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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Impor 

     Secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang 

dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean 

ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. (I Komang : 2014) 

     Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean 

baik dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh 

sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan 

memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak 

dalam rangka impor yang terutang. (Ali Purwito dan Indriani :2015) 

Impor adalah pemasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia, 

pemasukkan barang kedalam peredaran Indonesia. (Daud : 2011) 

     Transaksi Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang 

dari luar negri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Impor adalah 

kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean Indonesia. (Marolop : 

2011) Secara harifah Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan 

barang dari suatu negara (luar negri) ke dalam wilayah pabean negara lain. 

(Andi Susilo : 2008) Impor adalah proses transportasi barang atau 

komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal, umumnya dalam 

proses perdagangan. (Jimmy : 2013) 

     Sedangkan menurut undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang 

kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah 

pabean. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan impor adalah 

pemasukan barang dari luar negri ke wilayah pabean Indonesia dengan 

memenuhi ketentuan yang berlaku yang menyangkut dua negara yaitu 

negara pengirim barang (Negara Importir) dan negara penerima barang. 
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Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hokum yang 

telah mendapat ijin dari Departemen Perdagangan. 

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. (Herman : 2013) Importir adalah perusahaan pemilik Angka 

Pengenal Impor (API) yang melakukan kegiatan impor. (Marolop : 2011) 

Adapun orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut 

importir. (I Komang : 2014) 

Orang dalam kegiatan impor : 

a. Importir sebagai orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan 

importasi baik sebagai perorangan ataupun sebagai suatu badan 

hukum. Importir umum atau perorangan, melakukan kegiatan 

importasi dengan tujuan untuk dimiliki, dialihkan kepada orang lain 

atau diperjual belikan. Importir umum mendapatkan izin dari Menteri 

Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API) 

b. Importir terbatas, orang atau badan hukum yang telah memiliki API 

untuk perdagangan umum, untuk melakukan importasi barang-barang 

tertentu, seperti beras, gula, dan komodti lain yang diatur tata 

niaganya. 

c. Importir produsen, merupakan produsen atas barang yang 

membutuhkan bahan baku untuk dalam proses produksi barang yang 

dihasilkan. Atas subjek ini harus memiliki izin dari pemerintah untuk 

mengimpor barang yang dibutuhkan. 

3. Komoditi dalam Impor 

     Pembagian komoditi, di bawah ini adalah secara umum sesuai dengan 

tujuan pemakaiannya, yaitu: 

a. Bahan baku, adanya sifat ketergantungan dalam perdagangan 

internasional dan industri dalam negeri, dapat dipenuhi selain 

pembelian bahan baku pokok atau bahan pendamping dari dalam 
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negeri, juga melalui importasi. Indonesia mengimpor berbagai jenis 

bahan baku untuk kebutuan industri. Bahan baku Industri bisa berupa 

bahan baku pokok dan bahan pendamping. 

b. Barang-barang konsumsi, terbanyak importasi yang dilakukan oleh 

importir saat ini adalah barang konsumsi, yaitu barang yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari 

antara lain alat elektronik, susu, daging, beras, mentega, makanan 

kalengan, kosmetik, kedelai, obat-obatan termasuk untuk kecantkan 

dan fashion. 

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

untuk mainan anak-anak, mengakibatkan keamanan dan kesehatan 

terhadap pemakaianya banyak diabaikan. 

d. Minyak bumi dan mineral, impor komoditi ini dibatasi, misalnya 

dengan kewajiban membangun kilang atau smelter, yang diharapkan 

dapat memberikan nilai tambah. 

4. Jenis-Jenis Dokumen Impor 

     Seperti telah diuraikan di muka bahwa ada sejumlah pihak yang terlibat 

dalam perdagangan Luar Negeri. Mereka menerbitkan berbagai jenis 

dokumen yang lazim digunakan dalam transaksi ekspor dan impor. 

Dokumen-dokumen tersebut merupakan dasar pembayaran dari transaksi 

ekspor-impor dengan cara pembayaran letter of credit. Berdasarkan 

dokumen-dokumen tersebut penjual dapat membuktikan kepada pembeli 

bahwa dia telah memenuhi segala kewajibannya dan pihak lain pembeli 

memperoleh kepastian bahwa dia telah memenuhi segala kewajibannya dan 

di pihak lain pembeli memperoleh kepastian bahwa barang telah dikirimkan 

kepadanya sesuai yang diminta.(Daud : 2011) 

Jenis-jenis dokumen Impor : 

a. Bill of Exchange/Draft/Wesel adalah suatu surat berharga yang 

mengandung perintah bayar tanpa syarat yang diterbitkan oleh 

seorang penarik (Drawer) dan ditunjukan kepada tertarik (Drawee) 
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untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu atau 

pada saat yang ditentukan dikemudian hari. 

b. Bill of Lading adalah suatu jenis dokumen yang dikeluarkan oleh 

maskapai pelayaran/agennya sebagai buktibahwa barang-barang 

telah diterima dan dimuat diatas kapal (on board) untuk kemudian 

dibawa ke tempat tujuan. Bill of Lading dikeluarkan dalam satu set 

yang umumnya terdiri dari 3 (tiga) lembar asli yang lazim dikenal 

dengan sebutan”Origin atau Negotiable Form”dan lembaran  

Copy 3 lembar yang disebut Non Negotiable Form. 

Pada prinsipnya Bill of Lading atau lazim disebut dengan istilah B/L 

mempunyai 3(tiga) fungsi pokok yaitu : 

(1) Receipt of Goods yaitu sebagai tanda bukti penerimaan muatan 

dari pengirim barang (Shipper/Eksportir) untuk diangkut ke 

pelabuhan tujuan (destination port) yang tercantum dalam Bill of 

Lading. 

(2) Contract of Delivery yaitu sebagai kontrak/persetujuan 

pengangkutan barang dengan kapal laut dari pelabuhan muat (port 

of loading) ke pelabuhan tujuan (port of discharge) 

(3) Dokumen of Title yaitu sebagai tanda bukti kepemilikan barang 

yang namanya (berupa perusahaan/perorangan) tercantum dalam 

bill of lading tersebut.  

c. Air Waybill adalah salah satu jenis dokumen yang dikeluarkan oleh 

Maskapai Penerbangan yang berfungsi sebagai bukti penerimaan 

barang (receipt of goods) dan sebagai kontrak pengangkutan barang 

melalui kapal udara dari Negara penjual ke Negara pembeli. 

d. Invoice adalah suatu jenis dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh 

eksportir/supplier yang mengandung perincian barang-barang yang 

dikirim yang menyangkut jumlah barang, jenis/nama barang, harga 

barang, cara penyerahaan, dan lain sebagainya. 

Ada beberapa jenis invoice antara lain : 
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(1) Commercial Invoice adalah invoice yang dibuat oleh penjual untuk 

pembeli yang memuat uraian barang (banyak dan jenis barang), 

dasar harga satuan dan nilai barang seluruhnya, dan lain 

sebagainya. 

(2) Consular Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh konsulat 

Negara pembeli yang berkedudukan di Negara penjual. ( Sejak 

dikeluarkan Inpres NO.4 Tanggal 04 april 1985 Consular Invoice 

telah dihapus) 

e. Packing List adalah suatu jenis dokumen yang ditrbitkan oeh 

Suplier/Eksportir yang menerangkan mengenai jenis dan cara 

pengepakan barang, apakah dikemas dalam peti kemas, peti kayu 

karung, dan lain sebagainya. 

f. Weight list adalah suatu jenis dokumen yang diterbitkan oleh 

supplier/eksportir yang menjelaskan mengenai berat/ukuran dari pada 

barang/kemasan. 

g. Certificate of Origin (Keterangan Asal Barang) adalah suatu jenis 

dokumen yang diterbitkan/dibuat oleh instansi/pihak tertentu yang 

berwenang, menjelaskan tentang negara asal barang. 

h. Certificate of Analysis adalah suatu jenis dokemen yang dikeluarkan 

oleh laboratorium atau lembaga tertentu yang menerangkan mengenai 

uraian kimia daripada barang yang dibeli atau dijual. 

i. Certificate of Sanitary/Certificate of health adalah suatu dokumen 

yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengenai keadaan 

kesehatan/kebersihan bahan makanan, alat-alat kedokteran, dan lain 

sebagainya yang akan dibeli atau dijual. 

j. Certificate of Fumigation adalah suatu jenis dokumen yang 

diterbitkan oleh lembaga tertentu mengenai telah diantihamakan 

ruang kapal tertentu atau tumpukan barang yang akan dikirim. 

k. Certificate of Inspection adalah suatu jenis dokumen yang 

dikeluarkan oleh pihak yang ditunjuk dalam letter of credit atau 

sesuai badan surveyor resmi yang menjelaskan tentang pemeriksaan 
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barang pada saat pemuatan di atas kapal dan/atau pada saat 

pembongkaran barang dari kapal. 

l. Insurance Policy adalah suatu jenis dokumen yang diterbitkan oleh 

perusahaan asuransi yang menyatakan kesediaan untuk member 

penggantian karena suatu kerugian atas barang-barang yang diangkut 

misalnya karena kerusakan, kapal pengangkut tenggelam, dan lain 

sebagainya. 

m. Manifest merupakan suatu dokumen sarana pengangkut yang berupa 

suatu daftar muatan barang-barang yang diangkut, dengan rincian: 

nomor daftar, nama/inisial penerima, tujuan (nama pelabuhan), nama 

Negara dan nomor kode harmonized system (HS) yang menunjukkan 

jenis barang yang ada dalam kemasan. 

n. Pemberitahuan Impor Barang 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 untuk: 

(1) Berinisiatif mendaftarkan sendiri barang yang diimpor oleh 

importir. 

(2) Menghitung sendiri Bea Masuk dan Pajak yang harus disetorkan 

ke kas Negara. 

o. Delivery Order adalah dokumen yang dimiliki oleh penerima, 

pengirim atau pemilik dari perusahaan sarana pengangkut yang berisi 

perintah untuk menyerahkan barang-barang yang diangkut kepada 

pihak lain atau yang tertera dala dokuen tersebut  

5. Dokumen Mengenai Pengeluaran Polyester Staple Fiber 

     Di bawah ini adalah dokumen terkait untuk pengeluaran dokumen 

Polyester Staple Fiber : 

a. Bill of Lading adalah suatu jenis dokumen yang dikeluarkan oleh 

maskapai pelayaran/agennya sebagai buktibahwa barang-barang telah 
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diterima dan dimuat diatas kapal (on board) untuk kemudian dibawa ke 

tempat tujuan. 

b. Invoice adalah suatu jenis dokumen yang diterbitkan/dikeluarkan oleh 

eksportir/supplier yang mengandung perincian barang-barang yang 

dikirim yang menyangkut jumlah barang, jenis/nama barang, harga 

barang, cara penyerahaan, dan lain sebagainya. 

c. Packing List adalah suatu jenis dokumen yang ditrbitkan oleh 

Supplier/Eksportir yang menerangkan mengenai jenis dan cara 

pengepakan barang, apakah dikemas dalam peti kemas, peti kayu 

karung, dan lain sebagainya. 

d. Certificate of Origin (Keterangan Asal Barang) adalah suatu jenis 

dokumen yang diterbitkan/dibuat oleh instansi/pihak tertentu yang 

berwenang, menjelaskan tentang negara asal barang. (Daud : 2011) 

e. Delivery Order adalah dokumen yang dimiliki oleh penerima, pengirim 

atau pemilik dari perusahaan sarana pengangkut yang berisi perintah 

untuk menyerahkan barang-barang yang diangkut kepada pihak lain atau 

yang tertera dalam dokumen tersebut . 

f. Manifest merupakan suatu dokumen sarana pengangkut yang berupa 

suatu daftar muatan barang-barang yang diangkut, dengan rincian: 

nomor daftar, nama/inisial penerima, tujuan (nama pelabuhan), nama 

Negara dan nomor kode harmonized system (HS) yang menunjukkan 

jenis barang yang ada dalam kemasan. (Ali dan Indriani : 2015) 

g. Pemberitahuan Impor Barang merupakan pemberitahuan atas barang 

yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai 

dengan prinsip self assessment. (I Komang : 2014) 

6. Pengertian Stuffing dan Stripping 

     Pengertian stuffing adalah pengepakan barang yang dilakukan ke dalam 

container. Pengertian stripping adalah suatu kegiatan memindahkan atau 

mengeluarkan suatu barang dari dalam container. (Thoni Moh. et al : 2012) 
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Dibawah ini adalah proses stuffing dan stripping beserta fasilitas nya: 

a. Sebelum mengisi petikemas tentunya akan memeriksa keadaan peti 

kemas sebelum mengisiya. Ada kemungkinan bahwa peti kemas sampai 

kepadanya dari consignee terakhir, yang melihat isi dan keadaan 

petikemas secara keseluruhan. Selain itu ada kemungkinan terjadi 

kerusakan dalam perjalanan dari CY ke tempat pemuatan yang sekarang. 

Bisa jadi juga, sebelum diserahkan, peti kemas belum di bersihkan dan 

belum diperiksa secara cermat meskipun sudah ada EIR sebagai 

kelengkapan dokumen pemeriksaan. Oleh karena itu perlu diadakan 

pemeriksaan. 

b.  Saat mengisi peti kemas di Indonesia, bila peralatan bongkar muat peti 

kemas memadai, maka pengisian peti kemas akan dilakukan pada 

ground level, dimana peti kemas diletakkan di atas lantai di depan 

gudang pengisian dan setelah itu baru diisi. Setelah peti kemas diisi, 

maka peti kemas dinaikkan ke atas alat pengangkut dan diangkat ke atas 

chassis oleh container forklift atau alat transport lainnya untuk 

transportasi kekapal. 

c. Setelah selesai stuffing dan menutup pintu petikemas. Setelah barang 

dimuat ke dalam peti kemas sesuai rencana, agar peti kemas dapat tiba 

dengan baik di consignee dan juga untuk menghindari klaim dan waktu 

terbuang, beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : 

(1) Kekuatan peti kemas, pastikan kuat dalam perjalanan, 

(2) Pemeriksaan Bea dan Cukai, jika barang lebih dari satu lebih baik di 

letakkan di dekat pintu agar lebih mudah untuk diperiksa, 

(3) Keamanan peti kemas, bila pintu sudah ditutup semuanya dan 

muatan sudah di cek dengan baik, maka pintu ditutup dengan 

melihat alur-alur karet penutupnya terletak dengan baik. 

(4) Label peti kemas. 

d. Fasilitas yang digunakan: 

(1) Container Forklift 

(2) Straddle  Carrier 
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(3) Transtainer dan Chassis  

(4) Truck 

7. Instansi dan Pihak Terkait Impor Barang Polyester Staple Fiber 

     Meskipun eksportir dan importir adalah pelaku utama dalam 

perdagangan internasional, jika tidak ditunjang atau didukung dengan badan 

usaha lain, mustahil perdagangan akan terlaksana dengan baik. Kelompok 

lain ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran 

pelaksanaan ekspor dan impor secara keseluruhan. Kelompok lain ini terdiri 

dari bagian-bagian sebagai berikut . (Andi Susilo: 2008) 

a. Bank Devisa 

Peran bank dalam kegiatan ekspor-impor sangat penting selain 

sebagai penyedia kredit ekspor, juga bisa mengamankan dan 

memperlancar transaksi perdagangan international melalui Letter of 

Credit (L/C). Dari sisi eksportir L/C merupakan jaminan kepastian 

pembayaran dari importir melalui bank. Selain itu, bank juga 

dibutuhkan dalam pembukaan L/C impor, penyampaian dokumen 

pengapalan (Shipping Document), dan dalam negosiasi dokumen 

pengapalan tersebut (Negotiating). 

b. PPJK/EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) 

EMKL ((Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang berganti nama menjadi 

PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) sejak 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 proses Stuffing 

(pemuatan barang ke dalam peti kemas) di gudang eksportir dan 

proses unstuffing (menurunkan muatan dari dalam peti kemas) di 

gudang importir. 

c. Bea dan Cukai (Customs)  

Sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi lalu lintas perdagangan 

international, Bea dan Cukai juga membantu para eksportir dan 
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importir dalam kelancaran arus barang dan penumpang di wilayah 

pelabuhan. 

d. International Freight Forwarder 

Tugas usaha jasa ini meliputi pengumpulan muatan disuatu gudang 

tertentu (CFS Warehouse) biasanya dilakukan oleh konsolidator dan 

memantau pergerakan peti kemas selama dalam perjalanan 

kapal/Vessel (container on board), menyampaikan pemberitahuan 

kedatangan kapal (Arrival Notice), kepada buyer, serta berperan besar 

pada proses penagihan biaya tambang (ocean freight). 

e. Shipping Company 

Peruahan maskapai pelayaran masih sangat berperan besar dalam 

kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor sekalipun transportasi darat 

dan udara berkembang baik dalam jasa pengangkutan penumpang 

dan barang, karena sebagai perusahaan jasa pengapalan barang-

barang ekspor-impor, juga sebagai penyedia container kosong (Empty 

Container) Bagi eksportir. 

f. Perusahaan Asuransi 

Perusahaan asuransi yang notabene bisa memberikan jaminan segala 

kerugian memegang peranan penting dalam perdagangan 

international. Eksportir dan Importir tidak bisa memprediksi risiko 

atas komoditinnya selama dalam perjalanan. Oleh karena itu timbul 

pembayaran biaya tambang (ocean freight) yang dinamakan CIF(Cost 

Insurance Freight) yang biaya resmi ditanggung oleh eksportir atas 

permintaan importir. 

g. Departemen Perdagangan 

Peranan departemen perdagangan dalam pelaksanaan perdagangan 

international cukup penting karena departemen inilah yang berhak 

mengeluarkan dokumen ekspor yang disebut COO(Certifificate of 

Origin) yang merupakan surat pernyataan keterangan bahwa 

komoditas yang diekspor tersebutvbenar-benar di buat di Indonesia. 
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8. Pengertian Delivery Order (DO) 

     Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai tanda kepemilikan atas 

barang yang dipertukarkan dapat diurus oleh international freight forwarder 

yang merupakan perorangan atau perusahaan/badan hukum. Perusahaan ini 

akan membukukan atau mempersiapkan ruang (space) untuk pengangkutan 

barang serta tidak hanya menyediakan kapal kargo, tetapi juga pengatur 

angkutan baik dengan pengangkut yang telah menjadi langganan maupun 

dengan pengangkut yang lain, memproses dokumen, dan kegiatan lain yang 

terkait dengan kepentingan perusahaan sarana pengangkut, seperti 

penagihan biaya angkutan (freight collect) atau yang bersifat keagenan. 

     DO adalah dokumen yang dimiliki oleh penerima, pengirim atau pemilik 

dari perusahaan sarana pengangkut yang berisi perintah untuk menyerahkan 

barang-barang yang diangkut kepada pihak lain atau yang tertera dala 

dokuen tersebut. (Ali Purwito dan Indriani : 2015) DO dapat diterimakan 

dengan menunjukkan atau menyerahkan bill of lading. Peraturan yang 

mengatur mengenai DO secara internasional adalah UCC atau Unifrom 

Commercial Code. Apa yang perlu diperhatikan importir atas DO, yaitu 

tanggal dan masa berlakunya. Hal ini menunjukkan bahwa jika waktu 

pengurusan barang melewati masa berlaku yang telah ditentukan, akan 

dikenakan sewa gudang ditambah dengan denda yang dihitung harian. 

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk tebus DO : 

a. Bill of lading  

     Bill of lading adalah suatu jenis dokumen yang dikeluarkan oleh 

maskapai pelayaran/agennya sebagai buktibahwa barang-barang telah 

diterima dan dimuat diatas kapal (on board) untuk kemudian dibawa ke 

tempat tujuan. Bill of Lading dikeluarkan dalam satu set yang umumnya 

terdiri dari 3(tiga) lembar asli yang lazim dikenal dengan sebutan”Origin 

atau Negotiable Form”dan lembaran copy 3 lembar yang disebut Non 

Negotiable Form. 

Pada prinsipnya Bill of Lading atau lazim disebut dengan istilah B/L 

mempunyai 3(tiga) fungsi pokok yaitu : 
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(1) Receipt of Goods yaitu sebagai tanda bukti penerimaan muatan 

dari pengirim barang (Shipper/Eksportir) untuk diangkut ke 

pelabuhan tujuan (destination port) yang tercantum dalam Bill of 

Lading. 

(2) Contract of Delivery yaitu sebagai kontrak/persetujuan 

pengangkutan barang dengan kapal laut dari pelabuhan muat (port 

of loading) ke pelabuhan tujuan (port of discharge) 

(3) Dokumen of Title yaitu sebagai tanda bukti kepemilikan barang 

yang namanya (berupa perusahaan/perorangan) tercantum dalam 

bill of lading tersebut. 

9. Pengertian Pengangkutan 

     Pengertian pengangkutan laut secara umum dapat ditelaah dari kata 

dasarnya, yaitu”angkut”yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau 

kirimkan, sehingga mengangkut berarti mengangkat dan membawa, memuat 

dan membawa atau mengirimkan. Sedangkan pengangkutan berarti 

pengangkatan dan pembawaan barang atau orang atau pemuatan dan 

pengiriman barang atau orang. Dengan demikian, pengangkutan 

mengandung suatu kegiatan memuat barang atau penumpang ke tempat lain, 

dan menurunkan barang atau penumpang tersebut. (Beny Agus Setiono : 

2011) 

Pengertian Pengangkutan Melalui Laut: 

     Pengangkutan melalui laut merupakan usaha pelayaran niaga yang 

bergerak dalam bidang penyediaan jasaangkutan muatan laut dimana 

kegiatan usahanya sangat luas bidangnya serta memegang peranan penting 

untuk memajukan perdagangan dalam dan luar negeri termasuk di dalam 

sahanya memperlancar arus barang dari daerah produksi ke daerah 

konsumen. Dalam pengertian perdagangan pengangkutan laut dapat 

dianggap sebagai suatu kegiatan dari kesibukan yang tujuan mempertinggi 

arti dan kegunaan suatu barang dengan jalan memindahkan barang tersebut 

dari suatu pulau(Negara) ke pulau(Negara)lain. (Beny Agus Setiono : 2011) 
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10. Penyebab dan Kendala Pengurusan Dokumen Impor Polyester Staple 

Fiber 

     Dibawah ini adalah penyebab dan kendala pengurusan dokumen impor 

polyester staple fiber (Akhwan Caesar et al : 2017) 

1. Hambatan Internal 

Hambatan Internal adalah halangan atau rintangan yang disebabkan 

oleh dan/atau berada di dalam lingkungan itu sendiri. Hambatan 

internal dalam pelaksanaan pengurusan dokumen impor barang dalam 

masa dwelling dalam prakteknya disebabkan oleh Sumber Daya 

Manusia. SDM yang dimaksud disini bisa berasaldari pihak importir 

sendiri atau instansi-instansi terkait pelaksanaan kegiatan impor. 

Hambatan Internal dari pihak Importir yaitu ; 

a. Hambatan dalam tahap pre clearance. 

(1) Importir belum membuat perizinan tentang barang yang di 

impor. Hal ini terkait dengan barang-barang yang termasuk 

barang lartas (larangan terbatas) atau barang yang sejenisnya 

membutuhkan Certificate of analysis atau Certificate of 

fumigation. Tidak ada perizinan tersebut akan memperlambat 

PIB. 

(2) Tidak sesuainya pembayaran bea masuk yang dibayarkan oleh 

importir. Hal ini dapat menghambat verifikasi PIB. 

(3) Importir tidak melengkapi dokumen pelengkap pabean. 

(4) Imprtir menunda-menunda pembuatan PIB.  

b. Hambatan dalam tahap customs clearance. 

Dalam tahap ini sangat jarang terdapat adanya hambatan dari pihak 

importir, dikarenakan dalam tahap ini hamper seluruh pengurusan 

dilakukan bead an cukai. Apabila ada hambatan itu hanya terjadi 

jika;  

(1) Barang yang diimpor tidak sesuai dengan dokumen. 

(2) Kualitas dan jenis barang termasuk barang dilarang di 

Indonesia. 
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Hambatan-hambatan tersebut terjadi ketika pihak bea dan cukai 

melakukan pemeriksaan fisik pada jalur merah. 

c. Hambatan dalam tahap post clearance. 

(1) Importir menunda pengeluaran barang  dari TPS dikarenakan 

biaya penyewaan gudang di pelabuhan lebih murah 

dibandingkan diluar pelabuhan 

(2) Importir belum melunasi pembayaran biaya angkut kepada 

forwarder/perusahaan pelayaran, sehingga delivery order tidak 

dapat dikeluarkan. 

2. Hambatan Eksternal 

Jika hambatan internal adalah halangan atau rintangan disebabkan oleh 

pihak di dalam lingkungan itu sendiri. Maka, hambatan eksternal 

adalah halangan atau rintangan disebabkan oleh pihak luar dan/atau 

dari segi sarana prasarana. 

a. Hambatan dalam tahap pre clearance. 

(1) Terjadi down server pada PDE atau INSW, hal ini akan 

menyebabkan terhambatnya pertukaran data antara importir, 

pihak bea dan cukai, dan bank devisa. 

(2) Kerusakan pada system aplikasi pembuat PIB, hal ini dapat 

menghambat pembuatan PIB oleh importir. 

b. Hambatan dalam tahap custom clearance 

Ditahap custom clearance hambatan eksternal sangat jarang terjadi, 

fasilitas yang dimiliki oleh pihak customs clearance sudah cukup 

mumpuni. Hambatan yang terjadi hanya jika adanya penumpukan 

barang yang berlebihan di TPS Pabean disebabkan oleh 

pertambahan jumlah importir dan eksportir dalam jumlah besar. 

c. Hambatan dalam post clearance 

(1) Terlambatnya jasa pengangkutan ketika dalam proses 

Receiving/Delivery dimana barang akan dikeluarkan dari 

tempat penumpukan gudang lini 1. 
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(2) Terjadi kerusakan pada system aplikasi administrasi terminal 

pelabuhan, sehingga alur barang menjadi terhambat. 

2.2  Gambaran Umum Obyek Penulisan 

1. Sejarah PT. Multi Terminal Indonesia 

    PT. Multi Terminal Indonesia dari aspek legalitas dikukuhkan oleh 

notaris HerdimansyahChaidirsyah Sarjana Hukum di Jakarta pada tanggal 

15 Pebruari 2002, namun secara operasional baru beroperasi pada tanggal 

15 April 2002. PT Multi Terminal Indonesia adalah anak perusahaan PT 

(Persero) Pelabuhan Indonesia II yang merupakan pemisahan (Spin Off) dari 

salah satu divisi cabang Pelabuhan Tanjung Priok yaitu Divisi Usaha 

Terminal (DUT), Komposisi pemilikan saham PT. Multi Terminal 

Indonesia adalah 99% milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan 1% 

milik Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR). 

     PT. Multi Terminal Indonesia merupakan salah satu Service Provider 

dengan Core Business kegiatan bongkar muat (stevedoring) dan pengelola 

jasa penyimpanan muatan berupa lapang dan gudang. Oleh sebab itu maka 

sejarahnya tidak terlepas dari sejarah Pelabuhan Indonesia yang telah 

mengalami beberapa kali perubahan status dan bentuk (Transformasi) 

perusahaan yang di lakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang 

pembangunan nasional serta mengimbangi pertumbuhan permintaan 

pelayanan jasa ke pelabuhan yang dinamis. 

     Tuntunan perubahan dalam bisnis berjalan semakin cepat, kompetisi 

dibidang usaha ini juga akan semakin tajam dan terbuka sejalan dengan 

berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2003, semakin 

terbuka untuk dimasuki oleh pelaku bisnis, dengan demikian perusahaan 

mampu mengikuti dan mengatasi arus perubahan tersebut, berpeluang 

meningkatkan market share nya. 

     Kronologis perubahan status dan bentuk perusahaan pelabuhan sejak 

tahun 1960 sampai tahun 2003 dapat dibagi ke dalam beberapa periode 

sebagai berikut : 
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a. Periode 1960-1963 

Pengelolaan pelabuhan umum di lakukanoleh Perusahaan Negara (PN) 

Pelabuhan I s/d IV berdasarkan Undang Undang Nomor 19 prp tahun 

1960. 

b. Periode 1964-1969 

Aspek komersial dari pengelolaan pelabuhan tetap di lakukan oleh PN 

Pelabuhan,Tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh 

lembaga pemerintah yang di sebut Port Authority. 

c. Periode 1969-1983 

Pengelolaan pelabuhan masing-masing pelabuhan umum dilakuakan 

oleh badan pengusahaan pelabuhan (BPP) berdasarkan peraturan 

pemerintah no.1 tahun 1969, peraturan pemerintah no.18 tahun 1969. 

d. Periode 1983-1992 

Pengelolaan pelabuhan umum di bedakan menjadi pelabuhan umum 

yang diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan. 

Pengelolaan pelabuhan umum yang diusahakan dilakukan oleh 

perusahaan umum ( PERUM ) pelabuhan, Sedangkan pengelolaan 

pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh Unit pelaksana 

Teknis Direktorat Jendral Perhubungan laut sebagaimana di atur dalam 

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1983. 

PERUM Pelabuhan II merupakan salah satu dari empat PERUM 

Pelabuhan yang mengelola pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan dan 

dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah No.15 Tahun 1983. 

e. Periode 1992-2002 

Status PERUM Pelabuhan II berubah menjadi PT. (Persero) Pelabuhan 

Indonesia II sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 57 tanggal 19 

Oktober 1991, dalam periode ini kegiatan bongkar muat masih tetap 

dilaksanakan oleh Divisi Usaha Terminal Cabang Pelabuhan Tanjung 

Priok. 
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f. Periode 2002-Sekarang 

Divisi Usaha Terminal (DUT) dipisahkan (spin off) dari Cabang 

Pelabuhan Tanjung Priok menjadi PT. Multi Terminal Indonesia yang 

dikukuhkan dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 15 Pebruari 

2002, didasarkan pada pertimbangan mengoptimalkan potensi bisnis 

dan memperkuat competitive advantage sebagai service provider. 

Profile PT. Multi Terminal Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 2018 

Sumber : www.mtilogistics.co.id 

     PT Multi Terminal Indonesia (MTI) yang juga dikenal sebagai IPC 

Logistic adalah anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (IPC). MTI 

didirikan pada tanggal 15 Februari 2002 dengan komposisi kepemilikan 

saham adalah 99% milik IPC. IPC merupakan badan usaha milik negara 

(BUMN) memiliki 12 kantor cabang pelabuhan yang tersebar di 10 

propinsi dan 15 anak perusahaan termasuk MTI. 

     Sejak berdirinya perusahaan, MTI memiliki 3 unit bisnis yaitu Terminal 

Multipurpose, Terminal Petikemas, dan Logistik.Pada tahun 2015, IPC 

melakukan restrukturisasi bisnis di lingkungan anak perusahaan dan MTI 

difokuskan untuk bisnis logistik.Sejalan dengan perubahan arah bisnis 

perusahaan tersebut, MTI telah melakukan perubahan logo serta visi, misi, 

dan value perusahaan. 

     Saat ini PT. MTI mengoperasikan beberapa kantor cabang yang 

tersebar di pulau Jawa, yaitu di Jakarta, Bandung, Banten, Cirebon, 

Semarang, dan Surabaya. Sedangkan layanan yang disediakan yaitu jasa 
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Freight Forwading (Domestik & Internasional), Customs Clearance, 

Lapangan Penumpukan, Project cargo, Pergudangan & Distribusi, Armada 

Trucking & Mobil Box, Bongkar Muat Via Kereta Api di Stasiun Pasoso, 

dan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) CDC Banda. Selain itu 

PT. MTI mengoperasikan Unit Halal Logistic yang meliputi kegiatan 

penangan barang, penyimpanan, dan distribusi produk Halal. 

2. Visi dan Misi PT. Multi Terminal Indonesia 

Pelayanan dan kepuasan pelanggan sebagai kata kunci seluruh aktivitas 

perusahaan harus menjadi budaya dan etika setiap elemen perusahaan 

dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana yang tercermin dalam visi dan 

misi perusahaan.    

Visi “Menjadi perusahaan logistik nasional yang terpercaya.” 

Misi : 

a. Menjamin kualitas jasa kepelabuhanan dengan jaringan logistik prima 

untuk memenuhi harapan stakeholder utama (pelanggan, pemegang 

saham, pekerja, mitra dan regulator. 

b. Menjamin kelancaran dan keamanan arus kapal dan barang untuk 

mewujudkan efisiensi biaya logistik dalam rangka memacu 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

c. Menjamin kecukupan produktivitas untuk memenuhi dinamika 

kebutuhan pelanggan. 

3. Komitmen Perusahaan 

a. Kepada mitra dan pelanggan jasa kepelabuhanan. 

Menyediakan dan mengoperasikan jasa pelayanan kepelabuhanan yang 

handal dengan mutu kelas dunia. 

b. Kepada kepentingan nasional. 

Meningkatkan kesehatan perusahaan secara professional dan dapat 

mendorong pengembangan ekonomi nasional. 
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c. Kepada masyarakat pelabuhan.  

Mendorong terbentuknya masyarakat pelabuhan yang kooperatif dan 

mempunyai rasa saling memiliki. 

d. Kepada anggota perusahaan. 

Mewujudkan sumber daya insani yang beriman, bermutu, optimis, 

bersikap melayani dan ramah, bangga. 

e. kepada perusahaan dan budayanya, serta mampu memberikan 

kesejahteraan dan kepuasan kerja kepada karyawan. 

4. Lokasi Perusahaan 

     Kantor Direksi PT. Multi Terminal Indonesia (IPC Logistics Service) 

anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II berlokasi di 

Jakarta,tepatnya di Jl. Pulau Payung No.1 Tanjung Priok Jakarta 

14310. Untuk lokasi bidang logistic serta anak cabang dari 

perusahaan Pelindo II berada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah 

dan Jawa Barat.Hal ini dikarenakan luasnya wilayah kerja PT. 

Pelabuhan Indonesia II. Secara lebih jelas, lokasi perusahaan PT. 

Multi Terminal Indonesia (IPC Logistic Service) digambarkan dalam 

peta berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Cabang Perusahaan 2018 

Sumber : www.mtilogistics.co.id 
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a. PT Multi Terminal Indonesia 

Jl. Pulau Payung No.1 

Tanjung Priok Jakarta 14310 

Phone : + 62-21-29104000 (Call Center) 

Email : cs@multiterminal.co.id 

b. Surabaya Branch 

Jl.Perak Barat No.323A, Tanjung Perak, Surabaya 

Phone : + 62-31-3291-199, + 62-31-3292-99  

c. Jakarta Branch 

Jl. Pulau Payung No.1A, Tanjung Priok, Jakarta 14310 

Phone : + 6221-29104000 

d. Halal Hub Port Jakarta Branch 

Jl. Sulawesi No.1 Tanjung Priok, Jakarta 

Phone : + 6221-29104000 

e. Bandung Branch 

Jl.Terusan Buah batu No.219 RT.010 RW.07 Kel.Kujang 

Sari Kec.BandungKidul,Kota Bandung 40287 

Phone : + 62-22-7504-920 

f. Cirebon Branch 

Jl.Evakuasi No.3 RT.05 RW.02 Kel Kujang Sari Kec.Kosambi 

Kota,Cirebon Jawa Barat 45132 

Phone : + 62-23-1487-646, + 62-23-1482-637 

g. Banten Branch 

Jl.Ahmad Yani Ruko Cilegon Green Mega Blok A2 No.2 

RT.01 RW.01 Kel.Cibeber Cilegon, Banten 

Phone : + 62-54-7810-459 

h. Semarang Branch 

Jl.Pamularsih Raya No.5-H Semarang Barat, Semarang-Jawa Tengah 

50148, Phone : + 62-24-7663-0796 

i. Multi Kargo Ekpress 

Jl. Sulawesi No.1 Tanjung Priok, Jakarta, Phone : + 62229104000 

mailto:cs@multiterminal.co.id
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5. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi 2018 

Sumber : www.mtilogistics.co.id 

6. Tugas dan Wewenang Masing-masing Bagian 

     Untuk lebih jelas diuraikan tentang tugas, wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing bagian. 

a. General Manager 

1) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya, yang 

ditunjukan untuk kepentingan perseorangan dalam mencapai tujuan 

dari pada perusahaan. 

2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang 

administrasi keuangan,operasional, kepegawaian dan kesekretariatan 

3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan 

peralatan perlengkapan. 

4) Menjalankan tugasnya mengindahkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di lingkungan pelabuhan. 

5) Mewakili perseorangan di dalam dan di luar pengadilan tentang 

segala hal kejadian, yang mengikat perseorangan dengan pihak lain, 

serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan 

maupun kepemilikan. 
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b. Manager Operasional dan Marketing 

1) Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi 

perusahaan. 

2) Meneliti teknologi baru atau metode alternatif efisiensi. 

3) Mengembangkan opersai dalam jangka waktu pendek maupun 

panjang. 

4) Mengelola program jaminan kualitas 

c. Manager Keuangan dan Support 

1) Menetapkan struktur keuangan entitas 

2) Mengeluarkan biaya-biaya seijin General Manager. 

3) Mengalokasikan dana sedemikian rupa agar dapat memperoleh 

tingkat efisiensi atau profitabilitas 

4) Mengendalikan keuangan perusahaan dengan mengadakan sistem 

dan prosedur yang dapat mencegah penyimpangan dan mengambil 

langkah perbaikan jika terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan 

usaha dan mempengaruhi struktur keuangan dan alokasi dana. 

5) Melakukan pembayaran gaji karyawan. 

d. Operasional 

1) Yang mengurusi segala kegiatan operasional di lapangan guna 

kelancaran pengurusan dokumen. 

2) Membantu kinerja perusahaan dalam pengurusan dokumen. 

3) Menerima dan mengkonfirmasikan atas kelengkapan dan kebenaran 

dokumen. 

4) Melaporkan seluruh kegiatan yang di rencanakan atau yangtelah   

dilaksanakan pada customs clearance. 

5) Kas bon operasional 

6) Pengecekan container 

7) Melaporkan kegiatan dan biaya operasional dengan lengkap dan 

benar. 
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e. Marketing 

1) Memasarkan barang dan jasa yang ada di PT. Multi Terminal 

Indonesia. 

2) Membantu memberikan omset untuk bisa mencapai target. 

f. SPV Keuangan 

(1) Mencatat transaksi harian 

(2) Membuat pembukuan 

(3) Membuat jurnal 

(4) Membuat laporan keuangan 

(5) Membuat tagihan ke perusahaan pelayaran 

(6) Mencatat transaksi harian 

(7) Membuat pembukuan 

(8) Membuat jurnal 

(9) Membuat laporan keuangan 

(10)Membuat tagihan ke perusahaan pelayaran 

g.  SPV Pum dan Umum 

1) Yang mengurusi semua kebutuhan perusahaan yang dibutuhkan oleh 

karyawan seperti : kebutuhan ATK dan rumah tangga. 

2) Membantu membuat pembukuan keuangan guna kebutuhan bulanan 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

3) Membantu tim keuangan untuk melakukan pembayaran gaji 

karyawan. 

4) Membantu menyelesaiakan semua keluhan karyawan, seperti : 

internet lemot, sistem eror, telepon rusak, dan lain sebagainya. 

5) Mengendalikan dan mengarsip surat masuk dan keluar. 

6) Membantu pengelolaan kas kecil. 

8. Ruang Lingkup Perusahaan Sebagai Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

     Ruang lingkup kegiatan PT Multi Terminal Indonesia Cabang Surabaya 

sebagai ekspedisi muatan kapal laut meliputi : 

a. Clearence Document Ekspor – Impor 

b. Fiat PEB di Bea Cukai 
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c. Trucking atau pengangkutan container 

d. Pembuatan COO 

9. Budaya Perusahaan  

     Budaya perusahaan yang diterapkan dalam PT.Multi Terminal Indonesia 

Cabang Surabaya adalah seluruh karyawan mengenakan seragam warna 

putih setiap hari senin, bebas rapi setiap hari selasa, rabu, kamis, dan 

mengenakan batik setiap hari jumat. Di dalam perusahaan ini seluruh 

karyawan memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin perusahaan. 

Selain itu, seluruh karyawan memiliki sikap yang ramah terhadap klien dan 

masyarakat luar. Hal inilah yang menjadi ciri perusahaan. 

10. Tujuan Perusahaan  

     PT. Multi Terminal Indonesia Cabang Surabaya merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang pelayanan jasa terutama dalam berbagai 

pengeluaran dan pemuatan barang ekspor impor dipelabuhan Tanjung Perak 

Surabaya untuk memperlancar arus perdagangan Internasional. Tujuan dari 

perusahaan ini adalah : 

a. Menciptakan lapangan pekerjaan 

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

luar negeri. 

c. Mendapatkan laba untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

11. Jam Kerja Perusahaan 

     Pada PT. Multi Terminal Indonesia Cabang Surabaya, jam kerja yang 

berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat, tetapi hari jam kerja bisa 

bertambah di hari libur untuk staff admin dan operasional apabila bertepatan 

ada kedatangan kapal pada hari tersebut. Pada hari senin sampai jumat jam 

kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, dan untuk hari 

libur jam kerja bisa menyesuaikan dengan kedatangan kapal. Untuk jam 

istirahat di PT. Multi Terminal Indonesia Cabang Surabaya 1 jam terhitung 

dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. 

     Khusus untuk hari sabtu, minggu dan Hari Besar Nasional, semua 

karyawan diliburkan, dan namun hari kerja serta Hari Libur Nasional 
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sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan kebijakan yang diambil 

perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan 

menciptakan efektivitas serta efisiensi waktu bagi perusahaan. Secara garis 

besar tabel jam kerja PT. Multi Terminal Indonesia Cabang Surabaya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Hari dan Jam Kerja PT. Multi Terminal Indonesia 

Cabang Surabaya 

Hari Jam 

Kerja 

Jam 

Istirahat 

Senin 08.00 

– 17.00 WIB 

12.00 

– 13.00 WIB 

Selasa 08.00 

– 17.00 WIB 

12.00 

– 13.00 WIB 

Rabu 08.00 

– 17.00 WIB 

12.00 

– 13.00 WIB 

Kamis 08.00 

– 17.00 WIB 

12.00 

– 13.00 WIB 

Jum’at 08.00 

– 17.00 WIB 

11.30 

– 13.00 WIB 

Sabtu - - 

 

Sumber : Data Primer Yang Diolah Tahun 2017 

 


