
 

6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 

1.  Kepabeanan 

Menurut Andri Feriyanto, 2015: menyatakan bahwa kepabeanan adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang 

masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. 

Sejalan dengan pendapat diatas menurut Edhhi Sutarto, 2009: menyatakan 

bahwa hukum positif di bidang kepabeanan telah dituangkan ke dalamproduksi 

perundang-undang berupa undang-undang kepabeanan. Undang-undang 

kepabeanan sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya memiliki ciri sebagai 

bagian dari hokum fiscal. Orientasi pengaturan undang-undang kepabeanan, di 

samping mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk 

dan bea keluar juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pengawasan 

lalu lintas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daerah pabean sehingga 

di samping mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fiscal, sekaligus mengatur 

hal-hal yang diluar fiscal. Untuk kepentingan keterpaduan, dua orientasi tersebut, 

diatur dalam sebuah sistem yang disebut sistem hukum dibidang kepabeanan.  

Menurut Caesar, 2017: menyatakan bahwa, dalam melakukan kegiatan 

impor, Indonesia memiliki tata pelaksanaan yang cukup panjang. Hal tersebut 

dikarenakan banyaknya pihak yang berperan dalam kegiatan mendatangkan 

barang ke daerah pabean Indonesia. Para pihak yang berperan dalam kegiatan 

impor di Indonesia   adalah; Importir, Freight Forwarder, Ekspedisi Muatan Kapal 

Laut (EMKL), Perusahaan Maskapai Pelayaran, PT Pelabuhan Indonesia II 

(Pelindo),  Karantina, Bank, dan Bea dan Cukai. Kinerja pihak –pihak tersebut 

akan mempengaruhi lamanya waktu untuk proses impor suatu barang. 

Pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Bea Cukai dengan aturan-aturan 

dan teknis yang telah ditetapkan. Lalu lintas barang masuk yang dimaksud adalah 

Impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lalu lintas 
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barang keluar yang dimaksud adalah Ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang 

dari daerah pabean.  

2. Istilah kepabeanan 

Menurut Yunita Herlinawati, 2016: Institusi yang berwenang untuk 

melaksanakan tugas pengawasan di bidang kepabeanan adalah Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai (DJBC). Pengawasan yang dilakukan oleh DJBC merupakan 

langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari bidang 

kepabeanan. Pengawasan ini dilakukan karena diterapkannya self assesment 

system  dalam  pemenuhan  kewajiban kepabeanan. Instansi vertikal DJBC yang 

menjalankan tugas pengawasan atas kegiatan ekspor  impor  barang  adalah  

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Salah satu jenis 

KPPBC yang menjalankan  tugas  pengawasan  atas  kegiatan. Ekspor dan impor 

barang adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. KPPBC Tipe Madya Pabean 

Juanda memiliki wilayah kerja pada Bandara Internasional Juanda. Bandara 

Internasional Juanda merupakan salah satu jalur kegiatan ekspor impor barang di 

Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2015), Bandara 

Internasional Juanda menduduki peringkat   ketiga   dalam   hal   terkait   jumlah 

barang yang dimuat melalui bandara utama di Indonesia yang setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. 

Berikut beberapa terminologi umum yang berhubungan dengan kepabeanan 

adalah sebagai berikut: 

a Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas 

lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea 

masuk dan bea keluar. 

b Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 

darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona 

Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-

Undang ini.  

c Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, 

bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk masa lalu lintas barang  
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yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktoriat Jenderal Bea dan 

Cukai. 

d Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktoriat Jenderal Bea dan 

Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini. 

e Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bead an 

cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan 

ekspor. 

f Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib 

dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

g Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka 

melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini. 

h Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 

i Ekspor dalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 

j Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang 

dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara 

berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor. 

k Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, 

catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan 

dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

l Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. 

3. Tempat-tempat penimbunan 

a Tempat Penimbunan Sementara (TPS) 

 Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan /atau lapangan atau 

tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan Pabean untuk penimbun 

barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Di setiap kawasan 

Pabean disediakan tempat penimbunan sementara yang dikelola oleh pengusaha 

tempat penimbunan sementara. 
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Di TPS terdapat: 

(1) Gudang Penimbunan 

(2) Lapangan Penimbunan 

(3) Tempat-tempat lain seijin Kepala Kantor Bea dan Cukai 

Jangka waktu Penimbunan di TPS: 

(1) Apabila ditimbun di areal pelabuhan batas maksimum waktu penimbunan 

adalah 30 hari sejak tanggal penimbunannya. 

(2) Apabila ditimbun di luar area pelabuhan batas maksimum waktu 

penimbunan adalah 60 hari sejak tanggal penimbunannya. 

Adanya batas maksimum penimbunan tersebut dikarenakan untuk: 

(1) Mencegah penimbunan yang berlarut-larut sehingga bisa menimbulkan 

stagnasi atau kongesti 

(2) Kepentingan hak-hak negara agar segera dilunasi 

Dan apabila penimbunan melewati batas tersebut, barang tersebut akan berubah 

statusnya menjadi barang yang tidak dikuasai yang artinya: 

(1) Penimbunannya dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan di 

pungut sewa gudang 

(2) Barang tersebut terancam dilelang apabila dalam tempo 60 hari sejak di 

TPP belum diselesaikan 

Pemasukkan barang Impor ke TPS tidak mendapat fasilitas penundaan bea-

bea dan pungutan lainnya dan penyelesaian impornya sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam SK menteri keuangan. 

b Tempat Penimbunan Berikat (TPB) 

Tempat Penimbunan Berikat adalah banguna, tempat atau kawasan yang 

memenuhi persyaratan tertentu didalam Daerah Pabean yang digunakan untuk 

menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual 

dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang Kepabeanan, Cukai, dan 

perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat., Pergudangan Berikat, 

Entropot untuk tujuan Pameran atau Toko Bebas Bea. 

Tujuan adanya pengadaan Tempat Penimbunan Berikat adalah: 
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(1) Untuk memberikan fasilitas kepada pengusaha bwerupa pengangguhan 

pembayaran bea masuk serta dapat melakukan kegiatan menyimpan, 

menimbun, memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, dan / 

atau mengolah barang yang berasal dari daerah Pabean tanpa lebih dahulu 

dipungut bea masuknya. 

(2) Dapat dijamin adanya kelancaran arus barang dalam kegiatan impor atau 

ekspor serta peningkatan produksi dalam negeri dalam rangka 

Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Nasional 

Fasilitas TPB ini diberikan dengan tujuan: 

(1) Agar barang dan bahan baku (BB) dekat dengan pabrik 

(2) Agar barang jadi dekat dengan konsumen, sehingga dengan demikian 

dapat diharapkan harga barang dapat bersaing dipasaran global dan 

memberikan kemudahan terhadap pembeli-pembeli tertentu. 

Sesuai dengan fungsi dan tujuannya TPB dapat dikenal menjadi 4 bentuk yaitu: 

(1) Kawasan Berikat (KB) 

(2) Pergudangan Berikat (PGB) 

(3) Entropot untuk Tujuan Pameran (ETP) 

(4) Toko Bebas Bea (TBB) 

c kawasan Berikat 

Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan 

batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri 

pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, 

penyortiran, pengepakan atas barang dan bahan asal impor dari dalam daerah 

Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya untuk tujuan ekspor. Unsur sebuah 

tempat disebut KB apabila: 

(1) Adanya suatu kawasan dengan batas-batas tertentu 

(2) Kawasan tersebut terletak dalam wilayah Pabean Indonesia 

(3) Adanya pemasukan barang baik dari luar maupun dari dalam daerah 

Pabean 

(4) Pemasukan barang tersebut tidak dipungut dan pungutan lainnya 

(ketentuan khusus) 
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Pengeluaran barang dari TPB atas persetujuan Pwejabat Bea dan Cukai 

mempunyai beberapa tujuan diantaranya: 

(1) Diimpor untuk dipakai 

(2) Diolah kembali 

(3) Diekspor sebelum atau sesudah diolah 

(4) Diangkut ke Tempat Penimbunan Berikat lain atau Tempat Penimbunan 

Sementara 

d Gudang Berikat 

Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu 

yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, 

penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan 

lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor 

untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan 

Berikat atau direekspor tanpa adanya pengolahan. 

e Entropot untuk Tujuan Pameran 

Entropot untuk Tujuan Pameran adalah suatu bangunan atau kawasan dengan 

batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha 

penyelenggarakan pameran barang hasil industri asal impor atau barang 

industry dari dalam daerah Pabean yang menyelenggarakan yang bersifat 

Internasional. 

f Toko Bebas Cukai 

Adalah tempat yang khusus dipergunakan sebagai toko untuk menjual barang-

barang bebas bea dan pungutan negara lainnya kepada mereka yang berhak 

membeli dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan bea 

masuk, cukai dan pajak. 

Untuk biasa menjadi TPB suatu tempat harus memenuhi unsur-unsur sebagai  

berikut: 

(1) Adanya tempat khusus 

(2) Fungsinya untuk menimbun, menyediakan barang-barang 

(3) Asal import maupun asal DPL 

(4) Kepada orang yang berhak 
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Tidak semua orang dapat membeliu barang di TBB, yang berhak membeli barang 

di TBB adalah: 

(1) Para anggota korps Diplomatik 

(2) Tenaga Ahli bangsa asing yang bekerja pada lembaga-lembaga 

Internasional 

(3) Orang yang berpergian ke Luar Negeri 

(4) Orang yang tiba dari Luar Negeri 

Lokasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) terdapat di: 

(1) Di Tempat pemberangkatan 

(2) Di Terminal Kedatangan 

(3) Di dalam Kota 

Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan / atau lapangan atau 

tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di 

kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan DJBC untuk menyimpan 

barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan 

barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang 

kepabeanan. 

Pengertian barang yang tidak dikuasai 

(1) Barang di TPS yang melebihi jangka waktu penimbunan yang 

diperbolehkan 

(2) Barang yang di TPB yang ijinnya telah dicabut dan dalam batas waktu 30 

hari tidak diselesaikan 

(3) Barang yang dikirim melalui POS, yaitu: 

(4) Yang ditolak si alamat 

(5) Yang diterima kembali setelah ditolak dari luar dan di alamat tidak 

diketahui 

Pengertian barang yang dikuasai negara: 

(1) Barang yang diimpornya dilarang atau dibatasi 

(2) Barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan  

(3) Barang atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh 

Pemilik yang tidak dikenal 
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Pengertian barang yang menjadi milik negara 

(1) Barang yang berasal dari barang yang tidak dikuasai barang tersebut 

berupa barang yang dilarang impornya 

(2) Barang yang berasal dari barang yang tidak dikuasai dan barang tersebut 

berupa barang yang dibatasi impornya dan tidak diselesaikan dalam 60 

hari 

(3) Pemasukan barang impor ke TPP adalah merupakan kehendak undang-

undang untuk mengamankan hak-hak negara dan perlindungan serta 

pengawasan terhadap barang larangan dan batasan 

g Jenis-jenis Bea 

(1) Bea Masuk 

Bea masuk yang dimaksud adalah pungutan negara terhadap barang impor 

sesuai klasifikasi barang, misalnya benang akrilik dibandingkan dengan kain 

tenun dari katun pasti berbeda besaran pemungutannya. Bea Masuk Sesuai 

pasal 12 UU Kepabeanan, barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan 

tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea 

Masuk. 

          Jenis-jenis Bea Masuk anatar lain: 

(a) Bea Masuk Anti Dumpiung 

  Bea Masuk Anti Dumpiung dikenakan terhadap barang impor dalam hal: 

  1) Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya 

  2) Impor barang tersebut menyebabkan: 

a) Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang           

memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut 

b) Mengancam terjadinya kerugian terhadap industry dalam negeri 

yang memproduksi barang sejenis dengan barang tertsebut 

c) Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. 

Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang impor setinggi-

tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang 

tersebut. Bea Masuk Anti dumping sebagaimana dimaksud di atas merupakan 

tambahan dari Bea Masuk yang utama. 
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(b) Bea Masuk Imbalan 

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor apabila: 

1) Ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor    

terhadap barang tersebut 

2) Impor barang tersebut 

a) Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang 

memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut. 

b) Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang 

memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut. 

c) Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. 

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar 

selisih antar subsidi dengan: 

1) Biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan 

untuk memproleh subsidi; dan / atau 

2) Pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi 

yang diberikan kepada barang ekspor tersebut. 

Bea Masuk Imbalan merupakan tambahan dari Bea Masuk utama. 

(c) Bea Masuk Tindakan Pengamanan 

  Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor 

dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun 

relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang 

yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut: 

1) Menyebabkan kerugian serius terhadap industry dalam negeri yang 

memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang 

yang secara langsung bertsaing; atau 

2) Mengancam terjadinya kerugian yang serius terhadap industri dalam 

negeri maupun untuk terus memproduksi barang-barang sejenis dan/ 

atau barang yang secara langsung bersaing di pasar global. 

Bea masuk tindakan pengamanan paling tinggi sebesar jumlah yang 

dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman 

kerugian serius terhadap industri dalam negeri. 
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(d) Bea Masuk Pembalasan 

 Bea masuk pembalasan dikarenakan terhadap barang impor yang berasal 

dari negara yang memperlukan barang ekspor Indonesia secara 

diskriminatif. Bea masuk pembalasan meruoakan tambahan bea masuk yang 

utama. 

(2) Bea Keluar 

Bea keluar adalah pungutan negara terhadap barang yang di ekspor. Kalau 

dilihat kuantitas, barang yang terkena bea masuk akan lebih banyak 

dibandingkan dengan barang yang terkena bea keluar. Terhadap barang 

ekspor dapat dikenakan bea keluar. Bea Keluar ditetapkan dengan tujuan 

untuk: 

(a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri 

(b) Melindungi kelestarian sumber daya alam 

(c) Mengantisipasi harga yang cukup drastic dari komoditi ekspor tertentu di  

dalam negeri 

Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar sebagaimana pada poin 

satu dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan /atau usul 

Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. 

Pengecualian pengenaan bea keluar terhadap brang ekspor: 

(a) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di 

Indonesia berdasarkan asas timbal balik  

(b) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain yang 

terbuka untuk umum 

(c) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

(d) Barang pindahan 

(e) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan 

barang kiriman sampai batas nilai pabean 

(f) Barang asal import yang kemudian di ekspor kembali 

(g) Barang ekspor yang akan diimport kembali 

(3) Tarif Bea Keluar 

Untuk Tarif Bea Keluar ditetapkan paling tinggi: 
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1) 60% dari harga ekspor atau 

2) Nominal tertentu yang besarnya equivalen dengan 60% sebagaimana 

pada huruf a dalam hal tariff bea keluar ditetapkan secara spesifik. 

(4) Cukai 

Istilah Bea Cukai tertdiri dari 2 kata yaitu bea dan cukai. Meski secara 

harfiah mirip tetapi istilah keduanya memiliki arti masing-masing yang berbeda. 

Bea berasal dari bahasa Sansekerta, bea berarti ongkos. Bea dipakai sebagai istilah 

ongkos barang yang keluar atau masuk suatu negara, yakni bea masuk dan bea 

keluar. Instansi pemungutannya disebut pabean. Hal-hal yang terkait dengannya 

disebut kepabeanan, sedangkan Cukai berarti pungutan, tidak semua barang 

terkena cukai. 

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 

Oktober 1945 dengan nama Penjabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada 

tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah 

tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktoriat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 

DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin 

oleh seorang Direktur Jenderal (Darmawan Sigit) 

Pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-

barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini. Sifat atau karakteristik barang yang kena Cukai: 

(a) Konsumsinya perlu dikendalikan  

(b) Peredarannya perlu diawasi 

(c) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup 

(d) Pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. 

Untuk jenis barang kena cukai (objek cukai) itu sendiri adalah: 

(a) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 

digunakan dan proses pembuatannya; 
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(b) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan 

tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, 

termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; 

(c) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, 

dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan 

digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam 

pembuatannya. 

(5) Tarif Cukai 

Barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dikenakan cukai berdasarkan 

tarif setinggi-tingginya: 

(a) 250% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga  

jual pabrik atau 

(b) 55% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga 

jual eceran 

Barang yang tidak di pungut cukai yaitu: 

1) Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang 

tidak dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional 

yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur 

atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan 

lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dari atau 

pada kemasannya taupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merk dagang, 

etika, atau yang sejenis. 

2) Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan 

yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana semata-mata untuk 

mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran. 

3) Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila: 

a) Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean 

b) Di ekspor 

c) Di masukkan kedalam pabrik atau tempat penyimpanan 

d) Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan 

barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai 
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e) Telah musnah atau rusak sebelumnya dikeluarkan dari pabrik, tempat 

penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan import untuk dipakai 

4. Dokumen Induk 

Yang dimaksud dengan dokumen induk adalah dokumen inti yang 

dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional, yang 

memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Termasuk 

dalam dokumen ini antara lain: 

a Letter of Credit (L/C) 

Suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang 

ditujukan kepada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, 

yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas 

importir bersangkutan. 

b Bill of lading (B/L) 

Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang 

merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya 

kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. 

c Faktur (Invoice) 

Adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan, data-data dalam 

invoice akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, 

jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk. 

Faktur (Invoice) dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk yaitu: 

(1) Proforma Invoice 

Merupakan penawaran dalam bentuk faktur biasa dari penjual kepada 

pembeli yang potensial juga merupakan tawaran pada pembeli untuk 

menempatkan pesanannya yang pasti dan sering dimintakan oleh 

pembeli supaya instansi yang bertwenang di negara importir akan 

memberikan izin impor. 

Faktur ini biasanya menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga 

barang sehingga segera setelah pembelian yang bersangkutan telaah 

menyetujui pesanan maka akan ada kotrak yang pasti. Penggunaan 
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faktur ini juga digunakan bilamana penyelesaian akan dilakukan 

dengan: 

a) Dengan pembayaran terlebih dahulu sebelum pengapalan  

b) Atas dasar consignment 

c) Tergantung pada tender 

d) Commercial Invoice 

Nota perincian tentang keterangan jumlah barang-barang yang dijual harga 

dari barang-barang tersebut serta perhitungan pembayaran. Faktur ini oleh 

penjual (eksportir) ditunjukkan kepada pembeli (importir) yang nama dan 

alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam L/C dan ditandatangani oleh 

menandatangani. 

d Consular Invoice 

Faktur yang dikeluarkan oleh instansi resmi yaitu kedutaanaanatau konsulat. 

Faktur ini terkadang ditandatangani oleh konsul perdagangan negri pembeli, 

atau dibuat dan ditandatangani negara sahabat dari negara pembeli. 

Peraturan-peraturan antar negara memiliki perbedaan antar satu dengan yang 

lainnya tentang faktur ini, tetapi yang jelas kegunaannya dari faktur ini antara 

lain untuk memeriksa harga jual dibandingkan harga pasar yang sedang berlaku 

dan untuk memastikan bahwa tidak terjadi dumping, selain itu juga diperlukan 

untuk menghitung bea masuk di tempat importir. 

e Dokumen (Polis) Asuransi 

Surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas 

permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas 

barang yang dikirim. Dokumen asuransi ini penting karena dapat membuktikan 

bahwa barang-barang yang disebut didalamnya telah diasuransi. Jenis-jenis 

resiko yang ditutup juga disebut dalam dokumen ini. Dokumen ini menyatakan 

pihak mana yang meminta asuransi dan kepada siapa klaim dibayarkan. Setiap 

asuransi wajib dibayar dengan valuta yang sama dengan L/C kecuali syarat-

syarat L/C menyatakan lain. 

Besarnya asuransi tidak perlu sama dengan besarnya L/C, dapat lebih besar 

atau lebih kecil tergantung pada jumlah penarikan, syarat-syarat pengapalan, 
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atau syarat-syarat L/C. Pergantian kerugian apabila terjadi kerusakan atau 

kehilangan akan dibayarkan senilai yang dinyatakan dalam dokumen asuransi 

tersebut kepada eksportir juga kepada importir apabila telah diendorse. 

Dokumen asuransi dapat dibuat atas nama pengasuransi, atas order bank, atas 

nama pembawa. 

5. Dokumen penunjang 

Dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan 

yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur (invoice). Termaksud dalam 

dokumen ini antara lain; 

a Daftar pengepakan (Packing List) 

Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-

barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan 

biasanya diperlukam oleh bea cuakai untuk memudahkan pemeriksaan. 

Uraian barang tersebut meliputi jenis bahan pembungkus dan cara 

mengepaknya. Dengan adanya packing list maka importir atau pemeriksa 

barang tidak akan keliru untuk memastikan isinya. Namun dan uraian barang 

haruslah sama dalam seperti tercantum dalam commersial invoice. 

b Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) 

Surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu 

barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk atau sebagai alat 

penghitung kuota di negara tujuan dan untuk mencegah masuknya barang dari 

negara terlarang. 

c Surat Keterangan pemeriksaan (Certificate Of Inspection) 

Keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor, 

juru pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan 

dikenal oleh dunia perdagangan internasional, berfungsi sebagai jaminan atas 

mutu dan jumlah barang, banyak isi pengepakan. Laporan yang dibuat atas 

pemeriksaan kualitatif dan analitis didasarkan pada pemeriksaan sampling 2% 

dari berat yang sebenarnya, dan merupakan dokumen yang disyaratkan L/C. 

d Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) 
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Keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang di 

laboratorium perusahaan atau badan penelitian independen yang menyangkut 

mutu barang yang diperdagangkan. 

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di Indonesia berlaku peraturan yang 

mengharuskan adanya standarisasi dan pengendalian mutu untuk barang-

barang ekspor, yaitu dengan menerbitkan sertifikat mutu (certificate of 

quality). Sertifikat ini wajib dimiliki oleh setiap eksportir untuk keperluan 

persagangan apabila diminta oleh pembeli. 

e Sertifikat Mutu dari Produsen (Manufacture`s Quality Certificate) 

Dokumen ini lazimnya dibuat oleh produsen atau pabrik pembuat barang yang 

diekspor atau supplier yang menguraikan tentang mutu dari barang-barang, 

termasuk penjelasan tentang baru atau tidaknya barang dan apakah memenuhi 

standar barang yang ditetapkan. Dokumen ini juga menunjukkan keterangan 

mengenai barang yang diproduksi oleh produsen yang membawa merk 

dagangnya (trade mark). 

f Keterangan Timbangan (Weight Note) 

Catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang seperti yang 

tercantum dalam commercial invoice. Keterangan berat dari barang-barang 

yang dikapalkan atas dasar suatau L/C haruslah sama dengan yang tercantum 

pada dokumen-dokumen pengapalan. Dokumen ini disamping untuk 

mengetahui berat barang, juga diperlukan untuk mempersiapkan alat-alat 

pengangku barang pada saat pemeriksaan barang. 

g Daftar Ukuran (Measurement List) 

Daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, 

tebal, garis tengah serta volume barang. Ukuran dalam dokumen ini haruslah 

sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C. Volume pengepakan 

setiap barang tersebut diperlukan untuk menghitung biaya angkut atau untuk 

keperluan persiapan barang. 

h Analisis Kimia (Chemical Analysis) 

Pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi 

kimiawi dari suatu barang. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bahan-
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bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang yang 

diharuskan pemeriksaannya. Penelitian tersebut dilakukan oleh badan analisa 

obat-obatan, dan bahan-bahan kimia. 

i Wesel (Bill Of Exchange) 

Sebuah alat pembayaran yang memeberikan perintah yang tidak bersyarat 

dalam bentuk tertulis, yang ditujukan oleh seorang kepada orang lain. 

     Pihak-pihak yang terlibat dalam wesel antara lain 

(1)  Drawer = yang menandatangani wesel (penarik) 

(2)  Drawee = yang membayar (tertarik) 

(3)  Payee  = yang menerima pembayaran 

(4)  Endorsee = pihak yang menerima perpindahan atau pengalihan wesel 

Dalam sebuah wesel juga terdapat jangka waktu pembayaran yang dikenal 

dengan istilah tenor wesel, yaitu jangka waktu pada saat mana sebuah wesel 

dapat dibayarkan yang tercantum pada setiap wesel. Tenor dalam sebuah wesel 

dapat dibedakan menjadi: 

(1) Sight draft: wesel yang dibayar pada saat diperlihatkan atau saat diminta 

pembayarannya. 

(2) Time (term/usance) draft: wesel berjangka yang dibayarkan setelah 

beberapa waktu kemudian, dibedakan atas: time sight draft (wesel yang 

pembayarannya harus dilakukan pada waktu tertentu setelah wesel 

diajukan atau di aksep), time date draft ( wesel yang harus dibayar pada 

tanggal tertentu yang telah ditetapkan misalnya 30 hari setelah pengapalan. 

(3) Dokumen Customs Clearance 

Dokumen Customs Clearance digunakan untuk pelaporan kepada pihak 

Bea dan Cukai Kota Batam mengenai barang yang masuk maupun keluar 

dari Pulau Batam. Dokumen customs clearance yang diperlukan untuk 

pelaporan antara lain sebagai berikut: 

(a) PPFTZ-03 (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone – 03) 

PPFTZ dengan kode 03 yang selanjutnya disebut PPFTZ-03 adalah 

Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas 

dari tempat lain dalam Daerah Pabean. (Peraturan Menteri Keuangan 
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Indonesia Nomor 48/PMK. 04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean 

dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 

Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Pasal 1 Ayat 12) . 

(b) Surat Kuasa 

 Surat kuasa merupakan surat pernyataan dari pihak client kepada PT. 

Persero Batam yang berisi tentang memberikan kewenangan kepada 

PT. Persero Batam untuk mengurus segala bentuk administrasi di 

Kantor Bea Cukai Kota Batam. 

(c) Izin Usaha 

 Izin usaha merupakan surat pernyataan resmi dari pemerintah 

setempat terhadap suatu badan usaha bahwa badan usaha tersebut 

telah disahkan oleh pemerintah dan memperoleh izin untuk 

melaksanakan usaha sesuai bidangnya. Izin usaha wajib dilampirkan 

dalam pelaporan customs clearance sebagai bukti bahwa badan usaha 

yang melakukan pengiriman barang merupakan badan usaha yang 

legal dan telah diketahui oleh pemerintah 

(d) Bill of Lading (B/L) 

 Bill of lading adalah dokumen bukti pengapalan yang menunjukkan 

hak kepemilikan kapal atas barang. Tanpa bill of lading seseorang 

atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang 

maupun mengambil barang-barang yang tertulis pada bill of lading 

dari maskapai pelayaran. 

(e) Faktur Pajak 

Faktur pajak merupakan bukti tanda terima yang diberikan oleh 

Kantor Pajak Kota Batam mengenai pajak barang yang masuk 

maupun keluar dari Kawasan Bebas Pulau Batam. 

(f) Inward Manifest 

 Inward Manifest adalah manifest yang menjelaskan detail barang 

niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut, meliputi kapal 
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laut,pesawat udara, dan angkutan darat pada saat memasuki kawasan 

Pabean. 

(g) PPFTZ-01 (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone – 01) 

 PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah 

Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke 

dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan 

pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah 

Pabean. (Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 48/PMK. 

04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan 

dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan 

Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pasal 1 

Ayat 10). 

(h) Loading List 

       Loading List merupakan daftar muatan dari client yang diberikan             

kepada PT. Persero yang berfungsi untuk menginformasikan 

mengenai muatan-muatan yang diangkut oleh kapal 

6. Instasi yang terkait dengan pelayanan keagenan 

Menurut Elfrida Gultom, 2017: Pelabuhan Otonom adalah pelabuhan yang 

diserahkan wewenang untuk mengatur diri sendiri dengan suatu peraturan 

perundangan sendiri, sedangkan Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang khusus   

untuk   melayani   suatu   kegiatan   industry yang penyelenggaraannya dilakukan 

oleh perusahaan yang bersangkutan. Pelabuhan sebagai terminal point untuk kapal 

laut serta kendaraan air  lainnya,  merupakan komponen logistic teknis yang tidak 

terpisahkan dari  penyelenggaraan angkutan laut. Dalam fungsinya sebagai 

terminal point, pelabuhan merupakan lingkungan kerja khusus  yang  

penyelenggaraannya  dan  pengusahaannya  diwujudkan  dalam  bentuk  

penanggung jawab tunggal dan umum di bawah Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk. 

Instansi pemerintah Menurut Suyono, 2007:  

a. Administrtator Pelabuhan 
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Menurut keputusan menteri perhubungan Nomor km.67 Tahun 1999, tentang 

organisasi dan tata kerja kantor administrasi pelabuhan Bab I, Pasal 1:  

(1) Kantor administrator pelabuhan adalah unit organik di bidang keselamatan 

pelayaran dipelabuhan dilingkungan departemen perhubungan. 

(2) Kantor administrator pelabuhan kelas I (utama) berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada direktur jenderal perhubungan laut dan kantor 

administrator pelabuhan lainnya berada dibawah dan bertanggung jawap 

kepada  kepalakantor wilayah  departemen perhubungan .  

(3) Kantor administrator pelabuhan di pimpin oleh seorang kepala kantor. 

Menurut pasal 2, admistrator pelabuhan mempunyai tugas 

menyelenggarakan pemberian pelayanan keselamatan pelayanan  didalam 

daerah lingkungan kerja  dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan 

untuk memperlancar angkutan laut. Mrnurut pasal 3, dalam melaksanakan 

tugas seperti dimaksud dalam pasal 2, kantor administrasi pelabuhan 

menyelenggarakan fungsi:  

(a) Penilikan kegiatan lalulintas angkutan laut yang meliputi kapal, 

penumpang, barang dan hewan serta pemantauan pelaksanaan 

angkutan laut. 

(b) Pembinaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan pemantauan    

pelaksanaan tarif  TKBM. 

(c) Pemilikan terhadap pemenuhan syarat kelayak lautan kapal dan 

pengeluaran surat izin berlayar (SIB)  

(d) Pencegahan penanggulangan pencemaran serta pemadam kebakaran di 

perairan pelabuhan. 

(e) Pengamanan penertiban dan penegakan peraturan perhubangan laut di 

dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan guna menjamin kelancaran 

operasional dibidang pelabuhan. 

(f) Pengawasan keselamatan dibidang pembangunan fasilitas dan 

peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta 

pemantauan kinerja operasional pelabuhan. 
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(g) Pemeriksaan nautis, Teknik, radio, pembangunan dan perombakan 

kapal serta pemberian sertifikat. 

(h) Pelaksanaan pengukuran dan status hukum kapal, serta pengurusan 

dokumen pelaut, penyajian awak kapal dan perjanjan kerja laut. 

(i) Pelaksanaan urusan kepegawain, keuangan, tata usaha dan rumah 

tangga kantor administrasi pelabuhan. 

Menurut pasal 4, kantor administrator pelabuhan diklasifikasikan dalam 5 

kelas, yaitu : 

(a) Kelas 1; 

(b) Kelas II; 

(c) Kelas III; 

(d) Kelas IV dan 

(e) Kelas v, 

Sedangkan pembagian tugas di semua kantor administrator pelabuhan 

adalah: 

(a) Bagian tata usaha 

(b) Bidang lalu-lintas laut dan kepelabuhanan 

(c) Bidang penjagaan dan keselamatan  

(d) Bidang kelaiklautan kapal 

(4) KSOP 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas 

(selanjutnya disingkat KSOP Badas) diklasifikasikan ke dalam KSOP 

Kelas V (lima). Organisasi KSOP Kelas V Badas terdiri atas : 

  Petugas Tata Usaha; 

(a) Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal; 

(b) Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli; dan 

(c) Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan. 
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(d) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, 

kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta 

pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. 

(e) Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, 

hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta 

pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan 

rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan 

docking kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, 

elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, 

percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan 

bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen 

keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan 

tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran. 

(f) Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai 

tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan 

kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan perjanjian 

kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, 

pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (shijfing), 

pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib 

berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (port state 

control), flag state control dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan 

kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, 

pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di 

pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang 

berbahaya , pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan 

reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan 

terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal 

sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian 

bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue / SAR), 



28 
 

 

penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman 

kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di 

perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan 

pemerlksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi 

sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and 

Port Facility Security Code/ISPS-Code), penyiapan bahan 

pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta  pelaksanaan 

penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(g) Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, 

tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan 

perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran 

arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan 

penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui 

pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi 

penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta 

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk 

Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan 

sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian 

lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum 

disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain 

konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang 

kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta 

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan 

evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan 

pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan 
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terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan 

terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, 

penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan 

Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, 

penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau 

perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan 

evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan 

jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana 

pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa 

yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan 

sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait 

dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan 

pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem 

informasi pelabuhan. 

(5) Karantina 

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya 

pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit atau Organisme 

Pengganggu dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam 

negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

Karantina hewan dan tumbuhan :Karantina Hewan dan Tumbuhan adalah 

tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan 

penyakit hewan atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan 

dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia. 

Tujuan karantina adalah mencegah masuknya hama dan penyakit hewan 

dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam 

wilayah negara Republik Indonesia serta mencegah tersebarnya hama dan 

penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari satu 

area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Mencegah 

keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara 



30 
 

 

Republik Indonesia. Mencegah keluarnya organisme pengganggu 

tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia apabila Negara 

tujuan menghendaki. 

2.2. Gambaran Umum Objek Penulisan 

1.    Sejarah Singkat PT. Persero Batam 

Pengembangan Pulau Batam sebagai suatu Kawasan Industri Berikat 

(Bonded Zone), telah dimulai pada tahun 1971 dengan terbitnya Keputusan 

Presiden nomor 74/1971 tentang Pengaturan Pulau Batam sebagai Daerah Industri 

dan disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 41/1973 tentang penetapan 

kedudukan dan kelembagaan yang ditugasi untuk melaksanakan dan 

mengembangkan Daerah Industri Pulau Batam yaitu: 

a Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam 

b Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) 

c Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero 

Batam) 

Khusus untuk PT. Persero Batam sebagai satu-satunya  perseroan atau 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah 

nomor 43 tahun 1973 tentang penyertaan modal negara untuk pendirian 

perusahaan perseroan sekaligus maksud dan tujuan perseroan didirikan. 

Selanjutnya, sejalan dengan perubahan kebijakan dan pemerintah maka 

beberapa kali keputusan presiden tersebut mengalami perubahan dan terakhir pada 

perubahan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2005 pada tanggal 5 September 

2005 yang menetapkan bahwa Pembinaan, Pengendalian dan Pengusahaan Daerah 

Industri Pulau Batam diselenggarakan oleh: 

a Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam 

b Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 

c Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero 

Batam) 

2. Visi dan Misi 

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan nomor 

43 tahun 1973, maka telah ditetapkan didalam salah satu pasal yaitu pasal 2 yang  
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menyatakan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah: 

a Melaksanakan pembangunan dan atau mengusahakan pembiayaan 

pembangunan prasaran dan sarana yang di perlukan untuk menunjang  

kegiatan industri, arus lalu lintas barang dan perdagangan 

b Menyelenggarakan usaha jasa lain yang bersifat menunjang kegiatan 

penanaman modal di Pulau Batam 

Sebagai manifestasi pada peraturan tersebut maka PT Persero Batam 

menyatakan satu Visi baru sebagai pedoman kedepan, yaitu: “Sebagai 

perusahaan jasa logistik & pengelolaan kawasan industri terkemuka” 

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, maka PT. Persero Batam 

mengemban misi yang harus dilaksanakan, yaitu: “Menyediakan pelayanan 

secara profesional dalam pengelolaan jasa penunjang kepelabuhanan 

(Bongkar Muat, Pergudangan, Customs Clearance), Freight Forwarding, dan 

pengelolaan kawasan industri” 

3. Tujuan Perusahaan 

Sejalan dengan Visi dan Misi perusahaan tersebut diatas, maka tujuan utama 

didirikannya PT. Persero Batam dirumuskan sebagai berikut: 

a Melaksanakan pembangunan dan/atau melaksanakan pembiayaan 

pembangunan prasarana dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan untuk 

menunjang kegiatan-kegiatan industri arus lalu lintas barang dan 

perdagangan, serta sarana prasarana pelabuhan laut dan udara 

b Merencanakan, membangun dan mengusahakan kawasan industri dan sarana-

sarana lain yang diperlukan bagi penanaman modal di daerah Industri Pulau 

Batam 

c Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut 

diatas dan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-

luasnya, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan Badan lainnya yang 

sejenis dengan keperluan perusahaan serta peraturan yang berlaku. 

4. Pelayanan Jasa 

PT. Persero menyediakan beberapa pelayanan transportasi barang, 

diantaranya: 
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a Pergudangan Pelabuhan Laut 

b Terminal Kargo di Bandara 

c Bongkar Muat 

d Transportasi Darat & Alat Berat 

e Pengurusan Dokumen Pabean (Customs Clearance) 

5. Struktur Organisasi PT. Persero Batam 

Penulis menguraikan struktur organisasi PT. Persero Batam menjadi dua, 

yaitu Struktur Organisasi Pusat dan Struktur Organisasi Unit Gudang  tempat 

penulis melaksanakan masa Praktek Darat. Kedua struktur organisasi tersebut 

dapat dilihat di gambar di bawah ini: 

 

                                                 Gambar 2.1 

                     Struktur Organisasi Pusat PT. Persero Bata 

                          Sumber : PT. Persero Batam Tahun 2017 
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a. Struktur Organisasi Pusat PT. Persero Batam 

Komisaris Utama dan Komisaris berperan sebagai pengawas sekaligus 

penasihat bagi Direktur Utama. Dewan Komisaris wajib mengawasi dan 

memberi pertimbangan untuk segala kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Direktur utama. 

(1) Direktur Utama 

 Direktur Utama merupakan pimpinan pelaksana bagi PT. Persero Batam. 

Direktur utama bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian 

perusahaan dan melaporkan kepada Komisaris 

(2) General Manager (G.M) 

 General Manager memimpin beberapa unit yang dipimpin oleh beberapa 

manager. General Manager bertanggung jawab kepada Direktur Utama 

dan wajib membuat perencanaan bagi unit-unit yang dipimpinnya. 

Terdapat 4 General Manager yang memimpin di masing-masing  

 

                                                  Gambar 2.2 

               Struktur Organisasi Unit Bongkar Muat PT. Persero 

                     Sumber: PT. Persero Batam Tahun 2017 



34 
 

 

bidangnya, yaitu: 

(a) General Manager Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

(b) General Manager Keuangan dan Akuntansi 

(c) General Manager Operasi 

(d) General Manager Pemasaran dan Pengembangan 

(3) Manager 

Manager memimpin satu unit di bidangnya dan bertanggungjawab 

kepada General Manager. Manager memimpin fungsional sesuai dengan 

unit yang dipimpinnya. 

(4) Manager 

 Manager memimpin satu unit di bidangnya dan bertanggungjawab 

kepada General Manager. Manager memimpin fungsional-fungsional 

sesuai dengan unit yang dipimpinnya 

(5) Fungsional Customs Clearance 

 Fungsional Customs Clearance bertanggung jawab mengenai pengurusan 

laporan ke Bea dan Cukai Kota Batam mengenai barang yang ditangani 

oleh PT. Persero Batam saat masuk dan keluar dari Pulau Batam  

(6) Fungsional Administrasi Gudang 

 Fungsional Administrasi Gudang bertanggung jawab mengurusi segala 

administrasi dokumen-dokumen kegiatan pergudangan yaitu dokumen 

kerja dan dokumen pengajuan izin kegiatan lapangan. 

(7) Koordinator Tally 

Koordinator Tally berfungsi sebagai pengatur dan memimpin koordinasi 

dengan para Tally dan Operator alat mengenai perencanaan kegiatan 

gudang yang akan dilaksanakan nantinya. 

(8) Koordinator Alat Kerja 

Koordinator Alat Kerja berkewajiban melakukan pengecekan secara 

berkala mengenai keadaan alat-alat berat milik PT. Persero. Koordinator 

Alat Kerja wajib memberikan laporan setidaknya dua minggu sekali 

kepada Manager mengenai alat-alat berat tersebut. Hal ini dilakukan 
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untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan berkurangnya 

efektivitas waktu dalam kegiatan di lapangan. 

(9) Koordinator Peralatan Kerja 

Koordinator Peralatan Kerja berkewajiban melakukan pengecekan secara 

berkala mengenai keadaan alat-alat penunjang kerja milik PT. Persero. 

Koordinator Peralatan Kerja wajib memberikan laporan setidaknya dua 

minggu sekali kepada Manager mengenai alat-alat penunjang kerja 

tersebut. 

6. Fasilitas-Fasilitas 

PT. Persero memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dalam menunjang jasa 

pelayanannya, antara lain: 

a Pergudangan (Warehousing) 

PT. Persero Batam memiliki wilayah pergudangan yang luas dan terdiri di 

beberapa lokasi pelabuhan-pelabuhan yang sangat strategis di Pulau 

Batam, diantaranya. 

(1) Batu Ampar 

Tabel 2.1 

Daftar Warehouse Milik PT. Persero Batam di Batu Ampar 

Nama Gudang 
Luas Lahan m

2
 

Tertutup Terbuka 

Paus 18.810 m
2
 84.500 m

2
 

Hiu 1.620 m
2
 22.207 m

2
 

Tenggiri - 44.660 m
2
 

Lumba-Lumba - 99.357 m
2
 

Cumi-Cumi - 6.000 m
2
 

Duyung - 100.001 m
2
 

                                
                             Sumber: PT. Persero Batam Tahun 2017 
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(2)  Sekupang 

Tabel 2.2 

Daftar Warehouse Milik PT. Persero Batam di Sekupang 

Nama Gudang 
Luas Lahan m

2
 

Tertutup Terbuka 

Tawes 10.980 m
2
 - 

Lele - 10.240 m
2
 

                                 

                               Sumber: PT. Persero Batam Tahun 2017 

b Fasilitas Pergudangan 

PT. Persero Batam memiliki crane dan forklift dengan kapasitas yang 

memadai. Daftar alat dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Daftar Alat-Alat Gudang Milik PT. Persero Batam 

Jenis Alat Kapasitas Angkut (Ton) Jumlah 

Crane P.H 16 Ton 1 unit 

Crane P.H 20 Ton 1 unit 

Crane P.H 28 Ton 1 unit 

Crane P.H 45 Ton 1 unit 

Crane P.H 80 Ton 1 unit 

Crane P.H 100 Ton 1 unit 

Crane Link Belt 150 Ton 1 unit 

Crane P.H 150 Ton 1 unit 

Crane Link Belt 180 Ton 1 unit 

Crane Link Belt 180 Ton 1 unit 

Forklift Komatsu 6 Ton 1 unit 

Forklift Toyota 3 Ton 4 unit 

Forklift Catepilar 5 Ton 2 unit 

                      
                              Sumber: PT. Persero Batam Tahun 2017 
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c Transportasi Darat 

PT. Persero Batam memiliki transportasi darat dengan kapasitas memadai 

untuk memaksimalkan jasa pelayanan. Daftar transportasi darat beserta 

fasilitas pendukung dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Daftar Alat-Alat Transportasi Milik PT. Persero Batam 

Jenis Alat Jumlah 

Truck 64 unit 

Chassis 20 feet 90 unit 

Chassis 40 feet 63 unit 

Chassis LOBO 1 unit 

 

                               Sumber: PT. Persero Batam Tahun 2017 

d Terminal Kargo 

Dalam pengelolaan terminal kargo di bandara Hang Nadim Batam, PT. 

Persero Batam mendapatkan kepercayaan dari pihak pemilik terminal yaitu 

BP Kawasan sebagai manajemen / pengelola terminal kargo, dimana 

bentuk kerjasamanya berupa KSO (Kerjasama Operasional). 

Luas terminal kargo yang dikelola seluas 1.560 m
2
 yang terdiri dari 

terminal cargo domestik dan internasional. Sebagai pihak pengelola, PT. 

Persero Batam menyediakan fasilitas pendukung layanan mulai dari: 

(1) Ruang Perkantoran 

(2)Peralatan Operasional (Forklift, Gerobak, Timbangan, CCTV dan X-

Ray)  

(3) Perangkat Administrasi lainnya. 

e Partners / Clients 

PT. Persero Batam memiliki banyak Partners dan Clients sebagai bukti 

dari hasil pelayanan yang maksimal, diantaranya adalah: 

(1) Bayswater Ship & Forwarding Pte. Ltd. 

(2) PT. Djakarta Lloyd 

(3) PT. Indonesia Fortune Lloyd (IFL) 

(4) PT. Yasa Tirta Perdana 
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(5) PT. Alexindo Yakin Prima 

(6) PT. Total Depo Logistic (TDL) 

(7) PT. Bredero Shaw Indonesia 

(8) PT. C&P Logistic 

(9) PT. Batam Trading Company Ltd 

(10) PT. Cosmictama Nuansa Indonesia  

(11) PT. Hin Hin Indonesia 

(12) PT. Pelni Indonesia 

(13) PT. Purna Bina Nusa (PBN) 

(14) PT. Silk Cargo 

(15) PT. Garuda Indonesia 

(16) PT. Wahyu Panca Sukses 

(17) PT. Abadi Kuasa Karya 

(18) CV. Ramajaya 

(19) PT. SMAC 

(20) PT. Purna Wahana Sentana 

(21) PT. Tri M.G 

(22) PT. Dahan Freight & Forwarders 


