrah Indonesia 

Menjadi produsen IT dan elektronika dengan kualitas bersaing. 

Ramah lingkungan yang membanggakan Indonesia. 

b. Misi dari PT Intech Anugrah Indonesia 

Mengembangkan dan memproduksi produk yang berkualitas dan 

ramah lingkungan, inovatif serta menjadikan kecanggihan teknologi 

menjadi mudah dan memasyarakat. 

 

c. Motto dari PT Intech Anugrah Indonesia 

” Tunjukkan bahwa produk Indonesia berkualitas dunia” 

 

 

http://www.intechanugrahindonesia.com/
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4. Lokasi Perusahaan 

     Secara keseluruhan PT Intech Anugrah Indonesia berada dalam 

Kawasan Berikat sehingga segala peredaran barang harus di jalur Bea & 

Cukai, serta segala kegiatan Administrasi dan ekspor – Impor berpusat 

di Unit I yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 21A No. 8, Unit 

2 terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23A No. 5, Unit 3 terletak di 

Kawasan Industri Candi Blok 11B No. 8 Semarang, Jawa Tengah - 

Indonesia. 

Pemilihan lokasi ini dipilih dengan pertimbangan – pertimbangan 

sebagai berikut : 

a. Karena berada di kawasan industri, serta membutuhkan tanah yang 

cukup luas. 

b. Biaya tenaga kerja yang relative murah. 

c. Jalan raya lebar dan dapat dilalui kendaraan – kendaraan besar, 

sehingga dapat mempermudah transportasi. 

d. Lokasi dekat dengan pelabuhan sehingga mempermudah perijinan 

dokumen Bea & Cukai serta mempercepat kegiatan ekspor dan 

impor. 

e. Letaknya jauh dari pemukiman warga sehingga suara mesin pabrik 

tidak menggangu kenyamanan penduduk. 

f. Terjangkau jaringan listrik. 

 

5. Struktur Organisasi 

     Struktur organisasi adalah bagian yang memperlihatkan system 

organisasi yang terdapat pada suatu perusahaan. Organisasi itu sendiri 

memperlihatkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Struktur 

organisasi PT Intech Anugrah Indonesia berbentuk fungsional dimana 

organisasinya dibagi menurut fungsi–fungsi usaha sebagai berikut: 
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Gambar 2.2  

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. INTECH ANUGRAH INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Intech Anugrah Indonesia (2018) 
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6. Tugas dan wewenang masing – masing bagian 

a. Direktur 

1) Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. 

2) Menjadi coordinator dalam pelaksanaan tugas masing-masing 

bagian sekaligus membina dan mengawasi. 

b. General Manager 

1) Mengoordinasi manager-manger bidang dalam menjalankan 

fungsinya. 

2) Membantu Direktur dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

c. Manager HRD 

1) Mengelola dan melakukan pembayaran gaji karyawan 

2) Memberikan laporan kepada direktur tentang pembayaran gaji 

karyawan. 

d. Bagian Ekspor-Impor 

1) Manager Ekspor-Impor 

a) Mengawasi kerja asisten manager dan staff ekspor-impor. 

b) Melaporkan segala yang terja di kepada direktur 

2) Asisten Manager 

a) Bertanggung jawab atas semua kerja staff ekspor-impor. 

b) Mengisi Pemberitahuan exim barang dan mengirimkan kebea 

dan cukai. 

c) Melaporkan semua kegiatan kepada Manager ekspor-impor. 

3) Staff  Ekspor-Impor 

a) Membuat semua dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan 

ekspor-impor. 

b) Mengurusi data-data yang dikirimkan oleh Pengusaha 

Perusahaan Jasa Kepabeanan melalui fax. 

c) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh 

beacukai untuk ditandatangani. 

d) Menyelesaikan pekerjaan mulai dari persiapan dokumen 

sampai barang di stuffing dan disegel. 
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e) Melaporkan semua kegiatan kepada Asisten Manager Ekspor 

- Impor. 

e. Bagian Keuangan 

1) ManagerKeuangan 

a) Mengawasi kinerja staff keuangan. 

b) Melaporkan atas upah karyawan kepada manajer. 

2) Staff Keuangan 

a) Membuat laporan kegiatan keuangan 

b) Mengeluarkan biaya-biaya untuk segala keperluan ekspor. 

c) Memberikan laporan kepada manajer keuangan tentang 

semua keuangan. 

f) Resepsionis 

1) Menerima tamu. 

2) Mengangkat telepon. 


