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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

PT.Semen Indonesia (persero) Tbk saat ini sedang dalam proses akusisi 

pabrik-pabrik semen di beberapa negara tetangga, yaitu Myanmar, Vietnam dan 

Bangladesh dalam rangka memperluas pasarnya di Asean. Semen Indonesia telah 

kokoh menanamkan fondasi perusahaan dengan mengakusisi Than Long Cement 

Vietnam. Semen indonesia bukan saja berdaya kompetisi melawan perusahaan 

lokal, melainkan cukup tangguh berkompetisi di wilayah regional.  

Tercatat, Semen Indonesia merupakan BUMN pertama yang go 

internasional, sehingga di sini ada nilai pelopor atau perintis bagi Semen 

Indonesia. Semen Indonesia merupakan induk dari beberapa perusahaan semen di 

Indonesia yang secara geografis berbeda yakni Semen Padang, Semen Tonasa, 

dan Semen Gresik. 

PT.Semen Indonesia(persero) Tbk telah menginvestasikan Rp 1,5 triliun di 

pabrik Thang Long Cement, maka semen indonesia menguasai 70 persen dari 

saham Tang Long Cement. Tak hanya itu kini PT.Semen Indonesia (persero) Tbk 

berencana membangun sebuah pabrik di myanmar dengan nilai investasi sebesar 

US$ 200 juta (atau sekitar Rp 2 triliun). Pabrik tersebut akan mulai dibangun pada 

tahun 2014 ini dan akan beropersi pada tahun 2017, pabrik tersebut berkapasitas 

produksi 1 juta ton per tahun yang akan dipasarkan di Myanmar dan di Vietnam.2  

Sepanjang 2012, Semen Indonesia berhasil menjual 22,47 juta ton semen, 

meningkat 14,7 persen dibanding capaian 2011 sebesar 19,5 juta ton. 

Pertumbuhan penjualan yang sebesar itu berarti berhasil melampaui rata-rata 

pertumbuhan penjualan semen secara nasional yang hanya 14, 5 persen. Adapun 

wilayah penjualan PT.Semen Indonesia (persero)Tbk yaitu Semen Gresik tetap 

menjadi merk dagang Semen Indonesia untuk pasar Jawa Timur dan Jawa Tengah 

sedangkan Semen Padang untuk sekitar Sumatera Barat dan sekitarnya serta 

Jakarta, sedangkan Semen Tonasa untuk kawasan Indonesia timur. Sementara 

Thang Long Cement untuk Vietnam, Singapura dan Bangladesh.  
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Dalam proses ekspansinya PT. Semen Indonesia(persero)Tbk telah melakukan 

pengembangan pembangunan dan perluasan pabrik di Indonesia, selain 

memperluas wilayah di Semen Padang dan Semen Tonasa, PT. Semen Indonesia 

(persero)Tbk mulai membangun pabrik Semen Gresik, yang dalam proses 

komunikasinya diharapkan tercapainya komunikasi yang harmonis antara 

perusahaan dan warga sekitar wilayah pabrik.  

Freight Forwarding adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili 

kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan 

bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, 

laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan sortasi, 

pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelasaian 

dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, 

asuransi atas pengiriman barang serta penyelasaian tagihan dan biaya-biaya 

lainnya berkenaan dengan pengiriman barang oleh yang berhak menerimanya. 

PT. Semen Indonesia (persero) Tbk memilih beberapa anak perusahanya 

cabang Surabaya dan cabang Gresik sebagai EMKL, Freight forwarder, Bongkar 

muat yang dipercayai nya dibawah naungan PT.Pelindo 2 dan mempunyai visi 

dan misi yang cocok PT. Semen Indonesia(persero)Tbk memiliki terobosan 

sebagai perusahaan produksi sebagai berikut : 

1. Menindaklanjuti arahan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk anak 

perusahaan harus memper lancar alurnya barang-barang yang dijadikan 

bahan produksi semen misalnya steel and cord belt for bucket elevator dll. 

2. Adanya peluang di pelabuhan terbesar kedua setelah Tanjung Priok, yaitu 

Pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong Surabaya. Telah 

beroperasinya Pelabuhan Teluk Lamong, tentunya menjadi kesempatan 

untuk PT. Semen Indonesia (persero) Tbk untuk menyandarkan kapal-

kapalnya dan mempermudah proses distribusi barang-barang impornya. 

3. PT. Semen Indonesia (persero) Tbk menjadi perusahaan produksi Semen 

internasional dan mampu bersaing dengan perusahaan asing yang selama ini 

mendominasi pasar Dunia. 
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Melihat Impor barang yang kini semakin banyak, penulis ingin lebih dalam 

mempelajari tentang bagaimana prosedur pengadaan barang impor yang 

berkaitan dengan ekspor dan penulis  ingin lebih dalam mempelajarinya, 

maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peran Freight 

Forwarding,dalam pembuatan tugas dan tanggung jawabnya yaitu dalam 

karya tulis ini penulis mengambil judul “pelayanan penerimaan barang 

impor steel and cord belt for bucket elevator milik PT. Semen Indonesia 

Cabang Tuban”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam kegiatan Impor barang tidak hanya pada jual beli barang antar 

Negara ,tetapi dalam pelaksanaanya juga melibatkan berbagai intansi dalam 

melalui prosedur yang baku, maka bertolak dari latar belakang diatas agar tidak 

menyimpang dari judul penulis akan member batasan – batasan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelayanan penerimaan barang impor steel and cord belt for 

bucket elevator milik PT. Semen Indonesia (persero) Tbk? 

2. Instansi – instansi siapa saja yang terkait dalam pelayanan penerimaan 

barang impor steel and cord belt for bucket elevator milik PT. Semen 

Indonesia (persero) Tbk? 

3. Apa dokumen – dokumen yang dibuat dalam pelayanan penerimaan 

barang impor steel and cord belt for bucket elevator milik PT. Semen 

Indonesia (persero) Tbk? 

4. Apa kendala – kendala yang dihadapi dalam pelayanan penerimaan barang  

impor steel and cord belt for bucket elevator milik PT.  Semen Indonesia 

(persero) Tbk? 

1.3 Tujuan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Selama melaksanakan Praktek Darat ini, penulis ingin mengetahui secara  

langsung di dalam praktek, dan dapat membandingkan teori yang telah di dapat di 

perkuliahan maupun di Studi Kepustakaan mengenai prosedur impor yang 

merupakan kegiatan untuk menerima barangdari luar Negeri. 

1.3.1. Sehingga penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui pelayanan penerimaan barang impor steel and cord 

belt for bucket elevator milik PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. 

b. Untuk mengetahui instansi – instansi yang terkait dalam kegiatan 

pelayanan penerimaan barang impor steel and cord belt for bucket 

elevator milik PT.Semen Indonesia (persero) Tbk. 

c. Untuk mengetahui dokumen – dokumen yang digunakan dalam 

pelayanan penerimaan barang Impor steel and cord beltfor bucket 

elevator milik PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. 

d. Untuk mengetahui Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelayanan 

penerimaan barang impor steel and cord belt for bucket elevator milik 

PT.Semen Indonesia (persero) Tbk. 

 

1.3.2. Kegunaan Penulisan 

a. Bagi Instansi 

 Bagi instansi hasil penelitian ini dapat lebih meningkatkan mutu 

pengetahuan pendidikan untuk menghasihkan sumber daya manusia 

yang lebih mengetahui tentang Kepabeanan atau Kawasan Berikat. 

b. Bagi Penulis 

 Bagi penulis hasil penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan atau 

ilmu dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana 

pengembangan sesuai dengan teori-teori yang telah di peroleh 

sebelumnya pada saat waktu mengikuti praktek darat selama 4 (empat) 

bulan. 

c. BagiTaruna/ Mahasiswa 

 Bagitaruna/ mahasiswa hasil penelitian ini berguna untuk menambah 

wawasan pengalaman dan sebagai gambaran ketika para taruna  nanti 

akan melaksanakan praktek darat di Kawasan Berikat. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Agar dapat diperoleh suatu penyusunan dan pembahasan karya tulis yang 

sistematis, terarah pada objek masalah yang dipilih, maka penulis akan 
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memberikan gambaran secara garis besar. Adapun sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan 

Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang Pengertian Impor dan Importir, Dokumen – dokumen 

dalam kegiatan impor, Instansi – Instansi terkait dalam Kegiatan Impor, 

Gambaran Umum Objek Penulisan,  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang Jenis dan Sumber Data Serta Metode Pengumpulan 

Data. 

BAB  IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan pelayanan 

impor, proses pelayanan impor, instansi yang terkait dalam impor, dokumen yang 

terkait pelayanan impor, kendala kendala yang dihadapi dalam impor. 

BAB V PENUTUP 

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran penulis terhadap permasalahan yang 

dibahas. 

Kesimpulan : Merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari 

pembahasan sesuai dengan tujuan penulisan. 

Saran: Merupakan anjuran yang dipandang perlu berdasarkan kesimpulan yang 

diambil. 

 

 

 


