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2.1.Pengertian Impor 

 Menurut Andi Susilo (2013:135) Impor adalah kegiatan 

memasukanbarang dari suatu Negara kedalam wilayah pabean.Hal ini berarti 

melibatkan 2 negara dalam hal ini biasa diwakili oleh kepentingan 2 

perusahaan  antar dua Negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga 

peraturan serta perundang_undangan yang berbeda pula.Negara yang satu 

bertindak sebagai eksportir (supplier) dan yang lainnya bertindak sebagai 

Negara penerima atau importir. 

Menurut I Komang Oko Berata (2013:7) impor adalah kegiatan 

memasukan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan 

sebutan daerah pabean kedalam daerah Indonesia atau daerah pabean. 

Menurut Ali Purwitodan Indriani (2015:10) Impor merupakan kegiatan 

memasukan barang kedalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang 

pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah 

melintasi batas Negara dan kepadanya diwaijibkan memenuhi kewajiban 

pabean seperti,pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 

tentang kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean. 

1. Pengertian Importir 

Menurut Herman Budi Sasono (2013:69) Importir adalah orang atau 

perseorangan atau badan hokum pemilik angka pengenal importir (API) atau 

angka pengenal importir terbatas (APIT) yang mengimpor barang,untuk dapat 

melakukan pemenuhan kewajiban pabean,importir wajib melakukan registrasi 

importir ke Direktorat Jendral. 
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Menurut peraturan menteri keuangan Nomor.124/PMK.04/2007, tentang 

registrasi importir,importir adalah perseorangan  atau badan hukumpemilik 

angka pengenal importir (API) atau angka pengenal importir terbatas (APIT). 

2.Komoditi Dalam Impor 

Menurut Ali Purwito dan Indriani (2015:11) Pembagian komoditi dibawah 

ini adalah secara umum sesuai dengan tujuan pemakaianya,yaitu: 

a. Bahan baku,adanya sifat ketergantungan dalam perdagangan internasional 

dan industry dalam negri ,dapat dipenuhi selain pembelian barang baku 

pokok atau bahan pendamping dari dalam negri ,juga melalui 

importasi.indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku untuk 

kebutuhan industri.Bahan baku industry bisa berupa bahan baku pokok 

dan bahan pendamping.misalnya,kebutuhan akan komponen kendaraan 

bermotor ,selain local content dari produk dlam negeri dan sebagaian 

masih diimpor.Untuk meningkatkan daya saing pemerintah memberikan 

fasilitas impor bea masuk ditanggung negara.Dari penelitian yang 

dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Indonesia antara tahun 

2010 hingga 2014,didapatkan kesimpulan,bahwa minat terhadap fasilitas 

ini masih belum optimal. 

b. Barang-Barang Konsumsi,terbanyak importasi yang dilakukan oleh 

importir saat ini adalah konsumsi,yaitu barang yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain alat 

elektronik,susu,daging,beras,mentega,makanan 

kalengan,kosmetik,kedelai,obat-obatan termasuk untuk kecantikan dan 

fashion. 

c. Barang permainan anak-anak membanjirnya barang-barang murah untuk 

mainan anak-anak,mengakibatkan keamanan dan kesehatan terhadap 

pemakaian banyak di abaikan. 

d. Minyak bumi dan mineral,ekspor komoditi ini sudah dibatasi,misalnya 

dengan kewajiban membangun kilang atau smelter,yang diharapkan dapat 

memberikan nilai tambah.  



8 
 

 
 

3. Dokumen-dokumen Yang Terkait Dalam Impor 

Menurut  I Komang Oko Berata (2014:18) Dokumen-dokumen impor 

yang dibutuhkan dalam proses impor adalah sebagai berikut: 

a. Invoice 

Comercial Invoice atau Invoice merupakan dokumen impor yang 

sangat penting.Hal ini karena dalam invoice tersebut tercantum harga barang 

sebagai dasar perhitungan bea masuk dan pajak yang harus dibayar ke kas 

Negara.Oleh sebab itu,harga yang tercantum dalam Purchase Order harus 

sama dengan harga tercantum pada invoice,sederhananya,invoice 

merupakan tanda bukti transaksi atau surat tagihan yang tertibkan oleh 

penjual kepada pembeli untuk membayar harga barang yang telah disepakati 

antara penjual dan pembeli.Dalam invoice mencakup beberapa hal diantara 

lainnya: 

1.Tulisan invoice beserta nomornya. 

2.Tanggal dibuatnya invoice. 

3.Data lengkap nama eksportir dan alamatnya 

4.Data lengkap nama importir dan alamatnya. 

5.Nomor purchase order (PO). 

6.Nama barang. 

7.Jumlah barang. 

8.Harga per unit. 

9.Jumlah dari harga per unit dikali jumlah barang yang dipesan. 

b.Packing List 

Packing List merupakan dokumen packing/kemasan yang menunjukan 

jumlah jenis,serta berat barang ekspor packing list merupakan dokumen 

impor yang sama pentingnya dengan invoice. Dalam packing list mencakup 

beberapa hal diantara lainnya: 

1.Tulisan packing list beserta nomor packing list. 

2.Tanggal dibuatnya packing list. 

3.Data lengkap nama eksportir dan alamatnya 



9 
 

 
 

4.Data lengkap nama importir dan alamatnya. 

5.Nomor purchase order (PO). 

6.Nama lengkap barang. 

7.Jumlah barang. 

8.Berat kotor dan berat bersih. 

c.Bill Of Lading 

BL merupakan dokumen impor yang diterbitkan oleh pihak 

pelayaran.Secara sederhana BL disebut juga perjanjian antara pengirim 

barang,pengangkut,dan penerima barang.Salah satu fungsi BL adalah 

sebagai dokumen kepemilikan barang yang dapat digunakan sebagai bukti 

untuk pengambilan barang dari pelabuhan oleh forwarding.Di dalam BL 

mencakup informasi-informasi berupa: 

1.Nomor BL dan pihak pelayaran. 

2. Shipper atau nama pengirim barang. 

3.Consigne atau penerima barang. 

4.Nama kapal pengangkut. 

5.Nama pelabuhan muat barang. 

6.Nama pelabuhan tujuan. 

7.Nama dan nomor container. 

8. Nama,jenis,dan jumlah barang.  

d. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 

PIB merupakan pemberitahuan atas barang yang akan diimpor 

berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai dengan  prinsip self 

assessment.self assessment merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh 

bead an cukai dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan  dan tanggung 

jawab kepada pengguna jasa kepabeanan. 

e. Delivery Order (D.O) 

D/O adalah dokumen yang memiliki oleh penerima,pengirim 

ataupemilik dari perusahaan sarana pengangkut yang berisi perintah untuk 

menyerahkan barang-barang yang diangkut kepada pihak lain atau yang 

tertera dalam dokumen tersebut.D/O dapat diterimakan dengan 
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menunjukan atau menyerahkan bill of lading.peraturan yang mengatur 

mengenai D/O secara internasional adalah UCC (uniform commercial 

code).Apa yang perlu diperhatikan importir atas D/O,yaitu tanggal dan 

masa berlakunya.Hal ini menunjukan bahwa jika waktu pengurusan barang 

melewati masa berlaku yang telah ditentukan,atau dikenakan sewa 

guadang ditambah dengan denda yang dihitungharian. Ali Purwito dan 

Indriani (2015;33) 

f. Certificate Of Analysis 

Beberapa Negara melakukan selain C/O atau SKAjuga beberapa 

sertifikasi,seperti Certificate Of Analysis (C.O.A) yang merupakan hasil 

analisis mengenai pengadilan dan pengawasan atas mutu satu produk atau 

barang yang di ekspor atau kata lain misalnya mengenai campuran barang 

kimia atau produk-produk untuk makanan kesehatan dan lainnya.Akan lebih 

jelas apabila di sertakan COA.Adanya kesalahan dalam produksi dan dalam 

menghadapi klaim dari konsumen dapat dibuktikan dari spesifikasi 

produk.ketentuan membuat sertifikasi analisis,sebagai peklengkap dari 

commercial invoice. Dokumen-dokumen tersebut penting bagi petugas  bea dan 

cukai untuk menentukan apakah akan dikenakan tambahan beamasuk,bea 

masuk berbeda atau apakah atas barang tersebut dapat peraturan larangan dan 

pembatasan.Dokumen-dokumen lain yang diperlukan  untuk barang barang 

tertentu seperti certificate of quarantine(untuk tumbuh-

tumbuhan,binatang,buah-buahan), certificate of sutveyour (untuk produk dari 

negara tertentu),dan lainnya,harus dapat dilampirkan sebagai kelengkapan 

dokumen atas importasi yang dilakukan. Ali Purwito dan Indriani (2015:30). 

4. Instansi-Instansi Yang Terkait Dalam Impor 

Dalam melaksnakan kegiatan pengurusan dokumen impor selalu 

berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta.Menurut 

pendapat para ahli pelaku ekspor impor,adapun instansi-instansi tersebut antara 

lain: 
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Menurut Suwarno (2011:128) pengertian perusahaan pelayaran dan 

freight forwarder adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan Pelayaran 

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik negara atau 

swasta,berbentuk perusahaan Negara persero,perseoran terbatas 

(PT),perseroaan comanditer (CV),dan lain-lain yang melakukan usaha jasa 

dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut 

muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan 

asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar),baik di dalam negri maupun luar 

negri. 

b. Freight Forwarder 

Freight  forwarder  adalah  lembaga jasa pengurusan transportasi yang 

mengkoordinasi angkutan multimoda,sehingga terselenggara angkutan 

terpadu sejak dari door ship sampai dengan door consigne.Pelaksanaannya 

tetap EMKL,PBM dan Pelayaran. 

Menurut Andi Susilo (2008:62 ) pengertian perusahaan pelayaran dan 

freight forwarder adalah sebagai berikut: 

c.Bank Devisa  

Peran bank dalam kegiatan ekspor dan impor sangat penting karena 

selain sebagai sebagai penyedia kredit ekspor,juga bisa mengamankan dan 

memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui letter of credit 

(L/C).Dari sisi eksportir,L/C merupakan jaminan kepastian pembayaran dari 

importir melalui bank.Selain itu bank juga di butuhkan dalam pembukaan 

L/C impor ,penyampaian dokumen pengapalan shipping document dan 

dalam negosiasi dokumen pengapalan tersebut.(Andi Susilo 2008:62) 

Menurut Andi Susilo (2013:16)pengertian perusahaan pelayaran dan 

freight forwarder adalah sebagai berikut: 

d. Perusahaan Asuransi. 

Perusahaan asuransi yang notabene bisa memberikan jaminan segala 

kerugian memegang peranan penting dalam perdagangan 
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internasional.Eksportir maupun importir tidak bisa memprekdisikan risiko 

atas komoditasnya.Tidak mungkin risiko tersebut di tanggung sendiri oleh 

eksportir atau importir.Oleh karena itu timbul pembayaran biaya tambang 

(ocean freight) yang dinamakan CIF (Cost Insurance freight)  yang biaya 

premi asuransinya ditanggung oleh eksportir atas permintaan importir 

e. PPJK/EMKL 

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang berganti nama menjadi 

perusahaan jasa kepabeanan (PPJK) sejak tanggal 1 April 1997 merupakan 

perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi 

ekspor dan impor di wilayah pabean.Perusahaan jasa ini juga berperan 

dalam kelancaran dalam proses stuffing (pemuatan barang ke dalam peti 

kemas) di gudang eksportir dan proses unstuffing(menurunkan muatan dari 

dalam peti kemas) di gudang importir. 

f. Bea dan Cukai 

Sebagai suatu lembaga yang berkaitan erat dengan perdagangan 

internasional,direktoral jendral bea dan cukai (DJBC) juga merupakan trade 

facilitator yang haus bisa memberikan kemudahan dalam pelayanan yang 

berkaitan dengan lalu-lintas barang di wilayah kepabeanan.Secara garis 

besar,peran DJBC dapat saya paparkan sebagai berikut: 

1. Merumuskan berbagai kebijakan kepabeanan dan cukai sesuai dengan  

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Merencanakan,melaksanakan,mengendalikan,mengevaluasi dan 

mengamankan lalu lintas barang masuk atau keluar pada wilayah 

kepabeanan.Selainitu juga memungut bea masuk dan cukai serta 

memberikan pelayanan,perizinan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum di wilayah kepabeanan 

berkaitan dengan lalu lintas keluar masuknya barang/produk/komoditas 

dalam kegiatan ekspor impor. 

Menurut Lasse (2014:30) penetapan jalur impor dari direktorat 

jendral bea dan cukai: 



13 
 

 
 

1. MERAH 

dengan perlakuan (a) intervensi secara fisik atas barang; (b) barang 

impor di izinkan keluar setelah seluruh kewajiban pungutan impor 

dipenuhi; dan (c) resiko melekat pada fisik barang 

(jumlah,jenis,spesifikasi, dan sebagainya) atau importer bermasalah. 

2. KUNING  

Dengan pelakuan (a) intervensi dokumen barang; (b) barang impor 

diizinkan keluar setelah seluruh kewajiban pungutan impor 

dipenuhi;dan (c) resiko melekat pada dokumen oleh importer yang 

eksistensi/jaminan finansialnya kurang kuat. 

3. HIJAU 

dengan pelakuan (a) intervensi dokumen;(b) barang impor dapat 

segera di keluarkan;dan (c) resiko melekat pada dokumen oleh 

importir yang ekstensi/jaminan finansialnya kurang kuat 

. 

2.2. Gambaran Umum PT.EMKL Wahyu Mandiri 

1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

PT.EMKL WAHYU MANDIRI merupakan perusahaan jasa yang 

bergerak dalam bidang ekspor dan impor.Perusahaan ini beralamat di jalan 

Semarang.Perusahaan telah memiliki ijin usaha yaitu 

SIUP.552.1/167.NPWP.02.069.518.5-517.000. 

Perusahaan ini didirikan pada awal tahun 2002.Dirintis oleh Bapak Tri 

Budoyo yang sampai saat ini masih menjabat sebagai pimpinan. Sebelum 

merintis usaha ini, Bapak Tri Budoyo terlebih dahulu bekerja di sebuah 

perusahaan jasa dalam bidang yang sama selama kurang lebih 6 tahun. 

Dengan modal pengalamannya, Bapak Tri Budoyo membuka usaha yang 

bergerak dalam bidang jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL ). 

Awalnya karyawan perusahaan hanya 4 orang dengan system 

pengoperasian perusahaan yang manual serta fasilitas kantor yang kurang 

mendukung. Berkat kegigihan dan keuletan dari Bapak Tri Budoyo 

perusahaan mengalami perkembangan. Seiring dengan berjalannya 
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waktu,perusahaan ini mengalami peningkatan dengan jumlah karyawan 30 

orang dan berada di wilayah Semarang. 

PT.EMKL Wahyu Mandiri menawarkan jasa pengiriman barang dengan 

komitmen memberikan kepuasan kepada klien untuk mendapatkan 

kepercayaan.Perusahaan ini terus mengalami perkembangan pada tahun 2007, 

fasilitas perusahaan lebih memadai.Perusahaan memiliki system keuangan 

yang berbasis komputer dan memiliki promosi yang baik. 

Visi dan Misi Perusahaan 

Adapun Visi dan Misi PT.EMKL Wahyu Mandiri adalah sebagai berikut  

1) Visi 

Menjadikan perusahaan yang berasaskan kekeluargaan dan kejujuran, 

serta berkomitmen tinggi terhadap tanggung jawab perusahaan. 

2) Misi 

a. Menciptakan Lapangan Pekerjaan. 

b. Melatih karyawan untuk menjadi tenaga keryawang handal. 

c. Sebagaiperusahaan yang memberikan pelayanan jasa ekspor-impor 

dengan prosedur yang mudah dan hasil yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

 

 

 

 

2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organisasi PT.EMKL Wahyu Mandiri Semarang 

 

 

 

TRI BUDOYO 

Direktur Utama 
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Gambar 3.1 

Sumber : Profil Perusahaan Tahun 2016 

Dalam suatu perusahaan baik itu perusahan swasta ataupun perusahaan 

pemerintah sangat perlu adanya suatu organisasi yang baik. Tanpa adanya 

suatu organisasi ini maka segala kegiatan dari perusahaan tidak akan 

berlangsung secara teratur yang mengakibatkan tujuan yang ditentukan semula 

tidak akan tercapai seperti yang diharapkan. Disamping itu berhasil atau 

tidaknya suatu manajemen dalam melaksanakan fungsi pengoperasian dapat 

dinilai dari kemampuan individu untuk menciptakan organisasi yang baik. 

Pada Struktur organisasi PT. EMKLWahyu Mandiri Semarang, masing-

masing bagian mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan di perusahaan tersebut agar dapat dijalankan dengan sebaik 

mungkin. 

Setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing. Job 

description dari PT.EMKL Wahyu Mandiri adalah sebagai berikut : 

a. Direktur Utama 

Saat ini direktur utama di PT. EMKL Wahyu mandiri semarang 

adalah Bapak Tri budiyono yang bertanggung jawab membawahi direktur 

General manager, yang bertugas sebage : 

1) Bertanggung jawab atas permodalan dan dana perusahaan. 

2) Menetapkan peraturan atau kebijakan dalam perusahaan.  

3) Mengawasi kinerja karyawan. 

b. Kepala keuangan  

ALEK 

Kepala 

Keuangan 

 

YANTI 

Kasir 

 

MUTAKIM 

Koordinator 

Ekspor 

 

AGUS 

NURSALIM 

Koordinator Impor 

 

ANDIK 

Operasional 

Ekspor 

 

IMAM 

Operasional 

Impor 
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Saat ini kepala keuangan di PT.EMKL wahyu mandiri semarang 

adalah Bapak Alek yang bertanggung jawab sebage : 

1) Bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan . 

2) Memeriksa laporan kas masuk dan keluar dari kasir. 

3) Melakukan pembukuan atas catatan kasir. 

c. Kasir 

Saat ini bagian kasir di PT.EMKL Wahyu andiri semarang adalah ibu 

yanti yang bertanggung jawab sebage : 

1) Mencatat setiap transaksi. 

2) Mengeluarkan dana sesuai dengan perintah atasan. 

3) Mencatat nota dan kuitansi. 

d. Koordinator Ekspor 

Saat ini kepala bagian Ekspor di PT.EMKL Wahyu mandiri semarang 

adalah Bapak Mutakim yang bertanggung jawab sebage : 

1) Mengkoordinir bagian operasional ekspor. 

2) Bertanggung jawab atas pekerjaan ekspor barang. 

3) Mengatur operasional ekspor. 

e. Koordinator impor  

Saat ini kepala bagian Impor di PT.EMKL Wahyu mandiri semarang 

adalah Bapak  agus nursalim yang bertanggung jawab sebage : 

1) Mengkoordinir bagian operasional impor. 

2) Bertanggung jawab atas pekerjaan impor barang. 

3) Mengatur operasional impor. 

f. Operasional Ekspor 

Saat ini kepala bagian  operasonal ekspor di PT.EMKL Wahyu 

mandiri semarang adalah Bapak andik dan bapak yuda yang bertanggung 

jawab sebage : 

1) Bertanggung jawab kepada coordinator ekspor. 

2) Menyelesaikan pekerjaan ekspor dengan baik dan tepat waktu. 

g. Operasional Impor 
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Saat ini kepala bagian  operasonal impor di PT.EMKL Wahyu mandiri 

semarang adalah Bapak Imam dan bapak Heru yang bertanggung jawab 

sebage : 

1) Bertanggung jawab kepada coordinator impor. 

2) Menyelesaikan pekerjaan impor dengan baik dan tepat waktu. 

3. Ruang Lingkup Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

Ruang lingkup kegiatan PT wahyu mandiri semarang sebagai ekspedisi 

muatan kapal laut meliputi : 

a. Clearence Document Ekspor – Impor 

b. Fiat PEB di Bea Cukai 

c. Trucking atau pengangkutan container 

d. Pembuatan COO 

4. Budaya Perusahaan  

Budaya perusahaan yang diterapkan dalam PT.EMKL Wahyu Mandiri 

adalah seluruh karyawan mengenakan seragam yang sama dan mengenakan 

tanda nama sesuai dengan jabatannya masing masing. Di dalam perusahaan ini 

seluruh karyawan memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin 

perusahaan.Selain itu, seluruh karyawan memiliki sikap yang ramah terhadap 

klien dan masyarakat luar.Hal inilah yang menjadi ciri perusahaan. 

5. Tujuan Perusahaan  

PT.EMKL Wahyu Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang pelayanan jasa terutama dalam berbagai pengeluaran dan pemuatan 

barang ekspor dipelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk memperlancar arus 

perdagangan Internasional. Tujuan dari perusahaan ini adalah : 

a. Menciptakan lapangan pekerjaan 

b. Memudahkan klien dalam mengirimkan barang baik di dalam maupun di 

luar negeri. 

c. Mendapatkan laba untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

6. Jam Kerja Perusahaan 

Pada PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang, jam kerja yang berlaku dari 

hari Senin sampai dengan Sabtu, tetapi hari efektif yang digunakan adalah 
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senin sampai dengan jumat. Pada hari senin sampai kamis jam kerja dimulai 

pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB, untuk hari Jumat dimulai pukul 

07.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB dan untuk hari sabtu dimulai pukul 08.00 

WIB sampai pukul 12.00 WIB.  

Khusus untuk hari minggu dan Hari Besar Nasional, semua karyawan 

diliburkan, namun hari kerja serta Hari Libur Nasional sewaktu-waktu dapat 

berubah menyesuaikan kebijakan yang diambil perusahaan. Hal ini berkaitan 

dengan pelaksanaan pelayanan dan menciptakan efektivitas serta efisiensi 

waktu bagi perusahaan. Secara garis besar tabel jam kerja PT. EMKL Wahyu 

Mandiri Semarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Hari dan Jam Kerja PT EMKL Wahyu Mandiri Semarang 

 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 08.00 – 16.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Selasa 08.00 – 16.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Rabu 08.00 – 16.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Kamis 08.00 – 16.30 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at 07.30 – 16.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu - - 

 

Sumber : Data Primer Yang Diolah Tahun 2016 

 


