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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Impor 

     Secara sederhana pengertian impor adalah Kegiatan memasukan barang dari 

luar negeri atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean kedalam daerah 

Indonesia atau dalam daerah pabean (I Komang Oko Berata, 2014) 

     Impor adalah kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negri) 

kedalam wilayah pabean negara lain yang melibatkan 2 negara yang berbeda 

negara yang satu bertindak sebagai eksportir dan yang lainya bertindak sebagai 

negara penerima atau importir (Andi Susilo, 2013). 

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean 

indonesia (Marolop Tandjung, 2011). 

Impor adalah membawa barang dari luar indonesia dan dalam kapal ke darat 

atau dari dalam kapal terbang kecuali perbuatan itu berhubungan dengan 

pengangkutan lanjutan atau impor adalah memasukkan barng-barang dari luar 

negri sesuai dengan peraturan pemerintah kedalam peredaran dalam masyarakat 

yang dibayar dengan valas (Ni Kadek Hendri Damayanti, 2015). 

2. Pengertian Importir 

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor, 

dalam hal ini importir bertanggung ata bea masuk yang terulang sejak tanggal 

pemberitahuan pabean atas impor (Maria Ulfa, 2016).   

Importir adalah seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan 

memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri untukdiperdagangkan. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean 

(Andry Feriyanto, 2015). 

Ada empat jenis importir yaitu : 

a. Importir Umum 

Semua pemegang API atau APIS umum. 



b. Importir Terbatas 

Semua importir pemegang API yang mendapat tugas khusus untuk 

mengimport komoditi tertentu yang diarahkan oleh pemerintah. 

c. Importir Produsen 

Semua produsen yang disetujui untuk di import sendiri barang yang di 

perlukan semata – mata untuk proses produksinya. 

d. Produsen Import 

Semua produsen yang disetujui untuk dapat mengimport sendiri barang 

yang sejenis dengan hasil produksinya. 

 

3. Pengertian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 

      EMKL adalah usaha jasa perantara yang membantu pemilik barang 

mengurus pengiriman maupun penerimaan barang dengan perusahaan pelayaran 

serta menyelesaikan pembayaran bea masuk barang impor maupun bea keluar 

untuk barang ekspor dengan bae cukai (Purwo Hartono, 2006). 

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 diwilayah pabean (Andi Susilo, 2013). 

Ruang lingkup kegiatan EMKL yaitu : 

a. Pengurusan dokumen, yaitu penyelesaian segala sesuatu mengenai 

pengurusan dokumen impor maupun ekspor barang yang dipercayakan dari 

importir maupun eksportir kepada pihak EMKL atas segala kepengurusan 

barang miliknya. 

b. Penyelesaian pembayaran  bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan 

pembayaran pajak ekspor serta pembayaran biaya-biaya pelayaran dan 

pelabuhan lainnya. 

c. Penyelenggaraan transportasi darat, yaitu melaksanakan angkutan darat dari 

gudang pelabuhan ke gudang importir. 



d. Penyediaan gudang /lapangan penimbunan sementara, yaitu menyediakan 

tempat penimbunan / penyimpanan barang – barang sambil menunggu 

pengapalan atau dikeluarkan untuk diserahkan kepada penerimanya. 

e. Pelaksanaan berbagai kegiatan diantaranya, pengepakan, pengukuran, 

penimbangan dan pemasangan merek dan lain-lain atas pemerintah pemilik 

barang. 

 

4. Komoditi Dalam Impor 

     Menurut Ali Purwito dan Indriani, 2015 : 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 di penuhi selain pembelian bahan baku 

pokok atau pendamping bahan baku dari dalam negeri  juga melalui 

importasi. Indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan 

industri. Bahan baku industri bisa berupa bahan baku pokok dan bahan 

pendamping. Misalnya, kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor, 

selain local content dari produk dalam negeri dan sebagian masih di impor. 

Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah memberikan fasilitas impor 

bea masuk di tanggung negara. Dari penelitian yang di lakukan oleh 

beberapa mahasiswa Universitas Indonesia antara tahun 2010 hingga 2014, 

didapatkan kesimpulan, bahwa minat terhadap fasilitas ini masih belum 

optimal. 

b. Barang-barang konsumsi, terbanyak importasi yang di lakukan oleh importir 

saat ini adalah barang konsumsi, yaitu barang yang di gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain alat elektronik, 

susu, daging, beras, mentega, makanan kalengan, kosmetik, kedelai, obat-

obatan, termasuk untuk kecantikan dan fashion. 

c. Minyak bumi dan mineral, ekspor komoditi ini sudah di batasi, misalnya 

dengan kewajiban membangun kilang atau smetler, yang di harapkan dapat 

memberikan nilai tambah. 

 



5. Dokumen-dokumen Impor. 

      Dokumen dalam kegiatan impor memiliki peranan yang sangat penting 

karena kebenaran dari isi dokumen impor tersebut dapat memperlancar 

perdagangan dari luar negeri ke dalam negeri. Tentunya dokumen-dokumen ini 

dibuat dalam standar baku menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa 

internasional, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi 

dokumen. Menurut salah seorang pelaku kegiatan impor (Andri Feriyanto, 

2015),Jenis-jenis dokumen impor adalah : 

a. Surat Kuasa  

     Surat Kuasa adalah surat yang diterbitkan oleh importer yang berisikan 

pemberian kuasa dari importer kepada  EMKL dalam hal mengurus dan 

menyelesaikan dokumen – dokumen impor di pelabuhan. 

b. Invoice  

     Adalah suatu dokumen 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. 

Invoice dapat dibedakan dalam 3 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 berwenang di negara importir akan memberikan izin 

impor. Faktu ini biasanya menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga 

barang sehingga segera setelah pembeli yang bersangkutan telah 

menyetujui pesanan maka akan ada kontrak yang pasti. Penggunaan faktur 

ini juga digunakan bilamana penyelesaian akan dilakukan dengan: 

a. Dengan pembayaran terlebih dahulu sebelum pengapalan, 

b. Atas dasar consigment, 

c. Tergantung pada tender 

2) Commercial Invoice 



     Nota perincian tentang keterangan jumlah barang-barang yang dijual 

dan harga dari barang-barang tersebut serta perhitungan pembayaran. 

Faktur ini oleh penjual (eksportir) ditujukan kepada pembeli (importir) 

yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam L/C dan 

ditandatangani oleh yang berhak menandatangani. 

3) Consular Invoice 

     Faktur yang dikeluarkan oleh instansi resmi yaitu kedutaan atau 

konsulat. Faktur ini terkadang ditandatangani oleh konsul perdagangan 

negeri pembeli, dibuat oleh eksportir dan ditandatangani oleh konsul 

negara pembeli, atau dibuat dan ditandatangani negara sahabat dari negara 

pembeli. 

Peraturan-peraturan antar negara memiliki perbedaan antar satu dengan 

yang lainnya tetang faktur ini, tetapi yang jelas kegunaan 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. 

c. Packing List 

     Adalah dokumen yang menerangkan tentang harga barang yang dilengkapi 

data mengenai jenis, barang, berat, volume, kualitas, nama eksportir atau 

importir, nam kapal dan nama pelabuhan bongkar muat 

d. Bill of Lading 

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

merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya 

kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.  

e. Polis Insurance ( Polis Asuransi ) 

     Adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang menerangkan 

bahwa barang yang di impor telah di asuransikan. 

f. Certifikate Of Origin ( COO ) 

     Dokumen ini merupakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang menyatakan 

asal dari produk barang tersebut. COO diterbitkan oleh departemen 



perdagangan digunakan sebagai dokumen penyerta barang ekspor yang 

menyatakan bahwa tersebut dihasilkan atau di olah di indonesia. 

g. Pemberitahuan Impor Barang 

     Adalah dokumen yang dibuat oleh EMKL yang merupakan pemberitahuan 

kepada Bea dan Cukai mengenai barang – barang yang di impor yang masuk 

kedalam wilayah pabean dan dikeluarkan keperedaran bebas. 

h. Delivery Order 

     Dokumen ini dikeluarkan antara lain oleh bank sebagai perintah (order) 

kepada gudang yang menguasakannya untuk menyerahkan barang-barang 

yang disimpan digudang tersebut atau nama bank kepada yang memegang 

atau pihak yang disebut dalam Delivery Order. Biasanya Delivery Order 

tersebut dikeluarkan oleh bank pada saat barang-barang dimasukkan dalam 

gudang dan diserahkan kepada pembeli (importir) atau dikapalkan kembali 

Delivery Order dapat juga berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan Bea 

Cukai untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan adapun dokumen/rincian 

biaya Delivery Order yang harus di bayar yaitu:  

1. Terminal Handling Charge 

Adalah  biaya yang timbul atau ditagihkan kepada importir untuk tujuan 

perbaikan container bila ada kerusakan pada container yang telah 

dipinjam. 

2. Cleaning Container  

 Adalah biaya yang ditagihkan untuk pembersihan container. 

3. Guarantee 

 Adalah dokumen yang digunakan untuk pendok karantina. 

4. D/O fee 

 Adalah biaya untuk penerbitan dokumen. 

i. Certificate Of Analysis 

     Dokumen ini menerangkan bahan-bahan dan proporsi bahan yang terdapat 

dalam barang-barang tertentu yang diharuskan pemeriksaannya. Penelitian 

tersebut dilakukan oleh badan analisa bahan - bahan kimia atau obat-obatan 



yang berdiri sendiri. Dokumen ini hanya diperlukan syarat L/C 

mengharuskannya melihat pada jenis barang.  

j. Notice Of Arrival (NOA) 

     Adalah Pemberitahuan Kedatangan Barang kepada importir dengan 

menyertakan data-data dokumen barang serta salinan dokumen barang (Bill of 

Lading, Invoice, Packing list) melalui media fax, talepon dan email. 

k. Prior Notice 

 Adalah surat keterangan berupa formulir yang menjelaskan tentang 

identitas PSAT. 

l. Healt Certificate 

 Adalah surat keterangan tentang bebas penyakit menular/vaksinasi. 

m. Phytosanitary Certificate 

Adalah sertifikat kesehatan tumbuhan yang dikeluarkan oleh institusi 

karantina.  

n. SPPB (Surat persetujuan pengeluran barang) 

     Merupakan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari DJBC berdasarkan 

berkas PIB dan dokumen yang dikrim secara online melaui jaringan EDI 

sudah diperiksa oleh DJBC. 

o. Billing DJBC ( Direktorat Jenderal Bea Cukai) 

     Adalah surat setoran pabean cukai dan pajak dengan nomor 

620160300203735 pembayaran BM dan PDRI dilakukan pada Bank Devisa 

On-line, melalui transfer antar rekening serta memperoleh bukti pembayaran 

berupa surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor. 

n. Permohonan Interchange 

     Sebagai permohonan ijin mengeluarkan barang dengan kontainer kepada 

divisi operasional. Apabila terjadi kerusakan kepada kontainer harus dipenuhi 

persyaratan yang berlaku. 

 

6. Instansi – instansi terkait dalam impor. 

     Dalam melaksanakan kegiatan pengurusan dokumen impor selalu 

berhubungan dengan instansi – instansi pemerintah maupun swasta. Menurut 



pendapat beberapa ahli pelaku ekspor impor, (Andi Susilo, 2013),Adapun 

instansi – instansi tersebut antara lain: 

a. Importir / Buyer / Pembeli 

     Adalah seseorang atau suatu badan hukum yang memasukan barang dari 

luar negeri untuk diperdagangkan dari luar negeri. 

b. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) 

     Yaitu Pengangkut barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang dari 

tempat eksportir ke pelabuhan laut atau sebaliknya. Di Indonesia pada 

umumnya perusahaan EMKL menggunakan moda transportasi truck atau 

kereta api. 

1) EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara) 

     Serupa dengan EMKL, perusahaan EMKU merupakan pengangkut 

barang (cargo) yang bertugas mengangkut barang dari tempat eksportir 

kepelabuhan udara atau sebaliknya. 

2) PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) 

     Merupakan perusahaan yang bertindak menyediakan jasa pengurusan 

formalitas kepabeanan dan hal-hal yang terkait didalamnya. 

c. Perusahaan Pelayaran. 

     Adalah suatu perusahaan yang menitik beratkan pada usaha pelayaran 

yaitu menjual jasa angkutan laut bagi siapa saja yang membutuhkan dengan 

mengoperasikan kapal – kapal yang dimilikinya.  

d. Bea Cukai (Customs) 

     Di Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berada di bawah 

kementerian keuangan. Tugas dan fungsi Bea Cukai adalah mengawasi 

kegiatan ekspor – impor, memungut bea masuk, bea keluar, serta pajak dalam 

rangka ekspor maupun impor, mengawasi peredaran minuman yang 

mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran bahan baku plastik  

lainnya. Seiring perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bea Cukai 

(DJBC) bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang 

berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan 

syarat-syarat tertentu. 



e. Carrier (Shipping Line, Air Line, Freight Forwarder) 

     Carrier dalam bahasa umum bisa diartikan sebagai pengangkut. Dalam 

praktek ekspor impor, sebutan carrier biasanya ditujukan bagi perusahaan 

atau moda transportasi yang bertugas mengangkut barang ekspor impor dari 

pelabuhan muat menuju ke pelabuhan tujuan (port to port). Perusahaan 

carrier biasanya adalah Shipping Lines, Air Lines, atau Freight Forwarder. 

f. Bank 

     Merupakan Instansi pemerintah atau swasta yang bertugas untuk 

memfasilitasi pembayaran internasional. 

g. Perusahaan Asuransi 

     Merupakan pihak yang ditunjuk oleh eksportir atau importir sebagai 

penanggung risiko dalam ekspor impor. 

h. Perusahaan Depo Container 

     Adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan lapangan 

penimbunan container kosong (empty container), bisa terletak dalam 

pelabuhan maupun diluar pelabuhan yang disediakan untuk pemilik container. 

i. Surveyor 

     Dalam perdagangan ekspor impor, Surveyor bertugas “memastikan” 

kondisi (kualitas dan kuantitas) barang sesuai dengan yang diminta oleh pihak 

– pihak yang berkepentingan dengan cara melakukan inspeksi dan kemudian 

menerbitkan sertifikat. 

j. karantina 

adalah tempat penampungan sementara dalam upaya untuk mencegah 

menularnya penyakit, beberapa orang, hewan, atau juga tumbuhan yang 

dicurigai membawa penyakit menular akan ditahan semnetara untuk 

diperiksa.  

 

2.2  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah PT. Multi Terminal Indonesia 

     PT. Multi Terminal Indonesia dari aspek legalitas dikukuhkan oleh notaris 

Herdimansyah Chaidirsyah 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 

sharenya. 

     Kronologis perubahan status dan bentuk perusahaan pelabuhan sejak tahun 

1960 sampai tahun 2003 dapat dibagi ke dalam beberapa periode sebagai 

berikut: 

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. 

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. 

 

 

 

 

 



2. Profile PT. Multi Terminal Indonesia  

    

 

 

 

 

            Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

Sumber : www.mtilogistics.co.id 

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

adalah anak pe   rusahaan 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 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. 

 

3. 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. Mewujudkan visi shareholder dalam menurunkan biaya logistic nasional. 

b. Memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan harga yang kompetitif serta 

pelayanan yang lebih cepat dan lebih aman. 

c. Menciptakan tempat bekerja yang nyaman bagi seluru pekerja perusahaan. 

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.  

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). 

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 LOGISTIC & COLD STORAGE 

Jl. Sulawesi No.1 Tanjung Priok, Jakarta 

Phone : + 6221-29104000 

e. 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 

f. SEMARANG BRANCH 

Jl.Pamularsih Raya No.5-H Semarang Barat, Semarang-Jawa Tengah 50148, 

Phone : + 62-24-7663-0796 
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5. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Sumber : www.mtilogistics.co.id 

a. Komisaris 

1) Komisaris Utama    : Saptono Rahayu I 

2) Komisaris     : Toto Dirgantoro 

3) Komisaris     : Ricky Handersend 

4) Komisaris     : Buyung Lalana 

 

b. Direksi 

1) Direktur Utama    : Toni Hajar A 

2) Direktur Keu & Penunjang  : Miftahul Huda 

3) Direktur Operasi    : Banu Astrini 

4) Direktur komersial & pengemb. Bisnis : Andi Hamdani 

c. General Manager / Kepala Unit 

1) General Manager Jakarta   : Agus Permana 

2) General Manager Halal Logistic  : Sucahyo 

3) General Manager Surabaya  : Fuad Firdaus 

4) General Manager Semarang  : Entjen Jusni 

5) General Manager Banten   : Lidyawati 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Struktur Organisasi Perusahaan Cabang Surabaya 

Sumber : www.mtilogistics.co.id 

6. Tugas dan Wewenang Masing-masing Bagian 

     Untuk lebih jelas diuraikan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab 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. 

b. Manager Operasional 

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  

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. Administrasi 

1) Membantu mengelola administrasi keuangan. 

2) Menyetor uang ke bank atas pemasukan perseorangan.. 

3) Menyusun dan membuat laporan keuangan. 

4) Membantu mempersiapkan tagihan. 

5) Membantu membuat pembukuan bulanan keuangan perusahaan. 

e. Marketing 

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

2) Membantu memberikan omset untuk bisa mencapai target. 

f. 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. 

g. Spv 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.



 


