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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan Pelabuhan di sanping tersedianya fasilitas dan peralatan 

yang canggih, harus dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) pelabuhan 

yang professional, yang mempunyai dedikasi dan disiplin tinggi, berkualitas 

serta berpengetahuan kepelabuhanan yang memadai. Pergudangan merupakan 

fasilitas pelabuhan yang menempati bagian terpenting untuk menunjang 

proses pemindahan barang dari angkutan laut ke darat atau sebaliknya. Usaha 

pergudangan merupakan bagian dari kegiatan usaha produksi jasa 

kepelabuhan yang mempunyai peranan cukup penting dalam menangani, 

menyusun, mengatur, serta memelihara muatan kapal. Sampai muatan-

muatan kapal laut tersebut diserahkan kepada consignee dalam keadaan baik, 

utuh, tidak mengalami kerusakan atau cacat dan kehilangan. Cacat atau 

kerusakan suatu barang akibat pelayanan yang kurang baik dari usaha 

pergudangan akan mempunyai dampak yang cukup luas dan dapat 

mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Para pemakai jasa pergudangan 

yang merasa tidak puas akan cenderung memakai alternatif lain. 

Kegiatan pergudangan yang terjadi disuatu wilayah pelabuhan pasti 

dipengaruhi oleh instansi yang terkait yaitu Bea dan Cukai. Bea dan Cukai 

merupakan instansi yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan barang 

baik dalam luar maupun dalam negeri. Peran aktif yang terjadi oleh Bea 

Cukai dalam pengecekan barang merupakan titik tolak dalam perkembangan 

keamanan barang dipergudangan. Kegiatan yang berlangsung dipergudangan 

dalam pengawasan barang akan mengoptimalisasi kinerja pelabuhan demi 

menunjang komoditas yang baik. Adapun wilayah kegiatan yang berkaitan 

oleh Bea Cukai adalah pulau Batam yang merupakan kawasan yang 

dipengaruhi oleh ekonomi kawasan perdagangan bebas. 

Menurut Muhammad Zaenuddin, 2009: berpendapat bahwa 

Pencanangan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
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Bebas sebagaimana yang dituangkan dalam UU No.36 tahun 2000 yang 

diubah  dengan UU No.44 tahun  2007 serta PP No.2 tahun  2009.  hal ini 

memberikan  harapan  yang  besar bagi pertumbuhan perekonomian sangat 

menarik, karena  dalam  penerapan  Batam  sebagai  Free  Trade Zone telah 

memiliki payung hukum yang kuat dan menjadi  hukum positif  yang harus 

dilaksanakan  oleh masyarakat Indonesia, khususnya penarapannya di Batam. 

Menurut Khairul Anwar, 2014: upaya menjadikan Batam sebagai 

kawasan per- dagangan bebas dan pelabuhan bebas batam ( Free Trade Zone ) 

merupakan  upaya  legitimasi baru bagi pulau Batam untuk melanjutkan 

fungsi pulau Batam sebagai daerah industri yang berstandar internasional. 

Globalisasi akan membentuk persaingan pasar internasional yang terbuka 

.Batam harus dapat mempersiapkan diri agar dapat menjadi salah satu 

pameran dalam perdagangan internasional tersebut.dengan pertumbuhan yang 

pesat dan keadaan Batam hingga  saat  ini,  prospek Indonesia untuk dapat 

bermain dalam kancah inetnasional akan semakin besar. Dengan me- 

manfaatkan lokasi Batam yang strategis pada jalur pelayaran yang  ramai  

sekali  di  selat Malaka disertai fasilitas dan infrastruktur serta sumberdaya 

manusia yang memadai, maka Batam dapat menjadi pusat ekspor 

Indonesia.Eksportir yang dilakukan dapat menggunakan momentum Free 

Trade Zone Batam untuk berinvestasi di Batam sebagai langkah awal dalam  

upaya  menjangkau  pasar dan persaingan global. 

Bedasarkan titik tolak globalisasi yang terjadi, pelabuhan menjadi 

sarana keluar masuknya barang baik dalam negeri maupun luar. Berkenaan 

dengan itu berdasarkan latar belakang pulau Batam yang menjadi salah satu 

komoditas ekonomi menggunakan peraturan kawasan perdangan bebas. Tentu 

saja hal ini menjadi pasar yang mempunyai karakter tersendiri baik dari 

barang yang akan di impor maupun barang yang akan diekspor. Penanganan 

barang masuk mapun keluar dari pulau Batam menjadi kekuasaan terbesar 

dari instasi pemerintah yaitu Bea dan cukai. Bea cukai yang bertanggung 

jawab dalam kawasan perdagangan bebas pulau Batam pasti memiliki 

karakter atau perbedaan yang sangat mencolok dari daerah yang tidak 
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menerapkan sistem kawasan perdagangan bebas. Berkenaan dengan hal itu 

penulis ingin mendeskripsikan dari segi karakteritas dari otoritas Kepabeanan 

pulau Batam yang merupakan kawasan perdagangan bebas. 

Perusahaan Gudang Batu Ampar (BTA) merupakan salah satu pihak 

yang otoritas pergudangan yang di pengaruhi langsung oleh Kepabeanan 

setempat. Dari sini penulis tertarik untuk mencoba memaparkan bagaimana 

tahap-tahap yang wajib dilaksanakan oleh kepabeanan  di gudang terbuka dan 

gudang tertutup  dan melihat karakter yang terjadi di kawasan Batu Ampar 

dengan melaksanakan Praktek Darat di Perusahaan Gudang Batu Ampar 

(BTA) PT. Persero Batam dan mengambil judul “Proses Kepabeanan pada 

Kegiatan Handling di  Gudang Terbuka dan Tertutup dalam Kawasan 

Perdagangan Bebas oleh PT.Persero Batam daerah Kepulauan Riau Kota 

Batam ”. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh wawasan seputar kegiatan 

kepabeanan di Perusahaan Gudang (BTA) yang dipengaruhi oleh ketentuan 

kawasan perdagangan bebas dan kedepannya dapat menjalin kerjasama bagi 

perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa gudang di Pulau Batam 

khususnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, serta mengingat 

cakupan objek penelitian yang luas, maka penulis membuat rumusan masalah 

mengenai Proses kepabeanan pada kegiatan handling di gudang terbuka dan 

tertutup dalam kawasan Perdagangan Bebas Pulau Batam daerah  Kepulauan 

Riau Kota Batam sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana proses Kepabeanan pada kegiatan handling di gudang 

terbuka dan tertutup dalam kawasan batu ampar PT. Persero Batam? 

1.2.2 Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan dokumen 

kepabeanan pada kegiatan handling gudang terbuka dan tertutup batu 

ampar di PT. Persero Batam? 
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1.2.3 Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengurusan 

kegiatan kepabeanan gudang terbuka dan tertutup batu ampar di PT.  

Persero Batam? 

1.3 Tujuan Penulisan 

  Dalam pelaksanaan praktek darat ini, penulis bertujuan untuk melihat 

dan merasakan secara langsung dunia kerja. Selama ini penulis kenal hanya 

dalam bangku perkuliahan. Sekaligus membandingkan dan menetapkan 

disiplin ilmu yang penulis dapat selama melaksanakan pendidikan di kampus 

STIMART “AMNI” Semarang. Dalam penulisan ini penulis mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk mengetahui proses kepabeanan pada kegiatan handling gudang 

terbuka dan tertutup batu ampar di PT.Persero Batam 

1.3.2 Untuk mengetahui pihak yang terkait dalam pengurusan kepabeanan 

gudang   terbuka dan tertutup batu ampar di PT.Persero Batam 

1.3.3 Untuk mengetahui dokumen - dokumen apa saja yang di perlukan 

dalam kegiatan  pengurusan kepabeanan gudang terbuka dan tertutup 

batu ampar di PT.Persero Batam 

 

1.4 Kegunaan Penulisan 

  Dalam penyusunan dan penulisan karya tulis ini diharapkan dapat 

memperoleh kegunaan atau manfaat yang diharapkan antara lain sebagai 

berikut : 

1.4.1 Bagi Akademi  

          Bagi Akademi hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih 

meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan 

terampil sehingga dapat bersaing di dalam dunia kerja                                                                                                                                                 

1.4.2 PT. Persero Batam       
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          Bagi PT. Persero Batam hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan atau input sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan di 

masa yang akan datang mengenai proses kepabeanan pada kegiatan 

handling di gudang terbuka dan tertutup pada Pengusahaan Industri 

Pulau Batam pada Gudang Batu Ampar (BTA) PT. Persero Batam.                                                                            

1.4.3 Penulis                                                                                                 

Bagi penulis hasil penulisan ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan 

dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana pengembangan 

sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan 

dikaitkan dengan permasalahan yang ada 


