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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Impor 

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean 

Indonesia. (Herman Budi Sasono, 2012) 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Impor adalah kegiatan 

memasukkan barang ke dalam daerah pabean.(Ibid. Departemen Perdagangan) 

Secara sederhana pengertian impor adalah memasukkan barang barang dan 

jasa atau modal yang berasal dari diluar daerah pabean,dengan tujuan untuk 

dipakai,dimiliki,dialihkan atau dijual dengan mendapatkan manfaat atau 

keuntungan atas barang ,jasa atau modal dimaksud.(Indriani, 2008) 

Menurut Pasal 1 butir 13 UU No.10 Tahun 1995 definisi impor adalah 

kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.Dari pengertian itu dapat 

disimpulkan bahwa Impor adalah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah 

pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku yang menyangkut 

dua Negara pengirim barang (Negara Importir) dan Negara penerima 

barang.Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hokum yang 

telah mendapat ijin dari Departemen Perdagangan. 

2.2. Pengertian Importir 

“Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum 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. Registrasi 

importir dapat dilakukan secara online melalui situs resmi. (Herman Budi Sasono, 

2013) 

Menurut Kamus Lengkap Perdagangan Internasional “Importir” adalah 

seseorang  atau badan usaha yang membawa barang dari luar negeri ke suatu 

Negara untuk diperdagangkan. 

Ada empat jenis importir yaitu : 

a. Importir Umum 
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Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat 

memperoleh kedudukan sebagai importer umum atau lazim disebut 

General Importir.Semua pemegang API atau APIS umum. 

b. Importir Terdaftar 

Importir yang telah mempunyai register baik di Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,yang 

memperoleh izin untuk memasukkan barang-barang tertentu. 

c. Importir Produsen 

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan tidak memungut PPN 

atau dengan memberikan penangguhan bea masuk atas barang-barang 

yang diimpor dapat berupa bahan baku,bahan baku penolong dengan 

tujuan untuk ekspor. 

d. Produsen Impor 

Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang sejenis dengan 

hasil produksinya yang telah diperlukan  untuk memenuhi kekurangan 

kebutuhan. 

2.3. Dokumen –Dokumen dalam Kegiatan Impor 

Dokumen-dokumen dalam perdagangan Internasional adalah aspek penting 

yang perlu diperhatikan di saat sebelum melakukan proses impor barang. 

Adapun Jenis – jenis dokumen impor sebagai berikut : 

a. Surat Kuasa 

Surat Kuasa adalah surat yang dibuat oleh instansi, lembaga, organisasi 

atau pribadi dengan tujuan memberi kuasa kepada seseorang yang 

namanya tercantum dalam surat untuk mengambil alih hak atau wewenang 

sebagaimana yang tertuang dalam surat.(kamdhi, 2002) 

b. Invoice 

Invoice (Faktur) adalah sutau dokumen penting dalam perdagangan sebab 

dengan data – data dalam invoice ini dapat diketahui berapa jumlah wesel 

yang akan ditarik,jumlah penutupan asuransi,dan penyelesaian segala 

macam bea masuk.(Andrian Sutedi,2014) 
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Invoice ini dikeluarkan oleh eksportir untuk importir. Pada umumnya 

dokumen ini berisi tentang: 

1) Jumlah Barang (Quantity) 

2) Perhitungan pembayaran (Payment Breakdown) 

3) Harga Satuan (Unit Price) 

4) Harga Total (Total Price) 

Invoice (Faktur) terdiri atas beberapa bentuk,yaitu: 

1) Proforma Invoice 

Proforma Invoice merupakan tawaran kepada pembeli untuk 

menempatkan pesanannya yang pasti ,biasaya berisi syarat-syarat 

jual beli dan harga barang sehingga setelah adanya persetujuan dari 

pembeli,aka nada kontrak yang pasti sesuai dengan ketentuan 

dalam proforma invoice.(Andrian Sutedi,2014) 

Proforma Invoiceini biasanya digunakan apabila: 

a. Pembayaran atas harga barang dilakukan sebelum 

pengapalan 

b. Barang- barang diekspor sebelum adanya kontrak 

perdagangan yang pasti.Jadi proforma invoice 

inimemberikan keterangan penempatan barang-barang itu. 

c. Digunakan sebagai data penumpang dan sarana pendukung 

dalam suatu tender. 

2) Commercial Invoice 

Istilah lain yang sering digunakan dalam masyarakat adalah 

“Invoice”Commercial Invoice ini bukan hanya merupakan tawaran 

seperti halnya Proforma Invoice,melainkan nota perincian tentang 

jenis barang,hargabarang,dan keterangan lain yang berhubungan 

dengan barang tersebut.Commercial Invoiceini dibuat oleh penjual 

(eksportir) yang ditunjukan kepada pembeli (Importir).Dalam 

Commercial Invoice dapat terjadi perincian harga barang-barang 

yang tercantum bukan merupakan harga yang ditawarkan.Hal ini 

dimungkinkan apabila telah ada kesepakatan bahwa eksportir akan 
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menagih kepada pembeli sebesar jumlah yang sebenarnya.(Andrian 

Sutedi,2014) 

3) Consular Invoice 

Consular Invoice adalah suatu invoice yang dikeluarkan 

oleh instansi resmi yakni kedutaan dan konsulat.Ketentuan 

mengenai Consular Invoice ini berbeda – beda di setiap Negara,ada 

yang menentukan Consular Invoice ini tidak mutlak diperlukan da 

nada juga yang menentukan itu harus ada.Perlumya Consular 

Invoice antara lain untuk memeriksa harga jual barang 

dibandingkan dengan harga pasar.(Andrian Sutedi,2014) 

 

c. Packing List 

Packing List atau daftar pengepakan adalah dokumen berisi daftar 

perincian barang-barang yang dipakai,mengenai jenis dan  jumlah 

satuan dari barang yang terdapat dalam tiap hari peti atau total 

keseluruhanya sama dengan yang terdapat dalam invoice(Andrian 

Sutedi,2014). 

d. Bill Of Lading 

Bill Of Lading adalah tanda terima barang yang telah dimuat di 

dalam kapal laut,merupakandocument of title yang berarti sebagai 

bukti atas kepemilikan barang .Di samping itu merupakan bukti dari 

adanya perjanjian pengangkutan barang-barang melalui laut. 

Bill Of Lading (kononsemen) merupakan dokumen pengapalan 

yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau 

pengamanan.Pihak-pihak yang tercantum dalam Bill Of Ladingadalah: 

1) Shipper yaitu pemilik kapal yang dalam banyak hal merupakan 

pengirim. 

2) Consignee yaitu pihak penerima barang.Kepadanya akan 

diberlakukan tentang saat tibanya barang. 

3) Carrier perusahaan pelayaran yang berhubungan dengan 

perusahaan tersebut. 
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Bill Of Lading (B/L) mempunyai 3 fungsi yakni : 

1) Sebagai tanda penerimaan kuitansi barang-barang yang diterima 

oleh pengangkut (carrier)dan pengirim barang (Shipper) ke suatu 

tempat tujuan dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan 

kepada pihak penerima (Consignee). 

2) Sebagai bukti kepemilikan atas barang 

3) Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan dan penyerahan 

barang-barang antara pihak pengangkutan dan pengiriman. 

e. Cargo Insurance Policy 

Menurut (Ali Purwito&Indriani, 2015)Cargo Insurance Policy 

fungsinya hampir sama dengan certificate of insurance yaitu 

kesepakatan antara dua belah pihak,dimana suatu pihak menjamin 

terhadap kejadian (occurance) yang terjadi atas barang-barang yang di 

angkut oleh suatu sarana pengangkut.Di dalam dokumen tersebut 

dijelaskan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dan 

mekanisme tuntutan ganti rugi yang harus dilaksanakan.Cargo 

Insurance Policydimaksudkan sebagai asuransi untuk pengangkutan 

yang memberikan perlindungan atas pengangkutan barang dari 

pelabuhan pemuatan ke pelabuhan tujuan akhir.Dalam dokumen 

tersebut tidak mencantumkan dan dinyatakan mengenai kadaluwarsa 

berlakunya,keterbatasan masa berlaku Cargo Policy dapat 

menghambat penyelesaian tuntutan atau claim dari pihak –pihak yang 

telah menutup asuransi untuk barang –barang yang dikirim atau di 

angkut dan penerima barang. 

f. Certificate Of Origin 

Certificate Of Origin merupakan surat pernyataan yang 

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan ditandatangani untuk 

membuktikan/menerangkan Negara asal suatu barang.Instansi yang 

berwenang ini misalnya Departemen perdagangan,Kantor Dagang dan 

Bea Cukai.(Andrian Sutedi,2014) 

g. Pemberitahuan Impor Barang 
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PIB merupakan pemberitahuan atas barang yang akan diimpor 

berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai dengan prinsip self 

assessment. self assessment merupakan suatu system yang diterapkan 

oleh Bea dan Cukai dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan dan 

tanggung jawab kepada pengguna jasa kepabeanan. 

h. Delivey Order 

Delivey Order merupakan Dokumen ini dikeluarkan anatara lain 

oleh bank sebagai perintah order kepada gudang untuk menyerahkan 

barang-barang yang disimpan di gudang tersebut atau nama bank 

kepada yang memegang atau pihak yang disebut dalam Delivey Order 

.Biasanya Delivey Order dikeluarkan oleh bank pada saat barang-

barang dimasukkan dalam gudang dan diserahkan kepada pembeli 

(importir) atau dikapalkan kembali Delivey Order.Dapat juga 

berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan bea cukai untuk 

mengeluarkan barang darim pelabuhan.(Andrian Sutedi ,2014). 

i. Certificate of Analysis 

Dokumen Certificate of Analysis menerangkan bahan-bahan dan 

proporsi bahan yang terdapat dalam barang-barang tertentu yang 

diharuskan pemeriksaannya.Penelitian ini dilakukan oleh badan analis 

bahan-bahan kimia atau obat-obatan yang berdiri sendiri.(Andrian 

Sutedi ,2014). 

j. Notice Of Arrival (NOA) 

Notice Of Arrival (NOA) merupakan Pemberitahuan Kedatangan 

Barang kepada importer dengan menyertakan data –data dokumen 

barang serta salinan dokumen barang (Bill Of Lading,Invoice,Packing 

List) melalui media fax,telepon atau email. 

k. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) 

Merupakan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari DJBC 

berdasarkan berkas PIB dan dokumen yang dikirim secara online 

melalui jaringan EDI (Elektronic Data Interchange) sudah diperiksa 

oleh DJBC. 
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l. Billing DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) 

Merupakan surat setoran pabean cukai dan pajak dengan nomor 

620160300203735 pembayaran BM dan PDRI dilakukan pada Bank 

Devisa Online ,melalui transfer antar rekening serta memperoleh bukti 

pembayaran berupa surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka 

impor. 

2.4. Instansi – Instansi terkait dalam Kegiatan Impor 

a. Importir/Pembeli/Buyer 

Orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Impor 

(API) atau Angaka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang mengimpor 

barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean.Importir 

wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jenderal.Registrasi 

importir dapat dilakukan secara online melalui situs resmi 

http://www.beacukai.go.id.Menurut Herman Budi Sasono. 

b. PPJK / EMKL 

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang berganti nama menjadi 

Pengurusan Pelayanan 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 petikemas digudang eksportir dan proses unstuffing 

(Menurunkan muatan dari dalam petikemas) di gudang importir.(Ali 

Purwito, & Indriani, 2015) 

c. Maskapai Perusahaan Pelayaran (Shipping Line) 

Pelayaran merupakan angkutan internasional meskipun angkutan melalui 

udara dan darat cukup berkembang baik.Hambatan dalam bidang angkutan 

ini akan sangat mempengaruhi perdagangan internasional.Maskapai 

pelayaran/perkapalan bertugas menerima barang-barang dagang dari 

shipper/eksportir/freight forwarder,mengatur pengangkutan barang-

http://www.beacukai.go.id/
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barang,dan menerbitkan Bill Of Lading (B/L) atau surat bukti muat barang 

(Andrian Sutedi,2014). 

d. Pabean 

Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai gawang lalu lintas 

komoditi internasional.Di samping mengamankan pemasukan keuangan 

Negara bagi kepentingan APBN pabean membantu eksportir dan importir 

dalam memperlancar arus barang dan penumpang,tetapi tidak untuk 

sebaliknya (Andrian Sutedi,2014). 

e. Bea dan Cukai (Custom) 

Bagi eksportir bea cukai bertindak sebagai pihak yang meneliti 

dokumen,pembayaran pajak dan memberikan izin barang untuk dimuat di 

kapal.Bagi importir , bea cukai bertindak sebagai agen dan akan 

memberikan izin untuk pelepasan barang-barang bila telah dilakukan 

pembayaran,dengan menunjukan dokumen B/L atau di Indonesia PPUD 

(Andrian Sutedi,2014). 

f. Freight Forwarding 

Komoditi yang akan diangkut dan dimuat ke dalam sarana pengangkut 

atau dikeluarkan dari tempat penimbunan dapat menggunakan sarana 

Freight Forwarding .Pengertian Freight Forwarding  adalah orang atau 

badan yang melakukan kegiatan pelayanan tertentu,terutama di bidang 

transportasi dan pengangkutan barang – barang dari suatu pelabuhan 

disuatu Negara ke Negara lainnya.Perusahaan ini akan mencarikan model 

transport,dengan rute yang akan menghemat biaya, dengan menyediakan 

sarana pengangkut yang dibutuhkan ,dengan menyediakan beberapa 

layanan seperti : penyelesaian pengeluaran barang serta pembayaran bea 

masuk dan pajak dalam rangka impor,penerbitan Bill of Lading 

,pengurusan surat keterangan asal,asuransi,manajemen inventory dan 

lainnya yang berkaitan.(Ali Purwito,& Indriani, 2015). 

g. Perusahaan Asuransi 

Risiko atas barang baik di darat maupun di laut tak mungkin dipikul 

sendiri oleh para eksportir atau importir.Maskapai asuransi memegang 
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peranan yang tidak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan 

kontrak perdagangan internasional yang dapat menjamin risiko terkecil 

dalam setiap transaksi itu.Maskapai asuransi bertugas mengasuransikan 

barang-barang yang dikapalkan sesuai nilai yang disyaratkan dan 

mengeluarkan sertifikat/polis asuransi untuk menutupi risiko yang 

dikehendaki,menyelesaikan tagihan/tuntunan kerugian-kerugian bila 

ada.(Andrian Sutedi,2014) 

h. PT.PELINDO III 

Di Indonesia pengusaha pelabuhan adalah PT.Pelindo yang menyediakan 

semua fasilitas pelabuhan .Sebagai pelabuhan Internasional ,perusahaan ini 

harus mengikuti regulasi nasional maupun internasional,seperti keamanan 

dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional.Pelabuhan 

internasional pintu utama ekspor dan impor tak lepas dari regulasi 

internasional yang mengatur keamanan dan ketersediaan fasilitas yang 

berstandar internasional ,pengusaha pelabuhan harus mampu mengadopsi 

dan melaksanakan dengan baik safe framework of standard to secure dan 

Facilitate Global Trade (SAFE-FoS),hal ini di akui oleh Tim Diagnostic 

menjadi salah satu dari 174 anggota Negara anggota World Custom 

Organization (WCO) dan 155 negara untuk melaksanakan SAFE-FoS. 

 SAFE-FoS memiliki empat pokok untuk dilaksanakan oleh setiap Negara 

anggota yaitu : penerapan advanced electronic cargo 

information,penerapan  risk management,penggunaan non intrusive 

inspection (scanning) dan memfasilitasi pelaku bisnis yang telah 

memenuhi standar (legatimate).(Ali Purwito,& Indriani,2015) 

i. Surveyor 

 Pada umumnya eksportir dan importir berada dalam jarak yang berjahuan 

,dalam arti geografis,sehingga bonafiditas dan integritas masing-masing 

kurang dapat diketahui.Oleh karena itu,diperlukan pihak ketiga yang netral 

dan objektif dapat memberikan kesaksian mutu,jenis,kuantum,keaslian, 

kondisi harga dan tarif bea dari komoditi atau produk yang 

diperdagangkan .Dalam hal ini dapat dijalankan oleh badan usaha ,juru 
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periksa atau juru timbang yang disumpah dalam perdagangan 

internasional. 

 Juru Periksa ini tidak saja penting mengecek bonafiditas eksportir dan 

importir.Bahkan pemerintah telah memanfaatkan juru periksa ini 

mengamankan bea masuk impor dan sertifikat ekspor ,dengan 

diberlakukannya ketentuan Laporan Kebenaran Pemeriksa (LKP) untuk 

ekspor dan impor.Surveyor/pemeriksa yang ditunjuk oleh pemerintah 

,berwenang dalam pemeriksaan mutu,jumlah barang,pemeriksaan barang-

barang ekspor tertentu di Negara tempat tibanya barang,dan pemeriksaan 

kebenaran baran-barang impor di Negara asal impor barang,dengan surat 

LKP itu (Andrian Sutedi, 2014). 

2.5. Gambaran Umum Objek Penulisan 

1. Sejarah singkat perusahaan 

PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang industri semen. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 

oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per 

tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991 Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta 

dan Bursa Efek Surabaya serta merupakan BUMN pertama yang go public 

dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Sampai dengan 

tanggal 30 September 1999 komposisi kepemilikan saham berubah menjadi 

Pemerintah RI 15,01%, Masyarakat 23,46% dan Cemex 25,53%. 

Pada Tanggal 27 Juli Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham 

CEMEX S.S de. C.V pada Blue valley Holdings PTE Ltd. Sehingga 

komposisi kepemilikan saham sampai saat ini berubah menjadi Pemerintah 

RI 51,01%, Blue Valley Holdings PTE Ltd 24,90%, dan masyarakat 

24,09%.Saat ini kapasitas terpasang Semen Gresik Group (SGG) sebesar 

16,92 juta ton semen per tahun, dan menguasai sekitar 46% pangsa pasar 

semen domestik. 

Perseroan memproduksi berbagai jenis semen, antara lain :  
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a. Semen Portland Tipe I. Dikenal pula sebagai ordinary Portland Cement 

(OPC), merupakan semen hidrolis yang dipergunakan secara luas 

untuk konstruksi umum, seperti konstruksi bangunan yang tidak 

memerlukan persyaratan khusus, antara lain : bangunan, perumahan, 

gedung bertingkat, jembatan, landasan pacu dan jalan raya. 

b. Semen Portland Tipe II. Di kenal sebagai semen yang mempunyai 

ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Misalnya untuk 

bangunan di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, beton 

massa dan bendungan. 

c. Semen Portland Tipe III. Semua jenis ini merupakan semen yang 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan yang 

memerlukan kekuatan tekan awal yang tinggi setelah proses 

pengecoran dilakukan dan memerlukan penyelesaian secepat mungkin. 

Misalnya digunakan untuk pembuatan jalan raya, bangunan tingkat 

tinggi dan bandar udara. 

d. Semen Portland Tipe V. Semen jenis ini dipakai untuk konstruksi 

bangunan-bangunan pada tanah/air yang mengandung sulfat tinggi dan 

sangat cocok untuk instalasi pengolahan limbang pabrik, konstruksi 

dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan dan pembangkit tenaga 

nuklir. 

e. Special Blended Cement (SBC). Semen khusus yang diciptakan untuk 

pembangunan mega proyek jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) 

dan cocok digunakan untuk bangunan di lingkungan air laut. Dikemas 

dalam bentuk curah. 

f. Portland Pozzolan Cement (PPC). Semen Hidrolis yang dibuat dengan 

menggiling terak, gypsum dan bahan pozzolan. Digunakan untuk 

bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan 

panas hidrasi sedang. Misalnya, jembatan, jalan raya, perumahan, 

dermaga, beton massa, bendungan, bangunan irigasi dan fondasi pelat 

penuh. 
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2. Profil Perusahaan 

 

Gambar. 2.1.Logo perusahaan 

Sumber : PT.Semen Indonesia(persero)Tbk 

 

peresmian dan pergeseran kepemilikan 

Perusahaan diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus1957 oleh 

Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per 

tahun, dan di tahun 2014 kapasitas terpasang mencapai 31,8 juta ton/tahun. 

Pada tanggal 8 Juli 1991 saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta 

dan Bursa EfekSurabaya (kini menjadi Bursa Efek Indonesia) serta 

merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar 

saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang saham pada saat itu: Negara 

RI 73% dan masyarakat 27%. 

Pada bulan September 1995, Perseroan melakukan Penawaran Umum 

Terbatas I (Right Issue I), yang mengubah komposisi kepemilikan saham 

menjadi Negara RI 65% dan masyarakat 35%. Pada tanggal 15 September 

1995 PT Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT 

Semen Tonasa.Total kapasitas terpasang Perseroan saat itu sebesar 8,5 juta 

ton semen per tahun. 
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Pada tanggal 17 September 1998, Negara RI melepas kepemilikan 

sahamnya di Perseroan sebesar 14% melalui penawaran terbuka yang 

dimenangkan oleh Cemex S. A. de C. V., perusahaan semen global yang 

berpusat di Meksiko. Komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Negara 

RI 51%, masyarakat 35%, dan Cemex 14%. Kemudian tanggal 30 September 

1999 komposisi kepemilikan saham berubah menjadi: Pemerintah Republik 

Indonesia 51,0%, masyarakat 23,4% dan Cemex 25,5%. 

Pada tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex 

Asia Holdings Ltd. kepadaBlue Valley Holdings PTE Ltd. sehingga 

komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Negara RI 51,0% Blue 

Valley Holdings PTE Ltd. 24,9%, dan masyarakat 24,0%. Pada akhir Maret 

2010, Blue Valley Holdings PTELtd, menjual seluruh sahamnya melalui 

private placement, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan berubah 

menjadi Pemerintah 51,0% dan publik 48,9%. 

August 10, 2016 

Gambar 2.2 : Grafik Saham 

Sumber : PT. Semen Indonesia 

3. Lokasi Pabrik 

Lokasi pabrik sangat strategis di Sumatera, Jawa dan Sulawesi 

menjadikan Semen Gresik Group (SGG) mampu memasok kebutuhan semen 
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di seluruh tanah air yang didukung ribuan distributor, sub distributor dan 

toko-toko. Selain penjualan di dalam negeri, SGG juga mengekspor ke 

beberapa negara antara lain: Singapura, Malaysia, Korea, Vietnam, Taiwan, 

Hongkong, Kamboja, Bangladesh, Yaman, Norfolk USA, Australia, Canary 

Island, Mauritius, Nigeria, Mozambik, Gambia, Benin dan Madagaskar. 

 

a) Semen Padang.  

Semen Padang memiliki 4 (empat) pabrik semen, kapasitas terpasang 

5,24 juta ton semen pertahun berlokasi di Indarung, Sumatera Barat. 

Semen padang memiliki 5 pengantongan semen, yaitu : Teluk Bayur, 

Belawan, Batam, Tanjung Priok dan Ciwandan. 

b) Semen Gresik. 

Semen Gresik memiliki 3 pabrik dengan kapasitas terpasang 8,2 juta 

ton semen per tahun yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Semen 

Gresik memiliki 2 pelabuhan, yaitu : Pelabuhan khusus Semen Gresik 

di Tuban dan Gresik. 

c) Semen Tonasa. 

Semen Tonasa memiliki 3 pabrik semen, kapasitas terpasang 3,48 juta 

ton semen per tahun, berlokasi di Pangkep, Sulawesi Selatan. Semen 

Tonasa memiliki 7 (tujuh) pengantongan semen, yaitu : Biringkasi, 

Makassar, Samarinda, Banjarmasin, Bitung, Palu, Ambon, Celukan 

Bawang, Bali. 

4. Sertifikasi 

Dalam menghadapi tantangan era globalisasi pasar bebas, maka 

SGG telah menerapkan sistim manajemen dan mendapatkan beberapa 

sertifikat sebagai berikut: 

a) Sistim Manajemen Mutu SNI 19-9001-2001 dan ISO 9001:2000, 

sertifikat No. ID03/0267 dari SGS sejak Mei 1996. 

b) Sistim Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004, sertifikat no 

GB01/19418 dari SGS sejak Februari 2001. 



20 
 

 
 

c) Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sejak 

1999 dan OHSAS 18001:2007 sejak bulan Nopember 2007 dari SGS. 

d) Memperoleh Sertifikat Akreditasi Laboratorium Pengujian Bahan dari 

KAN yang telah menerapkan secara konsisten ISO/IEC 17025:2000 

sejak Nopember 2002 dan ISO/IEC 17025:2005 sejak Maret 2007. 

e) API Monogram Sertifikat no. 10A-0044 dari American Petroleum 

Institute New York.  

5. Visi Dan Misi Perusahaan 

a) Visi 

Menjadi perusahaan persemenan bertaraf internasional yang terkemuka 

dan mampu meningkatkan nilai tambah kepada para pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

b) Misi 

1) Memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya 

yang berorientasikan kepuasan konsumen dengan menggnakan 

teknologi yang ramah lingkungan. 

2) Mewujudkan manajemen perusahaan yang berstandar internasional 

dengan menjunjung tinggi etika bisnis, semangat kebersamaan, dan 

bertindak proaktif, efisien serta inovatif dalam berkarya. 

3) Memiliki keunggulan bersaing dalam pasar semen domestik dan 

internasional. 

4) Memberdayakan dan mensinergikan unit-unit usaha strategi untuk 

meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. 

5) Memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan pemangku 

kepentingan (stakeholders) terutama pemegang saham, karyawan dan 

masyarakat sekitar. 
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6. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3: Struktur organisasi 

Sumber : PT.Semen Indonesia(persero)Tbk 

 

7. Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Bagian 

I. Direktur Komersial 

Mengelola kegiatan komersial Perusahaan,tugas utama Direktur 

Komersial adalahmengatur transaksi bisnis Perusahaan, baik pembelian 

bahan baku maupun penjualanproduk. Bertugas juga membuat 

perencanaan dan anggaran atas pengadaan barang danpenjualan. 

Adapun tugas dan Tanggung Jawab Manager Commercial adalah : 

a. Mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi 

perusahaan. 

b. Mengawasi produksi barang dan penyedia jasa   perusahaan jasa . 

c. Meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam 

mendukung visi dan misi perusahaan. 

d. Membuat pengembangan operasi dalam jangka pendek dan jangka 

panjang. 

Dibawah  kepemimpinan Manager Commercial yaitu :  

a. Assistant Manager dalam bagian Commercial 

b. Assistant Manager dalam bagian Japom ( Jasa Operasi Marine) atau 

sales 
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II. Departemen Pemasaran 

a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis yang 

menyangkut pemasaran. 

b. Memonitoring dan mengarahkan proses-proses diseluruh divisi 

direktorat pemasaran. 

c. Melakukan koordinasi strategis antar direktorat. 

d. Memberikan masukan pada direktur utama dalam memutuskan hal-

hal yang berkaitan dengan pemasaran. 

Wewenang Departemen Pemasaran yaitu : 

a) Menetapkan pedoman harga barang dan jasa. 

b) Menetapkan dan mengevaluasi upaya strategis dan kebijakan 

pemasaran serta pengadaan barang dan jasa. 

c) Menetapkan sistem pengendalian hasil produksi serta bahan baku 

dan pelengkap. 

III. Departemen Distribusi Dan Logistik 

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemgembangan sarana 

distibusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik, 

perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana 

distribusi dan perdagangan antar pulau. 

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan sarana 

distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama logistik, 

perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana 

distribusi dan perdagangan antar pulau. 

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distibusi, kerja 

sama logistic, perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta 

pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau. 

4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, 

kerjasama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta 

pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau. 
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5. Penyiapan evaluasi dan pelapaoran dibidang pengembangan sarana 

distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama logistik, 

perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana 

distribusi dan perdagangan antar pulau dan  

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 

IV. Departemen Pengadaan Strategis 

1. Merancang hubungan yang tepat dengan supplier. 

Hubungan dengan supplier bisa bersifat kemitraan jangka panjang 

maupun hubungan transaksional jangka pendek.Baik berupa model 

hubungan, relationship, berapa jumlahSupplier. 

2.  Memilih supplier. 

Kegiatan memilih supplier bisa memakan waktu dan sumber daya 

yang tidak sedikit apabila supplier yang dimaksud adalah supplier 

kunci.Kesulitan akan lebih tinggi kalau supplier-supplier yang akan 

dipilih berada di mancanegara (global suppliers).Supplier-supplier 

kunci yang berpotensi untuk menjalin hubungan jangka panjang, 

proses pemilihan ini bisa melibatkan evaluasi awal, mengundang 

mereka untuk presentasi, kunjungan lapangan (site visit) dan 

sebagainya.Pemilihan supplier-supplier kunci harus sejalan dengan 

strategi 

supply chain. 

3. Memilih dan mengimplentasikan teknologi yang cocok. 

Kegiatan pengadaan selalu membutuhkan bantuan 

teknologi.Teknologi yang lebih tradisional dan lumrah digunakan 

adalah telepon dan fax.Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan 

electronic procurement (e-procurement) yakni aplikasi internet untuk 

kegiatan pengadaan. 

4. Memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier. 

Bagian pengadaan harus memiliki data lengkap tentang item-item 

yang dibutuhkan maupun data tentang supplier-supplier 

mereka.Beberapa data supplier yang penting untuk dimiliki adalah 
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nama dan alamat masing-masing supplier, item apa yang mereka 

pasok, harga per unit, lead time pengiriman, kinerja masa lalu,serta 

kualifikasi supplier termasuk juga kualifikasi seperti ISO. 

5. Melakukan proses pembelian. 

Proses pembelian bisa dilakukan dengan beberapa cara,misalnya 

pembelian rutin dan pembelian dengan melalui tender atau lelang, 

(auction).Pembelian rutin dan pembelian dengan tender melewati 

proses-proses yang berbeda. 

6.  Mengevaluasi kinerja supplier. 

Hasil penilaian ini digunakan sebagai masukan bagi supplier untuk 

meningkatkan kinerja mereka.Kriteria yang digunakan untuk menilai 

supplier seharusnya mencerminkan strategi supply chain dan jenis 

barang yang dibeli. 

 

 

 


